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1. Inleiding
1.1. Literatuuronderwijs en de leeslijst
“Mag ik dit boek lezen voor mijn lijst?”: het is een vraag die onder docenten Nederlands nog
wel eens voor debat kan zorgen. De laatste jaren is er ook maatschappelijk veel discussie over
de leeslijst in het literatuuronderwijs (Dera, 2020). Vanaf de herziene Tweede Fase van het
onderwijs stellen de eindtermen voor het onderdeel ‘Literatuur’ binnen het schoolvak
Nederlands geen criteria aan de werken die gelezen moeten worden, waardoor het
literatuuronderwijs als heterogeen domein kan worden gezien (Dera, 2019).
Uit onderzoek van Dera (2019) is gebleken dat de top tien boeken die het meest gelezen
worden op de middelbare school, niet de meest gewaardeerde boeken zijn. In deze top tien van
meest gelezen boeken staan onder andere De aanslag van Mulisch, Karel ende Elegast, Van
den vos Reynaerde en Max Havelaar van Multatuli. Dit zijn canonieke werken die binnen het
traditioneel literatuuronderwijs altijd als onmisbaar werden beschouwd (Verboord, 2004).
Zoals eerder genoemd, bestaat er de discussie over welke literaire werken de beste manier zijn
om het literatuuronderwijs in Nederland vorm te geven. Binnen deze discussie kan er
onderscheid gemaakt worden tussen twee groepen of profielen. Het eerste profiel bestaat uit
cultuurgerichte docenten die de focus leggen op de traditionele literatuuropvattingen en
structuuranalyse (Verboord, 2004). De canonieke werken die al genoemd werden, zijn vooral
populair bij dit profiel. De tweede groep docenten wordt de lezersgerichte groep genoemd. De
persoonlijke leesbeleving van leerlingen en individuele ontplooiing staan bij deze groep
voorop. Het kennen van de canon is hierbij veel minder belangrijk (Witte, 2008). Waar de eerste
groep, bestaande uit de cultuurgerichte docenten, een thriller waarschijnlijk zou afwijzen, zal
een lezersgerichte docent hier waarschijnlijk eerder mee akkoord gaan. Een thriller past immers
niet goed bij de traditionele literatuuropvattingen, maar zal wel aansluiten bij de leesvoorkeuren
van veel leerlingen.
De lezersgerichte benadering van het literatuuronderwijs is steeds centraler komen te
staan vanaf 1975 (Verboord, 2006). Witte (2008) heeft een model gepresenteerd waarbij
jongeren op basis van hun competentieniveau worden gekoppeld aan boeken die het beste bij
hen passen. Deze zes competentieniveaus zorgen ervoor dat docenten ontwikkelingsgericht
literatuuronderwijs kunnen geven. Op basis van dit model is de website Lezen voor de lijst
ontwikkeld, een handige keuzegids voor leerlingen en docenten in het literatuuronderwijs. Het
aantal keuzemogelijkheden aan boeken op deze website is ongeveer 500 en wordt ieder jaar
uitgebreid (Lezen voor de lijst, z.d.). Daarnaast werden er in het onderzoek van Dera (2019)
door de leerlingen in totaal meer dan 1600 werken genoemd die gelezen werden. Uit deze site
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en dit onderzoek blijkt dus dat de variëteit aan boeken binnen het Nederlandse
literatuuronderwijs enorm groot is.

1.2. Boekverwervingskanaal
Jongeren hebben dus een enorme keuze aan boeken om te lezen op de middelbare school, maar
waar verkrijgen zij hun boeken? Uit onderzoek naar de leeswereld van jongeren en
jongvolwassenen blijkt dat er veel verschillende boekverwervingskanalen zijn die jongeren
gebruiken. De mediatheek is een van de belangrijke boekverwervingskanalen voor jongeren
(Stalpers, 2020). In dit onderzoek wordt er onderscheid gemaakt tussen drie soorten lezers: de
boekmijders, de boektwijfelaars en de boekenwurmen. De boekmijders zijn jongeren die
(vrijwel) nooit lezen en het ook niet leuk vinden om te lezen. De boektwijfelaars zijn
daarentegen mild enthousiast en lezen af en toe. De boekenwurmen lezen wel vaak een boek en
doen dit ook graag. Waar de leesmotivatie van de boekenwurmen hoog zal zijn, is die van de
boekmijders juist erg laag. De mediatheek op middelbare scholen is zowel voor boekmijders
als boektwijfelaars en boekenwurmen een belangrijk kanaal om boeken te verkrijgen: 25% van
de participanten heeft aangegeven dat zij wel eens boeken halen in de mediatheek op school
(Stalpers, 2020). Bij dit percentage moet ook rekening gehouden worden met het feit dat niet
op elke middelbare school een mediatheek aanwezig is (Kieft, Van Eck, Van der Grinten, 2012).
Voor de boekmijders is de mediatheek zelfs het belangrijkste boekverwervingskanaal (36%)
(Stalpers, 2020).

1.3. Lacune eerder onderzoek en onderzoeksvraag
Een goede mediathecaris kan een belangrijke rol spelen in de leesmotivatie van leerlingen met
zijn of haar adviezen (Witte, 2009; Kleijnen, Huysmans & Elbers, 2015). Het kan daarentegen
ook zo zijn dat de mediatheek niet de juiste boeken of structuur heeft voor de leerlingen.
Hierdoor kiezen leerlingen juist de verkeerde boeken en daalt de leesmotivatie (Witte, 2009).
Ondanks deze belangrijke rol, is er nog weinig onderzoek gedaan naar dit specifieke
boekverwervingskanaal in Nederland. Vanderbeke (2018) deed onderzoek naar betrokkenheid,
structuur en autonomieondersteuning in de mediatheken van Vlaamse lagere scholen. Door
middel van interviews met docenten en leerlingen werd onderzocht welke rol deze aspecten
speelden in de mediatheek. Uit dit onderzoek is gebleken dat er verschillende manieren zijn
waarop de leesmotivatie in de mediatheek bevorderd wordt. Er zijn echter ook zaken die de
leesmotivatie belemmeren, bijvoorbeeld wanneer de mediathecaris andere taken uitvoert dan
helpen tijdens een bezoek van leerlingen.
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Daarnaast deed Brouwers (2020) voor de Nederlandse situatie onderzoek in een
aangrenzend onderzoeksdomein, namelijk dat van de openbare bibliotheek. Ze onderzocht in
hoeverre aanprijzing van boeken door een bibliotheekmedewerker op school invloed heeft op
de leesattitude en boekkeuze van leerlingen. Hieruit bleek dat zo’n interventie van een
bibliotheekmedewerker geen significant effect had op de leesattitude van de leerlingen.
Daarentegen had deze interventie wel invloed op de boekkeuze van de leerlingen: 88 van de
159 deelnemende leerlingen kozen een boek dat besproken was.
De respondenten van deze onderzoeken waren leerlingen en docenten. Hoewel de
mediathecaris een belangrijke rol speelt op het gebied van leesmotivatie, wordt zijn of haar
visie nog niet meegenomen in recente onderzoeken (Kleijnen, Huysmans & Elbers, 2015).
Daarom zullen juist de mediatheek en de mediathecarissen in dit onderzoek centraal staan aan
de hand van de volgende onderzoeksvraag:

Welke rol spelen betrokkenheid, structuur en autonomieondersteuning in Nederlandse
mediatheken volgens de hier werkzame mediathecarissen en vrijwilligers?

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, zullen eerst de centrale concepten van het
onderzoek in hoofdstuk 2 worden besproken. In hoofdstuk 3 zal vervolgens het methodologisch
kader worden beschreven, waarna in hoofdstuk 4 de resultaten gepresenteerd worden. Daarna
zal in hoofdstuk 5 de onderzoeksvraag beantwoord worden. Ten slotte bevat hoofdstuk 6 de
discussiesectie waarin ook aanbevelingen worden gedaan voor vervolgonderzoek en de
praktijk.
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2. Theoretisch kader
2.1. Leesmotivatietheorie
Leesmotivatie is van fundamenteel belang voor de toekomst en schoolprestaties van jongeren.
Gemotiveerde lezers lezen vaker en worden hierdoor steeds beter. Dit goed kunnen lezen is van
groot belang op de arbeidsmarkt (Van Steensel, Van der Sande & Arends, 2017).
Een motivatietheorie die vaak gebruikt wordt en die waardevol is op het gebied van
onderwijs is de zelfdeterminatietheorie. Deze theorie maakt onderscheid tussen gecontroleerde
en autonome motivatie (Deci & Ryan, 2000). Bij gecontroleerde motivatie is er sprake van
verplichting en druk die zowel intern als extern van aard kunnen zijn. Deze druk kan
bijvoorbeeld afkomstig zijn van leerkrachten die een boekverslag verwachten, maar ook van
ouders die het belangrijk vinden dat hun kind gaat lezen en een kind hiervoor belonen.
Bovendien kan de druk vanuit jongeren zelf komen, omdat ze zichzelf verplichten om te lezen
en vervolgens trots zijn op zichzelf (Sweet, Guthrie & Ng, 1998). Autonome motivatie bestaat
ook uit twee subtypes: intrinsieke motivatie en geïdentificeerde motivatie. Als een leerling
intrinsiek gemotiveerd is, dan leest de leerling omdat hij of zij het leuk vindt om te doen. Het
kan ook zo zijn dat leerlingen lezen als persoonlijk relevant beschouwen. Dan is er sprake van
geïdentificeerde motivatie (Ryan & Deci, 2000).
Op de middelbare school is het belangrijk om de autonome leesmotivatie van leerlingen
te bevorderen. De leerlingen moeten plezier krijgen in het lezen, waardoor ze meer gaan lezen
en hun leesvaardigheid uiteindelijk gaat verbeteren (De Naeghel, 2012). Om de leesmotivatie
te kunnen bevorderen is het van groot belang dat boeken aansluiten bij hun niveau en hun
interesses. Wanneer ze een te moeilijk boek lezen, zal de motivatie om te lezen dalen. Kiezen
ze een boek dat niet aansluit bij hun interesses, dan daalt de motivatie ook (Van Steensel,
Oostdam & Van Gelderen, 2013).
De zelfdeterminatietheorie stelt dat er drie psychologische noden centraal staan om een
hoge leesmotivatie te bereiken: relationele verbondenheid, competentie en autonomie (Ryan &
Deci, 2000). Binnen het onderwijs kunnen docenten en ondersteunend personeel, zoals
mediathecarissen, hieraan voldoen door betrokkenheid, structuur en autonomieondersteuning
aan te bieden (Sierens, 2010). Deze drie concepten staan daarom ook centraal in dit onderzoek.
Betrokkenheid kan gerealiseerd worden door interpersoonlijke relaties en door met
plezier tijd te maken voor leerlingen. Leerlingen die het gevoel hebben dat de leerkracht zich
bekommert om hen, zullen meer gemotiveerd zijn (Sierens, Soenens, Vansteenkiste, Goossens
& Dochy, 2006). Volgens Deci & Ryan (2000) heeft betrokkenheid minder invloed op de
leesmotivatie van leerlingen dan structuur en autonomieondersteuning.
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Structuur kan geboden worden op twee manieren. Ten eerste door regels en
verwachtingen te formuleren voor een bezoek aan de mediatheek en deze ook te handhaven (De
Naeghel, 2012; Sierens et al., 2006). Ook kan er structuur geboden worden door leerlingen hulp
te bieden zonder direct met een oplossing te komen, bijvoorbeeld door het geven van tips
(Sierens, 2010). Door structuur aan te bieden, hebben de leerlingen het gevoel dat ze een taak
aankunnen en daardoor zullen ze meer gemotiveerd zijn om hem uit te voeren (Sierens et al.,
2006).
Het laatste punt, autonomieondersteuning, is het moeilijkst te bevorderen. Men kan er
niet direct voor zorgen dat leerlingen autonomie ervaren. Om toch bij te kunnen dragen, moet
men investeren in het identificeren, voeden en opbouwen van persoonlijke interesses. Dit kan
door in gesprek te gaan met leerlingen en door ze ook de keuze te geven uit boeken die
aansluiten bij hun interesses. Ook het geven van oprechte feedback en het aanmoedigen van
leerlingen zorgen ervoor dat leerlingen zich ondersteund voelen (Reeve & Jang, 2006). De
begrippen structuur en autonomieondersteuning lijken met elkaar te botsen, maar autonomie
betekent niet dat er sprake is van onbeperkte vrijheid. Aan de hand van regels en afspraken is
het juist mogelijk om de autonomie van leerlingen te ondersteunen en te bevorderen
(Vansteenkiste, Sierens, Soenens & Lens, 2007).

2.2. Leesmotivatie in de mediatheek
De mediatheek en de mensen die een rol vervullen in de mediatheek spelen dus een belangrijke
rol in de leesmotivatie van leerlingen. Dit kan bevorderd worden door in de mediatheek te
zorgen voor betrokkenheid, structuur en autonomieondersteuning (Sierens, 2010). Er zijn
binnen de mediatheek drie succesfactoren die positief effect kunnen hebben op de leesmotivatie
van leerlingen. Dit zijn: een aantrekkelijke boekencollectie, de aanwezigheid van een
mediathecaris en een flexibele toegang tot de mediatheek (Lonsdale, 2003).
Volgens de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci (2000) is het voor autonome
leesmotivatie belangrijk dat de interesses van de leerlingen gevoed worden en dat de leerlingen
zelf het leesmateriaal uit kunnen kiezen. Een aantrekkelijke boekencollectie kan hiervoor
zorgen. Een goede boekencollectie heeft voldoende nieuwe boeken, waarbij 10% van de
collectie jaarlijks vernieuwd dient te worden. Ook bevat de collectie ongeveer vijf boeken per
leerling. Dit zorgt ervoor dat de leesmotivatie, leesfrequentie en leesvaardigheid gestimuleerd
worden (Krashen, 2011).
Bovendien is het belangrijk dat er een goede mediathecaris aanwezig is. Deze neemt
een educatieve rol in, werkt samen met andere docenten en begeleidt leerlingen (Kleijnen,
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Huysmans & Elbers, 2015). Ook kan een mediathecaris de psychologische noden van leerlingen
vervullen. Hij of zij kan verbondenheid met de leerlingen creëren door een band op te bouwen
met de leerlingen en tijd voor hen te maken tijdens een bezoek aan de mediatheek. Ook kan de
mediathecaris de leerlingen tips geven en hierdoor structuur bieden binnen de enorme variëteit
aan boeken. Het bieden van structuur kan ook door regels en verwachtingen te formuleren voor
de leerlingen en door er vervolgens consistent voor te zorgen dat leerlingen deze regels ook
naleven. Ten slotte kan de mediathecaris autonomieondersteunend te werk gaan. Dit kan hij of
zij doen door tips te geven, maar ook door leerlingen aan te moedigen om te gaan lezen en door
open te staan voor vragen (Vanderbeke, 2018).
Als laatste is flexibele toegankelijkheid van de mediatheek van groot belang. Er moet
gestreefd worden naar een mediatheek die zo veel mogelijk open is. Hierdoor hebben
leerlingen, maar ook docenten, op elk moment van de dag de mogelijkheid om te lezen en
informatiebronnen te raadplegen (Gavigan, Pribesh & Dickinson, 2010). Regels met betrekking
tot de toegankelijkheid en de duur van bezoeken kunnen bijdragen aan tegemoetkoming aan de
nood aan structuur van leerlingen (De Naeghel, 2012).
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3. Methode
3.1. Participanten
Voor dit onderzoek zijn vijftien participanten geïnterviewd. Deze participanten waren ten tijde
van het interview werkzaam in een mediatheek of vrijwilliger in een mediatheek op een
middelbare school. Tabel 1 geeft verdere informatie over de functie van de participanten en
waar de participanten werkzaam zijn.
Participant 1
Participant 2
Participant 3
Participant 4
Participant 5
Participant 6
Participant 7
Participant 8
Participant 9
Participant 10
Participant 11
Participant 12
Participant 13
Participant 14
Participant 15

Functie
Mediathecaris
Vrijwilliger
Vrijwilliger
Vrijwilliger
Vrijwilliger
Vrijwilliger
Vrijwilliger
Mediathecaris
Mediathecaris
Vrijwilliger
Vrijwilliger
Vrijwilliger
Vrijwilliger
Mediathecaris
Medewerker mediatheek

School
Het Bouwens in Panningen
Het Bouwens in Panningen
Het Bouwens in Panningen
Het Bouwens in Panningen
Het Bouwens in Panningen
Het Bouwens in Panningen
Het Bouwens in Panningen
Raayland College in Venray
Olympus College in Arnhem
Olympus College in Arnhem
Olympus College in Arnhem
Olympus College in Arnhem
Olympus College in Arnhem
Commanderij College in Gemert
Commanderij College in Gemert

Tabel 1: Gegevens participanten onderzoek

Omdat het voor dit onderzoek niet haalbaar was om alle mediathecarissen, medewerkers en
vrijwilligers in mediatheken in Nederland te interviewen, is er een steekproef genomen. De
middelbare scholen die deel uitmaakten van de steekproef zijn geselecteerd op basis van het
gemeenschappelijke kenmerk dat er een mediatheek aanwezig was op deze scholen waar
leerlingen boeken kunnen lenen. Het tweede gemeenschappelijke kenmerk is dat de
mediatheken dagelijks toegankelijk zijn voor leerlingen en dan ook beheerd worden door een
mediathecaris of door vrijwilligers. Beheer en toegankelijkheid behoren tot de succesfactoren
van mediatheken (Lonsdale, 2003).
Om participanten voor het onderzoek te vergaren is in eerste instantie gebruik gemaakt
van het eigen netwerk. Vervolgens is met behulp van het netwerk van studiegenoten naar meer
participanten gezocht.
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3.2. Materiaal
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een semigestructureerd kwalitatief interview. Er is
gekozen voor interviews in plaats van een enquête om meer diepgang te verkrijgen in de
antwoorden van de participanten. De gespreksonderwerpen en vragen van semigestructureerde
interviews liggen net zoals bij een enquête al vast, maar de interviewer mag afwijken van deze
vragen. Hierdoor heeft de interviewer de mogelijkheid om door te vragen en zo meer diepgang
in het interview te verkrijgen (Castillo-Montoya, 2016).
Voor het interview zijn in totaal drie categorieën vragen geformuleerd: (1) informatie
over de participant, (2) informatie over de mediatheek en (3) relatie met bezoekers. Iedere
categorie bevatte meerdere vragen. Het definitieve interviewprotocol is terug te vinden in
bijlage 1.
In de eerste categorie, informatie over de participant, wordt er gevraagd naar de
werkzaamheden van de participant en naar de collectie van de mediatheek. Op die manier wordt
er achtergrondinformatie verkregen.
De tweede categorie bevat praktische vragen over de mediatheek, zoals de
openingstijden en de boekencollectie. Deze vragen kunnen gekoppeld worden aan het aspect
autonomieondersteuning (Gavigan, Pribesh & Dickinson, 2010).
De laatste categorie bevat vragen die betrekking hebben op alle centrale aspecten van
het onderzoek. Deze vragen focussen zich op de omgang met de bezoekers van de mediatheek,
de leerlingen.
De interviews hebben plaatsgevonden op de scholen waar de participanten werkzaam
zijn. Voorafgaand aan het interview hebben alle participanten een toestemmingsverklaring
getekend. Deze toestemmingsverklaring, die is opgesteld volgens de richtlijnen van de Radboud
Universiteit, is te vinden in bijlage 2. Iedere participant gaf toestemming om het interview
volledig op te nemen.

3.3. Procedure
Zoals eerder genoemd, is er gebruik gemaakt van een semigestructureerd interview. Dit
interview is opgesteld aan de hand van het Interview Protocol Refiniment (IPR) Framework.
Dit is een geschikt model voor semigestructureerde interviews en bestaat uit vier fases: (1)
interviewvragen laten aansluiten bij de onderzoeksvraag, (2) onderzoeksgesprek ontwerpen, (3)
feedback ontvangen en (4) het interviewprotocol testen (Castillo-Montoya, 2016). Hieronder
zal worden beschreven wat iedere fase inhoudt. Iedere fase zorgt voor aanpassingen aan het
protocol die uiteindelijk leiden tot het definitieve protocol.
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Tijdens fase 1, interviewvragen laten aansluiten bij de onderzoeksvraag, is de matrix
voor het interview opgesteld. Deze matrix of tabel geeft een duidelijk overzicht van de
interviewvragen en laat zien of deze aansluiten bij de onderzoeksvraag (Castillo-Montoya,
2016). De complete matrix is te vinden in bijlage 1.
In fase 2, het onderzoeksgesprek ontwerpen, is ervoor gezorgd dat er niet alleen
specifieke vragen gesteld worden en antwoorden worden gegeven, maar dat er ook een echt
gesprek ontstaat. Er moet een evenwicht ontstaan tussen het verkrijgen van specifieke
informatie voor het onderzoek en het houden van een open conversatie, waarbij het draait om
iemands ervaringen. Daarom is het van belang om de interviewvragen begrijpelijk en
toegankelijk te maken voor de participanten. Er moet gebruik worden gemaakt van begrijpelijke
taal, waarbij vakjargon zo veel mogelijk vermeden moet worden (Castillo-Montoya, 2016).
De complexe begrippen structuur, betrokkenheid en autonomieondersteuning zijn
vermeden voor het interview, maar de begrippen zijn wel indirect verwerkt in de vragen.
Structuur kan bijvoorbeeld geboden worden door regels en die regels te handhaven (De
Naeghel, 2012; Sierens et al., 2006). Daarom maken de vragen ‘Welke regels zijn er verbonden
aan dit bezoek?’ en ‘Hoe zorgt u ervoor dat deze regels ook daadwerkelijk gehandhaafd
worden?’ deel uit van het interviewprotocol. Ook het begrip betrokkenheid is indirect verwerkt
in de vragen. Betrokkenheid kan bereikt worden door interpersoonlijke relaties op te bouwen
met leerlingen (Sierens et al., 2006). Het interviewprotocol bevat dan ook de vraag: ‘Hoe zou
u de band beschrijven die u heeft opgebouwd met de leerlingen?’. Ten slotte is er nog het begrip
autonomieondersteuning. Autonomieondersteuning is lastig te bevorderen, maar men kan het
wel proberen door zich te identificeren met de persoonlijke interesses van leerlingen (Reeve &
Jang, 2006). Daarom is bijvoorbeeld de vraag ‘Wat zijn volgens u de persoonlijke interesses
van de meeste leerlingen?’ opgenomen in het interviewprotocol.
Tijdens fase 3 is er feedback verkregen op de het interviewprotocol. Het protocol is in
deze fase voorgelegd aan drie studenten van de Radboud Universiteit. Twee van hen studeren
Nederlandse Taal en Cultuur. De andere student studeert Pedagogische Wetenschappen aan de
Faculteit der Sociale Wetenschappen. Er is bewust gekozen voor studenten van verschillende
studierichtingen, want zo kan er een nauwkeuriger beeld geschetst worden van de geschiktheid
van de matrix en het interviewprotocol. Deze studenten hebben aan de hand van de ‘Checklist
for Close Reading of Interview Protocol’ (bijlage 3) feedback gegeven op het interviewprotocol
(Castillo-Montoya, 2016). Ten slotte heeft dr. Jeroen Dera feedback gegeven op het
interviewprotocol. Op basis van alle feedback is de vraag: ‘Hoe zou u de band die u heeft
opgebouwd met de leerlingen beschrijven?’, ‘Hoe lang bent u al werkzaam in deze
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mediatheek?’ toegevoegd. Ook is er op basis van de feedback een casusvraag toegevoegd aan
het interviewprotocol. Deze vraag bevatte een casus over een jongen van 14 jaar die een boek
moest uitkiezen in de mediatheek. De collectie in de mediatheek was echter zo groot, dat het
moeilijk was voor de jongen om een goede keuze te maken. De participant moest aangeven wat
hij in deze situatie zou doen. Door middel van deze casusvraag werd er inzicht verkregen in de
handelswijze van de mediathecaris of vrijwilliger wanneer een leerling zelf niet om hulp vroeg,
maar wel hulp nodig had.
In de laatste fase is het interviewprotocol getest bij één proefparticipant. Deze
proefpersoon was een vrijwilliger in een mediatheek op een middelbare school. De
proefparticipant gaf na afloop van het interview aan dat het niet duidelijk was wat er verwacht
werd bij de vraag ‘Hoe zou u de mediatheek hier op school beschrijven?’. Daarom is aan deze
vraag ‘Hoe groot is de collectie? Wie bezoekt de mediatheek?’ toegevoegd.
Deze vier fases hebben geleid tot het definitieve interviewprotocol. Dit is te vinden in
bijlage 1.

