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190.000 KINDEREN TAALSTERK

61%
MEER KINDEREN
DAN IN 2020

De Schoolschrijver maakte
met 77 SCHOOLSCHRIJVERS
de beste kinderboekenschrijvers
als creatieve leermeesters
en leesbevorderaars

met 1.519 IMPACTVOLLE PROGRAMMA’S
Jaarlijn Lezen en Schrijven, maandprogramma’s, Halfjaarprogramma,
Maatwerk, Academie, Huisarrest

samen met 5.700 geïnspireerde leerkrachten
op 600 BASISSCHOLEN in heel Nederland.

50%
MEER SCHOLEN
DAN IN 2020
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IN GESPREK MET

ANNEMIEK NEEFJES
De Schoolschrijver bestaat elf jaar. Als je erop
terugkijkt, waar ben je dan het meest trots op?
Dat wat we doen echt werkt! Dat de lesprogramma’s
van De Schoolschrijver daadwerkelijk een verschil
maken: ook de meest kwetsbare kinderen, met grote
taalachterstanden, ontdekken wat kinderboeken
voor hen kunnen betekenen. Kinderen die een
programma van De Schoolschrijver volgden lezen
meer en met meer plezier. Ze ontdekken dat hun
eigen verhaal er ook toe doet, en durven dat aan
papier en aan anderen toe te vertrouwen. Zo leren ze
niet alleen beter lezen en schrijven, maar ook zichzelf
en de ander beter begrijpen.
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Als ik terugkijk zie ik een enorme groei.
De Schoolschrijver begon in 2010 op twee basisscholen in Amsterdam met Schoolschrijver Lydia
Rood. Anno 2021 zijn we een landelijke organisatie,
werken we met 77 kinderboekenschrijvers en
bereiken we bijna 10 procent van het basisonderwijs,
een percentage dat we voor 2023 hadden
geprognotiseerd.
Waarom was 2021 een bijzonder jaar?
Omdat we van verschillende kanten bevestigd
werden in de belangrijke rol die we vervullen bij het
bestrijden van de huidige leescrisis. Kinderen lezen
steeds minder en dat is zorgwekkend, omdat lezen
een belangrijke basis vormt voor je taalvaardigheid
en dus voor je kansen in de samenleving.
Vanaf de oprichting werken we op een innovatieve
manier aan de taalkracht van kinderen. De coronagevolgen in het basisonderwijs toonden nog maar
eens aan dat wij op de troepen vooruit lopen, met
ons digitale aanbod. Het afstandsonderwijs vroeg
om hybride lesvormen, die wij per direct konden
leveren. De versnelde groei liet onze toegevoegde
waarde zien. Scholen weten ons steeds beter
te vinden in hun zoektocht naar motiverend en
effectief lees- en schrijfonderwijs.

2021 was ook het jaar dat we onderdeel werden
van de culturele basisinfrastructuur (BIS) van het
ministerie van OCW. Een prachtige erkenning en een
enorme stimulans om belangrijke bruggen te blijven
slaan tussen de O van onderwijs en de C van cultuur.
Expertise, innovatie en verbinding:
waarom zijn juist dat de thema’s van 2021?
We doen continu veldonderzoek om goed te
begrijpen wat basisscholen nodig hebben voor
effectief taalonderwijs. Dit resulteerde de
afgelopen elf jaar in de ontwikkeling van een
Halfjaarprogramma, digitale maandprogramma’s en
Academie-trainingen voor leerkrachten. Alle sterke
punten uit dit aanbod brachten we in 2021 samen
in de Jaarlijn Lezen en Schrijven. Het is de eerste en
enige geïntegreerde aanpak voor lezen en schrijven
voor alle groepen van het basisonderwijs, met
kinderboeken en auteurs in de hoofdrol. De eerste
bevindingen van de pilot zijn enorm positief. Zoals
een leerkracht zei: ‘Hoe krijg ik de boeken nou bij
de kinderen? vraag ik mezelf vaak af. Bij de Jaarlijn
rénnen de kinderen naar de boekenkast. Dat effect
had ik niet van tevoren verwacht.’
Heb je een advies aan de nieuwe minister voor
Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma
en de staatssecretaris Cultuur en Media
Gunay Uslu om de leescrisis aan te pakken?
Luister goed naar de leerkracht en kinderen; in de
nauwe samenwerking met het onderwijs ligt de
oplossing van vraagstukken vaak besloten.
Annemiek Neefjes
Directeur-bestuurder stichting De Schoolschrijver
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HOOGTEPUNTEN
DUBBELE GROEICIJFERS

61%
MEER KINDEREN
DAN IN 2020

50%
MEER SCHOLEN
DAN IN 2020

50%
MEER EIGEN
INKOMSTEN

TOETREDING TOT DE BIS
Vanaf 1 januari 2021 is De Schoolschrijver
toegetreden tot de culturele basisinfrastructuur
(BIS), een rijkssubsidie voor zo’n honderd culturele
instellingen van (inter)nationale betekenis.
Wij zijn trots op deze erkenning van onze positie als
innovatieve en ondernemende organisatie, met de
opdracht om lettereneducatie te verzorgen in het
primair onderwijs. Met deze structurele subsidie
borgen we de continuïteit van onze activiteiten
en organisatie.

De Schoolschrijver ontving minister Van Engelshoven voor
een gesprek over onze aanpak. Zij sprak met de leerlingen
van groep 8c van OBS De Mijlpaal, schooldirecteur
Bas van der Geest, kinderboekenschrijver Ruben Prins,
Arnold Jonk (bestuurder scholenkoepel STAIJ en
bestuurslid De Schoolschrijver) en Annemiek Neefjes.

BEZOEK MINISTER VAN ENGELSHOVEN
De minister prees de ideeën van de leerlingen en constateerde
dat het geleerde aansloeg. Ze moedigde ze aan om goed hun
best te doen, omdat ‘goed lezen en schrijven ongelofelijk
belangrijk is’ – of je nou een boek leest, een recept wilt
uitvoeren of een Instagrambericht wilt schrijven.’

SAMENWERKING MET HET JEUGDEDUCATIEFONDS
De Schoolschrijver en het Jeugdeducatiefonds
vierden in november hun vruchtbare en succesvolle
samenwerking. De Schoolschrijver heeft 15.000
kinderen bereikt op Jeugdeducatiefondsscholen door
het hele land. Om dit te vieren bezochten Annemiek
Neefjes en directeur van het Jeugdeducatiefonds

Hans Spekman de les van Schoolschrijver Fiona Rempt
op de Huizingaschool in Amsterdam, die zij gaf
als afsluiting van de De Schoolschrijver-maand.
Het gezamenlijke doel is om in de toekomst nog
meer kwetsbare kinderen met een taalachterstand
te bereiken met onze aanpak.

NOMINATIE JOY OF READING AWARD 2021
De Joy of Reading Award is een belangrijke internationale prijs voor organisaties
die op succesvolle en innovatieve manieren leesplezier uitdragen en daarmee
het lezen onder kinderen structureel bevorderen. De jury sprak lof uit over de
manier waarop De Schoolschrijver schrijvers en ouders inzet bij haar programma’s,
en over haar langetermijnvisie om leesplezier duurzaam te verspreiden.

LANCERING PILOT JAARLIJN LEZEN EN SCHRIJVEN
In april is de pilot van de Jaarlijn Lezen en Schrijven
succesvol gelanceerd. De Jaarlijn is de eerste
volwaardige methodiek in Nederland die lezen en
schrijven integreert, die aansluit bij de taaldoelen en
kinderboeken en hun schrijvers als creatieve bron inzet.
De eerste bevindingen over de pilot zijn positief,
lees meer op pagina 18.
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DIT IS DE SCHOOLSCHRIJVER
Kinderen die met plezier lezen en
schrijven, worden beter in taal en krijgen
daarmee betere kansen in het leven.

ONZE MISSIE

Ieder kind taalsterk!
ONZE KERNWAARDEN
Met plezier en zelfvertrouwen
wordt leren leuk
Wij geloven dat plezier en zelfvertrouwen de basis
vormen voor het lerend vermogen van kinderen.
De Schoolschrijver jaagt het plezier aan in lezen en
schrijven door de inzet van kinderboekenschrijvers
en hun verbeeldingskracht. Zij brengen de wereld
van de literatuur binnen het bereik van kinderen.
Boeken zijn spannende werelden waarin je je
kunt identificeren met helden en heldinnen die je
meevoeren naar plaatsen waar alles kan gebeuren.
De Schoolschrijver prikkelt het verlangen bij
kinderen om op zoek te gaan naar verhalen en eigen
verhalen tot uitdrukking te brengen.

Schoolschrijver Fiona Rempt

Samen bereik je meer
Wij geloven in een krachtig en duurzaam leereffect
door intensieve samenwerking met het onderwijs.
Een kind ontwikkelt zijn taalvaardigheid thuis, op
school, in de sociale context van vriendjes en op
sociale media. Als die werelden op elkaar aansluiten,
wordt een kind optimaal gesteund op zijn weg
naar een taalsterke toekomst. De Schoolschrijver
zet in op een integrale aanpak door de verbinding
van schrijvers, leerkrachten, leesconsulenten en
bibliotheekmedewerkers en ouders/verzorgers.

