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DE SCHOOLSCHRIJVER 
IN CIJFERS 2016-2017

OP 1.400 BASISSCHOLEN
zijn leerlingen door het lesprogramma  

Schrijfgeheimen aangestoken met het schrijfvirus.

HET INTENSIEVE TRAJECT
50 basisscholen 30 gemeenten 5 provincies  

50 feestelijke openingen 1.500 klassikale lessen 150 Talentenklassen  

100 activiteiten voor ouders en leerkrachten 50 slotfeesten

Gemiddeld rapportcijfer van scholen 8,4 Net Promoter Score 8,7. 

37 SCHOOLSCHRIJVERS

RUIM 10.000 KINDEREN 
zijn dit schooljaar taalsterker geworden.

MEDIA
381.000 televisiekijkers en radioluisteraars

92.900 mensen in ons sociale-medianetwerk

Meer dan 1.000.000 lezers van kranten, 

tijdschriften en vakbladen

Meer weten over de impact, de evaluaties en ons bereik? Op onze website vertellen we er alles over.
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Kiyara zit in groep 6 van basisschool de 
Knotwilg in Amsterdam Zuidoost, waar 
Schoolschrijver Lydia Rood dit schooljaar 
de leerlingen de kracht van verhalen liet 
ervaren.

‘Toen Lydia bij ons in de klas kwam, hebben we 

veel verhalen gelezen en superleuke taalspelletjes 

gedaan’, vertelt Kiyara. ‘In de Talentenklas hebben 

we zelf een verhaal bedacht voor een rap en een 

film. Door Lydia ben ik veel boeken gaan lezen. Ik lees 

er nu zelfs vier: thuis lees ik Matilda en nog een boek, 

en op school Juf Waz Noenka op de vlucht en nog een 

ander boek van Lydia. Pas had ik thuis ineens een 

verhaal bedacht. Dat heb ik opgeschreven en aan 

Lydia laten lezen. Het verhaal ging over kinderen die 

altijd maar moesten werken. Lydia vindt dat ik mooie 

verhalen kan schrijven. Ik wist niet dat ik dat kon.’

Meer zelfvertrouwen
Volgens juf Chantal, leerkracht van Kiyara, heeft 

Kiyara meer zelfvertrouwen gekregen. ‘Kiyara kwam 

bij mij in groep 6 met een taalachterstand. Lezen 

en schrijven vond ze moeilijk. Ze voelde zich vaak 

onzeker, bijvoorbeeld tijdens begrijpend lezen,  

en zei dan al snel: ‘Juf, ik snap het niet’. Ze had 

voortdurend bevestiging nodig dat ze goed bezig 

was. Dat heb ik echt zien veranderen. Met hulp van 

De Schoolschrijver heeft Kiyara meer plezier in lezen 

en schrijven gekregen. Ze heeft meer zelfvertrouwen 

en ook haar motivatie is toegenomen. Ze pakt 

bijvoorbeeld nu sneller een boek en leest en schrijft 

soms ook met andere kinderen. Samen bedenken ze 

de mooiste verhalen.’

HET VERHAAL 
VAN KIYARA 
‘Door Lydia ben ik meer boeken gaan lezen’
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Beste relatie,

Met dit jaarverslag legt De Schoolschrijver verantwoording af van haar 

activiteiten in schooljaar 2016 - 2017. 

Het was een jaar waarin we landelijk van 45 naar 50 scholen groeiden  

en voor het eerst in Rotterdam van start gingen. Het was een jaar waarin 

we ruim tienduizend kinderen bereikten met ons programma van een 

half schooljaar. En waarin we met een pilot van De Schoolschrijver-maand 

(nieuw!) nog meer kinderen een geletterde toekomst aanreikten.

Het was ook een schooljaar met mooie erkenningen voor ons werk:  

we mochten de ABN AMRO MeesPierson Filantropie Award in ontvangst 

nemen en zijn voorgedragen voor de prestigieuze Astrid Lindgren 

Memorial Award 2018.

Dat ons werk hard nodig is, vertellen de cijfers: 2,5 miljoen mensen van 

zestien jaar en ouder in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven 

en/of rekenen. De Schoolschrijver zet zich in om nieuwe generaties 

kinderen voor dit drama te behoeden. 

Onze aanpak werkt. Dat weten we, omdat we onderzoek laten doen 

en evaluaties op de scholen houden. Maar we weten het ook door de 

vele positieve berichten die we ontvangen van ouders, leerkrachten, 

kinderen en Schoolschrijvers. Op zulke momenten ervaar je: wat zeven 

jaar geleden op kleine schaal begon, heeft alleen maar kunnen groeien 

doordat het door zoveel handen gedragen wordt. 

We voelden ons het afgelopen schooljaar gesteund door onze financiers, 

partners, de scholen, ouders, donateurs, Schoolschrijvers, vrijwilligers  

en andere relaties. Daar danken we hen voor. Juist met elkaar kunnen  

we duurzaam het verschil maken.

Annemiek Neefjes 

Directeur De Schoolschrijver 

VOORWOORD
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DIT IS DE SCHOOLSCHRIJVER 
De Schoolschrijver zet de allerbeste 
kinderboekenauteurs in om leerlingen 
op basisscholen taalsterk te maken 
en daarmee klaar voor de toekomst. 
Schoolschrijvers delen hun liefde voor 
verhalen, lezen en creatief schrijven en 
maken kinderen enthousiast voor de 
magie van taal. Met De Schoolschrijver 
worden de taallessen een spannend 
avontuur.

ONZE MISSIE & VISIE
 

Zeventig procent van alle kinderen verlaat het 

basisonderwijs met onvoldoende schrijfvaardigheid. 

Dat moet en kán anders, vindt De Schoolschrijver. 

Lezen, schrijven en het ontwikkelen van een 

woordenschat zijn van belang om jezelf en de wereld 

om je heen te begrijpen, sterke relaties te bouwen 

en je kansen op school en in de maatschappij te 

verbeteren. Dat verdient ieder kind. Schrijvers 

kunnen als geen ander kinderen motiveren om de 

taal in al haar rijkdom te ontdekken, van taal te 

genieten, te leren vertrouwen op eigen talenten en 

de waarde van creativiteit te leren ervaren. Schrijvers 

als taalkunstenaars in het hart van het onderwijs.

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen niet alleen hun 

taalvaardigheid verbeteren, ze gaan ook vooruit 

in zelfreflectie, creativiteit en probleemoplossend 

vermogen. De Schoolschrijver draagt bij aan het 

ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden:  

het vermogen om in te spelen op veranderingen, 

met creatieve en inventieve oplossingen.  

Creativiteit en effectiviteit vormen samen het DNA 

van De Schoolschrijver.

 

Kunst en school versterken elkaar, ieder vanuit de 

eigen kracht. De visie van De Schoolschrijver sluit aan 

bij het beleid van de overheid, namelijk dat cultuur 

en schoolvakken met elkaar verbonden moeten zijn.

Dagboek van een schoolschrijver 

Corien Oranje, bekend van onder andere  

Love you, miss you, Kampioen en Juf in de pan,  

was dit jaar Schoolschrijver op de Lichtbron in het 

Groningse Hoogezand. Over haar belevenissen 

hield  ze voor ons een dagboek bij.

De lessen staan in het teken 

van leesplezier vergroten, 

creativiteit stimuleren en 

talenten ontwikkelen, en dat 

alles om de kinderen taalsterk 

te maken. A lle opdrachten die 

we gaan doen, dragen hieraan 

bij . Ik ben benieuwd hoe de 

leer lingen van de Lichtbron 

het gaan oppikken.

Een mailtje van De Schoolschrij-

ver, van coördinator Babette,  

om me te laten weten dat ik

dit jaar een basisschool in 

Hoogezand onder mijn hoede 

krijg: de Lichtbron. Die school 

ken ik, ik ben daar al weleens 

te gast geweest om voor te lezen. 

Wat ik voor De Schoolschrijver  

ga doen, een half schooljaar 

lang, is echt iets anders. 

Echt iets anders 

Dagboek van Schoolschrijver Corien Oranje  
Maandag 24 oktober 2016 
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DIT ZIJN ONZE DOELEN

• De Schoolschrijver zet creativiteit en letteren in 

om het taalonderwijs leuker, slimmer en beter  

te maken.

• Onze Schoolschrijvers brengen zoveel mogelijk 

kinderen op de basisschool in aanraking met de 

schatkist van de jeugdliteratuur.

• De Schoolschrijver-aanpak verbetert de 

prestaties van kinderen op het gebied van 

verhalen schrijven, lezen en taalbeheersing,  

en leert hen te vertrouwen op hun eigen 

talenten en creativiteit.

• De Schoolschrijver draagt bij aan innovatie in de 

Nederlandse letteren-educatie.

WAT WE DOEN OM ONZE 
DOELEN TE BEREIKEN
 

De Schoolschrijver is er voor alle scholen die  

hun lees- en schrijfonderwijs willen verdiepen.  

