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Praktische mededelingen

Webinar wordt 
opgenomen, 

terugkijken mogelijk

Geluid uit, 
camera mag aan

Vragen? 
Stel ze in de chat:

Korte vragen direct antwoord 
in de chat

Grotere vragen krijg antwoord 
in vragenrondje



Waarom dit
webinar?



Programma 

• Introductie leesclubs
• Leesclubs in de bibliotheek 
• Hoe nu verder?
• Ruimte voor jullie vragen



Wie is er vandaag aanwezig?

Naam
Bij welke bibliotheek of organisatie werk je? 
Welke functie heb je daar? 
Kort in de chat.



Ik ben zelf lid van een leesclub Ik ben zelf geen lid van een leesclub



Ik weet de leesclubs in mijn 
werkgebied te vinden 

Ik heb niet zo’n goed beeld van 
de leesclubs in mijn 

werkgebied



Ik heb al eerder iets gedaan 
met leesclubs in mijn 

bibliotheek

Ik heb nog niet eerder iets 
gedaan met leesclubs in mijn 

bibliotheek



Invoegen Mentimeter



Introductie
Leesclubs



Wat is een leesclub? 

• Kenmerken: vaste groep, 4-8 keer per jaar 
• Rollen: contactpersoon, gespreksleider, (professionele) begeleider 
• Benamingen: leesclub, leeskring, leesgroep, …. 



Wat is een leesclub? Nieuwe vormen

Online: 
• Hebban
• NederlandLeest
• Vertalers (Vertalersgeluk)
• Chicklit
• Hybride (combi fysiek en digitaal) 
Komen we in tweede deel op terug. 

https://www.cpnb.nl/campagnes/nederland-leest-2020
http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/2677/vertalersgeluk-de-online-editie


Voorbeelden

https://bibliotheekblad.nl/bibliotheek-rotterdam-en-
boekhandel-donner-starten-leesclub-live/

https://bibliotheekblad.nl/bibliotheek-rotterdam-en-boekhandel-donner-starten-leesclub-live/


Samen Lezen (shared reading) 

• Teksten 
• Reflectie 
• Leesbegeleiders 



Hoeveel leesclubs zijn er?



Waar zijn leesclubs?     

• Mijnleeskring.nl
Overijssel

https://overijssel.mijnleeskring.nl/


Hoe ontstaan nieuwe leesclubs? 

• Bibliotheek; samenwerking Senia 
• Boekhandel
• Vrienden, bekenden (eigen omgeving) 
• Organisaties: verenigingen, serviceclubs, 

kerken, ….. 
Vrouwen van Nu Overijssel, i.s.m. Rijnbrink
en  Literatuurclubs Drenthe. 

• Uitgeverijen, Club van Oorschot, De 
Fontein

• NS Leesclub, op Facebook Treinboek van 
de Maand 

https://www.senia.nl/
https://vrouwenvannu.nl/overijssel/leeskringen-seizoen-2020-2021
https://www.rijnbrink.nl/2-algemeen/444-koopboeken-voor-leeskringen
https://www.literatuurclubsdrenthe.nl/
https://www.vanoorschot.nl/club-van-oorschot/
https://www.uitgeverijdefontein.nl/leesclub/
https://www.ns.nl/uitgelicht/treinlezer/ns-leesclub.html


Waarom doen lezers mee aan een leesclub en 
wat is het belang?

• Stok achter de deur om te lezen
• Boeken lezen die je anders niet leest
• Verdieping van je eigen leeservaring 
• Toetsen van meningen
• Ergens bij horen (sociale aspect)  

Lees ook Lidewijde Paris 
Het belang van leesclubs. 

(Foto Senia)

https://www.hebban.nl/artikelen/wvdl-lidewijde-paris-het-belang-van-leesclubs


Hoe kiezen ze hun boeken? 

