Tien conclusies van de
Monitor de Bibliotheek op school

De mediathecaris
en de docent

PRAKTISCHE TIPS VOOR
MEDIATHECARISSEN EN DOCENTEN
IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Jaarlijks werken scholen, docenten en leerlingen mee aan
de Monitor de Bibliotheek op school. Dit onderzoek levert
lezenswaardige resultaten op. In aanloop naar het openstellen van de monitor 2019 (vanaf 1 december 2019)
grasduinen we nog even in de analyse van de monitor van
vorig schooljaar. Herkennen jullie, docenten en mediathecarissen, de conclusies? Laat het ons weten!

1.

Meer dan de helft van de leerlingen gaat nooit of
zelden naar de openbare bibliotheek, maar wel naar
de mediatheek op school. We zien een lichte stijging
in leerlingen die naar de mediatheek gaan!

2.

Op scholen met een goede collectie en een
professionele mediathecaris is het leesplezier van de
leerlingen hoger dan op scholen met een minder
goede collectie/mediathecaris.

3.

Leerlingen op scholen waar ervaren mediathecaris
werkzaam zijn, lezen iets vaker thuis een boek.

4.

Vrienden of familieleden geven het vaakst leestips
aan leerlingen. Op school zijn dat docenten en in
tweede instantie ‘iemand van de mediatheek’.

Eén plus één is drie! Het is een bekend voorbeeld om

5.

46% van de leerlingen krijgt nooit leestips!

6.

Leerlingen oordelen grotendeels positief over de

de meerwaarde aan te geven van samenwerking tussen
mensen. Voor de docent en de mediathecaris geldt
dit ook: daar waar zij hun kennis en ervaring bij elkaar

mediathecaris als het gaat om het geven van leestips

brengen, ontstaan mooie initiatieven. Ieder van hen

en ondersteuning bij informatievaardigheden, maar

speelt een rol in de ontwikkeling van de leessmaak,

de tevredenheid lijkt licht af te nemen.

informatievaardigheden en leesvaardigheid van
leerlingen. Kortom: er is een gemeenschappelijk doel.

7.

Leerlingen zijn meer dan tevreden met de collectie,

Mediathecarissen hebben allerlei ideeën om vorm te

qua aantrekkelijkheid van de ruimte valt er nog wat

geven aan dit gemeenschappelijke doel en te werken

te winnen.

aan wederzijdse betrokkenheid. Ze experimenteren en
organiseren heel wat af en laten zich graag door elkaar

8.

positief, en dat is al een aantal jaren zo. 65% vindt

inspireren. Niet elk idee werkt op iedere school, maar

‘gebruik van de mediatheek (…) aantrekkelijk en is

vaak kan een idee op school X weer katalysator zijn voor

blij met meer up-to-date-computers.

nieuwe ideeën op scholen Y en Z.
Dat is dan ook de reden dat NBD Biblion een aantal
tips en ervaringen van mediathecarissen en docenten
verzameld heeft. Hoe betrekken we de mediatheek nog
meer bij de lespraktijk van iedere dag? Hoe vergroten
we de betrokkenheid van docenten bij de mediatheek?
We laten mediathecarissen aan het woord en zetten een

De mening van docenten over de mediatheek is

9.

De samenwerking tussen docenten en
mediathecarissen bestaat vooral uit informatievoorziening aan docenten en het samen uitvoeren van
leesbevorderingsprojecten.

10. Docenten op scholen met vakoverstijgend taalbeleid
zijn positiever over de mediatheek en zijn ook beter

aantal suggesties op een rij om nóg meer uit de

op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden

samenwerking te halen.

die de mediatheek biedt.

10 Tips:

voor mediathecarissen van mediathecarissen

(maar ook
als
docent ku
n je je door
hun initia
tieven
laten insp
ireren).

Tip 1:
Leerlingen werken in de mediatheek
Creëer fijne werkplekken voor leerlingen en nodig docenten
uit om leerlingen in de mediatheek aan opdrachten te laten
werken. Maak eventueel een rooster voor het ‘werken in de
bieb’ waarop docenten zich kunnen intekenen. Of geef aan
in welke ‘tijdcorridors’ ze leerlingen in groepjes kunnen
laten werken. Op deze manier komen niet alleen meer
leerlingen in de mediatheek werken, maar zullen ook
docenten vaker binnenkomen en heb je meteen tijd voor
een leuk gesprek.