We ondersteunen hen met:

• een intensief traject: een half schooljaar  

De Schoolschrijver op basisscholen met 

een hoog percentage kinderen met een 

taalachterstand;

• De Schoolschrijver Academie: inspirerende 

trainingen voor leerkrachten (nieuw);

• De Schoolschrijver-maand: het nieuwe 

maandprogramma van De Schoolschrijver,  

dat bestaat uit vier lessen van een uur,  

waarvan drie via het digibord.

Steen in het water
‘De Schoolschrijver is de steen die 

in het water wordt gegooid’, zegt 

Abdelkader Benali, ambassadeur 

van De Schoolschrijver. De kringen 

die De Schoolschrijver veroorzaakt, 

reiken zo ver als de huiselijke sfeer, 

maar ook het leven op straat en de 

droomwereld.

Een mooi voorbeeld zijn de 

gedichten die Schoolschrijver Henna 

Goudzand schreef met leerlingen 

van basisschool Samenspel over Boy 

Ecury, een Antilliaanse verzetsheld. 

De gedichten werden in mooie 

lijsten tentoongesteld in het Bijlmer 

Parktheater en op de speciale 

Tribute to Boy Ecury. Twee leerlingen 

mochten hun gedichten voordragen 

tijdens de Dodenherdenking op het 

Anton de Komplein in Amsterdam 

Zuidoost.

Onze ambassadeur Abdelkader Benali in de rol van detective Appie  

in de online lessenserie Schrijfgeheimen.
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De tover van taal
 
‘Verbeeldingskracht is 
ontzettend belangrijk. 
Net als spierkracht moet 
verbeeldingskracht 
ontwikkeld en getraind 
worden. De Schoolschrijver 
doet dat. Door in haar 
programma’s verbeelding in 
te zetten. Door de schoonheid 
van taal te laten zien. En de 
verrassing van taal. Ik noem 
dat ook wel de tover van taal.’
 
Schoolschrijver  
Anna van Praag

Intensieve traject: een half schooljaar 
De schoolschrijver
 

Het intensieve traject is een interventie waarbij  

De Schoolschrijver zich een half schooljaar verbindt 

aan een basisschool met een hoog percentage 

kinderen met een taalachterstand. Het omvat een 

programma voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Vanaf de oprichting in 2010 is het intensieve 

traject het fundament van ons aanbod. We gaan 

schoolbreed aan het werk om lezen, schrijven en 

taal duurzaam te verbeteren. Het intensieve traject 

bestaat uit drie bouwstenen:

De Schoolschrijver in de klas  
De Schoolschrijver werkt klassikaal een half 

schooljaar samen met alle kinderen van drie 

groepen. Daarnaast bezoekt de Schoolschrijver 

de kinderen van andere klassen en betrekt hen 

er op andere manieren bij, bijvoorbeeld via een 

spreekuur.

Koffiekamer
Het schoolteam krijgt van de eigen 

Schoolschrijver een workshop met praktische 

tips om creativiteit en verbeelding in eigen 

lessen in te zetten.

Oudersalon 
De Schoolschrijver organiseert samen met 

de school activiteiten voor de ouders om hun 

betrokkenheid bij de taalopvoeding van hun 

kinderen te vergroten.

De Schoolschrijver bezoekt alle klassen en heeft een 

vaste plek op de school waar kinderen, leerkrachten 

en ouders de schrijver in pauzes kunnen spreken. 

In de Talentenklas krijgt een deel van de leerlingen 

na afloop van de klassikale lessen een extra cursus 

creatief schrijven.

De school start het intensieve traject met een 

feestelijk onthaal van De Schoolschrijver. Met het 

Slotprogramma, buiten of binnen de school, sluit de 

school het traject feestelijk af, samen met leerlingen, 

ouders en leerkrachten.

uit: De Kollumer Courant
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De Schoolschrijver Academie: 
inspirerende trainingen voor 
leerkrachten (nieuw)

De Schoolschrijver Academie is ons professiona-

liseringsaanbod voor leerkrachten in het 

basisonderwijs. Van een Schoolschrijver krijgen 

de leerkrachten praktische tips om zelf creatieve 

taallessen te geven. Schoolschrijvers weten als geen 

ander hoe je van leerlingen enthousiaste schrijvers 

maakt, leerlingen aanzet tot lezen en taalspel, met 

kinderen een verdiepend gesprek aangaat over 

verhalen en het leesklimaat in de klas verbetert. 

Een training die ook tot De Schoolschrijver Academie 

behoort, is ‘Plezier in creatief taalonderwijs, lezen en 

schrijven’. Deze is in maart 2017 door Registerleraar 

gevalideerd met twaalf registeruren. We hebben de 

training ontwikkeld met Het ABC, een Amsterdamse 

onderwijsadviesinstelling die gespecialiseerd is in 

grootstedelijke taalproblematiek. Leerkrachten 

die de training volgen, krijgen inzicht in hoe de 

aanpak van De Schoolschrijver in relatie staat tot de 

leerlijnen van de taal- en leesmethode.

De Schoolschrijver-maand: vier lessen 
van een Schoolschrijver (nieuw)

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag 

naar De Schoolschrijver vanuit het basisonderwijs 

én omdat er nog veel te winnen valt op het terrein 

van leesplezier en creatief schrijven, biedt  

De Schoolschrijver per 1 november 2017 een 

nieuw, deels digitaal programma aan dat we via 

een online platform ontsluiten. Het is bedoeld als 

vervolgaanbod voor scholen die aan het intensieve 

traject hebben deelgenomen en daarnaast voor 

alle basisscholen die schrijven, leesplezier en 

taalvaardigheid naar een hoger niveau willen tillen.  

In vier interactieve lessen van zestig minuten delen 

Schoolschrijvers hun schrijfgeheimen en boeken-

tips met de kinderen en geven unieke lees- en 

schrijfopdrachten. Drie lessen worden gegeven via 

het digibord en les vier geeft de Schoolschrijver in 

de klas. Hoe we het platform hebben ontwikkeld, 

leest u op pagina 18.

Meer weten over deze drie programma’s?  

Op onze website vertellen we er alles over.

Schoolschrijver Anneke Scholtens geeft een Academie-training aan leerkrachten.
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DIT ZIJN ONZE SCHOOL-
SCHRIJVERS 2016-2017
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DIT ZIJN ONZE SCHOOL-
SCHRIJVERS 2016-2017

Achterste rij v.l.n.r.: Henna Goudzand, Selma Noort, Anja Vereijken, Jørgen Hofmans, Gonneke Huizing, Erna Sassen, 
Ruben Prins, Maren Stoffels, Kate Schlingemann, Lydia Rood, Hanneke de Jong, Aby Hartog en Annejoke Smids.  
Een rij daarvoor v.l.n.r.: Lida Dijkstra, Fabien van der Ham, Jolanda Horsten, Manon Sikkel, Marlies Slegers, Corien Oranje, 
Fiona Rempt, Anna van Praag, Marlies Verhelst, Annemarie Bon en Tialda Hoogeveen. Op de stoelen ervoor v.l.n.r.: Saskia 
van der Wiel, Rian Visser, Wieke van Oordt, Linda de Haan, Anke Kranendonk, Charlotte Doornhein, Nanda Roep en Janny 
van der Molen. Helemaal vooraan v.l.n.r.: Simone Arts, Anneke Scholtens en Peter Vervloed.  
Eus Roovers en Pieter Koolwijk ontbreken.
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DIT HEBBEN WE IN  
2016-2017 BEREIKT

RUIM 10.000 LEERLINGEN 
KREGEN MEER LEESPLEZIER
 

De Schoolschrijver groeit! In schooljaar 2016 - 2017 

bereikten we met het intensieve traject op 50 

scholen ruim tienduizend kinderen, hun ouders  

en leerkrachten. Dat is een toename van meer  

dan tien procent ten opzichte van een jaar eerder, 

toen er nog 45 scholen meededen.

De leerlingen krijgen niet alleen meer plezier in lezen 

en verhalen schrijven. Ze worden ook taalsterker en 

krijgen meer zelfvertrouwen. Hiermee vergroten ze 

hun kansen op een toekomst waarin ze hun talenten 

ten volle kunnen benutten.

In januari gingen onze 37 Schoolschrijvers van start 

op basisscholen in 30 gemeenten in Friesland, 

Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-

Brabant. Vorig jaar waren dat nog 24 gemeenten, 

dus ook de geografische spreiding neemt toe.

kisten vol boeken, eentje voor groep 4/5, eentje voor groep 6/7 en eentje voor groep 8. Geen boeken die ze toch al veel lezen, we willen juist dat ze kennismaken met andere auteurs en oeuvres. Natuurli jk lees ik de boeken eerst zelf. Ik kies ook een paar boeken die ik zelf heb geschreven. Omdat ik elk jaar weer merk dat de kinderen het ontzettend leuk vinden om juist een boek van hun Schoolschrijver te kunnen lezen.