3.4. Analyse
Alle interviews zijn ad verbatim getranscribeerd. De transcripten van deze interviews zijn te
vinden in bijlage 4. Bij ieder interview zijn de datum en plaats van het interview genoteerd. In
de transcripten is de interviewer aangeduid als ‘I’ en de respondent is aangeduid als ‘R’. Namen
die genoemd werden tijdens de interviews zijn geanonimiseerd door middel van fictieve
initialen.
Na het transcriberen van de interviews zijn er labels toegevoegd aan de tekstfragmenten
van de respondent. Tijdens de eerste fase, open coderen, werd er minimaal één label toegevoegd
per tekstfragment. Met een label wordt het volgende bedoeld: ‘A code in qualitative inquiry is
most often a word or short phrase that symbolically assigns a summative, salient, essencecapturing, and/or evocative attribute for a portion of language-based or visual data.’ (Saldana,
2021).
De tweede fase van het coderen wordt Simultaneous Coding genoemd. In deze fase werd
er gekeken naar de verbanden tussen antwoorden van de geïnterviewde. Er werden in deze fase
dus groepen gemaakt van de antwoorden die de respondent gegeven heeft. Deze groepen
kunnen gebaseerd worden op: overeenkomst, verschil, frequentie, volgorde, correspondentie en
oorzakelijk verband (Saldana, 2021).
In de derde fase, axiaal coderen, zijn de labels ondergebracht in verschillende
categorieën (Saldana, 2021). Deze categorieën zijn uiteindelijk samengevoegd tot de concepten
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structuur, betrokkenheid en autonomieondersteuning. Dit zal in de resultatensectie verder
uitgewerkt worden.
Om

de

betrouwbaarheid

van

de

analyse

te

kunnen

waarborgen,

is

de

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het codeerschema gecontroleerd. Een studente aan de
Radboud Universiteit heeft één van de interviews gecodeerd om te controleren of dezelfde
codes werden toegekend aan de antwoorden van de participant. De codering van de studente is
vervolgens vergeleken met de codering van de onderzoeker. Uit deze vergelijking bleek dat de
codering van de studente en de onderzoeker volledig overeenkwamen. Hieruit kan men
opmaken dat er gebruik is gemaakt van een betrouwbare analyse.
In de laatste fase zijn er ten slotte conclusies getrokken aan de hand van de coderingen.
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4. Resultaten
Voor dit onderzoek zijn 15 mediathecarissen en vrijwilligers geïnterviewd, zie paragraaf 3.1.
De interviews zijn vervolgens getranscribeerd (bijlage 4) en gecodeerd (bijlage 5). Op basis van
verschillende codes zijn subcategorieën gevormd. Deze subcategorieën zijn vervolgens
onderverdeeld in categorieën die overeenkomen met de centrale begrippen in dit onderzoek,
betrokkenheid, structuur en autonomieondersteuning. Deze subcategorieën en categorieën zijn
weergegeven in het onderstaande schema. In dit hoofdstuk zullen de resultaten per categorie
besproken worden.
Betrokkenheid

Interpersoonlijke relaties

Regels

Structuur

Openingstijden

Hulp bieden

Voeden persoonlijke
interesses

Autonomieondersteuning

Aanmoedigen

Plek voor leerlingen

Figuur 1 : Gevonden categorieën en subcategorieën.

4.1. Betrokkenheid
De categorie betrokkenheid bevat slechts één subcategorie: interpersoonlijke relaties. Van deze
categorie zullen de belangrijkste resultaten besproken worden.
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4.1.1. Interpersoonlijke relaties
Tijdens het interview is de participanten gevraagd of ze tijdens hun werkzaamheden een band
hebben opgebouwd met de bezoekers van de mediatheek, de leerlingen. Vier participanten
gaven aan dat zij geen band hebben opgebouwd met de leerlingen: ‘Maar een band opbouwen,
nee. Zo zou ik het niet willen noemen.’ (participant 13). Participant 2 gaf aan dat ze geen band
heeft opgebouwd met de leerlingen, maar wel met de medewerkers: ‘Uh nee, niet echt met de
leerlingen. Wel met de medewerkers.’. Ten slotte gaf participant 12 aan dat sommige leerlingen
ook niet open staan voor contact: ‘Sommige staan helemaal niet open voor contact. Dus over
het algemeen stel ik mij een beetje terughoudend op.’. Deze participanten vervulden binnen de
mediatheek de rol van vrijwilliger.
De andere participanten gaven aan dat er wel een band is opgebouwd met de leerlingen.
Participant 5 en 10, vrijwilligers, gaven aan dat dit niet met alle leerlingen het geval is: ‘Je
merkt uh leerlingen die echt graag doen lezen daar bouw je iets meer mee op. Die die maken
wel eens iets meer een praatje. Die geven ook wel inderdaad aan van goh dit is een leuk boek
of uh ja hier kwam ik echt niet doorheen met eh met lezen.’ (participant 5). Bovendien gaven
twee participanten aan dat het om een vluchtige band gaat: ‘Ja. Het is wel een vluchtige band,
maar je hebt wel een band en zeker als leerlingen gewoon lang op school zijn en ze maken veel
gebruik van de bibliotheek krijg je toch wel een band.’ (participant 8). Ook deze participanten
zijn vrijwilligers. Ten slotte gaf participant 15, een mediathecaris, aan dat er zelfs een
vertrouwensband is opgebouwd met de leerlingen: ‘Nou dat merk je vooral, kijk wij zijn
natuurlijk toch de uh onderwijs ondersteuners he.

Dus je merkt toch dat je uh een

vertrouwensband met ze krijgt, dus als er ooit eens iets is of ja.’.
De meerderheid van de participanten geeft dus aan dat er een band is opgebouwd met
de leerlingen, hoewel de vrijwilligers twijfelen over de sterkte van deze band.

4.2. Structuur
De categorie structuur is onderverdeeld in drie subcategorieën: regels, openingstijden en hulp
bieden. Voor iedere subcategorie zullen de belangrijkste resultaten besproken worden.

4.2.1. Regels
Iedere participant gaf aan dat leerlingen zich aan regels moesten houden in de mediatheek. In
iedere mediatheek gelden de schoolregels, zoals rustig blijven en geen overlast veroorzaken.
Daarnaast benoemden een aantal participanten nog een aantal specifieke regels. Zo
noemden participant 1, 4, 5, 6 en 7 dat tassen in de mediatheek niet toegestaan waren: ‘Uhm
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niet met een boekentas uh door de hoe heet het, door de gangen, want dan kan het gewoon zijn
dat je met je boekentas uh ja boeken van het rek afstoot. Uhm dus we vragen de boekentas ja
net buiten de ruimte te houden.’ (participant 1). Deze participanten waren werkzaam in dezelfde
mediatheek. Bovendien vertelden vier participanten dat leerlingen verplicht waren om een
schoolpasje mee te nemen: ‘En uh ze moeten ten alle tijden hun pasje bij zich hebben. Hebben
ze het pasje niet bij dan mogen we geen boeken uitlenen.’ (participant 5). Ook werd de omgang
met boeken door een aantal participanten benoemd. De leerlingen moeten hier netjes mee
omgaan: ‘De boeken op een fatsoenlijke manier meenemen en ervoor zorgen dat ze ook op een
fatsoenlijke manier terugkomen.’ (participant 3). Ten slotte werden de regels omtrent COVID19 benoemd door zes van de vijftien participanten. Uit deze grote variatie aan regels blijkt dat
regels dus een grote rol spelen in de mediatheken.
Alle participanten mochten de leerlingen aanspreken op het naleven van de regels. Toch
gaven vier participanten aan dat dit als vrijwilliger nog best lastig kan zijn: ‘Ja, ja maar toch
ben je een vrijwilliger. Ze vinden het echt uh soms wel eens lastig om zeg maar je autoriteit te
laten gelden.’ (participant 10) en ‘Uhm nou, daar zijn wij niet echt specifiek ehm
verantwoordelijk voor, maar we mogen ze er wel op aanspreken. En dat nemen de leerlingen
ook wel aan en anders gaat het gewoon naar degene naar de betaalde kracht die hier
mediathecaris is.’ (participant 3). Participant 14 is daarentegen heel duidelijk en handhaaft de
regels streng: ‘En we zijn er voortdurend om ze erop te wijzen wat ze. We zijn best streng. We
verwijderen ook leerlingen als ze zich niet gedragen et cetera.’. Er wordt binnen de mediatheken
dus geprobeerd om de regels zo goed mogelijk te handhaven.
Ten slotte gaven participant 7, 9 en 14, werkzaam in 3 verschillende mediatheken, aan
dat de regels duidelijk uitgelegd worden aan de kinderen. Dit gebeurt in de vorm van een
rondleiding of introductie: ‘Ze krijgen ook bij de start van het schooljaar krijgt iedere uh eerste
uhm klasser eerste brugklasser. Krijgt ook een uh uitleg in de mediatheek. Een soort van
rondleiding. En dan wordt ook alles uitgelegd van hoe het werkt met het pasje, wat op een ticket
staat, hoe dat het werkt, uhm of ze het allemaal onthouden, dat is punt 2.’ (participant 7).
4.2.2. Openingstijden
Op het gebied van toegankelijkheid van de mediatheek gaven de participanten 1, 2, 3, 4, 5, 6 en
7 aan dat de mediatheek alleen in de ochtenden geopend is: ‘Er zijn openingstijden. Uh even
kijken, die zijn nu van ja volgens mij 8 uur ’s ochtends al. Die begint A. ik begin 9 uur zelf. Tot
13.45. Uh op dinsdag en volgens mij is dat van maandag tot en met donderdag en vrijdags is
dat tot 12 uur.’ (participant 6). Deze participanten zijn werkzaam op één school. De reden voor
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de openingstijden is een tekort aan vrijwilligers volgens vier van deze participanten: ‘Ja, uh een
tekort aan vrijwilligers. In het verleden was het zo was die volgens mij dacht ik van 9.00 uur ’s
morgens tot 16.00 uur tot aan het laatste uur open.’ (participant 3).
Participant 8 is als mediathecaris niet de hele dag aanwezig in de mediatheek, maar de
mediatheek is wel geopend en wordt dan beheerd door collega’s: ‘Ja nou ja ’s ochtends ben ik
dat. En ’s middags is dat gewoon wat minder, maar goh er wordt gewoon gevraagd van god als
je echt een vraag hebt wat eh mijn collega niet uh niet weet uh kom de volgende dag.’.
De mediatheken waar de overige participanten werkzaam zijn, zijn altijd geopend als de
school ook geopend is. Participant 9 gaf aan dat er dan altijd twee vrijwilligers aanwezig zijn:
‘En dat zijn uh 15 verschillende als ik het ongeveer uit mijn hoofd weet. Twee mensen per
dagdeel, dus dat betekent 4 op een dag, 2 ’s ochtends 2 ’s middags.’. Ten slotte vertelde
participant 15 dat de mediatheek zelfs tot ver na de lessen geopend is: ‘We zijn om half 9 open.
En we zijn er zelf al om kwart over 8. En we sluiten pas uh na vijven af en ze mogen ten alle
tijden binnenkomen.’.
De openingstijden van de mediatheek kunnen dus per school verschillen. Ook de
aanwezigheid van de mediathecaris en vrijwilligers verschilt per school.
4.2.3. Hulp bieden
Uit de interviews bleek dat de participanten de leerlingen op verschillende manieren hulp
kunnen bieden. De eerste manier is wanneer ze zelf op de leerling afstappen. Dit kwam naar
voren bij de casusvraag, maar negen van de vijftien participanten gaven ook zelf aan dat ze dit
vaker deden. Participant 9 moedigt vrijwilligers dan ook aan om dit te doen: ‘En ik probeer ook
mijn vrijwilligers altijd te zeggen als je het ziet dat er iemand langdurig voor een kast staat, als
je het ziet dat hij er niet uitkomt, stap eropaf en begin een gesprek.’. Daarnaast zijn er
participanten die aangaven dat je het goed merkt aan een leerling wanneer hij of zij het juiste
boek niet kan vinden: ‘En uhm als ze erg uh aan sommige leerlingen hoor je wel een beetje
gemompel van ik weet het niet of of onderling van ja welke kast moet ik hebben of zo. Nou dan
hebben ze wel echt hulp nodig.’ (participant 11). Een meerderheid van de participanten geeft
dus aan dat ze wel eens op leerlingen afstappen om ze te helpen.
Daarnaast zijn er ook leerlingen die een specifieke vraag hebben. Eén van de
participanten, een vrijwilliger, gaf aan alleen dan een leerling te helpen: ‘Nee, nee, nee. Ik help
eigenlijk alleen maar als ze er zelf om vragen.’ (participant 13). Vaak zijn er voor de
participanten ook hulpmiddelen aanwezig om de leerlingen met een specifieke vraag te helpen.
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Dit geven twee participanten ook aan: ‘En als ze iets niet kunnen vinden dan wordt het gevraagd
en dan kunnen ze het op de computer opzoeken en of wij helpen meezoeken.’ (participant 2).
Daarentegen is er ook een minderheid van de participanten die het juist belangrijk vindt
om de leerling zelf te laten zoeken. Participant 4 zei daarover dat leerlingen dit ook zelf moeten
kunnen: ‘Leerlingen doen vooral zelf de keuze maken. Ik ga er sowieso vanuit het zijn allemaal
uh twaalf- dertienjarige vanaf die leeftijd komen ze. Ik ga ervanuit dat die op de basisschool
allemaal bij een bibliotheek zijn geweest.’. Participant 15, een mediathecaris, doet dit juist,
omdat zij het belangrijk vindt dat leerlingen ook leren kiezen voor een onbekende kast: ‘Zodra
ik ze zie. En uh maar goed uhm ja ik doe dat vaak niet automatisch. Ik vind het ook belangrijk
dat kinderen gewoon een voor een een onbekende boekenkast staan.’
Ten slotte waren er vier van de vijftien participanten die de leerlingen hulp bieden aan
de hand van tips. Eén van de participanten deed dit niet door expliciet boeken te tippen, maar
door de leerlingen de achterkant te laten lezen: ‘Nou het staat op de zijkant van de boeken, dus
op die manier tip ik hem al een beetje van waar dat hij zijn oog op kan laten vallen. En dan ga
ik met hem uh de gangen in en dan trek ik dus wat uh boekjes eruit, lees ik eens wat achterkanten
voor. Tip ik ook van he lees eens even die achterkanten waar een beetje basis op staat.’
(participant 7). Een andere participant gaf aan dat er niet slechts één tip gegeven werd, maar
deze mediathecaris haalde meerdere boeken uit de kast: ‘En dan halen wij een aantal titels uit
de kast en die leg ik dan lekker voor de neer op de bank, want we hebben daar een hele grote
hoekbank staan en dan zeg ik van nou neem gerust de tijd.’ (participant 15). Daarentegen waren
er ook drie participanten die helemaal geen tips hadden. Deze participanten vervulden de rol
van vrijwilliger. De leerlingen werden voor tips doorverwezen bij deze vrijwilligers: ‘Ja, ik
moet je heel eerlijk zeggen daar ben ik zelf niet zo heel goed in. Dus uhm dan dan is het eigenlijk
zo dat ik toch de leerling dan wel doorverwijs dan probeer ik hem natuurlijk wel te helpen.’
(participant 12) en ‘Ja dat vind ik altijd een lastige, want eigenlijk gaat het meestal over
Nederlandse boeken. En ik ben absoluut geen fan van Nederlandse boeken. Dus eigenlijk is A.
eigenlijk altijd wel degene die altijd wel heel precies van oh weet je als je dat zoekt, dan.’
(participant 13). Een grote minderheid van de participanten geeft dus aan dat zij tips kunnen
geven aan de leerlingen.
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4.3. Autonomieondersteuning
De categorie autonomieondersteuning bevat drie subcategorieën: voeden persoonlijke
interesses, aanmoedigen en open staan voor leerlingen. De belangrijkste resultaten zullen in
deze paragraaf besproken worden.

4.3.1. Voeden persoonlijke interesses
Tijdens het interview werd er gevraagd naar de persoonlijke interesses van leerlingen. Zes van
de participanten vertelden daarbij dat de interesses van de leerlingen vooral niet bij het lezen
van boeken lagen. Participant 1 is daar heel kort over: ‘Social media. Punt.’. Ook andere
participanten dachten dat mobieltjes en alles wat daarbij hoort de belangrijkste interesses van
de leerlingen: ‘De belangrijkste interesses, ja nou sowieso de mobiele telefoon en alles wat
daarop gebeurt.’ (participant 15).
Daarnaast waren er een aantal participanten die vertelden over de leesinteresse van de
leerlingen. Dit waren uiteenlopende genres en schrijvers, maar vooral spannende boeken en
Carry Slee werden vaak genoemd: ‘Nou wat wat hier heel erg goed doet, zijn daderboeken.
Boeken vanuit het perspectief van uh een dader van iets.’ (participant 9) en ‘Uh, ze lezen heel
veel boeken van Carry Slee.’ (participant 3)..
Daarentegen waren er ook twee participanten die aangaven dat ze niet op de hoogte
waren van de interesses van de leerlingen: ‘P2: Nee, nee daar kom ik ook te weinig voor.’
(participant 2). Zij gaven als reden dat ze te weinig kwamen of hier niet mee bezig waren als
vrijwilliger. Een meerderheid van de participanten geeft dus aan dat zij op de hoogte zijn van
de (lees)interesses van de leerlingen die de mediatheek bezoeken.
Bij de aanschaf van nieuwe boeken werd er ook gekeken naar de persoonlijke interesses
van leerlingen. Bijvoorbeeld door vrijwilligers door gesprekken met eigen kinderen over
boeken: ‘Of degene hier goed uh ik heb zelf dan inderdaad twee uh twee kinderen. Ja goed,
eentje leest niet uh, de andere andere wel. Als zij nou inderdaad gewoon ergens een boek
gekocht heeft en denkt van goh dit is eigenlijk wel een mooi boek dan zouden we dat altijd
kunnen kunnen aangeven.’ (participant 5). Ook prijzen zoals de Jonge Jury werden door de
mediathecaris geraadpleegd bij de aanschaf van nieuwe boeken: ‘Nou Lezen voor de lijst, uhm
dat is een belangrijke. Ik kijk ook wel eens naar de Jonge Jury.’ (participant 8). Ten slotte werd
er door de mediathecaris gekeken naar schrijvers die al veel gelezen werden door de bezoekers
en naar de mening van bezoekers: ‘En uh en en en uiteraard wat uhm eh schrijvers die goed
lopen, die veel gelezen worden.’ (participant 9) en ‘He en uh en uh maar goed ik ik hoop dat ik
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dat naar anderen uitstraal. Dat dat adviezen en en en suggesties die aanvaard ik uh en en die vul
ik ook in.’ (participant 14).
Ten slotte worden de interesses van de leerlingen expliciet gevoed wanneer zij hulp
krijgen van de participanten. Bijvoorbeeld wanneer de participanten advies geven: ‘Uh ja vaak
is het hier dan toch wel weer specifieker voor ja ja ik vraag wel altijd als ze zelf als ze een boek
moeten uh lezen voor een verslag zeg ik altijd van iets waar jouw interesses liggen leest vaak
makkelijker.’ (participant 6). In de mediatheek is de meerderheid van de participanten dus actief
bezig met de interesses van de leerlingen.

4.3.2. Aanmoedigen
Vier participanten gaven aan dat ze actief probeerden om het lezen aantrekkelijker te maken
voor leerlingen. Participant 1 maakt bijvoorbeeld een filmpje bij nieuwe aanwinsten: ‘Ik
probeer uhm bij alle aanwinsten een uhm een filmpje te maken, een reeks van foto’s te maken,
uh iets om de leerlingen duidelijk te maken van we hebben iets nieuws in de mediatheek via
ItsLearning.’. Bovendien probeerde participant 7 de leeslijsten aantrekkelijker te maken: ‘Maar
uhm wat ik momenteel extra doe is dat ik probeer uhm de leeslijst dus eh de zilverlijst, de
goudlijst, zul jij misschien nog wel van vroeger kennen. Die probeer ik in een uh in een iets
aantrekkelijker jasje te gieten. Dus met een fotootje en een beetje korte uhm beschrijving van
het boek dat je echt een beetje een ja meer zicht krijgt op een eventueel leuk boek te kunnen
uitzoeken.’. Ten slotte was er een participant die uitlegde dat het per rij heel duidelijk was wat
er voor de leerlingen te vinden was: ‘Want de boeken zijn ook echt gesorteerd aan de bordjes
te zien op eh jeugd en wat oudere of ja voor de oudere. Dus heel duidelijk eigenlijk al voor de
leerlingen gesorteerd dat ze weten waar ze moeten zoeken als ze een boek willen vinden.’
(participant 10). Een klein deel van de participanten probeert het lezen dus aantrekkelijker te
maken voor leerlingen.
Bovendien waren er een aantal participanten die leerlingen er expliciet van probeerden
te overtuigen om te gaan lezen. Participant 11 deed dit door met de leerlingen in gesprek te gaan
en ze op die manier proberen te helpen: ‘Maar of dat ze hier met zo’n lang gezicht komen hmm
we moeten een boek lezen. Ik zeg moeten? Je mag een boek lezen. Je hebt plekken waar je
helemaal niet eh mag lezen want dan moet je werken of zo. Probeer je ze een beetje die omslag
te laten maken van uh wat wil je dan voor boek? Of uh uh welke taal? Of zal ik meelopen naar
de kast?’.

