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Thema 1

Het middelbaar beroepsonderwijs

Dit eerste hoofdstuk geeft een toelichting op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het 
geeft een overzicht van de structuur, aard en omvang van deze onderwijssector. Ook wordt 
toegelicht hoe een regionaal opleidingscentrum (roc) is georganiseerd en hoe je het snelst de 
juiste persoon kunt bereiken.

Hoe komt een student op het mbo terecht?

Onderstaand overzicht geeft weer hoe een student toegang kan krijgen tot het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo). Een leerling begint zijn of haar onderwijsloopbaan in het 
basisonderwijs (eventueel voorafgegaan door vroeg- en voorschoolse educatie). Na het 
basisonderwijs stroomt een leerling door naar het vwo, het havo of het vmbo. Het vmbo 
geeft toegang tot het mbo. Daarnaast kunnen leerlingen met een (afgebroken) havo- of vwo-
vooropleiding instromen in het mbo.

Figuur 1: Overzicht onderwijssysteem Nederland (www.ingrado.nl)
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Welke vier niveaus worden onderscheiden?

Het mbo biedt opleidingen aan op vier verschillende niveaus: mbo 1, 2, 3 en 4. Onderstaande 
tabel biedt een overzicht van de gevraagde vooropleiding en de nominale opleidingsduur. Ook 
wordt per niveau een aantal voorbeelden van opleidingen gegeven.

Vooropleiding Opleiding Mbo- 
niveau

Duur Werkzaamheden Voorbeelden 
beroepen

Geen diploma Assistent-
opleiding1

1 0,5 - 1 jaar Eenvoudige 
uitvoerende 
werkzaamheden

Assistent 
bakker, winkel 
assistent

Basisberoepsgerichte leerweg 
vmbo

Basisberoeps-
opleiding

2 2 - 3 jaar Uitvoerende 
(assisterende) 
werkzaamheden

Kapper, 
autotechnicus, 
verkoper 
detailhandel

Kaderberoepsgerichte 
leerweg, theoretische 
leerweg, gemengde leerweg 
vmbo en overgangsbewijs 
leerjaar 3 havo en vwo

Vakopleiding 3 2 - 3 jaar Volledig 
zelfstandige 
uitvoering van 
werkzaamheden

1e monteur

Kaderberoeps gerichte 
leerweg, theoretische 
leerweg, gemengde leerweg 
vmbo en overgangsbewijs 
leerjaar 3 havo en vwo

Middenkader
opleiding

4 3 - 4 jaar2 Volledig 
zelfstandige 
uitvoering van 
werkzaamheden

Filiaalbeheerder 
en activiteiten
begeleider

Tabel 1: Vooropleiding en opleidingsniveau van het mbo schematisch weergegeven
Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/opleidingen-niveaus-en-

leerwegen-in-het-mbo

Waarom bestaan er domeinen in het mbo?

De domeinindeling is een ordening van mbo-opleidingen in zestien domeinen van verwante 
opleidingen. Door deze bundeling wordt het opleidingsaanbod voor aankomende mbo-
studenten overzichtelijk. Dit helpt hen bij het kiezen van een opleiding. Voor jongeren die 
nog niet precies weten voor welk kwalificatiedossier zij willen worden opgeleid, bestaat de 
mogelijkheid om in een domein te worden ingeschreven. Zo kunnen zij alvast starten met 
de gemeenschappelijke onderdelen van een aantal verwante opleidingen en tegelijkertijd op 
basis van praktijkervaring een definitieve keuze maken voor een kwalificatiedossier  
(www.mboraad.nl).

1 Vanaf 2014 worden dit Entreeopleidingen. Zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-

beroepsonderwijs/kwaliteit-mbo-opleidingen en http://www.mbo15.nl/node/384

2 Vanaf 1 januari wordt de opleidingsduur verkort. Zie voor meer informatie http://www.rijksoverheid.nl/

onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/kwaliteit-mbo-opleidingen
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In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de domeinen.

Domein Voorbeeld kwalificatie

1 Bouw en infra Straatmaker 

2 Afbouw, hout en onderhoud Glazenwasser/gevelreiniger 

3 Techniek en procesindustrie Allround lasser 

4 Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek Goudsmid 

5 Media en vormgeving Game developer 

6 Informatie en communicatietechnologie ICT-beheerder 

7 Mobiliteit en voertuigen Autotechnicus 

8 Transport, scheepvaart en logistiek Schipper binnenvaart 

9 Handel en ondernemerschap Filiaalmanager 

10 Economie en administratie Telefonist/receptionist 

11 Veiligheid en sport Beveiliger 

12 Uiterlijke verzorging Kapper 

13 Horeca en bakkerij Kok 

14 Toerisme en recreatie Verkoper reizen

15 Zorg en welzijn Onderwijsassistent, pedagogisch 
medewerker 

16 Voedsel, natuur en leefomgeving Hoefsmid 

Tabel 2: Overzicht domeinen

Welke leerwegen kent het mbo?

In het middelbaar beroepsonderwijs worden twee verschillende leerwegen onderscheiden: de 
beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

• De BOL is een combinatie van school en stage. Studenten gaan de hele week naar school en 
lopen één of meer periodes stage. Die stage wordt beroepspraktijkvorming (bpv) genoemd. 
Een beperkt aantal BOL-opleidingen kan ook in deeltijd worden gevolgd, bijvoorbeeld 
in de avonduren. Bij een deeltijd-BOL-opleiding hebben studenten geen recht op 
studiefinanciering.

• De BBL is een combinatie van werkend leren en een opleiding binnen een bedrijf. Naast hun 
baan volgen studenten een of twee dagen in de week onderwijs bij het roc. Om een BBL-
opleiding te volgen, moeten studenten een baan hebben bij een erkend leerbedrijf.

Tip: op http://www.mboraad.nl/?page/551/Begrippenlijst.aspx staat een begrippenlijst voor 
het mbo op alfabetische volgorde.
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Wat houdt beroepsgericht onderwijs in?

Het onderwijs dat binnen de sector mbo wordt aangeboden, wordt ‘beroepsgericht’ genoemd. 
De ‘beroepsgerichte kwalificatiestructuur’ is bedoeld om de aansluiting tussen het mbo en 
de arbeidsmarkt te verbeteren en de doorstroom naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) te 
vergroten. Dit moet mbo-studenten stimuleren om onderwijs te (blijven) volgen.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/beroepsgericht-mbo

Hoe groot is het middelbaar beroepsonderwijs?

In totaal zijn er circa 70 mbo-
instellingen. Hieronder 
vallen vakscholen, agrarische 
onderwijscentra (aoc’s) en 
regionale opleidingscentra 
(roc’s). In het schooljaar 2011-
2012 volgden 539.300 studenten 
een mbo-opleiding (zie tabel 3). 
Opleidingen Pedagogisch Werk 
en Onderwijsassistent worden 
aangeboden door roc’s. De roc’s 
verschillen wat betreft omvang en 
aantal locaties. Bij roc’s in de grote 
steden staan soms wel 30.000 
studenten ingeschreven. Zij volgen 
hun opleiding verspreid over 
diverse locaties.

Tip: op http://www.mboraad.nl/?page/304152/Rocs.aspx staat een lijst met de naam en 
contactgegevens van alle 70 roc’s.

Tip: http://www.mboraad.nl/media/uploads/Overzicht%20onderwijsinstellingen%20A1.
pdf geeft een overzicht van alle onderwijsinstellingen op de kaart van Nederland.

Wat zijn kwalificatiedossiers?

Gezamenlijk bepalen kenniscentra voor beroepsonderwijs, bedrijfsleven en het onderwijs 
wat een mbo-student moet kennen en kunnen als hij zijn mbo-opleiding heeft afgerond. Dit 
wordt beschreven in een kwalificatiedossier. Daarbij gaat het niet alleen om vaktechnische 
vaardigheden, maar ook om algemenere competenties als samenwerken en met klanten 
omgaan. De onderwijsinstellingen maken opleidingsprogramma’s op basis van deze 
kwalificatiedossiers.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/beroepsgericht-mbo

Vakscholen richten zich op de opleidingen voor 
één branche. De aoc’s verzorgen de opleidingen 
voor de groene sector.

http://www.werkeninhetmbo.nl/instellingen/index.html

Gegevens onderwijsinstellingen 2011-2012

Aantal mbo-instellingen 70

Aantal mbo-locaties 613

Aantal mbo-studenten 539.300

Aantal mbo-opleidingen 1.278

Tabel 3: Gegevens onderwijsinstellingen 2011-2012  
(via www.mboraad.nl)
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Wat houdt het actieplan Focus op Vakmanschap 2011-2015 in?

