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Afz.: KABSS 

Veli Yüksel 
Gemeenteraadslid 
 
 

4 januari 2022   

Schriftelijke vraag: “Leesbevordering bij kinderen en jongeren” 

(2021_SV_00629) 

Geacht raadslid 

Bibliotheek De Krook zet in op leesbevordering en het aanwakkeren van het leesplezier 

bij kinderen, jongeren en volwassenen, in eerste instantie door te voorzien in een grote 

en actuele boekencollectie. We houden de vinger aan de pols en stemmen de aankoop af 

op de noden van het publiek. We koesteren de graag- en veellezers, maar hebben 

daarenboven sinds enkele jaren bijzondere aandacht voor de doelgroep van de 

laagtaalvaardigen en lezers die moeilijkheden ervaren bij het lezen door o.m. dyslexie. 

Zo is de collectie strips gedurende de laatste vijf jaar exponentieel gegroeid en worden 

populaire jeugdboeken steeds in veelvoud aangekocht. De collectie in het ‘Makkelijk 

lezenplein’ (voor kinderen) groeit jaar na jaar gestaag aan en zowel voor de doelgroep 

jongeren als volwassenen is er de laatste vier jaar sterk geïnvesteerd in een uitgebreid 

aanbod Nederlands leren (NT2). De bibliotheek voorziet ook anderstalige en meertalige 

boeken, zodat ook lezers met een andere moedertaal geprikkeld worden om te lezen en 

te lenen in onze bibliotheek. 

Daarnaast zijn er tal van educatieve projecten en activiteiten in schooltijd en vrije tijd die 

Bibliotheek De Krook organiseert om het lezen te bevorderen, leesplezier te stimuleren 

en te inspireren. Hieronder een opsomming van het aanbod dat momenteel wordt 

voorzien ter bevordering van het lezen (steeds met link naar de website): 

- uitgebreide werking voor scholen met klasintroducties en klasbezoeken, 

workshops, Bibster, leesbevorderingsprojecten Jeugdboeken- en 

Voorleesmaand1 2 

- Projecten voor scholen als Mee(r)lezers3 en Boekboxen en Leeskracht 

- Aanbod voor OKANklassen en leerlingen NT2 (Nederlands leren) 

- De Leesjury4 
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- Leescommunity Gent Leest5  

- De Kleine Cervantes6 

- Leesgroepen7 en Samenleesgroepen i.s.m. Avansa8 

- Boek op bezoek (i.s.m. Brede School)9 

- Boekje Proef (voorleesplezier en kennismaking met boeken bij de voorschoolse 

leeftijd)10  

- Verteluurtjes11 en voorleessessies Luisterende Oortjes12 

Al dit aanbod wordt gecontinueerd in de toekomst. Een extra investering in tijd en 

middelen wordt in 2022 voorzien voor het aanbod voor OKANklassen, voor ‘moeilijke 

lezers’ (makkelijk lezen-aanbod), voor de uitwerking van een Taalpunt Nederlands leren 

en voor het laagdrempeliger en divers maken van het project De Kleine Cervantes. 

De subsidieprojecten Mee(r)lezers en Boekboxen lopen af eind schooljaar ‘21-‘22 maar 

hebben gedurende 2 jaar de mogelijkheid gegeven om intenser samen te werken met 

pilootscholen en het Onderwijscentrum Gent. Deze uitwisseling en gedeelde expertise 

rond een leesbeleid wordt verder uitgerold in het scholenaanbod van de bibliotheek, voor 

alle Gentse scholen. 

Naast dit aanbod investeert Bibliotheek De Krook jaarlijks in de begeleiding van 

Digipunten via vzw Ateljee. Niet enkel in de hoofdbibliotheek maar ook in de 

wijkbibliotheken kunnen kinderen, jongeren en volwassenen terecht voor hulp bij digitale 

vragen. Sinds de coronapandemie zijn deze vragen substantieel toegenomen: gaande van 

hulp bij online tools voor huiswerk tot nood aan assistentie bij toegang tot allerlei e-

diensten van de overheid (o.a. CST). In de buurten waar de ondersteuning voor specifieke 

doelgroepen het meest urgent is, Brugse Poort en Watersportbaan, wordt door de 

bibliotheek nog extra ingezet op vaste begeleiding. 

Het initiële project van digitale huiswerkbegeleiding van Bibliotheek De Krook en 

Onderwijscentrum Gent (OCG) situeerde zich in de hoofdbibliotheek, de wijkbibliotheek 

van Nieuw Gent en Ledeberg en werd positief geëvalueerd. In de eerste coronagolf 

schakelde de bibliotheek succesvol over op online huiswerkbegeleiding. Ondertussen 

heeft DigitaalTalent@Gent samen met OCG dit project verder uitgerold dankzij 

relancemiddelen. Naast de huiswerkbegeleiding die voorzien wordt in een paar 

bibliotheken, wordt dit ook aangeboden door Digitaaltalent@Gent op enkele andere 

plaatsen in de stad. 
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met de meeste hoogachting 

Sami Souguir 

Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning 

 
1 https://gent.bibliotheek.be/basis-onderwijs 
2 https://gent.bibliotheek.be/secundair-onderwijs 
3 https://gent.bibliotheek.be/nieuws/meerlezers-gents-project-voor-leesbevordering 
4 https://gent.bibliotheek.be/leesjury 
5 http://www.gentleest.be/ 
6 https://gent.bibliotheek.be/de-kleine-cervantes?theme=45 
7 https://gent.bibliotheek.be/leesgroepen 
8 https://gent.bibliotheek.be/samenlezen 
9 https://gent.bibliotheek.be/voorlezen-aan-huis?theme=81 
10 https://gent.bibliotheek.be/boekje-proef?theme=21 
11 https://gent.bibliotheek.be/verteluurtje?theme=68 
12 https://gent.bibliotheek.be/luisterende-oortjes?theme=68 


