
             

 

 

    

 

         

 

 

 

 

Onderwijs en BiblioPlus starten regionaal 

leesoffensief 

Partners vinden elkaar in plan om lezen op school extra te gaan stimuleren  

Bijna een kwart van de Nederlandse 15-jarigen is functioneel laaggeletterd. De leesvaardigheid 

van onze jongeren zakt sinds de eeuwwisseling, in vergelijking met andere westerse landen, 

steeds verder weg. Eind vorig jaar sloegen o.a. de Raad van Cultuur en de ministers Slob en van 

Engelshoven dan ook alarm op basis van het meest recente internationale onderwijsonderzoek 
(PISA). Zij riepen partijen in het land op samen een regionaal leesoffensief te starten.  

De Bibliotheek in het Land van Cuijk en Maasduinen en de scholenkoepels op het primair- en 

voortgezet onderwijs pakken samen de handschoen op met een forse, meerjarige leesimpuls. 

Dit regionaal leesoffensief bestaat uit een leescampagne gericht op PO en VO-leerlingen, 

lespakketten op maat voor docenten, gratis e-bookaccounts van de Bibliotheek en een regionale 

conferentie in 2021.  

  
Cultuuromslag is nodig 

“Het leesfundament in onze regio is goed. Elke basisschool heeft een eigen Bibliotheek op School 

waar volop gebruik van wordt gemaakt”, vertelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus. 
“Alleen zien we in de overgang naar het voortgezet onderwijs de aandacht voor lezen snel 

verslappen. Dat is deels iets dat hoort bij deze leeftijd, maar het kán in Nederland echt beter. 

Daarom zetten we in deze regio in op een cultuuromslag, We richten ons op leerlingen van groep 
8 in het basisonderwijs en leerlingen in de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs”.  

 

Momentje vrij? Boek erbij!  
De start is het uitrollen van de campagne “Momentje vrij, boek erbij” van Stichting Lezen. Met 

deze eenvoudige boodschap willen de partners bereiken dat het voor leerlingen en leerkrachten 



 

 

normaal wordt om altijd een interessant leesboek in je schooltas bij je te dragen. Het doel is dat 

leerlingen het boek erbij pakken tijdens schoolmomenten waarin geen les wordt gegeven. Zodra 

ze klaar zijn met een toets of wanneer er nog tijd over is aan het einde van de les, gaan leerlingen 
vrij lezen. En de docent doet gewoon mee! “De campagne wordt via posters en digitale media 

goed zichtbaar gemaakt, maar de leerkracht en de ouders spelen natuurlijk een cruciale rol”, 

vertelt Menno van Halem, directeur Merlet college. “Via onze leerkrachten en door ook ouders 
goed mee te nemen willen we het lezen weer vol op de kaart krijgen binnen onze school. Dit zal 

tijd nodig hebben, maar we zijn vastberaden om meerjarig en op een praktische manier het 

leesoffensief in te gaan vullen”.  

 

Altijd de beschikking tot boeken 

Ook de Bibliotheek kijkt wat zij nog beter kan doen. Op meerdere middelbare schoollocaties is een 

schoolbibliotheek aanwezig, zoals op het Elzendaalcollege in Gennep. Ook bezoeken 
brugklasleerlingen van Merlet en Metameer jaarlijks de bibliotheek.  Er is nog winst te behalen op 

het gebruik van e-books onder scholieren. “Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid en hebben toegang 

tot een rijke collectie e-books en luisterboeken”, licht Jan-Paul Röst, Regisseur Kinderen en 
ouders, nader toe. “Alleen moeten ze hiervoor een account aanmaken. Dit gaan we structureel 

ondersteunen in Groep 8 als onderdeel van de Bibliotheek op School”. Daarnaast gaat BiblioPlus 

samen met de VO-scholen in de brugklas en tweede klas projecten ontwikkelen als onderdeel van 
het Leesoffensief. “De succesvolle formats hiervoor liggen verspreid in het land klaar. We moeten 

er met elkaar nu gewoon op doorpakken”, aldus Röst.  

 
Gebruik rijke teksten tijdens de lessen 

De grootste daling in leesvaardigheid zit op het begripsproces ‘Evalueren en reflecteren’. De 

leerplankundige verkenning die SLO  (Stichting Leerplanontwikkeling) in 2017 heeft uitgevoerd, 

heeft laten zien dat dit (nog) weinig aandacht krijgt in het huidige Nederlandse curriculum. Als 
onderdeel van het regionale leesoffensief bieden de VO-scholen hun leerkrachten meer 

handvatten  om inhoudelijk rijke teksten in de lesstof te gebruiken. Op deze manier worden zowel 

de lessen waardevoller als het tekstbegrip bij de leerlingen gestimuleerd. 
 

Aan de slag 

Maartje van de Kerkhof, directeur van Metameer, benadrukt het belang van een gezamenlijke, 

langdurige actie voor lezen in de leeftijdsfase 11-14 jaar. “We moeten echt in de actiestand gaan 

staan, want de Nederlandse cijfers zijn verontrustend”. Om het belang van het regionale 

leesoffensief kracht bij te zetten hebben de partners afgesproken dat ze eind 2021 een 
conferentie over dit thema  organiseren. “Dan willen we ook laten zien wat er in de tussentijd 

allemaal aan initiatieven is gestart. Dit dwingt ons om nu meteen aan de slag te gaan”, aldus Van 

de Kerkhof. 

______________________________________________________________________________ 

 

Meer informatie      

Voor vragen of interviewverzoeken naar aanleiding van dit persbericht, neem contact op met: 
 

Jan-Paul Röst      Maartje van de Kerkhof 

Regisseur Kinderen en Ouders bij BiblioPlus  Directeur Metameer 
06 - 588 457 83      0485-571434 

j.rost@biblioplus.nl     m.vandeKerkhof@metameer.nl  
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