Tip 2:

Tip 3:

Leestips voor en van docenten
en leerlingen

Nodig een schrijver uit via De Schrijverscentrale (voorheen

Houd een blog bij voor leerlingen en docenten waarin zij
nieuws over boeken, literatuur en activiteiten van de
mediatheek kunnen lezen. Bekijk hoe ze deze blog
vormgeven op het Titus Brandsma Lyceum in Oss.
Nog leuker: geef leerlingen en docenten een rol in de blog.
Laat hen de recensent zijn van nieuw binnengekomen
boeken. Maak een docentenpanel en/of een leerlingenpanel.
Verdeel nieuwe aanwinsten onder hen en vraag hun om het
boek te lezen en er kort iets over te schrijven. Voeg de
schrijfsels toe aan de blog, of hecht kaartjes met een korte
review aan het boek. Wie weet inspireert het docenten tot
een vergelijkbare opdracht (schrijf een reviewkaartje voor de
mediatheek) in de klas. Zie ook de video waarin Coby
Borkent, mediathecaris op het Johannes Fontanus College
in Barneveld vertelt over het leerlingenpanel op haar school.

Een schrijver op school
SSS) en organiseer een leesmiddag in de mediatheek.
Docenten en mediathecarissen kunnen hierin samen
optrekken door leerlingen te begeleiden bij het stellen
van vragen en het lezen van boeken van de betreffende
schrijver. Op de website van de Schrijverscentrale vind
je onder meer een draaiboek en allerhande tips. Als mediathecaris verzamel je boeken van de schrijver.
Idee: organiseer een leeskring rondom de schrijver.

Tip 4:
Deel je kennis over
informatievaardigheden in een Wiki
Ontwikkel samen met docenten een Wiki voor informatievaardigheden of een andere kennisdatabank die het voor
leerlingen mogelijk maakt om in de mediatheek snel en
eenvoudig de juiste handvatten te vinden. Hoe kunnen zij
het best zoeken op internet? Welke databanken kunnen ze
inzetten? Hoe beoordelen ze een bron? Op welke manier

Ons Leerlingenpanel heeft het
literatuuronderwijs een nieuwe
impuls gegeven: docenten en leerlingen
lezen meer recente titels en debuten.

verwerken ze bronnen? Op CSG Bogerman en RSG Magister
Alvinus in Sneek ontwikkelden ze Wiki’s voor hun bovenbouwleerlingen. Overigens: snuffel vooral eens op
Wikiwijs en vul de zoektermen ‘mediatheek’ of
‘informatievaardigheden’ in.

Tip 5:

Tip 6:

Boekenverkoop

Verzorg trainingen of workshops

De jaarlijkse boekenopruiming is voor docenten een

Organiseer trainingen of workshops voor docenten over

leuke trekker. Boeken die je in de docentenkamer zet

allerlei aspecten van informatievaardigheden. Veel media-

zijn meestal snel verdwenen. Een gemiste kans!

thecarissen volgden de opleiding tot mediaspecialist,

Lok docenten voor deze boekenopruiming naar de

maar er zijn ook ICT-vaardige docenten die hun kennis,

mediatheek. Meteen een leuke gelegenheid om net

ervaring en tips graag met collega’s delen. Zo wordt de

voor de zomervakantie een praatje aan te knopen en

mediatheek een plek waar collega’s elkaar verder helpen.

te vertellen wat je nog meer voor hen kunt betekenen.

Bied aan om trainingen over informatievaardigheden en
mediawijsheid in de vaklessen te verzorgen. Bij Nederlands, Geschiedenis, Economie en andere vakken?
Bijvoorbeeld als leerlingen een profielwerkstuk of een
onderzoeksopdracht uitvoeren of een recensie moeten
schrijven. Laat zien hoe leerlingen de databanken van
NBD Biblion kunnen inzetten in opdrachten voor de
verschillende vakken. Stem de wensen van het vak af op
je training, zodat de leerlingen meteen het nut van de
training ervaren.

