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DE SCHOOLSCHRIJVER
IN CIJFERS 2018-2019
SAMEN INVESTEREN
De Schoolschrijver investeert in de geletterdheid van kinderen.
Direct in de klas, met haar eigen programma’s. En door leerkrachten,
pabostudenten en leesconsulenten van de bibliotheek (op school)
te trainen. Daarnaast ondersteunen we de ouders. Door deze ‘kringen
van invloed’ kunnen we onze doelstelling - lezen, schrijven en taalplezier
voor ieder kind - het beste borgen en verder verdiepen.

100.000
KINDEREN BEREIKT
direct in de klas
én via de volwassenen om het kind

20.000

80.000

kinderen direct
in de klas
plus de ouders

kinderen via
1.800 leerkrachten,
200 pabostudenten en
180 leesconsulenten

4.000
lessen in de klas,
gegeven aan

20.000
kinderen

IMPACTVOLLE 5 WEKEN
Ieder kind ontvangt gemiddeld 5 uur les van
De Schoolschrijver, verspreid over 5 weken.
Dat is investeren in de toekomst.
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VOORWOORD
Aan de ene kant de kale feiten. Een op de tien kinderen in Nederland verlaat
de basisschool met een taalachterstand. En een op de drie Nederlandse
leerlingen vindt lezen niet leuk. Het afgelopen jaar besteedden media bijna
wekelijks terecht aandacht aan de ontstane tweedeling tussen geletterden
en laaggeletterden, hier in ons eigen land.
Aan de andere kant maakt De Schoolschrijver wekelijks mee hoe enthousiast
kinderen wel degelijk kunnen worden van boeken, lezen en verhalen
schrijven. Hoe ze zelfvertrouwen ontwikkelen juist door te lezen en over
verhalen te praten. Hoe trots ze zijn omdat het ze lukt hun zelfbedachte
verhaalwerelden op papier te krijgen.
De Schoolschrijver dóét het gewoon, horen we vaak, en dat klopt.
We ontwikkelen aantoonbaar effectieve programma’s waar kinderen
enthousiast van worden én die de leerkracht helpen in zijn of haar lees- en
schrijfonderwijs. We trekken samen op met de leerkracht, de bibliotheek
en de ouders. Want je boekt alleen succes wanneer je krachten bundelt.
‘De Schoolschrijver verbindt het onderwijs met de letteren, onder andere
door educatieve programma’s te ontwikkelen met een centrale rol voor
kinderboekenauteurs en die aansluiten bij behoeften van het onderwijs,’
schreef de Raad voor Cultuur in mei 2019 aan de minister van OCW, in het
Advies Cultuurbestel 2021 - 2024. Het is precies wat we nastreven.
De Raad schreef ook: ‘Daarnaast zet De Schoolschrijver online programma’s
en technologische innovatie in om leerlingen te motiveren voor lezen en
schrijven.’ We zijn verguld met deze mooie woorden, en blij dat de minister
positief op het Advies heeft gereageerd.
Het maakt de weg vrij voor het indienen van een beleidsplan binnen de
culturele basisinfrastructuur (BIS) van OCW. Juist vanuit zo’n structurele
basis kunnen we verder bouwen. Met scholen. Met bibliotheken. Met onze
letterenpartners, andere relevante organisaties en met diverse financiers.
Door samen op te trekken, resultaten boeken: dat is wat we willen. En dat is
waar we goed in zijn.
Aan al onze financiers past een speciaal woord van dank. Dankzij hun steun
en vertrouwen kon De Schoolschrijver ook het afgelopen jaar effectrijke
stappen zetten en nog meer kinderen het plezier van lezen en schrijven laten
ontdekken. Onze financiers vinden net als wij dat je gewoon moet dóén om
resultaat te bereiken. Doen met elkaar. Waarvan akte in de pagina’s hierna.

ieder kind taalsterk

Annemiek Neefjes
Directeur De Schoolschrijver
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DE SCHOOLSCHRIJVER
Stichting De Schoolschrijver zet zich
sinds 2010 in voor lettereneducatie voor
kinderen in het primair onderwijs in het
Nederlands taalgebied. Wij vinden dat
ieder kind recht heeft op een taalsterke
toekomst, waarin het volwaardig aan
de samenleving kan deelnemen.
Ons motto: ieder kind taalsterk.
Ten minste een op de tien Nederlandse kinderen
verlaat de basisschool met een taalachterstand.
En slechts een kwart van onze basisschoolleerlingen
houdt van lezen. Hiermee bungelt Nederland
onderaan in een internationaal onderzoek onder
vijftig landen. Er wordt steeds minder gelezen en als
gevolg daarvan gaat de taalvaardigheid achteruit.

MISSIE
De Schoolschrijver wil kinderen in het primair
onderwijs in Nederland taalsterk maken, opdat ze
volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.
Door vaardig te zijn in het begrijpen en gebruiken
van de taal, kunnen kinderen zich persoonlijk
uitdrukken, ontplooien, sterke relaties bouwen
en daarmee hun kansen op school en later in de
maatschappij verbeteren. De Schoolschrijver
wil met de inzet van kinderboekenschrijvers een
belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen
van laaggeletterdheid in het Nederlands taalgebied.

Verlangen naar verhalen
De Schoolschrijver jaagt het plezier aan in lezen en
schrijven door de inzet van kinderboekenschrijvers
en hun verbeeldingskracht. Ze brengen de wereld
van de literatuur binnen het bereik van de kinderen:
boeken zijn niet moeilijk of saai, maar spannende
werelden waarin je je kunt vereenzelvigen met
helden en heldinnen, die je verbeelding prikkelen
en die je meevoeren naar plaatsen waar alles kan
gebeuren. Omdat schrijvers zich zo goed in de
wereld van het kind kunnen verplaatsen, zijn zij
als geen ander in staat om de kracht van verhalen,
de lol in lezen en het plezier van schrijven over te
brengen op een nieuwe generatie.

‘Als je een schip wilt bouwen,
trommel dan geen mensen bij elkaar
om voor hout te zorgen,
orders te geven en het werk te delen,
maar roep in hen het verlangen
wakker naar de uitgestrekte,
eindeloze zee.’
Antoine de Saint-Exupéry

Met het verlangen naar de zee ontstaat vanzelf
de behoefte aan een boot om hem te bevaren.
De Schoolschrijver plaatst daarom de creativiteit
van de auteur in een educatieve context.
De organisatie traint de kinderboekenschrijver
om kinderen het juiste hout en de beste gereedschappen aan te reiken. Kinderboekenschrijvers
stimuleren het lezen en creatief schrijven - de
kracht van verhalen - om een fundamentele
verandering teweeg te brengen in de relatie van
een kind tot de taal en daarmee tot zijn wereld.

Linda de Haan geeft les op CBS De Oanrin, Twijzel

AANPAK
De Schoolschrijver wil de taalvaardigheid van
kinderen versterken, en motiveert ze daarbij om
boeken te lezen en verhalen te schrijven. Daarvoor
ontwikkelen we unieke lees- en schrijfprogramma’s,
die worden gegeven door geschoolde en creatieve
kinderboekenauteurs, de Schoolschrijvers.
De Schoolschrijver-programma’s sluiten aan bij het
taalcurriculum van het basisonderwijs.

Schrijvers binnen het onderwijs
Schoolschrijvers geven les met een zorgvuldig
uitgewerkte didactiek, maar hun rol is vrijer dan
die van de leerkracht; hun expertise ligt in de
verbeelding en het creatieve gebruik van taal. Ze
vullen de leerkracht aan en laten zien hoe ze de
bestaande lesuren anders invullen, waarbij het leesen schrijfplezier van kinderen wordt gestimuleerd.

Programma’s voor iedereen
In negen jaar is De Schoolschrijver uitgegroeid tot
een effectieve expert, verbinder en innovator op
het snijvlak van basisonderwijs en lettereneducatie.
Naast intensieve programma’s voor basisscholen met
een hoog percentage taalachterstand, beschikken

we inmiddels ook over flexibele programma’s om het
volledige basisonderwijs te bedienen, in de vorm van
de De Schoolschrijver-maand en diverse trainingen
voor professionals in en rondom het basisonderwijs.
Alle lessen worden gegeven door een Schoolschrijver.

DUURZAAM EFFECT
Een duurzame verandering in taal- en leesontwikkeling
van een kind bewerkstelligen gaat alleen in voortdurend contact met anderen. De invloed van de hele
gemeenschap rondom het kind is minstens zo
belangrijk als die van het onderwijs: thuis, de
leerkracht, de bibliotheek, vriendjes en verenigingen
en in toenemende mate sociale media. Daarom geven
de Schoolschrijvers in onze programma’s legio
mogelijkheden aan voor de leerkracht, de ouders
en de bibliotheekmedewerker of leesconsulent
om het effect op het kind te versterken en te laten
voortduren.

8 • jaarverslag 2018-2019 De Schoolschrijver

ONZE AMBITIES
De Schoolschrijver wil dat over
tien jaar geen kind in Nederland
de basisschool nog verlaat met
een taalachterstand. Nu is dat nog
een op de tien kinderen.
Om dit aantal omlaag te krijgen,
richten we ons op alle kinderen van
groep 3 tot en met 8, om ze zoveel
mogelijk in aanraking te brengen
met De Schoolschrijver-aanpak.