Over leg met Mar jon van Biblionet Groningen, de provinciale partner van De Schoolschrijver. Zij coördineert  De Schoolschrijver-activiteiten met de Lichtbron en andere scholen in de provincie.  Er moet een boel geregeld worden: boeken, om te beginnen.  Iedere Schoolschrijver maakt elk  jaar weer een li jst met boeken die hi j o f zij in de lessen wil gebruiken. Dat is een leuke klus. De Lichtbron krijgt drie

Drie kisten vol boeken

Dagboek van Schoolschrijver Corien Oranje  Woensdag 23 november 2016

Dolores Leeuwin installeert Schoolschrijver  

Maren Stoffels op OBS De Vier Windstreken.



De Schoolschrijver jaarverslag 2016-2017  •  13

Dit schooljaar werd de eerste Schoolschrijver 

ingehuldigd in Rotterdam. Een mijlpaal, omdat  

De Schoolschrijver hiermee haar vleugels verder 

uitspreidt en nu ook in Zuid-Holland scholen 

ondersteunt. 

EEN 8,4 VOOR HET 
INTENSIEVE TRAJECT
 

De deelnemende scholen gaven het programma 

van De Schoolschrijver gemiddeld een 8,4 als 

rapportcijfer: 0,2 punt hoger dan vorig jaar.  

Dat betekent dat we in de groei die we doormaken 

onze kwaliteit weten te borgen.

Verreweg de meeste leerkrachten zien een positief 

resultaat bij hun leerlingen. De leerlingen hebben 

meer leesplezier gekregen, vooruitgang geboekt 

in het schrijven van verhalen, meer zelfvertrouwen 

gekregen, hun creativiteit is toegenomen en 

ze hebben meer gevoel voor taal gekregen.  

‘De leerlingen bij wie de Schoolschrijver in de klas 

kwam, hebben zelf aangegeven weer meer naar de 

bibliotheek te gaan’, zegt een leerkracht.

LEERKRACHTEN WERKTEN 
GRAAG MET ONZE 
CREATIEVE AANPAK
 

Bijna twee derde van de leerkrachten vervangt 

reguliere taallessen door de lessen van  

De Schoolschrijver, bleek uit onze evaluatie.  

Een belangrijk doel van De Schoolschrijver is het 

vuurtje in kinderen aan te wakkeren, zodat ze met 

plezier lezen en schrijven en intrinsiek gemotiveerd 

raken. Een leerkracht licht toe: ‘Veel taalonderdelen 

zijn vervallen omdat wij deze vorm van taalonderwijs 

heel stimulerend en creatief vinden. Het geeft de 

leerlingen meer plezier in het verwerken en het 

bezig zijn met taal en lezen.’  

 

93 procent van de leerkrachten (vorig jaar nog  

78 procent) besteedt ook aandacht aan het 

programma als De Schoolschrijver niet op school is. 

Op die manier wordt het programma geïntegreerd  

in het reguliere programma. Dit is precies wat  

De Schoolschrijver nastreeft: dat onze aanpak wordt 

geborgd doordat leerkrachten zelf ook op een 

creatieve manier de taallessen gaan geven.  

 

ECHT EEN AANRADER!
 

De Schoolschrijver kreeg een Net Promoter Score 

van 8,7 (0,2 meer dan vorig jaar). Dat betekent  

dat de meeste scholen het intensieve traject uit 

zichzelf zouden aanbevelen bij andere scholen.  

Een leerkracht licht toe: ‘Het is een meerwaarde om 

kinderen op een andere manier enthousiast  

te krijgen. Ook worden er talenten ontdekt die  

we eerst niet goed zagen.’

  

Meer dan 1.200 Amsterdamse kinderen 

van zestien basisscholen bezochten 

op 30 mei 2017 Stadsschouwburg 

Amsterdam voor de feestelijke 

afsluiting. In andere gemeenten 

organiseerden scholen hun eigen 

festiviteit.

Meer leesplezier

Toename creativiteit

Beter taalgevoel

Beter in verhalen schrijven

Meer zelfvertrouwen

100%75%50%25%0%

Ja

Geen Meening

Nee
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Lees meer over onderzoek 

op deschoolschrijver.nl

OUDERS BETROKKEN BIJ 
LEESOPVOEDING VAN 
KINDEREN
 

De Schoolschrijver vindt het belangrijk dat ouders 

achter het programma staan en hun kinderen thuis 

ondersteunen in hun leesplezier. Driekwart van de 

Schoolschrijvers organiseerde met de school een 

Oudersalon-activiteit. Helaas merkt maar een derde 

van de leerkrachten dat het traject hierdoor ook echt 

bij de kinderen thuis gaat leven. Komend jaar gaan we 

meer aandacht besteden aan het vergroten van de 

betrokkenheid van ouders.

MEER NIEUWKOMERS-
KINDEREN KREGEN CREATIEF 
TAALONDERWIJS
 

Elke leerling moet zijn of haar talenten kunnen 

ontwikkelen, vindt De Schoolschrijver. Dat geldt ook 

voor kinderen die de Nederlandse taal nog moeten 

leren, omdat ze pas kort in Nederland zijn.  

Vijf Schoolschrijvers werkten met nieuwkomers-

kinderen op basisscholen in Amsterdam Zuidoost, 

Nieuw-West en Oost. De Schoolschrijver-aanpak 

stimuleert nieuwkomerskinderen in hun persoonlijke 

en talige ontwikkeling. Ze leren dat ook hún verhaal 

de moeite waard is om verteld of opgeschreven 

te worden. Spelenderwijs vergroten ze hun 

taalvaardigheid en leesplezier.

Onderzoek
 
De Schoolschrijver is van 
grote toegevoegde waarde 
voor de lettereneducatie in 
het onderwijs, zowel als het 
gaat om taalontwikkeling, 
leesplezier en (creatieve) 
schrijfvaardigheden als 
om verbetering van het 
leesklimaat op school. 
Onderzoek laat zien dat  
De Schoolschrijver kinderen 
een taalsterke basis geeft, 
die hen helpt om zich verder 
te ontplooien, nu en later.
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‘Ze komen rennend 
het lokaal binnen’

Schoolschrijver Simone Arts 
geeft les aan vluchteling-
kinderen en andere 
nieuwkomers op de 
Bataviaschool in Amsterdam 
Oost. In een interview op 
Vluchtelingenwerk.nl vertelt 
ze: ‘De leerlingen hebben 
allemaal verhalen die ze 
willen vertellen. Maar door 
hun gebrekkige Nederlands 
lukt dat vaak niet. Dat 
zorgt soms voor de nodige 
frustratie en onzekerheid.  

In de les werk ik hier samen 
met de kinderen aan. Met 
creatieve werkvormen en 
spellen verbeteren ze hun 
taalvaardigheid, prikkelen 
ze hun fantasie en vergroten 
ze hun zelfvertrouwen. 
Ik zie dat de kinderen de 
lessen leuk vinden, ze komen 
rennend het lokaal binnen! 
Van sommigen glimmen de 
oogjes, van anderen krijg ik 
dikke knuffels.’

kist. Dat is een leuke klus. Dit jaar 

introduceer ik elke les drie boeken 

met behulp van het spel The Voice 

Books, een idee van Schoolschrijver 

Benny Lindelau f. Ik sta achterin het 

lokaal en laat op het digibord een 

omslag zien, en de kinderen mogen een 

klap op tafel geven en zich omdraaien 

als ze meer willen weten over dit boek. 

Daarna lees ik er een stukje uit voor.  

Sommige kinderen draaien zich dan 

alsnog om. Hebben ze zich omgedraaid 

voor een boek, dan zetten ze de titel 

en de naam van de schrijver op hun 

boekenlijstje. Zo krijgen ze in de loop 

van de weken een hele li jst boektitels 

die ze zouden willen lezen.

Vandaag werd ik ingehuldigd als 

Schoolschrijver van de Lichtbron. 

De inhuldiging hoort er echt bij: 

de hele school, inclusief de ouders, 

weet geli jk dat ik er ben! Het was 

echt een feest, ik werd als een held 

onthaald. A lle 125 leer lingen en hun 

ouders stonden in een grote kring 

op het schoolplein. Kinderen speelden 

fragmenten uit mijn boeken na en ik 

moest raden uit welke. Zo leuk, de 

stemming zat er meteen in. Daarna 

zijn we meteen met de eerste les 

begonnen. In zo’n eerste les vertel ik 

iets over mezelf, bedenken we samen 

een verhaal, en gaan we voor het 

eerst aan het werk met de boeken- 

Onthaald als een held
Dagboek van Schoolschrijver Corien Oranje  Woensdag 25 januari 2017 
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SCHRIJFGEHEIMEN GEDEELD 
VIA 1.400 SCHOLEN
 

Om zoveel mogelijk kinderen aan te steken met 

het schrijfvirus hebben we in samenwerking met 

Kidsweek lesmateriaal ontwikkeld over het schrijven 

van verhalen: Schrijfgeheimen. Dit lesmateriaal, 

met Schoolschrijver Gideon Samson in de hoofdrol, 

hebben we tijdens de Kinderboekenweek onder de 

aandacht gebracht bij de veertienhonderd scholen 

die op Kidsweek geabonneerd zijn.  