Deel deze Whitepaper met docenten op je school.
Veel docenten ontvangen de Whitepapers nog niet,
terwijl er ook voor hen relevante informatie en
tips te lezen zijn. De tips in deze editie kunnen
een uitnodiging zijn om de banden tussen docenten
en mediatheek weer ‘aan te halen’.

Tip 7:
De leeskoffer
Het project De leeskoffer is een initiatief van (onder meer)
het Studiepaviljoen van Magister Alvinus in Sneek. Als
docent kun je een leeskoffer lenen in de mediatheek voor
invallessen, zomaar een leuk leesuur, of een vast
‘stillezen-moment’ in de lessen. De leeskoffer heeft
gevarieerd en verrassend leesvoer voor allerlei leerlingen.
Voor docenten maakten ze er een uitnodigende animatie
over. Mediathecaris Manon Peet werkt op haar school, het
Veluws College in Apeldoorn, met de boekenkoffer. In een
interview vertelt ze hoe dit concept werkt.

Tip 9:
LiteRom, Uittrekselbank en Actuele
Documentatiebank
Wijs docenten op het abonnement van deze NBD
Biblion-databanken. Veel scholen hebben een licentie,
terwijl docenten zich daarvan niet eens bewust zijn. In de
LiteRom staan alle recensies van belangrijke boeken op
een rij. Zo kunnen leerlingen onderzoeken hoe je een
recensie schrijft of een oordeel leren vormen over een
boek. De uittreksels in de Uittrekselbank kunnen leerlingen
helpen bij het samenstellen van hun leeslijst en bij het

Tip 8:

maken van boekverslagen of de voorbereiding op het
mondeling. De Actuele Documentatiebank biedt gedegen

Start een Pinterest-pagina
Maak en onderhoud een Pinterest-pagina met relevante
informatie en nodig docenten uit om deze pagina te
volgen en eraan bij te dragen. Verzamel interessant

achtergrondinformatie bij actuele thema’s.

Tip 10:

materiaal over catalogi, databanken en andere informatie-

De sectievergadering

bronnen, leesbevordering, profielwerkstukken en media-

Nodig jezelf uit voor de sectievergadering van verschillende

wijsheid. In Sneek verzamelen ze daarnaast het aanbod

vaksecties en presenteer wat de mediatheek voor de

van verfilmde literaire werken en jeugdboeken.

docenten kan betekenen. Grijp de kans aan om met

In Culemborg op het KWC zijn er leestips te vinden. Een

elkaar te brainstormen over nieuwe mogelijkheden voor

fijne service voor docenten, een fijn samenwerkingsproject

bijvoorbeeld een gezamenlijk poëzieproject, een

ook. Andere scholen werken liever met de links in Aura.

erfgoed-project of themaweken in de mediatheek.

Drie mediathecarissen aan het woord
Mediathecarissen hebben een enorme drive om docenten en leerlingen plezier te laten beleven aan hun
mediatheek. Manon Peet van het Veluws College Walterbosch in Apeldoorn, Charlotte Nas van het
Stedelijk Lyceum in Eindhoven en Coby Borkent van het Johannes Fontanus college in Barneveld zijn drie echte
professionals-informatiespecialisten. Zij vertellen over hun werk en de samenwerking met docenten.

Manon Peet

Charlotte Nas

Coby Borkent

De mediatheek is de
huiskamer van de school.
Charlotte Nas,
Stedelijk College Eindhoven.

Zichtbaarheid

Onze corebusiness

Manon Peet vertelt hoe belangrijk het is om te blijven

Charlotte Nas van het Stedelijk College in Eindhoven

werken aan de zichtbaarheid van de mediatheek. Ieder

spreekt zelfs over haar ‘corebusiness’ als het gaat om het

jaar opnieuw steekt ze energie in het promoten van haar

netwerken onder docenten en hierin de ‘trekker’ te zijn.

