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Samenvatting 

Omgaan met media, gezondheid en leefstijl vraagt een bepaalde mate van 

leesvaardigheid. Deze paper onderzoekt het belang van een goede leesvaardigheid en de 

mogelijkheden om de leesvaardigheid en het leesplezier van jonge kinderen te vergroten. 

Er wordt ingegaan op de risicofactoren en beschermende factoren, op de vorm van 

voorlichting en activiteit en de wijze waarop de interesse voor het onderwerp bij de 

doelgroep gewekt kan worden. Daarnaast is er aandacht voor de omvang van het 

laaggeletterheidsprobleem in Nederland. 

In de uitvoering van de campagne is gebruik gemaakt van verschillende 

samenwerkingspartners, zoals bibliotheek en school. Ook de ouders van de aangemelde 

kinderen worden bij de activiteit betrokken. Er zijn verschillende evaluatiemomenten, 

zodat de voortgang goed gemonitord kan worden, vanuit diverse perspectieven. 

Ook de toevoeging van de hond wordt toegelicht en ondersteunt met literatuuronderzoek, 

voornamelijk uit Amerika. Een uitgewerkte casus geeft inzicht in de werkwijze en 

mogelijke resultaten van dit product. 
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Voorwoord 

Al langere tijd houd ik me bezig met kinderen die niet goed kunnen lezen. Samen met 

mijn hulphonden ben ik een gecertificeerd voorleesteam in de lokale bibliotheken. Bij het 

bestuderen van de theorie kwam ik meerdere malen de link tegen tussen leesvaardigheid 

en gezondheidsvaardigheden. Dit bracht me op het idee om mijn leesactiviteiten te 

combineren met een workshop op scholen voor deze paper. Niet het meest voor de hand 

liggende onderwerp misschien, maar iets dat nog niet veel gedaan wordt en wel degelijk 

een bijdrage kan leveren aan betere gezondheidsvaardigheden.  

Verder onderzoek, literatuurstudie en verschillende websites bevestigden mijn idee. Deze 

staan op verschillende plaatsen vermeld in de voor u liggende paper. Goed kunnen lezen 

en tekstbegrip bepalen niet alleen hoe goed een kind op school presteert, maar ook hoe 

succesvol hij/zij in het latere leven is en hoe hij/zij met gezondheid en ook media om kan 

gaan. Bovendien draagt een goede leesvaardigheid ook bij aan een beter zelfvertrouwen.  

Ik heb gezien met hoeveel plezier kinderen samen werken met de honden, hoe ze groeien 

en stapjes vooruit zetten. Dat is voor mij aanleiding genoeg geweest om dit ‘product’ ook 

in de toekomst verder uit te bouwen.  

Veel leesplezier gewenst! 

 

 

Patricia Mulder 

December 2020 

Bleiswijk 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

Goed kunnen lezen, een ruime woordenschat en goed tekstbegrip zijn van groot belang 

voor het vergaren van kennis, tot je nemen van informatie en deel te nemen aan het 

maatschappelijk verkeer. Uit verschillende studies (Van der Heide, I., Rademakers, J., 

2015, Twickler, T.B. et al., 2009) blijkt dat de mate van geletterdheid een grote rol speelt 

bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van goede gezondheidsvaardigheden. Ook in de 

Kennissynthese (Rademakers, J, 2014) is te lezen dat health literacy, het Engelse begrip, 

waarin meer nadruk ligt op de functionele lees-, schrijf- en rekenvaardigheden, een rol 

speelt bij het vinden en toepassen van informatie en kennis en het nemen van 

beslissingen. Goede gezondheidsvaardigheden zijn belangrijk voor het opbouwen en 

behouden van een gezonde leefstijl en voor de juiste manier van omgaan met behandeling 

bij ziekte. Omdat veel informatie over gezondheid en leefstijl digitaal verkrijgbaar is of 

via behandelaren op papier aangeboden wordt, is het van groot belang een behoorlijke 

woordenschat en tekstbegrip te hebben. 