De Schoolschrijver jaarverslag 2018-2019 • 9

DE RESULTATEN
Het afgelopen schooljaar was de negende
editie van het halfjaarprogramma.
Het gebruik van De Schoolschrijver-maand
nam een vlucht, net als de Academietrainingen en de maatwerkprogramma’s.

BEREIK 2018 - 2019
100.000 kinderen
60 Schoolschrijvers
1.800 leerkrachten
180 leesconsulenten
200 pabostudenten

We ontwikkelden twee nieuwe Maanden en
bereikten tal van nieuwe scholen en partners.
De Schoolschrijver bereikt leerlingen direct in
de klas. Maar door ook de volwassenen om de
leerlingen heen nog beter en vaker in te zetten
bij onze aanpak, hebben we meer impact.

WAARDERING
Jaarlijks evalueren we de effectiviteit van ons
aanbod en stellen we op basis van de uitkomsten
(onderdelen van) programma’s bij. We houden
een jaarlijkse schriftelijke eindevaluatie onder
de scholen van het halfjaarprogramma, en ook
na afloop van het maandprogramma en van de
Academie.

Halfjaarprogramma’s

CONCREET
In 2018 - 2019 bereikten we 100.000 kinderen

Waarderingscijfers

Maandprogramma’s (sinds 2017-2018)

Het halfjaarprogramma 8,2
De maandprogramma’s 8,4
De Academie 8,1
De Schoolschrijvers zelf kregen een 8

In 2020 streven we naar 125.000 kinderen
Academie-trainingen

In 2024 willen we naar 200.000 kinderen

GRONINGEN
FRIESLAND
DRENTHE
NOORD-HOLLAND
FLEVOLAND

UTRECHT

1

ZUID-HOLLAND

OVERIJSSEL

GELDERLAND

schooljaar
2017 - 2018

ZEELAND

NOORD-BRABANT

1

LIMBURG
schooljaar
2018 - 2019
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TOELICHTING
HALFJAARPROGRAMMA
Net als in alle voorgaande jaren ziet de overgrote
meerderheid van de respondenten bij de leerlingen
resultaat op het gebied van toename van leesplezier,
creativiteit en zelfvertrouwen. Voor kinderen blijkt
de aanwezigheid van een heuse Schoolschrijver in
de klas bijzonder stimulerend, zowel op het gebied
van creatief schrijven, als op het gebied van het lezen
van literatuur. Door intensief te spelen met taal en
zelf woorden te vinden, worden kinderen beter in
de technische kant van lezen. Het vertrouwen
groeit, kinderen komen zelf om boeken vragen,
gaan sneller naar de bibliotheek en willen soms
niet meer ophouden met lezen.

Uit de evaluaties van de leerkrachten 2018 - 2019:
81 procent ziet leerlingen meer leesplezier hebben
80 procent ziet meer zelfvertrouwen
79 procent ziet meer creativiteit
76 procent ziet betere schrijfvaardigheid
53 procent ziet een vergrote taalontwikkeling

Impact op leerkrachten
65 procent van de leerkrachten uit het
halfjaarprogramma gaf aan dat ze elementen uit het
programma na afloop zelf willen blijven gebruiken.
Net als in voorgaande jaren hebben leerkrachten
meer kennis over jeugdliteratuur en wordt er tot
40 procent meer tijd besteed aan voorlezen en vrij
lezen. Ook heeft het ertoe geleid dat leerkrachten
schrijfopdrachten meer op fantasie en creativiteit
beoordelen in plaats van alleen op grammatica.
Kinderen die minder gevorderd zijn in spelling maar
wel schrijftalent hebben, krijgen op deze manier
erkenning en zijn gemotiveerd om wel te blijven
proberen.

Impact op ouders

Reacties van kinderen
Ruim 90 procent van de kinderen
geeft aan dat ze De Schoolschrijver
aanbevelen bij kinderen van andere
scholen. Een greep uit de argumenten
die ze daar zelf bij geven:
‘Daardoor krijg je meer interesse
in lezen en lees je meer.’
‘Dan worden alle scholen slimmer
en kunnen ze beter schrijven.’
‘Het is een goed idee en door De Schoolschrijver gaan meer kinderen lezen.’
‘Je leert wel echt heel veel en het
is gewoon leuk om te leren hoe je een
goed spannend verhaal kan schrijven.’
‘Omdat ze dan gaan beseffen dat
lezen en schrijven leuk is!’

Op scholen die het halfjaarprogramma
willen inzetten, is de opkomst van ouders bij
schoolactiviteiten doorgaans laag. Dit jaar
hebben we extra manieren gezocht om de
ouderbetrokkenheid te vergroten. Schoolschrijvers
hebben op basis van hun ervaringen een overzicht
gemaakt met effectieve tips om ouders te bereiken
en te betrekken. Deze tips zijn gedeeld tijdens de
training van de Schoolschrijvers en werden gebruikt
in de voorbereiding met de scholen. Op die scholen
waar ouderbetrokkenheid moeizamer van de grond
kwam, werden ouders bijvoorbeeld geïnformeerd
via nieuwsbrieven of sociale media, via een speciale
krant die de kinderen mee naar huis namen, of
met ouder-kindopdrachten van de Schoolschrijver.
Sommige scholen organiseerden een boekenmarkt
of een openbare les, anderen vroegen kinderen om
hun ouders thuis te gaan voorlezen. Het effect van
De Schoolschrijver in de thuissituatie hebben we niet
in kwantitatief onderzoek gemeten. Opvallend is wel
dat 75 procent van de ouders die wel deelnamen aan
ouderactiviteiten zeer positief reageerden.

Extern onderzoek
We investeren in onderzoek naar
onze impact en effecten: naast
eigen evaluaties onder deelnemers
en gebruikers houden we geregeld
onafhankelijk extern onderzoek.
Zie ook www.deschoolschrijver.nl
bij ‘onderzoeken en achtergronden’.

TOELICHTING
MAANDPROGRAMMA
In de evaluaties onder leerkrachten van het
maandprogramma 2018 - 2019, zien we net als
het voorgaande jaar de volgende effecten:
• fantasie en creativiteit zijn gestimuleerd;
• lees- en schrijfmotivatie zijn vergroot;
• kennis van verhaalstructuren is vergroot;
• leerkrachten bleken zelf meer gemotiveerd om
met creatief schrijven aan de slag te gaan in de klas.
60 procent van de ondervraagde leerkrachten
wil vaker meedoen aan een Maand. Als redenen
gaven ze de enthousiaste reacties van de kinderen,
de activerende afwisseling van video’s en opdrachten
en de gebruiksvriendelijkheid van de online
leerkrachtomgeving en het digitale lesmateriaal.

‘De kinderen in mijn klas wilden niet meer stoppen
met schrijven.’

‘De kinderen waren heel enthousiast, de digibordlessen
waren goed en als leerkracht kreeg je duidelijke informatie.’

Leerkrachten over het maandprogramma

Uit onafhankelijke onderzoeken naar
ons aanbod blijkt dat De Schoolschrijver
verschil maakt op een school. Ons
programma heeft positieve effecten
op zowel lees- en schrijfplezier als
woordenschat en taalbeheersing. In
2019 heeft onderzoeksbureau Sinzer op
ons verzoek onderzoek gedaan naar de
maatschappelijke duurzame impact van
De Schoolschrijver. De resultaten zijn
binnenkort beschikbaar.
Het maandprogramma en de Academie
bestaan een kleine twee jaar, vanaf het
begin verzamelen we ook hier data uit
evaluaties van de gebruikers. Extern
onderzoek volgt in de nabije toekomst.
Eind 2019 start Stichting Lezen / Kunst
van Lezen een praktijkonderzoek naar
De Schoolschrijver-maand, als bouwsteen
binnen het programma de Bibliotheek op
School (dBos). Doel is tot een landelijke
blauwdruk te komen voor dBosbibliotheken om de Maand in het dBosaanbod te integreren en de rol van de
leesconsulent te versterken.

12 • jaarverslag 2018-2019 De Schoolschrijver
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ONZE PROGRAMMA’S
Alle programma’s die we ontwikkelen,
zijn gebaseerd op dezelfde principes,
ongeacht de groep gebruikers. Dat kan
bijvoorbeeld een grote groep leerlingen
zijn met een taalachterstand, of een
gemiddelde klas die een boost kan
gebruiken bij lees- en schrijfmotivatie.
En denk ook aan een groep leerkrachten
op zoek naar nieuwe ideeën om zelf
toe te passen of aan een lichting pabostudenten.

Al onze programma’s
1.
2.

3.

4.

5.

Alle kinderen krijgen aan het begin van het
traject een verhalenmap. Dan volgt een klassikaal
traject met lezen, voorlezen, reflectie, creatief
schrijven en het ontsluiten van de schatkist van de
jeugdliteratuur.