werk bij de docenten: Die hebben het enorm druk. Elk

‘Initiatief nemen om duidelijk te maken waarin we samen

jaar worden er weer nieuwe aanpassingen van hen

kunnen optrekken, om mezelf uit te nodigen voor een

verwacht, moeten ze voldoen aan nieuwe eisen vanuit

sectievergadering. We kunnen zoveel voor elkaar

de school. Manon: ‘Ik begrijp dan ook wel dat niet hun

betekenen! Ga niet achteroverleunen,’ is haar advies

eerste gang naar de mediathecaris is. Het is goed dat
docenten weten wat wij voor hen kunnen betekenen’.
Toch verbaast het haar soms wel dat ze steeds opnieuw
moet vertellen wat zij als mediathecaris voor hen kan
betekenen. We kunnen hen ook werk uit handen
nemen!’ In Apeldoorn verzorgen de mediathecarissen
jaarlijks in alle groepen lessen over het functioneren van
het Studiecentrum, over informatievaardigheden en

aan haar collega’s. Charlotte Nas heeft een leerlijn
mediawijsheid gemaakt waarin in klas 4 de verschillende
databanken worden behandeld, zodat de docent Nederlands kan uitleggen hoe leerlingen die kunnen inzetten bij
het maken van hun leesdossier. In klas 2 nodigt ze bij de
lessen mediawijsheid altijd de mentor uit. ‘Vooral omdat
leerlingen zich echt veilig moeten kunnen voelen, dat is
voor een onderdeel als mediawijsheid van groot belang.’

mediawijsheid en doen ze aan boekpromotie. In het
Studiecentrum begeleiden ze leerlingen die aan
opdrachten werken: ‘Alle opdrachten staan in ‘It’s’
(red.: It’s learning) en zo zijn wij ervan op de hoogte aan
welke eisen een opdracht moet voldoen en hebben wij
ook inzicht in het doel van de opdrachten. Docenten
kunnen gerust groepjes leerlingen tijdens de lessen naar
het studiecentrum toesturen: ‘We ontvangen ze graag’,

Deel de whitepapers van NBD Biblion met docenten.
Ook voor hen bevatten ze interessante informatie.
Je vindt alle whitepapers op onze website.

vertelt Manon geanimeerd, ‘en er zijn voor leerlingen
fijne plekken om (samen of individueel) te werken.’

Klik hier voor alle whitepapers

Succesvol leerlingenpanel
Op het Johannes Fontanus College in Barneveld hebben
docenten al meermaals ervaren wat de mediatheek voor
hen kan betekenen. Hun mediathecaris Coby Borkent is
zeker niet iemand die achterover leunt. ‘Ik heb veel voor
elkaar gekregen – en misschien soms ook wel mensen
tegen me in het harnas gejaagd – en heb daardoor sneller
eigentijdse titels in de collectie op kunnen nemen.’
Coby geeft aan dat het instellen van een leerlingenpanel
hierin een grote rol gespeeld heeft. Kijk maar wat ze erover
vertelt in de video.

Ik tref Coby aan in een gesprek met twee docentes Engels
over de inschaling van bepaalde titels. ‘Is het meer havo
of ook geschikt voor vwo?’, vraagt ze. ‘Als jullie het anders
willen, geef het dan gewoon even door.’ Dit gesprek is
wel exemplarisch voor de manier waarop Coby wil samenwerken met docenten. Ze ontvangt hen sowieso graag
jaarlijks met al hun klassen in de mediatheek, maar
daarnaast werkt ze graag per sectie samen met enkele
docenten die dit met enthousiasme doen en die ook zien
dat een dergelijke samenwerking voor leerlingen en voor
docenten veel meerwaarde heeft.

Informatiespecialisten
Veel mediathecarissen zijn echte informatiespecialisten:
ze geven lessen informatieverwerving en mediawijsheid in
verschillende klassen en ontwerpen deze lessen ook
(soms samen met een docent) zelf. Bijvoorbeeld als
leerlingen starten met hun profielwerkstuk. ‘Hier hebben
we echt een rol te spelen’, zegt Coby Borkent, ‘deze
specialistische kennis zit vooral bij ons en minder bij
de docenten. Wij hebben hier aanvullende kennis.
Het komt erop neer dat een groep leerlingen nieuwe titels
van bekende auteurs, debuten, nominaties voor literaire
prijzen en DWDD-boeken leest. Zij mogen – bij uitzondering – deze boeken ook lezen voor hun lijst. Ze schrijven
een recensie en beoordelen of ze deze boeken geschikt en
de moeite waard vonden. Op grond van deze informatie
voegen de docenten Nederlands geregeld titels toe aan de
keuzelijsten voor leerlingen.

