Projecten

leesbevordering
INITIATIEVEN VOOR
JONGEREN EN LEZEN

Read2me

Achtergrondinformatie
en praktische tips voor
docenten Nederlands in
het voortgezet onderwijs

Read2Me! is een voorleeswedstrijd voor brugklassers.
De leerlingen lezen fragmenten voor uit jeugdboeken.
Leerlingen van alle schooltypen kunnen meedoen met
deze voorleeswedstrijd die uit vier rondes bestaat.
Voor: brugklassers van vmbo, havo en vwo
Wanneer: De voorleeswedstrijd bestaat uit vier rondes:
1. Op school (in de klas of tussen twee klassen)
december/januari
2. Lokaal in de bibliotheek

Jongeren interesseren voor literatuur, dat is een van
de doelen van de lessen Nederlands. Daarin staat u
als docent niet alleen. Er zijn veel interessante en
aantrekkelijke projecten die zich richten op
leesbevordering bij jongeren, vaak ook met een mooi
educatief programma. Vanuit het basisonderwijs zijn
de leerlingen vaak al bekend met initiatieven als de
Kinderboekenweek, de Kinderjury en de Nationale
voorleeswedstrijd. In het voorgezet onderwijs wordt die
lijn doorgetrokken naar de Boekenweek voor jongeren,
de Jonge Jury en Read2me. En zo zijn er nog meer
projecten waarbij u aan kunt sluiten en die u kunt
integreren in uw lessen.
NBD Biblion zet de informatie voor u op een rij en
geeft een beeld van bekende en minder bekende
projecten die het lezen van jongeren stimuleren.
Bij ieder project staat de doelgroep vermeld, maar
bedenk dat u vaak ook voor een ander schooltype
onderdelen van het project kunt gebruiken.

februari
3. Provinciaal met alle deelnemende bibliotheken
maart/april
4. Landelijke finale met (bijna) alle provincies
mei
Organisator: Stichting lezen
Site: www.read2mevoorleeswedstrijd.nl

Leeskracht
Voor iedere jongere is er een leuk boek. Leeskracht bestaat uit een
app met persoonlijke boekentips, een actuele boekenlijst, een film
(Ik vind lezen leuk, daar moet je maar mee dealen) en een aantal
interactieve lessen rondom de boeken. Het doel is vooral het
vergroten van het leesplezier (van fictie en non-fictie) bij jongeren.
Voor: onderbouw vmbo en praktijkonderwijs (12 - 15 jaar)
Wanneer: hele schooljaar
Organisator: Kunst van Lezen
Site: www.leeskracht.nl

De Jonge jury

De Inktaap

De Jonge Jury daagt 12- tot 16-jarigen uit jeugdboeken

De Inktaap is de literaire scholierenprijs voor het

te lezen (oorspronkelijk Nederlandstalig werk) en een

Nederlands taalgebied. Leerlingen lezen drie actuele

stem uit te brengen op hun favoriete titels. De drie boeken

literaire werken. Het gaat om de winnaars van drie literaire

met de meeste stemmen worden genomineerd voor de Prijs

prijzen: de BNG bank literatuurprijs, ECI literatuurprijs

van de Jonge Jury. Tijdens de Dag van de Jonge Jury ontvangt

en de Libris Literatuur Prijs. Na het lezen wordt binnen een

de winnende auteur de prijs. De tien jongeren van het Jonge Jury

schooljury gediscussieerd over de boeken en een favoriete

Boekgenootschap kiezen uit de groslijst tien boeken als tip.

titel geselecteerd.

De elfde leestip komt voort uit de Jonge Jury Wildcard Wedstrijd.
Deze elf titels zijn te vinden op de Uittrekselbank Jeugd van

Voor: bovenbouw havo en vwo (15 tot 19-jarigen)

NBD Biblion. Bij de Jonge jury is gratis lesmateriaal ontwikkeld

Wanneer: Vanaf september lezen de leerlingen de drie titels.

in samenwerking met de makers van de meest gebruikte

In schooljury’s bepalen leerlingen gezamenlijk hun favoriete

lesmethodes Nederlands. De lessen passen dus gemakkelijk

titel. In maart wordt de winnaar bekendgemaakt en de prijs

in uw lesprogramma.

uitgereikt.
Organisator: Stichting Lezen en Passionate Bulkboek

Voor: onderbouw vmbo, havo en vwo

Site: www.inktaap.nl

Wanneer: In september starten de leerlingen met het lezen van
titels uit de groslijst. Er kan gelezen worden tot mei. Stemmen kan
van januari tot en met mei. De prijs wordt uitgereikt in juni.
Organisator: Stichting lezen en Passionate Bulkboek
Site: www.jongejury.nl en uittrekselbank.nbdbiblion.nl