Op dit moment wordt het Actieplan Focus op Vakmanschap 2011-2015 uitgevoerd. Dit actieplan 
tracht drie doelen te behalen, namelijk het verhogen van de kwaliteit van het mbo, de 
vereenvoudiging van het mbo als stelsel en het op orde brengen van de besturing en 
bedrijfsvoering. Dit heeft mogelijkerwijs ook consequenties voor de vorm en inhoud van de 
opleidingen PW en OA. Onderstaand figuur geeft de doelen en subdoelen van het actieplan 
weer.

Figuur 2: Doelen Focus op Vakmanschap. Bron: Venne, L. van de (2012), ecbo.

Om deze subdoelen te behalen wordt een scala aan maatregelen ingezet. Een paar van 
die maatregelen zijn: het invoeren van een hogere urennorm, het verminderen van het 
aantal kwalificaties en opleidingen en de beëindiging van de drempelloze instroom bij 
niveau 2-opleidingen.

Het motto van Focus op Vakmanschap: de basiskwaliteit op orde en de lat omhoog!

Meer weten over het actieplan? Kijk op http://www.mboraad.nl/?dossier/166312/
Focus+op+Vakmanschap.aspx)
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Hoe is een roc georganiseerd?

Om structurele samenwerking met een mbo-instelling op te zetten, is het belangrijk om 
inzicht te hebben in de organisatiestructuur van die instelling.
Regionale opleidingscentra zijn vaak grote organisaties waar veel mensen werken. In het 
algemeen zijn de medewerkers onder te brengen in één van de volgende vier organisatielagen:
• het college van bestuur (strategisch bestuur),
• sectordirecteuren, collegedirecteuren, domeindirecteuren en stafmanagers (tactisch 

management),
• teammanagers, teamleiders, afdelingsmanagers (operationeel management),
• docenten, coaches, leertrajectbegeleiders, onderwijsondersteuners, staf- en operationele 

medewerkers.
  Het college van bestuur formuleert beleid en stuurt op hoofdlijnen. Het tactisch management 
geeft leiding aan een groep van team- of afdelingsmanagers en legt verantwoording af aan 
het college van bestuur. De afdelings- of teammanagers zijn verantwoordelijk voor een 
team, dat bestaat uit docenten en andere operationele medewerkers. Sectoren, colleges of 
domeinen zijn meestal zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsbeleid en de 
vormgeving van opleidingsprogramma’s, binnen de strategische kaders van het roc.
De laatste jaren is er een tendens dat mbo-instellingen zich organiseren in kleinere, 
herkenbare branchegerichte scholen of colleges, soms met aparte namen en aanduidingen. Ze 
opereren dan als relatief zelfstandige scholen of colleges maar vallen wel onder een roc, met 
een college van bestuur.

Voorbeelden:

ROC van Twente is onderverdeeld in mbo-colleges. Op http://www.rocvantwente.nl/site/
home/over-ROC-van-Twente/organisatie/organogram.html staat welke dat zijn.

ROC Midden Nederland is onderverdeeld in 12 branchegerichte colleges, zie  
http://www.rocmn.nl/kiesjecollege.

Hoe kan ik de juiste persoon benaderen?

Bij het zoeken van samenwerking rondom leesbevordering in de opleidingen OA en PW, is de 
ervaring dat het lastig kan zijn om contact te leggen met de juiste persoon. Meestal biedt de 
website van het roc wel een eerste ingang. Op bijna alle websites van roc’s is een overzicht van 
locaties beschikbaar waar onderwijs wordt uitgevoerd. Op sommige websites, zoals die van 
ROC Mondriaan, worden de namen van de onderwijsmanagers gegeven.
http://www.rocmondriaan.nl/lijsten/Download/Organisatie%20van%20het%20onderwijs/
ManagementROCMondriaan.pdf
Zoek op de website van het roc naar de sector Zorg en welzijn of een Welzijncollege en probeer 
een contactpersoon te vinden bij de opleidingen Pedagogisch Werk of Onderwijsassistent.

Tip: houd rekening met de schoolvakanties. Hierdoor kan het zijn dat iemand pas 
laat reageert op e-mails, of dat het lastig is om iets op korte termijn te plannen. De 
vakantieperiodes verschillen per regio. Controleer de website van het roc of van de 
rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/schoolvakanties).



9



10
Bouwstenen voor 
leesbevordering



Bouwstenen voor 
leesbevordering

2
Toolkit voor bibliotheken

Thema 2
Taal in het mbo



2



3

Thema 2

Taal in het mbo

Steeds meer jongeren in ons land hebben moeite met de Nederlandse taal. Ook, of juist, in 
het beroepsonderwijs. Bij aanvang van hun opleiding kan de helft van de studenten alleen 
korte, eenvoudige teksten lezen, zo blijkt uit onderzoek (Heij, 2008). Het ontbreekt aan kennis 
van ABN-woorden, woorden die de docent en de schrijvers van schoolboeken doodgewoon 
vinden, zoals ‘veronderstellen’, ‘systeem’, ‘alvorens’ en ‘grafiek’ (Raaphorst en Steehouder, 
2011). Dit hoofdstuk geeft informatie over de plaats van Nederlandse taal in het mbo.

Aan welke taaleisen moeten mbo-studenten voldoen?

Binnen korte termijn zullen mbo-studenten om hun diploma te behalen, moeten voldoen 
aan generieke én beroepsgerelateerde eisen voor Nederlandse taal. De generieke taaleisen 
zijn vastgelegd in een wet en worden beschreven in referentieniveaus voor Nederlands. 
Iedere student die een niveau 4-opleiding volgt onafhankelijk aan welke onderwijsinstelling, 
moet voldoen aan dezelfde generieke taaleisen. De beroepsgerelateerde taaleisen worden 
beschreven in de kwalificatiedossiers en verschillen dus per opleiding.

Wat houden de referentieniveaus Nederlandse taal in?

De referentieniveaus taal vormen sinds augustus 2010 de basis voor het taal- en reken-
onderwijs in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het 
middelbaar beroepsonderwijs. De referentieniveaus geven aan wat deelnemers gedurende 
hun schoolloopbaan op geijkte momenten moeten kennen en kunnen. Niveau 2F is het 
niveau waarvan men vindt dat iedereen dat nodig heeft om te kunnen participeren in onze 
maatschappij. Voor taal zijn in totaal vier niveaus beschreven en voor rekenen/wiskunde 
drie. Het vastleggen van de te bereiken beheersingsniveaus is één, dat de referentieniveaus 
daadwerkelijk gehaald kunnen worden is nog iets anders. Voor dat laatste worden de 
referentieniveaus vertaald naar instrumenten die scholen en leraren gebruiken, zoals: 
tussendoelen en leerlijnen, leerlingvolgsystemen, methoden en toetsen en examens  
(www.steunpunttaalenrekenen.nl en www.taalenrekenen.nl).

Figuur 3: Overzicht referentieniveaus
http://www.taalenrekenen.nl/downloads/referentiekader-taal-en-rekenen-referentieniveaus.pdf/
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Studenten van mbo-opleidingen op niveau 1, 2 en 3 moeten taalniveau 2F beheersen aan het 
einde van de opleidingen. Studenten van een niveau 4-opleiding moeten niveau 3F beheersen. 
Nederlandse taal is voor het mbo verdeeld in vier onderdelen (domeinen), met bijbehorende 
subdomeinen:
• Mondelinge taalvaardigheid (gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid)
• Leesvaardigheid (lezen van zakelijke teksten)
• Schrijfvaardigheid (het produceren van creatieve en zakelijke teksten)
• Begrippenlijst en taalverzorging

Zie voor meer informatie de websites www.steunpunttaalenrekenen.nl en www.mboraad.nl.

Wat moet je kunnen voor taal op niveau 2F en 3F?

In onderstaande tabel wordt toegelicht wat studenten wat betreft taal moeten kunnen op 
niveau 2F De beschrijvingen van de benodigde leesvaardigheid staan dikgedrukt.

2F, globale beschrijving voor taal 3F, globale beschrijving voor taal

De student: De student:

• beschikt over voldoende woorden om zich te kunnen 
uiten, kan redelijk en vloeiend een probleem 
verhelderen en kan informatie vragen, verzamelen, 
verwerken en geven;

• kan instructieve teksten en betogende teksten 
lezen en eenvoudige adolescentenliteratuur;

• kan de hoofdgedachte van een tekst weergeven en 
legt relaties tussen tekstdelen en kan die evalueren 
en beoordelen;

• kan samenhangende teksten schrijven met een 
eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende en 
vertrouwde onderwerpen. De tekst bevat een volgorde 
met inleiding, kern en slot;

• beheerst nog niet alle spellingsproblemen, heeft 
kennis van de lijdende, bedrijvende en vragende 
vorm, en beheerst moeilijke gevallen van de 
persoonsvorm.