Worden gegeven door een Schoolschrijver
Zijn gebaseerd op het principe van geïntegreerd
lees- en schrijfonderwijs. Lezen en schrijven
zijn met elkaar verbonden, versterken elkaar
en dienen samen een overkoepelend doel:
taalvaardigheid
Sluiten aan op het taalcurriculum en
ondersteunen daarmee de leerkracht. Alle
facetten van taaleducatie komen aan bod:
emotie, motivatie, expressie, cognitie en
reflectie
Bieden via digitale middelen nog meer
mogelijkheden om jonge leerlingen aan te
zetten tot creatief leren. Denk daarbij aan
nieuwe media en techniek zoals digitale
platforms, interactieve video’s en geanimeerde
digibordlessen voor innovatief taalonderwijs
Creëren meer impact en duurzaamheid doordat
ze ook de brede omgeving van het kind erbij
betrekken: de leerkracht, de bibliotheek en de
ouders

Het programma is inclusief
• Een boekenspeurtocht in de (school)bieb
• Mailen met de Schoolschrijver over (zijn) boeken
• Talentenklas: cursus creatief schrijven, voor leerlingen die zich verder willen ontwikkelen en voor
kinderen die extra zelfvertrouwen kunnen
gebruiken
• Oudersalon: bijeenkomst met Schoolschrijver en
ouders
• Koffiekamer: workshop met alle leerkrachten van
de school
• Vrije uren: de auteur bezoekt bijvoorbeeld andere
klassen, is beschikbaar voor kinderen en ouders of
kan ingaan op maatvragen van de school
• Feestelijk slotprogramma voor de hele school en
ouders

Schoolschrijver Lisa Boersen op De Indische Buurt School, Amsterdam

Bijzonderheden
Li Lefébure op de Emile Weslyschool, Maastricht

HET HALFJAARPROGRAMMA
Het halfjaarprogramma is een intensief programma
om structureel lezen, schrijven en taal bij kinderen
met taalachterstanden te verbeteren. Een half
schooljaar lang bezoekt een Schoolschrijver wekelijks
de school om met de kinderen te lezen, schrijven,
te reflecteren op boeken en nieuwe boeken te
ontdekken.
Doelgroep: leerlingen van groep 3 tot en met 8
van scholen met een hoog percentage taalachterstand, speciaal onderwijs en scholen met
nieuwkomerskinderen.

De Schoolschrijver werkt met regionale en lokale
partners (vaak bibliotheken) die het programma
helpen uitvoeren en aanpassen aan lokale wensen.
Zorgvuldige en vakkundige voorbereiding,
monitoring tijdens het traject, en het werken op
maat leiden tot een doelmatige en bestendige
relatie met de school, een belangrijke voorwaarde
om succes te kunnen boeken.

In de praktijk
Kinderen en leerkrachten bereiden zich twee weken
voor op de komst van de Schoolschrijver met een
draaiboek, posters, flyers en een boekenkist.
De Schoolschrijver wordt feestelijk ontvangen door
alle kinderen, leerkrachten en ouders van de school.
Leerkrachten tijdens Academie-training in Rotterdam

14 • jaarverslag 2018-2019 De Schoolschrijver

DE SCHOOLSCHRIJVERMAAND
De Schoolschrijver-maand bestaat uit vier
interactieve (digibord)lessen voor in de klas, met
de mogelijkheid van een live schrijver in les 4. De
lessen worden ingeleid met video’s door bekende
Schoolschrijvers. Ze praten rechtstreeks tegen de
kinderen, geven tips, lezen voor uit hun favoriete
boeken en reageren op verhalen uit de klas.
Doelgroep: voor leerlingen van groep 4 tot en met 8,
zowel scholen met een hoog percentage taalzwakke
leerlingen als reguliere basisscholen, of voor
Nederlands taalonderwijs in het buitenland. Er zijn
vier verschillende maandprogramma’s beschikbaar.
De leerkracht krijgt via een
online omgeving toegang tot
• Een lesvoorbereiding
• Video’s
• Werkbladen met opdrachten
• Een nieuwsbrief
• Een boekenlijst voor de ouders
• Materiaal voor de bibliotheekmedewerker om
de Maand voor te bereiden, te verdiepen en een
follow-up te geven

Anja Vereijken geeft Academie-training in Tilburg
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MAATWERKPROGRAMMA’S

Het maandprogramma biedt een werkmethode aan
leerkrachten die zij later ook zelf kunnen toepassen
in hun eigen taalonderwijs, en die reguliere lessen
vervangt. Ouders worden erbij betrokken met
een opdracht die de kinderen thuis met de ouders
moeten uitvoeren. Veel scholen sluiten op ons advies
de Maand feestelijk af met een verhalenpresentatie
met de ouders erbij.

We zetten onze expertise in om scholen,
bibliotheken, gemeentelijke overheden en
maatschappelijke organisaties te helpen bij het
tegengaan van de dalende lees- en schrijfmotivatie
en taalvaardigheid van kinderen. In gesprek met de
vragende partij kunnen we programma’s aanbieden
die een passende oplossing bieden voor een
specifieke behoefte.

DE SCHOOLSCHRIJVERACADEMIE
Training en coaching voor onderwijsprofessionals:
schoolteams, leesconsulenten van bibliotheken,
pabo-studenten en anderen. De programma’s
van een dagdeel worden uitgevoerd door
Schoolschrijvers.
De Schoolschrijver Academie richt zich op
innovatieve en duurzame professionalisering in en
rondom het onderwijs. Dezelfde Schoolschrijvers
die kinderen warm maken voor verhalen en ze leren
spelen met taal, geven trainingen met praktische
handvatten voor een meer creatieve aanpak van
het lees- en schrijfonderwijs. Daarnaast zijn er
coachingstrajecten waarbij Schoolschrijvers via
interventies leerkrachten on the job begeleiden
en tips geven tijdens hun lespraktijk.

Eus Roovers op De Lochtenberg, Tilburg

BOUWSTENEN
De vier aanbodsvormen van De Schoolschrijver
kunnen als modules met elkaar worden
gecombineerd, zodat het effect wordt
verduurzaamd. Zo kan een school na een
halfjaarprogramma het traject vervolgen met een
De Schoolschrijver-maand. Een coachingstraject
kan voorafgaan aan of volgen op een Maand.
Met de huidige vier maandprogramma’s kan
zelfs een doorlopende leerlijn voor groep 4 tot
en met 8 worden samengesteld, die een school
dan bijvoorbeeld weer kan combineren met een
Academie voor de leerkrachten.

Enkele voorbeelden
• Een workshop lezen en schrijven, ontwikkeld voor
nieuwkomerskinderen in samenwerking met een
bibliotheek
• Samenwerking met een lokale jongerenwerkorganisatie in vier bijeenkomsten over leesbevordering en taalontwikkeling, speciaal voor jonge
jongens en meiden tussen de 10 en 17 jaar
• Inspiratiedag voor leesconsulenten van
bibliotheken
• Vierdelige cursus Geïntegreerd Lezen & Schrijven
voor leescoördinatoren en leesconsulenten,
in opdracht van Stichting Lezen en in samenwerking met Mariet Lems
• Programma in de verlengde leertijd van
taalzwakke scholen
• Dagprogramma voor pabo’s met inzet van
Schoolschrijvers. Daarbij wordt geoefend met
ons Maandprogramma, dat tweedejaars moeten
geven aan medestudenten

16 • jaarverslag 2018-2019 De Schoolschrijver

De Schoolschrijver jaarverslag 2018-2019 • 17

IN VOGELVLUCHT
SCHOOLJAAR 2018 - 2019

Leerlingen van De Taaltuin, Schiedam.

In Den Haag werd Selma Noort beëdigd als
Schoolschrijver door wethouder Saskia Bruines,
onder toeziend oog van de kinderen van de Helen
Parkhurstschool.

De landelijke aftrap van de negende editie van het
halfjaarprogramma was op OBS De Krijtmolen in Amsterdam.
Aby Hartog kreeg De Schoolschrijver-sjerp omgehangen door
Adrianna uit groep 5 en door Erik van Muiswinkel.

In Helmond nam Schoolschrijver Anja Vereijken
de ouders, leerkrachten en kinderen mee naar buiten op
een speciale schrijfwandeling. Kinderen voerden samen
met ouders de schrijfopdrachten uit.

In Oudehaske werd Lida Dijkstra binnengehaald met
paard en wagen. De kinderen van It Haskerplak hadden
voor hun nieuwe Schoolschrijver het schoolhek versierd
met tekeningen.

Feest op kantoor: Irene Moors overhandigde namens
de VriendenLoterij een cheque aan Annemiek Neefjes,
voor verdere groei en innovatie van De Schoolschrijver.

Het certificaat is binnen! In Den Bosch werd onze cursus
Creatief Schrijven afgerond door leesconsulenten van
bibliotheken, door leescoördinatoren en leerkrachten
van scholen.

Drukte op de NOT-beurs, waar we voor het eerst
een eigen stand hadden om meer scholen met onze
programma’s bekend te maken. De beurs trok in vijf
dagen circa 40.000 bezoekers.

lezen > schrijven > taalplezier!
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DE SCHOOLSCHRIJVERS
Selma
Noort

Anja
Vereijken
Simone
Arts

Eus
Roovers

Anneke
Scholtens

Een selectie van onze Schoolschrijvers schooljaar 2018 - 2019 staat op deze foto.
Kijk voor een overzicht van alle schrijvers op www.deschoolschrijver.nl

Marc
ter
Horst

Charlotte
Doornhein

Henna
Goudzand

Ruben
Prins

Tialda
Hoogeveen

Sanne
Rooseboom

Marlies
Verhelst

Maranke
Rinck

Rian
Visser

Anna
van Praag

Annejoke
Smids

Gonneke
Huizing
Fabien
van der
Ham

Lida
Dijkstra

Claudia
Jong

Linda
de Haan

Tiny
Fisscher

Saskia
van der
Wiel

Annemarie
Bon

MarieLouise
Sekrève

Lisa
Boersen

Pieter
Koolwijk

Corien
Oranje

Mark
Sekrève
Kate
Schlingemann

Aby
Hartog

Lydia
Rood

Barbara
Scholten
Enne
Koens

Ellen
Stoop

Fiona
Riempt

Li
Lefébure

Marlies
Slegers

Anke
Kranendonk

Janny
van der Molen
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Inmiddels zijn er zestig professionele kinderboekenauteurs met
het predicaat Schoolschrijver. Sommigen werken binnen het
halfjaarprogramma, anderen verzorgen lessen van de Maand
of geven de trainingen voor volwassenen. Ze zijn de beste
ambassadeurs voor het contact tussen boeken en kinderen, tussen
school, thuis, bibliotheek en boekwinkel. Stuk voor stuk creatieve
taalspecialisten, die hun kennis en motivatie overdragen in het hart
van het onderwijs. Dat Schoolschrijverschap vergt regelmatige
bijscholing.