In drie digibordlessen gaf de kinderboekenschrijver 

zijn grootste schrijfgeheimen prijs en moedigde 

hij kinderen aan om mee te doen aan een 

verhalenwedstrijd. Deze lessen staan ook op 

YouTube. Daar zijn ze al ruim tweeduizend keer 

bekeken. De serie Schrijfgeheimen is mede mogelijk 

gemaakt door de ABN AMRO Foundation.

ABN AMRO 
MeesPierson 
Filantropie Award 
2016
 

In november wonnen we de ABN 

AMRO MeesPierson Filantropie 

Award 2016. De meerderheid 

van de gasten van het Filantropie 

congres koos ervoor om  

De Schoolschrijver te steunen, 

uit drie genomineerden. We 

ontvingen niet alleen een cheque 

van 5.000 euro, maar ook hulp 

van het Strategic Dreamteam van 

Young Bankers bij het vinden van 

passende financieringsvormen 

voor ons nieuwe aanbod.

Ella Radovcic wint Schrijfgeheimen-schrijfwedstrijd 2016 - 2017.
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Trots op onze nominatie!
 

De Schoolschrijver is voorgedragen als Nederlandse inzending voor 

de Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2018. Deze prijs is de 

belangrijkste internationale onderscheiding in de kinderliteratuur 

en wordt ook wel de Nobelprijs voor de jeugdliteratuur genoemd. 

In de Engelse motivatie wordt De Schoolschrijver beschreven als ‘a 

major innovation in the Dutch (and perhaps worldwide) landscape of 

promoting literacy and reading among children’. In maart 2018 wordt 

de winnaar bekendgemaakt tijdens de Bologna Children’s Book Fair.

Zo fijn dat het niet fout kan zijn
 

In het Stichting Lezen-rapport ‘Zo fijn dat het niet fout 

kan zijn’ (2017) wordt De Schoolschrijver aangehaald als 

voorbeeld van een inspirerende en succesvolle methode voor 

creatief schrijven. ‘Kinderen kunnen het niet ‘fout’ doen. Het 

gaat erom dat ze zich vrij voelen hun gedachten en gevoelens 

uit te drukken, niet dat ze perfecte zinnen schrijven.’

Onderzoek  
toont aan:  

de vonk  
springt over

‘De Schoolschrijvers zijn op 
alle scholen een bron van 
inspiratie geweest voor het 
lees- en schrijfonderwijs. 
Door het goede voorbeeld te 
geven hebben zij een impuls 
gegeven aan de activiteiten 
rond leesbevordering en 
creatief schrijven. Vooral 
bij de leerkrachten waar de 
Schoolschrijver in de klas 
is geweest is een vonkje 
overgesprongen.’
Uit het onderzoeksrapport 

‘De schatkamer ontsloten’ 

van Oberon, in opdracht van 

Stichting Lezen.
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Terwijl het intensieve traject van  
De Schoolschrijver in volle gang was, 
hebben we in ons Lab hard gewerkt aan 
het ontwikkelen, testen en introduceren 
van nieuw programma-aanbod:  
De Schoolschrijver-maand en de 
Academie.  

De Schoolschrijver-maand is korter dan het 

intensieve traject, deels digitaal en flexibel in te 

zetten, als vervolg op het intensieve aanbod én 

geschikt voor alle basisscholen. 

Het ontwikkelen van dit nieuwe, blended aanbod plus 

de online omgeving was (en is) een intensief proces 

om verschillende redenen. 

POSITIONERING: 
ALTERNATIEF OF 
AANVULLING?
 

Het nieuwe aanbod stelt ons in staat om meer 

scholen te bereiken en meer leerlingen een 

taalsterke toekomst te bieden. Maar hoe voorkomen 

we dat De Schoolschrijver-maand het intensieve 

traject ‘verdringt’, bijvoorbeeld omdat taalzwakke 

scholen toch meer voelen voor een korter 

programma, dat gemakkelijker in het curriculum is 

te schuiven? Of zou dat eigenlijk helemaal niet zo 

erg zijn? Voorlopig stellen we vast dat het intensieve 

traject zo’n autonome en bewezen kwaliteit heeft 

dat dit traject zich niet laat verdringen. Bovendien 

kunnen scholen na deelname aan het intensieve 

traject doorstromen naar het nieuwe aanbod; het is 

niet ‘of-of’ maar ‘en-en’.

ONS NIEUWE AANBOD
ORGANISATIE:  
WELKE EXPERTISES HEBBEN 
WE NODIG?
 

Het ontwikkelen van blended aanbod en een online 

platform was nieuw voor ons. We hebben ons 

verdiept in het gebruik van digitale middelen in  

het basisonderwijs om optimaal bij onze doelgroep 

aan te sluiten. We hebben extra expertise in huis 

gehaald en pitches gehouden met digitale partijen 

om op basis hiervan een gemotiveerde keuze te 

maken voor een bouwer. Onze keuze viel op  

UP learning, in Nederland de officiële en gecerti-

ficeerde partner voor Moodle, die populaire en 

complete opensourcesoftware ontwikkelt voor 

online leeromgevingen. 

Het ontwikkelen van nieuw aanbod en het vergroten 

van ons bereik ging uiteraard gepaard met een 

organisatieverandering. Naast een team dat zich  

met concept- en contentontwikkeling bezighoudt  

in ons Lab, zijn marketing en sales essentieel.  

We hebben nieuwe interne processen in 

stroomschema’s vastgelegd. 

Schoolschrijver 

Gideon Samson spreekt 

via het digibord 

de leerlingen toe.
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PILOT

Natuurlijk hebben we onze plannen getoetst aan 

de praktijk.  We hebben in de eerste fase een pilot 

gehouden op drie scholen. We wilden zeker weten 

dat in het nieuwe aanbod ons DNA behouden blijft 

en dat het aansluit op leerlijnen, duurzaam is en 

geborgd kan worden in het onderwijs.  

Uit de schriftelijke evaluaties met leerkrachten komt 

naar voren dat meer dan tachtig procent van de 

deelnemers misschien of zeker behoefte heeft aan 

een vervolgtraining in de Academie. Twee derde  

van de deelnemers zou volgend jaar zeker opnieuw 

De Schoolschrijver-maand willen aanbieden, een 

derde misschien.

Het aanbod van De Schoolschrijver Academie bestaat 

nu uit drie trainingen. Tijdens de training ‘Verhalen 

schrijven’ kunnen onderwijsprofessionals zelf 

ervaren hoe (leuk) het is om een verhaal te schrijven, 

met best practices om de dag erna meteen met de 

klas aan de slag te gaan. Een belangrijk uitgangspunt 

is dat lezen en schrijven elkaar versterken; in deze 

training gaat het dus ook om lezen en leesplezier.  

In de training ‘Leesklimaat: kan het een graadje 

warmer?’ leren leerkrachten een optimale 

boekensfeer in en om de klas te creëren. ‘Rijkdom 

aan taal: meertaligheid en nieuwkomers’ is 

een training die concrete handvatten biedt om 

boeken, verhalen en gedichten in te zetten bij 

nieuwkomerskinderen.

FINANCIERING
 

De introductie van De Schoolschrijver-maand en de 

Academie leidt tot meer inkomsten, waardoor De 

Schoolschrijver minder afhankelijk wordt van externe 

financiers. Na een investeringsperiode van drie jaar 

streven wij ernaar in schooljaar 2020 - 2021 met een 

bereik van 350 scholen break-even te draaien.

Dagboek van Schoolschrijver Corien Oranje  

Terug in de klas geef ik de 

kinderen een schrij fopdracht. 

Op regel 1 schrij f je waar je was. 

Op regel 2 schrij f je wat je daar 

doet, en de regel moet beginnen 

met ik, op regel 3 schrij f je twee 

dingen op die je ziet, enzovoort. 

Na acht regels zeg ik: 

zo, nu hebben ju llie een triolet 

geschreven. Dan zijn ze verbaasd 

over zichzelf. Niet geremd door 

gedachten als ‘dat kan ik vast 

niet ’ hebben ze zomaar een 

gedicht geschreven. Het ene nog 

bloemrijker dan het andere.

De ‘zintuigenles’ die voor vandaag 

op het programma stond, was een 

groot succes. Het is een van mijn 

favoriete lessen. We gaan naar 

buiten en de kinderen krijgen de 

opdracht: schrij f alles op wat je 

ziet, hoort, ruikt en voelt. Zeker 

als dan ook nog de zon schijnt,

is het een heer li jke les voor 

kinderen die graag bewegen. De 

wijk waar we wandelden staat 

vol hoogbouw, en toch is er genoeg 

waar te nemen. R are schoorstenen, 

spannende trappetjes, poep op de 

stoep, gekke beestjes. 