ONS AANBOD
Jaarlijn Lezen en Schrijven (pilot)

Halfjaarprogramma

= een digitaal lesaanbod voor groep 3 tot en met 8
van het basisonderwijs. Leerkrachten en kinderen
kunnen een schooljaar lang wekelijks aan de slag
met De Schoolschrijver. Daarnaast bezoekt een
Schoolschrijver de school en traint de leerkrachten.
In 2021-2022 werd een pilot van de Jaarlijn door
dertien scholen gestart.

= een intensief traject voor
geselecteerde basisscholen met
een half schooljaar wekelijks een
Schoolschrijver op school.

JAARLIJN
LEZEN EN
SCHRIJVEN

Impact door innovatie
Wij geloven in de kracht van vooruitgang:
een maximale impact op de taalvaardigheid van
kinderen door met onze lesprogramma’s aan te
sluiten op de snel veranderende samenleving.
De Schoolschrijver ontwikkelt eigentijdse
taalprogramma’s die een antwoord zijn op actuele
noden in het onderwijs. Wij baseren ons op recente
wetenschappelijke inzichten met betrekking tot
effectief lees- en schrijfonderwijs en de ontwikkeling
van kinderen. Met digitalisering kunnen wij alle
basisschoolkinderen in Nederland bereiken, met de
creatieve kracht van onze Schoolschrijvers.

Maandprogramma’s
= modulair aanbod voor alle
basisscholen. De maandprogramma’s
omvatten vier tot zeven digibordlessen
met daarbij de mogelijkheid van een
afsluitende les door een Schoolschrijver
live in de klas.

Academie
HALFJAARPROGRAMMA

MAANDPROGRAMMA’S

= deskundigheidsbevordering in de vorm
van (online) trainingen voor (aankomend)
leerkrachten en leesconsulenten.

Maatwerk
= specifieke lesprogramma’s door
Schoolschrijvers op locatie, uitsluitend op aanvraag.

MAATWERK

Huisarrest
ACADEMIE

HUISARREST

= een online voorleesserie, geschreven en voorgelezen
door Schoolschrijvers.
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URGENTIE EN NOODZAAK
Een kind dat woorden kan vinden
om zichzelf uit te drukken kan
beter meedoen in de samenleving.
Kinderen die graag lezen, hebben een
grotere taalvaardigheid. De aanpak
van De Schoolschrijver levert daarom
een belangrijke bijdrage aan het
voorkomen van laaggeletterdheid in
het volwassen leven.

LAAGGELETTERDHEID
Nederland telt inmiddels 2,5 miljoen mensen die
onvoldoende leesvaardig zijn om succesvol deel te
kunnen nemen aan onze maatschappij. Als je moeite
hebt met lezen, vind je minder snel een baan, kun
je minder gezond leven en heb je minder grip op je
geldzaken.1 Uit onderzoek blijkt dat 10 procent van
de twaalfjarigen het risico loopt laaggeletterd te
worden.2 Voor de ontwikkeling van kinderen en voor
hun kansen op een leven vol mogelijkheden is een
goede taalvaardigheid onmisbaar.

Lezen is een basisbehoefte
Als de leesvaardigheid in onze samenleving
verslechtert, heeft dat nadelige gevolgen
voor de economie, de gezondheid en het
levensgeluk van mensen, voor hun kansen
en voor hun rol als mondige en betrokken
burgers in een democratisch bestuurd land,
en niet in de laatste plaats voor hun culturele
ontwikkeling. Al die zaken samen vormen
het vitale weefsel van onze samenleving en
bepalen de kracht en de gezondheid ervan. 3

De Schoolschrijver bestrijdt de leescrisis
De Schoolschrijver verzorgt sinds 2010 innovatieve
en effectieve lesprogramma’s voor het
basisonderwijs, waarin het stimuleren van leesplezier
het vertrekpunt vormt. Kinderboekenschrijvers en
hun schrijfkunst voor kinderen worden ingezet, om
een urgent maatschappelijk probleem aan te pakken.
Onze aanpak, die gebaseerd is op het aanwakkeren
van plezier, fantasie en verbeeldingskracht, maakt
kinderen tot creatieve denkers en doeners.
Op deze manier verbindt De Schoolschrijver
onderwijs en cultuur ten behoeve van de
taalvaardigheid van kinderen en draagt daarmee
in belangrijke mate bij aan hun welzijn op latere
leeftijd.
Het ministerie van OCW erkent De Schoolschrijver
in deze rol van expert, verbinder en innovator
met de toekenning van een positie in de culturele
basisinfrastructuur vanaf 2021.

Lezen verbindt
Goede lezers weten zich staande te houden in een
wereld van echt nieuws en nepnieuws en kunnen
teksten kritisch wegen. Boeken helpen ons
bovendien om ons te verbinden met anderen,
ons in te leven in mensen met andere levens,
andere gedachten en andere overtuigingen.
Al lezend verruimen we ons perspectief op de
wereld en op elkaar – en dat is in een inclusieve
samenleving van grote waarde. 3

1. Feiten & Cijfers Laaggeletterdheid: De invloed van lage basisvaardigheden op deelname
aan de maatschappij. Maastricht University/Stichting Lezen & Schrijven, 2018.
2. PISA 2018. J. Gubbels, A. Netten & L. Verhoeven/Expertisecentrum Nederlands,
Radboud Universiteit, Behavioural Science Institute, Nijmegen 2019.
3. Manifest Oproep tot een ambitieus leesoffensief, de Leescoalitie 2020,
mede ondertekend door De Schoolschrijver.
4. Vijftien jaar leesprestaties in Nederland: PIRLS 2016. J. Gubbels, A. Netten
& L. Verhoeven/Expertisecentrum Nederlands, Radboud Universiteit,
Behavioural Science Institute, Nijmegen 2017.

De leescrisis
Het gaat niet goed met lezen in Nederland: een
derde van de kinderen en jongeren vindt lezen niet
leuk. De basis van dit maatschappelijk probleem is
de leescrisis onder kinderen. Leesplezier ligt aan
de basis van taalontwikkeling en juist op dat aspect
bungelt Nederland onderaan een internationale lijst
van vijftig landen.4
De overheid erkent de leescrisis inmiddels als een
groot en urgent probleem. Zo werd in december
2019 het Leesoffensief in het leven geroepen, na
een oproep hiertoe door de Raad voor Cultuur en
de Onderwijsraad. Het Leesoffensief wil een brede
maatschappelijke beweging zijn, waarin onderwijs en
organisaties samenwerken om de leescrisis te bestrijden. Ook De Schoolschrijver is bij het Leesoffensief
aangesloten en werkt met meerdere partijen binnen
dit offensief nauw samen.
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INNOVATIE EN
ONTWIKKELING
De lesprogramma’s van De Schoolschrijver
worden doorlopend vernieuwd of aangepast op basis van de ervaringen van
leerkrachten en onderzoek naar de
effecten op de leesmotivatie en
leesvaardigheid van deelnemende
kinderen.
Nieuwe lesprogramma’s worden gemaakt in aansluiting op de vraag van het onderwijs en de meest
recente wetenschappelijke inzichten in de manier
waarop kinderen (digitaal) leren. Het Ontwikkelteam,
dat bestaat uit onderwijskundigen en programmaontwikkelaars, verbindt deze inzichten aan de
vindingrijkheid en verbeeldingskracht van de Schoolschrijvers. Deze creatieve, doorlopende samenwerking tussen kunst, onderwijs en wetenschap maakt
het aanbod actueel en effectief.

ABC VOOR LEESMOTIVATIE

NIEUW AANBOD

Uit talloos (meta-)onderzoek blijkt dat motivatie
tot betere lezers leidt. De intrinsieke motivatie
van kinderen om (dieper) te lezen bevorderen wij
door tegemoet te komen aan drie psychologische
basisbehoeften: de behoefte aan autonomie, de
behoefte aan competentie en de behoefte aan
sociale verbondenheid.1 Deze basisprincipes worden
ook het ABC voor leesmotivatie genoemd2 en vormen
een belangrijke leidraad bij de ontwikkeling van
onze programma’s. Kinderen krijgen bijvoorbeeld
zeggenschap over de keuze welk boek ze willen lezen,
zodat het aansluit bij hun eigen belevingswereld of
interesses. Ze kunnen op hun eigen tempo en niveau
aan opdrachten werken en worden gestimuleerd om
samen te werken. Om hun eigen competenties te
stimuleren wordt bij de ontwikkeling van de lessen
expliciet aandacht besteed aan de manier waarop
positieve feedback gegeven wordt.

Voor De Schoolschrijver is er momentum om
versneld in te zetten op een duurzame aanwezigheid
in het basisonderwijs, gezien de huidige leescrisis.
Wij willen voor ieder kind, voor iedere groep, voor
iedere school beschikbaar zijn met de essentie van
onze aanpak: leesvaardigheid vergroten vanuit
motivatie en plezier.

De Jaarlijn Lezen en Schrijven (pilot)
In 2021 werd de Jaarlijn Lezen en Schrijven
voor het eerst aan scholen aangeboden, als pilot.
De methodiek werd ontwikkeld op basis van onze
jarenlange ervaring in en met het basisonderwijs en
recente wetenschappelijke inzichten. Onze eerdere
programma’s vormden een vruchtbare basis.

