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Praktisch pro 

Leesbevordering in het praktijkonderwijs 

 

Hoi leden van het netwerk pro! Middels nieuwsbrieven houd ik jullie graag op de hoogte van allerlei 

zaken rondom het praktijkonderwijs in samenwerking met bibliotheken. 

Naast tips, weetjes en inspiratie stel ik ook graag de komende tijd de 3 pilotscholen aan jullie voor.  

 

Veel plezier met het lezen en voor vragen en/of opmerkingen weten jullie mij te vinden in onze 

biebtobieb groep “netwerk pro” of je kan me mailen op anika@verschuurverhaalt.nl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilots van start op 3 scholen 

Dit kalenderjaar lopen er 3 pilots op praktijkscholen in samenwerking met de bijbehorende 

bibliotheken. Aangezien het praktijkonderwijs een belangrijke doelgroep behelst in het kader van 

leesplezier en mogelijke laaggeletterdheid, zien we vanuit Kunst van lezen een noodzaak om 

bibliotheken te ondersteunen in hun samenwerking met deze groep. De 3 pilots zijn onderdeel van 

een grotere aanpak om de samenwerking tussen bibliotheek en pro in kaart te brengen.  

Graag stel ik de eerste pilotschool aan jullie voor. 

Bibliotheek Drachten Smallingerland en praktijkscholen OSG Singelland De Venen en CSG Liudger De 

Ring hebben sinds vorig jaar een structurele en goedlopende samenwerking. Met 4 uur per week 

inzet van een consulent, vaste collectie op school en een leesplan. Vanaf augustus 2022 gaan de 2 

scholen samen verder onder de naam Pro Drachten. Twee scholen, twee besturen, een heel breed 
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aanbod en vooral:  één gezamenlijke missie om het beste onderwijs te geven.  Het opnieuw inrichten 

en een plek geven van de schoolbibliotheek is daar de 1e  concrete stap in de samenwerking, wat een 

prachtige manier om te verbinden!  

 

In Drachten is er een bovenschools initiatief van 3 schoolbesturen, genaamd povo kansrijke overstap,  

dat ernaar streeft de overgang voor alle leerlingen  van het po naar het vo te verbeteren door op 

thema’s intensiever samen te werken. Vanuit dit initiatief is er ook een projectgroep leesoffensief die 

zich ten doel heeft gesteld de leescultuur in het po te versterken en door te trekken naar het vo. Dit 

doen ze door de samenwerking met de bibliotheek Drachten verder uit te bouwen. Elke vo-locatie 

krijgt dBos (de bibliotheek op school), ze rollen de leescultuur uit over alle vakken en werken 

intensief aan de implementatie van een bewezen leesdidactiek in een doorlopende leerlijn. Dit 

betekent concreet o.a.: het werken met rijke teksten bij alle vakken, close reading en thematisch 

onderwijs. Er is al een mooie collectie aanwezig op pro Drachten, waar leerlingen gebruik van maken. 

Er wordt gelezen en er worden diverse activiteiten ondernomen na het lezen, maar de insteek van de 

pilot is om dit meer gestructureerd en in aanvulling op zowel de leerlijn Nederlands als het hierboven 

genoemde leesoffensief te doen.   

 

Er zijn 2 docenten aanwezig die de rol van leescoördinator al met verve dragen, Famke Wink van OSG 

Singelland en Justien Dam van CSG Liudger.  

Famke heeft een training effectief leesonderwijs gevolgd van Enigma onderwijs. Ook heeft zij zich 

verdiept in close reading via webinars van Expertis.  

Justien is coach en docent AVO (algemeen vormend onderwijs) en zeer bevlogen om met 

leesmotivatie aan de slag te gaan. De foto’s hierboven laten haar klaslokaal zien en vol trots werd dit 

aan mij getoond toen ik deze school afgelopen januari bezocht.  En terecht! 

Justien ging aan de slag met creatief schrijven. Haar leerlingen kozen een achtergrond uit een 

tijdschrift, knipten mooie en toepasselijke woorden uit en konden na een instructie hier goed mee 

aan de slag. Ze vonden het zo leuk dat Justien een week later een moeilijkere variant bedacht, waar 

bij ze zelf woorden gingen schrijven en er plaatjes bij zochten in een tijdschrift. De resultaten kregen 

een mooie plek op het raam in het lokaal en laten zien waar ik al van overtuigd ben; wanneer je deze 

leerlingen een zetje in de juiste richting geeft, met een concrete werkvorm, blijken ze ineens over 

meer taal te beschikken dan wij en zij zelf dachten! Niet direct de functionele werkwoorden of 

definities uit de woordenschatlessen, maar de gevoelswoorden, de woorden die ze hebben 

gekoppeld aan een beleving of ervaring die er voor hen toe deed. Dat zagen we terugkomen in de 

zelf geschreven teksten, waar het er dan op dat moment ook helemaal niet toe deed of ze goed 

geschreven waren, dat kan mooi opgepakt worden in een andere les.  