Onderzoek van de Stichting Lezen en Schrijven (Christoffels, I., et al., 2017) heeft 

aangetoond dat in Nederland ca. één op de tien kinderen het risico loopt om met een te 

laag leesniveau door te stromen naar het middelbaar onderwijs. Eén op de vier à vijf 

heeft een te kleine woordenschat en ca. één op de drie tot één op de vier van alle kinderen 

heeft te weinig vaardigheid op het gebied van begrijpend lezen. Volgens cijferonderzoek 

van dezelfde stichting uit 2016 is één op de zes volwassenen (16-65 jaar) laaggeletterd, 

wat neerkomt op maar liefst 2,5 miljoen mensen. Daaronder vallen ook mensen die 

moeite hebben met rekenen. Ongeveer tweederde van de laaggeletterden die met taal 

worstelen is allochtoon. Laaggeletterdheid heeft gevolgen op verschillende gebieden, van 

gezondheid en welzijn tot arbeidsmarkt/opleidingsmogelijkheden. 

 

1.1. Motivatie voor het onderwerp 

Volgens het factsheet van Pharos (2020) heeft één op de drie Nederlanders beperkte 

gezondheidsvaardigheden, waarvan een deel te maken heeft met leesvaardigheid. Een 

deel heeft moeite met functionele vaardigheden, zoals lezen en schrijven, maar ook met 

zoeken op internet. Een tweede deel heeft moeite met communicatieve en interactieve 

vaardigheden, zoals begrijpend lezen en reflecteren. Een derde belangrijke vaardigheid is 

het kritisch beoordelen van informatie, bijvoorbeeld d.m.v. ordenen en vooruitdenken.  Er  

zijn verschillende tools ontwikkeld om laaggeletterdheid te signaleren, zoals een 
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‘stappenplan laaggeletterdheid voor de praktijk’, de ‘terugvraagmethode’ en de ‘checklist 

laaggeletterdheid’. In het voor u liggende beroepsproduct wordt een interventie 

voorgesteld om in de basis verbetering aan te brengen: een product gericht op het 

ontwikkelen van een positieve houding ten opzichte van lezen en leesplezier. 

 

1.2. Risicofactoren 

Anderstalige ouders/verzorgers vormen een risicofactor. Bij deze kinderen wordt thuis 

niet in het Nederlands gesproken of voorgelezen. Daarnaast spelen volgens een artikel op 

de website van het Expertisecentrum voor dyslexie (2018) spelen ook erfelijkheid en 

problemen op gebied van spraak-taalontwikkeling, zoals verkeerd uitspreken van 

woorden en trage spraakontwikkeling, een rol. 

 

1.3. Beschermende factoren 

Volgens een artikel van Massengill Shaw (2016) gelden onder andere de volgende 

factoren: 

- Voor kinderen met dyslexie geldt dat een grote woordenschat en sterke mondelinge 

vaardigheden gestimuleerd dienen te worden om een grotere cognitieve veerkracht te 

ontwikkelen. De verwachting is dan dat zij uiteindelijk betere leesvaardigheden aanleren, 

mede doordat ze hun executive functies verbeteren. 

- Op sociaal-emotioneel gebied geldt, dat zelfvertrouwen en zelfovertuiging helpen om 

hun leven meer te controleren en hun uitdagingen aan te gaan. Het aanleren van 

strategieën en mogelijkheden om kennis op te doen helpen hen om te groeien. 

 

1.4. In het buitenland 

In het artikel van Massengill Shaw staat te lezen dat de in de V.S. ontwikkelde R.E.A.D. 

(Reading Education Assistance Dogs) methode ten tijde van het artikel al uitgevoerd 

werd door 3.000 teams over de gehele wereld (readnederland.nl, 2019). Een getrainde 

hond met een opgeleide vrijwilliger bezoekt scholen en bibliotheken om daar kinderen 

voor te laten lezen aan de hond. Het laagdrempelige karakter, de stimulans van de aaibare 

hond en het feit dat er geen correcties op het gelezen stuk volgen, zijn onderdeel van de 

succesformule. Leerkrachten zien een groei in leesscores, maar ook op sociaal -

emotioneel gebied groeien kinderen. 
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Vera Celis schrijft in haar artikel (2017): “Geletterdheid betreft àlle vaardigheden die 

noodzakelijk zijn om volwaardig te kunnen meedraaien in onze 

'informatiemaatschappij'.” In België werd conform het “Strategisch Plan Geletterdheid” 

veel aandacht besteed aan het bespreekbaar maken en aanpakken van laaggeletterdheid. 

Een evaluatie toont aan dat de resultaten nog niet hoopgevend zijn. Celis pleit dan ook 

voor een modernisering van het onderwijs, met een meer prominente plaats voor 

basisgeletterdheid. 

 

Hoofdstuk 2: Effectieve interventies 

Op het gebied van lezen is veel onderzoek gedaan en met name op scholen is natuurlijk 

veel aandacht voor leesvaardigheid.  