Volop in ontwikkeling
In 2021 zijn de vorm en de invulling van de eerste
pilot van de Jaarlijn vastgesteld en werden de eerste
lesblokken ontwikkeld op basis van de bestaande
maandprogramma’s. Dit resulteerde in drie eerste
lesblokken voor groep 3 tot en met 8, met de
thema’s leesplezier, schrijfzin en poëzie.
Om voor alle groepen tot een volledig lesblok
van acht lesweken te komen werden extra lessen
ontwikkeld, waarin een koppeling werd gemaakt
met de zaakvakken. Zo ervaart de leerkracht hoe je
de De Schoolschrijver-aanpak ook kunt inzetten in
andere lessen.

De Jaarlijn Lezen en Schrijven is een lesaanbod
bestaande uit digibordlessen voor alle groepen
van het basisonderwijs. Leerkrachten en leerlingen
kunnen een schooljaar lang wekelijks aan de slag met
een les van een Schoolschrijver.
Binnen de Jaarlijn zijn digibordlessen, filmpjes,
opdrachten, tips en feedback voor leerlingen en
leerkrachten te vinden. De Jaarlijn wordt ontsloten
in een online omgeving voor leerkrachten.
Leerlingen werken op hun eigen niveau aan de
lees- en schrijfopdrachten. De vaste opbouw van
de lessen en de meegeleverde planning geven een
heel schooljaar structuur en overzicht en ontzorgen
daarmee de leerkracht.

Voor alle deelnemende leerlingen zijn vrolijke werkmappen
gemaakt, voor hun printbladen en schrijfsels. Zo kunnen
kinderen hun verhalen vol trots laten lezen aan klasgenootjes
en hun ouders/verzorgers.

1. De vele kanten van leesbegrip: Literatuurstudie naar onderwijs in begrijpend lezen in opdracht van het Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek en de Inspectie van het Onderwijs, A. A. M. Houtveen, R. C. M. van Steensel & S. de la Rie, 2019.
2. Effectieve, eigentijdse begrijpend leesdidactiek in het basisonderwijs: Wetenschappelijk eindrapport van een praktijkgerichte
literatuurstudie. E. Merchie, S. Gobyn e.a. (publicatie Vlaamse Onderwijsraad 2019).
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3 MAANDPROGRAMMA’S
VOOR GROEP 3-4

INNOVATIE VAN BESTAAND
AANBOD
2021 stond, net als 2020, in het teken
van onderwijs op afstand. Voor De
Schoolschrijver betekende dit focus op
het borgen van een optimale uitvoering
van alle lesprogramma’s. Hoe houd je
kinderen geboeid bij de les, vanachter het
beeldscherm? Hoe kan de Schoolschrijver
de leerkracht inspireren via online
trainingen? En: hoe betrekken we ook
leesconsulenten en ouders/verzorgers?
Halfjaarprogramma 11de editie 2021
In 2020 werden scholen en Schoolschrijvers
halverwege het Halfjaarprogramma voor het
eerst geconfronteerd met beperkingen door
coronamaatregelen. De basisscholen moesten
sluiten en waar mogelijk schakelden Schoolschrijvers
over op lessen op afstand: live-online, via video’s
en lesbrieven. In 2021 was De Schoolschrijver
voorbereid op mogelijke beperkingen en werden
in de trainingen voor bibliotheekpartners (die
het Halfjaarprogramma lokaal begeleiden)
alternatieve scenario’s aangeboden om een optimale
samenwerking en effectiviteit van het programma
te kunnen garanderen. Ook in de handleidingen
voor scholen, trajectbegeleiders en Schoolschrijvers
werden handreikingen opgenomen om in te kunnen
spelen op veranderende omstandigheden.

OP BOEKENREIS!

De jaarlijkse training voor Halfjaarprogrammaauteurs vond voor het eerst online plaats. In deze
training konden Schoolschrijvers workshops volgen
over lesgeven op afstand, lesvideo’s opnemen
en editen en alternatieve invullingen voor de
verschillende programmaonderdelen.
De traditioneel feestelijke landelijke start van
het Halfjaarprogramma vond niet plaats. Scholen
organiseerden binnen de beperkingen een eigen
startmoment online, dan wel op school.
Dankzij de zorgvuldige voorbereiding en de
flexibiliteit van de Schoolschrijvers en de scholen kon
het Halfjaarprogramma in 2021 met succes doorgang
vinden, wat terug te zien is in de positieve evaluaties
van deze elfde editie (zie pagina 16).

Ontdek het ene na het andere boek en
leer welke boeken jij graag leest, óf zelf
verzint. Een fundament voor taalplezier
en taalvaardigheid, voor beginnende
lezers en schrijvers.

ZIN IN VERZINNEN
Samen verhalen verzinnen, personages
tekenen en hun avonturen opschrijven.
Ontdekken dat je zelf al een verhaal kunt
verzinnen geeft zelfvertrouwen en zin in
nog meer verhalen.

TAALKABAAL
Ontdek wat je al kunt met taal!
Spelen en oefenen met letters,
woorden en klanken. Liedjes zingen,
rijmpjes lezen, moppen vertellen en
taalspelletjes spelen.

5 MAANDPROGRAMMA’S
VOOR GROEP
5-6 EN 7-8

Maandprogramma’s
In 2021 is een herontwerp van de structuur van het
maandprogramma uitgevoerd, gericht op efficiëntie
en schaalvergroting. De schrijver komt voortaan niet
in les vier maar in les vijf in de klas. De aanloop naar
het bezoek is daardoor langer en de invulling van de
les van de schrijver is ‘vrijer’.

VAN KOP TOT STAART
Schrijf je eigen verhaal met een goed
begin, een boeiend verloop en een
sterk einde.

Veel Schoolschrijvers hebben hun live-lessen voor
het maandprogramma dit jaar aangepast of helemaal
vernieuwd. Schrijvers kunnen daardoor flexibeler
worden ingezet bij verschillende maandprogramma’s,
waardoor we meer scholen kunnen bedienen.

Schoolschrijver Loes Riphagen tijdens de opnames van Op boekenreis!

Nieuw ontwikkeld in 2021:
Op boekenreis!

Weer beschikbaar vanaf ‘22-’23

SCHRIJFGEHEIMEN
Personages, spanning en
geloofwaardigheid: dit zijn de
bouwstenen voor je eigen
verhaal.

ECHT WAAR?
Maak kennis met boeken over
bestaande mensen en echte feiten,
en ontdek hoe je zelf kunt schrijven
over waargebeurde dingen.

LEESGEHEIMEN
Hoe komt het dat je bij sommige boeken
niet meer wilt stoppen met lezen?
Leerlingen komen in aanraking met
verschillende soorten boeken en
ontdekken zo wat hen zelf aanspreekt.

DICHTGEHEIMEN
De dichters onthullen hun geheime
schrijftips. Leerlingen lezen gedichten,
gaan zelf rijmen én leren voordragen.

In 2021 is het maandprogramma Op boekenreis! gemaakt voor groep 3-4 in samenwerking
met illustrator Loes Riphagen en kinderboekenauteur Thijs Goverde. Zij vormden samen de
creatieve basis voor een zestal lessen, waarin
leerlingen uit groep 3-4 ontdekken naar welke
‘boekenwereld’ zij graag op reis gaan. Thijs
Goverde legt in zijn lesvideo uit dat ook een
fantasiewereld moet ‘kloppen’: als er magie
bestaat, zijn er geen ziekenhuizen, want zieke
mensen tover je dan beter. En Loes Riphagen
laat zien hoe de kleuren in haar illustraties
overeenkomen met de gevoelens van haar
personages. Geïnspireerd door de tips van
Thijs en Loes schrijven en tekenen de
leerlingen uiteindelijk hun eigen verhaal.

Academie
Naast basisscholen weten steeds meer
bibliotheken en pabo’s De Schoolschrijver te
vinden. Verschillende bibliotheken faciliteren
onze Academie-trainingen voor zowel
leesconsulenten, dat zijn bibliothecarissen van
de Bibliotheek op school, als leerkrachten.
Ook verzorgden we op drie pabo’s trainingsdagen voor pabodocenten en pabostudenten.
Tijdens deze trainingsdagen gingen
pabodocenten met hun studenten aan
de slag met lessen uit verschillende De
Schoolschrijver-lesprogramma’s en volgden
de studenten inspirerende workshops van
Schoolschrijvers.
Scholen die dit schooljaar zijn gestart met de
Jaarlijn volgden ook een Academie-training
aan het begin van het schooljaar. In deze
training maakten de leerkrachten kennis met
de aanpak van De Schoolschrijver en met de
belangrijkste didactische uitgangspunten van
de Jaarlijn. Leerkrachten geven aan dat de
Academie-training veel kennis en inspiratie
heeft gegeven om met de lessen van de
Jaarlijn van start te gaan.
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IMPACT, WAARDERING
EN ONDERZOEK
De Schoolschrijver slaagt erin de
negatieve spiraal van dalend leesplezier
naar ontlezing te doorbreken en
kinderen taalsterk te maken. Kinderen
gaan met onze aanpak actiever en met
meer plezier aan de slag met taal:
ze gaan vaker naar de bibliotheek,
zijn dieper gaan lezen en hebben zin
om te schrijven. Dit zien we terug in de
evaluaties van onze programma’s in 2021.