20

4.3.3. Plek voor leerlingen
Twee participanten gaven aan dat ze een zo goed mogelijke plek wilden creëren voor de
leerlingen. Deze participanten zijn mediathecaris. Participant 9 vertelde dat zijn mediatheek een
plek moest zijn waar de leerling zich op zijn of haar gemak voelt: ‘Uhm de mijn bedoeling is
dat het een plek is waar uh een leerling zich op zijn gemak voelt om de dingen die hij toch moet
doen voor school te kunnen doen.’. Participant 14 wou daarnaast dat het voor leerlingen een
fijne plek zou zijn om te studeren. Deze participant zag het dan ook als zijn taak om daarop toe
te zien: ‘En dat is zorg dragen voor een goed studieklimaat he, dus dat is dat er rust heerst, dat
er een autoriteit die er op toeziet dat leerlingen zich netjes gedragen volgens de regels.’
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5. Conclusie
In dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Welke rol spelen betrokkenheid,
structuur en autonomieondersteuning in Nederlandse mediatheken volgens de hier werkzame
mediathecarissen en vrijwilligers? Op basis van de resultaten in het vorige hoofdstuk worden
er in dit hoofdstuk conclusies getrokken voor ieder centraal begrip en wordt vervolgens de
onderzoeksvraag beantwoord.

5.1. Betrokkenheid
Uit de interviews bleek dat betrokkenheid een rol speelde in mediatheken doordat sommige
participanten naar eigen zeggen een band creëerden met de leerlingen. Alle mediathecarissen
die deel uitmaakten van het onderzoek waren er wel van overtuigd dat zij een band hadden
opgebouwd met leerlingen die de mediatheek bezochten. Zij hebben iedere dag de mogelijkheid
om in gesprek te gaan met leerlingen en dit is van groot belang voor het opbouwen van
interpersoonlijke relaties. Ook kenden zij de leerlingen bij naam en waren zij op de hoogte van
de interesses van leerlingen. Dit kan geïnterpreteerd worden als interpersoonlijke relaties met
de leerlingen (Janse, 2019). Het opbouwen van zulke relaties zorgt ervoor dat leerlingen
betrokkenheid ervaren (Sierens et al., 2006).
Sommige participanten, allen vrijwilliger, vonden echter dat ze geen band hadden
opgebouwd met de leerlingen. Hiervoor gaven zij de reden dat zij niet vaak genoeg aanwezig
waren in de mediatheek. Er waren ook vrijwilligers die twijfelden of zij een hechte band
opgebouwd hadden met leerlingen. Vrijwilligers noemden dit dan ook geen hechte band, maar
‘vluchtige’ band. Dit hield in dat ze wel eens een praatje maakten met sommige leerlingen,
maar dat er geen vriendschap of band ontstond. Omdat de vrijwilligers niet iedere dag aanwezig
zijn in de mediatheek, moet de vraag gesteld worden of het voor hen wel mogelijk is om
interpersoonlijke relaties op te bouwen met leerlingen. Zij hebben immers niet de mogelijkheid
om iedere dag contact te hebben met leerlingen terwijl dit van essentieel belang is voor
interpersoonlijke relaties (Janse, 2019).

5.2. Structuur
De participanten noemden in de interviews drie manieren waarmee structuur gecreëerd werd in
de mediatheken: regels opstellen en handhaven, openingstijden en hulp bieden.
In alle mediatheken waren regels opgesteld. In iedere mediatheek waren de schoolregels
en regels omtrent COVID-19 van kracht. Deze regels zijn dus niet specifiek opgesteld voor de
mediatheek, maar gelden in het hele schoolgebouw. In sommige mediatheken waren er
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bovendien regels die specifiek opgesteld zijn voor het bezoek aan de mediatheek. Dit zijn het
verbieden van tassen in de mediatheek, absolute stilte en het verplichten van een pasje. Zonder
het pasje was het niet mogelijk om boeken te lenen. De handhaving van deze regels mocht
uitgevoerd worden door zowel mediathecarissen als vrijwilligers. Vrijwilligers gaven echter
aan dat het lastig kon zijn om hun autoriteit te laten gelden. In zulke gevallen werd de
mediathecaris ingeschakeld.
Dit formuleren en handhaven van regels draagt bij aan de leesmotivatie van leerlingen
door de structuur die leerlingen hierdoor ervaren. Doordat leerlingen weten wat er van hen
verwacht wordt, voelen ze zich meer gemotiveerd om een taak uit te voeren (De Naeghel, 2012;
Sierens et al., 2006). Er kan echter de kanttekening geplaatst worden of strikte regels en
handhaving hiervan bijdragen aan de leesbevordering van leerlingen. De mediatheek zou
uitnodigend moeten zijn voor leerlingen, maar strikte regels en handhaving kunnen juist een
belemmering zijn voor leerlingen om de mediatheek te bezoeken (Stichting Lezen, z.d.).
De openingstijden van de mediatheek waren in drie van de vier mediatheken hetzelfde
als de openingstijden van de school. Hierdoor hebben de leerlingen altijd de mogelijkheid om
boeken te verwerven en deze openingstijden zorgen voor structuur bij leerlingen (Gavigan,
Pribesh & Dickinson, 2010). Uit de interviews bleek dat de mediatheek die niet altijd geopend
is hiervoor kiest vanwege een tekort aan vrijwilligers. Deze mediatheek is daarom alleen in de
ochtenden geopend. Ook bezuinigingen spelen een belangrijke rol bij de openingstijden van de
mediatheek.
Ten slotte bleek uit de interviews dat de participanten in staat waren om hulp te bieden
in mediatheken. Deze hulp hield in dat participanten samen met de leerling het juiste boek
probeerden te vinden. Hierbij stelden zij vragen over de interesses van leerlingen. Vier
participanten gaven daarbij expliciet aan dat zij dit deden aan de hand van tips. Zij baseerden
deze tips op de interesses van de leerlingen. Hulp bieden zonder onmiddellijk met een oplossing
te komen is belangrijk om de leerlingen structuur te bieden. Deze tips die aansluiten bij de
interesses zullen er dus voor zorgen dat leerlingen een juiste keuze maken en daardoor meer
gemotiveerd raken om het boek te lezen (Sierens, 2010). Daarentegen waren er ook
participanten die geen tips gaven, maar de leerlingen wel doorstuurden naar iemand die dit wel
kon.

5.3. Autonomieondersteuning
De participanten zorgden op drie manieren voor autonomieondersteuning in hun mediatheken.
Ten eerste door de persoonlijke interesses van de leerlingen te voeden. Slechts twee
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participanten, die de rol van vrijwilliger vervulden, hadden het gevoel dat zij geen beeld
gevormd hadden van de (lees)interesses van leerlingen. De andere participanten dachten wel
een beeld te hebben van deze interesses. Hierbij maakten zij ook een duidelijk onderscheid
tussen boeken die bovenbouwleerlingen lazen en boeken die populair waren bij
onderbouwleerlingen. Ook bij het uitkiezen van nieuwe boeken werd er sterk rekening
gehouden met wat de leerlingen leuk vinden. Dit door bijvoorbeeld de Jonge Jury of Lezen voor
de lijst te raadplegen, in gesprek te gaan met leerlingen of boeken aan te schaffen van schrijvers
die veel gelezen werden. Wanneer leerlingen de keuze hebben uit dingen die ze leuk vinden om
te lezen, zullen zij zich meer ondersteund voelen (Reeve & Jang, 2006).
Ten tweede werden de leerlingen door de participanten aangemoedigd om te gaan lezen.
Dit deden participanten door de leeslijsten aantrekkelijker te maken door middel van korte
samenvattingen en wat plaatjes bij de boeken die aangeschaft werden op basis van Lezen voor
de Lijst. Lezen voor de lijst geeft de leerlingen een enorme variëteit aan boeken om uit te kiezen
(Lezen voor de lijst, z.d.). Dat maakt het voor leerlingen lastig om het juiste boek te kiezen. De
participanten hoopten dat ze op deze manier het kiezen voor de leerlingen makkelijker maakten
en dat de leerlingen zo aangemoedigd werden om te lezen. Zo werden de leerlingen wel
ondersteund, maar hadden ze zelf wel nog keuzevrijheid. Dit draagt bij aan autonome
leesmotivatie (Reeve & Jang, 2006) Ook waren er twee participanten die expliciet het lezen
stimuleerden door met leerlingen in gesprek te gaan.
Tot slot probeerden twee participanten een veilige plek voor leerlingen te creëren waar
zij hun boeken konden uitkiezen en vragen durfden te stellen. Als leerlingen het gevoel hebben
dat ze vragen mogen stellen, draagt dit bij aan de autonomieondersteuning (Reeve & Jang,
2006). Echter, mediathecarissen hebben slechts het gevoel dat zij een plek creëren waar
leerlingen vragen durven te stellen. Alleen de leerlingen zelf zouden dit kunnen bevestigen.

5.4. Beantwoording onderzoeksvraag
Uit dit onderzoek is gebleken dat alle drie de centrale begrippen, betrokkenheid, structuur en
autonomieondersteuning een grote en belangrijke rol spelen in mediatheken op middelbare
scholen volgens de hier werkzame mediathecarissen en vrijwilligers. De resultaten hebben
uitgewezen dat er op verschillende manieren wordt bijgedragen aan de autonome leesmotivatie
van leerlingen.
Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat er een onderscheid te maken valt
tussen de mediathecarissen en vrijwilligers. Omdat de mediathecaris iedere dag aanwezig is,
heeft hij de mogelijkheid om interpersoonlijke relaties op te bouwen met de leerlingen.
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Hierdoor zijn de mediathecarissen ook beter op de hoogte van de interesses van de leerlingen,
dus kunnen zij makkelijker tips geven. Ook tussen de vrijwilligers is een onderscheid te zien.
Sommige vrijwilligers staan meer open voor contact met leerlingen en zijn daardoor meer op
de hoogte van interesses, maar iedere vrijwilliger probeert wel tot de beste oplossing te komen
voor de leerling. In sommige gevallen wordt de leerling doorverwezen, maar hij of zij wordt
altijd geholpen indien nodig.
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6. Discussie
6.1. Limitaties
Het onderzoek kent een aantal limitaties. Ten eerste zijn er in verband met de omvang van het
onderzoek slechts vijftien mediathecarissen en vrijwilligers geïnterviewd die werkzaam zijn op
vier verschillende scholen. De steekproefgrootte is te klein om gegeneraliseerde uitspraken te
doen voor mediatheken in heel Nederland. Voor vervolgonderzoek wordt dan ook aangeraden
om gebruik te maken van een grotere steekproefgrootte, zodat er meer gegeneraliseerde
conclusies getrokken kunnen worden.
Ten tweede blijkt dat de onderzoeker herhaaldelijk gesloten en dubbele vragen stelde
tijdens het interview. Dit wordt in de literatuur echter afgeraden (Castillo-Montoya, 2016). De
vragen konden hierdoor onduidelijk en sturend worden. Ook bestaat er door de vragen van de
onderzoeker de kans dat de participanten sociaal-wenselijke antwoorden gaven op het gebied
van hulp bieden en kennis van persoonlijke interesses. Voor vervolgonderzoek wordt daarom
ook aangeraden om ook leerlingen te vragen naar welke rol de drie centrale begrippen spelen
in hun schoolmediatheek. Zij kunnen immers aangeven of er binnen de mediatheek
daadwerkelijk aan de psychologische noden voldaan wordt (Sierens, 2006).
Tot slot zijn de meeste interviews slechts door één onderzoeker gecodeerd. In verband
met de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is er wel één interview gecodeerd door een andere
onderzoeker. Toch zouden er bij de andere veertien interviews andere codes toegewezen
kunnen worden aan de transcripten. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de conclusies die getrokken
zijn, niet geheel betrouwbaar zijn. Voor vervolgonderzoek wordt daarom aangeraden om
gebruik te maken van meerdere onderzoekers tijdens het coderen.

6.2. Aanbevelingen voor de praktijk
Ondanks dat een aantal voorgaande onderzoeken en dit onderzoek uitwijzen dat een
schoolmediatheek van groot belang is voor de leesmotivatie en het leesgedrag van leerlingen
(Lonsdale, 2003; Sierens, 2010), bleek uit de interviews dat er veel bezuinigd wordt op het
gebied van mediatheken. Tijdens het benaderen van mediatheken voor dit onderzoek bleek ook
dat veel scholen helemaal geen mediatheek hadden. Het zou daarom goed zijn om scholen in
Nederland juist (financieel) aan te moedigen om een mediatheek te realiseren op hun school in
plaats van erop te bezuinigen. Op deze manier hebben leerlingen altijd te mogelijkheid om
boeken te lezen in plaats van dat ze afhankelijk zijn van externe mogelijkheden om boeken te
verwerven.
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Tot slot is het belangrijk om ervoor te zorgen dat vrijwilligers op de hoogte blijven van
de persoonlijke interesses van de leerlingen. Ook moeten zij enige kennis hebben van literatuur.
Op die manier kunnen zij voldoen aan de centrale begrippen betrokkenheid, structuur en
autonomieondersteuning (Vanderbeke, 2018). Mediathecarissen zouden dit dus als een eis
kunnen zien bij het werven van vrijwilligers of personeel in de mediatheek.
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8. Bijlagen
8.1. Bijlage 1: Interviewprotocol
Voorafgaand aan het interview:
Ik wil u graag nogmaals bedanken voor uw bereidheid om deel te nemen aan dit interview voor
mijn onderzoek. Zoals ik eerder benoemd heb, probeert mijn onderzoek inzicht te krijgen in
welke rol structuur, autonomieondersteuning en betrokkenheid spelen in de mediatheek. Dit
interview zal ongeveer 15 minuten duren, waarin ik u een aantal vragen stel over deze aspecten.
Geeft u toestemming om dit interview op te nemen?
Ja: Bedankt! Als u iets wil zeggen dat niet opgenomen mag worden, laat dit dan weten. Dan zal
ik de recorder uitzetten.
Nee: Bedankt dat u dit laat weten. Ik zal alleen schriftelijke aantekeningen maken van het
interview.
Voordat we beginnen met het interview, heeft u nog vragen? [Bespreek deze vragen].
Als u tijdens het interview nog vragen heeft, dan voel u vrij om deze te stellen. Ik zal ze graag
beantwoorden.
Onderzoekvraag:
Welke rol spelen
betrokkenheid,
structuur en
autonomieonderste
uning in
mediatheken
volgens de hier
werkzame
mediathecarissen?

Achtergrondinfor
matie

Betrokken
heid

Structu
ur

Autonomieonderste
uning

Introductievragen
Om te starten met het interview, zou ik graag wat meer willen weten over uzelf, de mediatheek
op deze school in het algemeen en uw werkzaamheden hier.
Hoe lang bent u al
X
werkzaam in deze
mediatheek?
Wat zijn uw
X
X
X
X
werkzaamheden
binnen deze
mediatheek?
Hoe zou u de
X
X
mediatheek hier
beschrijven?
Vervolgvragen indien
nodig:
Hoe groot is de
collectie?
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Wie bezoekt de
mediatheek?
Overgangsvragen
Bedankt voor de informatie. Dan zou ik nu graag wat praktische vragen willen stellen over de
mediatheek.
Hebben leerlingen en
X
X
docenten op deze
school ieder moment
van de dag de
mogelijkheid om de
mediatheek te
bezoeken?
JA: Is er dan wel
altijd een
mediathecaris of
vrijwilliger aanwezig
in de mediatheek?
NEE: Op welke
momenten is dit niet
mogelijk?
Vervolgvraag: Wat is
de reden voor de
keuze om de
mediatheek (niet)
altijd open te
hebben?
Wie beheert de
X
X
boekencollectie in de
mediatheek?
Vervolgvraag: Hoe
vaak worden er
boeken vervangen?
Vervolgvraag: Op
basis waarvan
worden de nieuwe
boeken gekozen?

Sleutelvragen
Bedankt voor het delen van deze informatie. Nu zou ik graag nog wat vragen willen stellen
met betrekking tot de bezoekers van de mediatheek..
De leerlingen hebben
X
X
dus de mogelijkheid
om een bezoek aan
de mediatheek te
brengen. Welke
regels zijn er
verbonden aan dit
bezoek?
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Vervolgvraag: Hoe
zorgt u ervoor dat
deze regels ook
daadwerkelijk
gehandhaafd
worden?
Als een leerling de
mediatheek bezoekt,
wordt deze dan
vergezeld of
ondersteund door
iemand die hier
werkzaam is?
JA: Waarin
ondersteunen u of
uw collega’s de
leerling tijdens het
bezoek?
NEE: Wat is of zijn
de reden(en) dat dit
niet gebeurt?
Wanneer Thomas
van 14 jaar de
bibliotheek bezoekt,
weet hij niet zo goed
wat er van hem
verwacht wordt. De
collectie is heel
groot en bevat heel
wat genres. Er zal
ongetwijfeld wel wat
bij zitten dat Toon
graag zou lezen,
maar hij ziet door het
bos de bomen niet.
Wat zou u in zo’n
situatie doen?
Hoe zou u de band
die u heeft
opgebouwd met de
leerlingen
beschrijven?
Vervolgvraag: Hoe
merkt u dat u een
band heeft
opgebouwd?
Vervolgvraag: Wat
vindt u het leukste
aan het contact met
leerlingen?

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Wat zijn volgens u
de persoonlijke
interesses van de
meeste leerlingen?
Vervolgvraag: Hoe
zet u kennis daarvan
in als mediathecaris?

X

X

Afsluitende vraag
Voordat we dit interview afsluiten, zijn er nog dingen die u nog wil bespreken met betrekking
tot betrokkenheid, structuur en autonomieondersteuning die nog niet besproken zijn? Mocht u
op een later moment nog vragen hebben, dan kunt u altijd telefonisch of per e-mail nog contact
met mij opnemen.
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8.2. Bijlage 2: Toestemmingsverklaring

TOESTEMMINGSVERKLARING
voor deelname aan het wetenschappelijke onderzoek: Welk boek moet ik hier kiezen? Een onderzoek naar betrokkenheid,
structuur en autonomieondersteuning in Nederlandse mediatheken.

Verklaring deelnemer
Ik heb uitleg gekregen over het doel van het onderzoek. Ik heb vragen mogen stellen over het onderzoek. Ik neem
vrijwillig aan het onderzoek deel. Ik begrijp dat ik op elk moment tijdens het onderzoek mag stoppen als ik dat wil.
Ik begrijp hoe de gegevens van het onderzoek bewaard zullen worden en waarvoor ze gebruikt zullen worden. Ik
stem in met deelname aan het onderzoek zoals beschreven in het informatiedocument.

Daarnaast geef ik toestemming voor (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):
Ja

Nee



 verwerken van de volgende persoonsgegevens: naam en e-mailadres



 maken van audio-opnamen



 uitschrijven van de audio-opnamen (transcriptie)



 gebruik van de anoniem gemaakte transcripten voor wetenschappelijk onderzoek

Naam: …………………………………………………………......……………………………………………………………………………..
Handtekening: ......................................................... Datum:……………………………….................................

Verklaring uitvoerend onderzoeker
Ik verklaar dat ik de hierboven genoemde persoon juist heb geïnformeerd over het onderzoek en dat ik mij houd aan
de richtlijnen voor onderzoekers zoals verwoord in het protocol van de Ethische Toetsingscommissie
Geesteswetenschappen.
Naam: …………………………………………………………......……………………………………………………………………………..
Handtekening: ......................................................... Datum:………………………………..................................
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8.3. Bijlage 3: Checklist for Close Reading of Interview Protocol

