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Directeur Rudi Crombeen van 
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen: 
,,Om de taalontwikkeling van 
kinderen een enorme sprong te 
laten maken, is vijftien minuten 
vrij lezen per dag al genoeg.  Wij 
willen met elkaar het leesplezier van 
kinderen stimuleren. Willen ze 
enthousiast maken om vrij te lezen, maar ook gids zijn in de 
oneindige brij van (digitale) informatie. Dit kan alleen door 
de bibliotheek naar het kind toe te brengen.
Maar in plaats van vestigingen te sluiten - omdat we het nu 
eenmaal met minder geld moeten doen - kunnen we door 
onze aanpak op sommige plaatsen juist uitbreiden. Kernen 
waar voorheen helemaal geen bibliotheek was, krijgen nu 
ook de Bibliotheek op school. In alle drie de gemeenten in 
Zeeuws-Vlaanderen speelt deze discussie. Het is aan de 
politiek om de criteria te bepalen. Wij zeggen: maak maar 
een indeling, maar als het aan ons ligt, telt Bibliotheek 
Zeeuws-Vlaanderen straks geen 14 maar 63 vestigingen!''

Elk kind heeft recht op optimale ontwikkelkansen. Kinderen 
die graag en goed lezen hebben meer kansen om zich verder 
te ontplooien dan kinderen die dat niet doen. Daarom 
werken gemeenten, bibliotheken en scholen samen in de 
Bibliotheek op school; een landelijke educatieve aanpak. Met 
deze aanpak, die uit verschillende bouwstenen bestaat, 
wordt door middel van een leesplan samen aan 
taalontwikkeling en mediawijsheid gewerkt. In Zeeuws-
Vlaanderen is een model ontwikkeld dat een handig en 
succesvol instrument is gebleken voor een 
objectieve discussie over de toekomst van 
het bibliotheekwerk in deze regio. In 
deze brochure wordt de Zeeuws-
Vlaamse aanpak toegelicht.

Aanleiding 
Wist u dat veel kleuters bij aanvang 
van de basisschool een taalachterstand 
hebben van 2.000 woorden? Dat bij het verlaten van de 
basisschool 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft 

van 2,5 jaar? En dat Nederland 1,5 miljoen 
laaggeletterden telt? 

Van de 15-jarigen is bijvoorbeeld 15% laaggeletterd. 
Ander onderzoek toont aan dat kinderen die lezen, hoger 
scoren op taalvaardigheid en betere schoolprestaties 
behalen. Alle reden dus om aandacht aan taalvaardigheid 
van kinderen te besteden. 
Het bestrijden van problemen op het gebied van taal staat 
ook hoog op de politieke agenda. Maar noch de gemeente, 
noch de kinderopvang, noch de scholen kunnen dit probleem 
individueel oppakken: samenwerking is nodig. De 
bibliotheek is gelukkig steeds vaker een partner in dit 
netwerk.
Daarnaast is er de toenemende digitalisering van de 
maatschappij, zijn er forse bezuinigingen op het 
bibliotheekwerk en verandert de demografie van de regio 
sterk (krimp en vergrijzing). Factoren die maken dat de 
positie van de bibliotheek in de samenleving voortdurend in 
beweging is. 
Maar wat nooit verandert is de relatie tussen jeugd en lezen. 
Die horen onlosmakelijk bij elkaar. Daar ligt de basis voor de 
keuze voor de Bibliotheek op school. 

Het Zeeuws-Vlaamse model 
Teruglopende subsidies in een sterk veranderende 
maatschappij dwingen bibliotheken keuzes te maken. Oude 
sentimenten zitten die discussie vaak in de weg. Een eigen 
zwembad in een dorp  staat meestal nog net hoger op de 
wensenlijst, maar meteen daarna staat die vertrouwde 
bibliotheek. Die willen de veelal, kleine kernen niet kwijt. Met 
een objectieve benadering, zoals in deze brochure is 
weergegeven én de Bibliotheek op school kan de angel uit de 
discussie worden gehaald.  

Iedereen kan snappen dat een kern met nog geen 1.000 
inwoners geen eigen bibliotheek heeft. Maar waar ligt de 
grens en wie bepaalt deze? Welke keuzes zijn er ten aanzien 
van het bibliotheekwerk? En wat zijn de financiële 
consequenties van eventuele keuzes? Allemaal vragen 
waarop het Zeeuws-Vlaamse model een antwoord geeft.