De Poëzieweek en
Nationale Gedichtendag
De Poëzieweek wil een zo groot mogelijk bereik voor poëzie
creëren en bundelt allerlei activiteiten van organisatoren in
Nederland en Vlaanderen. De Poëzieweek start de laatste
donderdag van januari met de Nationale Gedichtendag.
Daaromheen worden poëzieactiviteiten georganiseerd, onder
meer door en voor scholen en bibliotheken. Ieder jaar maken
bekende auteurs lessuggesties voor het onderwijs.
Via De Schrijverscentrale is voor een bezoek tijdens de
Poëzieweek een dichter te boeken tegen een speciaal tarief.
Voor: onder- en bovenbouw vmbo, havo en vwo
Wanneer: start op de laatste donderdag van januari, eerste
week februari
Organisator: Stichting CPNB, Poëziecentrum, Stichting Poetry
International
Site: www.poezieweek.com

De weddenschap
Drie bekende Nederlanders laten zien welke drie
boeken ze lezen en dagen leerlingen uit hetzelfde

Denk tijdens deelname aan een van de
projecten ook eens aan de LiteRom of
Uittrekselbank (Jeugd) van NBD Biblion.

te doen. Met uw klas gaat u de uitdaging aan: iedere
leerling leest drie zelfgekozen boeken in een halfjaar. Uit
een van de drie bekende Nederlanders kiezen ze een persoonlijke
coach die hen voor, tijdens en na het lezen begeleidt.
Voor: vmbo
Wanneer: hele schooljaar
Organisator: Stichting Lezen
Site: www.deweddenschap.nl

Deze websites bieden betrouwbare recensies
en uittreksels op het gebied van literatuur.
Heeft u daar nog geen toegang tot? U kunt
via www.nbdbiblion.nl/databanken een
gratis proefaansluiting aanvragen.
literom.nbdbiblion.nl
uittrekselbank.nbdbiblion.nl

Boekenweek

Dag van de literatuur

Tijdens de Boekenweek staan boeken en schrijvers

De Dag van de Literatuur is een tweejaarlijks

in de boekhandels, bibliotheken en scholen centraal.
Samen met CPNB verzorgt Stichting Lezen lessuggesties
bij het thema van de Boekenweek en over de auteur van
het Boekenweekgeschenk. Deze lessuggesties zijn te
downloaden. Tijdens de Boekenweek wordt via YouTube
de talkshow Boekenweek live! uitgezonden: een
interactieve talkshow rond het thema van de Boekenweek.
Daarnaast is er een Boekenweek-weblog waarmee

literatuurfestival voor jongeren over dichters en
schrijvers. Tijdens de Dag van de Literatuur treden
zowel bekende als opkomende auteurs op in talkshows, geven
interviews, dragen voor en signeren hun werk.
Naast heel veel literatuur is er ook aandacht voor andere kunstdisciplines, zoals film, cabaret, muziek en dans, al dan niet in
combinatie met literatuur. Een bezoek aan
de Dag van de Literatuur begint al in de klas. Aan de

leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen.

hand van lessuggesties, of door het lezen van een boek

Voor: bovenbouw havo en vwo

bezoek voorbereid.

Wanneer: derde week van maart
Organisator: stichting CPNB
Site: www.boekenweek.nl

van de auteur met wie de klas een gesprek zou hebben, wordt het

Voor: bovenbouw havo en vwo
Wanneer: tijdens de Boekenweek, derde week van maart
Organisator: Passionate Bulkboek
Site: www.dagvandeliteratuur.nl

Literatour
Literatour is de Boekenweek voor Jongeren.
Verschillende auteurs gaan tijdens deze Boekenweek
op Literatour: een tournee langs 100 scholen. Daar
gaan zij met leerlingen in gesprek over hun boek, over
schrijven en het plezier van lezen. Er is ook een geschenk:
3PAK, een bundel met drie verhalen van drie auteurs. De
bundel is te bestellen via de bibliotheek en de boekhandel.
De tien meest aansprekende boeken van het afgelopen
jaar maken kans op de titel Beste Boek voor Jongeren.
De tien titels worden door een volwassen vakjury
geselecteerd. Vervolgens kiest een jongerenjury welk boek
wordt bekroond tot Beste Boek voor Jongeren. Er zijn twee
categorieën: oorspronkelijk Nederlands en vertaald. In elke

Nederland Leest

categorie worden vijf boeken genomineerd.