36

8.4. Bijlage 4: Transcripten interviews
8.4.1. Interview 1
Datum: 29 april 2021
Duur: 17:17 minuten.
I: Oké, uhm, ik wil u nogmaals bedanken voor uw bereidheid om deel te nemen aan dit interview. Zoals
ik eerder benoemd heb eh, probeert mijn onderzoek inzicht te krijgen in welke rol structuur,
autonomieondersteuning en betrokkenheid spelen in mediatheken. Dit interview zal ongeveer 15 à 30
minuten duren waarin ik u een aantal vragen stel over deze aspecten. Geeft u mij toestemming om dit
interview op te nemen?
R: Ja.
I: Dankjewel. Als u iets wil zeggen dat niet opgenomen mag worden, laat dit even weten, dan zet ik de
opname stil.
R: Oké.
I: Heeft u nog vragen voordat we beginnen met het interview?
R: Nee, laten we maar beginnen.
I: Als u tijdens het interview nog vragen heeft dan kunt u deze stellen.
R: Goed.
I: Ja. Om te starten met het interview zou ik graag wat meer willen weten over uzelf, de mediatheek op
deze school en het algemeen over uw werkzaamheden. Hoe lang bent u al werkzaam in deze
mediatheek?
R: In deze mediatheek ben ik werkzaam vanaf 2000.
I: 2000. En wat zijn precies uw werkzaamheden binnen deze mediatheek?
R: Uhm, de ik ben twee jaar geleden ben ik uh bevorderd tot coördinator OLC en mediatheek.
I: En kunt u toelichten wat dit precies inhoudt?
R: Drie jaar geleden hadden we nog een mediatheekmedewerkster.
I: Ja.
R: Maar vanwege allerlei bezuinigingen hebben we die helaas moeten ontslaan. En toen heeft uh de
toenmalige directeur gezegd van ja René dan moet jij dat maar met de vrijwilligers gaan runnen en als
het niet lukt dan hoor ik dat wel. En vanaf dat moment zijn we ook van hele dagen teruggegaan naar
halve dagen. Alleen in de ochtend zijn we geopend. En toen bleek dat dat eigenlijk wat meer is dan dat
ik eigenlijk zou moeten doen. Heeft de directeur tegen mij gezegd van dan ga ik jou in een hogere schaal
plaatsen.
I: Mhmh.
R: En nu ben ik veel meer betrokken bij de mediatheek en toen begonnen in 2020. Toen waren we dus
met z’n tweeën zo’n beetje. Toen was mijn betrokkenheid bij de mediatheek alleen maar financieel en
beleidsmatig.
I: Ja.
R: Dus qua uitvoering was dat in handen van een ja de personen die daar toen werkten. Uhm en nu ja
wordt van mij verwacht dat ik alles zo’n beetje run. Dus in principe ben ik begonnen als OLCfunctionaris, maar onderdeel van het OLC is de mediatheek.
I: Ja.
R: Dus daar behoorde dat automatisch bij mijn functie en mijn taken.
I: Ja. Dankjewel. Uh hoe zou u de mediatheek hier beschrijven. Denk daarbij aan hoe groot de collectie
is en wie de mediatheek kan bezoeken.
R: Uhm we hebben in de loop der jaren gezien dat de naslagwerken veel minder geraadpleegd worden,
gebruikt worden. Uhm omdat vanuit de lessen veel meer gebruik gemaakt wordt van de
geautomatiseerde wereld, uh filmpjes, uh foto’s, afbeeldingen noem maar op. Er wordt aan leerlingen
gevraagd, kijk eens op de computer of je wat kunt vinden. In het verleden was dat uh ga eens even kijken
in de bibliotheek of daar een leuk boek staat met plaatjes of informatie over huppelepup. Dat betekent
dat we ons vooral gericht hebben op de literatuur voor Nederlands, voor Engels en voor Duits. Voor
Frans hoeft al heel lang niks meer gelezen te worden. Dat is ja, het vak is veranderd.
I: Ja.
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R: Dus we richten ons op de literaire werken. Naslag is helaas achtergebleven. Terwijl we een uitermate
uitgebreide kunstcollectie hebben. En ja, daar was ik ooit trots op samen met de afdeling kunst.
Misschien ken je J. nog?
I: Ja.
R: Of S.W.? Die maakten er heel veel gebruik van. De laatste eigenlijk die er veel gebruik van maakte
was P..
I: Ja.
R: Voor KCV.
I: Hmhm.
R: En ja de gymnasiasten. Dus ja dat is de collectie en die houden we behoorlijk op peil mag ik zelf wel
zeggen. Uhm alle leerlingen moeten daar gebruik van maken voor de talen.
I: Ja.
R: En gelukkig maken heel veel leerlingen er ook graag en vrijwillig gebruik van.
I: Ja.
R: Dus dat is wel heel positief.
I: Ja. Oké dankjewel. U zei net al dat de mediatheek hier op school dus niet iedere dag volledig geopend
is. Alleen in de ochtenden.
R: Ja.
I: Is er op dat moment wel altijd iemand aanwezig die de leerlingen kan ondersteunen?
R: Ja.
I: Ja.
R: Ik werk met een zevental zestal vrijwilligers en die zijn in de ochtenduren hier. Uhm in de
middaguren kan er gebruik gemaakt worden van de mediatheek, maar geen uitleen.
I: Geen uitleen, ja.
R: Uhm, en wel de ja boeken die geraadpleegd kunnen worden van het boekenfonds en uh de atlassen
en dergelijke.
I: Ja.
R: En in noodgevallen kan ik zelf het systeem nog aanzetten en wat uitlenen of innemen.
I: En de reden dat de mediatheek dus niet de volledige dag geopend is, is gewoon het tekort aan mensen
of?
R: Het tekort aan vrijwilligers, ja.
I: Ja, oké, ja. Uh dankjewel. En u sprak net al over de boekencollectie die best wel uitgebreid is. Wie
beheert die boekencollectie, dus wie zorgt ervoor dat er nieuwe boeken aanwezig zijn iedere keer? En
wie selecteert die boeken?
R: Dat is heel kort gezegd ik.
I: Ik.
R: En niet omdat ik vind dat ik dat moet doen, maar uhm ik. Heel vaak ik. Ik betreur heel erg dat de
secties uhm nauwelijks handreikingen aanbieden over nieuwe verschenen boeken of methodes of andere
dingen. In doe uh met de sectie Nederlands nog het meeste overleggen. Ik ik ik ga op onderzoek uit van
wat er nieuw uitkomt.
I: Hmhm.
R: En daar gebruik ik de informatie van de Nederlandse Bibliotheekdienst voor.
I: Ja.
R: Maar ik kijk ook op bol.com uhm en ik luister ook naar leerlingen. En ik vraag ook altijd aan
leerlingen als je weet dat er een leuk boek uitkomt, dan uh laat me maar weten dan schaf ik dat aan.
I: Ja. En hoe vaak worden er nieuwe boeken aangeschaft in deze mediatheek?
R: Uhm eigenlijk zo vaak als maar kan. Meestal verzamel ik gewoon een hele bestellijst en doe ik dat
een keer of vier per jaar een behoorlijke bulk in uh inkopen. Het budget is 5000 euro en ik zorg er ook
voor dat dit …
I: Besteed wordt.
R: … braaf en netjes opgaat.
I: Ja. Nou, dankjewel. Ik zou nu nog graag wat vragen willen stellen over die meer betrekking hebben
tot de bezoekers van de mediatheek.
R: Oké.
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I: Uhm, nou de leerlingen hebben dus de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de mediatheek.
Zijn er ook specifieke regels verbonden aan dit bezoek? Dus waar leerlingen zich aan moeten houden,
uhm, of ze tassen mee mogen nemen. In die richting.
R: Nou, uhm tassen hebben we liever niet in de mediatheek om de doodsimpele reden dat als er twee
met een rugzak op tussen de rekken gaan en die willen elkaar passeren en die draaien daar, dan stoten
ze boeken van het rek af.
I: Ja.
R: Dat heeft wat met de opstelling te maken dus, niet omdat we bang zijn dat ze anders boeken
meejatten. Alhoewel dat ook zou kunnen, maar daarom is dat niet. Ze mogen in principe altijd de
mediatheek bezoeken. Vooral in de pauze wordt dat gedaan. Door de onderbouwleerlingen.
I: Ja.
R: De bovenbouwleerlingen die zitten hier in het OLC al heel vaak dus die komen hier op andere
momenten. En tijdens lessen vragen we dan om docenten van als je leerlingen stuurt voor een boek,
stuur ze dan in groepjes van 5 á 6 leerlingen en niet een hele klas tegelijkertijd, want dat voor een chaos.
I: Ja.
R: Ja, dus in principe zijn ze vrij om te komen. Moeten wel altijd het pasje bij zich hebben, anders
krijgen ze niks mee.
I: Ja, en als een leerling dan de mediatheek bezoekt, wordt deze dan vergezeld door iemand die hier
aanwezig is? Of heeft de leerling dan gewoon de ruimte om zelf te gaan kijken?
R: Sommige leerlingen die komen gewoon zelfstandig kijken en die zijn ook gericht op een type boek
of een schrijver. Veel leerlingen die komen, omdat ze een opdracht hebben gekregen vanuit de les. En
dan komen ze nooit alleen. Altijd met een aantal klasgenoten, want samen is dat veel veiliger natuurlijk.
I: Ja.
R: Ja, dus vanuit de opdracht.
I: Ja. Uhm dan heb ik nog een casus om voor te leggen. Wanneer Thomas van 14 jaar de bibliotheek
bezoekt, weet hij niet zo goed wat er van hem verwacht wordt. De collectie is heel groot en bevat heel
wat genres. Er zal ongetwijfeld wel wat bijzitten wat Thomas graag wil lezen, maar zij ziet door de
bomen het bos niet. Wat zou u in zulke situaties doen?
R: Als ik Thomas zie, uhm, dan denk ik van oh die heeft een probleem. En dan stap ik naar hem toe en
dan vraag 1: Weet je hoe het werkt? En als hij dan nee zegt, dan leg ik dat heel kort uit. Simpel. En
vervolgens ga ik vragen waar zijn voorkeur voor uitgaat en dan heel vaak zeggen leerlingen van ja ik
lees geen boeken meneer, ik zou het echt niet weten. En dan vraag ik gewoon van welke films houd je?
Van welke Netflix-serie?
I: Ja.
R: Waar kijk je naar? En dan uh ja dan leid ik daaruit op van hij houdt van avontuur, hij houdt van
sciencefiction. Zij houdt van romantische films of humor of zoiets en dan kan ik een leerling wijzen op
het genre-embleempje dat op de etiketten staat. En dan laat ik a. de leerling zelfstandig zoeken qua genre
en als dat niet lukt dan ga ik met hem samen zoeken.
I: Ja.
R: En uiteindelijk vinden we dan wel wat. En uiteindelijk zeg ik dan van weet je wat, neem drie boeken
mee, begin aan het boek waarvan je denkt dat lijkt me wel wat. En als dat dan toch niks is in jouw ogen,
dan breng je het gewoon terug. Maakt niet uit, dan begin je aan het volgende.
I: Ja, dankjewel. Uhm hoe zou u de band die u heeft opgebouwd met de leerlingen beschrijven?
R: De band?
I: Ja, dus het contact met de leerlingen en…
R: Er is nogal een verschil tussen bovenbouw en onderbouw.
I: Jajaja
R: De bovenbouw die zitten hier en die zie ik elke dag, tot vervelens toe af en toe haha. Maar die band
die is goed. Ik probeer op een vriendschappelijke manier met leerlingen om te gaan. En de andere
leerlingen ja probeer ik allemaal te helpen, maar dus komen dus met name alleen maar om boeken te
halen. En af en toe met een gerichte vraag omdat een docent van bijvoorbeeld geschiedenis of biologie
of aardrijkskunde een opdracht heeft gegeven waarbij de leerling een boek moet zoeken. En dan wordt
het ja het contact wordt dan op een andere manier komt dat dan tot stand dan wanneer een boek van de
talen gehaald moet worden.
I: Ja.
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R: Want die komen vaak, pakken een boek, lenen een boek en zijn weer weg.
I: Uhm, en wat vindt u dan het leukste aan het contact met de leerlingen?
R: Uhm, in de mediatheek vind ik het heel erg leuk om om leerlingen zelf te laten ontdekken dat ze iets
kunnen vinden waarvan ze achteraf uh zeggen van dit is heel leuk geweest. Uh a hoe vind je een boek
van, ik noem maar iets, van uh van Carry Slee? Ja dat staat bij de S, maar niet alle leerlingen weten dat
dat bij de S staat. Sommige leerlingen die gaan bij de C kijken.
I: Hmhm.
R: Of zelfs bij de K, omdat Carry met een K is denken ze dan. Dat hele proces, ook al is dat maar een
paar minuten, dat is uh dat geeft redelijk wat voldoening, omdat je ziet dat een leerling blij is dat hij wat
kan. Of iets leuks heeft gevonden, of op weg is geholpen.
I: Ja.
R: En dat kan ook zijn bij het zoeken op de computer.
I: Ja.
R: Of iets reserveren in een andere bibliotheek in Limburg.
I: Want dat gebeurt hier ook? Dat ze dus naar een andere bibliotheek uh
R: Ja. Ja.
I: En die boeken worden dan opgestuurd? En dan kunnen ze die hier gewoon lenen?
R: Ja. Die komen dan uh vanuit heel Limburg komen die uh bij de openbare in Panningen uh terecht.
I: Hmhm.
R: En die gaan we dan één keer in de week gaan we die halen. En vanuit andere bibliotheken worden er
ook aanvragen gedaan bij onze mediatheek en die worden dan tegelijkertijd weggestuurd.
I: Ja. Oké dankjewel. En wat zijn volgens u de persoonlijke interesses van de meeste leerlingen? Dus
de leerling in het algemeen, waar is zo’n leerling in geïnteresseerd?
R: Social media. Punt.
I: Social media. En uhm hoe gebruikt u die kennis over de interesses van de leerlingen uh in uw
werkzaamheden in de mediatheek?
R: Ik probeer uhm bij alle aanwinsten een uhm een filmpje te maken, een reeks van foto’s te maken, uh
iets om de leerlingen duidelijk te maken van we hebben iets nieuws in de mediatheek via ItsLearning.
Dat is een uh een een programma waarin leerlingen allerlei opdrachten krijgen voor allerlei vakken.
Daar moeten ze regelmatig in kijken.
I: Ja.
R: Daar heb ik voor alle leerlingen heb ik daar ook een afdeling mediatheek in uh laten zetten. En daar
maak ik veel reclame voor uh allerlei boeken. En dan moet ik weten waar letten leerlingen op, waar
kijken leerlingen naar. En dan ja dat hoor ik dan wel op de werkvloer zal ik zeggen. Als leerlingen een
boek komen zoeken, dan vertellen ze me uh waar hun interesses liggen. En ja bij de jongens is dat
natuurlijk veel spanning, avontuur uh sciencefiction. En bij de meisjes kijken dan vaker naar fantasy en
romantiek en toch ook veel thrillers. En ja uh ja daar pin ik mij dan een beetje op vast. Ik probeer dat in
die filmpjes of in die diareeks, probeer ik dat vast te leggen. Een beetje reclame maken.
I: Ja. Ja uhm dankjewel. Dat waren in principe alle vragen, maar uh voordat we dit interview afsluiten,
zijn er nog dingen die u wil bespreken met betrekking tot die betrokkenheid, structuur en
autonomieondersteuning die nog niet besproken zijn? Of mocht u nog op een later moment vragen
hebben, dan kun u die altijd nog stellen aan mij telefonisch of per e-mail.
R: Eén ding vind ik heel belangrijk.
I: Ja.
R: Dat de docenten van alle vakken ten alle tijden de mediatheek moeten gebruiken. Het uh het achter
achteruitgaan van het gebruik van de mediatheek heeft direct te maken met de docenten die voor de klas
staan.
I: Ja.
R: Als een docent geen boeken aanprijst, niet adviseert om eens te kijken in de boeken in de mediatheek,
zal een leerling dat ook niet doen. Dan kijkt die gewoon naar internet en uh naar weet ik wat allemaal.
Dus het belang daarvan is gewoon uh heel duidelijk aanwezig. Helaas zijn er heel veel docenten die uh
weinig interesse meer hebben in mediatheken, bibliotheken, boeken. Of dat nou de talen zijn of de exacte
vakken of de wereldvakken zal ik maar zeggen. Dat maakt niks uit. Voor de meeste geldt dat. Er zijn
Nederlands docenten, daar hebben we het laatst al over gehad.
I: Hmhm.
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R: Die hebben een boekenkastje in het lokaal staan en die zijn des doods dat hun leerlingen boeken in
de mediatheek halen. Foute boel natuurlijk. Iedereen moet gemotiveerd worden om naar de mediatheek
te gaan. Waarvoor dan ook.
I: Ja. Yes, dat was hem?
R: Daar sluit ik mee af.
I: Ja. Dankjewel.
R: En dank jou wel.
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8.4.2. Interview 2
Datum: 30 april 2021
Duur: 6:08 minuten
I: Nou, nogmaals bedankt voor uw bereidheid om deel te nemen aan mijn onderzoek. Mijn onderzoek
probeert dus te krijgen in uh welke rol de mediathecaris speelt met betrekking tot de leesmotivatie van
leerlingen op de middelbare school. Het interview zal ongeveer 10 á 15 minuutjes duren en ik zal u een
aantal vragen voorleggen. Geeft u toestemming om dit interview op te nemen?
R: Ja.
I: Bedankt. Mocht u iets willen zeggen dat niet opgenomen mag worden, dan laat dit even weten. Dan
zet ik de opname uit. Voordat we beginnen met het interview, heeft u nog vragen aan mij? Of zullen we
gewoon beginnen?
R: We zullen zo beginnen.
I: Ja, is goed. Als u nog vragen tijdens het interview heeft, stel ze dan gerust.
R: Ja.
I: Nou, om te starten zou ik graag wat meer willen weten over u en de mediatheek hier op school. Hoe
lang bent u al werkzaam op deze mediatheek?
R: Sinds 1988.
I: Sinds 1988.
R: Ja.
I: En hoe bent u hier terechtgekomen?
R: Omdat mijn oudste zoon uh hier op school kwam.
I: Hmhm. En uh wat zijn dan precies uw werkzaamheden binnen deze mediatheek?
R: Uh het uitlenen en het uh innemen. Maar nu op dit moment is het alleen de boeken opknappen. Dus
kapotte boeken lijmen en plakken en ik kom ook maar één keer in de drie weken ongeveer.
I: En dan knapt u dus de oude boeken op.
R: Knap ik de boeken op ja.
I: Ja, oké. Uhm hoe zou u de mediatheek hier beschrijven? Dus hoeveel boeken zijn er ongeveer? Wie
mag de mediatheek hier op school bezoeken?
R: Ik weet niet hoeveel boeken dat er zijn, maar alle leerlingen mogen de bibliotheek bezoeken.
I: Ja, ook leerkrachten?
R: En wij als medewerkers.
I: Ja en leerkrachten mogen dus ook de mediatheek bezoeken?
R: Ja.
I: Ja, oké dankjewel. Uhm dankjewel voor deze informatie. Ik zou nu graag nog wat praktische vragen
willen stellen over de mediatheek. Uhm, hebben leerlingen en docenten op deze school ieder moment
van de dag de mogelijkheid om de mediatheek te bezoeken? Dus is de mediatheek altijd geopend?
R: Uhm nee, die is volgens mij ja dat weet ik dus niet precies, omdat ik zo weinig kom. Maar vrijdags
is die in ieder geval ’s morgens en overdag zijn de medewerksters er.
I: Hmhm.
R: Maar die zijn er ’s middags niet meer en dan zal R. het doen.
I: Ja. En is dat veranderd in de loop der jaren? Toen u hier kwam werken of als vrijwilliger, waren jullie
dan wel de hele dag geopend?
R: Nee, volgens mij is het altijd alleen maar voor de middag geweest.
I: Alleen maar voor de middag. Oké dankjewel. Uhm wie zorgt ervoor dat er nieuwe boeken in de
mediatheek komen?
R: Dat doet R..
I: Ja, en hebben jullie als vrijwilligers daar ook wel eens invloed op op welke boeken er in de mediatheek
komen?
R: Misschien enigszins, maar niet niet direct.
I: Niet direct inderdaad. En dat heeft altijd ook zeg maar de hoofdmediathecaris gedaan uh om ervoor
te zorgen dat er nieuwe boeken komen?
R: Ja, en dat is een beetje naar het leesgedrag van de kinderen.
I: Ja, ja.
R: En misschien ook een beetje van ons.
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I: Oké dankjewel. En uh u komt dus één keer in de drie werken om boeken op te knappen.
R: Nu wel. En vroeger dus iedere week.
I: Ja en zijn er dan veel boeken die opgeknapt moeten worden?
R: Uh best wel ja.
I: Best wel. En uhm waar komt die schade dan vandaan? Zijn het dan vaak bijvoorbeeld watervlekken
of dat ze echt uit elkaar vallen?
R: Nee alleen door het lezen, door het gebruik.
I: Door het lezen, door het gebruik. Ja. Dankjewel. Uhm de leerlingen hebben dus de mogelijkheid om
de mediatheek hier te bezoeken. Zijn er ook regels verbonden aan dit bezoek zover u weet?
R: Ja, uh rustig stil zijn en uh nu natuurlijk met mondkapje.
I: Hmhm.
R: En ja dat.
I: En de leerlingen houden zich ook aan deze regels? Wordt ook wel gehandhaafd?
R: Best wel goed.
I: Ja.
R: Volgens mij, ja.
I: Ja, oké dankjewel. En uh als de leerling dan de mediatheek bezoekt, wordt die dan vergezeld of
ondersteund door iemand van jullie of doet de leerling dat meestal gewoon alleen? En wanneer hulp
nodig is uh komen jullie in actie zeg maar?
R: Ja uh, meestal kunnen ze het wel alleen. En als ze iets niet kunnen vinden dan wordt het gevraagd en
dan kunnen ze het op de computer opzoeken en of wij helpen meezoeken.
I: En op de computer staat dan de hele boekencollectie? Die jullie uh.
R: Ja. Ja.
I: Nou, oké dankjewel. Nou ik heb nog een verhaaltje zeg maar en ja dan spreekt het wel voor zich. Nou
Thomas van 14 jaar bezoekt de mediatheek, maar hij weet niet zo goed wat er van hem verwacht wordt.
De collectie is heel groot en bevat heel wat genres. Er zal ongetwijfeld wel wat tussen zitten wat Thomas
graag zou lezen, maar hij ziet door de bomen het bos niet. Wat zou u, als vrijwilliger, in zulke situaties
doen?
R: Uh, even kijken of ik hem kan helpen.
I: En dan gaat u dus met de leerling in gesprek of hoe zou u dat dan doen?
R: Ja, en dan misschien ook wel weer moeten vragen omdat ik niet zo vaak meer kom.
I: Hmhm.
R: Maar in ieder geval wel helpen. Als hij het wil.
I: Ja, dankjewel. Uhm heeft u ook een band opgebouwd met de leerlingen in de tijd dat u hier uh
aanwezig was als vrijwilliger?
R: Uh nee, niet echt met de leerlingen. Wel met de medewerkers.
I: Ja, oké. En uh wat vindt u dan het leukste aan het contact met leerlingen en medewerkers hier?
R: Uh ik houd vooral heel erg van boeken.
I: Hmhm.
R: En natuurlijk ook van lezen.