• kan actief en effectief deelnemen aan discussies, 
debatten en overleg, reageert adequaat op 
gesprekspartners, beschikt over een goede 
woordenschat;

• kan relatief complexe teksten lezen en de 
hoofdgedachte in eigen bewoordingen 
weergeven;

• kan tekstsoorten benoemen en trekt 
conclusies over intenties, opvattingen en 
gevoelens van de auteur;

• kan adolescentenliteratuur en eenvoudige 
volwassenenliteratuur kritisch lezen;

• kan met leeftijdgenoten discussiëren over 
de interpretatie en kwaliteit van de literaire 
teksten;

• kan gedetailleerde teksten schrijven waarin 
informatie en argumenten uit verschillende 
bronnen bijeengevoegd en beoordeeld worden;

• kan aantekeningen maken van een helder 
gestructureerd verhaal.

Tabel 4: Globale beschrijving voor taal op niveau 2F en 3F

Zie http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/steunpuntmbo/p000285/kaders-en-
regels/referentiekader-nederlandse-taal-en-rekenen/referentiekader-taal-en-rekenen voor 
een pdf van het referentiekader taal en rekenen
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Thema 3

De onderwijsassistent

Wat is het werkveld van een 
onderwijsassistent?

De onderwijsassistent wordt opgeleid om te werken 
in alle onderwijsvormen, van primair onderwijs tot 
middelbaar beroepsonderwijs.

Wat is de rol van een onderwijsassistent 
en wat zijn haar voornaamste 
werkzaamheden?

De onderwijsassistent is primair ondersteuner van de 
groepsleerkracht of pedagoog. Haar rol is assisterend en 
uitvoerend. Zij heeft geen eigen verantwoordelijkheden 
binnen het lesgeven, maar ondersteunt een leraar of 
een team. Wel is zij verantwoordelijk voor deeltaken.

Werkzaamheden:
• Pedagogisch-verzorgende werkzaamheden: werkzaamheden gericht op hygiëne, veiligheid 

en verzorging.
• Pedagogisch-didactische werkzaamheden: begeleidende werkzaamheden gericht op taken 

rondom het primaire proces en op deeltaken binnen het onderwijsproces, bijvoorbeeld het 
voorlezen van kinderen.

• Technisch-instrumentele werkzaamheden: werkzaamheden bij het ontwikkelen en 
verzorgen van lessen, gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden van leerlingen.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag van een onderwijsassistent eruit?

“Ik loop stage op een school voor speciaal basisonderwijs in de middenbouw. 
Hier assisteer ik de leerkrachten van de groep waar ik stage loop. Ik zet dingen 
klaar en ruim dingen op. Wat ik erg leuk vind om te doen is met groepjes 
kinderen werken. Dit doe ik vaak bij de rekenlessen, dan begeleid ik bij het 
zelfstandig verwerken. Ook lees ik wel eens voor.”
Manon (18 jaar) ROC Nijmegen, tweedejaars Onderwijsassistent.

“Een gemiddelde werkdag begint met het voorbereiden van lessen en 
activiteiten. Daarna ben je aanwezig bij het begeleiden in de klassen en soms 
eet je samen met de kinderen. Ook heb je taken als administreren, vergaderen, 
overleggen met teamleden en opdrachten nakijken.”
http://www.alfa-college.nl/studenten/zorg-welzijn/paginas/
onderwijsassistent.aspx

Kwaliteiten van een 
onderwijsassistent
“Je bent mensgericht, flexibel, 
sociaal vaardig, integer, 
communiceert goed, je toont 
initiatief en je kunt zelfstandig 
werken. Je loopt niet weg voor je 
verantwoordelijkheden.
Het is belangrijk dat je plezier en 
begrip uitstraalt en dat je je staande 
weet te houden in het werk met 
leerlingen. Je moet het leuk vinden 
om met andere mensen te werken 
en niet schrikken van onverwachte  
situaties.”

Bron: Brochure Kaderlyceum

http://www.kaderlyceum.nl/ nl/welzijn/

onderwijsassistent

Tip: filmpje waarin 
onderwijsassistenten aan 
het werk zijn:
http://www.roc.nl/default.
php?fr=details&id=4304& 
showvideo=1#video
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Thema 4

De pedagogisch werker

Wat is het werkveld van een pedagogisch 
werker?

De pedagogisch medewerker in de kinderopvang 
wordt opgeleid om te werken in een kinderdagverblijf, 
buitenschoolse opvang, op een basisschool, in het 
speciaal onderwijs, binnen een brede school of in een 
peuterspeelzaal.
De pedagogisch medewerker in de jeugdzorg wordt opgeleid 
om te kunnen werken in jeugdzorginstellingen, zoals 
gezinshuizen, crisisopvang of huizen voor begeleid wonen, 
in het speciaal onderwijs, bij orthopedagogische centra, in 
justitiële jongereninrichtingen, bij organisaties voor het 
begeleiden van zwerfjongeren en bij centra voor Jeugd- en 
Opvoedhulp (CJG).

Wat is de rol van een pedagogisch 
werker en wat zijn haar voornaamste 
werkzaamheden?

De pedagogisch werker biedt dagelijkse opvang, 
ondersteuning en ontwikkelings mogelijkheden aan 
kinderen en jongeren van 0 tot en met 23 jaar. De precieze 
werkzaamheden van de pedagogisch werker verschillen sterk per leeftijdsgroep en hangen af 
van de plaats waar het pedagogisch werk plaatsvindt.
De pedagogisch medewerker 4 in de jeugdzorg richt zich op ondersteuning en begeleiding 
of behandeling bij problematische ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. 
Ze stelt een plan van aanpak op voor de begeleiding van een kind of jongere, of levert een 
bijdrage hieraan, en ondersteunt hem bij zijn verzorging en ontwikkeling. Ze stelt hiervoor 
een dagindeling en activiteitenprogramma op en voert die uit. Ze zorgt voor een veilige en 
stimulerende leefomgeving, met een optimaal opvoedingsklimaat en ondersteunt het kind 
of de jongere bij de inrichting van zijn dagelijks leven, vrijetijdsbesteding, onderwijs, werk, 
wonen en bij het vormen van relaties.
De pedagogisch medewerker 3 in de kinderopvang in de basisschool houdt zich bezig 
met pedagogische en verzorgende taken, met name in de onderbouw van het (speciaal) 
basisonderwijs.
De pedagogisch medewerker 4 in de kinderopvang richt zich daarnaast op meer coördinerende 
taken binnen de opvang en is aanspreekpunt voor ouders, collega’s en externe betrokkenen bij 
de begeleiding van kinderen met specifieke begeleidingsvragen.

Rick (ROC Nijmegen, 
vierdejaars Pedagogisch 
Werk)
“Het meest interessante 
van mijn opleiding vind ik 
ontwikkelings- 
psychologie, omdat ik daarbij 
leerde hoe ik om moet gaan 
met gedragsproblematiek en 
hoe ik gedrag kan beïnvloeden. 
Als ik klaar ben wil ik graag 
naar de pabo, door de 
ervaringen tijdens mijn stage 
heb ik ontdekt dat ik naast 
gedragsproblematiek het 
lesgeven ook erg interessant en 
leuk vind.” 
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Hoe ziet een gemiddelde werkdag van een pedagogisch werker eruit?

Een pedagogisch medewerker op Harreveld beschrijft zijn dag als volgt:

07:25 Vandaag een vroege dienst. Ik haal de bodyguard (pieper) en sleutels op bij de 
receptie.

07:35 Overdracht met collega’s van de andere groep.

07:45 Samen met mijn collega-groepsleider wek ik de jongens.

08:55 Na het ontbijt brengen we de jongens naar school op het terrein.

09:10 Mijn collega gaat naar het ochtendoverleg terwijl ik de administratie bijwerk.

09:30 Afdelingsoverleg met collega’s van de andere groep, het afdelingshoofd en 
de gedragswetenschapper. We bespreken alle jeugdigen van beide groepen. 
Verloopt alles nog volgens behandel- en begeleidingsplan?

10:15 Ik rond de administratie af en maak een rapportage van de jongerenbespreking.

10:45 De was moet gebeuren. Ik bereid het avondeten voor en zet de lunch klaar.

12:10 Weer naar school om de jongens op te halen voor de lunch.

13:25 Terug in de groep ga ik verder met de rapportage van de jongerenbespreking.

14:30 De volgende groepsleiders komen zo, dus ik bereid de overdracht voor.

15:00 Dienstoverdracht. Per jongen wordt de dag besproken.

15:30 Naar huis. Morgen weer een vroege dienst.

