
Promotieonderzoek Ellen Kleijnen 

In dit promotieonderzoek wordt onderzocht of een in een basisschool geïntegreerde 

bibliotheekvoorziening bij niet-westerse migrantenleerlingen leidt tot een betere taal- en 

leesvaardigheid, meer vrijetijdslezen en een positievere houding ten aanzien van lezen. Het 

promotieonderzoek is in september 2012 van start gegaan en het proefschrift is naar verwachting 

eind 2015 afgerond. 

Taal- en leesvaardigheid zijn van groot belang voor een succesvolle participatie in onderwijs en 

werk in de informatiesamenleving. Bij leerlingen met een niet-westerse achtergrond komen 

echter vaak behoorlijke taal- en leesachterstanden voor. Zo ook in de Goudse wijk Oosterwei, 

waar een groot deel van inwoners van niet-westerse afkomst is. Met de kinderbibliotheek 

Oosterwei die sinds september 2011 geopend is in het Nelson Mandela Centrum, een 

multifunctionele accommodatie waar ook een basisschool is gevestigd, tracht de Bibliotheek 

Gouda de taal- en leesachterstanden van de migrantenjeugd in Oosterwei terug te dringen. 

Bij het onderzoek zijn twee Goudse basisscholen betrokken: de school die gevestigd is in het 

gebouw waar ook de kinderbibliotheek zich bevindt én een zogenoemde ‘controleschool’ zonder 

Bibliotheek op School. Met behulp van vragenlijsten (o.a. Monitor de Bibliotheek op School) en 

Citotoetsen zijn gegevens verzameld die geanalyseerd worden met statistische software. 

Stappen en planning 
De dataverzameling heeft plaatsgevonden over de schooljaren 2010/’11 – 2013/’14. De fase van 

data-invoer, -schoning en -koppeling, en variabelenconstructie is ook afgerond. De eerste 

analyses zijn inmiddels uitgevoerd en momenteel wordt er gewerkt aan verdere analyses en aan 

de hoofdstukken/artikelen waarin de resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd. Het 

hoofdstuk waarin verslag wordt gedaan van de literatuurstudie is afgerond en reeds gepubliceerd 

in artikelvorm(link is external). 

Onderzoekers 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ellen Kleijnen MSc onder supervisie van bijzonder 

hoogleraar Bibliotheekwetenschap prof. dr. Frank Huysmans (Universiteit van Amsterdam 

[UvA]), emeritus hoogleraar Algemene sociale wetenschappen prof. dr. Ed Elbers (Universiteit 

Utrecht) en universitair docent/sociaal-wetenschappelijk methodoloog dr. Rudy Ligtvoet (UvA). 

De promovendus is werkzaam bij het departement Mediastudies van de UvA – onderdeel van de 

faculteit Geesteswetenschappen – en ze is formeel aangesloten bij het onderzoeksinstituut 

http://sgo.sagepub.com/content/spsgo/5/2/2158244015580369.full.pdf


Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) waaraan ook promotor Huysmans is 

verbonden. 
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