2.1. Voorleesexpress 

De VoorleesExpress (NJI, 2019) vergroot het leesplezier van kinderen (0-8 jaar) en geeft 

ouders handvatten om taal, (voor)lezen en boeken een blijvende plek te geven in het 

gezin. Een vrijwilliger bezoekt met vaste regelmaat een gezin en betrekt ouders bij het 

voorlezen aan het kind. Hierbij wordt interactief voorgelezen, maar ook  taalspelletjes 

gedaan en gepraat over een boek. Deze interventie betrekt het hele gezin bij het 

ontwikkelen van leesvaardigheid. Er is sprake van een langdurige interventie (een half 

jaar) en het gaat niet alleen over voorlezen, maar ook over tekstbegrip en beleving. In de 

onderbouwing wordt duidelijk het belang aangegeven van taalontwikkeling in de vroege 

jeugd. Door positieve ervaringen op te doen met lezen, ontstaat leesplezier en van daaruit 

een sterke leesmotivatie. Deze is een belangrijke voorwaarde voor de leesvaardigheid.  

2.2. Boekstart/Boekpret 

Dit leesbevorderingsprogramma (NJI, 2017) richt zich op kinderen van 0-6 jaar en hun 

primaire verzorgers. Voor laaggeletterden is er de intensievere vorm, Boekpret. Alle 

ouders van pasgeborenen ontvangen een waardebon waarmee zij bij de bibliotheek een 

koffertje met babyboekjes op kunnen halen. Zo worden zij meteen lid van de bibliotheek 

en krijgen zij via CJG en bibliotheek aanvullende informatie, bijeenkomsten en cursussen 

aangeboden. Ook op scholen en kinderdagverblijven wordt Boekpret ingezet: 

medewerkers worden extra geschoold, er wordt een aantrekkelijke leesplek ingericht en 

ouders worden betrokken bij het leesbeleid. Ook deze interventie richt zich op het vroeg 
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opdoen van positieve ervaringen met lezen en betrekt de interactie tussen kind/ouder en 

professional in het programma. 

 

Hoofdstuk 3: Voorlichtingsbrochure 

3.1. Doelgroep 

De doelgroep voor het programma bestaat uit kinderen in de leeftijd van 6-10 jaar, 

alhoewel de methode (R.E.A.D., 2019) in Amerika gedurende de gehele schoolcarrière 

wordt aangeboden. Het gaat om kinderen met een leesachterstand of kinderen die 

gemotiveerd moeten worden om meer te gaan lezen. Het voorlichtingsmateriaal is gericht 

op de ouders/verzorgers en/of leerkracht, omdat zij de beslissers zijn voor deelname. De 

leerkracht in signalering en toeleiding, de ouders voor de uitvoering.  

3.2. Vorm 

De voorlichtingsbrochure (zie bijlage 1) is een A4, 2 slagen gevouwen. De uitvoering is 

in kleur, zodat hij meer zeggingskracht heeft. Ik heb gekozen voor aansprekende foto’s 

van een wat komische hond, met overdreven veel haar, korte pootjes en koddig hoofd. 

Met zijn grote neus in de boeken, bril ernaast, om de boodschap positief te brengen. Zijn 

bijna cartoon-achtige uiterlijk spreekt vooral jonge kinderen aan, doet een appèl op het in 

het artikel ‘Schermgaande jeugd’ (Valkenburg, P., 2014) genoemde begrip ‘centratie’: 

een opvallende detail roept een eerste voorkeur op, bij herhaling gaan andere details een 

rol spelen. Het gaat in dit programma om veel plezier maken, positieve ervaringen 

opdoen. De kinderen op de foto’s werken samen met de hond en hebben plezier.  

De ronde vormen en frisse kleuren versterken de positieve boodschap en helpen de 

ontvanger om de korte tekstjes te lezen. In de tekst zelf heb ik zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van eenvoudige woorden. Ook de gekozen lettertypes (Baloo, Now) versterken 

het vriendelijke, positieve karakter van het programma: rond en zacht.   

Een dergelijke folder kan eenvoudig op school, buurtcentrum, CJG of in de bibliotheek 

neergezet worden en past ook goed in folderbakjes. Een bijpassende poster (bijlage 2) 

versterkt de boodschap. 
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Hoofdstuk 4: Voorlichtingscampagne 

4.1. Doelgroep 

We hebben voor dit product te maken met verschillende doelgroepen, net als bij de 

interventies genoemd onder hoofdstuk 2. De campagne richt zich op deze doelgroepen. In 

bijlage 3 staat het programma uitgebreid omschreven. 