Figuur 3: Beschrijving dag (http://www.groepsleiders.nl/een_werkdag.asp)

Dianta (Capabel Zwolle, 1-jarige particuliere opleiding volwasseneneducatie, deeltijd)
“Het meest interessante in de opleiding is voor mij dat ik mij  
bewust word van mijn eigen vaardigheden met betrekking tot  
het werkveld. Door veel reflectie word ik me er bewust van hoe  
ik omga met kinderen en jongeren en wat dat voor positieve  
invloed kan hebben op hun gedrag.” 
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Thema 5

De opleiding tot onderwijsassistent en pedagogisch 
medewerker

In dit thema wordt omschreven hoe de opleidingen PW en OA zijn vormgegeven. Wat staat er 
in de kwalificatiedossiers, hoe kan het curriculum eruit zien, wat is het verschil tussen niveau 3 
en niveau 4 en welke mogelijkheden hebben studenten om door te leren?

Wat staat er in de kwalificatiedossiers?

In de kwalificatiedossiers staat beschreven welke kerntaken een student moet uitvoeren (zie 
ook thema 2). Onder iedere kerntaak vallen een aantal werkprocessen. In het kwalificatie
dossier staat ook welke competenties de student aan het eind van de opleiding moet 
beheersen.

Pedagogisch werk

Pedagogisch werk omvat twee branches: kinderopvang  
en jeugdzorg. Op het mbo bestaan drie opleidingen  
binnen pedagogisch werk: die tot pedagogisch  
medewerker kinderopvang niveau 3 en niveau 4 en die  
tot pedagogisch medewerker jeugdzorg niveau 4.
Opleidingsdomein: Zorg en Welzijn
Crebonummer1: 22197, 92620, 92632, 92631

Het kwalificatiedossier van de opleiding Pedagogisch Werk 20122013 is opgebouwd uit drie 
kerntaken en zestien werkprocessen. Een voorbeeld van zo’n kerntaak met de bijbehorende 
werkprocessen:

Kerntaak Werkproces

Kerntaak 1:
Opstellen van een activiteitenprogramma en plan 
van aanpak

1.1 Inventariseert de situatie en wensen van het 
kind/de jongere
1.2 Stelt een activiteitenprogramma op
1.3 Maakt een plan van aanpak

Tabel 6: Voorbeeld kerntaak en werkprocessen kwalificatiedossier PW

1 Elk kwalificatiedossier heeft een unieke crebocode. ‘Crebo’ staat voor “Centraal Register Beroepsopleidingen”. 

Voor de administratie rond onderwijs, examens en deelnemers gebruiken onderwijsinstellingen de 

crebocodes. (www.kwalificatiesmbo.nl)
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Onderwijsassistent

De mbo4 opleiding Onderwijsassistent leidt studenten in drie jaar op tot 
onderwijsassistent.
Branche: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs,  
beroepsonderwijs, volwassenenonderwijs

Opleidingsdomein: Zorg en Welzijn
Crebonummer: 22198, 93500

Het kwalificatiedossier van de opleiding Onderwijsassistent 20122013 is opgebouwd uit drie 
kerntaken en dertien werkprocessen. Een voorbeeld daarvan:

Kerntaak Werkproces

Kerntaak 1:
Assisteren bij het uitvoeren 
van onderdelen van het 
primaire proces

1.1 Observeert de werkwijze van leerlingen/deelnemers en rapporteert
de bevindingen
1.2 Bereidt de uitvoering van programmaonderdelen voor
1.3 Assisteert bij de uitvoering van programmaonderdelen
1.4 Begeleidt de leerlingen/deelnemers bij de uitvoering van programma
onderdelen

Tabel 7: Voorbeeld kerntaak en werkprocessen kwalificatiedossier PW

De volledige kwalificatiedossiers van de opleidingen Pedagogisch Werk en 
Onderwijsassistent van het schooljaar 20122013 staan hier:

http://www.calibris.nl/Onderwijsdocumenten/Kwalificatiedossiers/KDs20122013/
KwalificatiedossierPedagogischWerk20122013

http://www.calibris.nl/Onderwijsdocumenten/Kwalificatiedossiers/KDs20122013/
KwalificatiedossierOnderwijsassistent20122013

Wat gaat er binnenkort veranderen?

De kwalificatiestructuur gaat veranderen. Eén van de maatregelen is dat het kwalificatiedossier 
vereenvoudigd gaat worden. De maatregelen staan beschreven in het Focus op Vakmanschap (zie 
thema 1: wat houdt het Actieplan Focus op Vakmanschap 2011-2015 in?).
Voor de kwalificatiedossiers van OA en PW betekent deze ontwikkeling dat er waarschijnlijk 
één kwalificatiedossier zal komen. Het kwalificatiedossier van OA zal verdwijnen en 
wordt een profieldeel van het kwalificatiedossier PW. De verwachting is dat het nieuwe 
kwalificatiedossier medio 2013 ontwikkeld is en vanaf het schooljaar 20142015 gebruikt zal 
worden door mboinstellingen om de opleiding PW vorm te geven.

Meer informatie over de kwalificatiedossiers staat op:

http://www.calibris.nl/getattachment/76739e2cd4484d7c8f152374d176880e/Standvan
zakenontwikkelingkwalificatiedossiers20132014november2012.pdf.aspx?ext=.pdf
en
http://www.kwalificatiesmbo.nl/waarom.html
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Hoe kan een curriculum van de opleidingen PW en OA eruit zien?

Iedere school ontwikkelt zelf het curriculum. In voorlichtingsbrochures staat vaak beschreven 
hoe het curriculum van de opleiding eruitziet. Deze brochures zijn meestal te vinden op de site 
van de instellingen. Ook zijn ze vaak op te vragen bij een afdeling voorlichting.

Onderwijsassistent
In de opleiding Onderwijsassistent komen thema’s als onderwijs in Nederland, organisatie 
en communicatie van een onderwijsassistent, didactiek en pedagogiek aan bod. Naast 
de beroeps specifieke onderdelen zijn Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap in de 
opleiding opgenomen.

“Op de opleiding krijgen we lessen over hoe je moet voorlezen. Ook krijg ik daar les in ICT-vaardigheden, tekenen, 
knutselen, gym en leer ik hoe kinderen leren schrijven. Het meest interessante op de opleiding vind ik de lessen 
over de ontwikkeling van een kind tot aan een adolescent op motorisch en cognitief gebied.”

Manon (18 jaar) ROC Nijmegen, tweedejaars Onderwijsassistent.

Pedagogisch Werk
In de opleiding tot pedagogisch medewerker in de kinderopvang ligt de nadruk op het 
verzorgen en begeleiden van kinderen zonder specifieke hulpvraag. De niveau 3opleiding 
richt zich vooral op de verzorgende kant (bijvoorbeeld het vak sport, spel en bewegen) en de 
niveau 4opleiding is daarnaast gericht op methodiek en kwaliteitszorg. Thema’s die in de 
opleidingen worden behandeld zijn bijvoorbeeld ‘kinderopvang in Nederland’, ‘observeren 
van kinderen’, ‘EHBO en veiligheid’ en ‘reflecteren en evalueren’. Ook in deze opleiding zijn 
Nederlands, rekenen en burgerschap opgenomen.
In de opleiding tot pedagogisch medewerker in de jeugdzorg is er ook aandacht voor speciale 
doelgroepen: licht verstandelijk gehandicapten, verslaafden, bewoners van justitiële 
inrichtingen of residentiële jeugdzorg.

http://www.ncoi.nl/opleiding/2012MBOopleidingenMBOBasisopleidingOnderwijsassistent.html

Wat is het verschil tussen niveau 3 en niveau 4?

Mboniveau 3 betreft de zogenaamde vakopleiding, terwijl niveau 4 het middenkader of 
de specialistenopleiding aangeeft. Aan studenten van niveau 4 worden hogere eisen en 
complexere taken toegeschreven. Ook moeten ze een hoger niveau in taal en rekenen 
beheersen. Mbo4studenten kunnen na het behalen van hun diploma doorstromen naar het 
hbo.

De opleiding tot pedagogisch medewerker in de jeugdzorg wordt alleen op niveau 4 
aangeboden. Pedagogisch Werk voor de kinderopvang wordt zowel op niveau 3 als 
op niveau 4 aangeboden. Verschil tussen de niveaus wordt zichtbaar in het verschil in 
loopbaanperspectief, het verschil in de aard van de werkzaamheden en de verschillen in rollen 
en verantwoordelijkheden.
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Kunnen studenten doorstuderen? Hoe?