DIDACTIEK EN
PRAKTIJKERVARING
Startende Schoolschrijvers volgen trainingen
over didactiek, werkvormen, lesopbouw en
de samenwerking met de leerkracht. Ervaren
Schoolschrijvers gaan jaarlijks op herhaling.
Onze trainingsdagen waren dit schooljaar in
november 2018 en juni 2019. Een belangrijk
onderdeel van onze trainingen is de peer-to-peer
workshop: auteurs die tips en ervaringen met
elkaar uitwisselen. Trainers waren onder anderen
Schoolschrijver Aby Hartog en Lodewijk Ouwens,
docent didactische vaardigheden aan de Willem de
Kooning Academie. Daarnaast presenteerden de
schrijvers in juni veelvoorkomende vragen en best
practices voor elkaar tijdens een informatiemarkt.

WISSELWERKING
Tijdens de evaluatie van het halfjaarprogramma
benadrukten meerdere Schoolschrijvers de
waarde van samenwerking met gemotiveerde
leerkrachten, die hun veel leerden over lesopbouw
en over de afstemming op de behoeften van de
klas. Omgekeerd gaven leerkrachten vaak aan dat
Schoolschrijvers een creatieve en inhoudelijke
verrijking waren van de lessen, en nieuwe manieren
gaven om aan te sluiten bij de belevingswereld van
de leerlingen.

Training van Lodewijk Ouwens op de Schoolschrijversdag juni 2019

‘Bij schrijfopdrachten denken we nu:
hmm, hoe zou de Schoolschrijver dit oppakken?’

‘Je leert natuurlijk wel van elkaar, je doet
weer inspiratie op. De opdrachten die hij
heeft gedaan daar had ik nooit mee gewerkt...
Die ideeën zijn wel nieuw voor mij.’

Leerkrachten
na samenwerking met een Schoolschrijver

UITBREIDING
Workshop op De Schoolschrijver-trainingsdag juni 2019 in Amersfoort

Een greep uit onze grote
groep Schoolschrijvers
v.l.n.r.: Maren Stoffels,
Arend van Dam,
Bibi Dumon Tak,
Jozua Douglas
en Manon Sikkel

Dit seizoen verwelkomden we zes nieuwe schrijvers.
Eenmalige medewerking gingen we aan met Jozua
Douglas, Tjibbe Veldkamp en Bibi Dumon Tak, bij
de productie van nieuwe maandprogramma’s. Om
naast het arbeidsintensieve halfjaarprogramma de
gewenste uitbreiding te realiseren van ons overige
aanbod, moeten we ervoor zorgen dat het aantal
Schoolschrijvers door heel Nederland op peil blijft.
Met name in Limburg, Brabant en regio Rotterdam
streven we naar een grotere dekkingsgraad.
Belangrijke criteria voor nieuwe Schoolschrijvers:
een sterk oeuvre bij een gevestigde uitgeverij,
en een sterke affiniteit met onderwijs. Zeker binnen
het halfjaarprogramma zijn ze een rolmodel voor
kinderen. Daarom moeten we oog houden voor
een representatieve en diverse afspiegeling van de
samenleving binnen ons schrijversbestand.

‘Ik kan door goede communicatie met de
leerkracht mijn lessen nog beter uitvoeren. De
leerkracht kent de zwakke en sterke punten van
de leerlingen. Zo kan ik nog meer finetunen.’

Schoolschrijver Li Lefébure

Schoolschrijver Marc ter Horst

‘De leerkracht van groep 7 zei me dat ik best
wat vaker vaktaal mag gebruiken. Termen
als synoniemen en signaalwoorden gaan de
kinderen later ook nog wel tegenkomen.’
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FINANCIEEL

21%

11 %

7%
5%

INKOMSTEN

27 %

Het afgelopen schooljaar ontvingen we bijdragen
van in totaal 45 externe financiers, waarvan 10
nieuwe. Meer dan 70 procent betrof lokale of
regionale financiers, 30 procent landelijke financiers.
De diversiteit en spreiding van financiers geeft
aan dat we ook het afgelopen jaar groot draagvlak
wisten te creëren voor onze missie en de activiteiten
die hieruit voortvloeiden.

De bijdragen van onze financiers en partners
bestonden voor driekwart uit meerjarige giften,
ruim 25 procent meer dan vorig jaar. Daar zijn
we ongelooflijk blij mee. Met de meerjarige
toekenningen kunnen we samen met deze financiers
en partners duurzaam werken aan het verder
realiseren van onze doelen. Apart het vermelden
waard is dat we van de VriendenLoterij een
eenmalige gulle bijdrage ontvingen van 536.000 euro
voor de komende vijf jaren.

FINANCIERINGSSTRATEGIE
28 %

Personeel
Auteurs
Activiteiten
Ontwikkeling
Organisatie
Lokale partners
Afschrijvingen (1%)

Uitgaven De Schoolschrijver 2018 - 2019

12% 4%
15%

17%

50 %

Overheid
Private fondsen
Bedrijfsleven
Scholen
Partners
Overig (2%)

Inkomsten De Schoolschrijver 2018 - 2019

Wij ontvingen financiële bijdragen van private
fondsen (50 procent), overheid (17 procent) en
bedrijven of bedrijfsfondsen (15 procent). Onze zes
samenwerkingspartners (met name bibliotheken)
leverden bijdragen in natura, goed voor 4 procent.
Onze inkomsten uit de markt betroffen 14 procent.
De directe omzet uit de onderwijsmarkt willen
we de komende jaren verder laten groeien, zodat
we zelfstandiger zijn en de continuïteit van de
organisatie kunnen waarborgen.
Zes lokale en regionale samenwerkingspartners
(vijf bibliotheekorganisaties en het
Kinderboekenmuseum Den Haag) en verschillende
lokale bibliotheken coördineerden en begeleidden
onze halfjaarprogramma’s buiten Amsterdam.
Daarmee leverden zij een belangrijke bijdrage
in natura: 80 procent van de uren die zij aan de
samenwerking met De Schoolschrijver besteedden,
financierden ze uit eigen middelen.

Ook dit schooljaar hanteerden wij een
uitgebalanceerde financieringsmix, met een
afgewogen verhouding tussen verschillende
inkomstenbronnen: direct en indirect; privaat en
publiek; geoormerkt en ongeoormerkt; kort en lang
geld.

UITGAVEN
Meer dan een kwart van onze uitgaven (ruim 346.000
euro; 27 procent) werd besteed aan de honoraria van
onze Schoolschrijvers. Zij zijn voor ons aanbod van
onschatbare waarde. 28 procent van onze uitgaven
ging naar personeelskosten. We verhoogden
de uitgaven voor marketingcommunicatie om
onze positie in de markt te verstevigen en meer
naamsbekendheid te genereren. Daarnaast was een
uitbreiding van het aantal medewerkers (+0,7 fte)
nodig en zijn 2 medewerkers met een zzp-contract
overgegaan naar een arbeidsovereenkomst. De
kosten van ons halfjaarprogramma consolideerden
we door het bereik te begrenzen op vijftig scholen.

Investeringen
In lijn met onze strategische ambities reserveren
we jaarlijks rond de 10 procent van het budget
voor ons Lab (productinnovatie en onderzoek). Dit
jaar bedroeg die investering ruim 145.000 euro, 11
procent. Met onze innovaties kunnen we met onze
programma’s maximaal blijven aansluiten bij (ICT-)
ontwikkelingen, bij behoeftes van scholen en de
belevingswereld van kinderen.

Exploitatiesaldo
Het negatieve bedrijfsresultaat dit boekjaar van iets
meer dan 37.000 euro, financierden wij bijna geheel
uit de bestemmingsreserve Platform, die vorig
boekjaar met dit doel was gevormd.