1. De bibliotheek als samenwerkingspartner: zij begeleiden de inschrijvingen voor 

de individuele activiteit en begeleiden de ouders. Deze wordt benaderd via het 

eigen netwerk, direct via e-mail of telefonisch contact. Deze doelgroep wordt ook 

benoemd bij de eerder genoemde Boekstart. 

2. Lokale scholen: zij stellen ruimte en klassen beschikbaar om een workshop/  

presentatie te doen. Via een direct mail kunnen scholen zich aanmelden.  

3. Ouders: zij maken afspraken voor hun kind om deel te nemen en brengen het kind. 

Ook maken zij tijd vrij om informatie te krijgen in de bibliotheek. Deze doelgroep 

maakt ook deel uit van de interventie Voorleesexpress.  

4. Kinderen: dat zijn de kinderen in de klas die de workshop doen, maar ook de 

kinderen die komen voorlezen en die eventueel een maatwerktraject doen.  Hier is 

de presentatie (bijlage 4) het campagnemateriaal en natuurlijk de hond. De 

kinderen die in de klas een workshop hebben gehad, krijgen de voorlichtings-

brochure mee, met een aanmeldkaart (bijlage 5). 

 

4.2. Doel 

Doel van het project is het vergroten van het leesplezier van kinderen met 

leesachterstand. Door inzet van de hond, betrekken van ouders en leerkrachten beoogt 

het project een zo breed mogelijk draagvlak te creëren om het kind daarbij te 

ondersteunen. Het vergroten van het leesplezier vergroot ook de motivatie om te meer 

te oefenen. Daarnaast heeft de hond invloed op de hormoonhuishouding van het kind, 

het kan zich beter concentreren en voelt zich beter (oxytocine). 

 

4.3. Planning 

Dit project heeft een doorlooptijd van drie maanden: het contact met de bibliotheek en 

de scholen is dan al gelegd. Er zijn afspraken gemaakt over de beschikbare ruimte in 

de bibliotheek, over de tijdstippen dat de sessies gegeven worden en de medewerkers 

zijn geïnformeerd. Ook de school heeft de presentatie ingepland.  
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1. 3 maanden voor afronding: folders en poster in bibliotheek en op school 

2. 2 maanden voor afronding:  presentatie op school, 3 klassen. 

3. 6 weken voor afronding:  start sessies bibliotheek, 5 kinderen gedurende 6  

weken, ca. 15 minuten per kind.  

4.4. Uitvoering 

Voor de uitvoering van deze campagne heb ik gekozen voor een workshop. Op dit 

moment niet heel eenvoudig, maar ik heb de school van mijn kinderen bereid 

gevonden om mee te werken. Voor het slagen van het project is de medewerking van 

school heel belangrijk, zij kunnen goed inschatten of een kind belang heeft bij een 

andere aanpak dan het op school geboden traject. Daarnaast is de workshop niet alleen 

bedoeld als promotie voor het lezen, maar gaat het ook over algemene kennis 

overdragen over honden en hun gedrag. Door kinderen een paar simpele dingen te 

leren, gedragen zij zich veiliger rondom honden in het algemeen en dat kan 

bijtincidenten voorkomen. Door kinderen al kennis te laten maken met de hond, is hun 

interesse gewekt en zullen ze eerder bereid zijn om mee te doen met de voorleessessies 

in de bibliotheek. 

Voor de bibliotheek is het belangrijk om activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan 

participatie en meer publiek naar de locaties haalt. Zij waren enthousiast over dit 

project en verleenden graag hun medewerking. Ook hier uiteraard met 

voorzichtigheid. Dankzij hun netwerk was er ook aandacht van de lokale kranten voor 

de Voorleeshond (zie bijlage 6). Er is een duurzame samenwerking ontstaan. 

Tijdens de voorleessessies in de bibliotheek maakt het kind eerst kennis met de hond. 

Een medewerker van de bibliotheek heeft al boekjes klaargelegd, passend bij het 

leesniveau van het kind. Als het kind gaat voorlezen, ligt de hond tegen hem/haar aan. 

Dit zorgt voor een rustige sfeer (hormonen). Als begeleider zorg ik ervoor dat de hond 

rustig blijft (stressignalen) en probeer via de hond het kind over de tekst/woorden te 

laten nadenken of praten. B.v.: “Freddie weet denk ik niet wat dat woord betekent. 