I: Ja.
R: Maar de boeken ja heel die boeken vind ik heel heel fijn en uh ik ben hier altijd heel graag geweest.
I: Hmhm. Ja.
R: En nu nog steeds.
I: Ja. Oké dankjewel. Denkt u dat u op de hoogte bent van de persoonlijke interesses van de meeste
leerlingen. Dus mochten ze naar u toekomen, weet u ze dan te adviseren voor een mooi boek?
R: Nee, nee daar kom ik ook te weinig voor.
I: Ja, daar komt u te weinig voor denk ik.
R: Ja.
I: Nou, dat was hem eigenlijk al. Zijn er nog dingen die u wil zeggen over uw tijd in de mediatheek?
R: Nou, ik heb het altijd heel graag gedaan.
I: Hmhm.
R: Ik ben altijd heel trouw geweest met nog een uh iets iets jongere vrouw dan ik.
I: Ja.
R: Maar ik heb er altijd van genoten en ik mag nog steeds komen, dus ik zie het als een uh.
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I: Ja, want sinds 19?
R: 88.
I: 88, dat is inderdaad echt al heel lang inderdaad.
R: Ja, ja. Ik heb ook al heel grote kinderen en kleinkinderen.
I: Die zijn al lang van school af.
R: Maar zo lang als ik niet weggestuurd word, vind ik het heel fijn hier.
I: Ja, oké, dat waren mijn vragen eigenlijk al. Mocht u nog een keer vragen hebben, dan kunt u altijd
nog aan R. vragen.
R: Ja.
I: Dan kom ik het nog een keer uitleggen.
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8.4.3. Interview 3
Datum: 30 april 2021
Duur: 7:12 minuten
I: Nou, nogmaals bedankt voor uw bereidheid om deel te nemen aan mijn onderzoekje. Zoals ik dus
genoemd heb, probeert mijn onderzoek inzicht te krijgen in de rol van mediathecaris en vrijwilligers
met betrekking tot de leesmotivatie van leerlingen. Het interview zal ongeveer 10 á 15 minuutjes duren
waarin ik u een aantal vragen stel. Geeft u toestemming om dit interview op te nemen?
R: Daar geef ik toestemming voor.
I: Nou dankjewel, als u iets wil zeggen dat niet opgenomen mag worden, geef dat dan even aan, dan zet
ik hem uit.
R: Prima, ja.
I: Heeft u nog vragen voordat we beginnen?
R: Ik heb geen vragen.
I: Oké, als u tijdens het interview nog vragen heeft, stel ze dan gerust.
R: Komt goed.
I: Nou, om te starten met het interview zou ik graag wat meer willen weten over uzelf en over de
mediatheek hier op school. Hoe lang bent u al werkzaam in deze mediatheek?
R: Nou, ik ben nog niet zo lang in de mediatheek aan het werk. Uhm, ik denk nu ongeveer anderhalf
jaar.
I: Hmhm.
R: En dat is gekomen, omdat mijn dochter hier docent uhm op deze school is en met een open dag was
ik komen kijken en vroegen ze vrijwilligers.
I: Ja.
R: Nou, daar heb ik me voor opgegeven.
I: Leuk.
R: En zodoende.
I: En wat zijn dan precies uw werkzaamheden in de mediatheek?
R: Wat zijn de werkzaamheden? Uh leerlingen komen bij ons aan de balie voor boeken in te nemen,
voor boeken uit te lenen, voor werkstukken uh nietjes erin te maken, woordenboeken te lenen, et cetera
et cetera.
I: Ja, dankjewel. En hoe zou u de mediatheek hier op school beschrijven? Dus wie bezoekt de
mediatheek? Zulke dingetjes.
R: Uh ja, de mediatheek wordt dus voornamelijk bezocht door leerlingen.
I: Hmhm.
R: Er komen ook docenten en die hebben dan ook sommige vragen ons van god eh wie heeft dat en dat
boek geschreven, mogen we de laptopkar lenen et cetera et cetera.
I: Ja. En uh het heeft hier best een grote collectie heb ik al gezien.
R: Ja.
I: Hebben de leerlingen dan ook ieder moment van de dag de mogelijkheid om gebruik te maken van
de mediatheek?
R: Nee, niet ieder moment. Er zijn wel ze zijn wel gebonden aan openingstijden.
I: Ja, en als de mediatheek geopend is, is er dan altijd wel iemand als vrijwilliger of eh.
R: Ja, er is altijd iemand. In de openingstijden kunnen ze ten alle tijden bij ons terecht. Soms hebben ze
moeten ze even op het belletje drukken dan zit er iemand met het hoofd tussen de boeken.
I: Ja.
R: In de rekken, maar het komt helemaal goed en ze kunnen dan ten alle tijden worden ze geholpen.
I: Weet u misschien wat de reden is voor de keuze om de mediatheek niet altijd open te hebben?
Misschien een tekort aan vrijwilligers of eh?
R: Ja, uh een tekort aan vrijwilligers. In het verleden was het zo was die volgens mij dacht ik van 9.00
uur ’s morgens tot 16.00 uur tot aan het laatste uur open.
I: Hmhm.
R: Maar in verband met ja gebrek aan vrijwilligers en dergelijke hebben ze dat teruggedraaid. Tenminste
voor zover ik het weet.
I: Ja dankjewel. Uhm, wie beheert de boekencollectie in de mediatheek?
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R: Dat doet uh, een collega. Iedereen heeft eigenlijk een beetje zo zijn eigen taak. En één of twee
collega’s die uh storten zich daarop.
I: En uh op basis waarvan worden nieuwe boeken voor de mediatheek gekozen? Heeft u daar enig idee
van?
R: Oeh, dat is een goede vraag.
I: Heeft u zelf inspraak in uh?
R: Nee, ik heb een andere taak.
I: Hmhm.
R: Ik ben voornamelijk bezig met oude boeken kijken hoe ze erbij liggen.
I: Ja.
R: Of ze gefatsoeneerd moeten worden. Vroeger hadden ze nog van die briefjes waar je een stempel op
moest zetten.
I: Ja, ja, ja herkenbaar.
R: Die moeten eruit ja. Stempel van de mediatheek erin. Maar ik kan je op die ander vraag, daar kan ik
je helaas niet op antwoorden.
I: Ja, dat is geen probleem dankjewel. Nou bedankt voor deze informatie.
R: Hmhm.
I: Ik zou graag nog wat meer willen weten over het contact met de bezoekers van de mediatheek. Nou,
leerlingen hebben dus de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de mediatheek. Maar zijn er ook
regels verbonden aan dit bezoek?
R: Uh uhm er zijn ook regels aan gebonden. Ja, ze moeten zich sowieso ook uh nu met de corona dan
uh mondkapje voor, afstand houden, uhm fatsoenlijk gedragen, de boeken op een fatsoenlijke manier
meenemen en ervoor zorgen dat ze ook op een fatsoenlijke manier terugkomen.
I: Hmhm. En uh zijn jullie als vrijwilligers dan ook verantwoordelijk voor dat die regels gehandhaafd
worden?
R: Uhm nou, daar zijn wij niet echt specifiek ehm verantwoordelijk voor, maar we mogen ze er wel op
aanspreken.
I: Ja, oké en dat gebeurt dan ook als
R: Dat gebeurt ja.
I: Ja.
R: En dat nemen de leerlingen ook wel aan en anders gaat het gewoon naar degene naar de betaalde
kracht die hier mediathecaris is.
I: Ja.
R: Die, die gaat het dan oplossen.
I: Ja, oké dankjewel. Uhm, als een leerling dus die mediatheek bezoekt, wordt die dan vergezeld of
ondersteund die hier werkzaam is of gaat de leerling alleen te werk?
R: Uhm voornamelijk gaan ze alleen te werk.
I: Hmhm.
R: Komen ze er niet uit, dan kunnen ze bij ons komen vragen van uh ik zoek dat en dat en dat boek
I: Ja.
R: En dan ga helpen we hun daarmee.
I: Oké dankjewel. Uhm ik heb nu nog een soort van casus en uh die gaan ik eventjes voorlezen. Wanneer
Thomas van 14 jaar de bibliotheek bezoekt, weet hij niet zo goed wat er van hem verwacht wordt. De
collectie is heel groot en bevat heel wat genres. Er zal ongetwijfeld wel wat bij zitten dat Thomas graag
zou lezen, maar hij ziet door de bomen het bos niet. Wat zou u in zulke situatie met zo’n leerling doen?
R: Uhm, ik zou hem aanspreken en zeggen van god eh, mij voorstellen van nou ik ben uh ik werk op de
mediatheek. Wat zoek je? Waar kan ik je mee helpen? Uhm elke boeken hebben een categorie: B, C en
D boeken. De leerlingen weten dat waar ze voor staan, nou dan zou ik hem zo goed mogelijk eh wijzen
van kijk je kunt daar kun je het boek vinden. Meestal op schrijver of op titel. Lukt het niet, nou dan gaan
we samen kijken of we het boek wel kunnen vinden.
I: Ja.
R: En anders als het boek er niet is, dan kunnen we een reservering maken en dan moeten we afwachten
tot het boek kan uitgeleend zijn, maar dan maken we een reservering als het boek er is kan de leerling
het boek komen halen.
I: Ja. Oké dankjewel. Uhm heeft u in de tijd dat u hier werkt ook een band opgebouwd met leerlingen?
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R: Uhm, nou ik werk, de meeste uh vrijwilligers werken maar één morgen.
I: Hmhm.
R: Dus je ziet heel vaak uh dezelfde leerlingen, dat wel.
I: Ja.
R: Nou, ik dacht het wel want uh ja ik ik uh ik denk het wel. Ik denk het wel.
I: Ja.
R: Tenminste ze doen altijd aardig tegen mij en trouwens sowieso tegen tegen iedereen. Maar ja ik denk
het wel. Ik denk wel dat we een band opgebouwd hebben.
I: Ja, en wat vindt u dan het leukste aan het contact met de leerlingen?
R: Uhm, hoe ze over sommige dingen denken, bijvoorbeeld uhm ik zal een klein voorbeeldje aannemen
hoe ze uh met de uh coronaregels onder andere omgaan dat ze zeggen ja uh sommigen hebben hele leuke
opmerkingen daarover. En dan denk ik van ja, dat eh, ik vind de humor van sommige leerlingen vind ik
erg leuk.
I: Ja, oké, dankjewel. Dan alweer de laatste vraag.
R: Ja.
I: Wat zijn volgens u de persoonlijke interesses van de meeste leerlingen op dit moment? Dus wat lezen
ze? Wat vinden ze leuk om te doen?
R: Uh, ze lezen heel veel boeken van Carry Slee.
I: Hmhm.
R: Van hoe overleef ik uh mijn mijn eerste vriendje en dergelijke. Ik denk dat ze toch veel uhm romans
lezen.
I: Ja.
R: En dan in het genre van uh wat er met hun leeftijdsgenoten aan de hand is. Wat daarmee gebeurt
denk ik.
I: Ja.
R: En thrillers. Denk ik.
I: En die kennis dus over die persoonlijke interesses en over de boeken die ze vaak lezen, die kunt u dus
ook altijd inzetten tijdens uw werkzaamheden als mediathecaris?
R: Ja, ja, ja.
I: Oké, dankjewel. Nou, dat was hem eigenlijk al. Zijn er nog dingen die u wil bespreken?
R: Uh, ik heb geen dingen meer die ik zou willen bespreken.
I: Nou, dat was hem dan.
R: Ja.
I: Dankjewel, mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd nog R. aanspreken, dan mailt hij mij weer.
R: Prima.
I: Ja?
R: Ja. Dankjewel voor dit interview.
I: Dankjewel.
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8.4.4. Interview 4
Datum: 29 april 2021
Duur: 13:47 minuten
I: Nou, ik wil u graag nogmaals bedanken voor uw bereidheid om deel te nemen aan dit interview voor
mijn onderzoek. Uh mijn onderzoek probeert inzicht te krijgen in welke rol structuur,
autonomieondersteuning en betrokkenheid spelen in de mediatheek en de leesmotivatie van de
leerlingen. Dit interview zal ongeveer 15 minuutjes duren en ik stel u een aantal vragen over deze
aspecten. Geeft u toestemming om dit interview op te nemen?
R: Ja.
I: Nou, dankjewel. Als u iets wil zeggen dat niet opgenomen mag worden, laat het even weten, dan zet
ik de opname uit. Uh voordat we beginnen met het interview, heeft u nog vragen?
R: Nee.
I: Nee. Als u tijdens het interview nog vragen heeft, stel deze dan gerust. Nou om te starten met het
interview, zou ik graag wat meer willen weten over uzelf, de mediatheek op deze school in het algemeen
en uw werkzaamheden hier. Hoe lang bent u al werkzaam in deze mediatheek?
R: Zes jaar.
I: Zes jaar.
R: Ja.
I: En hoe bent u hier precies terechtgekomen?
R: Uh een kennisje van mij die werkte hier al op de mediatheek en uh ze hadden nieuwe vrijwilligers
nodig en via haar ben ik erin gerold.
I: Oké, en wat zijn uw werkzaamheden binnen deze mediatheek?
R: Uhm ik zit nu op de woensdagochtend en uh het voornamelijk is het uitlenen en uh innemen van
boeken, boeken gewoon netjes op de plaats terugzetten op alfabetische volgorde uh de leerlingen
wegwijs maken in de mediatheek, als ze vragen hebben meehelpen opzoeken. Uhm verder doen wij uh
in het begin van het schooljaar uh ook altijd de schoolpasjes op het nieuwe jaar zetten.
I: Ja.
R: Met de computer. Uh toen ik heb nou bijvoorbeeld toevallig de Engelse boeken allemaal nagekeken
of die nog allemaal uh in het systeem staan.
I: Ja.
R: Of ze nog in de boekenkasten staan, welke vermist worden. Ja en dat is zo’n beetje uh en zorgen dat
alles netjes blijft. Ik zelf zorg er ook voor dat nieuwe boeken, een collega van mij doet ze zover
klaarmaken dat ze terug kunnen dat ze in gebruik kunnen worden genomen.
I: Ja.
R: En ik doe regelmatig de kasten, de Engelse kasten, vernieuwen met nieuwe boeken. Nederlandse kast
vernieuwen met nieuwe boeken.
I: Ja.
R: Zodat het ook voor de leerlingen tastbaar is dat er nieuwe boeken zijn.
I: Ja.
R: Geldt trouwens ook voor Duits.
I: Ja. Dankjewel. Uh hoe zou u de mediatheek hier beschrijven? Uh hoeveel boeken zijn er, wie mag de
mediatheek bezoeken?
R: Uhm ik weet niet precies hoeveel boeken dat we hebben.
I: Dat is geen probleem.
R: Ik denk dat R. dat beter weet.
I: Hmhm.
R: Er hangt mij iets bij van 3000 of 10.000, maar dat is nogal een verschil.
I: Ja.
R: Maar goed.
I: In ieder geval heel veel boeken.
R: In ieder geval heel veel.
I: Ja.
R: Ik geloof dat wij nu een van als je kijkt naar de schoolgrootte dat wij toch nog één van de grootste
mediatheken zijn van Limburg. Denk ik.
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I: Ja.
R: Dus eh en wat was?
I: Uh wie bezoekt de mediatheek op deze school?
R: Alle leerlingen.
I: Bovenbouw en onderbouw?
R: Bovenbouw, onderbouw uh leerkrachten komen ook wel. Die mogen ook boeken lenen.
I: Hmhm.
R: Wij zelf mogen boeken lenen.
I: Ja.
R: Dus eigenlijk iedereen die met het Bouwens te maken heeft, kan boeken komen lenen.
I: Ja, dankjewel. Dan zou ik nu graag nog wat praktische vragen willen stellen over de mediatheek. Uh
hebben leerlingen en docenten op deze school ieder moment van de dag de mogelijkheid om de
mediatheek te bezoeken?
R: Uh de mediatheek is open van officieel van 9.00 uur tot 14.45. Dan zijn wij er.
I: Ja.
R: Maar R. die is er bijvoorbeeld al om 8.00 uur en dan kunnen ze ook al naar de mediatheek komen.
I: En als de mediatheek open is, is er dus altijd wel iemand aanwezig.
R: Er is altijd iemand aanwezig.
I: Ja oké en uh weet u misschien de reden waarom de mediatheek in de middag niet geopend is? Gaat
dat dan puur om vrijwilligers die dan niet.
R: Ja, te weinig vrijwilligers. Ik heb een jaar nog op de vrijdagmiddag gewerkt.
I: Hmhm.
R: Toen zaten we eigenlijk nog altijd met zijn tweeën ieder dagdeel. Nou daarna zijn er eigenlijk drie
vaste krachten die het al jaren deden zijn er mee gestopt.
I: Ja.
R: Toen ben ik naar de uh nog in eerste instantie naar de maandagmiddag gegaan een jaar. Daarna een
jaar naar de donderdagmorgen. Toen was die alleen nog maar ’s morgens open. Toen viel de
woensdagmorgen weg, ben ik naar de woensdagmorgen gegaan. En ja ik ik stop er na dit jaar mee.
I: Ja. En uh u had dus wel altijd een vaste dag in de week dat u.
R: Ja, ik heb altijd gezegd van ik wil een vaste dag in de week.
I: Ja.
R: En ik heb ook gezegd van ik ga nu nog naar de woensdagmorgen omdat ze daar vastzaten.
I: Hmhm.
R: Maar ik zeg en nou heb ik genoeg gewisseld in al die jaren.
I: Ja. Ja. Oké dankjewel en uh wie zorgt ervoor dat er nieuwe boeken in de collectie komen? Wie kiest
die boeken uit?
R: Uh R. kiest ze voornamelijk uit.
I: Hmhm.
R: Ik heb me daar ook wel mee beziggehouden, maar ik geef dat dan door aan R. en hij is degene die ze
mag bestellen. Wij mogen dat niet.
I: Ja. En stel dan u geeft een boek door aan R. waarvan u zegt van nou, dat wil ik wel in de collectie
hebben. Waarop baseert u die keuze dan? Hoort u van mensen dat het een leuk boek is? Of?
R: Uh het zijn boeken die ik zelf gelezen heb.
I: Hmhm.
R: Uh ik kijk ook van uh ja het moeten natuurlijk Nederlandse schrijvers zijn. Het mogen geen
vertalingen zijn.
I: Ja.
R: Dus ik kijk ook op internet van wat uh wat uh de beste boeken zijn van wat de nieuwste boeken zijn.
Er ook echt op letten dat het geen vertaling is.
I: Ja en uhm moeten er ook vaak boeken verwijderd worden uit de mediatheek? Bijvoorbeeld die
bijvoorbeeld oud zijn, slecht, niet meer in goede staat zijn? Gebeurt dat vaak?
R: Uhm, dat gebeurt niet zo vaak vind ik.
I: Niet zo vaak?
R: Vind wel ja dat de Nederlands docenten die moeten aangeven welke boeken wegkunnen en welke
nieuwe.
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I: Ja.
R: Maar ja, die werken daar niet zo heel hard in mee.
I: Ja, dat heb ik net al gehoord inderdaad.
R: Wat wel heel jammer is, want eh ja er staan nog boeken op de lijst waarvan ik denk nou die moesten
wij vroeger lezen.
I: Ja, ja.
R: Wat dat betreft mag er wel een nieuwe wind doorheen.
I: Ja. Uhm dan zou ik nu nog wat vragen willen stellen die betrekking hebben op de bezoekers van de
mediatheek.
R: Ja.
I: Dus meestal leerlingen en leerkrachten. Nou, de leerlingen hebben dus de mogelijkheid om een
bezoek te brengen aan de mediatheek. Zijn er voor de leerlingen ook regels verbonden aan dit bezoek?
R: Ja, ze moeten alles netjes achterlaten. De rugzak die ze om hebben, moet buiten de bibliotheek, moet
buiten de mediatheek blijven. Uh het liefst niet te veel tegelijk.
I: Ja.
R: Maar dat is moeilijk te reguleren als je zelf al achter de balie zit en uh
I: Ja.
R: En ook nu met corona dus uh uh ze moeten de boeken netjes terugzetten, ze moeten rustig zijn.
I: Ja en uh u moet er dus ook als vrijwilliger voor zorgen dat die regels gehandhaafd worden?
R: Ja.
I: Ja en u zei al dat ik soms best lastig aangezien.
R: Nou het lastige is dus nu heb je dus gespreide pauzes vanwege corona.
I: Ja.
R: Maar dat had je andere jaren niet en dan kreeg je bijvoorbeeld in de kleine pauze een hele zwiek dat
er echt een rij staat tot aan de trap hier zeg maar.
I: Ja.
R: En al je dan alleen bent, dan ja jij kunt niet alleen en uh innemen en uitlenen en in de gaten houden
wat er tussen de de boeken gebeuren.
I: Ja, ja, ja precies. Ja.
R: Als ze in de kasten zitten te neuzen dus eh het is ook wel ja het is gewoon een open ruimte. Iedereen
kan erin.
I: Iedereen kan erin. Ja.
R: Dat vind ik wel jammer.
I: Ja, want hoe had u dat dan graag anders gezien?
R: Ik had het graag gezien dat we de mediatheek konden afsluiten.
I: Ja.
R: Omdat het toch wel in het verleden vaak is voorgekomen dat als wij er niet zijn er is geen toezicht.
I: Hmhm.
R: Dat ze ja hmm ja een aantal jaren gehad dat boeken bewust weg werden geschoven of op de grond
werden gegooid. Dat je de volgende dag kwam en dat je kon beginnen met opruimen.
I: Oh, nee, ja.
R: Of of bewust verkeerd neergezet. En dat heb ik zoiets van als je hem afsluit aan het eind.
I: Dan gebeurt dat niet.
R: Dan gebeurt dat niet en we hebben daar ook boeken staan, allemaal nieuwe boeken die nog uh gekaft
en alles moeten worden en gekoppeld moeten worden.
I: Ja.
R: En daar kan ook gewoon iedereen aan.
I: Ja.
R: En ik vind dat dus vervelend. Dan kun je wel zeggen van het is een open ruimte, maar.
I: Iets meer.
R: Iets meer toezicht of cameratoezicht.
I: Ja.
R: Dat je tenminste kunt zien van oké die en die zijn het geweest.
I: Ja. Dat zou wel prettig zijn.
R: Dat zou wel prettig zijn ja.
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I: Ja. En uh als een leerling de mediatheek bezoekt, wordt die dan vergezeld of ondersteund door iemand
die hier werkzaam is? Of doen leerlingen vooral zelf de keuze maken?
R: Leerlingen doen vooral zelf de keuze maken.
I: Ja.
R: Ik ga er sowieso vanuit het zijn allemaal uh twaalf- dertienjarige vanaf die leeftijd komen ze. Ik ga
ervanuit dat die op de basisschool allemaal bij een bibliotheek zijn geweest.
I: Ja.
R: Alhoewel je dat niet zou zeggen als je ze binnenkrijgt.
I: Nee.
R: Dus eh en ook dat ze allemaal het alfabet kennen. Maar dat is ook heel moeizaam voor de leerlingen.
Ik denk dat het heel veel met gemakzucht te maken heeft.
I: Ja. Ja oké dankjewel. Dan heb ik nu nog een situatiebeschrijving.
R: Ja.
I: Uh wanneer Thomas van 14 jaar de bibliotheek bezoekt en uh weet hij niet zo goed wat er van hem
wordt verwacht. De collectie is heel groot en bevat heel genres. Er zal ongetwijfeld wel wat bijzitten dat
Thomas graag zou lezen, maar hij ziet door de bomen het bos niet. Wat zou ik zo’n situatie doen als u
zo’n leerling tegenkomt?
R: Ik zou hem vragen van wat vind je leuk om te lezen wat eh eh of televisie kijken, vind je thrillers
leuk? Vind je romans leuk? Vind je vind je uh de middeleeuwen leuk? Ik noem maar wat.
I: Hmhm.
R: Of sciencefiction. En dan weet ik meestal toch wel wat ze leuk vinden en dan ga ik samen met ze
kijken van uh dit zijn de boeken die we daarin hebben. Vind je dit leuk, vind je dat leuk, vind je
bijvoorbeeld voetballen leuk.
I: Ja.
R: Bij jongens is dat heel vaak. Dan hebben wij een serie van wat over voetballen gaat.
I: Ja.
R: Uh Paul van Loon bijvoorbeeld, ja.