Onze financiële doelstelling blijft om binnen vijf
jaar meer dan 10 procent van alle basisscholen te
bedienen en daarmee een derde van onze inkomsten
uit die markt te genereren. Daarnaast blijft onze
koers om per 2021 te zijn opgenomen in de culturele
basisinfrastructuur (BIS) van het ministerie van OCW,
zodat we continuïteit van onze organisatie kunnen
waarborgen. We zijn dan ook verheugd dat minister
Van Engelshoven het positieve advies van de Raad
voor Cultuur (mei 2019) heeft overgenomen.
De Schoolschrijver kan nu een beleidsplan indienen
waarover de Raad voor Cultuur voor de zomer van
2020 een advies aan de minister zal uitbrengen.
Het overige deel van onze begroting werven wij
bij subsidiënten, bedrijven, donateurs en private
fondsen. Voor financiering van ons Lab richten wij
ons met name tot bedrijfsleven en bedrijfsfondsen,
waarmee zij hun maatschappelijke betrokkenheid
in de praktijk kunnen brengen. We zijn verheugd
dat ING Nederland fonds ons reeds meerdere jaren
financieel steunt om als organisatie klaar te zijn
voor onze groeiambities. De financiering van ons
halfjaarprogramma werven wij zoveel mogelijk lokaal
en regionaal, daar waar de activiteiten plaatshebben.
Voor een intensievere werving van particuliere en
zakelijke donateurs organiseerden we voor het
eerst drie laagdrempelige bijeenkomsten, waar
potentiële partners en gevers kennis konden
maken met de stichting, haar werkzaamheden
en doelstellingen. De bijeenkomsten konden
rekenen op veel enthousiasme en leverden nieuwe
samenwerkingsverbanden en ambassadeurs op.
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VERMOGENSOPBOUW

FINANCIERS

Het weerstandsvermogen van De Schoolschrijver
is bescheiden. De algemene reserve van de
stichting bedraagt 88.689 euro, nog geen 7
procent van onze totale uitgaven in 2018 - 2019.
Vermogensopbouw blijft slechts in zeer beperkte
mate mogelijk, omdat sommige financiers dit niet
toestaan. Daarom beschikt de stichting niet over
een continuïteitsreserve om bij tegenvallende
financiering de continuïteit van de organisatie en
daarmee onze activiteiten te garanderen.

De Schoolschrijver wordt mede mogelijk gemaakt door:

BOEKJAAR
Het schooljaar 2018 - 2019 was ons laatste
academische boekjaar. Vanaf 1 januari 2020 gaan wij
kalenderboekjaren hanteren. Het eerste deel van
het lopende boekjaar (1 september - 31 december
2019) zal bij wijze van overbrugging daarom worden
verkort.

‘Door investering in
De Schoolschrijver draagt ING
Nederland fonds bij aan de
ontwikkeling van de (digitale)
Schoolschrijver-maand, en
daarmee aan de schaalbaarheid
van een belangrijk
onderwijsprogramma.’

Emmelie Gulpers,
expert Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen bij ING Nederland fonds

Financiers schooljaar 2018 - 2019
Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), Ars Donandi - WJO De Vries Fonds, Burgerweeshuis Haarlem,
Charity Stichting Rob Cheers, Cultuurfonds Eindhoven, De Versterking, Elisabeth Strouven Fonds, Elise
Mathildefonds, Fonds 1818, Fonds 21, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Fundatie Van den SantheuvelSobbe,
Gemeente Tilburg, Henriëtte Fonds, Het Amsterdamsche Fonds, H.L. Druckerfonds, IMC Goede doel,
ING Nederland fonds, Jeugdeducatiefonds, Kinderfonds van Dusseldorp, Leidsche Maatschappij van
Weldadigheid, Levi Lassen, Maatschappij tot het nut van ‘t Algemeen Amsterdam (NUT Amsterdam),
Madurodam Kinderfonds, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Pro Juventute
Steunstichting ‘s-Gravenhage, Sint Clemens Stichting, Sint Laurensfonds, SNS Fonds Eemsmond Appingedam,
Steunfonds Amsterdam bja-cow, Stichting Boschuysen, Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof, Talud,
Van der Mandele, Van Heloma Stichting, Volkskracht – Van Leeuwen Lignac, VriendenLoterij, VSBfonds,
Weeshuis Doopsgezinden en Zonnige Jeugd.
Lokale partners
Biblionet Groningen, Bibliotheekservice Fryslân / FERS, Bibliotheek Rotterdam, Bibliotheek Schiedam, Cubiss
(Noord-Brabant en Limburg), Kinderboekenmuseum en de lokale bibliotheken in de provincies Friesland,
Groningen, Limburg en Noord-Brabant.
Wij bedanken ook …
Abdelkader Benali, Erik van Muiswinkel, ITA Amsterdam, Kidsweek, LKCA, Mocca, Nederlandse Boekenbon B.V.,
Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stichting Lezen/Kunst van Lezen, Stichting Lezen & Schrijven,
De Schrijverscentrale, De VoorleesExpress en vele anderen.
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IN VOGELVLUCHT
SCHOOLJAAR 2018 - 2019

Linda, een moeder uit Amsterdam, leidt een
kinderschrijfgroepje, sinds haar dochter met veel plezier
het De Schoolschrijver-maandprogramma volgde.
Schrijfgrage kinderen uit groep 7 komen nu wekelijks
na schooltijd samen om verder te werken aan nieuwe
verhalen. Daarbij gebruikt Linda de werkwijze van De
Schoolschrijver.

Op de pabo-dag bij INHolland Alkmaar verzorgden
Schoolschrijvers en leerkrachten een uitgebreid
lesprogramma over geïntegreerd schrijf- en leesonderwijs en kinderliteratuur. Tweedejaars
studenten gaven les aan medestudenten over
onze maandprogramma’s en lieten ze creatieve
schrijfopdrachten uitvoeren.

Slotfeest Amsterdam. Nog één keer worden ze in het
zonnetje gezet en daarna zwaaien deze Schoolschrijvers
hun klassen uit. Van links naar rechts: Aby Hartog,
Barbara Scholten, Ellen Stoop, presentator Francesca
Wagenaar, Henna Goudzand en Ruben Prins.

Maar liefst 82 vaders van basisschool El Kadisia in
Amsterdam bezochten de speciale vadersalon van
Schoolschrijver Tiny Fisscher. Tiny vertelde wat ouders
kunnen doen om de taalontwikkeling van hun kind te
verbeteren; voorlezen of (sterke) verhalen te vertellen.
Meerdere vaders kwamen een foto maken van het
spreekwoordenboek dat ze had gebruikt, om aan te
schaffen voor thuis. Op de foto Tiny en haar leerlingen.

Abdelkader Benali en Annemiek Neefjes verwelkomden
relaties van De Schoolschrijver tijdens het slotfeest
van het halfjaarprogramma in ITA in Amsterdam. Ruim
duizend kinderen namen de schouwburg over en
namen met eigen optredens feestelijk afscheid van hun
Schoolschrijvers.

Tijdens zijn afscheidsfeest in Tilburg zette
Schoolschrijver Eus Roovers zijn leerlingen op de
voorleestroon, zodat zij met hun verhalen de show
konden stelen.

In Friesland namen vijf Schoolschrijvers afscheid
met een estafettegedicht: iedere school voegde een
strofe toe en stuurde het door naar het volgende
afscheidsfeest.

2018 - 2019
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MARKETING COMMUNICATIE
EN VERKOOP
Het afgelopen schooljaar hebben
we geïnvesteerd in marketing- en
verkoopexpertise. We hebben een
verkoopafdeling ingericht met twee
nieuwe medewerkers die veel ervaring
hebben met twee van onze doelgroepen:
primair onderwijs en bibliotheken.

Het was een jaar van training-on-the-job, van zaaien en
vooral: van relaties opbouwen. Al dat werk heeft ons tal
van transacties opgeleverd, maar meer nog inzicht in de
behoeften en de besluitvorming van onze doelgroepen.
Het eerste jaar met een groter marketing-verkoopteam
heeft de waarde bewezen van persoonlijk, gericht
contact. Juist omdat we duurzame resultaten beogen,
werken we bij voorkeur vanuit partnerschappen en
samenwerkingen. Dat vraagt een lange adem.

Resultaten en bevindingen

IN DE MEDIA
De Schoolschrijver kreeg in haar negende
jaar veel positieve media-aandacht.
We stonden onder andere in Algemeen
Dagblad, Het Parool, Leeuwarder Courant,
en tal van regionale media. Annemiek
Neefjes was in februari te gast in het
tv-programma 5 uur Live; aanleiding
was een eenmalig beneficiëntschap
van de VriendenLoterij. Eerder werd
ze ook als De Schoolschrijver-oprichter
in Het Parool in het zonnetje gezet als
een van de 63 culturele bijdragers voor
jongeren in Amsterdam. Een prachtig
compliment voor de impact van
De Schoolschrijver in deze stad.

Dit was het eerste volledige jaar met ons maandaanbod.
We bereikten met De Schoolschrijver-maand 9.000
kinderen in de klas, een forse stijging ten opzichte van
1.800 kinderen het jaar ervoor. Ons nieuwe programmaaanbod leidt dus al in het tweede jaar tot een bijna
even groot bereik als ons halfjaarprogramma (11.000).
Met de Academie bereikten we 150 leerkrachten, 200
pabostudenten en 180 leesconsulenten.
De mix waarin Maanden, Academie en andere
programma’s werden afgenomen, bleek anders dan
de prognose, waarbij De Schoolschrijver Academie
boven verwachting presteerde door de toenemende
belangstelling van leesconsulenten. De Maand bleef
achter bij wat we als doel hadden gesteld en er kwam
onvoorzien vraag naar maatwerkprogramma’s op basis
van onze expertise, onder andere door stichting Ara Cora
en Stichting Lezen.

Persoonlijk contact

De algemene berichtgeving over
De Schoolschrijver genereerde een bereik
in erkende nieuwsmedia van ruim 3,3
miljoen mensen, waarvan meer dan 60%
online (analyse Mediaweb). Een stijging
van 1,1 miljoen ten opzichte van vorig jaar.
Op pagina 38 een impressie.