Ongeveer 50% van de studenten die een mbo4diploma halen, stroomt direct of op een later 
moment door naar het hbo. Studenten kunnen doorstromen naar een 2jarige opleiding 
Associate Degree of een 4jarige hboopleiding. Studenten met een mbo 4diploma zijn 
toelaatbaar tot alle hboopleidingen. In de toekomst mogen hboinstellingen aan studenten 
die willen doorstromen vanuit een nietverwante mboopleiding aanvullende eisen stellen 
(MBORaad). http://www.mboraad.nl/?dossier/27162/Beroepskolom+mbo++hbo.aspx

Onderwijsassistent
Op dit moment is er op de onderwijsarbeidsmarkt een beperkte vraag naar onderwijs
assistenten. Hierdoor ligt er extra druk op de mbogediplomeerde om door te studeren. 
De meerderheid van de gediplomeerde onderwijsassistenten stroomt door naar de pabo. 
Ook stromen studenten door naar andere sociaalagogische opleidingen, zoals Pedagogiek, 
Cultureelmaatschappelijke Vorming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk 
Werk en Dienstverlening.
http://www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/actueel/2011q3/ocwkwaliteitonderwijsassistenten
verantwoordelijkheidschoolbestuur/

Uitdaging
Van de instroomgroep onderwijsassistent verlaat 40% 
binnen drie jaar de pabo zonder diploma. Calibris en 
het SBO hebben een onderzoek laten uitvoeren over de 
doorstroom van mbo’ers op de pabo.

Hoe vergaat het de onderwijsassistent  Calibris en SBO, 2007.
Mbo’ers op de pabo  SBO, 2006.
http://www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/publicaties/2008/
mboersopdepabo/

Pedagogisch werker
Het diploma Pedagogisch medewerker 3 geeft recht op doorstroom naar de opleidingen 
Specialistisch pedagogisch medewerker 4 kinderopvang en Pedagogisch medewerker 4 
jeugdzorg, en ook naar andere mboopleidingen op niveau 4, zoals bijvoorbeeld 
Medewerker gehandicaptenzorg, Medewerker volwassenenwerk, Sociaalcultureel 
werker, Onderwijsassistent, Sociaalmaatschappelijk dienstverlener, Verpleegkundige of 
Praktijkopleider.
Met een diploma Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang en Pedagogisch medewerker 4 
jeugdzorg is doorstroming mogelijk naar hboopleidingen, bijvoorbeeld de opleiding 
Sociaalpedagogische hulpverlening, Pedagogiek, Cultureelmaatschappelijke vorming, pabo, 
Maatschappelijk werk en dienstverlening (Calibris, Kwalificatiedossier, pagina 13).

Weetje
In 2010 stroomde 
ruim 70% van de 
gediplomeerde 
onderwijsassistenten 
door naar het HBO; 
daarvan ging 85% naar 
de pabo.
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Thema 6

De rol van lezen en voorlezen binnen de opleidingen PW en OA

In dit hoofdstuk staat de rol van lezen binnen de opleidingen PW en OA centraal. Waarom zijn 
lezen en voorlezen zo belangrijk voor deze studenten, en hoe kan leesbevordering binnen de 
opleiding een plaats krijgen?

Waarom zijn lezen en voorlezen belangrijk voor deze studenten?

Studenten aan de opleidingen Onderwijsassistent en Pedagogisch Werk worden opgeleid om 
in de beroepspraktijk voor te kunnen lezen en het lezen bij jonge kinderen te stimuleren.
Om dit goed te kunnen doen, is het ten eerste belangrijk dat studenten zelf behoorlijk 
wat eigen leeservaring hebben. In de opleidingen PW en OA is dus aandacht nodig voor de 
leesvaardigheid van studenten. Denk daarbij aan:
• Technisch lezen: kunnen studenten vlot lezen?
• Tekstbegrip: begrijpen de studenten de verschillen tussen teksten, kunnen zij doel en 

onderwerp van een tekst herleiden?
• Leesmotivatie: vinden studenten lezen leuk? Hebben ze zelf veel leeservaring?
Naast hun eigen leesvaardigheid is er in de opleiding aandacht voor de beroepscompetentie 
leesbevordering. Studenten moeten later in hun beroep immers het lezen bij jongere kinderen 
kunnen stimuleren. Denk daarbij aan:
• Het voorlezen: kunnen studenten goed en voor kinderen aantrekkelijk voorlezen?
• De kennis van kinderboeken: weten studenten welke boeken voor welke leeftijd geschikt 

zijn?
• De houding ten aanzien van lezen: stralen studenten ook leesplezier uit naar de kinderen? 

Zijn studenten zich bewust van hun voorbeeldfunctie?

Hoe kan leesbevordering in de opleiding worden opgenomen?

Veel activiteiten rondom leesbevordering kunnen gelegitimeerd worden vanuit het 
kwalificatiedossier. De activiteiten sluiten goed aan bij de werkprocessen en competenties 
die voor de opleidingen gelden. Hoe de leesbevorderingsactiviteiten precies gekoppeld zijn, 
verschilt per opleidingen en docent.
Hieronder staat in een voorbeeld uitgewerkt hoe de activiteit voorlezen, opgesplitst in 
een aantal deelactiviteiten, gekoppeld kan worden aan de vakkennis, vaardigheden en 
werkprocessen zoals die beschreven staan in het kwalificatiedossier.

Lees meer over leesbevordering in de opleidingen PW en OA in de docentengids ‘Competent 
in leesbevordering’ (2011).
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Activiteit leesbevordering Vakkennis en vaardigheden Link werkprocessen niveau 3

Voorlezen: boeken 
kiezen

Kennis van de doelgroepen
Begeleiden
Reflecteren
Ontwikkelingspsychologie
Groepsprocessen
Observeren
Signaleren
Nederlandse taal
Kennis samenleving

2.1, biedt het kind opvang

Voorlezen: groep of 
groepjes

Ontwikkelingspsychologie
Pedagogiek
Groepsprocessen
Observeren
Communicatieve en sociale vaardigheden, 
voorlichting, advies, instructie
Creativiteit
ICT
Kennis doelgroepen
Motiveren
Planmatig werken

2.4, biedt het kind 
ontwikkelingsgerichte 
activiteiten

Voorlezen individueel/
speciale doelgroepen

Ontwikkelingspsychologie
Pedagogiek
Observeren
Communicatie en sociale vaardigheden
Creativiteit
Motiveren
Planmatig werken

2.4, biedt het kind 
ontwikkelingsgerichte 
activiteiten

Tabel 8: Mogelijke plaatsen van voorlezen in het kwalificatiedossier

Ouders zijn de belangrijke partners bij het creëren van een rijke leesomgeving thuis. De eerste 
stap is het  inventariseren van de situaties en de wensen. Hiervoor zijn de competenties kennis 
van doelgroepen en het werkveld en daarbij ook communicatieve vaardigheden nodig. Ouders 
kunnen over voorgenomen activiteiten worden geïnformeerd via een krant of de website. Het 
contact met de ouders verloopt via een logboek of een portfolio. Verschillende bibliotheken 
bieden diverse mogelijkheden om ouders te betrekken bij lezen thuis. Het project  ‘De 
logeerkoffer’ is een aansprekend voorbeeld en sluit aan bij de methodiek van de methode Ik 
en Ko. Meer informatie: (http://www.peuterwerklandgraaf.nl/pdf/logeerkoffer.pdf)
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Thema 7

Samenwerking

Bij dit thema worden voorbeelden gegeven van samenwerking tussen bibliotheek en 
mbo, bibliotheek en po/vo en bibliotheek en kinderopvang. Deze voorbeelden kunnen als 
inspiratiebron dienen en, afhankelijk van de situatie, handvatten bieden voor toekomstige 
samenwerking. De voorbeelden uit het po/vo en de kinderopvang behoeven aanpassingen 
voor toepassing in het mbo . Deze kunnen naar eigen inzicht worden gedaan.

Voorbeelden van samenwerking tussen bibliotheek en mbo

In dit hoofdstuk staan voorbeelden beschreven van samenwerking tussen de bibliotheek en 
mbo-instellingen.

Biebsearch

Wat is het?
Biebsearch is een kruisbestuiving tussen de wereld van het onderwijs en de bibliotheek. Binnen 
dit project werkt een onderwijsinstelling samen met de bibliotheek aan nieuwe diensten en 
werkvormen om leerlingen te ondersteunen bij hun studie.