Het Zeeuws-Vlaamse model combineert het objectieve 
gegeven van de grootte van de kern met de omvang van het 
bibliotheekwerk in die kern. Bibliotheek Zeeuws-
Vlaanderen 

“Taalvaardige kinderen hebben de toekomst!”
De Bibliotheek op school als instrument voor optimale 

ontwikkelkansen voor kinderen.



heeft hiervoor een 
dienstenpakket ontwikkeld dat 

gebaseerd is op de uitgangspunten en 
bouwstenen van de Bibliotheek op school. Dit 

dienstenpakket is uit te breiden naar behoefte van de 
gemeente en daardoor ook financieel variabel. In de kaders in 
deze brochure wordt dieper ingegaan op de stappen die 
ondernomen moeten worden en die leiden tot een 
evenwichtig en duurzaam bibliotheekbeleid 
in de gemeente.

Kortom: “Met deze objectieve 
benadering hebben we een middel 
in handen om samen met de 
gemeenten het dienstenaanbod af 
te stemmen op de lokale situatie. En 
tegelijkertijd een instrument om het bibliotheekwerk 
financieel inzichtelijk en daardoor beheersbaar te maken.” 

Een bieb voor elke school in Zeeuws-Vlaanderen Stap 1
Rudi Crombeen: ,,Hoe kunnen we tegen het licht van de 
bezuinigingen, toch de kinderen lees- en taalvaardig maken, 
vestigingen open houden en tegelijkertijd vernieuwingen 
doorvoeren? Voor die vraag kwamen we in Zeeuws-
Vlaanderen te staan.
We hebben toen gezegd: laten we eens naar ons gebied 
kijken. Hoe is dat eigenlijk ingericht? De grootste plaatsen 
zijn Terneuzen, Hulst, Axel en Oostburg. Die kernen houden 
hun aloude bibliotheekwerk, compleet met heel veel boeken, 
ruime openingstijden en een ruim aanbod aan activiteiten. 
Daarna hebben we de overige kernen op volgorde van 
inwonertal gezet én gekeken in welke kern er een 
basisschool aanwezig is. 
En wat bleek? In de gemeente Hulst zijn Kloosterzande en 
Sint Jansteen met elk ruim 3000 inwoners bijna even groot. 
Clinge en Vogelwaarde tellen elk ruim 2000 inwoners. De 
andere kernen hebben een inwonertal onder de 2000. 
Waarom had de ene kern wel een bibliotheek en de andere 
kern niet? Zo ontstond het idee: hoe groter de kern, hoe meer 
bibliotheekwerk.

 Stap 2
Met het uitgangspunt “hoe groter de kern, hoe meer 
bibliotheekwerk” in gedachten, is een aanbod geformuleerd. 

De primaire gedachtegangen gaan uit van bibliotheekwerk 
voor de jeugd tot en met 12 jaar. “Meer 

bibliotheekwerk” uit zich in de omvang 

van de 
Bibliotheek op 
school in een kern. Hoe 
groter de school, hoe groter het 
aanbod van boeken; hoe groter de inzet van 
de lees- en mediaconsulenten van de bibliotheek en 
hoe groter de fysieke omvang van de Bibliotheek op school. 
Daarnaast kan gekozen worden om de Bibliotheek op school 
uit te breiden met de mogelijkheid voor onbemande 
toegang voor volwassenen. Een tweede 
uitbreidingsmogelijkheid bestaat eruit ook een collectie voor 
volwassenen aan te bieden.

Stap 3
Er is nu een objectief kader geconstrueerd, waarop de 
gemeenten hun beleidsbeslissingen ten aanzien van het 
bibliotheekwerk kunnen baseren. De “waar-vraag” (stap 1) 
kan worden beantwoord. Het aanbod van de bibliotheek 
biedt voldoende mogelijkheden en variëteit om ook de 
“wat-vraag” (stap 2) te beantwoorden. 
Omdat ook de kosten van elk van de mogelijkheden 
inzichtelijk gemaakt kunnen worden, ontstaat een model 
waarmee beleidsmakers scenario's kunnen doorrekenen en 
keuzes kunnen maken die passend en toereikend zijn voor de 
betreffende gemeente. 
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de Bibliotheek op school in Zeeuws-Vlaanderen
Het Zeeuws-Vlaamse aanbod biedt keuze uit de volgende 
mogelijkheden; de ingrediënten van dit aanbod komen 
uit de landelijke bouwstenen van de Bibliotheek op 
school:

Lees- en mediaplan: De visie, doelen, activiteiten en 
het jaarprogramma zijn vastgelegd. Er zijn afspraken 
gemaakt over hoe de school en de bibliotheek 
samenwerken aan leesbevordering en mediawijsheid. 
In het plan worden ook afspraken gemaakt over het 
verhogen van de betrokkenheid van ouders.
Collectie: Op school is een fysieke collectie aanwezig 
die regelmatig wordt aangevuld met bijvoorbeeld 
thema-collecties. Daarnaast wordt de collectie 
regelmatig vernieuwd, zodat deze actueel, divers en 
aantrekkelijk blijft. De collectie-omvang is afhankelijk 
van de grootte van de school: per leerling zijn 8 titels 
beschikbaar.
Monitor: In de monitor wordt informatie verzameld 
(en gepresenteerd) over het lees- en leengedrag van 
de kinderen. Ook wordt het leesplezier en de 
leescultuur thuis in beeld gebracht en wordt er 
gekeken naar de informatievaardigheden van de 
kinderen.
Lezen: Dagelijks is er structurele aandacht voor lezen, 
vrij lezen, voorlezen, thuis lezen en 
praten over boeken.
Expertise: Het schoolteam krijgt 
ondersteuning vanuit de 
bibliotheekorganisatie door 
speciaal opgeleide lees- en 

mediaconsulenten. De school zelf heeft een 
leescoördinator. Hoe groter de school, hoe meer uren 
lees- en mediaconsultent ter beschikking zijn. 
Digitaal: de Bibliotheek op school kent een 
uitleenregistratiesysteem, de boeken kunnen dus 
mee naar huis worden genomen. Daarnaast kunnen 
er materialen gereserveerd worden. 
Alle onderdelen worden vastgelegd in een 
dienstverleningsovereenkomst.

Mogelijke aanvulling 1:
is ook onbemand toegankelijk;
bevat alle kenmerken van de 
Bibliotheek op school;
is open van 8.00 tot 20.00 uur. Van 8:00-12:00 uur is 
de Bibliotheek op school exclusief beschikbaar voor 
basisschoolleerlingen; van 12:00 tot 20:00 uur en in 
het weekend kunnen ook volwassen leden terecht;
biedt op gezette tijden hulp van/door vrijwilligers;
kent een ophaal- en brengmogelijkheid van boeken 
voor volwassenen;
kent een zelfbedieningsbalie.

Mogelijke aanvulling 2:
kent ook een collectie voor volwassenen
bevat alle kenmerken van de Bibliotheek op school; 
biedt op gezette tijden hulp van/door vrijwilligers;
kent een ophaal- en brengmogelijkheid van boeken 
voor volwassenen;
kent een zelfbedieningsbalie.

Wist u dat…..
door 15 minuten per dag vrij te lezen, een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar leert;
van de basisschoolleerlingen 25% de school met een taalachterstand van 2,5 jaar verlaat;
50% van de leerlingen in groep 8 een onvoldoende op het CITO-onderdeel 'begrijpend lezen' behaalt;
een kind uit een gezin met ongeschoolde/laaggeschoolde ouders ruim 600 woorden per uur hoort. Een kind uit een
gezin met ouders met een redelijk opleidingsniveau hoort zo'n 1200 woorden per uur. En een kind uit een gezin met
hoog opgeleide ouders hoort circa 2100 woorden per uur;
kinderen die plezier hebben in lezen, ook meer lezen en daardoor betere schoolresultaten behalen;
vrij lezen een bewezen positief effect heeft op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. 

Colofon

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak van Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en 

scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Een 

goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen ze beter meekomen in de (digitale) samenleving. 

De ontwikkeling van de Bibliotheek op school in Zeeland/Zeeuws-Vlaanderen wordt o.a. mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van Kunst van Lezen (Stichting Lezen en het SIOB) 

en Stichting Kinderpostzegels.

Omwille van aandacht voor het onderwerp de Bibliotheek op school gaat deze brochure niet in op de overige, uitgebreide dienstverlening van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen.

www.lezen.nl | www.debibliotheekopschool.nl | www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl
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