We hebben dit schooljaar stevig ingezet op het
vergroten van onze zichtbaarheid. We bezochten
informatiemarkten en congressen, scholenkoepels en
bibliotheekorganisaties. Onze eerste deelname aan
de NOT-onderwijsbeurs in de Jaarbeurs Utrecht in
januari (40.000 bezoekers) was succesvol. Vijf dagen
lang was onze stand het centrum van een intensieve
wervingscampagne. Naast de NOT stonden we dit jaar
onder andere ook op het congres Makkelijk Lezen, de
Onderwijsinnovatiemarkt van de gemeente Leiden en het
congres Lezen Centraal van Stichting Lezen.

De NOT-beurs, januari 2019

MERKBEKENDHEID
EN KLANTENBINDING
We laten in alle campagnes nu zien dat
De Schoolschrijver naast het halfjaarprogramma ook
programma’s biedt voor het hele basisonderwijs.
Door frequent en intensief klantcontact, en door
het monitoren van de effecten van onze campagnes
vergaren we waardevolle informatie over onze
doelgroep.
• Online advertenties in nieuwsbrieven naar zo’n
35.000 leerkrachten, en direct mailings naar
basisscholen in Amsterdam en naar NOB-scholen
(Nederlands onderwijs in het buitenland)
• Een speciale nieuwsbrief en o.a. folders voor
bibliotheken. Communicatie ook via besloten
sociale netwerken voor bibliotheken
• Gebruik van positieve klantervaringen
(testimonials) voor publiciteit; de productie van
filmpjes met lees- en schrijftips voor onze eigen
kanalen (gemiddeld 2000 nieuwsbriefabonnees
en 3000 volgers)
• Inzet van influencers uit het onderwijsveld
(Onderwijs van morgen, Onderwijswereld,
juf Beau, e.a.) om traffic naar onze website te
genereren
• Inspiratiesessies voor leesconsulenten en
leescoördinatoren; deze doelgroep brengt ons
aanbod graag onder de aandacht van scholen
• Google Adwords ingericht dankzij de Google grant,
om traffic naar de website te bevorderen

SAMENWERKINGSVERBANDEN
Steeds meer gemeenten en bibliotheken zien De
Schoolschrijver als expert op het gebied van creatief
lees- en schrijfonderwijs. Een paar voorbeelden van
samenwerkingsverbanden en maatwerk:
• Sinds oktober 2018 is De Schoolschrijver opgenomen
in het aanbod van het Jeugdeducatiefonds (JEF).
Gecertificeerde scholen kunnen voor onze programma’s
een aanvraag indienen bij JEF. Acht scholen maakten
hier tot nog toe gebruik van, de meeste kozen voor
twee maandprogramma’s en een Academie-training
• In opdracht van Pabo Alkmaar verzorgden wij voor
studenten - de leerkrachten van de toekomst - een
trainingsdag op basis van onze De Schoolschrijvermaand. Op basis van deze dag ontwikkelden we
aanbod voor andere pabo’s
• De Schoolschrijver-maand is opgenomen in het aanbod
van Kunstcentrum Rotterdam voor inzet in de verlengde
leertijd op basisscholen in Rotterdam-Zuid
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ORGANISATIE EN
MEDEWERKERS
De organisatie van stichting De Schoolschrijver is verdeeld over vier domeinen:
Landelijke coördinatie halfjaarprogramma; Innovatie en programma-ontwikkeling;
Marketing, communicatie en sales; Zakelijk management (zie organogram).
De directeur draagt zorg voor strategie en beleid en voert de algemene leiding
over de vier domeinen. Het bestuur heeft een controlerende en adviserende rol.

MEDEWERKERS

INZET OP INNOVATIE

Er waren in schooljaar 2018-2019 negen medewerkers in loondienst, van wie drie op basis van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
De overige elf medewerkers waren op freelancebasis actief of middels detachering respectievelijk
verloning. Verdere ondersteuning kregen we van
twee stagiaires, een vaste vrijwilliger (samen 1 fte) en
tijdens het jaarlijkse slotevenement in Internationaal
Theater Amsterdam van een vrijwilligersteam.
Het personeelsbestand exclusief stagiaires en
vrijwilligers steeg van 6,6 naar 8,4 fte, voor de inzet
op innovatie en de focus op marketing en sales.

Binnen het domein Innovatie en programmaontwikkeling (het Lab) werken nu twee medewerkers.
Deze onderwijskundig ontwerper en educatief
ontwikkelaar ontwierpen en realiseerden twee nieuwe
maandprogramma’s, voor midden- en bovenbouw.
Daarnaast ontwikkelden ze nieuwe Academietrainingen en begeleidden ze auteurs om de trainingen
te kunnen geven. Ook ontwikkelen ze programma’s op
maat, zoals coachings. Ze monitoren de kwaliteit van
de programma’s door schoolbezoeken en evaluaties,
verbeteren waar nodig en ontwikkelen aanvullende
materialen. Meer over hun werk leest u op pagina 32.

Kinderen tijdens slotevenement halfjaarprogramma in Amsterdam

Bestuur

Directie
strategie & beleid, onderzoek (strategische bewijsvoering) relatiebeheer grote gevers, algemene leiding,
personeelsbeleid, directie-/bestuursondersteuning

Marketing, 
communicatie en sales *

Innovatie en programma
ontwikkeling (Lab) *

Zakelijk management *

Landelijke coördinatie
h alfjaarprogramma DSS *

marketingstrategie

ontwikkeling nieuwe (digitale)
programma’s

opstellen financieel zakelijke
strategie, inclusief verdienmodellen bedrijfsvoering:
verantwoordelijk voor contracten, financiële administratie,
facilitair management; planning
& logistiek; procesmanagement
(standaardiseren en automatiseren interne bedrijfsprocessen)
ICT-beheer en -ondersteuning
(platform, kantoorautomatisering) CRM-beheer zakelijke
ondersteuning

kwaliteitsbewaking, actualisatie
handleidingen effecten-onderzoek / programma-ontwikkeling
acquisitie auteurs en scholen
t.b.v. halfjaar-programma,
werven nieuwe regio’s/partners,
contact-onderhoud partners
(DSS lokaal), & CRM-gebruik,
coördinatie Amsterdam productioneel: evenementen mbt
halfjaarprogramma; trainingen
auteurs

marketing en communicatie
(website, drukwerk, s ociale
media, klant-events)
sales modules & CRM-gebruik
(afnemers) pr, media

coördinatie online platform
(functioneel)
ICT-ondersteuning (functioneel
gericht op programma’s en
platform)
effecten-onderzoek /
implementatie van nieuwe
producten, productmanagement

* Management team

Service-desk

Relatiebeheer geldgevers/fondsenwerver

klantcontact en (administr.) processen
rondom product-verkoop

werven van gelden bij publieke en private fondsen,
particulieren,bedrijven en bedrijfsfondsen CRMgebruik; relatiemanagement; opzetten relatie-events,
opstellen verantwoording over gelden

FOCUS OP MARKETING
EN SALES

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

In het domein Marketing, communicatie, sales
werkten vijf collega’s (2,45 fte) aan de promotie
en verkoop van de maandprogramma’s en de
Academie-trainingen, en aan de bekendheid van
De Schoolschrijver in het algemeen.
Ondersteund door communicatie- en
verkoopcampagnes benaderen ze mogelijke
afnemers van de programma’s en trainingen
binnen het onderwijsveld, bij onder andere
bibliotheekorganisaties en pabo’s. Deels wordt
ingezet op retentie en relatieversteviging met
bestaande afnemers en met pers, deels op
uitbreiding met nieuwe contacten. De afdeling
investeert in frequent persoonlijk contact en (beurs)
bezoeken om inzicht te krijgen in de behoeften van
scholen en daarop een passend aanbod te doen.
Zie ook pagina 28 - 29.

We zijn een groeiende organisatie die werkt aan
continuïteit en bestendiging. Met dat doel namen
we een aantal keren op projectbasis specialistische
diensten af van externe organisaties. Zo namen
we een adviseur werkgeverszaken in de arm
voor het aanscherpen van arbeidsvoorwaarden,
functieprofielen en een salarishuis. Daarnaast
betrokken we diensten voor onder andere de
werving van nieuwe bestuursleden, public affairs
en juridische zaken.
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HET MAKEN VAN DE MAAND
Het team voor Innovatie en ontwikkeling
(het Lab) heeft in augustus 2019 twee
nieuwe maandprogramma’s opgeleverd;
hiermee staat het aantal op vier.
Echt waar? behandelt het onderscheid
tussen fictie en non-fictie.
Leesgeheimen gaat over welke boeken je
grijpen. Het Lab-team vertelt hoe ze bij
zo’n maandproductie al hun expertise uit
de kast halen. Een praktijkverhaal.

HET ONDERWERP

CREATIEVE BASIS

Ons team bestaat uit een onderwijskundige en
een educatief ontwikkelaar, plus een projectleider
met een netwerk in het onderwijsveld. Een nieuw
onderwerp voor een maandprogramma bepalen we
samen. We vragen bestaande en potentiële afnemers
naar hun lesbehoeften. Soms zoeken scholen
contact met ons, op zoek naar taalprogramma’s over
specifieke onderwerpen. Uit die onderwerpen en
invalshoeken moet een lesprogramma over lezen en
schrijven voortkomen dat toegankelijk, aantrekkelijk
en inspirerend is. Bovendien moet het programma in
één maand effect opleveren en lang beklijven.
We leggen de lat dus hoog!