I: En dan zo saR: Carry Slee, de hele ja echte jongensboeken hebben we.
I: En dan gaan jullie sa- samen.
R: En dan ga ik meekijken van wat hij leuk vindt.
I: Ja, oké dankjewel.
R: Zeker ook als hij interesse toont. Als het is die zoiets heeft van uh ik moet een boek lezen en hm.
I: Ja.
R: Ja dan heb ik ook zoiets van oké uh.
I: Ja. Oké, uhm hoe zou u de band die u heeft opgebouwd met leerlingen beschrijven? En denkt dat u
een band heeft opgebouwd met leerlingen die hier in de mediatheek komen?
R: Ik denk dat ik wel een band het gebouwd met de. Dat is natuurlijk maar heel kort.
I: Hmhm.
R: Maar als ik dan hoor ik heb zelf ook kinderen hier op school zitten en die zeggen al van uh mam ze
zeggen van ik kom woensdag, ga ik de bibliotheek.
I: Ja.
R: Want dan uh zit de moeder van uh van diegene er. Oh dan heb ik zoiets van oké en ik merk ook wel
dat ze het leuk vinden. Maar ja je hebt ook tussen zitten van ja die brutaal zijn.
I: Ja.
R: Ja en dan ik zou niet ik zou niet goed zijn om voor de klas. Ik zou veel te streng zijn.
I: Ja en wat vindt u dan het leukste aan het contact met de leerlingen?
R: Dat je ze kunt helpen.
I: Dat je ze kunt hel-.
R: Want we hebben bijvoorbeeld veel leerlingen, ouderejaars, en die gewoon als ze dan tussen de nieuwe
boeken staan te kijken van het zijn er echt die van lezen houden. En dan ja dat vind ik dan toch wel leuk.
Of als je dan iemand toch hebt kunnen motiveren die totaal niks om lezen geeft en dan een Engels boek
moet lezen op 5-havo.
I: Hmhm.
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R: En dat je dan zegt van nou dat boek Da Vinci Code, ken je die film? Ja die ken ik. Hier is het boek.
En die dan toch achteraf zegt van het was toch wel een leuk boek.
I: Ja en merkt u dan ook echt een verschil tussen leerlingen van de onderbouw en van de bovenbouw
hier op school?
R: Ja.
I: Ja.
R: Ik merk ook wel het verschil tussen het verschil tussen leerlingen van basis of havo.
I: Hmhm. Ja logisch natuurlijk, ja. Ja uhm wat zijn volgens u de persoonlijke interesses van de meeste
leerlingen? Op dit moment.
R: Uh toch wel thrillers.
I: Thrillers?
R: Ja. Thrillers en sciencefiction.
I: Ja. En uhm hoe zet u de kennis van die uh persoonlijke interesses van de leerlingen in tijdens uw
werkzaamheden? Dus raadt u dan vooral thrillers aan en sciencefiction aan de leerlingen? Of verschilt
dat echt per leerling?
R: Dat verschilt per leerling.
I: Ja.
R: Uhm ze moeten natuurlijk ook boeken lezen voor de lijst.
I: Hmhm.
R: Maar ik merk wel dat er steeds meer leerlingen komen die gewoon een boek komen lezen om te
lezen.
I: Ja?
R: En niet meer ten opzichte van een paar jaren terug van ik moet van de lijst dit of dat.
I: Ja.
R: Maar goed, we helpen nu natuurlijk ook wel wat minder leerlingen vanwege de corona.
I: En zijn het dan ook vaak uh dat u zoiets heeft van oh ik zie heel vaak dezelfde leerlingen? Of valt dat
wel mee?
R: Dat valt wel mee.
I: Ja. Dus het is wel dat alle leerlingen wel eens.
R: Alle leerlingen komen wel uh.
I: Ja, uh nou voordat we interview gaan afsluiten, zijn er nog dingen die u wil bespreken over uw
werkzaamheden in de mediatheek, contact met leerlingen?
R: Nou, ik heb het altijd heel graag gedaan.
I: Hmhm.
R: En ik heb het nu uh zes jaar gedaan.
I: Ja.
R: En nu is het weer tijd voor iets anders.
I: Ja.
R: Dus het is niet zo dat ik ermee stop, omdat ik het werk niet leuk vind.
I: Ja.
R: Maar ik vind het na zes jaar wel weer.
I: Mooi geweest.
R: Mooi geweest en uh ja vrijwillig is niet vrijblijvend, vind ik.
I: Nee, ja.
R: Dus eh er zijn gewoon een aantal dingen die samenvallen en daaruit besloten om ermee te stoppen,
maar ik heb het wel altijd met veel plezier gedaan.
I: Mooi, nou dankjewel. Mocht u op een later moment nog vragen hebben, kunt u altijd nog even via R.
dan neemt hij wel contact met mij op.
R: Dat komt wel goed.
I: Ja? Nou dankjewel.
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8.4.5. Interview 5
Datum: 17 mei 2021
Duur: 12:37 minuten
I: Oké, nou nogmaals bedankt voor uw bereidheid om deel te nemen aan mijn onderzoek. Het gaat dus
over uh welke rol de mediathecaris en de mediatheek op een middelbare school spelen in de
leesmotivatie en boekkeuze van leerlingen. Het interview zal ongeveer 10 minuutjes duren waarin ik u
dus een aantal vragen stel over deze dingetjes. Geeft u toestemming om dit interview op te nemen?
R: Ja.
I: Nou dankjewel, als u dadelijk iets wil zeggen wat niet opgenomen mag worden, laat het even weten
dan zet ik hem uit en dan kunt u het vervolgens zeggen.
R: Is goed.
I: Heeft u nog vragen voordat we beginnen met het interview?
R: Nee.
I: Nee? Als u dadelijk nog vragen heeft, stel ze gerust dan beantwoord ik ze. Nou om te starten zou ik
graag wat meer willen weten over uzelf, over de mediatheek en over uw werkzaamheden hier. Hoe lang
bent u al werkzaam in de mediatheek?
R: Ik ben uhm ik denk nu uh eens kijken vier een jaar of zes zeven hier werkzaam.
I: Zes of zeven jaar hier werkzaam.
R: Ja.
I: En hoe bent hier terechtgekomen?
R: Uh de zoon is inderdaad hier gestart op eh op school.
I: Hmhm.
R: En uhm mijn man is toen in de oudervereniging gestapt.
I: Ja.
R: En uh ja goed via uh de de mail die hun toen kregen via de de ouderraad ja zochten ze vrijwilligers
voor de mediatheek.
I: Hmhm.
R: En omdat lezen ja mijn passie uh is. Had ik zoiets van uh dat lijkt me wel leuk om inderdaad te gaan
doen.
I: En toen had u al ervaring in mediatheken, bibliotheken of nog helemaal niet?
R: Nee, toen nog niet.
I: Toen nog niet.
R: Nee, nee.
I: Ja. Oké, en uh wat zijn uw werkzaamheden binnen deze mediatheek precies?
R: Uh het is met name uh het uitlenen, uh verlengen uh van boeken van leerlingen. Uh ze helpen zoeken
naar uh boeken. Uh ze adviezen geven van ja goed uh over uh boeken wat ze waar hun interesses zouden
liggen. We hebben ook uh lijsten uhm de gouden lijst, zilveren, brons uh leeslijsten.
I: Hmhm.
R: Dus waar inderdaad de leerlingen uh meestal ook wel naar vragen als dat ze een bepaald niveau uh
moeten hebben. Waar ze dan op kunnen kunnen kijken. Dus eh ja het en ik doe inderdaad op de maandag
ben ik werkzaam en dan doe ik ook de reserveringen. Dus eh leerlingen die inderdaad eh boeken
reserveren die komen via de openbare binnen.
I: Oh ja.
R: En uh we krijgen natuurlijk ook eh aanvragen net zoals via de openbare krijgen we uh reserveringen
binnen. Dus die lijst eh die werk ik inderdaad op de maandag uit en dan op het einde van de de dag
eigenlijk als het hier afgesloten wordt uh brengen we die naar de openbare bibliotheek.
I: Ja.
R: En daar krijgen we dan ook weer de boeken mee uh mee terug. Of inderdaad boeken van daar voor
leerlingen hier.
I: Ja. En ik hoorde net van A. dat u ook werkzaam was in een andere bibliotheek. De openbare
bibliotheek?
R: Ja. Ik ben uh inderdaad in Kessel een een aantal jaren uh ook werkzaam geweest als als vrijwilligster.
I: Hmhm.
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R: Dat is eigenlijk gekomen inderdaad gekomen toen ik hier werkte en ja goed ik kwam zelf dan veel
in Kessel in uh in de bibliotheek.
I: Ja.
R: Voor de voor de boeken. En uh toen heb ik daar eens aangegeven goh als het als het nodig is dan kan
ik altijd mee inspringen, omdat het systeem eigenlijk overal hetzelfde werkt.
I: Hmhm.
R: En zijn er wel verschillen tussen zo’n openbare bibliotheek en de mediatheek hier op school?
I: Uhm ja de de openbare komen vrij weinig inderdaad uh leerlingen.
R: Hmhm.
I: Het is echt wel inderdaad het het dorpsgericht.
R: Dus waar mensen komen maar ja goed en je hebt daar inderdaad een een mensen kunnen daar gewoon
binnenlopen voor voor een kopje koffie of voor de krant te lezen.
I: Ja.
R: Je hebt hele andere contacten inderdaad als op een als op een school.
I: Ja, oké dankjewel. Hebben leerlingen en docenten op deze school ieder moment van de dag de
mogelijkheid om de mediatheek te bezoeken? Of zijn er speciale openingstijden verbonden aan de
mediatheek?
R: Ja er zijn speciale openingstijden, dus elke dag uh open van 8 tot uh 13.45.
I: Hmhm.
R: En op de vrijdag tot uh tot 12 uur.
I: En als de mediatheek dus geopend is in de ochtend, is er dan wel altijd een mediathecaris of een
vrijwilliger aanwezig die de leerlingen kan ondersteunen?
R: Ja.
I: Dat wel, oké.
R: Ja.
I: Dankjewel. Uhm er moeten in de mediatheek natuurlijk ook nieuwe boeken komen of oude boeken
gaan weg. Uh wie beheert die boekencollectie hier in de mediatheek?
R: Uh we hebben eigenlijk allemaal een beetje verschillende verschillende taken.
I: Hmhm.
R: Ik doe inderdaad uh de reserveringen, eentje is weer meer gericht op uh financieel vlak dus eh dus
als er boetes zijn uh. Uh A. is eigenlijk de hoofdpersoon die die veel dingen aanstuurt.
I: Hmhm.
R: En uh vandaaruit hebben wij dan inderdaad uh onze taken. Dus er is iemand inderdaad op de vrijdag
die die alle nieuwe boeken in het systeem zet.
I: Hmhm.
R: Inderdaad voorziet van een kaft dus uh en dat die dan inderdaad in de in de kast komen. En zo hebben
eigenlijk wel allemaal een beetje uh eigen eigen taken die we die we uitvoeren.
I: Ja. En stel uhm u leest een boek en uh u denkt van dit moet in de mediatheek komen. Heeft u daar
ook enige inspraak op? Kunt u die tips geven aan A. die de boekencollectie beheert?
R: Ja. Ja we kunnen altijd inderdaad aangeven van goh uh dit of dit is misschien inderdaad een leuke
een leuk boek uh voor te lezen.
I: Ja.
R: Of degene hier goed uh ik heb zelf dan inderdaad twee uh twee kinderen. Ja goed, eentje leest niet
uh, de andere andere wel. Als zij nou inderdaad gewoon ergens een boek gekocht heeft en denkt van
goh dit is eigenlijk wel een mooi boek dan zouden we dat altijd kunnen kunnen aangeven.
I: Ja dankjewel. Uhm nou leerlingen mogen hier de mediatheek dus bezoeken. Maar zijn er ook regels
verbonden aan dit bezoek waar leerlingen zich aan moeten houden?
R: Ja uh nou ja nu in de coronatijd natuurlijk helemaal.
I: Ja.
R: Dus eh dus het is eigenlijk de bedoeling dat ze via de ene kant binnenkomen en via de andere kant
uh eruit gaan. Uhm ja dat mondkapje is verplicht.
I: Hmhm.
R: En uh wat eigenlijk altijd al geldt ook uh buiten de coronaregels is uh dat uh ze niet met rugzakken
of tassen uh de mediatheek de mediatheek binnen mogen.
I: Hmhm.
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R: Dit ook omdat eigenlijk het uh eigenlijk vrij smal is tussen de de rekken door.
I: Ja.
R: En uh ze moeten ten alle tijden hun pasje bij zich hebben. Hebben ze het pasje niet bij dan mogen
we geen boek uitlenen.
I: Hmhm.
R: Ze mogen ook niet uh uh op een pasje van een andere leerling.
I: Ja.
R: Dingen uitlenen.
I: En als vrijwilligers uh zijn jullie dan ook verantwoordelijk voor de handhaving van die regels? Mogen
jullie leerlingen erop aanspreken als ze iets niet doen.
R: Ja, ja.
I: Oké, dankjewel. Uhm nou een leerling bezoekt dus de mediatheek. Wordt deze dan vergezeld door
een van jullie, door een van de vrijwilligers, of gaat de leerling dan meestal gewoon alleen te werk?
R: De leerling gaat gewoon zelf te werk.
I: Hmhm.
R: En als ze vragen hebben kunnen ze ons altijd vragen stellen en dan kunnen we altijd met hun
inderdaad uh uh op zoek. Of hun uitleggen van ja goed uh dat het uh hoe dat het precies werkt.
I: Ja.
R: In principe krijgen alle brugklasleerlingen aan het begin van het schooljaar uh worden ze per klas
worden ze uitgenodigd in de mediatheek.
I: Ja.
R: En of A. of uh een van ons uh als vrijwilliger houdt dan een praatje van hoe dat het uh ja uh de
mediatheek ja hoe dat het werkt hoe dat je een boek moet opzoeken.
I: Ja.
R: Dus eh nou ja goed soms wordt dat nog wel eens vergeten. En dan uh dan helpen we daar gewoon
bij. Ze hebben ook een computer staan waar dat ze zelf inderdaad al kunnen kijken van nou is het boek
aanwezig wat ik wat ik graag wil uh wil lenen. Dus eh die mogelijkheid die hebben ze ook al.
I: Oké. Nou stel Thomas van 14 jaar bezoekt de jullie mediatheek, maar hij weet niet zo goed wat er
van hem verwacht wordt. De collectie is heel groot en bevat heel wat genres. Er zal ongetwijfeld wel
wat bij zitten wat Thomas graag zou lezen, maar hij ziet door de bomen het bos niet. Wat zou u in zulke
situatie doen met een leerling?
R: Uhm dan ik zou ik inderdaad even gaan kijken van nou ja goed in welk genre vind je iets leuk. Is dat
inderdaad in in uh op sportgebied.
I: Hmhm.
R: Of uh zeg je van ja ik wil heel weinig tekst, maar een boek waar ook veel plaatjes uh instaan.
I: Ja.
R: Als je dat inderdaad al uh weet dan dan weten wij al een beetje ieder geval een richting van nou ja
goed waar moeten we het zoeken. Uh hebben ze bijvoorbeeld echt uh dat ze dat die zou zeggen van ja
goed sport vind ik wel leuk, voetballen vind ik leuk, dan kunnen wij altijd op de computer met hem aan
de hand van en dat kunnen we ook samen doen op die uh uh openbare computer waar hun zelf ook op
kunnen zoeken.
I: Hmhm.
R: Hem dan inderdaad wijzen van nou ja goed je kan hier dan inderaad een woord intypen bijvoorbeeld
voetbal nou dan krijg je een uh een aantal boeken uh uh te zien.
I: Hmhm.
R: Uh dan vragen we inderdaad in welke klas dat hij zit dus dan kunnen wij ook wel een beetje het
niveau bepalen.
I: Ja.
R: Of de de een B-boek of een C-boek of een A-boek moet zijn. En dan kunnen we inderdaad met hem
uh dat desbetreffende boek inderdaad gaan gaan opzoeken.
I: Ja, dankjewel. Uhm heeft u een band opgebouwd met leerlingen tijdens uw werkzaamheden hier?
R: Uhm dat is heel lastig.
I: Hmhm.
R: Uh het het is met name de leerlingen komen met name zo van ja goed uh komen de mediatheek
binnen. Het is een boek verlengen of lenen.
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I: Ja.
R: En dan zijn ze ook weer uh de mediatheek uit.
I: Hmhm.
R: Met name inderdaad ook omdat het toch wel ja behoorlijk een verplicht blaadje is.
I: Ja.
R: Je merkt uh leerlingen die echt graag doen lezen daar bouw je iets meer mee op. Die die maken wel
eens iets meer een praatje. Die geven ook wel inderdaad aan van goh dit is een leuk boek of uh ja hier
kwam ik echt niet doorheen met eh met lezen.
I: Hmhm.
R: Dus eh en ja je je zeker in mijn geval omdat ik inderdaad toch wel al een aantal jaren hier zit.
I: Ja.
R: Uhm ken je wel al een beetje je pappenheimers. Dus je weet leerlingen waar je een beetje op moet
letten die inderdaad anders nog wel eens op een pasje van een andere leerling zou kunnen lenen.
I: Ja.
R: Of eh dus eh dus je haalt de leerlingen er op een gegeven moment wel een beetje uit die uh die het
echt wel heel leuk vinden en uh ja waar het wat minder voor is.
I: Ja. En wat vindt u dan het leukste aan het contact met de leerlingen hier?
R: Uhm ja om om toch uh te proberen inderdaad uh dat juiste boek voor hun te vinden.
I: Hmhm.
R: Om ze zo toch uh aan dat uh aan dat lezen te te krijgen.
I: Ja, ja, dus die voldoening als ze
R: Als als ze het ja het goede goede boek hebben gevonden.
I: Ja, dankjewel. Uhm de laatste vraag alweer. Uhm wat zijn volgens u de persoonlijke interesses van
de meeste leerlingen op dit moment? Wat lezen ze graag? Wat doen ze graag? Waar zijn ze mee bezig?
R: Uh ja ja de met name uh de vmbo-leerlingen die komen echt inderdaad voor uh uh de Boomhutboeken, de Harry Potter uh boeken, dagboek van een muts, uh voor de meiden. Uh die heb je ook de
variant voor de jongens. Dat dat zijn met name op de het vmbo-gebied wel uh.
I: Hmhm.
R: Wel en ja goed het uh havo/vwo ja die interesses liggen eigenlijk heel uh heel verschillend.
I: Ja, dus het is echt op de leerling gericht, ja.
R: Op de leerling gericht inderdaad want ja goed het kan een Frans boek zijn het kan een Duits boek
zijn, het kan een Engels boek zijn, het kan een Nederlands boek zijn. Uh wat je heel veel ziet is inderdaad
uh nou zit ik uh de schrijfster te kan hem zo aanwijzen. Mel Wallis de Vries.
I: Oh ja.
R: Die uh die hebben inderaad uh. Mel Wallis de Vries, Mel Wallis is het. Die die boeken worden wel
door de uh hogere klassen uh ook veel gelezen.
I: Ja, dankjewel. Nou uhm voordat we het interview afsluiten, zijn er misschien nog dingen die u wilt
zeggen?
R: Uhm nee, niet direct.
I: Niet direct?
R: Nee, ik hoop inderdaad uh dat het onderzoek wel uh uitwijst dat uh ja dat het wel heel belangrijk is
om om leerlingen inderdaad aan het lezen te krijgen.
I: Ja.
R: Ik denk ik heb gisteren inderdaad gevolg dat ze al overal dat eh dat muziek op scholen willen.
I: Hmhm.
R: Maar ik denk dat uh de mediatheken op de scholen ook wel zeker behouden moeten worden en
inderdaad ja hopelijk meer steun voor komt om eh de leerlingen toch iets meer aan het lezen te krijgen.
I: Ja dankjewel, mooi. Nou mocht u aan willen vullen op een later moment, neem even contact op met
A. en dan stuurt die dat vast en zeker naar mij door.
R: Ja. Dat is prima.
I: Nou dankjewel.
R: Graag gedaan.
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8.4.6. Interview 6
Datum: 18 mei 2021
Duur: 8:20 minuten
I: Nou nogmaals bedankt om dat u wilt deel- deelnemen aan mijn onderzoekje. Zoals ik dus benoemd
heb gaat mijn onderzoek over uh de rol van de mediatheek in de leesmotivatie van leerlingen. Het
interview zal ongeveer 10 minuutjes duren waarin ik u dus een aantal vragen ga stellen over uw
werkzaamheden hier. Geeft u mij toestemming om dit interview op te nemen?
R: Ja.
I: Ja, dankjewel. Als u dadelijk iets wilt zeggen wat niet opgenomen mag worden, geef dit eventjes aan
dan zet ik hem uit. Uh heeft u nog vragen voordat we beginnen met dit interview?
R: Nee, eigenlijk niet.
I: Nee, dan gaan we gewoon beginnen en als u nog vragen heeft, dan stel ze gerust en dan beantwoord
ik ze. Nou, om te beginnen zou ik graag wat meer willen weten over uzelf, de mediatheek en de
werkzaamheden hier. Hoe lang bent u hier al werkzaam in de mediatheek?
R: Uhm even kijken, volgens mij twee jaar geleden begonnen.
I: En hoe bent u hier terechtgekomen dan?
R: Ik zag een oproepje op Facebook.
I: Hmhm. En toen heeft u zich opgegeven?
R: Ja, ja.
I: Ja. En wat zijn zoal uw werkzaamheden werkzaamheden hier binnen de mediatheek?
R: Ja het afhandelen van het lenen en innemen van de boeken uh het terugzetten van de boeken uh ik
doe uh even kijken aanschrijven van uh uh te laat boeken.
I: Hmhm.
R: Als er een boete opstaat schrijf ik aan. Uhm ja hulp bij boeken zoeken.
I: Ja, dus eigenlijk heel divers.
R: Ja, ja, ja.
I: En u bent altijd op een vaste dag hier?
R: Ja op de dinsdag, ja.
I: Oké, dankjewel. Uhm wie mag de mediatheek hier op school allemaal bezoeken?
R: Uh de leerlingen en leerkrachten.
I: Hmhm.
R: Ja de rest van het personeel, maar die dat durf ik niet te zeggen. Die zie ik dan ook niet zo veel op
dinsdag.
I: Ja.
R: Ja.
I: Oké. Dankjewel. Uhm hebben de leerlingen en uh de docenten hier op school dus ieder moment van
de dag de mogelijkheid om de mediatheek te bezoeken of zijn er eh openingstijden aan verbonden?
R: Er zijn openingstijden.
I: En wat zijn die openingstijden?
R: Uh even kijken, die zijn nu van ja volgens mij 8 uur ’s ochtends al. Die begint A. ik begin 9 uur zelf.
Tot 13.45. Uh op dinsdag en volgens mij is dat van maandag tot en met donderdag en vrijdags is dat tot
12 uur.
I: Ja. En dan is het.
R: Vanaf 8 uur is het volgens mij open.
I: Ja. En dan is er altijd wel iemand van vrijwilligers aanwezig.
R: Niet altijd volgens mij.
I: Niet altijd?
R: Nee.
I: Oké, dankjewel. Uhm.
R: Wel alle dagen, maar A. pakt het of ja meneer A. pakt het vanaf uh 8 uur op tot dat de vrijwilligster
er is. En ik ga ook op dinsdag om 13 uur. En dan neemt hij het waar tot 13.45.
I: Ja. Oké. Uhm wie beheert de boekencollectie? Dus wie heeft inspraak in de nieuwe boeken die er
mogen komen?
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R: Uhm volgens mij is dat meneer A. ook zelf het meest. En volgens mij kunnen leraren het ook
aangeven.
I: Hmhm.
R: En volgens mij ook als jij zelf ja maar het is niet dat het dan besteld wordt, maar je kunt wel aangeven
van daar is veel vraag naar.
I: Ja en doet u dat wel eens, aangeven bij A.
R: Nog niet gedaan eigenlijk.
I: Nog niet gedaan, oké. Uhm zijn er ook regels verbonden aan het bezoek wat leerlingen in de
mediatheek brengen?
R: Ja, de rugzak moet uh uh buiten blijven staan.
I: Hmhm.
R: Normaal de jas maar nu corona is, is het allemaal een beetje anders eigenlijk.