Doe mee aan leesbevorderingsprojecten en
initieer die. Docenten Nederlands willen
vaak graag meedoen, maar hebben er niet
altijd tijd voor. Neem hem of haar werk uit
handen en initieer een gezamenlijk project.
Zie Whitepaper Projecten leesbevordering
voor een overzicht van alle
leesbevorderingsprojecten.

Respecteer ons als experts op dit gebied!’, is een
oproep die Coby doet.
Als mediathecarissen leren ze leerlingen allerlei zaken
rondom het maken van een profielwerkstuk. Hoe kom
je aan goede achtergrondinformatie? Hoe benut je
zoekwoorden om kwalitatief goede bronnen te vinden?
Hoe formuleer je onderzoeksvragen en hoe werk je met
APA-bronvermeldingen. Kijk hier wat ze erover vertelt (en
mis vooral haar slotwoorden niet!).

Op het Johannes Fontanus College ontwierpen ze hier
overigens een lessenreeks voor (die is bij hen te bestellen
tegen een symbolisch bedrag).

Samenwerking is
wisselwerking
Charlotte Nas benadrukt dat de wereld van de vakdocent
en die van de mediatheek niet twee losse werelden zijn.
Ze zijn verlengstukken van elkaar. ‘Onderwijs is iets wat je
samen doet. Dat is hier gelukkig ook de visie van de
school. Je hebt medewerking nodig van de docenten en
van de directie. Daar staat of valt alles mee. Samenwerking is een wisselwerking. Ik breng interessante dingen in
bij docenten en zij informeren mij. Ga ik naar de UK, dan
breng ik boeken mee voor de docent Engels, docenten
wijzen mij op interessante artikelen of bijeenkomsten. En
dat is dan zo een win-win!’ Bekijk de video, zodat je haar
zelf aan het woord hoort.

Leestip
Voor brugklassers die lezen
niet leuk vinden:
Otto-Jan zegt nee tegen lezen
Tommy Greenwald
Otto-Jan is al zijn hele schoolleven een niet-lezer.
Nu hij op de middelbare school zit, wordt dat moeilijker.
Zijn vriend Tim vertelt hem in ruil voor ijsjes de inhoud
van boeken. Als Tim net voor ze een boekbespreking
moeten inleveren afhaakt, moet Otto-Jan op zoek naar
een alternatief. Otto-Jan is een sympathieke jongen met
veel vrienden. Hij vertelt over hen en typeert hun
leefwereld geloofwaardig. Als niet-lezer heeft hij een
reputatie hoog te houden. Hij spreekt de lezer direct aan
en geeft hilarische tips om niet te hoeven lezen. Er zit
vaart in het verhaal, het is levendig verteld en het slot is
verrassend. Het onderwerp, de schrijfstijl, de humor
en de luchtige lay-out met enkele zwart-witte tekeningen
kunnen niet-grage lezers ertoe aanzetten om dit boek te
lezen. Voor zowel boekenwurmen als niet-grage lezers
vanaf ca. 11 jaar.

‘Het vak is enorm dynamisch’, zegt Charlotte. ‘Elke dag
is anders en er speelt veel. Maar je moet zelf elke dag de
slingers ophangen en inspelen op wat er gebeurt. Net als
in het leven. ’En dat het loont om daarin te investeren,
bevestigt ook Manon Peet: ‘Ik geniet ervan als ik ons
studiecentrum vol leerlingen zie, docenten die groepen
leerlingen hier laten werken. Ik blijf actief in het
organiseren en initiëren van activiteiten. Uiteindelijk is
het resultaat dat leerlingen en docenten blij zijn met
onze hulp. Daar doe ik het voor.’

Probeer de suggesties uit en deel je eigen tips met ons
of nodig ons uit op school voor een volgend interview.
Neem contact op met webredactie@nbdbiblion.nl
Met dank aan:
Rapport landelijke analyse monitor de biblioteek op school
Charlotte Nas, Stedelijk College, Eindhoven.
Coby Borkent, Johannes Fontanus College, Barneveld.
Manon Peet, Veluws College Walterbosch, Apeldoorn.

In de volgende whitepaper
staat het betrekken van leerling
centraal. Dan lees je meer over
het werk van deze en
andere mediathecarissen.