Kijk nou, ik heb een gedicht 

geschreven

Woensdag 15 maart 2017 
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De Talentenklas, die ik ook 

wel gewoon de ‘schrij fklas’ 

noem, bestaat uit drie extra 

lessen waarin een selectie van 

kinderen de kans krijgt om 

nog een paar uur samen met 

mij aan een eigen verhaal o f 

toneelstuk o f stripboek te 

werken.

Voor vij ftien kinderen krijgt

het avontuur van De School-

schrijver nog een staartje in 

de Talentenklas.  

 

Vij ftien prachtige verhalen

Dagboek van Schoolschrijver Corien Oranje  Woensdag 11 april  2017 
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ACHTER DE SCHERMEN
ondersteund door een trajectbegeleider.  

De auteurs maken ook gebruik van andere vormen 

van ondersteuning. Ze wisselen ervaringen uit met 

collega-Schoolschrijvers via een buddysysteem 

of raadplegen de Huiskamer (ons intranet voor 

Schoolschrijvers) voor lesideeën en andere tips.

COMMUNICATIE MET 
BELANGHEBBENDEN
 

Met 755 volgers op Twitter en 793 op Facebook 

bereikt de Schoolschrijver een relatief kleine groep 

mensen via de sociale media. We zetten in 

ons sociale-mediabeleid echter juist in op het 

ambassadeurschap van onze Schoolschrijvers.  

In schooljaar 2016 - 2017 is het sociale-mediabereik 

van De Schoolschrijver en de Schoolschrijvers samen 

flink toegenomen: van 38.005 volgers naar 44.748 

volgers op Twitter en van 31.720 naar 48.190 volgers 

op Facebook. 

Scholen, financiers, samenwerkingspartners en 

andere stakeholders houden we op de hoogte via 

onze e-mailnieuwsbrief. Deze hebben we in dit 

verslagjaar tien keer verstuurd. Hij wordt gelezen 

door 1.350 leerkrachten en andere onderwijs-

professionals, partners, zakelijke relaties en  

andere sympathisanten. Daarnaast zijn we gestart 

met een nieuwsbrief speciaal voor de School-

schrijvers om hen op de hoogte te houden van de 

laatste ontwikkelingen binnen de organisatie. 

PERSONEEL EN 
ORGANISATIE
 

In aansluiting op onze groeiambitie hebben we dit 

jaar geïnvesteerd in een uitbreiding van uren en 

expertises. Ook bouwt de stichting gefaseerd het 

aantal vaste overeenkomsten uit om daarmee een 

stabiele organisatie te creëren.

Achter de Schoolschrijvers staat 
een team dat vanuit Amsterdam in 
samenwerking met de lokale partners  
de kinderboekenauteurs traint en 
begeleidt, de activiteiten monitort en 
evalueert, scholen werft, contacten 
onderhoudt met stakeholders, 
financiering zoekt voor de activiteiten  
en nieuw aanbod ontwikkelt.  

 

DESKUNDIGHEIDS- 
BEVORDERING EN 
ONDERSTEUNING
 

Tien nieuwe Schoolschrijvers gingen aan de slag: 

Maren Stoffels, Charlotte Doornhein en Manon 

Sikkel in Amsterdam, Nanda Roep in Groningen, 

Tialda Hoogeveen en Linda de Haan in Friesland, 

Jolanda Horsten, Jørgen Hofmans en Peter 

Vervloed in Noord-Brabant en Marlies Verhelst in 

Rotterdam. Om het Schoolschrijver-zijn goed onder 

de knie te krijgen, hebben zij in oktober 2016 een 

training gevolgd, waarin onder meer de filosofie en 

didactische aanpak van De Schoolschrijver centraal 

stonden. 

79 procent van de Schoolschrijvers van vorig  

jaar deden in 2016 - 2017 opnieuw mee.  

Ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar 

volgden in december 2016 alle Schoolschrijvers een 

opfristraining waarin ook veel gelegenheid was om 

ervaringen en best practices uit te wisselen.  

Ze konden bij elkaar en bij externe deskundigen 

workshops volgen over ‘taal temmen’ (hoe tem 

je het wilde beest Nederlands dat op je pad komt 

als je in Nederland komt wonen?), didactiek en 

creativiteitsontwikkeling, het montessorionderwijs, 

e-books voor kinderen en Tekster, een methode die 

kinderen helpt om betere teksten te schrijven.  

De auteurs beoordeelden de training met een 8,1.

Tijdens het traject worden de Schoolschrijvers 
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Stichting De Schoolschrijver heeft nu drie mede-

werkers in loondienst, samen 2,6 fte (was 1,7 fte).  

De organisatie bestaat verder uit een flexibele schil 

van zzp’ers, samen 3,2 fte (was 1,7 fte). Een deel 

van deze freelancers werd korte tijd ingehuurd 

en kreeg de specifieke opdracht een goede 

basis te helpen creëren voor het nieuwe aanbod, 

zoals conceptontwikkeling, digitale expertise en 

marketingstrategie. Freelancers ondersteunden ons 

onder meer in het coördineren van de activiteiten op 

scholen, organisatie en productie van de trainingen 

en van het Slotprogramma in Amsterdam, werving 

van auteurs en scholen, contact onderhouden 

met de regionale partnerorganisaties, en ICT en 

fondsenwerving.

FINANCIERING

Financieringsstrategie: 
meer eigen inkomsten en steun vanuit 
het bedrijfsleven

De Schoolschrijver streeft de komende jaren naar 

een gezonde balans tussen private en publieke 

geldstromen. We zetten in op opname in de  

culturele Basisinfrastructuur (BIS) 2021 - 2024 en  

op een gemiddeld percentage eigen inkomsten  

(niet-publieke middelen) van zeventig procent.

 

Balans in de financieringsmix en spreiding van 

inkomstenbronnen moeten ervoor blijven zorgen dat 

de baten verder toenemen en de continuïteitsrisico’s 

worden afgedekt. Met de ontwikkeling van het 

nieuwe aanbod werken we toe naar een groter 

aandeel van inkomsten uit de markt middels eigen 

activiteiten. Hiermee reduceren we de afhankelijk-

heid van externe financiers en kunnen we tegelijker-

tijd beschikken over meer niet geoormerkt,  

vrij besteedbaar geld.

 

We streven ernaar om partnerschappen te sluiten 

met het bedrijfsleven. De Schoolschrijver biedt 

ondernemingen kansen om hun maatschappelijke 

betrokkenheid in de praktijk te brengen. In onze 

samenleving speelt (digitale) communicatie een 

steeds grotere rol. Uit recent onderzoek van 

PricewaterhouseCoopers blijkt dat laaggeletterdheid 

de Nederlandse samenleving bijna één miljard euro 

per jaar kost. 

Hogere gezondheidskosten, kosten voor uitkeringen, 

lagere productiviteit van laaggeletterden die werken 

en gemiste belastinginkomsten zijn de grootste 

kostenposten.

 

Vanzelfsprekend is het hebben van donateurs van 

belang. Zij zijn waardevolle ambassadeurs van  

De Schoolschrijver. Naast geld stellen zij kennis en 

netwerk beschikbaar.

 

De financiële strategie van de organisatie zal tot en 

met 2020 gericht blijven op toename van eigen 

inkomsten uit het nieuwe aanbod, meer donateurs-

bijdragen en meer bijdragen uit partnerschappen.

INKOMSTEN

De  Schoolschrijver heeft een breed maatschap-

pelijk draagvlak. Met onze aanpak en activiteiten 

creëren we zowel culturele, (sociaal-)maatschap-

pelijke als economische waarde en impact.  

In 2016 - 2017 ontvingen we bijdragen van  

33 verschillende financiers. Deze groeiende 

groep geldgevers op nationaal, provinciaal en 

lokaal niveau, zowel publiek als privaat, steunt 

ons in onze missie dat ieder kind een taalsterke 

toekomst verdient, zodat het volwaardig aan  

de samenleving kan deelnemen.

‘Een rijke woordenschat is de  
sleutel tot leren en ontwikkeling’
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We werken met een doordachte financierings- 

mix, zodat we risico’s spreiden, inkomstendiversi-

ficatie creëren en zorgen voor continuïteit van 

de organisatie. We streven naar een inkomsten-

diversificatie die niet alleen gericht is op een 

verscheidenheid aan geldgevers, maar die naast 

incidentele bijdragen ook bestaat uit meerjarige 

financiële afspraken én niet geoormerkt,  

vrij besteedbaar geld.