I: Ja.
R: Ja nu is het dus verplicht om een mondkapje op te dragen op te zetten.
I: Hmhm.
R: Uh ja beetje stil zijn in het studie ofja in het studiehuis, mediatheek, is ook wel een vereiste.
I: Ja. En uhm.
R: Geen etenswaren, ja eigenlijk een beetje de standaardregels wel.
I: De regels die hier ook op school gelden?
R: Ja, ja.
I: Ja, en uhm bent u als vrijwilliger ook verantwoordelijk dat die regels dan ook gehandhaafd worden?
Mag u leerlingen aanspreken?
R: Mag ik, ja ja.
I: Dat mag wel?
R: Ja, dat mag wel.
I: En moet dat vaak gebeuren?
R: Nee, op zich valt het wel mee ja.
I: Ja, oké. Uhm als een leerling de mediatheek hier bezoekt uh helpen jullie deze leerling dan
onmiddellijk of gaat die eerst zelf op zoek naar een boek.
R: Op zich gaat hij eerst zelf op zoek naar een boek.
I: Hmhm.
R: Maar je ziet vaak aan een leerling of ze zoekenden zijn en dan vraag je wel of of ze naar iets speciaals
op zoek zijn of dat ik kan helpen of uh.
I: En zijn er ook vaak leerlingen die dan uh zelf een vraag aan jullie stellen?
R: Ja, er komen ook al meteen leerlingen meteen van uh hebben jullie dit boek of dit boek of ik ben op
zoek naar.
I: Ja.
R: Ja of het moet voor een profielwerkstuk of voor een werkstuk zo.
I: En dan kunt u dat ergens opzoeken in een computer?
R: Ja vaak kan ik gewoon als ze een titel hebben op titel zoeken of uh op genre of op ja dat lukt altijd.
Ja meestal wel en anders kan ik altijd nog meneer A. vragen of iemand.
I: Ja.
R: Omdat ik niet met alle literatuur uh.
I: Uhm nou stel uh Thomas een jongen van 14 jaar bezoekt hier de mediatheek. Maar hij weet niet zo
goed wat er van hem verwacht wordt. De collectie is heel groot en bevat heel wat genres. Er zal
ongetwijfeld wel wat bij zitten wat Thomas graag zou willen lezen, maar hij ziet door de bomen het bos
niet. Wat zou u doen met zulke leerlingen, die dus niet weten wat ze moeten kiezen?
R: Ja dan ga ik toch wel vragen van waar ze het voor nodig hebben. Of het voor een werkstuk is of dat
het zo te ja zomaar een boek moet zijn om te lezen.
I: Hmhm.
R: Of ja voor een verslag. En ja dan gaan we toch wel zo langzamerwijs op zoek naar wat hij echt nodig
heeft. Ik vraag ik zeg ook nog altijd van vraag het jouw uh docent na of het dan goed is.
I: Ja.
R: Mochten we ooit twijfelen.
I: Hmhm. En vraagt u dan bijvoorbeeld naar de hobby’s van leerlingen? Of hoe gaat u dan te werk?
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R: Uh ja vaak is het hier dan toch wel weer specifieker voor ja ja ik vraag wel altijd als ze zelf als ze
een boek moeten uh lezen voor een verslag zeg ik altijd van iets waar jouw interesses liggen leest vaak
makkelijker.
I: Hmhm. Ja.
R: Ja zoiets zeg maar meer.
I: Hmhm.
R: Maar als het voor een profielwerkstuk is, dan hebben ze vaak van tevoren er al over nagedacht waar
dat werkstuk over gaat en dan komen ze weer met andere vragen.
I: Ja, oké. Uhm heeft u een band opgebouwd met leerlingen die hier de mediatheek bezoeken?
R: Uhm ja ja nou hoe moet je dat zeggen. Dat denk ik wel.
I: Hmhm.
R: Uhm maar dan zijn het toch wel vaak ook wel weer de ja de vrienden die bij mijn twee leerlingen of
mijn twee kinderen die hier leerling zijn ook wel weer een beetje. Want die kennen je weer wat beter en
ja en sommige leerlingen zijn wat makkelijker in het praten en sommige zijn wat verlegener.
I: Ja. En wat vindt u dan het leukste aan het contact met de leerlingen hier?
R: Ja nu is het contact in Corona sowieso wel heel erg lastig, als in mijn eerste.
I: Ja.
R: Het heeft natuurlijk even stilgelegen.
I: Hmhm.
R: Ik denk ook dat ik drie jaar eigenlijk alweer bezig ben ongeveer. Dit schooljaar het derde jaar.
I: Hmhm.
R: Daarvan is anderhalf jaar wel Corona-gerelateerd volgens mij nu he. Uhm uhm even kijken uhm ja
gewoon soms een praatje. Sommige hebben gewoon soms wel eens een praatje nodig uh eigenlijk.
I: Ja.
R: Maar dan is het eigenlijk toch vaak ja als het in de pauze is dan is het ooit iets makkelijker, maar dat
komt niet zo heel vaak voor. Want leerlingen komen toch wel gericht voor een boek hier.
I: Hmhm.
R: Om het zo maar te zeggen.
I: Ja. Dus dan praatje met de leerlingen.
R: Ja is gewoon ja.
I: Dat vindt u het leukst?
R: Ja.
I: Uhm u zei net ook al dat nu nog kinderen hier op school had. Uh wat uh volgens u de persoonlijk
interesses van de leerlingen hier op school? Wat lezen ze graag hier op school?
R: Ja sommige komen echt voor het min echt het liefst het dunste boek.
I: Hmhm.
R: Maar dat zijn vaak niet de gemakkelijkste boeken.
I: Nee.
R: Uhm ja het is ook toch wel heel veel de Carry Slee, de Harry Potter en vaak waar een verfilmping
van is. Boy Seven is volgens mij Mirjam Mous is wel vaak heel uh ja anders een soort boeken zijn toch
wel zeer gewild.
I: Ja.
R: Ja.
I: Nou dat waren mijn vragen eigenlijk al. Zijn er nog dingen die u misschien wilt bespreken bespreken
met betrekking tot uw werkzaamheden?
R: Nee eigenlijk niet.
I: Nou mocht er later nog iets binnenschieten.
R: Ja.
I: Geef het even door aan A. dan zal hij mij dat doorgeven.
R: Ja, ja, ja.
I: Nou, dankjewel.
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8.4.7. Interview 7
Datum: 20 mei 2021
Duur: 10:59 minuten
I: Ik wil u bedanken voor uw bereidheid om deel te nemen aan mijn onderzoek. Zoals ik net dus gezegd
heb, gaat het dus over de mediatheek op middelbare scholen en welke rol de mediatheek speelt in de
leesmotivatie en boekkeuze van leerlingen hier. Interview zal ongeveer 10 minuutjes duren, kan iets
minder zijn, kan ietjes meer. En ik ga u dus gewoon een aantal vragen stellen over uw werkzaamheden
hier.
R: Ja.
I: Geeft u mij toestemming om het interview op te nemen?
R: Dat is prima.
I: Dat is prima. Bedankt, als u iets dadelijk wilt zeggen wat niet opgenomen mag worden, geef dat even
aan dan zet ik hem uit en dan kunt u dat vervolgens zeggen.
R: Hmhm.
I: Heeft u nu nog vragen voordat we beginnen?
R: Nee.
I: Nee, als u dadelijk tijdens het interview vragen heeft, stel ze gerust dan beantwoord ik ze.
R: Hmhm.
I: Nou om te starten zou ik dus graag wat meer willen weten over uzelf, en over de mediatheek hier op
school. Hoe lang bent u al werkzaam in deze mediatheek?
R: Uhm even denken uh volgens mij ben ik nu twee jaar werkzaam hier bij de mediatheek, ja.
I: Hmhm. En hoe bent u hier terechtgekomen?
R: Eigenlijk via een uh oud uh collega. Uh die kende ik van ander vrijwilligerswerk, het theater in
Panningen.
I: Ja.
R: En die vertelde heel enthousiast over de mediatheek hier en dat uh ja A. he de headboss dat die toch
graag wat mensen erbij wilde hebben.
I: Ja.
R: En ik was net gestopt bij het theater en we raakten nog in gesprek en ik denk van mijn jongste zoon
komt binnenkort, of ja die is dus afgelopen jaar gestart, komt hier naar school. Ik denk dat vind ik dan
ook wel mooi uh mooie combi om een beetje in de buurt te zijn.
I: Ja.
R: Ja.
I: Leuk. En uh wat zijn uw werkzaamheden hier binnen de mediatheek op een dag?
R: Uhm het in en het uh innemen boeken, het uitlenen van boeken natuurlijk. Uh zorgen dat de
mediatheek uh netjes is. Dus dat het ook aantrekkelijk uitziet he om uh in een mooie bibliotheek of
mediatheek uh boeken uit te zoeken.
I: Ja.
R: Maar uhm wat ik momenteel extra doe is dat ik probeer uhm de leeslijst dus eh de zilverlijst, de
goudlijst, zul jij misschien nog wel van vroeger kennen.
I: Ja.
R: Die probeer ik in een uh in een iets aantrekkelijker jasje te gieten. Dus met een fototje en een beetje
korte uhm beschrijving van het boek dat je echt een beetje een ja meer zicht krijgt op een eventueel leuk
boek te kunnen uitzoeken.
I: Ja. Oké.
R: In plaats van alleen maar titel.
I: En u bent altijd op een vaste dag hier aanwezig?
R: Ja, de donderdagochtend.
I: Yes, oké. Wie heeft op deze school de mogelijkheid om de mediatheek te bezoeken? Alleen leerlingen,
ook docenten?
R: Ja, beide.
I: Beide? Oké. Nou en als zij de mediatheek dan dus willen, eh is dat ieder van de dag mogelijk, of zijn
er openingstijden aan verbonden?
R: Wij hebben inderdaad openingstijden.
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I: En waarom is daarvoor gekozen, weet u dat?
R: Uhm nee niet precies waarom dat ervoor gekozen is. Uhm ik weet wel we waren eerder open tot uhm
12.00 uur of tot 12.15 geloof ik.
I: Hmhm.
R: En we hebben uh sinds kort hebben wij uhm de openingstijden verlengd. Volgens mij sinds de start
van het van dit schooljaar. In september vorig jaar.
I: Ja.
R: Vanwege de uhm wisselende uh verplaatste uhm pauzetijden van de van de leerlingen.
I: Oh ja.
R: Dus vandaar dat we nu geopend zijn, en dat is ook allemaal in overleg gebeurt hoor, dat we open zijn
tot 13.45.
I: Ja.
R: Tenminste, van maandag tot en met donderdag en op vrijdag blijft het gewoon 12 uur.
I: Ja. En dan hebben de leerlingen dus eigenlijk genoeg mogelijkheden om die mediatheek te?
R: Ja, in pauzes, in vrije uren et cetera ja.
I: Ja. En als de mediatheek geopend is, is er dan ook altijd een vrijwilliger of A. aanwezig?
R: Ja.
I: En die ondersteunt dan eventueel leerlingen?
R: Ja, precies.
I: Oké. Uhm wie zorgt ervoor dat er nieuwe boeken in de mediatheek komen? Wie kiest die boeken uit?
R: Zo ver als ik begrijp doet A. dat.
I: Hmhm.
R: We kunnen wel tips aandragen en dan hij kijken of dat inderdaad geschikt is. Maar.
I: En heeft u wel eens tips aangedragen al? In die twee jaar dat u hier bent?
R: Ja.
I: En op basis waarvan kiest u die boeken dan die u aandraagt bij A.? Hoe komt u daaraan?
R: Uhm, persoonlijke voorkeur. Dus uhm wat ik denk uh leuk is en wat ik hoor bijvoorbeeld van uh in
mijn omgeving dat dat leuke boeken zijn.
I: Ja.
R: Ja.
I: Oké, dankjewel. Uhm dan zou ik nu nog wat vragen willen stellen over de bezoekers van de
mediatheek.
R: Hmhm.
I: Uhm, de leerlingen hebben dus de mogelijkheid en de docenten ook om een bezoek te brengen hier
aan de mediatheek.
R: Hmhm.
I: Zijn er voor de leerlingen ook regels verbonden aan dit bezoek?
R: Ja.
I: En wat zijn die regels precies?
R: Uhm niet met een boekentas uh door de hoe heet het, door de gangen, want dan kan het gewoon zijn
dat je met je boekentas uh ja boeken van het rek afstoot. Uhm dus we vragen de boekentas ja net buiten
de ruimte te houden.
I: Ja.
R: Zorg ervoor dat ze altijd een pasje bij zich hebben. Uhm en de pinpas natuurlijk, voor het geval dat
er een boete is.
I: Ja.
R: En uhm ja nu vanwege de coronaregels, links erin en rechts eruit.
I: Ja.
R: Dus we proberen wel een route aan te houden.
I: Hmhm.
R: Lukt gewoon niet altijd maareh.
I: Nee.
R: Volgens mij zijn dat een beetje de regels. Ja nou goed gewoon altijd letten op je boeken, gewoon
altijd met zorg omgaan met je boeken.
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I: Yes, en uhm bent u als vrijwilliger ook verantwoordelijk voor de handhaving van deze regels?
R: Ik attendeer ze daar wel op.
I: Ja.
R: En dat is gewoon niet meer als een beetje common sense of he uhm een stukje verantwoordelijkheid
wat ik dan ervaar.
I: Ja, inderdaad. En moeten er vaak leerlingen aangesproken worden op die regels?
R: Nou, nou laat het één keer per dag zijn. Dat dat uh.
I: Ja, ze zijn eigenlijk vrij bekend wel met de regels die hier gelden?
R: Ja, ze krijgen ook bij de start van het schooljaar krijgt iedere uh eerste uhm klasser eerste brugklasser.
I: Ja.
R: Krijgt ook een uh uitleg in de mediatheek. Een soort van rondleiding.
I: Hmhm.
R: En dan wordt ook alles uitgelegd van hoe het werkt met het pasje, wat op een ticket staat, hoe dat het
werkt, uhm of ze het allemaal onthouden, dat is punt 2.
I: Ja.
R: Maar uh iedereen krijgt zover ik weet de kans zeg maar iedere brugklasser krijgt gewoon een
startuitleg.
I: Oké. Dankjewel. Uhm als een leerling hier de mediatheek komt bezoeken, gaat die dan alleen of
helpen jullie die leerling onmiddellijk?
R: Nee uh, in eerste instantie merk je dat ze gewoon even zelf uh hun weg willen volgen.
I: Hmhm. Ja.
R: Maar ik hou het wel in de gaten op het moment dat ik zie dat een leerling echt een beetje aan het
dralen is of een beetje lang door de uh gangen wandelt zeg maar. Dan dan ga ik echt benader ik die
leerling met de vraag of hij geholpen wil worden, of dat ik hem ergens mee van dienst kan zijn.
I: Ja, daar heb ik dus nog een uh casus over. Thomas van 14 jaar bezoekt de mediatheek hier, maar hij
weet dus niet zo goed wat van hem verwacht wordt. De collectie is heel groot hier en bevat dus ook heel
wat genres. Er zal ongetwijfeld wel wat bijzitten wat Thomas graag zou lezen, maar hij ziet door de
bomen het bos gewoon niet. Wat zou u precies in zulke situaties doen met leerlingen?
R: Uhm ja dan ik toch in gesprek met hem.
I: Hmhm.
R: Van uhm he wat vind je leuk, welke thema’s vind je leuk? Houd je van spannend? Houd je van
fantasie? Dus ik probeer wel een beetje uit te vissen uhm ja waar zijn eerste gevoel naar uitgaat.
I: Ja.
R: En wij hebben ook duidelijk hier in de mediatheek hangen dat grote bord met allemaal die logo’s wat
het allemaal mag betekenen.
I: Ja.
R: En op die manier tip ik heb ook van nou als je van fantasie houdt, he dat toverhoedje of dat eh scifigezichtje.
I: Ja.
R: Nou het staat op de zijkant van de boeken, dus op die manier tip ik hem al een beetje van waar dat
hij zijn oog op kan laten vallen. En dan ga ik met hem uh de gangen in en dan trek ik dus wat uh boekjes
eruit, lees ik eens wat achterkanten voor. Tip ik ook van he lees eens even die achterkanten waar een
beetje basis op staat.
I: Ja.
R: En dan weet je vanzelf of dat uh past. Of even de eerste twee, drie bladzijdes, snuffel er eens even
doorheen. En op het moment dat een boek je leuk lijkt, neem het mee. Twijfel je, dan neem je hem ook
mee. Vind je het niks, dan lever je het maar weer in.
I: Oké, dankjewel. Uhm denkt u dat u een band kan opbouwen met de leerlingen hier op school? U bent
hier natuurlijk pas 2 jaar, maar is er misschien al een band opgebouwd met bepaalde leerlingen? Of met
alle leerlingen misschien wel?
R: Nou uh, ik uh neig te denken van wel.
I: Hmhm.
R: Want zeker als je uh je vaste gezichten hebt zoals wij op onze vaste dagen.
I: Ja.
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R: Uhm en op het moment dat een leerling altijd op donderdag zijn boek komt halen, 9 van de 10 keer
levert hij die ook op donderdag in dat vrije uur of in die pauze of wat dan ook. Dus uhm plus ik heb nu
wel mijn kinderen zitten in de leeftijd dat bijna alle vriendjes zeg maar ook hier uh op school zitten.
I: Hmhm.
R: Dus ik ken ook een hoop gezichten, laat ik het zo zeggen.
I: Yes.
R: Dus ja, ik geloof wel dat ik iets van een band, iets van een contact heb. Ben niet hun beste vriendin
of zo. Maar uh ja.
I: En wat vindt u dan het leukste aan het contact met de leerlingen hier?
R: Ja dat maakt het heel laagdrempelig.
I: Hmhm.
R: Enerzijds is het natuurlijk ook heel speels, zeker als je uh ja heel spontaan en heel joviaal tegen een
wat stuggere jongeman goedendag zegt. En zeker als zijn vrienden erbij staan. Dat is is gewoon uh ja
het is gewoon even een een spelletje of of ja.
I: Ja.
R: Maar ik zal er niets aan doen dat ze zich ongemakkelijk voelen of zo.
I: Nee.
R: Dat is niet mijn bedoeling.
I: Vanuit mij dan eigenlijk alweer de laatste vraag. U zei net ook al dat u kinderen in deze leeftijdsgroep
had.
R: Hmhm.
I: Wat zijn volgens u de persoonlijke interesses van de meeste leerlingen op dit moment? Wat lezen ze
graag voor boeken?
R: Nou, niet lezen.
I: Niet lezen.
R: Dat is uh het is vooral digitaal he.
I: Hmhm.
R: Dus uh de telefoon, de computer, uh YouTube, TikTok, allemaal dat soort zaken.
I: Ja.
R: Dat is wat ik merk dat mijn kinderen bezighoudt. En ze moeten verplicht lezen.
I: Ja.
R: Uh ik heb enorm veel boeken zelf verslonden. Ik ben uh boekenmuis wat dat aangaat. Uh ik lees nu
nog steeds veel thuis. Dat zien ze ook van me.
I: Hmhm.
R: Uhm, maar op de een of andere manier slaat dat vuur niet over. Laat ik het zo zeggen.
I: Nee.
R: Dus uhm ja ja wat lezen ze graag? Ik denk toch meer uh uh iets wat bekend is van de tv, bijvoorbeeld
uhm waar ze al films van gezien hebben.
I: Ja.
R: Zo’n uhm, pfoe, ja noem eens wat. Nou kom ik natuurlijk niet op titels, maar zeg maar wat ze van tv
herkennen of wat in de bekendheid is gekomen. Wallis de Vries of uhm ja dat soort Harry Potter
bijvoorbeeld. Dat kennen ze van de film, oh dan ken ik het boek wat makkelijker lezen waarschijnlijk.
I: Hmhm. En uh als u dus leerlingen bijvoorbeeld dus tips geeft, merkt u dan dat u die boeken vaker
aanraadt als ze die herkennen of?
R: Nou, zeker als ze uh echt helemaal zoekende zijn. Uhm dan probeer ik wel een ingang te vinden waar
ze een herkenning mee hebben.
I: Ja.
R: Dus een aha van oh oh is daar een boek van? Oh dat is wel makkelijk. En ik denk als je ze dan
eenmaal aan het lezen hebt, dan kan je misschien ook wat makkelijker een vreemd boek, een vreemde
titel uh aandragen.
I: Ja, hmhm.
R: Ja.
I: Yes, dat waren mijn vragen eigenlijk. Zijn er misschien nog dingen die u wilt bespreken met
betrekking tot uw werzaamheden?
R: Nee. Nee prima.
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I: Alles gezegd? Nou mocht u op een later moment nog denken, dat wil ik nog toevoegen. Neem even
contact op met A. en dan zal hij mij vast een mailtje sturen.
R: Dat is prima. Succes ermee.
I: Dankjewel.
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8.4.8. Interview 8
Datum: 19 mei 2021
Duur: 16:05 minuten
I: Nou heel erg bedankt dat u wilt deelnemen überhaupt aan mijn onderzoekje. Mijn onderzoek gaat dus
over uh de mediatheek en dan specifiek welke rol de mensen die in de mediatheek zijn uh spelen in de
leesmotivatie en de boekkeuze van de leerlingen. Het interview zal dus ongeveer 15 minuutjes duren en
ik stel u een aantal vragen.
R: Hmhm.
I: Geeft u mij toestemming om het interview op te nemen?
R: Ja.
I: Ja, nou dankjewel. Wilt u dadelijk iets zeggen wat niet opgenomen mag worden, geef dat even aan
dan zet ik hem even uit en dan kunt u dat daarna zeggen.
R: Oké, ja.
I: Ja?
R: Nou ja ik heb geen geheimen dus eh.
I: Dat scheelt. Uh voordat we beginnen, heeft u nog vragen aan mij?
R: Uh je doet dit in het kader van?
I: Ja dit is zeg maar mijn bachelorscriptie ga ik hierover schrijven.
R: Oh ja oké. En welke studie doe je?
I: Nederlandse Taal en Cultuur.
R: Oké.
I: Ja. Uhm als u dadelijk nog vragen heeft, stel ze gerust dan beantwoord ik ze even tussendoor.
R: Ja, ja.
I: Nou om te beginnne, graag zou ik wat meer willen weten over uzelf en over de werkzaamheden hier
in de mediatheek. Hoe lang bent u hier al werkzaam in de mediatheek?
R: Ja ruim 22 jaar.
I: Ruim 22 jaar? En hoe bent u hier terechtgekomen destijds?
R: Nou eh ik kom oorspronkelijk uit Haarlem eh.
I: Hmhm.
R: Mijn man die werkte bij Fokker Vliegtuigen fabrikant die werd ging failliet en uh toen had ik op dat
moment geen werk en ik had kinderen gekregen. En toen besloten om te ge stoppen met werken. En de
laatste baan die ik gehad heb was uh in de bibliotheek van de HTS in Haarlem.
I: Hmhm.
R: En in feite was dat een soort van gelijke baan. Het is ook een eenmansbibliotheek en uh nou eerst als
administratieve kracht gezeten en later gewoon als bibliothecaris. En uh toen ik hier kwam wonen zeiden
beide buurvrouwen wat heb jij eigenlijk gedaan voor werk? Toen zei ik nou ik was bibliothecaris en
toen zei een van de twee van mijn zus werkt in de bibliotheek in het dorp, de openbare bibliotheek.
I: Hmhm.
R: En uh er is volgens mij een vacature en die is wel drie keer aan de deur geweest uh ga solliciteren
dus eh bijna onder dwang.
I: Ja, ze wilden u heel graag hebben.
R: Precies dus ik heb gesolliciteerd en ik ben als oproepkracht daar aan de gang gegaan.
I: Hmhm.
R: En op die manier ben ik heel makkelijk gewoon hier uh terechtgekomen. Was op een ogenblik pfoe
in Dagblad de Limburger stond er een advertentie op een zaterdag. En ik had visite dus ik had die hele
advertentie helemaal niet gezien. Dat ze hier een mediathecaris nodig hadden.
I: Ja.
R: Dus ik vond de advertentie in mijn postvak en ik ben gaan solliciteren. En uh ja ik ben aangenomen.
I: Hmhm. En nog steeds hier.
R: En nog steeds hier.
I: Ja, gelukkig.
R: Ja.
I: Uh wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden binnen deze mediatheek?