Als we een onderwerp bepaald
hebben, selecteren we de kinderboekenschrijvers; zes schrijvers
per maandprogramma (drie voor de
middenbouw, drie voor de bovenbouw).
Zij zijn onze inhoudsdeskundigen met wie
we brainstormen over de uitwerking van
de lees- en schrijfopdrachten. Ze
formuleren welke obstakels en
oplossingen ze signaleren
bij het creatief schrijven, en ze
putten uit hun grote kennis
van jeugdliteratuur voor
aansprekende voorbeelden
en leesfragmenten. Aan ons de
taak om die creatieve inbreng te
verwerken in onze lesprogramma’s.

LESSEN EN MATERIALEN
Filmopname voor de nieuwe Maand ‘Echt waar? ’, met Schoolschrijver Enne Koens

In de ontwerpfase maken we
afwegingen voor inhoud, niveau
en lengte van de oefeningen,
kijken we naar de opbouw en
het leereffect. Ook produceren
we werkbladen voor leerlingen,
stellen we leeslijsten op voor
de schoolbibliotheek en adviesbrieven voor ouders en
leesconsulenten. Veel tijd gaat
naar de stap-voor-stap-handleiding
waarmee de leerkracht de klas door de
lessen moet sturen. De manier van werken
moet zo laagdrempelig en stimulerend
zijn dat de leerkracht na afloop
van de Maand de aanpak van De
Schoolschrijver blijft hanteren.

FILMEN EN
PRODUCEREN
De digibordlessen bestaan uit video’s
en app-berichten, waarin de schrijvers
de hoofdrol spelen en contact leggen met
de klas. Wij schrijven met hen de scripts.
Ze reiken de leerlingen de ideeën en
technieken aan, die de leerlingen toepassen
in schrijf- en leesopdrachten. Leerlingen
accepteren de schrijvers als experts,
die net als zij wel eens worstelen
met vragen als: Waar moet ik over
schrijven? Hoe schrijf ik iets mooi op?
Wanneer is een verhaal af?
De video’s produceren en regisseren
we in samenwerking met een filmmaker
en een animator, waarbij wij de samenhang
en het lesplan bewaken. Na voltooiing
komen de producties op ons online platform.
Een school die een maandprogramma bestelt,
kan daar de lessen in gebruik nemen.
Maar daarmee is ons werk niet af.

VERDERE
ONTWIKKELING
Vier maandprogramma’s zijn een
goede basis voor verdere ontwikkeling.
We analyseren de schriftelijke evaluaties
van de leerkrachten over de programma’s
en we houden komend jaar een intensieve
serie schoolbezoeken voor observaties en
gebruikersinterviews. Met die data over de
effecten van onze aanpak kunnen we waar
nodig lessen of materialen aanpassen,
en willen we nieuwe programma’s
ontwikkelen die tegemoetkomen
aan de behoeften van nog meer
afnemers.
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BESTUUR EN GOVERNANCE
WOORD VAN DE VOORZITTER
‘De Schoolschrijver verbindt het onderwijs
met de letteren, onder andere door
educatieve programma’s te ontwikkelen met
een centrale rol voor kinderboekenauteurs en
die aansluiten bij behoeften van hetonderwijs.
Daarnaast zet De Schoolschrijver online
programma’s en technologische innovatie
in om leerlingen te motiveren voor lezen en
schrijven.’
Deze tekst komt uit het Advies Cultuurbestel 20212024 van de Raad voor Cultuur, opgesteld op verzoek
van de minister van OCW (mei 2019).
Het laat zich denken dat wij ongelooflijk blij en trots
zijn met deze erkenning van ons werk, en dat in het
negende jaar van het bestaan van De Schoolschrijver.
Wij werken er inderdaad hard aan om ons doel,
zo mooi omschreven als ‘… om leerlingen te
motiveren voor lezen en schrijven’ in praktijk te
brengen. De Raad voor Cultuur voegt er nog aan toe:
‘De Schoolschrijver (…) zorgt zodoende voor
structurele verbetering van het leesklimaat van het
kind.’ Een bevinding en uitspraak waar ik persoonlijk
erg gelukkig van word, want dat is wat onze
programma’s beogen: een structurele verbetering
van het leesklimaat van het kind.
De minister heeft het advies van de Raad voor
Cultuur over De Schoolschrijver overgenomen, wat
inhoudt dat wij een beleidsplan kunnen indienen
voor structurele financiële ondersteuning vanuit
de culturele basisinfrastructuur (BIS).
Een uitdagende opdracht waar we volop mee aan
de slag zijn gegaan. Graag wil ik benadrukken dat
deze waardering voor De Schoolschrijver zeker
ook toekomt aan de partners met wie wij, vaak al
vele jaren, samenwerken. Samenwerken in termen
van onderzoek, ondersteuning bij de uitvoering
en - niet in het minst - financiële ondersteuning.
Van publieke en private fondsen, overheid en
overheden en organisaties zonder welke steun wij
dit werk niet zouden kunnen doen. Het is evenzeer
een hart onder de riem voor de groeiende groep
kinderboekenauteurs die hun talenten, enthousiasme
en energie inzetten om kinderen taalsterk te maken.

SAMENSTELLING BESTUUR
Op 31 augustus 2019 bestond het bestuur
van stichting De Schoolschrijver uit:

Pieter de Jong voorzitter
Naast het halfjaarprogramma hebben we veel
geïnvesteerd in de uitbouw en ontwikkeling van
maandprogramma’s, waardoor we aanzienlijk meer
scholen kunnen bereiken. Tegelijkertijd doen we ook
ervaring op met het inspelen op vragen uit het veld,
waaronder gemeentes, bibliotheken en pabo’s, naar
maatwerk. Specifieke situaties die om een specifieke
aanpak vragen. Dat voortgaande proces van groei en
innovatie stelt nieuwe eisen aan de organisatie, zowel
aan de automatisering van processen en procedures
als aan de professionaliteit van het team. Een thema
dat alle aandacht van directie en bestuur heeft,
en wat onder meer heeft geleid tot het aanstellen van
een zakelijk manager ter ondersteuning van directie
en team. Daarnaast is het arbeidsvoorwaardenbeleid
meer bij de tijd gebracht; de CAO Cultuureducatie
vormt hiervoor het referentiekader. Per 1 januari 2020
zal dit beleid zijn beslag krijgen.
Ook zal de samenstelling van het bestuur veranderen.
Van Rob van Schaik, die zich vanaf 2014 heeft ingezet
om de groei en bloei van De Schoolschrijver mogelijk
te maken, zullen we afscheid nemen, onder grote
dank voor het werk dat hij heeft verricht in een
cruciale fase van De Schoolschrijver. Mede dankzij zijn
bijdrage heeft De Schoolschrijver zich zo bestendig
kunnen ontwikkelen. Ten slotte is onze waardering
voor de inzet van staf, kinderboeken(school)schrijvers
en vele externe medewerkers onverkort groot.

Voormalig algemeen directeur van
WPG Uitgevers. Momenteel actief
als zelfstandig adviseur en executive
coach. Datum aantreden: 10 februari
2016 (beoogde) datum aftreden:
10 februari 2022

Mark Fuchs penningmeester

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerk.
De zittingstermijn van bestuurders bedraagt met ingang van de statutenwijziging die per het moment van schrijven in voorbereiding is, ten
hoogste tweemaal drie jaar. De directeur wordt bezoldigd conform de
arbeidsvoorwaarden van De Schoolschrijver, die zijn geënt op de CAO
Cultuureducatie. De (aanvaarding van) nevenfuncties wordt vooraf
gemeld aan het bestuur en in voorkomende gevallen aan de voorzitter van het bestuur. Daarbij wordt bepaald of er sprake kan zijn van
(potentieel) tegenstrijdige belangen, mogelijke belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

Governance Code Cultuur
Zoals aangegeven wordt binnen De Schoolschrijver periodiek nage-

Financieringsspecialist werkzaam bij

dacht over de passendheid van het gekozen governancemodel bij de

Van Lanschot Bankiers. Bestuurlijk

werkzaamheden van de organisatie. Op dit moment is dat nog het

betrokken bij een aantal culturele

bestuur-directiemodel. Daarbij wordt de Governance Code Cultuur

instellingen. Datum aantreden: 5 mei

uiteraard zoveel mogelijk overeenkomstig toegepast. De statutenwij-

2014 (beoogde) datum aftreden:

ziging die op het moment van schrijven in voorbereiding is, is volledig

5 mei 2020

toegesneden op de eisen die de Governance Code Cultuur stelt aan De
Schoolschrijver. Daartoe zijn ook externe experts betrokken geweest.