HALFJAARPROGRAMMA
Net als in 2020 werd de uitvoering van het
Halfjaarprogramma aangepast aan de wisselende
omstandigheden op de scholen als gevolg van
de coronamaatregelen. In de praktijk betekent
dit dat de planning werd opgerekt en dat de
Schoolschrijvers een deel van het programma op
afstand gaven, met behulp van videobellen en
filmpjes. In de meeste gevallen bleef de effectiviteit
van het programma even sterk, zo bleek uit de
jaarlijkse evaluatie onder deelnemende leerkrachten.

Impact
Van de leerkrachten ziet 84% een toename van het
leesplezier, 77% ziet een toename van creativiteit en
86% geeft aan dat leerlingen meer zelfvertrouwen
hebben. Zelfvertrouwen is een belangrijke
voorwaarde voor het vergroten van leesvaardigheid.
Verder constateert 74% dat leerlingen beter
verhalen zijn gaan schrijven. In hoeverre de leesvaardigheid en taalontwikkeling van kinderen
dankzij het Halfjaarprogramma zijn verbeterd is voor
leerkrachten niet kwantitatief te onderbouwen,
maar enkele reacties geven een positief beeld:
• ‘De kinderen zijn creatiever, enthousiaster
en taalrijker geworden. Ook de leesmotivatie is omhoog gegaan.’

• ‘In cijfers is het effect nog niet duidelijk,
maar het feit dat kinderen zelf met boeken
komen is een mooie basis!’
• ‘De taalontwikkeling van de leerlingen is
hierdoor gestimuleerd en vooruitgegaan.’

Volgens de leerkrachten ervaart 85% van de
leerlingen de lessen van het maandprogramma als
goed of zeer goed. 11% beoordeelt de ervaring
van de leerlingen als neutraal. En 3% meent dat de
leerlingen een matige of slechte ervaring hebben.
In het nieuwe evaluatieformulier worden ook vragen
gesteld om plezier bij, motivatie voor en verbetering
van het lezen en schrijven te meten. Er is een positief
effect waarneembaar op de volgende stellingen:

Verder geeft 63% van de leerkrachten aan van plan
te zijn elementen uit het Halfjaarprogramma te gaan
gebruiken in de eigen lessen. Dit is een belangrijke
doelstelling van De Schoolschrijver, omdat het zorgt
voor borging van onze aanpak in het curriculum.
Een respondent zegt hierover:

8,1

Over het geheel genomen beoordelen
leerkrachten de Maand met een 8,1
(net als in 2020).
De hoogste waardering is voor Zin in
verzinnen: 8,6. De laagste waardering
is voor Dichtgeheimen: 7,2.

Mijn leerlingen:

• ‘Ik zie dat leerkrachten enthousiast zijn en ideeën
hebben gekregen voor schrijf- en leeslessen.’

Waardering

Waardering

8,3

Leerkrachten waardeerden het Halfjaarprogramma in 2021 met gemiddeld een 8,3
en de Schoolschrijver op hun school met
gemiddeld een 8,4.
Het cijfer waarmee scholen aangeven of zij
De Schoolschrijver zouden aanbevelen is
gemiddeld een 8,7.

MAANDPROGRAMMA’S
Ook de effectiviteit van en waardering voor de maandprogramma’s worden elk jaar samen met leerkrachten
onderzocht.

Impact
90% van de leerkrachten beoordeelt de inhoud van de
Maand als goed of zeer goed. 7% is neutraal over de
inhoud, en 3% beoordeelt de inhoud als matig of slecht.
73% van de leerkrachten is (zeer) tevreden over
hoe het niveau van het programma aansloot bij het
niveau van de klas. 17% van de leerkrachten is hierover
neutraal. 9% beoordeelt de aansluiting als matig of slecht.

• kunnen beter vertellen wat een verhaal
goed maakt (61,7%);
• gebruiken vaker hun fantasie bij het
schrijven van een verhaal (62%);
• zijn vaker trots op de verhalen die ze
schrijven (69,5%).
Een licht positief effect lijkt waarneembaar
op de volgende stellingen:
Mijn leerlingen:
• gaan tijdens het lezen vaker op in een boek
(39,6%);
• praten vaker spontaan over het boek dat ze
aan het lezen zijn (33,5%);
• weten beter waarover ze graag lezen (39,6%);
• reageren met meer enthousiasme op
schrijfopdrachten (52,8%);
• willen vaker hun verhalen aan anderen laten
lezen (56,8%).
Veel stellingen worden als neutraal beoordeeld,
wat betekent dat er geen positief en ook geen
negatief effect waarneembaar is voor de
leerkracht. Hier zijn meerdere verklaringen voor
te geven: de beoogde effecten verschillen per
maandprogramma, een maandprogramma is te kort
om alle effecten te meten en/of de vragen kwamen
te vroeg na afloop van het programma. Voor het
komende jaar wordt de evaluatiemethode voor de
maandprogramma’s nader onder de loep genomen.

ACADEMIE
De trainingen voor leerkrachten, pabostudenten en leesconsulenten werden ook aan een evaluatie onderworpen.
254 deelnemers vulden de enquête in.

Impact
Maar liefst 92% van de deelnemers geeft aan dat de
toegevoegde waarde van de Academie-training voor de
eigen lespraktijk goed tot zeer goed is. 5% geeft aan dat de
toegevoegde waarde van de Academie-training neutraal is,
en 2% vult hier matig in.
De meest genoemde succesfactoren van de Academietraining:
• veel actieve, afwisselende opdrachten
voor de deelnemers;
• de opdrachten en ideeën zijn goed toepasbaar
in de klas;
• nuttig om te leren hoe je vanuit een
kinderboek lees- en schrijfopdrachten geeft;
• fijn dat de raakvlakken met andere vakken
worden behandeld;
• het zelf doen en ervaren van de schrijfopdrachten
werkt goed;
• er komen veel actuele boekentips aan bod.

Waardering
De Academie-trainingen werden beoordeeld
met een gemiddelde 8,2.

8,2
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JAARLIJN LEZEN EN
SCHRIJVEN

Onderzoek

De Jaarlijn startte in september 2021 met een eerste
pilot op dertien scholen verspreid over het land.
Dertien leerkrachten hebben de evaluatie over Blok
1 (acht lesweken) ingevuld: de eerste reacties waren
uitermate positief.
100% van de leerkrachten geeft aan dat de Jaarlijnmethodiek lezen en schrijven op een effectieve
manier samenbrengt en dat de lessen elkaar logisch
opvolgen.
93% van de leerkrachten geeft aan dat de leerlingen
enthousiast aan de slag gingen met de opdrachten.
En dat de Schoolschrijvers in de digibordlessen de
leerlingen volop inspiratie geven voor hun verhalen.
93% geeft aan dat de lessen van de Jaarlijn heel
goed aansluiten op de kerndoelen taal.
80% geeft aan de lessen probleemloos in het
curriculum te kunnen integreren en dat de lessen
goed aansluiten op het niveau van de leerlingen.
En ook niet onbelangrijk: 93% van de leerkrachten
geeft aan door de Jaarlijn zelf enthousiaster te
worden over lezen en schrijven!

In 2021 werkten we samen met de Radboud
Universiteit Nijmegen (onderwijstechnologie en
gepersonaliseerd leren). De onderzoeksvragen
hadden onder andere betrekking op effectieve
manieren om te differentiëren binnen het
creatief lees- en schrijfonderwijs (‘differentiatie’,
‘preteaching’, ‘peerfeedback’). Ook is onderzocht
hoe feedback van kinderboekenschrijvers bijdraagt
aan creatieve schrijfvaardigheid van leerlingen uit
groep 7-8. De opgedane inzichten vertalen we in de
verdere ontwikkeling van onze programma’s.

Schoolschrijver Enne Koens geeft les aan groep 7 van OBS De Meander in Amersfoort

‘Niet te stuiten zijn ze. We gaan een half uur langer
door, omdat de tekeningen nog niet af zijn. Het
liefst willen ze ze mee naar huis nemen. Maar we
bewaren ze in de mooie klapper die we bij de lessen
gekregen hebben. Zo lezen, schrijven en tekenen
we elke week een stukje verder in deze werelden,
waarin alles kan en kinderen hun fantasie naar
hartenlust kunnen inzetten.’

‘Ik krijg positieve berichten van de leerkrachten
terug, het zijn hele leuke lessen, de leerkrachten zien
plezier bij de kinderen. Ze zijn nieuwsgierig naar
de boeken die allemaal in de klas aanwezig zijn en
vragen of ze die mogen lezen.’

‘De eerste reacties uit het team zijn
erg positief over het gebruiksgemak
van de lessen van de Jaarlijn.’