 

Naast private financiers zoals Fonds 21, 

VSBfonds, VriendenLoterij, ING Nederland 

fonds, Stichting IMC Goede Doel en Stichting  

De Versterking ondersteunen ook de provincie 

Fryslân en gemeente Amsterdam  

De Schoolschrijver meerjarig. Daarnaast 

hebben we belangrijke bijdragen ontvangen 

van financiers die opnieuw onze activiteiten 

op lokaal of regionaal niveau ondersteunden, 

zoals Stichting Thomas van Villanova (Helmond), 

Het Nieuwe Stads Weeshuis (Leeuwarden), 

stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis 

Haarlem en Stichting Zonnige Jeugd (Haarlem). 

Het ministerie van OCW zegde wederom een 

substantiële innovatiesubsidie toe. Een grote 

groep financiers maakte middels eenmalige 

projectgebonden donaties onze activiteiten 

mede mogelijk.

Publieke financiering

Private fondsen

Bedrijfsleven, giften en sponsoring

Bijdrage scholen

Bijdrage partners 

Donaties en overige inkomsten

42%

31%
9 %

7 %

9 %

2%

van kinderen en gelijke kansen voor iedereen.  
Net als De Schoolschrijver vindt de gemeente 
Amsterdam het belangrijk dat ieder kind toegang 
heeft tot een rijke woordenschat. Het helpt om 
jezelf, anderen en de wereld om je heen te begrijpen 
en is de sleutel tot leren en ontwikkelen. Talige 
vaardigheden en creativiteit zijn ook nodig om mee 
te kunnen doen in onze 21ste-eeuwse samenleving.  
 
De Schoolschrijver is er voor kinderen die niet 
gemakkelijk toegang hebben tot de rijkdom van taal 
en boeken en voor kinderen die de kans wel hebben 
maar deze nog beter en meer creatief kunnen 
benutten. Hier wil de gemeente Amsterdam graag 
aan bijdragen.’

De gemeente Amsterdam investeert 
graag in De Schoolschrijver.  
Wethouder Simone Kukenheim  
van Onderwijs, Jeugd en  
Diversiteit vertelt waarom.

‘De Schoolschrijver daagt kinderen op een creatieve  
en speelse manier uit om hun taalvaardigheid en  
talent verder te ontwikkelen. Door te investeren in  
De Schoolschrijver investeren we in de toekomst  

Dit schooljaar zijn twee onderzoeken extern 

gefinancierd, namelijk door Stichting Lezen.

 

De Schoolschrijver werd het afgelopen schooljaar 

ook gesteund in natura. Via TechSoup ontvingen 

we bijvoorbeeld softwarelicenties van onder meer 

Microsoft tegen een sterk gereduceerd tarief.  

De Nederlandse Boekenbon leverde boekenbonnen 

om niet en van diverse uitgeverijen ontvingen wij 

gratis kinderboeken.

Financiering De Schoolschrijver (2016 - 2017)

‘Een rijke woordenschat is de  
sleutel tot leren en ontwikkeling’
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UITGAVEN
 

Het bereik van het intensieve traject van  

De Schoolschrijver groeide in schooljaar 2016 - 2017 

met meer dan tien procent ten opzichte van het 

schooljaar ervoor. Daarnaast hebben we vanuit ons 

Lab geïnvesteerd in innovatie door het ontwikkelen 

van nieuw aanbod. De totale uitgaven namen 

hierdoor met twintig procent toe. De omvang van 

de financiering van onze activiteiten steeg eveneens 

met twintig procent. De verhouding tussen de 

beheerslasten en activiteitenlasten was circa 1:3.  

Wij sloten het academisch boekjaar 2016 - 2017 af 

met een klein batig saldo.

 

Stichting De Schoolschrijver werkt op elk onderdeel 

doelmatig. Slechts een kwart van het totale budget 

is aan beheerslasten uitgegeven. Net als vorig jaar is 

hiervan slechts negen procent (ten opzichte van het 

totale budget) voor organisatiekosten bestemd.

 

De activiteitenlasten bedroegen 66 procent van 

de totale uitgaven. Van deze activiteitenlasten was 

de helft (bijna 33 procent van de totale uitgaven) 

bestemd voor de honoraria van de Schoolschrijvers.  

Zonder goede Schoolschrijvers zijn we nergens. 

Zij vormen de kern van ons aanbod en zijn 

ons belangrijkste ‘kapitaal’. We vergoeden de 

schrijvers conform wat binnen de branche voor 

schoolgebonden auteursactiviteiten te doen 

gebruikelijk is. Het aantal voorbereidingsuren is dit 

jaar met tien procent verlaagd, omdat de auteurs 

inmiddels veel lesmateriaal ter beschikking hebben. 

Vorig jaar betrof het auteurshonorarium nog  

38 procent van de totale lasten.

 

In het organisatiemodel van De Schoolschrijver 

voeren regionale partnerorganisaties het traject 

uit, laten het aansluiten op regionale wensen en 

zorgen voor regionale inbedding. De samenwerking 

met regionale partnerorganisaties zorgt voor 

het vergroten van draagvlak, op zowel regionaal 

als lokaal niveau. Met de lokale en regionale 

samenwerking is een investering van negen procent 

van onze totale uitgaven gemoeid, zijnde veertien 

procent van de activiteitenlasten.

De ouders geven elkaar leestips 

en ervaren zelf hoe het is om 

creatief met taal aan de slag 

te zijn. Ook de leerkrachten van 

De Lichtbron zijn erg enthousiast. 

Binnenkort is er voor hen 

De Schoolschrijver Academie, 

eveneens onderdeel van het 

traject. Tijdens een studiedag 

krijgen ze praktische tips om 

zelf creatieve taallessen te 

geven, zodat wat de kinderen 

hebben geleerd beklij ft.

De betrokkenheid van de ouders

bij De Schoolschrijver is hartver-

warmend. Het lokaal zat 

vanavond stampvol. Ze waren 

naar school gekomen voor de 

Oudersalon, een vast onderdeel 

van het traject. Ik heb een 

filmpje laten zien dat ik heb 

gemaakt van hun kinderen 

in actie. Ook vertel ik over het 

belang van voor lezen voor de 

taalontwikkeling: ook kinderen 

van twaalf vinden het heer li jk 

om voorgelezen te worden.

Enthousiaste leerkrachten, 

betrokken ouders

Dagboek van Schoolschrijver Corien Oranje  
Dinsdag 14 maart 2017 
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activiteitenlasten

beheerslasten

innovatiebudget (Lab)

66%

10%

24%

De Schoolschrijver reserveert jaarlijks tien procent 

van het budget voor onderzoek en ontwikkeling 

(ons Lab). Als innovatieve organisatie blijven we ons 

ontwikkelen, zodat we maximaal blijven aansluiten bij 

behoeftes van scholen en ontwikkelingen in het veld. 

Ons ontwikkelbudget is in 2016 - 2017 met name 

ingezet voor de totstandkoming van het nieuwe 

aanbod.

Financiering De Schoolschrijver (2016 - 2017)

De Schoolschrijver heeft op het Goed Geld 

Gala van de VriendenLoterij in februari 2016 

een gulle loterijbijdrage van 300.000 euro 

in ontvangst mogen nemen. Een deel van 

deze gift hebben we dit schooljaar ingezet. 

Zo konden nog meer basisschoolleerlingen, 

met dank aan alle deelnemers van de 

VriendenLoterij, een taalvaardige toekomst 

tegemoet gaan. 

‘Enorme boost voor 
je eigenwaarde en 

zelfvertrouwen’

Manon Bell is fan van De School-
schrijver. De adjunctdirecteur 
van basisschool Westwijzer 
in Helmond haalde een 
Schoolschrijver binnen en is 
donateur.

‘Toen ik kennismaakte met De Schoolschrijver, 
wist ik het meteen: dit is precies wat wij op 
school nodig hebben. Als je meer plezier 
krijgt in lezen en schrijven, pik je meer op en 
vergroot je ongemerkt je woordenschat.  
Dat helpt je bij begrijpend en technisch lezen, 
waardoor je resultaten verbeteren. Maar 
dat is eigenlijk nog maar het begin. Als je 
de taal beheerst, jezelf goed kunt uiten en 
fantasierijk en creatief kunt denken, houd je  
je later beter staande in de maatschappij.  
 
De kracht van De Schoolschrijver is dat  
er een echte schrijver in de klas komt.  
Dat maakt veel indruk op de kinderen.  
Ze doen enthousiast mee en willen het heel 
graag goed doen. Als een echte schrijver 
tegen je zegt: ‘je hebt een bijzonder talent, 
daar ga jij het later helemaal mee maken’, dan 
geeft dat natuurlijk een enorme boost aan 
je eigenwaarde en zelfvertrouwen.  
Dat is iets waar kinderen hun leven lang 
profijt van hebben.’



26   •   jaarverslag 2016-2017  De Schoolschrijver

Janneke Straatsma is adviseur 
Educatie bij Bibliotheekservice 
Fryslân. Zij is de verbindende 
schakel tussen De Schoolschrijver 
en de Friese bibliotheken die het 
traject op de Friese basisscholen 
begeleiden.

