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Beste pabo-docent Nederlands, 
 
Stichting Lezen heeft een aantal brochures en infographics gepubliceerd die ik graag onder uw 
aandacht breng:     
x Meer lezen, beter in taal - po (2021), herzien door Kees Broekhof, brochure met argumenten 

om kinderen meer plezier in lezen te laten beleven met als bijkomend effect dat hun 
taalontwikkeling wordt gestimuleerd en ze betere lezers worden 

x Meer voorlezen, beter in taal (2021), herzien door Kees Broekhof, brochure over het belang 
van mondelinge taal en boeken in de thuisomgeving van jonge kinderen 

x Lezen in beeld: Lezen in het primair onderwijs (2020), een infographic met acht bevindingen 
uit nationaal en internationaal onderzoek over lezen in de basisschoolleeftijd 

x Lezen in beeld: Voorlezen aan de allerjongsten (2020), een infographic met zeven 
bevindingen uit nationaal en internationaal onderzoek over voorlezen aan jonge kinderen   

 
De Bibliotheek op school  
Natuurlijk hoeven we u niets te vertellen over het belang van lezen. En wellicht bent u ook al 
bekend met de aanpak van de Bibliotheek op school. Eind vorig jaar werkten al 3.450 scholen 
in het primair onderwijs met deze door Bibliotheken ondersteunde aanpak. Grote kans dat uw 
studenten op hun stageschool met de Bibliotheek op school te maken krijgen.  
 
Aangezien uw studenten door de coronamaatregelen nog niet naar de Hogeschool komen, 
informeren we hen graag digitaal over de Bibliotheek op school en de belangrijkste 
onderzoeken rond lezen en taalontwikkeling. Wilt u hen wijzen op bovengenoemde brochures 
en infographics, op de folder Maak van je leerlingen enthousiaste lezers en de video 
Leesbevordering op de pabo? De brochures en de infographics zijn te vinden op lezen.nl.  
 
x Maak van je leerlingen enthousiaste lezers, folder met stagetips, informatie over het belang 

van lezen en over de bouwstenen van de Bibliotheek op school, te vinden op 
debibliotheekopschool.nl/onderwijs/netwerk-en-beleid 
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x Leesbevordering op de pabo, video over de bouwstenen van de Bibliotheek op school en 

een toelichting van Kees Broekhof over het belang van (toekomstige) leerkrachten bij het 
overbrengen van leesplezier en leesmotivatie, te vinden op het YouTube-kanaal van Kunst 
van Lezen.      

  
Minor Open Boek Pabo 
Goed leesonderwijs vraagt om bekwame leerkrachten. Om toekomstige leerkrachten (derde- en 
vierdejaarsstudenten) op te leiden tot specialist leesbevordering hebben we de minor Open 
Boek Pabo ontwikkeld. De minor kent drie ontwikkelingslijnen: de lijn eigen literaire 
competentie, de praktijklijn en de onderzoekslijn. 
 
Het materiaal van de minor bestaat uit een uitgebreide docentenhandleiding, een 
studentenreader en acht powerpointpresentaties. Het materiaal is gratis aan te vragen bij 
Stichting Lezen (info@lezen.nl). Om u alvast kennis te laten maken met de minor, ontvangt u de 
docentenhandleiding en de studentenreader. Meer informatie over deze opleidingsmaterialen is 
te vinden op lezen.nl. Of kijk de video waarin de auteur van de minor, Liselotte Dessauvagie, 
een korte toelichting geeft.  
 
Meer informatie  
Met veel plezier bied ik u onze brochures, infographics en opleidingsmaterialen aan. Als 
verrassing ontvangt u ook twee exemplaren van het boek Waarom je kinderboeken moet lezen, 
zelfs al ben je oud en wijs. Het boek bevat een prikkelend essay van Katherine Rundell over 
het belang van het lezen van kinderboeken, met een voorwoord van 
Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel.  
 
Met het verzoek om de brochures, infographics en het boek van Katherine Rundell ook te 
verspreiden onder de andere (taal)docenten. Ik verwacht dat onze materialen u en uw collega’s 
zullen inspireren. We gaan graag met u in gesprek om leesbevordering op de pabo nader te 
bespreken. 
 
Voor meer informatie over de Bibliotheek op school voor pabo’s kunt u terecht bij Stieneke 
Eising (eising@kunstvanlezen.nl) of Peter van Duijvenboden (pvanduijvenboden@lezen.nl).   
 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Ik wens u veel leesplezier.     
Met vriendelijke groet,          
 

 
Adriaan Langendonk        
Manager leesbevorderingsprogramma’s 
Stichting Lezen/Koninklijke Bibliotheek 