• Bestsellers en nieuwe boeken 
• Onderwerp: geschiedenis, filosofie, kunst 
• Genre, bijvoorbeeld poëzie
• Thema (voorbeeld volgende dia) 
• Taal 
• Leesgroep gezamenlijk of docent 
• Commissie (noordelijke leeskringen) 



Wat lezen leesclubs? 

Bibliotheek Dommeldal



Wat hebben leesclubs nodig?    

• Boeken (meerdere exemplaren van 1 titel) 
• Achtergrondinformatie: recensies, discussievragen, filmpjes 
• Ruimte  
• Begeleiding bij de bespreking of werkvormen 
• Hoe praat je over boeken: leeservaring, literaire aspecten



Wat doen bibliotheken?



Hoe leid 
je een 
leesclub?



Leesclubs in de 
Bibliotheek





Op welke manier geef je invulling aan leesclubs? 

• Zicht op de bestaande leesclubs (Mijnleeskring.nl, Overijssel).
• Leeskringcollectie (kan ook met dienstverlening via Rijnbrink en

Mijnleeskring.nl)
• Faciliteren van een ruimte om bijelkaar te komen. 
• Advies bij titelkeuze van de lokale leesclubs
• Begeleiding bij de bespreking of werkvormen



Bibliotheek 
Brummen Voorst



Graafschapbibliotheken



https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/lezen-voor-leesclubs.html

https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/lezen-voor-leesclubs.html


https://www.schwob.nl

https://www.schwob.nl/




https://leesmetandermansogen.nl/

https://leesmetandermansogen.nl/


Op welke manier geef je invulling aan leesclubs? 

• Deelnemers bij elkaar brengen en nieuwe leesclubs oprichten.
• Organiseren van bijeenkomsten voor leesclubs: leescafés, 

spreekuren, open podia, pop-up leesclubs en nog veel meer. 
• Vraag aan de leesclubs wat ze willen en betrek leesclubs bij je 

activiteiten.



https://litlab.nl/leesclubs/

https://litlab.nl/leesclubs/


• Spreekuur
• Open podium
• Pop-up leesclubs
• Escape Room

https://www.probiblio.nl/producten/collectie-
collectieadvies/programmering/de-lonkende-leestafel

https://www.probiblio.nl/producten/collectie-collectieadvies/programmering/de-lonkende-leestafel




Hoe organiseer je dat goed?

• Inbedding in beleid
• In samenhang opzetten
• Aanspreekpunt
• Tarieven en abonnementen
• Communicatie en onderhouden van contacten





Nieuwe en meerdere (digitale) vormen

• (Online) Leesclub: 
werkvormen, tips & 
mindmap

https://www.rijnbrink.nl/images/online_leesclub_-_werkvormen_en_tips.pdf


Hoe nu verder?



Vragen? 



Achtergrondinformatie of meer weten:

• Bibliotheekinzicht, onderzoek Leesplatforms en leesclubs (20 maart 
2020), met bronnenlijstje. 

• Bibliotheek Gent (de Krook) 
• Lezen en schrijven op het web (Stichting Lezen, april 2020)
• Vlogboek: Vlogboek (Jorgen Apperloo) bespreekt de Nederlandse 

literatuur. Geschikt als achtergrondinformatie over boeken of ideeen
voor thematische lijstjes. Bekijk ook de filmpjes Vlogboek over lezen
(o.a. waarom lezen mensen, wat is het beste boek etc) 

• Leesinitiatieven van Iedereenleest.be

https://www.bibliotheekinzicht.nl/leesplatforms-en-leesclubs
https://stad.gent/bibliotheek/dossiers/literatuur-en-schrijven/leesgroepen
https://www.lezen.nl/nl/publicaties/lezen-en-schrijven-op-het-web
https://vlogboek.nl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5aVQL3KYERWhB_Vbl3ZfdDpORUuF1-Vz
https://www.iedereenleest.be/leesinitiatieven-0
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