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4.e Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU – 

Themagroep Jeugd 

 

Wanneer je gaat netwerken is het handig om je verhaal scherp te hebben. Zo kun je goed 

vertellen welke bijdrage je organisatie levert aan prioriteiten en uitdagingen van partners. 

Om je hierbij te helpen kun je deze argumentatiekaart raadplegen.  

 

Het verhaal van Bibliotheek VANnU  

  

Waarom?  

 Wij willen inwoners van ons werkgebied helpen op het gebied van lezen, leren en 

informeren, zodat zij mee kunnen doen aan de maatschappij. 

Hoe?  

 Wij doen dit in samenwerking met anderen en op een betrouwbare, laagdrempelige, 

kwalitatieve (pluriforme) manier. 

Wat? 

 Collecties 

 Bibliotheeklocaties 

 Projecten, programma’s en activiteiten 

 

Feiten & cijfers VANnU 

 Werkgebied VANnU: 143.135 inwoners in gemeenten Roosendaal, Moerdijk en Halderberge. 

 Gemiddeld is 22,4% van de burgers in het werkgebied van VANnU lid van de bibliotheek. 

 

Feiten & cijfers bibliotheken in Brabant 

 Eén op de vier Nederlanders is lid van de bibliotheek, en één op de twee komt er wel eens! 

 600.000 Brabantse bibliotheekleden 

 Jaarlijks 7 miljoen bezoekers 

 Jaarlijks 12.5 miljoen uitleningen 

 In Brabant: 19 basisbibliotheken, 128 bibliotheekvestigingen en 32 bibliotheekpunten 

 

 

 

 

http://www.bibliotheekwerk.nl/
http://www.bibliotheekvannu.nl/iguana/?surl=home


       

 

www.bibliotheekwerk.nl 

  

 
Feiten die relevant zijn voor het thema Jeugd: 

  

 15 minuten lezen per dag levert een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar. 

o Wetenschappelijk onderzoek 

o Woordenschatonderwijs geeft hetzelfde resultaat 

 Lezen verrijkt je wereld = sociale vaardigheden verbeteren = actief burgerschap 

 Lezen betekent: 

o Voorsprong in andere vakken (rekenen, studievaardigheden) 

o Hogere citoscore 

 Taal komt overal in terug  

o belangrijk voor je verdere leven 

o je moet taalvaardig zijn om je staande te houden in deze wereld  

o internet = ook taal 

o Informatie zit in taal 

 Onze collectie Makkelijk lezen helpt kinderen die moeite hebben met lezen 

 Onze stenen (gebouw) zijn niet belangrijk, maar kinderen in aanraking laten komen 

met boeken is belangrijk 

 Lezen zorgt er voor dat je kennis maakt met andere werelden, culturen, denkwijzen en 

prikkelt de fantasie 

 Nu is het percentage laaggeletterden in ons werkgebied ca. 26.000, dit moet omlaag.  

 

Feiten & cijfers 0-4 (algemeen) 

 BoekStart zorgt voor het ontstaan van voorleesroutines in de gezinnen. Een goed 

voorleesklimaat draagt bij aan het voorkomen van laaggeletterdheid. 

 Ongeveer een kwart van de kinderen in Nederland begint aan het basisonderwijs met een 

taalachterstand die nadelig is voor hun latere lees- en taalvaardigheid. 

 

Feiten & cijfers 4-12 (algemeen) 

 Van de basisschoolleerlingen verlaat 25 % de school met een taalachterstand van 2,5 jaar. 

 Veel kinderen hebben bij binnenkomst op de basisschool een achterstand van 2000 

woorden. 
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 Een kind met laaggeschoolde ouders hoort ca. 615 woorden per uur, een kind met 

hoogopgeleide ouders hoort ca. 2153 

 woorden per uur. 

 Vrij lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, 

begrijpend lezen en schrijven. 

 Door 15 minuten vrij lezen per dag, leert een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar. 

 Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere 

schoolresultaten. 

 In Nederland doen er jaarlijks zo’n 3500 scholen mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd. 

 

Feiten & cijfers 12-18 (algemeen) 

 Jongeren die veel lezen in hun vrije tijd scoren hoger op woordenschat, begrijpend lezen, 

technisch lezen en spelling. 

 Het effect dat vrijetijdslezen heeft op woordenschatontwikkeling en technisch lezen wordt 

steeds groter naarmate leerlingen ouder worden. 

 In de brugklas moeten vmbo-leerlingen ongeveer 17.000 woorden kennen. 

 De woordenschat van de gemiddelde vmbo-leerling ligt daar ruim onder. Bij tweetalige 

Turkse en Marokkaanse jongeren bijvoorbeeld is dat op 12-jarige leeftijd gemiddeld 9800 

woorden. 

 Nederlandse 15-jarigen scoren op de schaal van leesmotivatie zeer laag in verhouding tot 

andere landen. 

 In Nederland doen er jaarlijks zo’n 120 middelbare scholen mee aan Read2Me, met zo’n 750 

klassen! 
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Kernfuncties Bibliotheek VANnU:   

Lezen: basis voor kennis 

De bibliotheek inspireert en stimuleert (potentiele) lezers, verrast met haar collectie en is de 

professionele partner voor het onderwijs en in de aanpak van laaggeletterdheid. 

 

Leren: formeel en informeel 

De snelle (technologische) veranderingen in de samenleving vergen van burgers dat zij de juiste 

kennis en vaardigheden ontwikkelen en dat zij dat bovendien hun hele leven blijven doen: een 

leven lang leren. Leren vindt steeds vaker plaats buiten de formele structuren en in een sociaal 

proces.   

Naast vaardigheden op het gebied van geletterdheid in taal, informatie en ICT, zal de bibliotheek 

zich in de toekomst ook moeten richten op andere belangrijke vaardigheden die de 21ste eeuw 

van mensen vraagt en die nu misschien nog niet duidelijk zijn.  

 

Informeren:  

Informeren krijgt steeds vaker de vorm van tweerichtingsverkeer waarbij het onderscheid tussen 

auteur, lezer en uitgever (consument en producent) vervaagt.  

 

Om kennis te kunnen ontwikkelen en uit te wisselen, dus te Ieren, moet een mens zich kunnen 

informeren. En om zich te informeren moet een mens kunnen lezen. Lezen staat dus centraal en 

vormt het essentiële startpunt.  
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