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Toolkit Doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid  
Het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid binnen het gezin staat hoog op de agenda. De 
gezinsaanpak is een effectieve manier om deze cyclus te doorbreken. Deze aanpak is er op gericht dat ouders 
worden ondersteund bij de verdere ontwikkeling van hun eigen basisvaardigheden en tegelijkertijd leren hun 
kinderen te ondersteunen in de taalontwikkeling.  
 
Om dit te bereiken is het enerzijds nodig om bibliotheekprogramma’s voor volwassenen en voor kinderen in 
samenhang met elkaar aan te bieden en anderzijds pleit het voor een structurele samenwerking tussen de 
Bibliotheek en partners. Zo komen we tot een hoger bereik van laaggeletterde ouders en een groter effect!  
 
De tijd is rijp om met stakeholders en lokale partners hierover in gesprek te gaan. Om je als Bibliotheek te 
ondersteunen bij het vertellen van een krachtig verhaal is er een toolkit ontwikkeld. Deze toolkit is in 
samenwerking met Stichting Lezen en verschillende Bibliotheken ontwikkeld, speciaal voor de Gelderse en 
Overijsselse Bibliotheken. 
 
De toolkit van Rijnbrink bestaat uit: 

 Fysiek uitklapbare folder (beschikbaar gesteld voor Gelderse en Overijsselse Bibliotheken)  
 Digitale versie van de folder en praatplaat 
 PowerPoint presentatie 

 
De toolkit visualiseert het verhaal van de cyclus van laaggeletterdheid binnen het gezin, hoe dit van generatie 
op generatie wordt doorgegeven én hoe door structurele samenwerking met partners de cyclus doorbroken kan 
worden.  
Het rapport Leesbevordering in gezinnen met weinig leescultuur (2017) van Stichting lezen is als primaire bron 
van deze toolkit gebruikt. Daarnaast is er ook gebruik gemaakt van cijfers uit onderzoeken van Stichting Lezen 
& Schrijven en Price Waterhouse Coopers.  
 
We hopen dat de materialen een waardevolle toevoeging zijn in het gesprek met stakeholders én dat er lokaal 
mooie samenwerkingen ontstaan. Immers, alleen samen kan de cyclus van laaggeletterdheid doorbroken 
worden! 
 
Zijn er nog vragen of opmerkingen? Neem contact op met Karien van Buuren (karien.vanbuuren@rijnbrink.nl / 
06 226 820 57) 
 
 
In 2019 heeft Stichting Lezen samen met de KB de door Rijnbrink ontwikkelde toolkit verder doorontwikkeld. 
In november 2019 is de nieuwe toolkit door hen gepresenteerd, samen met het strategisch stappenplan, en zo 
landelijk beschikbaar gesteld en vanaf heden voor een ieder te gebruiken.   



Bijlage I: Inhoud toolkit 
 
Toolkit Doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid 
De toolkit bestaat uit de volgende drie materialen: 

 Fysiek uitklapbare folder (alleen Gelderse en Overijsselse Bibliotheken)  
 Digitale versie van de folder 
 PowerPoint presentatie 

 
Hieronder staat per materiaal beschreven hoe je deze kunt gebruiken bij het gesprek met de stakeholder. 
 
Fysieke uitklapbare folder 
De folder is uitgerust met achtergrondinformatie over de gezinsaanpak en de praatplaat met infographics. De 
praatplaat is te vinden in het hart van de folder en vormt de kern van het gesprek met stakeholders. De folder 
is ontwikkeld als praatdocument en daarom is het aan te raden om de folder alleen te verspreiden wanneer je 
de achtergrond  erbij vertelt. Natuurlijk is het mogelijk om de folder na het gesprek met een stakeholder 
achter te laten, zodat hij of zij de folder rustig kan nalezen en bekijken. 
 
Digitale versie van de folder 
De fysieke folder is ook vertaald naar een digitale versie in PDF. Deze versie kun je zowel gebruiken als 
naslagwerk als bij het gesprek met stakeholders. Wat bij het gebruik van de fysieke folder geldt, is ook van 
toepassing op de digitale versie: het is niet compleet zonder uitleg. ‘Los’ doorsturen is daarom niet aan te 
raden.  
 
PowerPoint presentatie 
De PowerPointpresentatie is op zo’n manier ontwikkeld dat je deze kunt toepassen op je eigen lokale situatie. 
Ook is het mogelijk om de presentatie af te stemmen op de stakeholder waarmee je in gesprek gaat. De inhoud 
van de dia’s zijn  aan te aanpassen, dia’s kunnen achterwege gelaten worden en toegevoegd worden. In de 
PowerPointpresentatie staan daarnaast verschillende voorbeelddia’s opgenomen en in de notities staan korte 
toelichtingen beschreven hoe dia’s gebruikt kunnen worden. Ook hier is het aan te bevelen om het bestand pas 
te delen wanneer de presentatie gegeven is. 
 
 
 


