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De Brusselse bibliotheken op Erasmus…

2017-2019 - Open the Door for Reading 

• 5 Europese steden werken samen rond 
Family literacy

• Focus op leesbevordering met jonge 
gezinnen (kinderen 0-6 jaar) 

• Speciale aandacht voor kansengroepen
• Lezen als hefboom voor sociale 

rechtvaardigheid
• Focus op diversiteit en thuistalen

• Uitwisseling goede praktijken gebundeld 
in een gemeenschappelijke handleiding
• 5 basisboodschappen voor brede 

leesontwikkeling



Terug thuis…

“Nu begint het pas…”

Nieuwe inzichten toepassen in onze 
eigen Brusselse werking
• Kleine testprojecten opzetten

• De stuurgroep “warm houden”

• De ODR-handleiding hertalen

• Europese contacten onderhouden

• Inzichten delen/verspreiden
• Inspiratiemomenten 
• Afgeleide instrumenten om de inzichten te delen/ 

in de praktijk in te zetten
• Nieuwe partners inspireren en mobiliseren



Een leven lang lezen: 5 basisboodschappen

1. Je stem is een prachtig geschenk

2. Spreek de taal van je hart

3. Elke dag en overal

4. Bijzondere momenten

5. Vertellen en voorlezen



Rode draden over de 5 boodschappen heen

Ouders en kinderen in hun kracht 
zetten

• Follow the child’s/parent’s lead

• Bekrachtigen van en verder 
bouwen op wat ouders doen

• Vooropgezette doelen loslaten: 
denken vanuit de kracht en 
eigenheid van het gezin

• Elke gezin is anders

• Maar elk gezin kan het



Rode draden over de 5 boodschappen heen

Brede interpretatie van lezen

• Niet primair focussen op het 
lezen/voorlezen van teksten

• Lezen is ook: 
• Vertellen/luisteren

• Liedjes/versjes

• Dagelijkse beelden

• Letters, iconen, borden…

• Gezichten/emoties

• … 

• “Niet te snel een boek”



Intersectoraal samenwerken

• Vertrekken vanuit het perspectief 
van de jonge gezinnen (vs de 
“verkokering” van diensten)

• Uitdaging: over sectoren heen met 
één stem spreken
• Nood aan een duidelijke boodschap

• Openheid laten voor ieders primaire 
doelstellingen

• Vorming-training

• Communicatie

• Een tentoonstelling…



Bovenlokaal netwerken
Huidige netwerk

The usual suspects

• Bibliotheken

• Ondersteuningsdienst bibs (VGC)

• Centrum basiseducatie “Brusselleer”

• Onderwijs (VGC)

• Gezin (VGC) 

• Huizen van het kind

Naar een breed netwerk

It takes a village to raise a reader



De taal van je hart

Makkelijk gezegd, maar hoe doe je het?

• Superdivers Brussel

• Complexe taalsituatie

• Spanningsveld tussen schooltaal-
straattaal-thuista(a)l(en)

• Onwetendheid/weerstand bij 
professionals én bij ouders

Waar staan we als partnernetwerk?

• Reflectie over het eigen taalbeleid

• Vorming en training

• Anderstalige collecties/boekenhoekjes

• Meertalige activiteiten
• Meertalig voorlezen

• Meertalige communicatie

• Nauwe samenwerking met Foyer, 
groeiende samenwerking met 
Franstalig Brussel, contacten met de 
Raad voor Meertaligheid





Vragen? Meer informatie?

Via onze website: www.brusselsebibliotheken.be/openthedoorforreading

Of neem contact: stijn.callewaert@vgc.be

http://www.brusselsebibliotheken.be/openthedoorforreading
mailto:stijn.callewaert@vgc.be