  

In de klas lag ook op elke tafel een leesboek. Guinness Books of records, Leven van een Loser, 

Dagboek van een muts, een informatief boek over zeedieren. En ja, er wordt wekelijks in gelezen en 

gekeken. De normaalste zaak van de wereld, met hulp bij het kiezen en een docent die zelf ook leest. 

Er zijn ook groepen waar lezen veel moeilijker is, waar de leerlingen boeken van uitgeverij Eenvoudig 

Communiceren lezen. In het pro is het vinden van het juiste boek voor iedere leerling nog niet zo 

makkelijk. De hulp van een leesspecialist in de vorm van een consulent is dan zeker heel welkom.  
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Aan het begin van mijn bezoek werd ik door Famke, de andere leescoördinator, rondgeleid. Aan alles 

zie ik dat ik op een pro school ben. Veel leerlingen buiten het klaslokaal aan het werk of op weg naar 

een werkruimte. Met schorten aan, of handschoenen in de achterzak van de overal. De lokalen waar 

leerlingen wel aan een tafel zitten, voor een les Nederlands bijvoorbeeld, zijn minder gevuld dan op 

het reguliere vo.  

Famke vertelt; “Wij werken groep doorbrekend per leerjaar bij de vakken Nederlands en Rekenen. 

Op deze manier creëren we niveaugroepen en krijgen de leerlingen gerichte instructie. Dit zorgt voor 

effectieve lessen en zo maximaliseren we de ontwikkelkans voor de leerlingen. De overige vakken 

zoals Mens en maatschappij, ICT, Omgangskunde en Media en beroeps-en praktijkvorming volgen de 

leerlingen bij de mentor of in de mentorklas. Ik realiseer me dat het belangrijk is dat je als consulent 

weet hoe er gewerkt wordt op een pro school en hoe er wordt omgegaan met de zogenaamde avo 

vakken (Algemeen vormend onderwijs, oftewel theorievakken) en of leerlingen dus op niveau bij 

elkaar zitten of niet. Zodat een leesconsulent kan aansluiten bij de manier van werken en met 

passende inbreng kan komen. 

 

We bezoeken de diverse praktijklokalen en ik zie auto’s op een brug, wanden vol gereedschappen 

met woordkaarten erbij, keramiek ovens en een machine om T-shirts te bedrukken. Ik krijg uitleg van 

een leerling hoe ze het afgebakken keramiek aan het glazuren is en ik bemerk direct hoe moeilijk het 

spreken haar afgaat. Later hoor ik dat ze een tos heeft,  een taalontwikkelingsstoornis. Ze was dus 

hard aan het zoeken naar de juiste woorden in haar hoofd om mij in 2 regels te kunnen vertellen wat 

ze aan het doen was. Wil je meer weten over TOS, klik dan hier. Of bekijk hier de knap gemaakte 

uitleg van Folkert met TOS. Waar in een vmbo of pro klas gemiddeld 3 tot 5% autisme of adhd heeft, 

weten we dat zo’n 9% een tos heeft! En juist dan kan inzet van collectie leiden tot meer taal en kan 

een leesconsulent gericht ondersteuning bieden.  

Los van alle materialen en machines zie ik ook “de thermometer” groots op een poster hangen in elk 

lokaal, om aan te geven hoe je voelt. Van agressief (“ik wil iemand slaan” staat erachter) en 

gefrustreerd tot kalm en ontspannen. Leren behelst veel meer dan kennis tot je nemen, zeker bij 

deze doelgroep.  

Er wordt planmatig gewerkt, dus wordt de les bij Arbeidstraining gestart door samen eerst rond de 

tafel te zitten en afspraken te maken over wat er moet gebeuren. Zoals dat later in het werkleven 

ook zal gaan. “Mooi”, denk ik bij mezelf, daar zit dus een aanknopingspunt met leesbevordering. 

Wanneer er gezamenlijk gestart en ook weer afgesloten wordt kan er dus óók bij de praktijkvakken 

gedacht en gewerkt worden aan leesmotivatie.  