Wij bedanken alle fondsen, partners, 
donateurs, vrijwilligers, bedrijven, 
instellingen en andere betrokkenen. 
Met hun kennis, tijd, geld, netwerk en 
betrokkenheid hebben ze in 2016 - 2017 
bijgedragen aan het verwezenlijken van 
een gemeenschappelijke ambitie: voor 
ieder kind een taalsterke toekomst.

BIBLIOTHEKEN EN DE 
BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
 

In de uitvoering van ons intensieve traject werken 

we bijna in alle gevallen samen met de provinciale 

of gemeentelijke bibliotheek. Zij kennen de scholen 

goed en vormen een logische schakel tussen  

De Schoolschrijver en de school. Vaak nemen de 

bibliotheken deel aan het landelijke programma de 

Bibliotheek op school. Landelijk doet vijfentachtig 

procent van de bibliotheken hier inmiddels aan 

mee. Zij vestigen zich op een school en bieden er 

ondersteuning bij de leesbevordering.  

Voor de Bibliotheek op school is het aanbod van 

De Schoolschrijver van toegevoegde waarde voor 

scholen die werken met de Bibliotheek op school: 

de Schoolschrijvers zijn op alle scholen een bron 

van inspiratie voor het lees- en schrijfonderwijs, 

concludeert onderzoeksbureau Oberon, dat voor 

Stichting Lezen onderzoek deed naar de samen-

werking. Door het goede voorbeeld te geven, geven 

de auteurs een impuls aan de activiteiten rond lees- 

bevordering en creatief schrijven. Niet alleen bij 

kinderen maar ook bij de leerkrachten springt een 

vonkje over.

DANK AAN ONZE 
FINANCIERS EN PARTNERS

Schoolschrijver Manon Sikkel  

doet met ‘haar’ leerlingen 

een bibliotheekspeurtocht.



De Schoolschrijver jaarverslag 2016-2017  •  27

‘Net als De Schoolschrijver willen wij laaggeletterd-
heid de wereld uit helpen door het leesplezier 
van kinderen te vergroten en hun woordenschat 
uit te breiden. De Schoolschrijver is zo veel 
meer dan alleen een kinderboekenschrijver die 
komt voorlezen. De kinderen gaan samen met 
de schrijver een half jaar lang aan de slag met 
verhalen bedenken en schrijven. Het is een formule 
die aanslaat en beklijft.

De Schoolschrijver brengt heel wat teweeg in de 
klas. Dat zie je terug in alle verhalen van School-
schrijvers op Facebook. Het werkt echt. Ook de 
trajectbegeleiders van de bibliotheken, die regel-
matig contact hebben met de scholen, beamen dit. 

Je zou alle basisschoolleerlingen een 
Schoolschrijver gunnen, ook leerlingen die  
niet per se taalzwak zijn. Daarom zijn we zo blij 
met het nieuwe aanbod van De Schoolschrijver:  
De Schoolschrijver-maand. Dit kortere traject 
kunnen we bij veel meer Friese scholen 
aanbieden, omdat we hiervoor minder 
afhankelijk zijn van grote subsidies. Bovendien 
sluit het traject perfect aan bij wat een school 
nodig heeft om te voorkomen dat leerlingen de 
school verlaten met een taalachterstand of om 
de taligheid van leerlingen verder te versterken.’ 

‘De aanpak van De Schoolschrijver werkt’

Om sommige boeken 
uit de boekenkist 
moest zelf s worden 
geloot, also f het een 

prijs was. Nu ze 
weten hoe een goed 
verhaal in elkaar zit, 

kunnen ze zelf de 
meest fantasierijke 
verhalen schrijven.

 
Ik heb kinderen tijdens 

het schrijven in de lach 

zien schieten om hun 

eigen vondsten. Schrijven 

gaat de kinderen steeds 

beter af en dat geeft 

zelf vertrouwen.  
 

Ze hebben ontdekt waar ze goed in zijn  

en nog beter in willen worden. En dat in  

een half jaar tijd.

A ls Schoolschrijver kun je onmogeli jk 

sluipenderwijs vertrekken. Daarom heeft de 

bibliotheek vandaag samen met de school een 

feesteli jk programma bedacht. Aan het einde 

van de ochtend is het moment aangebroken 

om afscheid te nemen. Op het plein staan 

alle leer lingen en hun ouders in een grote 

kring, met een bloem met brief je in de hand. 

Hun afscheidslied ontroert me. In de 

afgelopen maanden heb ik gezien welk  

ef fect De Schoolschrijver heeft op kinderen.  

Door hen op een 
speelse manier 
kennis te laten 
maken met 
nieuwe boeken, 
hebben ze meer 
plezier gekregen 
in het lezen.

Mijn laatste dag alweer

Dagboek van Schoolschrijver Corien Oranje  Woensdag 17 mei 2017 
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Wij bedanken ook:
Abdelkader Benali • De Schrijverscentrale • Het ABC • Kidsweek • Kunst van lezen

Nederlandse Boekenbon • Openbare Bibliotheek Amsterdam • Stadsschouwburg Amsterdam 

Stichting Lezen • Stichting Lezen & Schrijven • Uitgeverij Leopold • VoorleesExpress en vele anderen

FINANCIERS 2016-2017
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2016 - 2017 was een intensief jaar voor 
De Schoolschrijver. Ons voornemen 
om het aanbod uit te breiden met wat 
inmiddels ‘De Schoolschrijver-maand’ 
en de Academie is gaan heten, was 
een terugkerend onderwerp op de 
vergaderagenda. 
 

Met de nieuwe programma’s willen we zoveel 

mogelijk basisscholen bereiken, ook de niet-

taalzwakke, en wel zo dat het DNA van De 

Schoolschrijver behouden blijft. Wat is hiervoor 

een goede formule? Welke extra disciplines moet 

de organisatie in huis hebben om dit nieuwe, deels 

online aanbod te ontwikkelen, zowel technisch als 

inhoudelijk en organisatorisch? Als bestuur hebben 

wij hierin gefungeerd als klankbord voor het team 

van De Schoolschrijver.

BIJEENKOMSTEN
 

Het bestuur kwam dit schooljaar vijf keer bijeen om te 

vergaderen. Naast de nieuwe koers en de uitbreiding 

van het intensieve traject (naar Zuid-Holland) kwamen 

ook jaarlijks terugkerende agendapunten aan de 

orde zoals het vaststellen van de jaarstukken en het 

beoordelen van de financiële kwartaalrapportages.

In maart hield het bestuur een extra themasessie over 

de financieringsstructuur voor nu en de komende 

jaren. Onze kernactiviteit, het intensieve traject, is een 

kostbaar traject. Om het betaalbaar te houden voor 

scholen zijn we zeer dankbaar voor de ondersteuning 

van onze financiers, waarbij we blijven zoeken naar 

wegen om een goeie spreiding te realiseren van onze 

inkomsten. Een tweede themasessie, in november, 

ging over het nieuwe platform. 

VOORUITBLIK

We gaan een spannende tijd tegemoet waarin 

duidelijk wordt wat De Schoolschrijver-maand 

en de Academie ons gaan brengen. We willen de 

komende jaren zoveel mogelijk scholen bereiken 

om zoveel mogelijk kinderen taalsterk te maken. 

Dat kan ook, omdat de kwaliteit van het concept 

van De Schoolschrijver geborgd is in een team van 

deskundige en enthousiaste Schoolschrijvers en 

medewerkers. Het is een kleine, innovatieve club, 

die voortdurend op zoek is naar het bereiken van 

een symbiose tussen taalonderwijs en cultuur, die 

kinderen in staat stelt en uitdaagt om ‘los’ te komen, 

te durven fantaseren en zich verder taalvaardig te 

ontwikkelen. De Schoolschrijver doet ongelooflijk 

zinvol werk, en dat blijft nog heel lang nodig.

Amsterdam, november 2017

Namens het bestuur,

Pieter de Jong, voorzitter

VAN HET BESTUUR
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SAMENSTELLING VAN  
HET BESTUUR
 

Op 31 augustus 2017 bestond het bestuur  

van stichting De Schoolschrijver uit: 

Jochem Streefkerk
Lid sinds 27 september 2016

Herkiesbaar: ja

Functie: secretaris

(Neven)functies schooljaar 

2016 - 2017:

• Onderwijsjurist bij Van 

Doorne Advocaten, 

Notarissen & Fiscalisten 

(bezoldigd)

• Voorzitter Partij van de 

Arbeid Leidschendam- 

Voorburg

• Docent Recht en 

Openbaar Bestuur aan de 

Hogeschool voor 

Toegepaste Filosofie

• Bestuurslid Faculteit der 

Wijsbegeerte Erasmus 

Universiteit Rotterdam

 
Goed bestuur

Stichting De Schoolschrijver heeft een 

onafhankelijk en onbezoldigd bestuur. Het 

bestuursmodel van stichting De Schoolschrijver 

is het voorwaardenscheppend bestuur, ook wel 

het Raad van Beheermodel genoemd. Het bestuur 

en de directie zijn gezamenlijk belast met de 

beleidsvorming.  