Opbrengsten
Uitgangspunt van het project zijn de lokale wensen en behoeften van de onderwijsinstelling.
De bibliotheek kan bijvoorbeeld al haar digitale diensten rechtstreeks onderbrengen in de 
digitale leeromgeving van de leerlingen. Als een leerling inlogt in zijn persoonlijke omgeving 
ziet hij bijvoorbeeld meteen de bibliotheekcatalogus op zijn scherm. Dit maakt het zoeken 
naar informatie niet alleen een stuk gemakkelijker, het zorgt er bovendien voor dat de 
leerlingen gestimuleerd worden om gebruik te maken van deze betrouwbare bronnen. Voor de 
bibliotheek betekent de samenwerking met het onderwijs dat er duizenden leerlingen binnen 
handbereik zijn, die gebruik kunnen maken van haar collectie en expertise.
Ook kan de bibliotheek instructies en kennisdeling voor docenten en leerlingen verzorgen 
op het gebied van informatievaardigheden, mediawijsheid, het herkennen van betrouwbare 
bronnen, op een slimme manier zoeken in de aquabrowser en het bestellen van een document 
en biedt zij de online cursus ‘23 onderwijsdingen voor docenten’ aan.

Meer informatie
www.biebsearch.nl

Via de link http://www.biebsearch.nl/index.php/de-bibliotheek-op-school is een filmpje te 
bekijken over Biebsearch.
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De Slimme Nieuwslezer

Wat is het?
De Slimme Nieuwslezer is een (webbased) digitale 
krant, met een unieke zoekmachine. De 
zoekmachine zoekt dagelijks actuele teksten 
uit verschillende kranten, zoals de Metro 
en de Volkskrant, die aansluiten bij het 
woordenschatniveau van de gebruiker.
Een aparte variant van het programma is De Slimme 
Nieuwslezer voor Laaggeletterden, in iedere bibliotheek 
beschikbaar. In het kader van het project 
Bouwstenen Leesbevordering is er ook een 
variant van de Slimme Nieuwslezer ontwikkeld 
voor de opleidingen PW en OA. Studenten PW en 
OA kunnen nieuwe woorden leren door het lezen van begrijpelijke actuele nieuwsberichten 
die thematisch aansluiten bij hun beroep.

Opbrengsten
Het doel van het programma is de woordenschat van studenten PW en OA uit te breiden. 
Daarnaast kunnen studenten veel leeskilometers maken met het programma. Het programma 
is bovendien bedoeld om de leesmotivatie te verhogen. De nieuwsberichten sluiten allemaal 
aan bij het toekomstige beroep. Bibliotheken zouden studenten wegwijs kunnen maken in het 
programma.

Meer informatie
De Slimme Nieuwslezer voor OA en PW is verkrijgbaar via de website 
www.bouwstenenleesbevordering.nl
Studenten of docenten kunnen tot juni 2014 een account aanvragen via de site 
www.bouwstenenleesbevordering.nl.
Meer informatie over de Slimme Nieuwslezer is te vinden via www.edia.nl

Welke materialen sluiten aan bij de studies Pedagogisch werker en 
Onderwijsassistent?

Tijdens de studies OA en PW, en later in het toekomstige beroep, krijgen studenten te maken 
met kinderen en jongeren uit verschillende leeftijdscategorieën met verschillende interesses.
Studenten hebben daardoor een verscheidenheid aan boeken nodig. Belangrijk is dat zij weten 
welke materialen er zijn, welke materialen passend zijn voor welke doelgroep en waar zij de 
verschillende materialen kunnen vinden.
Daarnaast moeten studenten weten welke mogelijkheden er zijn om het lezen bij kinderen te 
bevorderen. Bijvoorbeeld: digitale prentenboeken, theatervoorstellingen gebaseerd op een 
boeke\, landelijke campagnes als de nationale voorleesdagen.

Tip: verwijs studenten door naar www.leesplein.nl, daar worden per leeftijdscategorie 
voorbeelden van interessante boeken gegeven. De website geeft ook een overzicht van 
digitale prentenboeken.
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Tip: leer studenten hoe ze in het vervolg zelf kunnen zoeken! Verwijs ook naar de catalogus 
van de bibliotheek. 

Meer informatie
www.leesplein.nl
Weterings. A. (2010). Docentengids Competent in leesbevordering.

Het verzorgen van gastlessen

Wat is het?
De bibliotheek kan specialisten leveren die gastlessen, workshops, trainingen of korte 
cursussen geven over diverse onderwerpen op het gebied van leesbevordering, zoals boeken 
kiezen voor jonge kinderen en interactief voorlezen. Ook kan de bibliotheek zorgen voor 
korte sessies over landelijke lijnen als Kunst van Lezen, BoekStart, BoekStart in de kinderopvang en 
De Bibliotheek op School.

Tip: bij de besprekingen hierover is het raadzaam het jaar- of sectorrooster bij de hand te 
hebben, zodat er gekeken kan worden naar de wensen voor de verschillende doelgroepen 
en de planning in het schooljaar.

Opbrengsten
Kennisdeling: docenten en/of studenten krijgen inzicht in de actuele praktijk op (voor)
leesgebied. Gastlessen bieden een mogelijkheid om de band tussen onderwijs en bibliotheek 
te verstevigen: je leert elkaar kennen, bent aanspreekpunt voor elkaar en krijgt inzicht in 
elkaars behoeften.

Aan het woord is Ine Kamp van de Graafschap bibliotheken:

“Dit is ook precies wat wij aan 1e en 2e jaars SPW-studenten ROC, in dit geval Aventus, 
aanbieden. Het is voor hen al lastig om boeken te kiezen. De meeste van hen komen nooit 
in de bibliotheek, dus er gaat een wereld voor hen open.

De leerlingen volgen 4 gastlessen van de bibliotheek:
1. Theorie zoeken en selecteren van boeken,
2. Interactief voorlezen: hoe doe je dat,
3. Zoeken en vinden in de bibliotheek aan de hand van opdrachten,
4. Voorbereiden en voorlezen aan elkaar inclusief reflectie.

De docent gaf naderhand aan dat hij de groep nog nooit eerder met elkaar had zien 
discussiëren over de inhoud van hun toekomstige baan. De rol van de bibliotheek zag hij 
als professioneel en van grote meerwaarde voor de dagelijkse praktijk van toekomstige 
medewerkers in de kinderopvang en scholen.”

Meer informatie
Graafschap Bibliotheken, Ine Kamp, programma-manager educatie & onderwijs,  
ine.kamp@graafschapbibliotheken.nl
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De Voorleeswedstrijd OA

Wat is het?
De voorleeswedstrijd OA is een landelijke voorleeswedstrijd voor studenten aan de opleiding 
Onderwijsassistent in het mbo. In het schooljaar 2013/2014 is deze wedstrijd voor het eerst 
georganiseerd binnen het project Bouwstenen voor leesbevordering. Deze voorleeswedstrijd is 
gebaseerd op het concept van de voorleeswedstrijd voor pabo’s. De Voorleeswedstrijd OA 
bestond in 2013/2014 uit voorrondes op de verschillende mbo-instellingen en een landelijke 
finale waar de finalisten van de mbo-instellingen aan deelnamen. Voor een impressie: bekijk 
het filmpje van Vitalis College en het filmpje van de landelijke finale.

Hoe de Voorleeswedstrijd OA de komende schooljaren vormgegeven wordt, hangt af van 
de mogelijkheden van de betrokken organisaties. De bibliotheek of PSO kan mogelijk 
een rol spelen en mbo-instellingen stimuleren en ondersteunen bij het houden van een 
Voorleeswedstrijd voor studenten OA.

In het project Bouwstenen voor leesbevordering zijn materialen ontwikkeld voor een 
startbijeenkomst voor docenten OA van de deelnemende mbo-instellingen. Aan deze 
startbijeenkomst kunnen docenten OA deelnemen, die zich goed willen voorbereiden 
op de Voorleeswedstrijd OA. In de startbijeenkomst komt aan bod wat het belang is van 
voorlezen, wat de effecten zijn, en vooral wát er voorgelezen kan worden (duik in de 
kinder- en jeugdliteratuur) en hóe er het beste voorgelezen kan worden. Docenten krijgen 
verder tips over de manier waarop de voorleeswedstrijd georganiseerd kan worden op 
de eigen mbo-instelling en krijgen materialen aangereikt om lessen over voorlezen te 
verzorgen. In de bijlage van deze Toolkit vindt u een voorstel voor een programma en een 
PowerPointpresentatie waarmee u vanuit de bibliotheek een dergelijke bijeenkomst voor 
docenten OA kunt organiseren.

Opbrengsten?
De Voorleeswedstrijd OA heeft als doel docenten en studenten enthousiast en deskundig te 
maken op het gebied van voorlezen. Studenten gaan in hun latere werk aan de slag op (basis)
scholen. Het stimuleren van lezen en leesplezier is een van hun taken. Goed voorlezen is een 
middel daartoe. De startbijeenkomst die de bibliotheek kan verzorgen, draagt in grote mate 
bij aan het bereiken van die doelen: wanneer docenten weten wat het belang en effect is van 
voorlezen, welke boeken geschikt zijn om voor te lezen op welke manier dat het beste kan 
gebeuren, kunnen zij dit aan hun studenten OA overdragen. De bibliotheek is bij uitstek de 
partij om een rol te vervullen in het enthousiasmeren en deskundiger maken van docenten op 
het gebied van voorlezen.