Lindsey Peters,
Claartje van der Grinten,

Rosalie van Amstel, adjunct-directeur

De Vrije Ruimte in Den Haag

OBS De Zonnebloem in Den Haag

EFFECTKETEN VOOR KINDEREN
Effectiviteit van de aanpak
van De Schoolschrijver

ZIJN ACTIEVER
BEZIG MET LEZEN
EN SCHRIJVEN

1

• Interesse in lezen en schrijven
is aangewakkerd
• Meer kennis over jeugdliteratuur
en vertelstructuur
• Gestimuleerd tot (meer)
gebruik fantasie (in taal)

LEZEN EN SCHRIJVEN
MEER EN MET MEER
PLEZIER

2

VERBREDEN
HUN
HORIZON

• Schrijven meer en met meer plezier
• Lezen vaker, gevarieerder en
met meer plezier

ZIJN ONDERNEMENDER BEZIG
MET LEZEN EN SCHRIJVEN
• Bezoeken (school)bibliotheek vaker
• Zijn actiever/ondernemender bezig met boeken

Theory of Change ontwikkeld door Sinzer powered by Grant Thornton i.s.m. De Schoolschrijver

3

4
EIGENEN ZICH
TAAL MEER TOE

HEBBEN MEER
ZELFVERTROUWEN
(IN TAAL)

5

• Identificeren zich meer
met personages
• Kunnen meer raken met
en worden geraakt door taal
• Hebben grotere intrinsieke
motivatie om te lezen en
schrijven
• Kunnen zich beter uiten
met taal
• Gebruiken meer fantasie
in taal

De Kleine Wereld in Groningen

7

• Voelen zich meer gezien in
wat ze (wél) goed kunnen

HEBBEN BETERE TAALVAARDIGHEDEN
•
•
•
•

Zijn beter in (technisch) lezen
Hebben een grotere woordenschat
Zijn beter in (creatief) schrijven
Ervaren verbanden tussen taaldomeinen beter

KINDEREN
ZIJN
DUURZAAM
TAALSTERK

6

8

DIT ZIJN DE SCHOOLSCHRIJVERS
Alle Schoolschrijvers zijn kinderboekenauteurs die een rol hebben binnen ons digitale aanbod, trainingen geven en/of actief zijn op basisscholen.
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SAMENWERKING

Nieuwe schrijvers in 2021
In januari 2021 kwamen onze nieuwe
Schoolschrijvers Chinouk Thijssen, Rashid Novaire,
Thijs Goverde en Simon van der Geest voor het eerst
in actie binnen het Halfjaarprogramma en in de liveles voor de maandprogramma’s. Verder verbonden
we Michael Reefs, Marco Kunst en Mylo Freeman aan
ons voor het verzorgen van de live-lessen van onze
maandprogramma’s.
In november 2021 verwelkomden we als nieuwe
Schoolschrijvers Evelien Feltzer, Martine van der
Horn, Iven Cudogham, Kelly van Kempen en Lizette
de Koning. Zij volgden de basistraining en werden
als voorbereiding op het Halfjaarprogramma 2022
gekoppeld aan een ervaren buddy-collega.

‘Aan het einde van de les hoorde ik nog
twee leuke opmerkingen. Namelijk: Ik heb
opeens de neiging om een verhaal te gaan
schrijven. En: Toen u het had over lezers
nachtmerries geven dacht ik ineens:
ik wil ook schrijver worden!’

Ook in 2021 werd met uiteenlopende culturele en
maatschappelijke organisaties samengewerkt met als
doel kennisdeling, onderzoek, productontwikkeling en
zichtbaarheid. We lichten hier een paar voorbeelden van
samenwerkingsverbanden uit.

Iven Cudogham wordt Schoolschrijver

‘Plezier maken met woorden: dat is wat we
doen! En de kinderen zijn superleergierig.
Er is een jongetje uit groep 1-2 dat mij, na
het lezen van mijn boek, tot in de kleinste
details kon vertellen waar het over gaat!’
Iven Cudogham

Chinouk Thijssen
Schoolschrijver Chinouk Thijssen met leerlingen van Ibn-i Sina in Rotterdam

KENNISNETWERKEN

DE CPNB

De Schoolschrijver is gelieerd aan de
Leescoalitie, een samenwerkingsverband
van onder andere Stichting Lezen, de CPNB,
het Nederlands Letterenfonds, het Literatuurmuseum (voorheen Letterkundig
Museum) en Stichting Lezen en Schrijven.
Daarnaast zijn we betrokken geweest bij
visievorming over het Leesoffensief en
neemt De Schoolschrijver deel aan lokale
en regionale Leesoffensief-initiatieven.
Ook hebben we zitting in de adviesraad
Tel mee met Taal en de werkgroep Expertisepunt Basisvaardigheden, initiatieven van de
ministeries van OCW, BZK, VWS en SZW.
Deze hebben als doel kennis, netwerk en
materiaal te bundelen, zowel als het gaat om
curatie als om preventie van laaggeletterdheid.

Schoolschrijver Joke van Leeuwen schreef dit jaar in
opdracht van de CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) het Kinderboekenweekgedicht en De Schoolschrijver ontwikkelde speciaal bij
dit gedicht een interactieve lees- en schrijfles. Deze
les werd onderdeel van het openingsprogramma van
de Kinderboekenweek, waarmee de CPNB elk jaar alle
basisscholen in Nederland bereikt. Deze samenwerking had een positief effect op de naamsbekendheid
van De Schoolschrijver, te zien aan het groeiend aantal
bezoeken van onze website, verzoeken om informatie
en deelname aan sneak previews. In 2022 wordt de
samenwerking uitgebreid.
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Schoolschrijver Marlies Verhelst

DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL/
DE SCHRIJVERSCENTRALE

ZB BIBLIOTHEEK VAN
ZEELAND

STICHTING LEZEN/
DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

In november hebben de Bibliotheek op school, de
Schrijverscentrale en De Schoolschrijver hun krachten
gebundeld en een brochure ontwikkeld met als titel:
‘De auteur als leesbevorderaar’. In deze brochure
worden de twee belangrijkste organisaties als het gaat
om het inzetten van een auteur als leesbevorderaar,
De Schoolschrijver en de Schrijverscentrale, gepresenteerd. Zowel de samenwerking als de brochure is
op diverse manieren (nieuwsbrieven, sociale media en
dergelijke) onder de aandacht gebracht bij leerkrachten
en leesconsulenten.

In september lanceerden we met ZB Bibliotheek
van Zeeland een groot leesoffensief op Zeeuwse
basisscholen; zij startten met een De Schoolschrijvermaandprogramma en ontvingen een Schoolschrijver
voor een afsluitende gastles. De feestelijke aftrap
van dit Zeeuwse leesoffensief vond plaats in
aanwezigheid van de Veerse wethouder van cultuur
Pieter Wisse en Schoolschrijver Marlies Verhelst in
ZB Middelburg.

De Bibliotheek op school is actief in het basisonderwijs en daarom een belangrijke partner.
In de periode najaar 2020 tot voorjaar 2021 hebben we elf – volledig uitverkochte – online introductiecursussen verzorgd voor leesconsulenten,
om hun expertise te vergroten. Ze werden door
de deelnemers met gemiddeld een 8,6 gewaardeerd. De online introductiecursussen werden
gefinancierd door de Koninklijke Bibliotheek en
aangeboden binnen de Bibliotheek Campus, het
online scholingsplatform van de bibliotheken.
We beraden ons op een vervolg in 2022.

LEESBEVORDERING IN DE PRAKTIJK

De auteur als
leesbevorderaar

NOVEMBER 2021

1

POËZIEWEEK
Op de laatste donderdag van januari 2021
startte, zoals elk jaar, de Poëzieweek.
Dit ‘grootste poëziefeest van de Lage Landen’
vormt jaarlijks een mooie aanleiding om ook
kinderen kennis te laten maken met de wereld
van de poëzie. De Poëzieweek vermeldde
op ons verzoek De Schoolschrijver en het
maandprogramma Dichtgeheimen, dat perfect
aansluit op de Poëzieweek, op haar website.
In vier digibordlessen delen Schoolschrijvers,
onder wie Joke van Leeuwen, Pim Lammers en
Gershwin Bonevacia, hun favoriete gedichten.
De dichters onthullen hun geheime schrijftips
en leren de kinderen hoe ze hun zelfgeschreven
gedichten voor kunnen dragen. Onze Schoolschrijvers verzorgden ook live-lessen in de klas,
als afsluiting van het maandprogramma.

26 • jaarverslag 2021 De Schoolschrijver

jaarverslag 2021 De Schoolschrijver • 27

MARKETING, COMMUNICATIE
EN SALES
De afdeling Marketing, Communicatie
en Sales zette sterk in op het
vergroten van de naamsbekendheid
en verkoop, door de inzet van
online marketing, promoties en het
uitbreiden van de contentstrategie.
Het salesteam verstevigde de relatie
met scholen, bibliotheken en partners.

Campagnes
In 2021 werd fors ingezet op online marketing.
Via nieuwsbrieven, sociale media, influencers,
zoekmachinemarketing (SEA, SEO) en dergelijke
zijn de diverse productlanceringen en sneak
previews veelvuldig onder de aandacht gebracht
van de verschillende doelgroepen. Daarnaast
hebben we rondom speciale thema’s, zoals de
Kinderboekenweek, flyers van ons aanbod verspreid
onder scholen en bibliotheken. De campagnes
werden gemonitord en geoptimaliseerd aan de hand
van data.