Voor de uitvoering van het beleid is de directie 

verantwoordelijk en de beleidstoetsing is de taak 

van het bestuur.

Overeenkomstig de Governance Code Cultuur 

wordt een bestuurslid van De Schoolschrijver voor 

vier jaar benoemd. Een bestuurslid kan één keer 

worden herbenoemd en treedt definitief af na 

maximaal twee zittingsperioden van vier jaar.  

Het bestuur kan hier in bijzondere omstandigheden 

een uitzondering op maken.

Het bestuur vergadert ten minste viermaal per 

jaar. De operationele en bedrijfseconomische 

risico’s worden door het bestuur ten minste 

eenmaal per jaar onderzocht door middel van een 

interne risicoanalyse en een externe audit door de 

accountant, Maas Accountants in Den Haag.

Het bestuur onderschrijft de uitgangspunten van 

de Governance Code Cultuur en ziet toe op de 

naleving ervan.

Judith Boerma
Lid sinds 27 september 2016

Herkiesbaar: ja

Functie: bestuurslid

(Neven)functies schooljaar 

2016 - 2017:

• Manager Licensing & 

Brands bij Uitgeverij  

Unieboek | Het Spectrum 

bv (bezoldigd)
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Mark Fuchs
Lid sinds 5 mei 2014

Herkiesbaar: ja

Functie: penningmeester

(Neven)functies schooljaar 

2016 - 2017:

• Financieringsspecialist bij 

Van Lanschot Bankiers 

(bezoldigd)

• Penningmeester bestuur 

Theater Na de Dam

• Penningmeester raad van 

toezicht Paradiso 

Melkweg Productiehuis

• Penningmeester bestuur 

Internationaal Danstheater

• Penningmeester bestuur 

Stichting Syrische  

Vrijwilligers Nederland

Rob van Schaik
Lid sinds 10 februari 2014

Herkiesbaar: ja

Functie: bestuurslid

(Neven)functies schooljaar 

2016 - 2017:

• Consultant bij Axon Advies 

(bezoldigd) 

• Penningmeester bestuur 

Stichting IJbeeld

Pieter de Jong
Lid sinds 10 februari 2016

Herkiesbaar: ja

Functie: voorzitter

(Neven)functies schooljaar 

2016 - 2017:

• Zelfstandig adviseur 

en executive coach 

(bezoldigd)

• Voorzitter 

bezwarencommissie 

van het Nederlands 

Letterenfonds

• Lid board of inspiration 

van Diversion, bureau voor 

maatschappelijke innovatie

• Lid raad van advies van 

Bookarang.com
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Leerlingen van OBS De Vier Windstreken in Amsterdam 

brachten met Schoolschrijver Anna van Praag 

een bezoek aan het Mandelahuisje.
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De Schoolschrijver heeft ambitieuze plannen 

voor komend schooljaar en de jaren erna. Vanuit 

ons Lab ontwikkelen we gefaseerd nieuwe 

maandprogramma’s, nieuw Academie-aanbod (voor 

scholen en individuele leerkrachten) en nieuwe 

programma’s voor ouders die hun kinderen willen 

stimuleren in hun taalontwikkeling (Oudersalon).

Op 1 november 2017 introduceren we ons nieuwe 

aanbod voor leerlingen in de midden- en bovenbouw. 

Vanaf voorjaar 2018 is er ook een maandprogramma 

voor leerlingen in groep 3. Al in schooljaar 2018 - 

2019 kan een school een samenhangende leerlijn 

volgen van drie tot vier maandprogramma’s van  

De Schoolschrijver. Ook de Oudersalon-module is 

dan beschikbaar. Hier willen we bij wijze van pilot op 

vier scholen mee starten.

HET SCHRIJFKAMERTJE

Aansluitend bij de toenemende behoefte aan 

gepersonaliseerd leren, starten we aan het einde van 

schooljaar 2017 - 2018 met een pilot waarin we vier 

scholen laten kennismaken met een gepersonali-

seerde leeromgeving voor kinderen:  

het Schrijfkamertje. Als de pilot aanslaat bij scholen 

en als we hier voldoende financiering voor kunnen 

vinden, komt het Schrijfkamertje er ook echt.

ONLINE PLATFORM

De komende jaren bouwen we ons platform 

gefaseerd uit tot een rijke online omgeving. We 

zorgen ervoor dat leerkrachten, leerlingen, ouders, 

schrijvers en medewerkers 24/7 toegang hebben 

tot materialen. Gebruikers kunnen hun ervaringen 

delen, elkaar laten zien wat er in hun klas gebeurt en 

wat er allemaal wordt gemaakt. Uiteraard gebruiken 

we het platform ook voor evaluaties met de 

gebruikers. Processen als administratie, registratie 

en facturatie gebeuren online en automatisch, zodat 

wij ons kunnen concentreren op het ontwikkelen van 

exclusieve en unieke programma’s.

VOORUITBLIK 2017-2018 
EN VERDER

WERKWIJZE:  
STAP VOOR STAP
 

Om optimaal inzicht te verkrijgen in wat werkt voor 

leerlingen, leerkrachten en ouders én om verant-

woorde financiële stappen te nemen, ontwikkelt  

De Schoolschrijver het aanbod iteratief. Dat wil 

zeggen: niet in één keer, maar in een aantal versies 

van oplopende complexiteit en volledigheid die 

steeds worden getoetst en verbeterd tijdens de 

ontwikkelperiode. Hiermee voorkomen we dat on-

juiste aannames over bijvoorbeeld gebruiksgemak, 

wensen en behoeftes onopgemerkt blijven. 

Bovendien zien we waar extra kansen liggen, die we 

meteen kunnen meenemen in een verbeterde versie. 

Met deze aanpak blijft de kwaliteit van het platform 

geborgd.

Onze 
groeiambitie:  
van 60 naar  
500 scholen  

in vijf jaar
In schooljaar 2017 - 2018 
willen we zestig scholen 
laten kennismaken met ons 
nieuwe programma-aanbod. 
In schooljaar 2021 - 2022 
willen we hier vijfhonderd 
basisscholen mee bereiken. 
Samen met de jaarlijks vijftig 
scholen die het intensieve 
traject afnemen, groeien we 
in vijf jaar naar een bereik 
van acht procent van alle 
basisscholen in Nederland. 
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Lees alle artikelen op 

deschoolschrijver.nl

IN DE MEDIA
Veel Schoolschrijvers en leerkrachten delen hun 

enthousiasme over De Schoolschrijver via sociale 

media. Ook in schooljaar 2016 - 2017 zorgden de 

belevenissen van onze Schoolschrijvers weer voor 

veel mooie tweets en posts.

 

Ook de landelijke, regionale en lokale pers 

besteedden aandacht aan De Schoolschrijver, 

evenals de vakmedia. Artikelen verschenen onder 

andere in: Het Parool, RTL.nl, Algemeen Dagblad, 

Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden, 

Eindhovens Dagblad, Didactief online en de 

Nationale Onderwijsgids. Inmiddels hebben alle 

landelijke dagbladen (meermaals) over  

De Schoolschrijver geschreven. 

DE SCHOOLSCHRIJVER  
OP TV
200.000 mensen keken naar de aflevering van 

Koffietijd waarin Schoolschrijver Maren Stoffels 

te gast was. De aflevering van RTL Live waarin 

Simone Arts vertelde over haar ervaringen als 

Schoolschrijver met nieuwkomerskinderen trok 

181.000 kijkers.

De fragmenten zijn terug te zien op onze website. 

@Schoolschrijver

facebook.com/deschoolschrijver
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Dagblad v/h Noorden, 
3 februari 2017

Een selectie uit de media  

in schooljaar 2016 - 2017

De Echo, 7 juni 2017

Havenloods, 
8 maart 2017

Leeuwarder Courant, 
1 februari 2017

Het Parool, 7 juni 2017

RTV1, 23 januari 2017
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www.deschoolschrijver.nl

• Veertien procent van de kinderen in Nederland 

loopt het risico later laaggeletterd te worden, 

omdat zij opgroeien in een taalarme omgeving.

• Zeventig procent verlaat de basisschool met 

onvoldoende schrijfvaardigheid.

• Vijfentwintig procent van de kinderen heeft na 

groep 8 een leesachterstand van twee jaar. 

Dat moet en kán anders!

De unieke, creatieve aanpak van De Schoolschrijver heeft 

aantoonbaar positief resultaat op het gebied van lezen, 

schrijven en taal. 

Moeder van Anouar op Basisschool Knotwilg: ‘Mijn compli-

menten voor alle Schoolschrijvers die hieraan deelnemen! 

Anouar had eerst helemaal niets met boeken, maar heeft  

nu echt de smaak te pakken en gaat zelfs vooruit op school.’


