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Inzetten op leesvaardigheid? Doen!

Nederlandse kinderen en jongeren lezen steeds minder vaak en met steeds minder 
plezier. Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school en in de samenleving – en 
uiteindelijk ook voor het functioneren van onze samenleving als geheel. 

Samen kunnen we hier iets aan doen! 

Als lokale partners werken wij natuurlijk 
al samen. Maar is het genoeg om jullie 
leerlingen aan het lezen te krijgen? Naast 
het reguliere aanbod in onze webshop, 
doen wij jullie graag een aanbod om 
onze samenwerking te intensiveren en de 
komende jaren extra in te zetten op het 
bevorderen van de leescultuur bij jullie 
op school. In het aanbod staan enkel de 
kaders van de samenwerkingsvorm, in 
overleg bepalen we wat we gaan doen om 

aan te sluiten bij jullie visie, curriculum 
en de interventies die jullie inzetten 
met bekostiging van het Nationaal 
Programma Onderwijs.

Het aanbod is gericht op scholen 
die leesbevordering hoog op hun 
prioriteitenlijst hebben staan en samen 
met ons aan de slag willen gaan om van 
hun leerlingen enthousiaste lezers te 
maken.



Optie 1: de Bibliotheek op school 

Een aanpak die effectief en aantoonbaar bijdraagt aan de leesmotivatie van jullie 
leerlingen. 

• De Bibliotheek zorgt voor een actueel, aantrekkelijk en divers boekenaanbod in 
het schoolgebouw. Deze collectie wordt eigendom van de school en bestaat uit 
ongeveer 5 boeken per leerling.

• De leescoördinator uit jullie team en de leesconsulent van de Bibliotheek werken 
samen aan het duurzaam verbeteren van de leescultuur op school. Ze inspireren, 
adviseren en professionaliseren het team op het gebied van leesbevordering en 
verzorgen voorbeeldlessen. 

• De groepsleerkrachten werken toe naar elke dag aandacht voor vrij lezen, voorlezen 
en praten over boeken. 

• Er wordt jaarlijks een activiteitenjaarplan opgesteld waarin de activiteiten en 
aanpak voor dat schooljaar staan beschreven. De samenwerking wordt jaarlijks 
geëvalueerd om samen tot de beste resultaten te komen. 

• We gaan een samenwerking aan voor 3 jaar, met de intentie om de samenwerking 
daarna te verlengen en samen naar nieuwe financieringsmogelijkheden te zoeken.

De kosten voor de Bibliotheek op school zijn afhankelijk van het aantal leerlingen en de 
reeds aanwezige collectie boeken. 

Hieronder 2 rekenvoorbeelden ter illustratie.*

SCHOOL A

Aantal
leerlingen

127

Startcollectie 250

Gewenste collectie 635

Uren leesconsulent 1 uur per 
schoolweek

Totale kosten
voor 3 jaar € 16.285

Gemiddelde kosten per 
jaar per leerling € 42,74

SCHOOL B

Aantal
leerlingen

451

Startcollectie 0

Gewenste collectie 2255

Uren leesconsulent 4 uur per 
schoolweek

Totale kosten
voor 3 jaar € 72.922

Gemiddelde kosten per 
jaar per leerling € 53,90
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Indien gewenst kan de aanschaf van de boeken volledig in het eerste jaar worden 
gefactureerd, zodat hiervoor de NPO-gelden ingezet kunnen worden (Mits ze 
noodzakelijk zijn voor de inzet van een interventie uit de menukaart van het NPO). 
De verdeling over de jaren is dan als volgt:

Optie 2: de Leesconsulent op school

Heeft jullie school al een uitgebreide en actuele collectie of maken jullie naar 
tevredenheid gebruik van de collectie van de bibliotheekvestiging? Maar is het wel tijd 
om de leescultuur een boost te geven? Kies dan voor de inzet van een leesconsulent, in 
combinatie met een groepspas voor elke groep. 

De aanpak is hetzelfde als bij optie 1; een leesconsulent komt voor een x-aantal uren 
per week naar school (afhankelijk van het aantal leerlingen) en werkt samen met jullie 
leescoördinator aan het bevorderen van de leescultuur op school. Er wordt alleen geen 
schoolcollectie aangeschaft. Wel is er voor elke groep een groepspas van de Bibliotheek 
beschikbaar. Met deze pas kunnen 40 boeken per keer geleend worden, voor maximaal 
6 weken. De school is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze passen. Ook bij 
deze optie gaan we een samenwerking aan voor 3 schooljaren en wordt jaarlijks een 
activiteitenjaarplan opgesteld en een evaluatie uitgevoerd.

Ook voor deze optie geven we ter illustratie een rekenvoorbeeld.

SCHOOL C

Aantal
leerlingen

Aantal
groepen

Uren
leesconsulent

Totale kosten
voor 3 jaar

Gemiddelde kosten 
per jaar per leerling

420 15 4 uur per schoolweek € 26945,12 € 21,39

Totale kosten 
schooljaar 1

Kosten per leer-
ling schooljaar 1

Kosten per leer-
ling schooljaar 2

Kosten per leer-
ling schooljaar 3

School A € 11.736 € 92 € 17,73 € 18,09

School B € 55.862 € 124 € 18,73 € 19,10

*Prijzen zijn inclusief ICT-hardware en een cursus Open Boek voor de leescoördinator. Exclusief kasten 
voor de collectie, de uren van de leescoördinator en de infrastructuur tbv ICT.

www.nobb.nl