Groei in totaalbereik
2021 werd een spectaculair groei-jaar, met een
groei in bereik die was geprognosticeerd voor
2023; dat wil zeggen een totaal bereik van 600
scholen en 190.000 kinderen. Buiten het reguliere aanbod van Halfjaarprogramma, Maand en
Academietrainingen, werden scholen en kinderen
bereikt met onze online voorleesserie Huisarrest en proeflessen. De proeflessen zijn bewust
uitgebreid in 2021, voor marketingdoeleinden.
Voorheen was er alleen een proefles voor groep
5-6 beschikbaar, sinds 2021 voor alle groepen.
Deze nieuwe proeflessen waren heel succesvol en
werden in veel schoolklassen gegeven.

Huisarrest Battle: groep 4a van De Vlasbloem in Zuidland ging er met de derde prijs vandoor, een mooie boekenkist

Contentmarketing

Tijdens de sluiting van scholen en in aanloop naar de schoolvakanties promootten we onze succesvolle online voorleesserie Huisarrest op sociale media
en in nieuwsbrieven, waardoor de
serie in 2021 111.000 keer bekeken
werd, versus 35.000 keer in 2020.

In het voorjaar organiseerden we de Huisarrest Battle. De winnende klas kreeg
een schrijfles van Schoolschrijver
Janneke Schotveld en hun idee voor
aflevering elf werd tot een echt verhaal
uitgewerkt en verfilmd met Janneke en
de winnende klas in de hoofdrol.
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We hebben dit jaar geïnvesteerd in het uitbreiden
van onze contentstrategie met het oog op relevantie
en urgentie. Onze diverse tips op de website over
lezen, schrijven en subsidies vonden gretig aftrek en
werden ruim 20.000 keer bekeken. We hebben dit
aanbod verder uitgebreid met boekentips en blogs
met lees- en schrijftips van de Schoolschrijvers. In het
voorjaar is een tiendelige videoserie gemaakt rondom
het ‘De Schoolschrijver-effect’ in de klas, met echte
verhalen van onze Schoolschrijvers. In het najaar is
een twaalfdelige videoserie met testimonials van
onderwijsprofessionals gemaakt.
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EEN SELECTIE UIT
DE (SOCIALE) MEDIA

Verkoop en advies
In 2021 is ingezet op meer (persoonlijk) contact
met scholen en partners. Na een succesvolle pilot
in het najaar van 2020, is in 2021 een volle agenda
gecreëerd met 48 gratis online sneak previews
over onze lesprogramma’s, al dan niet gekoppeld
aan thema’s zoals de Kinderboekenweek. Hiermee
creëerden we enerzijds de mogelijkheid om scholen
gerichte informatie te bieden, anderzijds hielp het
beantwoorden van vragen ons om het lesaanbod
te verbeteren.
In het voorjaar startten we een samenwerking
met het Nederlands Letterenfonds. Het NLF
stelde dit jaar tweemaal een subsidie beschikbaar
als steunmaatregel voor auteurs. Dit maakte
mogelijk dat we scholen korting konden bieden
bij het inzetten van een live schrijver in de klas.
Hiermee steunden we auteurs in een voor hun
zware coronatijd en het leidde tot meer aanvragen
voor een live schrijver in de klas. Daarnaast boden
we scholen actuele informatie op de website en
in sneak previews over hoe ze De Schoolschrijver
kunnen financieren met onder andere gelden van
het Nationaal Programma Onderwijs.

Publiciteit
Vanwege corona was het aantal evenementen
waarop De Schoolschrijver traditiegetrouw
journalisten uitnodigt zeer beperkt. Desalniettemin
wisten we de pers te interesseren voor artikelen
over onze missie, aanpak en lesprogramma’s.
Bovendien werd Annemiek Neefjes verschillende
keren door Trouw gevraagd haar expertise over
(het bestrijden van) de leescrisis te delen.
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ORGANISATIE
Om optimaal aan te sluiten op actuele
ontwikkelingen binnen onderwijs,
wetenschap en samenleving is
De Schoolschrijver een creatief en
technologisch wendbare organisatie.

campagnes en evenementen.
Door de gestegen verkoop van onze programma’s steeg
ook de inzet van de kinderboekenschrijvers. In 2021
waren circa zeventig auteurs actief als Schoolschrijver.

Nieuwe functies

We werken met vaste kernfuncties op specifieke
domeinen en een schil van deskundige
(terugkerende) freelancers. Het managementteam
bestond in 2021 uit de drie domeinhoofden en de
directeur(-bestuurder).

Waarborgen kennis en talent kernfuncties
Met een stabielere financiële basis, dankzij
toetreding tot de culturele BIS, kon De
Schoolschrijver in 2021 werken met meer (vaste)
arbeidsovereenkomsten, essentieel voor het
vasthouden van kennis en talent en een vaste
bezetting van de kernfuncties.
Eind 2021 waren vijftien medewerkers in dienst
(11,4 fte), vier medewerkers (2,4 fte) meer dan
2020. Daarnaast heeft De Schoolschrijver een
flexibele schil van (zzp) medewerkers, onder
andere voor coördinatie met en begeleiding op
scholen, uitvoering van projecten en productie van

Raad van toezicht

Om de versnelde digitalisering en vergroting
van het bereik te realiseren, werd de organisatie
uitgebreid. In 2021 werd een Hoofd productinnovatie
en educatie-ontwikkeling aangetrokken voor de
ontwikkeling van de Jaarlijn. Om het nieuwe aanbod
zo snel en breed mogelijk in het onderwijs aan
te bieden en de uitvoering op scholen in goede
banen te leiden, werd de organisatie uitgebreid
met een onlinemarketingspecialist en een
communicatiespecialist. Een onderwijskundige is
ingehuurd voor de aansluiting van de Jaarlijn op het
curriculum.

De medewerkers van De Schoolschrijver in 2021

Scaling Up methode

Scrum en agile

Om meer focus op de primaire doelen te houden, zijn
in 2021 verdere stappen gezet met de implementatie
van de Scaling Up methode. Organisatie-, domeinen persoonlijke doelen zijn op elkaar afgestemd,
synchronisatie op doelen en prioriteiten vindt via
een strak vergaderritme plaats.

De ontwikkeling van de lesblokken voor de
Jaarlijn werd gedaan volgens de Scrum methode.
In Scrum werken we met een zelforganiserend
en multidisciplinair Ontwikkelteam in korte cycli
(sprints) aan concrete tussenproducten. Agile
werken betekent flexibiliteit om snel en effectief
in te spelen op veranderingen in de buitenwereld,
bijvoorbeeld het onderwijs. Dit betekent in de
praktijk dat ieder lesblok wordt gemaakt in een
sprint van ongeveer tien weken. Vervolgens wordt
het blok gebruikt en getest binnen het onderwijs,
geëvalueerd met makers en leerkrachten, waarna
nieuwe inzichten direct worden meegenomen en
doorgevoerd in de ontwikkeling van ieder nieuw
blok.

Directie-bestuur

* Managementteam

Scholing en training

Productinnovatie en
educatie-ontwikkeling

Programmaontwikkeling

Coördinatie
Halfjaarprogramma
en maatwerk

Marketing, 
Communicatie en Sales

Marketing en
communicatie

Sales en service

Zakelijk
management

Bedrijfsvoering
en financiën

Relatiebeheer/
fondsenwerving

Via de ING Nederland fonds Academy werden
door onze medewerkers diverse trainingen
gevolgd: Scrum Master, Time management, Agile
management, Onderhandelen voor gevorderden.
Daarnaast verzorgde de ING Academy drie expertsessies Digitale transformatie en een teamdag
Teamcultuur en -communicatie.

Alle medewerkers volgden een basis- en vervolgtraining gericht op efficiënter werken met de
Google-werkomgeving. Daarnaast adviseerde
het trainingsbureau bij de optimalisatie van deze
werkomgeving.
Om jong talent de kans te geven zich in een
werkomgeving te ontwikkelen, werkten we met
drie stagiaires van verschillende universiteiten en
hogescholen.

Technologie
Om een bredere doelgroep te bereiken en de
stroom aan verkoopactiviteiten in goede banen
te leiden is het verkoopproces geautomatiseerd
via ons CRM-systeem. Daarnaast is gestart met
het geautomatiseerd verwerken van inkomende
en uitgaande geldstromen in de financiële
administratie, en met het sneller aansluiten van
scholen op ons leermanagementsysteem Moodle.
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FINANCIEEL
FINANCIERINGSSTRATEGIE
Ook het afgelopen jaar hanteerde De Schoolschrijver
een uitgebalanceerde financieringsmix, met een
afgewogen verhouding tussen verschillende
inkomstenbronnen: direct en indirect, privaat en
publiek, geoormerkt en ongeoormerkt, korte en
lange financiering.
Onze doelstelling blijft om in 2024 tenminste een
derde van onze inkomsten uit de onderwijsmarkt
te genereren. Hiermee verkleinen wij de
afhankelijkheid van incidentele financiering.
Naast een dekking van 28 procent uit meerjarige
subsidies (BIS en Amsterdams Fonds voor de Kunst)
en 23 procent inkomsten uit de onderwijsmarkt,
wierven wij het overige deel (49 procent) van de
financieringsbehoefte bij diverse private fondsen,
subsidiënten, bedrijven en donateurs.
De financiering van het Halfjaarprogramma wordt
zowel landelijk als regionaal/lokaal geworven, afhankelijk van de schaal en de plaats waar de activiteiten
plaatshebben. De kleinere, lokale fondsen hebben
de ontwikkeling en de uitvoering van het Halfjaarprogramma, en daarmee de bron van ons aanbod,
de afgelopen elf jaar mogelijk gemaakt. Wij zijn deze
fondsen enorm dankbaar voor hun vaak jarenlange
steun. Lokale werving is echter arbeidsintensief en
met de groei van ons aanbod en onze organisatie

niet altijd de meest effectieve wervingsstrategie.
De Schoolschrijver verkleint daarom de lokale werving
en legt in de fondsenwervende strategie meer nadruk
op bedrijfsfinanciering en particuliere gevers.
De Schoolschrijver hecht aan samenwerking met
financiers die zich voor langere tijd aan ons verbinden.
Zo creëren we niet alleen meer financiële stabiliteit,
maar bouwen we samen kennis en expertise op, die de
slagkracht om onze missie te realiseren vergroot.

