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Toevoeging aan Deel ‘Leesbevordering in de opleiding verankeren’. Als derde paragraaf te zien na
‘Leesbevordering in de opleiding’ en ‘Verankering leesbevordering in de onderwijsorganisatie’.

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen PW en OA
Het verankeren van leesbevordering in de ROC‐opleiding is een onderneming op veel fronten. In
2007, ten tijde van het onderzoek van Stichting Lezen op ROC’s en PABO’s, waren de instellingen
veelal op zichzelf aangewezen bij deze taak. Het succes hing vaak af van enthousiaste docenten en
incidentele medewerking van buitenaf.
De afgelopen jaren is in deze veel veranderd. Er is een landelijk netwerk van leesbevorderaars
uitgerold waar het onderwijs, instellingen voor kinderopvang, scholen en ook ouders en opvoeders
van kunnen profiteren. De coalitie van Stichting Lezen en SIOB (sectorinstituut openbare
bibliotheken) onder de noemer Kunst van Lezen, zorgt onder meer voor een breed opgezette
programmalijn voor samenwerking tussen bibliotheken en scholen. ROC’s kunnen daarvan
profiteren.
Overeenkomst van samenwerking
De bibliotheek, de term die we hier verder gebruiken voor de openbare bibliotheken, is een
veelzijdige partner bij het verankeren van de leesbevordering. De bibliotheek kan bovendien voor
ieder ROC maatwerk leveren. Een eerste voorwaarde hierbij is het maken van afspraken, zowel op
beleids‐ als uitvoerend niveau. De inzet van de ambassadeur leesbevordering of leescoördinator (zie
vorige hoofdstuk), samen met de manager van de sector, is bij de contacten met de bibliotheek van
essentieel belang. Zet de wensen vanuit de ROC van te voren op een rij en werk toe naar een
concrete en duidelijke overeenkomst van samenwerking. Zo’n overeenkomst is het resultaat van
wederzijdse oriëntatie, bespreken van de mogelijkheden en het maken van keuzes. Houd de lijnen
kort en zorg voor vaste, goed bereikbare contactpersonen tussen bibliotheek en ROC.
De inzet van de bibliotheek is structureel en inzetbaar op veel niveaus, die als onderdelen aan de
orde kunnen komen op de overeenkomst van samenwerking:
 Kinderboekencollectie
 Lezen, lesmateriaal en leeromgeving
 Gastdocentschap van de bibliotheek bij het onderwijs
 BPV/stage
 Contact en netwerkfunctie
Dienstverlening van de bibliotheek op het gebied van kinderboekencollectie
Een goede kinderboekencollectie is essentieel voor het gemakkelijk lezen en leren omgaan met
boeken. De aanwezigheid van zo’n collectie in ROC’s is echter niet zo vanzelfsprekend. Het is te duur,
er is geen ruimte, er is geen bibliothecaris, of de studenten weten niet goed met boeken om te gaan.
En zo is de cirkel rond: er wordt te weinig gelezen, er gaan te weinig boeken door de handen van de
studenten. Wat kan de bibliotheek op dit gebied betekenen?
 De bibliotheek adviseert bij het samenstellen, actualiseren, beheren en toegankelijk maken van
de kinderboekencollectie op het ROC. Desgewenst wordt er samengewerkt met de bibliothecaris
of mediathecaris van de ROC.
 Er kunnen themacollecties geleverd worden voor projecten of evenementen, of wisselcollecties
om het aanbod gevarieerd te houden.
 De bibliotheek zorgt voor culturele informatie en voor aansluiting bij landelijke activiteiten als
Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen. Of de Voorleeswedstrijd.
Samenwerking van school en bibliotheek op het gebied van lezen, lesmateriaal en leeromgeving
 De bibliotheek kan zorgen dat de studenten in de ELO (elektronische leeromgeving) naast
toegang tot het lesmateriaal van de onderwijsinstelling ook toegang krijgen tot de informatie van
de bibliotheek. Onderling kunnen zaken gekoppeld worden (onder andere lesmateriaal en
ondersteuning).




Er zijn groepsabonnementen mogelijk en in veel bibliotheken kan men met een pas van de lokale
bibliotheek ook elders in de regio materialen lenen.
Veel bibliotheken leveren materialen op bestelling, soms via een digitale besteldienst.

Biebsearch
Biebsearch is een veelzijdig samenwerkingsproject tussen de bibliotheek en het voortgezet
onderwijs en ROC’s. De samenwerking zorgt voor nieuwe diensten en werkvormen om leerlingen te
ondersteunen bij hun studie. In het project wordt uitgegaan van de lokale wensen en behoeften van
de onderwijsinstelling. De mogelijkheden zijn talrijk. Zo kan de bibliotheek al haar digitale diensten
rechtstreeks onderbrengen in de digitale leeromgeving van de scholieren of studenten.
Voorbeelden: de aquabrowser zoekmachine die toegang biedt tot lokale en landelijke collecties en
waarin ook onderwijscontent kan worden ondergebracht, schoolbieb.nl, handig voor werkstukken
en opstellen, Al@din, een digitale vraagbaak, en Aanvragen, een knop om materialen te bestellen
die dan op school afgeleverd worden. Meer informatie: www.biebsearch.nl.
Gastdocentschap van de bibliotheek bij het onderwijs
 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 tot interactief voorlezen. 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.
 De ontwikkelingen op het gebied van leesbevordering zijn voor docenten haast niet bij te
houden. Landelijke lijnen als Kunst van Lezen, BoekStart en BoekStart in de kinderopvang hebben
veel nieuws te bieden. De bibliotheek kan zorgen voor een korte instructieve sessie die docenten
inzicht geeft in de actuele praktijk op (voor)leesgebied. Ook digitaal zijn er
instructiemogelijkheden.
Graafschap bibliotheken
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.’
23onderwijsdingen
Biebsearch is niet alleen handig voor scholieren en studenten. Voor docenten is er de online cursus
23 onderwijsdingen en de site biedt voortdurend nieuws op (voor)leesgebied.

BPV/stage bij de bibliotheek
 De bibliotheek kan een plaats zijn waar de studenten het voorlezen in de praktijk kunnen
brengen. Veel bibliotheken hebben een wekelijks voorleeshalfuurtje voor peuters, waar het
voorlezen in een kleine setting goede oefenmogelijkheden biedt.
 In de bibliotheek zijn stageplekken voor studenten. Bespreek wensen en mogelijkheden met de
lokale bibliotheek.
Contact en netwerkfunctie
 De bibliotheek zorgt voor een vaste contactpersoon bij de samenwerking met de ROC. Van de
ROC wordt hetzelfde verwacht.
 Er is eenmaal per jaar overleg tussen bibliotheek en ROC, op tenminste sectormanagement‐
niveau, om te bespreken of alle zaken naar wens verlopen en of er aanpassingen nodig zijn. Van
belang is dat alle onderdelen bespreekbaar zijn en dat wensen of behoeften vanuit de docenten
meegenomen worden.
 Bibliotheek en ROC houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen betreffende leesbevordering
in het eigen vakgebied, zowel landelijk als regionaal of lokaal.