Meer informatie
www.bouwstenenleesbevordering.nl, bij ‘Voorleeswedstrijd’
Mirella Verspiek van CINOP: mverspiek@cinop.nl
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Voorbeelden van samenwerking tussen bibliotheek en primair- en voortgezet 
onderwijs

De samenwerking tussen het primair en voortgezet onderwijs en de bibliotheek heeft al meer 
vorm gekregen dan de samenwerking tussen de bibliotheek en mbo-instellingen. Om die 
reden worden hier ook activiteiten en organisaties genoemd die vanuit die samenwerking zijn 
ontstaan.

De Bibliotheek op school 

Wat is het?
De Bibliotheek op school is een educatieve aanpak voor het basisonderwijs die zich richt op 
leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid. Hij bestaat uit meerdere flexibel in te 
zetten bouwstenen die scholen, bibliotheken en gemeenten in staat stellen samen en op 
structurele wijze lezen en mediawijsheid in het primair onderwijs te stimuleren. De monitor 
De Bibliotheek op school meet de resultaten met digitale vragenlijsten voor leerlingen (vanaf 
groep 4) en leerkrachten (groep 1-8).

Opbrengsten
Met behulp van de monitor meet De Bibliotheek op school de resultaten van de inspanningen 
van leerlingen en leerkrachten. De monitor laat zien of de bibliotheek en de school erin slagen 
om ervoor te zorgen dat leerlingen daadwerkelijk meer gaan lezen.

De werkwijze sluit aan bij opbrengstgericht werken en bestaat uit vier fases.
1 Resultaten analyseren. De bibliotheek verzamelt gegevens in de monitor en maakt daarvan 

een analyse. Het blijkt bijvoorbeeld dat het leesgedrag inzakt in groep 7, of dat slechts een 
van de leerkrachten geregeld een boekintroductie doet. Het team krijgt een rapportage met 
de belangrijkste uitkomsten.

2 Doelen stellen. Op basis van de analyse stellen de bibliotheek en het team doelen op voor de 
komende periode, bijvoorbeeld: ‘We gaan meer met boeken doen bij de zaakvakken’ of ‘Het 
leengedrag in groep 7 en 8 moet op hetzelfde niveau komen als in groep 5 en 6.

3 Werkwijzen bepalen. Bij de doelen worden werkwijzen afgesproken, bijvoorbeeld: ‘De 
leerkrachten in groep 6 en 7 doen een keer per week een boekintroductie bij het vak 
geschiedenis’, of ‘De leerkrachten in groep 7 en 8 gaan twee keer per maand praten 
overboeken volgens de methode van Chambers’.

4 Uitvoeren. De school en de bibliotheek voeren voor een afgesproken periode de werkwijzen 
uit en bekijken wat de opbrengst is. Zo nodig wordt de werkwijze aangepast. Er wordt 
toegewerkt naar de volgende meting van de monitor, waaruit blijkt wat de aanpak heeft 
opgeleverd en welke andere ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.

Meer informatie
Kijk op www.debibliotheekopschool.nl voor informatie over de bouwstenen, praktische tips, 
columns, inspirerende praktijkvoorbeelden en de toolkit.
De brochure Meedoen met de Monitor is te downloaden op http://www.kunstvanlezen.
nl/?page_id=4101&newsItemId=484
Opmerking: meest recente informatie over de landelijke tendensen is te vinden op de website 
http://www.kunstvanlezen.nl/?page_id=4101&newsItemId=484
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Leesbevorderingsnetwerken

Wat is het?
Leesbevorderingsnetwerken is het bijeenbrengen van relevante 
partijen op het terrein van leesbevordering en taalonderwijs met 
de lokale bibliotheek als spil en aanvoerder van dit netwerk.

Bron: http://www.kunstvanlezen.nl/index.html?page_id=4004

Opbrengsten
De deelnemers aan het netwerk wisselen onderling kennis en 
ervaringen uit en ontwikkelen een gezamenlijke, integrale visie op de 
aanpak van leesbevordering in het onderwijs in brede zin.

Meer informatie
Op de website van Kunst van Lezen http://www.kunstvanlezen.nl/index.
html?page_id=4004 is meer te lezen over leesbevorderingsnetwerken.
De brochure Werken aan netwerken; een strategie voor bibliotheek en 
leesbevordering is te downloaden op http://www.siob.nl/upload/
documenten/cahier4_her_lr.pdf

Zie http://www.kunstvanlezen.nl/index.html?page_id=4004 voor een fi lm over 
leesbevorderingsnetwerken!

Tip: Oberon heeft in opdracht van Kunst van Lezen in voorjaar 2011 een advies uitgebracht voor 
directies van bibliotheken, waarin aangegeven wordt welke stappen moeten worden gezet 
voor het verkleinen van de afstand tussen de bibliotheek, de gemeente en schoolbesturen. 
Dit met als doel deel te kunnen nemen aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA).
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Het Leesplan

Wat is het?
Het Leesplan is een praktisch instrument waarmee kinderopvang organisaties en scholen de 
doorgaande leeslijn voor hun eigen instelling kunnen invullen.
Leesplan is mede gebaseerd op het rapport De Doorgaande Leeslijn (Stichting Lezen, 2005).

Opbrengsten
In een leesplan legt een school, kinderdagverblijf of peuter speelzaal vast op welke wijze aan 
leesbevordering wordt gewerkt. Onderwerpen als de boekencollectie, taken van de lees- en 
voorleescoördinator, wekelijkse lees- en voorleesactiviteiten en deelname aan landelijke 
projecten als De Nationale Voorleesdagen of de Kinderboekenweek worden hierin vermeld.
Na het invullen is er per instelling een digitaal jaaroverzicht beschikbaar.
Het Leesplan is ook een praktisch hulpmiddel: in de jaarplanning staat wat er gepland staat en 
welke voorbereiding nodig is.
Het Leesplan is onderverdeeld in drie sectoren: instellingen in de kinderopvang, het primair- 
en het voortgezet onderwijs.

Meer informatie
www.leesplan.nl/mijn-leesplan/
Zie voorbeeld van een plan op www.leesplan.nl/mijn-leesplan/ko/introductie

De Leescoördinator - Open Boek 

Wat is het?
De cursus bestaat uit vier themabijeenkomsten. De onderwerpen die behandeld worden gaan 
over de basisvoorwaarden voor een optimale leesomgeving binnen de school: een visie op 
lezen, voldoende lees- en voorleestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de kwaliteit 
van werkvormen, deelname aan leesactiviteiten en -projecten en deskundigheidsbevordering 
van leerkrachten. Na afloop van de cursus ontvangen cursisten een certificaat.

Opbrengsten
De cursist schrijft een leesplan voor de school, de leescoördinator geeft daarmee vorm aan de 
taak leescoördinator.

Meer informatie
http://www.cursusopenboek.nl/
Een voorbeeld van een leesplan is te vinden op http://www.leesplan.nl/mijn-leesplan/po/
introductie
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Nationale voorleesdagen

Wat is het?
Tijdens de Nationale Voorleesdagen wordt er op kinderdagverblijven en scholen door bekende 
en minder bekende mensen voorgelezen uit het prentenboek van het jaar. Het prentenboek 
van het jaar 2013 was Nog 100 nachtjes slapen van Milja Praagman. Dit jaar werd er op ca. 80% van 
alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voorgelezen. Binnen het project Bouwstenen 
Leesbevordering werd er in samenwerking met ROC Aventus voor studenten PW en OA een 
voorleesontbijt georganiseerd.

Opbrengsten
Aandacht voor voorlezen, bekendheid met boeken, bijdragen aan de leesmotivatie van 
studenten.

Reacties van docenten OA op het voorleesontbijt bij ROC Aventus:

“De lessen waren leuk en de studenten enthousiast.”

“Dit project heeft een bijdrage kunnen leveren aan de leesmotivatie van de studenten. De 
studenten hebben veel plezier beleefd met elkaar en zijn geënthousiasmeerd om meer voor 
te lezen en aan de leesmotivatie van kinderen op hun bpv-plek te werken.”

“Studenten zullen op hun bpv-adres sneller een boek pakken en voorlezen omdat ze binnen 
dit project hier meer bekend mee zijn geraakt.”

Bron: Interne evaluatie CINOP, project Nationale Voorleesdagen 2013

Meer informatie
www.nationalevoorleesdagen.nl

Tip: zie ook het filmpje op de website www.nationalevoorleesdagen.nl!
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Voorleesvogel

Wat is het?