Zullen we kijken of we het hem uit kunnen leggen?” Zo hoef ik het kind niet te 

corrigeren of uit te leggen, maar legt het kind uit aan de hond. Een waardevolle 

ervaring voor een kind dat veel gecorrigeerd wordt (zie ook Massengil Shaw, 2016). 

Kinderen laten snel vooruitgang zien in hun durf om hardop te lezen. Waar ze 

fluisterend beginnen, neemt hun volume binnen de eerste sessie al toe. Ze komen in 

totaal zes keer, we sluiten af met een voorleesdiploma (bijlage 7) en sleutelhanger met 
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foto van de hond. Ondertussen hebben de ouders kennisgemaakt met de mogelijkheden 

van de bibliotheek en een (gratis) lidmaatschap afgesloten.  

 

Hoofdstuk 5: Plan van aanpak 

Via mijn netwerk krijg ik een vraag van een intern begeleider van een Con school, 

Wereldschool Schiedam. Hier worden kinderen opgevangen die naar Nederland migreren. 

Zij gaan eerst ongeveer een jaar naar deze school om de taal te leren, om vervolgens in te 

stromen in regulier onderwijs. Zij heeft een jongen van 10 jaar onder haar hoede, die 

twee jaar geleden met zijn familie uit Vietnam naar Nederland is verhuisd. Al die tijd zit 

hij al op school. Cognitief lijkt er geen probleem te zijn, maar hij praat nauwelijks en 

heeft weinig aansluiting in de klas.  

Het Plusprogramma van de Voorleeshond (Hondsbrutaal) voorziet in meerdere functies 

rond het ontwikkelen van taal. Daarnaast is voor deze jongen van belang dat hij meer 

zelfvertrouwen krijgt. Zoals te lezen in het artikel van Massengill Shaw (2016) voorziet 

het leesprogramma hier voor een deel in, maar zijn er aanvullende interventies nodig om 

een optimaal resultaat te krijgen. 

Maand 1 tot 6:  

Een vrijwilliger van de Voorleesexpress (zie hoofdstuk 2.1.) bezoekt het gezin en gaat 

met hen aan de slag met interactief lezen. Zo krijgt het lezen een plek binnen het gezin en 

wordt ondertussen ook thuis de taal geoefend. Daar hebben alle gezinsleden baat bij, niet 

alleen bij het beter kunnen integreren, maar ook voor betere gezondheidsvaardigheden. 

Deze interventie duurt een half jaar (20 bezoeken) en uit effectonderzoek van de Erasmus 

Universiteit (NJI, 2019) blijkt dat het verhaalbegrip van kinderen tijdens het project 

significant verbetert. 

Maand 2 tot 5: 

Een begeleider met hond (van Hondsbrutaal) bezoekt het kind op school, 1 uur per week, 

gedurende 3 maanden, voor het Plusprogramma Voorleeshond. Een sessie is opgebouwd 

uit verschillende spelvormen, allemaal gericht op taal en begrip. Het kind leest voor aan 

de hond (hardop lezen, oefenen met de taal, zie hoofdstuk 4.4.). Er liggen stapstenen met 

letters erop die het kind samen met de hond moet gaan zoeken en waar hij woorden van 

maakt. Ondertussen geeft hij de hond opdrachten (zoek, zit, af, blijf), waarbij hij 
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duidelijk moet praten en overtuigend moet zijn om de hond te laten doen wat hij wil. Dit 

heeft effect op zijn lichaamshouding en zelfvertrouwen. Uit onderzoek naar de inzet van 

honden bij spreekvaardigheid, blijkt dat de experimentgroep op een aantal gebieden een 

beter resultaat laat zien dan de controle groep (Machová et al., 2018). Er wordt geoefend 

met voorzetsels (laat de hond voor, tussen, achter, over, op, ver van , dichtbij enz. de 

bank/banken zitten of liggen). Ook zoekt het kind met de hond naar afbeeldingen, waar 

hij dan een verhaal van maakt. De moeilijkheidsgraad wordt gaat omhoog op het moment 

dat het kind een spel goed onder de knie heeft. Daarnaast combineert dit programma 

elementen uit de interventie ‘therapie Hulphond Nederland’, die op dit moment 

beoordeeld wordt op geschiktheid door het NJI.  

Maand 4 tot 6: 

De jongen volgt een Kanjertraining (NJI, 2015) via het aanbod van het CJG in Schiedam. 