Nederland Leest is een leescampagne die zich vooral

Voor: bovenbouw vmbo, havo en vwo (15 t/m 18 jarigen)

afspeelt in de bibliotheek. Sinds 2016 staat niet langer

Wanneer: In mei en juni kunt u zich opgeven via

één boek centraal maar een thema.

De Schrijverscentrale. De Boekenweek voor Jongeren vindt

Leden en niet-leden van de bibliotheek kunnen een

plaats in de tweede helft van september. De tien genomineerde

gratis boek, dat past bij het thema, in de bibliotheek

titels worden in de eerste week van september bekendgemaakt.

ophalen. Er zijn ook lessuggesties bij het Nederland Leest-boek.

Organisator: De Schrijverscentrale
Site: www.boekenweekvoorjongeren.nl

Er is ook een Junioreditie van Nederland Leestvoor leerlingen
van 10 tot 14 jaar (groep 7 en 8 van de basisschool en
onderbouw vmbo).
Voor: havo en vwo
Wanneer: hele maand november
Organisator: Stichting CPNB en Stichting Lezen
Site: www.nederlandleest.nl

Kijk ook eens op de website Leesplan van
Stichting lezen waarop een actueel overzicht
te vinden is van alle leesbevorderingsprojecten
voor jongeren.

Schrijfwedstrijden
Naast leesbevorderingsprojecten zijn er ook
initiatieven die jongeren zelf willen laten
schrijven. Hieronder twee voorbeelden.

Overige tips
Doe Maar Dicht Maar
Deze dichtwedstrijd is voor middelbare scholieren
van 12 tot en met 18 jaar. Iedereen kan een
gedicht, rap of songtekst insturen. De honderd beste gedichten
worden gepubliceerd in een dichtbundel. De tien allerbeste
dichters krijgen een uniek cadeau met hun gedicht erop.
Voor: vmbo, havo, vwo, mbo
Wanneer: De deadline voor het insturen van de gedichten
is begin februari. Begin mei krijgen de honderd winnaars
bericht.
Organisator: Poëziepaleis
Site: www.poeziepaleis.nl

Jeugdliteratuur Nu
Op Schooltv staan verschillende animatietrailers van boeken.
De kijker maakt kennis met het boek en wordt geprikkeld om
het boek te lezen.
www.schooltv.nl/programma/jeugdliteratuur-nu/

Lees mij!
Viewpoint Productions maakte een serie korte filmpjes bij boeken
uit de Nederlands-Vlaamse literatuur. De filmpjes zijn bedoeld als
smaakmaker en middel om leerlingen te verlokken tot het lezen
van deze boeken.
www.leesmij.nu

Auteursbezoek via De Schrijverscentrale
De Schrijverscentrale adviseert en bemiddelt bij
schrijversbezoeken in Nederland.

Er was eens
Bij deze verhalenwedstrijd schrijven leerlingen in het
vmbo en studenten van het mbo en hbo een eigen
verhaal. Aan het begin van het project ontvangen alle
leerlingen en studenten een leesboek ter inspiratie, dat
is afgestemd op hun niveau en belevingswereld. Een bekende
schrijver geeft een workshop, waarna de leerlingen en
studenten in lessen aan de slag gaan. Alle ingezonden
verhalen worden samengebracht in één bundel.
Voor: vmbo, mbo, hbo
Wanneer: Starten kan op elk moment dat past in het lesrooster
tussen de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie. De deadline
voor het inleveren van het verhaal is april.
Organisator: Passionate Bulkboek
Site: www.erwaseens.nu

www.deschrijverscentrale.nl

Nationale Mediatheek Trofee
De Nationale Mediatheek Trofee is een prijs voor de beste
leesomgeving en mediatheek op een middelbare school.
www.nationalemediatheektrofee.nl

Lezen in het vmbo
De belangrijkste informatie over leescompetentie en leesmotivatie
op het vmbo bij elkaar met als doel vmbo-leerlingen plezier te
laten beleven aan lezen waardoor ze kunnen uitgroeien tot
competente lezers.
www.lezeninhetvmbo.nl

Interessante websites:
uittrekselbank.nbdbiblion.nl
literom.nbdbiblion.nl
www.boekenzoeker.org
www.boekenopschool.nl

Bronnen
Lezen in de klas. Leesbevordering van vmbo tot gymnasium. Amsterdam: Stichting Lezen.