In het lokaal van het profielvak houtbewerking  staat deze prachtige stoel in wording: 
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Een oudere leerling werkt voor zijn examen aan de bibliotheek stoel die in de schoolbieb komt te 

staan. Met ruimte in de zijleuningen voor boeken, en een toffe uitstraling die de leerlingen kunnen 

waarderen. Zo worden leerlingen nu al betrokken bij de toekomstige schoolbieb in wording en kan 

zo’n beetje alles aangegrepen worden als leer- en maakproces.  

Famke vertelt dat ze aan het nadenken zijn over het concept van de bibliotheek. Naast een plek om 

boeken te kunnen lenen, wordt het zeker ook een prettige verblijfsruimte met planten, zitplekken en 

rust. Iets met “coffee to go” omzetten naar ”boek to go” en dat er dan ook lekkere koffie gekocht kan 

worden. Met een spaarsysteem in de bibliotheek om te sparen voor milieuvriendelijke koffie to go 

bekers met het logo van de bibliotheek erop. Alles om de leerlingen te verleiden tot lezen! 

Famke ondersteunt vanuit NPO-gelden het team op het gebied van kwaliteitsverbetering van lessen 

en het versterken van de lespraktijk. Samen met collega’s bereidt ze lessen voor en zijn er 

wederzijdse lesbezoeken. Tijdens werksessies presenteren collega's hun expertise en nemen ze 

elkaar daar in mee. Denk aan een presentatie m.b.t. effectief leesonderwijs of een sessie over de 

leerlijn didactiek of informatie m.b.t. NT2. 

Ze is hiervoor 1 dag per week vrij geroosterd en kan in die hoedanigheid tijd en energie besteden aan 

leesbevordering. Een luxe zou je misschien denken, maar zeer noodzakelijk zegt Famke zelf. Er moet 

iemand zijn die tijd en aandacht mag besteden aan dit belangrijke onderwerp, en die tijd moet vooral 

niet opgaan aan facilitaire zaken. Ze laat me de Leesmuur in haar kantoor zien, waar zij voor collega’s 

een voorbeeld heeft opgehangen hoe leesbevordering heel makkelijk een plek kan krijgen bij 

hetgeen je toch al doet.  
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Sommige groepen werken met de interactieve leeslessen van  nieuwsbegrip. Maar in het kader van 

hoge verwachtingen scheppen koos Famke afgelopen januari voor haar les een artikel van de NOS  

over de vondst van een oud reptiel in Engeland, een dinosaurus, werd er gedacht. Maar het bleek 

een Ichtyosaurus te zijn.  

De leerling wordt bij deze les gevraagd goed naar de tekst te luisteren die wordt voorgelezen en dan 

te turven hoe vaak ze een bepaald woord horen, in dit geval was dat het woord Ichtyosaurus. 

Vervolgens beantwoorden ze een aantal vragen over de tekst. Het turven, de tekst en het vragenblad 

zie je aan de linkerkant op de foto.  

Aangezien de leerlingen erg nieuwsgierig waren hoe dat dier eruit had gezien en duidelijk interesse 

toonden voor het onderwerp ging Famke in de bieb kijken en vond, enigszins tot haar verbazing, een 

boek met daarin een afbeelding en informatie over dit zeemonster. In de volgende les werd de plaat 

bekeken, de tekst voorgelezen en besproken, een woordenbingo gehouden met de woorden die 

belangrijk zijn en tenslotte een beperkt aantal vragen beantwoord over de tekst. Dit zie je in het 

midden van de leesmuur op de foto.  

In een derde les bekeken ze ook de andere platen uit het zeer interessante bibliotheekboek en 

gingen ze aan de slag rondom de centrale vraag “Wat als prehistorische dieren vandaag  leefden?”. 

Waarbij de leerlingen een dier mochten kiezen en daar vragen over gingen beantwoorden. Dit zie je 

aan de rechterkant op de leesmuur.  

Het maakte voor mij meteen duidelijk hoe ze te werk gaan met taalverwerving en woordenschat 

verrijken én hoe collectie hieraan kan bijdragen. En dat er dus expertise bij de docenten gebracht 

moet worden hoe dit te doen, want zeker weten dat niet iedere pro school een Famke en Justien 

heeft om leesbevordering zo vanzelfsprekend te maken.  

 

 

 

 

 

Op deze school is Kim Jelsma van bibliotheek Drachten de leesconsulent. Zij is leesconsulent vo, komt 

4 uur per week op school en ondersteunt de leescoördinatoren en het team op het gebied  van 

leesbevordering. Waar Kim de expert is op het gebied van leesmotivatie, zijn Famke en Justien de 

expert op het gebied van pro leerlingen, dus ze hebben elkaar nodig om tot een gepast aanbod te 

komen. Door samen te overleggen, dingen te delen en te bespreken werken ze aan een goede 

relatie, wat de basis is voor een effectieve samenwerking.  

