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leesbevordering

Thema 1: Oriëntatie op het mbo
Dit thema gaat over het mbo en de opleidingen PW en OA. Ben jij op de hoogte van de stand van
zaken binnen het mbo? Heeft jouw bibliotheek al besloten of dit een interessante doelgroep voor
jullie is?
Stand van zaken: Hoe is de doelgroep mbo ondergebracht in het huidige beleid van de bibliotheek?

Mogelijkheden: Zijn mbo‐studenten een interessante doelgroep voor de bibliotheek? Waarom wel of
niet?

Stappenplan: Welke stappen ga je zetten? Welke informatie heb je hiervoor nodig?

Thema 2: Contacten (leggen) met mbo-opleidingen
Dit thema gaat over (op te zetten) samenwerking tussen bibliotheek en mbo‐opleidingen. Zijn er al
contacten en hoe kunnen deze worden uitgebouwd?

Stand van zaken: Heeft de bibliotheek reeds contacten met mbo‐opleidingen in de regio? Welke aard
heeft deze samenwerking?

Mogelijkheden: Kunnen reeds bestaande contacten worden verstevigd en/of nieuwe contacten
worden gelegd? Door wie en met wie?

Stappenplan: Hoe ga je dit aanpakken? Welke termijn heb je in gedachten?

Thema 3: Inzicht krijgen in de vraag van studenten
Heb jij een beeld van de vraag van mbo‐studenten? Waar hebben zij behoefte aan? En zo niet, heb je
een idee hoe je dat in beeld kunt brengen?

Stand van zaken: Heeft jouw bibliotheek inzicht in de vraag van mbo‐studenten?

Mogelijkheden: Hoe kun je erachter komen wat mbo‐studenten nodig hebben van de bibliotheek?
Welke vragen wil je stellen?

Stappenplan: Welke stappen ga je zetten?

Thema 4: Aanbod voor mbo-studenten
Waaruit bestaat op dit moment het aanbod van de bibliotheek voor mbo‐studenten? En meer
specifiek, voor studenten PW en OA? Welke mogelijkheden tot uitbreiding zie je?

Stand van zaken: Wat biedt de bibliotheek op dit moment aan voor studenten PW en OA?

Mogelijkheden: Hoe kun je als bibliotheek (nog beter) inspringen op de vraag van mbo‐studenten?
Wat heb je ze te bieden? Welke materialen kunnen interessant zijn? Zijn er bestaande
materialen/kennis die je aan kunt passen voor deze doelgroep?

Stappenplan: Hoe ga je dit aanpakken?

Thema 5: Aanbod voor mbo-docenten
Waaruit bestaat op dit moment het aanbod van de bibliotheek voor mbo‐docenten. Hoe kan de
bibliotheek een rol spelen in de professionalisering van docenten PW en OA?

Stand van zaken: Is er op dit moment aanbod (ondersteuning, kennisdeling etc.) vanuit de
bibliotheek voor docenten PW en OA?

Mogelijkheden: Hoe kun je als bibliotheek inspringen op professionalisering van docenten PW en
OA? Wat heb je ze te bieden? Is er bestaand aanbod dat je aan kunt passen?

Stappenplan: Hoe ga je dit aanpakken?

Thema 6: Het motiveren van mbo-studenten
Neemt de bibliotheek op dit moment een rol wat betreft het motiveren en verbeteren van de
leesattitude van mbo‐studenten? Zou de bibliotheek een rol op zich kunnen nemen, en zo ja, wat zou
die rol in kunnen houden?
Stand van zaken: Zijn er op dit moment acties vanuit de bibliotheek naar mbo‐studenten gericht op
motivatie en leesattitude? Welke?

Mogelijkheden: Hoe kan de bibliotheek aan mbo‐studenten duidelijk maken dat lezen en voorlezen
leuk zijn? Hoe kan de bibliotheek deze doelgroep enthousiast maken?

Stappenplan: Welke stappen ga je zetten?