De Voorleesvogel is een voorleesprogramma voor peuters en kleuters. Het stimuleert ouders 
om met meer plezier voor te lezen en ondersteunt professionals die werken met voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE).
De Voorleesvogel is een pakket dat bestaat uit:
• de website www.voorleesvogel.nl, met informatie voor beroepskrachten en 

bibliothecarissen, met ondersteunende documenten voor het gebruik van De Voorleesvogel 
in de praktijk;

• de fi lm De Voorleesvogel met informatie over voorlezen voor ouders en opvoeders;
• handleidingen voor leerkrachten en bibliothecarissen.

Opbrengsten
De Voorleesvogel geeft kinderen de kans uit te groeien tot enthousiaste lezers door 
professionals in de voor- en vroegschoolse educatie te ondersteunen met tools.

Meer informatie
Zie: www.voorleesvogel.nl

Kinderboekenweek

Wat is het?
De Kinderboekenweek is sinds 1955 een jaarlijks terugkerende 
‘week’ van tien dagen in september en oktober ter promotie van het 
Nederlandse kinderboek. Tijdens deze week geven participerende boekwinkels bij besteding 
van een bepaald bedrag aan kinderboeken het kinderboekenweekgeschenk cadeau, een 
uitgave van de Stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek).

Opbrengsten
Op basisscholen wordt er meestal veel aandacht aan de Kinderboekenweek besteed. Er is voor 
het basisonderwijs door de Stichting CPNB een lespakket samengesteld dat scholen in het 
voorjaar bij de boekhandel kunnen bestellen en kunnen gebruiken bij de lessen. Ook zijn er 
diverse informatiegidsen over boeken gratis bij de boekwinkel verkrijgbaar zoals De Voorleesgids 
en De Kinderboekenmolen. Dit zijn gratis tijdschriften met een overzicht van boeken die wordt 
verspreid onder basisscholen, boekhandels en bibliotheken. Aandacht wordt dan ook besteed 
aan de Zilveren Griffel en Gouden Griffel.
De bibliotheken besteden extra aandacht aan lezen en organiseren vaak diverse activiteiten 
rond de Kinderboekenweek, zoals een voordracht door een schrijver.
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Aan de vooravond van de Kinderboekenweek wordt een boekenbal gehouden in het 
Muziekgebouw aan ’t IJ: het Kinderboekenbal, waarbij veel schrijvers aanwezig zijn.

Meer informatie
http://web.cpnb.nl/cpnb/actueelbericht.vm?ab=368
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderboekenweek

Tip: de allerleukste voorlees- en prentenboeken voor baby’s, dreumesen, peuters en 
kleuters vind je in De Voorleesgids http://www.kinderboekenweek.nl/bibliotheek.html

Tip: in De Kinderboekenkrant staan interviews met schrijvers en lezers, nieuwsberichten, 
columns, achtergrondartikelen en heel veel actuele boekentips. Voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar. (http://www.kinderboekenweek.nl/bibliotheek.html)

Voorbeelden van samenwerking tussen bibliotheek en kinderopvang

In deze paragraaf staan voorbeelden van samenwerking tussen bibliotheek en kinderopvang.

BoekStart 

Wat is het?
BoekStart bestaat in twee varianten: BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang.
Kunst van Lezen is in 2008 begonnen met BoekStart voor baby’s. Alle ouders van baby’s 
krijgen een brief van de gemeente/consultatiebureau met een waardebon voor het rode 
BoekStartkoffertje met twee boekjes en informatie over het voorlezen aan baby’s. De 
waardebon wordt ingeleverd in de bibliotheek waarna de baby een gratis lidmaatschap krijgt 
en de ouders worden rondgeleid. Begin 2013 is BoekStart voor baby’s beschikbaar in 805 
bibliotheekvestigingen.
BoekStart in de kinderopvang is een uitbreiding van BoekStart voor baby’s. Naast baby’s richt 
BoekStart zich nu op dreumesen en peuters in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Eind 
2012 zijn er 60 basisbibliotheken die meer dan 300 kinderopvanglocaties begeleiden.

Opbrengsten
Binnen BoekStart in de kinderopvang zijn zes elementen van belang:
• In samenwerking met de bibliotheek wordt gezorgd voor een aantrekkelijke leesplek in de 

kinderopvang
• In samenwerking met de bibliotheek wordt een startcollectie geschikte boekjes opgebouwd
• De deskundigheid van pedagogisch medewerkers wordt verhoogd
• Ouders worden erbij betrokken, zodat er thuis ook meer voorgelezen wordt en zij bekend 

raken met de mogelijkheden van de bibliotheek
• Voorlezen krijgt een vaste plek in de kinderopvang door het opnemen van een voorleesplan 

(via www.leesplan.nl) in het beleid
• Er wordt samengewerkt met partners in een leesbevorderingsnetwerk. Behalve aan de 

bibliotheek valt te denken aan jeugdgezondheidszorg en gemeente.

Meer informatie
http://www.boekstart.nl/ of neem contact op met Marijke Bos via mbos@lezen.nl
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Training tot voorleescoach in de kinderopvang

Wat is het?
Voorleescoach in de kinderopvang is een training voor pedagogisch medewerkers en andere 
professionals die werken met kinderen van 0 tot 12 jaar. De training is ontwikkeld door skon 
kinderopvang in samenwerking met Sardes, Biblioservice Gelderland, Leeskraam, Vereniging 
Openbare Bibliotheken en Stichting Lezen.

Opbrengsten
Deelnemers worden getraind tot leescoach die:
• lezen een structurele plek kan geven binnen de kinderopvang,
• diverse voorleesactiviteiten kan organiseren,
• collega-pedagogisch medewerkers kan stimuleren en motiveren in het ondernemen van 

voorleesactiviteiten,
• een verantwoorde keuze kan maken bij de inkoop van kinderboeken voor het 

kindercentrum,
• in staat is een netwerk op te bouwen met verscheidene samenwerkingspartners 

(bijvoorbeeld met bibliotheken en kinderboekhandels) en deze contacten te onderhouden.

Meer informatie
http://www.skon.nl/node/116
http://www.skon.nl/skon+diensten/skon+opleidingen/voorleescoach

Training tot voorleescoördinator

Wat is het?
In het kader van BoekStart is de training voor voorleescoach herijkt en aangepast naar een 
training voor voorleescoördinatoren. Het doel van de training is bibliotheekmedewerkers uit 
de verschillende provincies op te leiden tot trainers, die op hun beurt voorleescoördinatoren 
van kinderopvanglocaties per regio opleiden. Een voorleescoördinator zorgt ervoor dat het 
voorlezen een structurele plek krijgt binnen beleid en uitvoering in de instelling.

Opbrengsten
Deelnemers zijn na de training opgeleid tot voorleescoördinator in de kinderopvang. Zij 
beschikken na afloop van de training over basiskennis van jeugdliteratuur voor de doelgroep 
0 – 4-jarigen en zijn na afloop van de training in staat om:
• in samenspraak met de leidinggevende (en binnen het kader van de eigen organisatie) het 

lees- en voorleesbeleid op te zetten voor de eigen locatie,
• praktische uitvoering te geven aan dit beleid,
• collega’s te enthousiasmeren en het voorlezen levend te houden binnen de instelling,
• ouders te informeren (en te enthousiasmeren),
• een samenwerkingsverband met de bibliotheek en andere cultureel-educatieve instellingen 

in de eigen regio op te zetten.
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Meer informatie
www.lezen.nl
https://www.opleidingsbudget.stichtingbkk.nl/OpleidingInkijken.aspx?id=1571

Zie http://www.boekstartpro.nl/nieuws/item/7074/633/Film:%20Cursus%20
Voorleescoordinator%20BoekStart%20in%20de%20Kinderopvang%20Kapelle voor een 
filmpje over de cursus voorleescoördinator boekstart in de kinderopvang.

Deskundigheidsbevordering van professionals

Wat is het?
Bibliotheken hebben vaak specialisme in huis dat ingezet wordt om professionals zowel in 
de kinderopvang als in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen en bij te scholen 
bij leesbevordering in de praktijk. Werkvormen als de verteltafel, de kamishibai, praten over 
boeken à la Chambers en de boekenmuur zijn aansprekende voorbeelden. Bibliotheken 
organiseren de deskundigheidsbevordering in nauwe samenspraak met de scholen en 
instellingen.

Opbrengsten
De professional krijgt handvatten om de leesbevorderingswerkvormen uit te voeren binnen de 
eigen instelling.

Meer informatie
In de docentengids Competent in leesbevordering worden voorbeelden van verschillende 
werkvormen gegeven.

Tip: kijk bij lokale bibliotheken in de rubriek speciaal voor educatie naar de mogelijkheden.

Een voorbeeld is http://www.bibliotheekutrecht.nl/nl/home/speciaalvoor/onderwijs
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