
Aanpak en 
programma

Lees-
offensief

Deze aanpak kan niet zonder de jongeren. 

Vanaf moment één betrekken wij de jongeren  

bij het proces. We sluiten hiermee aan bij de  

OF/BY/FOR ALL beweging.

Resultaat van het programma?
Het programma bestaat uit 5 dagen en is 

geïnspireerd door het ADKAR-model voor 

verandering. 

Aan het eind van het programma heb je:

➜     Een op jouw bibliotheek afgestemd actieplan.

➜   Inzicht over hoe je de doelgroep benadert.

➜   Samen met de jongeren jullie doelen bereikt. 

➜   Samen geïnnoveerd met andere bibliotheken 

en een netwerk opgebouwd om dat te kunnen 

blijven doen.

➜   Een programmering voor het Leesoffensief in 

jouw bibliotheek.

➜   Een landelijk netwerk met co-financiering.

en start in jouw bieb 
een leesoffensief  

samen jongeren
weer laten lezen

Voor meer informatie neem contact op:

➜   mail naar   j.oskam@alignmenthouse.nl

➜   of bel 0348 712 601
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y

Reinforcing

Meld je aan 
voor het 

programma



Jongeren en kinderen zijn onze  

toekomst. Een nieuwe generatie met 

haar eigen uitdagingen. 

Appen, TikTok, Snapchat en Instagram zijn 

populaire social media onder jongeren. Lezen is 

helaas niet meer populair onder jongeren, een 

trend dat afgelopen fors is ingezet. Dit kan ernstige 

consequenties hebben voor hun leesvaardigheid. 

Laaggeletterdheid dreigt. 

Facts & Figures
volgens PISA-onderzoeken

➜   Bijna een kwart van de leerlingen leest 

niet op het niveau dat nodig is om goed 

te kunnen functioneren op school en in 

de maatschappij.

➜   Bovendien geven leerlingen aan significant 

minder leesplezier te ervaren dan leer- 

lingen uit OESO-landen en de 15 EU-landen.

Het ministerie heeft de bibliotheken opgeroepen 

om haar verantwoordelijkheid te nemen omtrent  

de leesvaardigheid van kinderen. Daarom starten 

we met een leesoffensief. 

Het leesoffensief is een landelijk offensief. Het 

hebben van een gezamenlijke aanpak en het delen 

van kennis, ervaring en middelen zullen cruciaal zijn. 

De Bredebieb wil samen met de jongeren en de 

bibliotheken de krachten bundelen, om een zo 

krachtige mogelijke bijdrage te leveren aan de 

samenleving.

Voor jouw bibliotheek hebben we een programma 

ontwikkeld waarin we deze gezamenlijke aanpak 

vormgeven en een kennisnetwerk opbouwen. 

      ➜  Doe je mee?
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