Corona
Ook in dit tweede coronajaar konden we rekenen op
extra support van een aantal trouwe financiers. Met
de extra donaties kon De Schoolschrijver programma’s
versneld digitaliseren en daarmee voldoen aan de
vraag uit het onderwijs om aanbod voor onderwijs op
afstand. We konden via het Nederlands Letterenfonds
gebruikmaken van de twee culturele steunpakketten
van de overheid, bedoeld om wendbaar en weerbaar
door de crisis te komen en als ondersteuning aan
de makers. Met deze subsidie konden scholen met
korting digitale maandprogramma’s aanschaffen en
konden we met auteurs educatieve en promotionele
content ontwikkelen. Lokale financiers boden onverminderd steun aan het Halfjaarprogramma in de
verschillende regio’s, door flexibel mee te bewegen
met aangepaste uitvoeringen.

BATEN

LASTEN

De totale baten van De Schoolschrijver over 2021
bedroegen circa 2,1 miljoen euro, 7 procent hoger
dan onze doelstelling en 34 procent hoger dan in
2020. Onze inkomsten uit de onderwijsmarkt stegen
naar ruim 475.000 euro, bijna 50 procent meer dan
onze doelstelling en 80 procent meer dan in 2020.
Van onze inkomsten via fondsenwerving (bijna 1,6
miljoen euro) betrof ruim twee derde bijdragen van
private fondsen, bedrijven of bedrijfsfondsen. We
ontvingen bijdragen van ruim dertig financiers. Van
3%
het totaal toegekende bedrag bestond bijna driekwart uit meerjarige financiering.

De totale lasten van De Schoolschrijver over 2021
bedroegen circa 2,1 miljoen euro. Dit is 5 procent
hoger dan onze doelstelling en 40 procent hoger
dan in 2020. Met name de activiteitenlasten stegen,
om versneld te kunnen innoveren en coronaproof
te blijven. Bijna de helft van onze uitgaven ging naar
personeelskosten. 27 procent van onze uitgaven
(555.000 euro) werd besteed aan de honoraria van
onze Schoolschrijvers.

10 %

2%
personeel

6%

De toetreding per 1 januari 2021 tot de culturele
BIS voor de periode 2021 - 2024 betekende dat
De Schoolschrijver ruim een kwart van de lasten met
structurele subsidies kon financieren, en daarmee de
continuïteit van de organisatie kon waarborgen.
De Schoolschrijver heeft in 2021 geen beroep gedaan op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW).

6%

auteurs

49 %

marketing
ontwikkeling
organisatie

27 %

lokale partners

Lasten De Schoolschrijver 2021 totaal 2,1 miljoen euro

10 %
22%

inkomsten uit onderwijsmarkt
bijdragen uit private en bedrijfsfondsen

28%

lokale partners
structurele subsidies
incidentele subsidies

2%

38%

Baten De Schoolschrijver 2021 totaal 2,1 miljoen euro

EXPLOITATIESALDO
Het exploitatieresultaat kwam uit op circa 36.000
euro positief (begroot was een neutraal saldo),
met name dankzij hogere inkomsten uit de
onderwijsmarkt. Het resultaat wordt verdeeld
naar de continuïteitsreserve om bij tegenvallende
financiering de continuïteit van de organisatie en
daarmee van de activiteiten te kunnen garanderen.

ARBEIDSVOORWAARDEN
EN BELONING
De Schoolschrijver voert een bezoldigingsen arbeidsvoorwaardenbeleid met de cao
Kunsteducatie als referentiekader. Voor
medewerkers met een dienstverband bestaat een
functiegebouw met salarisschalen. Bij de beloning
van de kinderboekenauteurs wordt uitgegaan van
een honorarium zoals gebruikelijk binnen de branche
voor schoolgebonden auteursactiviteiten.
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Onderstaande organisaties en fondsen ondersteunen De Schoolschrijver.

PARTNERS
Stichting Lezen/Kunst van Lezen, Stichting Lezen & Schrijven, De Schrijverscentrale, Nederlands Letterenfonds,
Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Jeugdeducatiefonds, Radboud Universiteit Nijmegen,
KB nationale bibliotheek, Het Kinderboekenmuseum, Biblionet Groningen en lokale bibliotheken, Bibliotheek
Rotterdam, Bibliotheek Schiedam, Cubiss Noord-Brabant en lokale bibliotheken, Cultura Ede, Openbare Bibliotheek
Amsterdam, Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid, Bibliotheek Utrecht, Bibliotheek Den Haag, ZB Zeeuwse
Bibliotheek, Bibliotheek Maassluis, Bibliotheek Flevomeer, Bibliotheek Het Groene Hart, Bibliotheek Twenterand,
Bibliotheek Venlo, Brede School Gouda, Bibliotheek Gouda, Bibliotheek aan de Vliet, Bibliotheek Eemland,
Bibliotheek Kop van Overijssel, Bibliotheek Campus, Gemeente Amsterdam, Gemeente Eindhoven, alle partners van
de Leescoalitie, VoorleesExpress, stichting Taalvorming, OBA, Mocca, het Jeugdeducatiefonds en Hans Spekman,
OBS De Mijlpaal, de Huizingaschool en onze ambassadeur Abdelkader Benali.

Ode aan de leesconsulent
Jij geeft me
letters,
woorden,
zinnen
en de zin
om te beginnen
aan een boek
aan een verhaal
waar ik zomaar
in verdwaal

Weten wat werkt, daar draait het om
bij De Schoolschrijver. Met hun grote
kennis van schrijven en hun uitnodigende,
grappige en spannende opdrachten maken
kinderboekenauteurs de drempel voor
kinderen om te gaan schrijven veel lager.
De uitgekiende combinatie van lezen en
schrijven is de sleutel tot hun succes.
Lees je wijzer, schrijf je (taal)rijker met
De Schoolschrijver!
Alle lesprogramma’s komen online
beschikbaar voor elke school in Nederland.
Dat steunen wij van harte.

Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), ABN Amro
Cultuurfonds, Brook Foundation, Cultuur Eindhoven,
De Groot Fonds, De Versterking, Erasmusstichting,
Fonds 1818, Fonds 21, Fonds Schiedam Vlaardingen,
Fundatie van den Santheuvel Sobbe, H.L. Drucker-fonds,
ING Nederland fonds, K.F. Hein Fonds, Nederlands
Letterenfonds, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW), Pro Juventute Steunstichting
‘s-Gravenhage, Sint Laurens fonds, Stichting Bevordering
van Volkskracht, Stichting Boschuysen, Stichting
Burgerweeshuis Haarlem, Stichting Henriëtte Fonds,
Stichting IMC Charity Foundation, Stichting neven en nichten
van Zadelhoff, Stichting Steunfonds bja-cow, Stichting
Thomas van Villanova, Stichting Weeshuis der Doopsgezinden,
Stichting Zonnige Jeugd, Van Baaren stichting,
VriendenLoterij, VSBfonds.

Jij weet
dat boek daar
in de kast
is precies wat
bij mij past
Het is speciaal
voor mij geschreven
Zo voelt dat toch
heel even

De bibliotheek is
een wereld
in het klein
Die mij op
zoveel plekken
tegelijk laat zijn
Ik kijk nu door vele ogen
durf in alles te geloven
Reis naar morgen
en naar toen
Want dat is wat
boeken doen

Brenda Heijnis

Marijke Brinkman,
voorzitter Stichting De Versterking

In november organiseerden we een online inspiratiesessie met de titel ‘Ik zie, ik zie, Poëzie’ om de leesconsulent in het zonnetje
te zetten, te bedanken en te inspireren. Schoolschrijver en dichter Brenda Heijnis schreef speciaal voor hen bovenstaand gedicht.
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BESTUUR EN GOVERNANCE

SAMENSTELLING
RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht van Stichting De Schoolschrijver heeft per 1 januari 2022
Toine Maes benoemd tot voorzitter. Hij neemt daarmee het voorzitterschap
over van Pieter de Jong, die bijna zes jaar de functie bekleedde.