Jochem Streefkerk secretaris
Onderwijsjurist bij Van Doorne
Advocaten, Notarissen & Fiscalisten.
Politiek actief en werkzaam in het
hoger onderwijs. Datum aantreden:
27 september 2016, (beoogde) datum
aftreden: 27 september 2022

Goed werkgeverschap
Het bezoldigingsbeleid van De Schoolschrijver is marktconform.
Freelance medewerkers ontvangen een honorarium volgens in de cultuursector gangbare tarieven. De deelnemende auteurs ontvangen een
honorarium dat binnen de branche voor schoolgebonden auteursactiviteiten gebruikelijk is. Per 1 januari 2020 voert De Schoolschrijver een
arbeidsvoorwaardenbeleid met de CAO Cultuureducatie als referentiekader. Twee personeelsleden waren het afgelopen jaar langdurig ziek.
Voor de verzuimbegeleiding en re-integratie-inspanningen deden we

Rob van Schaik bestuurslid

een beroep op Arboned, en de medewerkers werden vanuit de organi-

Oud-bankier bij Fortis Bank,

satie begeleid richting re-integratie. Beiden zijn inmiddels hersteld.

MeesPierson en Banque Nationale

Functioneren

de Paris. Werkzaam als consultant
bij Axon Advies. Datum aantreden:
10 februari 2014, datum aftreden:
21 november 2019

Namens het bestuur
Pieter de Jong, voorzitter

Bezoldiging en nevenfuncties

Als nieuwe bestuursleden verwelkomen
we per 21 november 2019

Lou Repetur
Programmaleider Sociale Basis
bij Movisie

Bestuur en directie vergaderden vijfmaal. Van alle bestuursvergaderingen is schriftelijk verslag gedaan. Tweemaal vergaderde het bestuur
apart, onder meer over het arbeidsvoorwaardendossier.
Wat de financiële organisatie aangaat heeft het bestuur ervoor gekozen de samenwerking met Maas Accountants voor de administratieve
werkzaamheden voort te zetten, maar de accountantscontrole en
-ondersteuning met ingang van 1 september 2019 onder te brengen
bij Kamphuis & Berghuizen Accountants. Deze wijziging houdt verband
met de wens om een nadrukkelijke scheiding aan te brengen tussen
het opstellen van de cijfers enerzijds en de controle ervan anderzijds.
Daarnaast heeft het bestuur besloten om van het tot nog toe gehanteerde ‘gebroken boekjaar’ over te stappen op financiële rapportages

Rechtsvorm en besturingsmodel

per kalenderjaar.

De Schoolschrijver is een stichting met een bestuur-directiemodel. Zoals elke groeiende organisatie herijkt De School-

Risicobeheersing

schrijver periodiek haar governancemodel. Het bestuur

Het bestuur laat zich periodiek informeren over de organisatorische,

heeft het voornemen om op niet al te lange termijn over te

financiële en personele stand van zaken binnen De Schoolschrijver.

gaan op een toezichthoudende rol, omdat de omvang en

Pom Zwart

Daarbij heeft het bestuur het beleid ten aanzien van risicobeheersing

ontwikkeling van de organisatie een functie van directeur-

Event Director bij Nike

en interne controle (op hoofdlijnen) vastgelegd in het document

bestuurder rechtvaardigen. De hoofdlijnen van de taak-

en eerder werkzaam bij dance4life

‘Interne en Administratieve Organisatie’. Waar nodig wordt overleg

verdeling tussen bestuur en directie zijn vastgelegd in het

gevoerd met interne belanghebbenden (zoals personeelsleden) en

document ‘Interne en Administratieve Organisatie’.

externe belanghebbenden (waaronder partners).
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VOORUITBLIK
De Schoolschrijver houdt koers richting het
langetermijndoel: ieder kind in Nederland
taalsterk. Om dit doel te realiseren, gaan we
komend jaar voort met het verstevigen van
onze functie als expert, verbinder en innovator
in onze unieke positie op het snijvlak van
letteren en primair onderwijs.

De Schoolschrijver hoopt per 2021 een plek te
hebben binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS)
van het ministerie van OCW. Vanuit deze basisfunctie
bouwen we met andere partijen verder om literatuur,
lezen en schrijven een onmisbare plek in het
basisonderwijs te geven - en zo ieder kind voldoende
talige bagage mee te geven voor een kansrijke
toekomst.
Komend jaar willen we 125.000 kinderen bereiken,
25 procent meer dan afgelopen jaar.

EXPERT
Brengen we ook op de lange termijn een positieve
verandering bij kinderen teweeg? Deze vraag
legden we voor aan onderzoeksbureau Sinzer,
gespecialiseerd in impactmeting en verandertheorie.
Begin 2020 verwachten we van dit onderzoek,
gefinancierd door ING Nederland fonds,
de resultaten.
We breiden ons trainingsaanbod voor de schrijvers
verder uit, in nauwe afstemming met de auteurs.
Hiermee dragen we verder bij aan de professionaliteit
van de auteur als leesbevorderaar, hun gemengde
beroepspraktijk en aan versterking van de
letterensector.
We verstevigen onze rol als expert/adviseur aan
publieke en private instellingen, zoals overheden,
school- en ouderorganisaties en media.

VERBINDER
Ook komend jaar zoekt en verdiept De Schoolschrijver
samenwerking en jagen we samenwerking aan.
Met Stichting Lezen, het Letterenfonds en
De Schrijverscentrale, met de bibliotheeksector
zoals de Bibliotheek op school / Kunst van Lezen
en Koninklijke Bibliotheek, met scholen en schoolbesturen, met ouders, met andere relevante
culturele en maatschappelijke organisaties zoals
de VoorleesExpress, Stichting Lezen & Schrijven,
het Jeugdeducatiefonds, Actief Ouderschap,
CPNB en anderen.

De Schoolschrijver werkt vanaf het begin samen met
bibliotheken. Vanaf najaar 2019 starten we een pilot
met Kunst van Lezen / de Bibliotheek op school
(dBos) en drie gemeentelijke dBos-bibliotheken en
-scholen (Heerenveen, Helmond en Spijkenisse).

INNOVATOR
We ontwikkelen nieuwe klassikale maandprogramma’s, zodat scholen onze programma’s kunnen
uitbouwen tot een jaarlijn. We zorgen ervoor dat
onze maandprogramma’s optimaal aansluiten bij
het taalcurriculum en bij verschillende niveaus van
kinderen.
We breiden ons Academie-aanbod uit,
zoveel mogelijk op maat van de leerkracht of
leesprofessional. Want wanneer leerkrachten
en bibliotheekmedewerkers de aanpak van De
Schoolschrijver gaan toepassen in hun eigen
werk, kunnen we bij nog veel meer kinderen hun
leesmotivatie en taalvaardigheid versterken.
Samen met onder meer de Koninklijke Bibliotheek
verkennen we of en hoe Artificiële Intelligentie kan
worden ingezet bij een individuele leeromgeving voor
kinderen, het Schrijfkamertje. Doel is dat kinderen
na deelname aan onze klassikale maandprogramma’s
zelfstandig verder kunnen.
Om deze doelen te realiseren en maatschappelijke
impact te vergroten, verstevigen we komend jaar
verder onze organisatie. We maken een volgende
automatiseringsslag en richten onze organisatie in
volgens de Scaling Up-methodiek. We blijven zoveel
mogelijk vanuit meerjarige financiële partnerschappen
werken en verbreden onze financieringsmix, onder
andere door onze kennismakingssessies voor
bedrijven en particulieren te continueren.
Draagvlak en kennisdeling zijn nodig om met elkaar
succes te boeken. We zijn ontzettend blij met iedereen
die ons ook komend jaar weer steunt in het realiseren
van de zo noodzakelijke, gezamenlijke missie:
Ieder kind in Nederland taalsterk.

38 • jaarverslag 2018-2019 De Schoolschrijver

Een selectie uit de media
in schooljaar 2018 - 2019

De Schoolschrijver jaarverslag 2018-2019 • 39

Volg ons

    
COLOFON

CONTACTINFORMATIE

Tekst
De Schoolschrijver
(Eind)redactie: Cindy Eijspaart

POSTADRES
Stichting De Schoolschrijver
Postbus 59545
1040 LA Amsterdam

Fotografie
Chris van Houts
met uitzondering van:
Barbara van Rijn, BlueTfoto 7, 17 (rechts boven)
Loraine Bodewes 13 (boven)
Boyd Smith 14 (onder), 15 (boven), 24
Jan van der Ploeg 16 (links boven)
Daphne van Leuken 17 (links boven), 27 (links onder)
Linda Crombach 26 (links boven)
Dirk Pieter van Walsum 29
Overige foto’s archief 15 onder, 17 onder,
26 rechts boven, 27 rechts boven, 33
Alle kinderen op de foto’s namen deel aan
De Schoolschrijver
Ontwerp en infographics
DPid Amsterdam
Dirk Pieter van Walsum & Claar Delfsma
© stichting De Schoolschrijver 2019 Amsterdam
Aan de inhoud van dit jaarverslag kunnen geen
rechten worden ontleend.
Voor een overzicht van alle relevante onderzoeken,
actuele artikelen en de stukken van o.a. de Raad
voor Cultuur, zie www.deschoolschrijver.nl

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

BEZOEKADRES
WG-Plein 104, 1054 SC Amsterdam
T: 020 - 8463069
E: info@deschoolschrijver.nl
Kamer van Koophandel nummer 34377055

‘Had ik als kind De Schoolschrijver maar gehad.’
horen we regelmatig. De tijd kunnen we niet
terugdraaien. We kunnen de kinderen van nu wel
De Schoolschrijver gunnen. Het afgelopen jaar
hielpen we 100.000 kinderen de kracht van
verhalen ontdekken, het plezier van taal.
Zo droegen we bij aan hun taalsterke toekomst.
www.deschoolschrijver.nl