Door het meedoen aan de pilot is het mogelijk voor Kim om 1 middag in de maand extra te komen en 

zo de samenwerking voor de duur van een jaar te intensiveren.  

Samen met de leescoördinatoren werkt zij aan het opnieuw vormgeven van het leesplan en ligt de 

nadruk de komende tijd op de docenten meer expertise geven om met leesbevordering aan de slag 

te gaan, het ontwikkelen en uitvoeren van impulsen met langdurig effect (ze bedachten project 

“secret reader” en “een boek verstopt”), en het uitrollen van een nieuwe gezamenlijke 
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schoolbibliotheek. Hierdoor wordt het lezen weer letterlijk in de schijnwerpers gezet.  

Ik houd jullie op de hoogte van al het moois dat hier gebeurt en neem dit natuurlijk allemaal mee in 

de te ontwikkelen aanpak voor samenwerken met het pro. 

 

Monitor 

 

In het najaar van 2021 hebben we met een werkgroep bij elkaar gezeten om in samenwerking met 

Sardes vorm te geven aan een aangepaste monitor variant voor het pro. Een variant waarbij we goed 

gekeken hebben naar het minimaliseren van de taligheid van het instrument zodat afname mogelijk 

is in het pro. De inhoud van de vragen en de opzet van de monitor blijven hetzelfde als voor de 

andere doelgroepen, namelijk het meten van het leesplezier.  

Er is een instructie geschreven voor de docenten hoe de monitor klassikaal kan worden afgenomen 

en een demoversie is hiervoor beschikbaar gemaakt. De komende weken nemen 6 pro scholen die 

ook betrokken waren bij de totstandkoming van de variant, de monitor af bij zowel hun leerlingen als 

docenten. Ook de 3 pilotscholen doen hier aan mee. De resultaten fungeren als nulmeting en we 

kunnen direct de scholen bevragen over het proces van afnemen. In overleg met Sardes worden dan 

eventuele laatste aanpassingen gedaan en dan kan volgend schooljaar elke pro school met gemak 

deelnemen aan de landelijke monitor. Dit kan een mooie eerste stap zijn van een bibliotheek om het 

gesprek aan te gaan met de pro school in de regio. 

 

Campagne De Weddenschap 

Veel van de landelijke campagnes die ontwikkeld worden voor het vo zijn niet direct geschikt voor 

het pro. Het niveau is bijvoorbeeld te hoog of de vorm niet geschikt. In samenwerking met de 

projectleider van campagne De Weddenschap Janneke van Wijk gaan we de campagne geschikt 

maken voor het pro. De pilotscholen denken hier mee over na en een aantal zaken werden al snel 

duidelijk; 

- 3 boeken lezen in 6 maanden werkt niet motiverend. Het tijdsbestek waarin zo’n campagne 

plaatsvind moet veel korter zijn, maximaal 4 weken. 

- Er moet ruimte zijn om minder te lezen. Elke leerling moet op eigen niveau de weddenschap 

aan kunnen gaan. Van het lezen tot 1 boek tot het lezen of luisteren van fragmenten of 

bladzijden.  

- We moeten nadenken over de coaches die een rol krijgen in De Weddenschap. Zijn de 

landelijk gebruikte influencers ook voor hen “dichtbij” genoeg? Er werd al geopperd om 

stagebegeleiders van de bedrijven waar de leerlingen veelvuldig stage lopen in te zetten als 

coach. Maar bijvoorbeeld ook de mentor, de conciërge, de schooldirecteur. De mensen die in 

de belevingswereld van deze leerlingen een grote rol spelen dus.  

Planning is dat we nog voor de zomervakantie een variant hebben ontwikkeld die in het najaar 

uitgeprobeerd gaat worden op de pilotscholen, zodat iedereen volgend schooljaar met een pro 

school kan deelnemen aan deze campagne. Die natuurlijk wél in dezelfde periode loopt als de 

oorspronkelijke campagne en ook gebruik maakt van dezelfde website. Want waar het kan willen we 
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deze doelgroep geen uitzondering laten zijn.  

Mocht je zelf nog goede ideeën of aanvullingen hebben om De Weddenschap “pro proof” te maken 

dan hoor ik dat graag! 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 

Lezen is voor iedereen Dat is het motto van Eenvoudig Communiceren. Al meer dan twintig jaar 

geven zij boeken en kranten uit in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands. Speciaal voor jongeren en 

volwassen die niet zo sterk zijn in lezen. 