Taakstelling

Toine Maes
voorzitter

WOORD VAN DE VOORZITTER

aangetreden per 1 januari 2022

Als kersverse voorzitter van deze innovatieve
organisatie heb ik het jaarverslag en de
jaarrekening 2021 van De Schoolschrijver
mogen lezen en bespreken met de leden van de
raad. Net als in het eerste coronajaar wist De
Schoolschrijver in 2021 adequaat te reageren op
de voortdurend veranderende omstandigheden in
het basisonderwijs. De raad constateert dat een
indrukwekkend aantal activiteiten is uitgevoerd,
hetgeen laat zien dat De Schoolschrijver creatief
wendbaar en organisatorisch weerbaar is om ook
in lastige omstandigheden het maximale uit de
samenwerking met het onderwijsveld te halen.
Als deskundige op het gebied van onderwijs en
digitalisering kan ik alleen maar toejuichen dat
de organisatie haar tijd vooruit is en wil zijn: de
digitalisering van de unieke inzet van schrijvers in
taallessen werd al enige jaren geleden in gang gezet.
Nu is De Schoolschrijver klaar voor de actuele noden
in het primair onderwijs. De pilot Jaarlijn Lezen en
Schrijven toont goede eerste resultaten.

De raad tekent wel aan dat de versnelde groei van de
organisatie nieuwe eisen stelt aan de processen en
automatisering. Daarin zijn in 2021 al stappen gezet.
In 2022 krijgen deze thema’s wederom aandacht van
de raad.
De raad van toezicht heeft ook bewondering en
waardering voor de wendbaarheid, creativiteit en
inzet die het team van De Schoolschrijver dit jaar
heeft laten zien en voor het feit dat alle prestatieindicatoren ruimschoots zijn gehaald. De raad van
toezicht wil op deze plaats de directeur-bestuurder,
alle medewerkers en Schoolschrijvers van harte
bedanken voor hun niet aflatende, professionele en
energieke inzet voor de missie van De Schoolschrijver.
Een speciaal woord van dank wil de raad van toezicht
richten tot Pieter de Jong, die zich de afgelopen zes
jaar, met bijzonder veel toewijding heeft ingezet voor
de stichting en heeft bijgedragen aan de groei en het
succes van De Schoolschrijver.
Namens de raad van toezicht, Toine Maes

aftredend uiterlijk per 1 januari 2028
maatschappelijke functie:
zelfstandig adviseur

Babette ten Bosch
algemeen lid
aangetreden per 10 januari 2020
aftredend uiterlijk per 10 januari 2026
maatschappelijke functie:
M&A professional bij YellowFinance

Arnold Jonk
algemeen lid
aangetreden per 1 juli 2020
aftredend uiterlijk per 1 juli 2026
maatschappelijke functie:
bestuurder bij Stichting
Samen tussen Amstel en IJ

Pom Zwart
algemeen lid
aangetreden per 21 november 2019
aftredend uiterlijk per 21 november 2025
maatschappelijke functie:
Senior Director Experiences bij Nike

GOVERNANCE
Stichting De Schoolschrijver onderschrijft de
uitgangspunten van de Governance Code Cultuur en
ziet toe op de toepassing ervan.

Rechtsvorm en besturingsmodel
Stichting De Schoolschrijver heeft als statutaire en
maatschappelijke doelstelling om ‘vanuit een literaireducatieve benadering de taal en leesontwikkeling
van alle kinderen in het onderwijs te bevorderen,
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord’.

De dagelijkse leiding aan en vertegenwoordiging
van de organisatie is gedelegeerd aan de oprichter en directeur-bestuurder, Annemiek Neefjes.
Zij treedt op als bevoegd gezag, vertegenwoordigt de stichting en heeft de dagelijkse leiding
over de organisatie.
De raad van toezicht heeft als taak toezicht
te houden op het beleid van de directeurbestuurder en op de algemene gang van zaken
in de organisatie. De raad staat haar met advies
terzijde.

Transparantie en beloningsbeleid
Na controle en goedkeuring door de raad worden
het jaarverslag en de jaarrekening openbaar
gemaakt.
De leden van het bestuur en, sinds december, de
raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging
voor hun werkzaamheden. De beloning van
de directeur-bestuurder voldoet aan de
normen van de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT). Haar salaris, inclusief de
voorzieningen voor beloningen betaalbaar op
termijn, bleef ruim onder het plafond dat voor
deze functie geldt. Eventuele nevenfuncties
worden voor aanvaarding gemeld aan (de
voorzitter van) de raad van toezicht. Daarbij
wordt bepaald of er sprake kan zijn van
(potentieel) tegenstrijdige belangen, mogelijke
belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

Functioneren
Op 1 december 2021 is de stichting van een
bestuursmodel overgegaan op een raad van
toezichtmodel, omdat de omvang en ontwikkeling van
de organisatie een functie van directeur-bestuurder
rechtvaardigen. De statuten en de hoofdlijnen van de
taakverdeling tussen de directeur-bestuurder en de
raad van toezicht zijn in lijn hiermee gewijzigd.

Er is een vacature voor een vijfde lid,
de wervingsprocedure vindt plaats
in 2022. Daarbij streven we naar
meer diversiteit binnen de raad
van toezicht.

Bestuur en directeur respectievelijk raad van
toezicht en directeur-bestuurder vergaderden in
2021 zes keer, waarvan eenmaal een bijzondere
vergadering betrof ter vaststelling van de
overgang naar het raad van toezichtmodel. Ook
tussentijds vond regelmatig afstemming plaats
over beleid en financiën.

VOORUITBLIK
FOCUS VOOR 2022 EN VERDER
De Schoolschrijver speelt een
belangrijke rol in het bestrijden van
de leescrisis en wil hier de komende
jaren een nog grotere rol in vervullen.
In 2022 ontwikkelen we in een tweede
pilotronde de Jaarlijn verder. We laten
de effectiviteit ervan onderzoeken.
We optimaliseren de interne processen
om groei naar 750 scholen en 225.000
kinderen mogelijk te maken. En we
versterken de samenwerking, want
alleen samen kunnen we het tij keren.
Kansengelijkheid
Ieder kind taalsterk! We vergroten onze impact
door inbedding van onze Jaarlijn in het curriculum
van het basisonderwijs. Wat we leerden van
leerkrachten en kinderen, vertalen we door naar
een nieuwe versie van de Jaarlijn in het tweede
pilotjaar. Om er voor ieder kind te zijn, letten we
bij de productontwikkeling op de inclusiviteit
van boeken en auteurs.

COLOFON

Onderzoek
In een samenwerking met Roel van Steensel (bijzonder
hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam) laten we onderzoek doen naar de effectiviteit van
de Jaarlijn, op basis van recente inzichten over effectief
leesonderwijs. Daarnaast blijven we al onze programma’s
monitoren en evalueren en op basis daarvan verbeteren.

Tekst
De Schoolschrijver
Redactie: Corien Baart en Doris Zevenbergen
Fotografie
Chris van Houts
Met uitzondering van:
Saskia Cloo-Hartsema (beeld pilot Jaarlijn op pagina 7)
Mark Lageweg (Michael Reefs op pagina 21)
Jan-Willem Wit (screenshots uit maandprogramma’s
op pagina’s 15, 23 en 25)
Het gedicht op pagina 25 is geschreven door een
leerling van basisschool De Driesprong in Chaam.
Anna Valenty (illustratie op pagina 35)
YellowFinance (Babette ten Bosch op pagina 37)
Overige foto’s archief De Schoolschrijver.
Alle kinderen op de foto’s namen deel aan
activiteiten van De Schoolschrijver.

Processen
Niet sexy, wel belangrijk: het optimaliseren en
automatiseren van interne processen. In 2022 worden
de werkprocessen herschreven en geoptimaliseerd
en wordt de financiële administratie verder
geautomatiseerd. Zo kunnen we gemakkelijker nog
meer scholen helpen. Ook analyseren we of en hoe ons
huidige leerplatform Moodle toekomstbestendig is en
onderzoeken we eventuele alternatieven. Met als doel
gebruiksgemak voor de leerkracht.

Samenwerking

Ontwerp en infographics
DPID Amsterdam
Dirk-Pieter van Walsum en Claar Delfsma

In deze tijd van de leescrisis en verdere leerachterstanden als gevolg van corona, is het belangrijker dan
ooit de handen ineen te slaan. We zoeken met de Leescoalitie, de VoorleesExpress, het ministerie van OCW,
bibliotheken, de CPNB en andere relevante partijen
hoe we met elkaar tot een sterke en efficiënte keten
van leesplezier en leesvaardigheid kunnen komen.
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CONTACTINFORMATIE
Stichting De Schoolschrijver
Postadres
Postbus 59545, 1040 LA Amsterdam

Wij staan te trappelen om onze missie
en ambitie te delen met nog meer
leerkrachten, schoolleiders, partners
en politiek: er is een oplossing om
ieder kind op de basisschool in
Nederland taalsterk te maken.

Bezoekadres
WG-Plein 104, 1054 SC Amsterdam
020 - 8463069
info@deschoolschrijver.nl
www.deschoolschrijver.nl

STEUN ONS
Ten name van stichting De Schoolschrijver
IBAN NL94 RABO 0156 8853 87

‘Met De Schoolschrijver werk je niet alleen
aan schrijven maar juist ook aan leesmotivatie.
Tijdens de videolessen rennen de kinderen al
naar de boekenkast. Dat had ik niet van
tevoren bedacht.’

Wilske, leerkracht

www.deschoolschrijver.nl