Het vermoeden bestaat dat hij wat last heeft van faalangst en dat hem dat in de weg zit 

om de taal te spreken. Als hij de voorgaande maanden goed geoefend heeft met het 

spreken, is hij beter in staat om een dergelijke training te volgen.  

Evaluatiemomenten: 

De intern begeleider van school ontvangt wekelijks een verslag van de sessie met de 

voorleeshond. Na 6 weken en opnieuw na 12 weken vindt er een evaluatie plaats. De 

vrijwilliger van de Voorleesexpress rapporteert aan de bibliotheek en de trainer van het 

CJG evalueert na afloop met de ouders en de intern begeleider.  

 

Hoofdstuk 6: Evaluatie 

6.1. De voorlichtingscampagne 

Wat ik voor ogen had met de voorlichtingscampagne was meer animo verkrijgen voor het 

programma Voorleeshond. Door de scholen te betrekken is er een drempel weggenomen, 

zowel bij de scholen als bij de ouders. Sterker nog: de bibliotheek is heel enthousiast 

over het programma, heeft samen met mij een subsidie aangevraagd bij de gemeente om 

volgend jaar nogmaals dit programma uit te voeren. Deze is toegewezen. Er zijn weer 

scholen aangeschreven en ook al aangemeld. Ik verwacht echt met dit programma een 

groep kinderen aan te spreken en voor lezen te enthousiasmeren die anders te weinig 

gemotiveerd wordt. Het lezen van de verschillende onderzoeken waarin de link tussen 
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leesvaardigheid en gezondheidsvaardigheden aangetoond wordt, versterkt voor mij de 

urgentie. Omdat het onderwerp dat ik voor ogen had niet direct benoemd werd in de 

leefstijlthema’s, heb ik daarover overleg gehad met het NTI. Het antwoord was dat het 

prima kon, mits goed onderbouwd. 

Tijdens de uitvoering heb ik weinig weerstand ondervonden, hooguit wat opmerkingen 

over het toelaten van een hond in een openbare ruimte zoals school of bibliotheek. Daar 

hebben we goede afspraken over gemaakt: de hond is gecertificeerd, wat betekent dat hij 

zowel qua gedrag als qua gezondheid en hygiëne aan strenge eisen moet voldoen. De 

kinderen die kwamen lezen in de bibliotheek, hadden soms wat weerstand tegen het lezen 

zelf, maar zo met de hond naast zich, verdween dat snel. Precies wat de bedoeling was.  

Wat ik de volgende keer anders ga doen, is meer tijd nemen per kind voor de individuele 

sessies. Het werken met het Plusprogramma heeft mij veel voordelen laten zien, en dat 

wil ik verweven in de voorleessessies. Meer spelletjes i.p.v. alleen voorlezen.  

6.1. Eigen functioneren 

Ik heb jaren gewerkt als communicatieadviseur en heb dus best veel ervaring met het 

maken van foldermateriaal e.d. Dat ging me dus redelijk gemakkelijk af. Waar ik moeite 

mee heb, is spreken voor groepen. En zeker voor kinderen had ik dat niet eerder gedaan. 

Dat vond ik erg leuk om te doen, maar ik was een beetje bang dat ik het te ingewikkeld of 

te lang had gemaakt. Maar gezien de evaluaties van de juffen heb ik dat goed gedaan. 

Ook het benaderen van de verschillende partijen is iets wat ik niet eerder zo gedaan heb. 

Dat koste me moeite, maar heeft me ook veel waardevolle contacten opgeleverd.  

Wat mijn 21ste eeuwse vaardigheden betreft: ik heb gemerkt (maar dat wist ik eigenlijk 

al) dat ik graag en goed kan samenwerken. De bibliotheek is echt een partner geworden, 

het programma wordt daar gedragen. Ook met de ouders van de kinderen die ik begeleid 

is er goed contact, evenals met de kinderen zelf. Dat sluit aan bij de vaardigheid 

communicatie. Problemen waar ik tegenaan liep (zoals de benoemde weerstanden) weet 

ik goed op te lossen en ik geloof dat ik redelijk creatief ben, zeker als het gaat om het 

zien van mogelijkheden. Ik heb minder met alle sociale media toepassingen (misschien 

vreemd voor een communicatie adviseur), vandaar ook dat ik gekozen heb voor de 

workshop. Ik heb wel tijdelijk aanvullend gebruik gemaakt van filmpjes, om de kinderen 

tijdens de laatste sluiting van de bibliotheek enthousiast te houden voor het lezen. Dit is 

een vaardigheid die nieuw voor mij was. 
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