Niet zo vreemd dus dat er in het pro al veelvuldig gebruik wordt gemaakt van materialen van deze 

uitgever. Er is zelfs een aparte pagina op de website besteed aan de onderwijsvorm pro, waar de 

uitgeverij het volgende zegt; 

 

Zeer zeker dus de moeite waard om nog eens goed te kijken op de website wat zij aanbieden. Naast 

leesboeken zijn er dus ook methodes en werkboeken speciaal voor het pro, waar je met een collectie 

fictie en non fictie zeer goed kunt aansluiten bij wat er al wordt gedaan op school. 

Ik kwam zelf laatst op de website het nieuwe lesboek “wat denk jij?” tegen. Een methodiek met als 

ondertitel  ‘taal leren door filosoferen’, speciaal geschreven voor het pro. Een mooie kapstok voor 

bibliotheken volgens mij, dus ik heb me ingeschreven voor het webinar dat te volgen is op 21 of 22 

februari. Het lespakket aanschaffen is natuurlijk niet de taak van een bibliotheek. Kunnen adviseren 

hoe deze methode ingezet kan worden in het kader van leesmotivatie of aansluiten met fictie en non 

fictie wanneer ze deze methode al hebben, past natuurlijk prachtig bij de rol van een bibliotheek.  
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TIP  
Bekijk hier een zeer boeiende Zembla documentaire van praktijkschool de Einder in den Haag om een 

indruk te krijgen van een pro school in  Coronatijd.  

 

 

 

 

De leerling aan het woord! 

In elke nieuwsbrief laten we een pro leerling aan het woord over lezen en taal. 

Deze keer Arrianne van het pro Drachten. 

 

Hoe heet je en hoe oud ben je?  

Ik ben Arrianne en ik ben 13 jaar oud. 

 

In welke klas zit je en eventueel welke uitstroom of welk profiel. 

Ik zit in klas 1a uitstroom B, richting werk, denk ik. Misschien kan ik ook wel naar de C route 

groeien. 

 

Noem 3 woorden waar je aan denkt bij het woord Boek: 

lezen, ontspannen,  bibliotheek   
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Noem 3 woorden waar je aan denkt bij het woord Lezen:   

stillezen,  leesles van mevrouw Wink, ontspannen  

 

Wie bij jou in huis leest er wel eens? Je mag niet jezelf noemen. 

Mijn vader leest wel eens wat op zijn telefoon. 

 

Wat wordt er dan gelezen? bv een boek, de krant, een tijdschrift.  

Een email.   

 

Over welk onderwerp zou je graag meer willen weten of leren?  

Over de zee. 

 

Over welke dingen lees je graag in een boek?  

Over zeemonsters. 

 

Welk boek of wat voor soort boek zou je echt nooit willen lezen? 

Over games, dat vind ik niet leuk. 

 

Welk boek of wat voor soort boek zou je graag zelf willen schrijven? 

Over de zee en de zeemonsters die daar wonen. 

 

Welk woord uit het Nederlands vind je het allermooist? 

Liefde! 

 

Welk woord uit alle talen die je kan bedenken vind je het mooist? 

LOVE 
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Welk woord zou je willen weggooien? Het mag dan nooit meer gebruikt worden op de wereld.  

Haat. 

 

Welke persoon vind je fantastisch en waarom? Dit mag een bekend iemand zijn, maar ook 

iemand die alleen jij kent.  

Mevrouw Scholte, ze is nu mijn mentor. Ik vind haar lief en ze kan me goed helpen. 

 

Maak deze zin af: ik droom ervan om...... 

Ik zou wel naar Amerika willen samen met mijn vader en een vriendin. Dan ga ik winkelen in 

New York. Foto’s maken bij alle mooie gebouwen. 

 

Dankjewel Arrianne voor je bijdrage aan deze nieuwsbrief!  

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt medio maart.  

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar andere geïnteresseerden en breng 

hen op de hoogte van het netwerk pro! 

anika@verschuurverhaalt.nl 

Link naar biebtobieb, netwerk pro: 

https://bit.ly/3gQw2fI 

 

 

En bekijk zeker nog het filmpje hiernaast, waar onze 

nieuwe minister voor primair en Voortgezet Onderwijs 

het Futura college in Woerden bezoekt. Ook 1 van de 

pilotscholen waar ik jullie graag de volgende keer meer 

over vertel! 

https://futuracollege.nl/ 