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R: Dagelijkse werkzaamheden zijn uh uh contacten met de docenten, uh contacten met de openbare
bibliotheek.
I: Hmhm.
R: Uhm uh de contacten ja met de leerlingen.
I: Ja.
R: Uh verder uitlenen en innemen van boeken uh aanschaf van boeken. Uh nou ik het verleden heb ik
wat presentaties gegeven voor bronnengebruik aan havo/vwo-klassen.
I: Ohja, ja.
R: Van uh hoe selecteer je bronnen uh waar moet je op letten en uh en uh dergelijke. Ik heb ook wel
van uh workshopjes gegeven van uh hoe zoek je meer informatie over auteurs.
I: Ja.
R: En uh nou ja goed we hebben een heleboel achtergrondinformatie over en als uh wij hebben een
systeem van uh de Engelse boekjes of Statesboekjes en dat is op niveau. En die zijn ingedeeld naar een
aantal uh woorden uh Stage 1 heeft zal ik maar zeggen 200 woorden.
I: Ja.
R: 2 300, en nou ja dat gaat zo door en als je 7 hebt dan heb je bijna een volwaardig boek.
I: Hmhm.
R: Dan gaan ze over op uh lezen voor de bovenbouw van Engels dus eh.
I: Ja.
R: Ja.
I: Ja oké. En hoe zou u de mediatheek hier beschrijven? Hoe groot is de collectie bijvoorbeel, wie mag
de mediatheek hier bezoeken?
R: Oké, de collectie bestaat ongeveer uit uh een kleine 10.000 boeken.
I: Hmhm.
R: Inclusief de tijdschriften.
I: Ja.
R: Nou ja omdat er dus sprake van was dat de bibliotheek uh uh in de huidige vorm opgeheven zou
worden uhm moest ik alle uh tijdschriften opzeggen dus ja er liggen nu alleen nog maar verouderde
tijdschriften, maar ja. Maar oké dan moeten we nog maar kijken ja daar moet op een ogenblik de oude
tijdschriften moeten ook weg. Dan verliest het zijn actualiteitswaarde.
I: Ja.
R: Maar er werd de laatste tijd ook weinig gebruik van gemaakt en uh ja.
I: En wie mag de mediatheek hier op school bezoeken?
R: Uh leerlingen, docenten en uh ja dat is het eigenlijk wel.
I: Ja. Oké, uhm.
R: Dus eigenlijk hetgeen wat het meest logische is.
I: Ja.
R: Er komt hier eigenlijk nooit een bezoeker van buitenaf.
I: Nee, echt alleen mensen die hier op school eigenlijk altijd aanwezig zijn.
R: Ja, ja,
I: Oké, dankjewel. En de mensen die de mediatheek bezoeken. Hebben die ieder moment van de dag de
mogelijkheid om hier een bezoek te brengen?
R: Ja, ze worden wel uh gestuurd door docenten om in kleine groepjes boeken te gaan halen. En uh voor
de rest is het veelal in de pauze of in het tussenuur.
I: En wordt dat dan ook actief gestimuleerd door docenten om hier de mediatheek te bezoeken?
R: Ja, want ze moeten bijvoorbeeld bij uh als ze een toets hebben of of iets dergelijks uh en uh gewoon
sowieso voor als ze een tussenuur hebben moeten ze een een boek bij zich hebben.
I: Oh ja.
R: Dus in eh op op die manier wordt het gestimuleerd. En leerlingen krijgen opdrachten ik bedoel voor
Duits hebben we een tijd gewoon weinig aanloop gehad. En nu sinds eh dat ze klassenboekjes hebben
en dan willen ze gewoon met de klas een uh bepaalde titel lezen.
I: Oh ja
R: Ja dan krijg je een stormloop voor een bepaalde titel.
I: Ja.
R: Ja.
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I: Ja en als de mediatheek uh geopend is hier, is er dan wel altijd iemand aanwezig die de leerlingen kan
ondersteunen of helpen?
R: Ja nou ja ’s ochtends ben ik dat.
I: Ja.
R: En ’s middags is dat gewoon wat minder, maar goh er wordt gewoon gevraagd van god als je echt
een vraag hebt wat eh mijn collega niet uh niet weet uh kom de volgende dag.
I: Ja. Oké, dankjewel. Uhm u had het net al over de aanschaf van nieuwe boeken.
R: Ja?
I: U bent dus verantwoordelijk voor die aanschaf van nieuwe boeken?
R: Ja.
I: Ja. En hoe vaak uh heeft u de mogelijkheid om nieuwe boeken aan te schaffen?
R: Nou ik heb een budget uh vanaf dit uh schooljaar omdat er zo veel bezuinigen hier zijn, moet ik
vooraf toestemming vragen om uh daadwerkelijk een ja te krijgen om het te uh.
I: Ja.
R: Om de boeken te bestellen. Dat is een enorme rem eigenlijk. En uh ik ga uit van uhm even kijken dat
uh wij houden de Lezen voor de lijst, die ken je waarschijnlijk wel.
I: Ja die ken ik wel ja.
R: 15 tot 19 en 12 tot 15 aan. Dus als daar nieuwe titels van verschijnen uh.
I: Hmhm.
R: Uh bestel ik die en uh nou ja goed de Engelse boekjes die worden zo’n beetje stukgelezen dus eens
in de zoveel tijd uh uh zoek ik uit of om eh nieuwe boekjes te bestellen.
I: En op basis waarvan uh kiest u die nieuwe boeken uh zo bijvoorbeeld? U zei net al Lezen voor de
lijst.
R: Nou Lezen voor de lijst, uhm dat is een belangrijke. Ik kijk ook wel eens naar de Jonge Jury.
I: Ja.
R: En uh ja en het is ook wel eens dat uh collega’s met een gerichte vraag komen ik wil graag uh dat
boek hebben of die boeken of uh ja.
I: Ja, dus er is wel heel actief contact ook met de sectie bijvoorbeeld?
R: Ja. Ja.
I: Ja. Oké, mooi. Uhm dan zou ik nu nog wat vragen willen stellen met betrekking tot de bezoekers van
de mediatheek. Dus vaak de leerlingen en dan dus docenten.
R: Ja.
I: Zijn er regels verbonden aan het bibliotheekbezoek voor de leerlingen?
R: Nou ze moeten hier niet schreeuwend binnenkomen.
I: Hmhm.
R: Uh ja gewoon boeken weer netjes terugzetten, tenminste dat is wel het streven en uh soms komen ze
met een docent en soms komen ze alleen.
I: Ja.
R: Dus ja ze moeten zich gewoon uh normaal gedragen. Dat is de bedoeling.
I: Eigenlijk de gedragsregels die ook op school gelden?
R: In feite wel.
I: Ja.
R: En voor de rest moeten ze een uh hun leerlingenpas meenemen of uh ze hebben de barcode op uh
Stocard staan.
I: Oh ja.
R: Je weet wel zo’n programma van barcodes.
I: Ja. Ja.
R: Op de telefoon.
I: En u bent dan ook dus verantwoordelijk hier dat die regels ook gehandhaafd worden? U mag daar
leerlingen op aanspreken als het fout gaat.
R: Ja, ja, ja. Nou het is natuurlijk wel zo van je ziet wel als uh leerlingen uh een boek niet kunnen
vinden. Je ziet het dat ze op een gegeven ogenblik ontzettend staan te dralen. Zovan eh.
I: Ja.
R: Nou ja en dan stap je er op af en dan vraag je goh wat zoek je? Wat is je opdracht gekregen?
I: Hmhm.
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R: Die je gekregen hebt en uh nou ja dan komt er vanzelf naar boven van oh ik moet uh Young Black
Birds hebben in plaats van Black Birds en uh.
I: Ja.
R: Dan zijn ze nog net op een lager niveau.
I: Hmhm.
R: Maar dan zijn ze de uh Stagesboekjes al ontgroend, ontgroeid.
I: Ja. Uh en als een leerling hier dan de mediatheek bezoekt, gaat die dan alleen te werk of wordt die
dan ondersteund door iemand? Bijvoorbeeld door u of door een andere docent.
R: Nou ze worden vaak wel gewoon gestuurd met een opdracht eigenlijk.
I: Hmhm.
R: Ze worden in feite is uh is meestal de uh gang van zaken het het sturen door een docent, door een
leerkracht en uh als ze er dan niet uitkomen dan vragen ze hulp aan mij.
I: Ja.
R: En als ik dan bijvoorbeeld een boek niet heb uh de bibliotheek wij gebruiken uh uh de Bicatwise en
dat is een verbonden met allemaal bibliotheken in uh uh in Limburg.
I: Oh ja.
R: Om te beginnen ben ik uh verbonden met de openbare bibliotheek hier in het dorp.
I: Hmhm.
R: Dat is hetzelfde catalogussysteem.
I: Ja.
R: Maar het is een heel conglomeraat met bibliotheken die met elkaar verbonden zijn.
I: Ja.
R: Met een uitwisselings uh uitwisselingsprogramma van uh dat ze uh wekelijks uh ververst wordt.
I: Hmhm. Oké, en ik heb een soort van casus en dan mag u daar dadelijk op reageren. Thomas van 14
jaar bezoekt hier de mediatheek. Maar hij weet niet zo goed wat van hem verwacht wordt. De collectie
is heel groot en bevat heel wat genres. Er zal ongetwijfeld wel wat bijzitten wat Thomas graag zou willen
lezen, maar hij ziet door de bomen het bos even niet. Wat zou in zulke situaties doen met leerlingen?
R: Nou vragen waar de belangstelling naar uit gaat.
I: Hmhm.
R: Ze wijzen op de pictogrammen uh zal ik maar zeggen van uh een spannend boek uh een sportboek,
een oorlogsboek, uh omdat uh te laten zien en uh op die manier gewoon wat suggesties aan de hand te
doen.
I: Ja. Uhm hoe zou u de band die u met leerlingen heeft opgebouwd beschrijven? Heeft u een band
opgebouwd met leerlingen hier?
R: Ja. Het is wel een vluchtige band, maar je hebt wel een band en zeker als leerlingen gewoon lang op
school zijn en ze maken veel gebruik van de bibliotheek krijg je toch wel een band.
I: Ja. En wat vindt u dan het leukste aan het contact met de leerlingen hier?
R: Uh het is altijd afwisselend.
I: Hmhm.
R: En uh leerlingen reageren altijd gewoon uh leuk want we hebben op een gegeven ogenblik toen uh
we nog in verschillende gebouwen zaten, heb ik in een ander gebouw gezeten.
I: Ja.
R: En dan krijg je leerlingen die wel eens zitten te keten die uh die je tot kalmte moet manen.
I: Ja.
R: En uh dan krijg je zo’n opmerking van goh mevrouw u bent toch ook jong geweest? En dat is eh
twintig jaar geleden en ja zoiets is natuurlijk verschrikkelijk uh grappig.
I: Oké. Uhm wat zijn volgens u de persoonlijke interesses van de meeste leerlingen op dit moment?
R: Nou eigenlijk is het lezen in de bibliotheek is natuurlijk niet de eerste priotriteit.
I: Nee.
R: Uh het is natuurlijk voornamelijk omdat ze gestuurd worden. Uh maar uh ja er zijn zitten best wel
leerlingen tussen die het wel leuk vinden om te om te lezen.
I: Hmhm.
R: En het is natuurlijk ook uh gaandeweg neemt die interesse natuurlijk wel uh.
I: Ja.
R: Naarmate dat ze meer boeken lezen die ze leuk vinden.
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I: Hmhm. En wat voor soort boeken zijn hier in de mediatheek populair?
R: Ja uh Carry Slee, en uh uh hoe uh Maren Stoffels, die zijn populair. En uh Darren Shan. En uh dingen
als Mulisch of het Gouden Ei. Gouden Ei blijft.
I: Ja.
R: Het is heel erg en uh.
I: Waarschijnlijk omdat die best wel dun is.
R: Ja. Uh in eerste instantie hebben uh uh korte of tenminste kleine dunne boeken uh gewoon de
voorkeur.
I: Ja.
R: Maar het is ook wel grappig dat uh dat je vaak ziet dat als er van een exemplaar meerdere uh uh titels
of meerdere exemplaren zijn.
I: Hmhm.
R: Dan willen vaak uh als ze dan met zijn tweeën zijn dan eh willen ze gewoon hetzelfde boek lezen.
I: Ja.
R: En vaak is dat er ook wel. En uh of anders zoeken ze gewoon een boek uit waarvan er twee zijn dat
ze beide hetzelfde kunnen lezen. En dat heeft natuurlijk zijn voordelen, want dan kunenn ze met elkaar
erover.
I: Erover praten.
R: Erover praten ja.
I: Ja. En ziet u ook een verandering in het leesgedrag van de leerlingen? Want u bent natuurlijk al best
wel lang hier werkzaam. Zijn ze uh meer gaan lezen of misschiein juist minder?
R: Ja minder gaan lezen.
I: Minder.
R: Je merkt gewoon dat het uh uh om te beginnen is er op een gegeven ogenblik een uur minder
Nederlands gekomen in uh de brugklas. En toen op een ogenblik vier jaar later zei de docent Nederlands
van toen ze in de bovenbouw kwamen van uh ja je merkt het. Je merkt het gewoon uh niveau en uh we
hebben een tijd gewerkt met de Jonge Jury en uh ja dan wordt daar veel actiever eigenlijk mee uh gedaan.
Maar op het moment uh dat ze van bovenaf opgelegd krijgen van ja jullie krijgen een uur minder, dan
neemt ook uh de leesintensiteit af.
I: Hmhm. En dat is nu nog steeds?
R: Dat is nog steeds het geval.
I: Ja.
R: Je merkt dat de interesse verschuift natuurlijk naar een naar het mobieltje.
I: Ja.
R: En het lezen van korte teksten.
I: Ja.
R: Maar goed, de de wordt nu komt nu steeds meer in de media hoe belangrijk het is om te lezen.
I: Hmhm.
R: En ook gewoon voor uh voor uh ja weet je ook gewoon teksten bij geschiedenis. En uh aardrijkskunde
dat je begrijpend lezen beter leert.
I: Ja, dat is best wel belangrijk. Ja.
R: Het is behoorlijk belangrijk ja.
I: Ja. Uhm dat waren mijn vragen eigenlijk al. Zijn er nog dingen die u wilt bespreken met betrekking
tot uw werkzaamheden of uh dingen hier in de mediatheek?
R: Nee, nou ja ik heb verteld dat we gaan samenwerken met de uh met de openbare bibliotheek.
I: Hmhm.
R: En dan is het het project uh van bibliotheek op school.
I: Ja.
R: En uh het rapport wat de openbare bibliotheek of wat uh school geschreven heeft dat uh dat uh is een
tijdsperiode van 20-24 waarin ook ze onderschrijven het belang van uh lezen.
I: Ja.
R: En dat het tekstbegrip ook uh vooruitgaat. Maar uh op het moment dat ze meer lezen, dan krijgen ze
er ook meer plezier in.
I: Ja, zeker.
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R: Je merkt dat in de onderbouw zijn er bijvoorbeeld verschillende docenten die graag bijvoorbeld een
klassenexemplaar hebben, maar dat is in de bovenbouw ook dan kunnen we of we hebben de collectie
zelf of uh vragen een themacollectie aan uh in de openbare bibliotheek.
I: Hmhm.
R: En dan uh kunnen leerlingen uh met de klas een boek uh lezen en soms kan dat dat er voorgelezen
wordt en uh of dat leerlingen voorlezen.
I: Ja.
R: Maar dat maakt wel dat dat uh leerlingen uh uh heel enthousiast gewoon uh.
I: Meer in aanraking komen met boeken?
R: Ja, ja, ja. Maar ik denk dat de drive ook wel uh de betreffende docent toch wel is hoor.
I: Ja, ja.
R: Dat uh dat scheelt een hele boel.
I: Hmhm. Als die ook actief bezig is met lezen, dan de leerlingen ook.
R: Ja, ja.
I: Ja, verder nog iets?
R: Nee, eigenlijk is dat uh is dat het geheel wel.
I: Ja.
R: En ik weet niet of je nog moet weten van nou ja ik heb een bibliotheekopleiding gedaan.
I: Ja.
R: Gewoon een HBO, uh ik kom uit Haarlem oorspronkelijk.
I: Hmhm.
R: En ik ben ik Amsterdam ben ik uh heb ik de bibliotheek uh de Frederik Muller Academie gedaan.
En ja goed dat is begin jaren ’80 geweest, dus dat is uh heel lang geleden.
I: Ja, nou mocht u later nog iets toe willen voegen, of iets willen zeggen, dan kunt u mij altijd even
mailen. Dan voeg ik dat nog toe.
R: Ja, ja.
I: Dan zet ik hem nu uit.
R: Goed.
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8.4.9. Interview 9
Datum: 11 mei 2021
Duur: 21:10 minuten
I: Zo, ik wil u graag nogmaals bedanken voor uw bereidheid om deel te nemen aan mijn onderzoek.
Zoals ik eerder genoemd heb, gaat mijn onderzoek dus eh over de leesmotivatie van leerlingen en de rol
die mediatheek daarin speelt. Het zal ongeveer 15 minuutjes duren en ik ga dus een aantal vragen stellen
over de verschillende aspecten. Geeft u mij toestemming om dit interview op te nemen?
R: Ja.
I: Ja, dankjewel. Als u iets wil zeggen dat niet opgenomen mag worden, geef dat eventjes aan, dan zet
ik hem uit en dan gaan we daarna verder. Heeft u nog vragen voordat we beginnen met het onderzoek?
R: Nee.
I: Nee? Nou, dan gaan we gewoon beginnen en als u nog vragen heeft, stel ze gerust.
R: Prima, ja dan komen ze wel.
I: Ja. Uhm hoe lang bent u al werkzaam hier in de mediatheek?
R: Sinds uh uh september 97, dus dat is bijna 24 jaar.
I: En hoe bent u hier dan terechtgekomen?
R: Uhm via een melkertbaan en dat waren gesubsidieerde banen voor mensen die langduriger werkloos
waren.
I: Hmhm.
R: En hier op school uhm werd de mediatheek uh beheerd door een uh docent geschiedenis en die moest
daarnaast ook gewoon lesgeven en de mediatheek werd steeds drukker onder andere omdat er computers
kwamen.
I: Ja.
R: En ze zochten iemand die er fulltime aanwezig kon zijn. En de melkertbaan is een goedkope manier
om mensen, was een goedkope manier om mensen binnen te krijgen.
I: Hmhm.
R: Want er werd een deel van hun loon betaald door uh regering, rijk of gemeente, dat weet ik even niet.
En dan hoeft, hoefde school minder bij te dragen. Dus de ideale combinatie voor iedereen toen.
I: Ja. En uh wat zijn zoal uw werkzaamheden binnen deze mediatheek?
R: Nou ik ben uhm ik ben de enige leidinggevende uh die hier is.
I: Hmhm.
R: Dus dat betekent dat ik alle overkoepelende werkzaamheden uh verantwoordelijk voor ben. Uhm de
mediatheek worden uh zijn twee uh twee soorten mensen aan het werk. Ik als betaalde kracht en we
hebben 20 diensten voor vrijwilligers.
I: Heel veel wel.
R: En dat zijn uh 15 verschillende als ik het ongeveer uit mijn hoofd weet. Twee mensen per dagdeel,
dus dat betekent 4 op een dag, 2 ’s ochtends 2 ’s middags. Uh en daarmee komt een beetje de verdeling
in werk. Vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken hier in de mediatheek.
I: Hmhm.
R: Dat betekent inleveren, uitlenen, het uitleen-klaar maken van nieuwe boeken. Het uh geven van uhm
antwoord geven van antwoord op eerste rechtstreekse vragen.
I: Ja.
R: Dat is ongeveer wat vrijwilligers doen, ik ben er voor verantwoordelijk voor dat er boeken
aangeschaft worden, ik ben natuurlijk verantwoordelijk voor de uh voor de vrijwilligers zelf, voor alles
wat er mee te maken heeft, dat wil zeggen personeelsbeleid. Ik ben verantwoordelijk voor het financiële
beleid van de mediatheek en alle processen dat ze goed lopen. Of dat nu is eh zorgen dat er kopieerpapier
is.
I: Ja.
R: Ik zal het kopieerpapier weer niet in het kopieerapparaat doen, dat doen de vrijwilligers dan wel
weer. Maar zorgen dat die processen dat er zowel uh aanschaf is van uh zowel boeken als materialen
om de boeken te plastificeren of papier of uh printdingen. Alles wat nodig is. Zorgen dat de uh facilitaire
kant van de uh computers goed lopen. Al die processen ben ik voor verantwoordelijk.
I: Yes dankjewel en uh hoe zal u de mediatheek hier op school beschrijven? Dus eh hoe groot is de
collectie ongeveer? Wie heeft de mogelijkheid om de mediatheek te bezoeken?
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R: Alle leerlingen, nee, ja, alle leerlingen en alle personeelslid kan gebruik maken van de mediatheek.
De mediatheek is open van 8 tot 16 elke dag inclusief de pauzes. Dat betekent dat zijn alle tijden dat
school open is.
I: Hmhm.
R: Is de mediatheek open. En is iedereen in eerste instantie welkom om naar binnen te lopen. Om wat
ze kunnen doen wat je kan, dat wil zeggen *schoolbel* het lenen van literatuur of gebruik maken van
de andere voorzieningen zoals de computerinfrastructuur of de leestafel of een vraag te komen stellen.
Uhm de mijn bedoeling is dat het een plek is waar uh een leerling zich op zijn gemak voelt om de dingen
die hij toch moet doen voor school te kunnen doen.
I: Ja ja.
R: En dat laatste is niet onbelangrijk, want ik wil dat de sfeer zo is dat leerlingen uh het fijn het fijn
vinden om hier te zijn. Om de eerste drempel naar bijvoorbeeld lezen of het uitvoeren van opdrachten
weg te halen dat ze dan het in ieder geval oké vinden om hier te komen.
I: Ja. En uh u vertelde dus uh dat leerlingen eigenlijk ieder moment van de dag dat ze hier zijn de
mogelijkheid hebben om de mediatheek te bezoeken.
R: Ja.
I: En dan is er dus ook altijd iemand aanwezig die ze zou kunnen ondersteunen.
R: Altijd.
I: Altijd.
R: Tussen 8 en 16 altijd.
I: Ja. Dankjewel. Nou dan ben ik wel heel benieuwd wie de boekencollectie hier beheert.
R: De aanschaf?
I: Ja, de aanschaf.
R: De aanschaf en de afschrijving.
I: Ja.
R: Dat ben ik, honderd procent.
I: Honderd procent?
R: In uh wel ja dat in eerste instantie. Maar uiteraard wel in samenspraak met de secties. Omdat uhm de
boeken die aangeschaft moeten worden ten dienste zijn van het literatuuronderwijs.
I: Ja.
R: En dat betekent dat ze ook aan moeten sluiten met de niveaus die hier gehanteerd worden.
I: Hmhm.
R: Dus ik moet me wel conformeren aan die bandbreedte maar welke boeken daarbinnen aangeschaft
worden, beslis ik.
I: Ja. En hoe vaak heeft u dan de mogelijkheid om nieuwe boeken aan te schaffen?
R: Nee maar dat is elk moment van de dag, dat kan dat dat dat kan.
I: Ja. Zitten er geen grenzen aan dat ze zeggen per jaar zoveel boeken?
R: Nou ja, er is een financiële grens.
I: Ja, ja.
R: Ja ja oké, maar jij jij geeft jij zegt de momenten.
I: Ja.
R: Oké, er is een financiële grens, uhm ik weet dat uhm moet ik even denken ik zit op een budget van
12.000 euro, maar daar valt ook onder uh abonnementen en daar valt ook onder personeelsbeleid. Dus
laat er een 7.000 euro overblijven voor nieuwe literatuur elk jaar.
I: Hmhm.
R: Uhm dat denk ik dat het antwoord is op jouw vraag he.
I: Ja. Dankjewel. En op basis waarvan worden nieuwe boeken gekozen?
R: Oké.
I: U had het net ook al over dat u veel contact had met de secties?
R: Ja, het ik kan gevoed worden door de secties. Ik lees uh drie uh boekenbijlages uit de dagbladen per
week.
I: Ja.
R: Uit de Trouw, de NRC en de Volkskrant. Ik word getipt door leerlingen zelf en ik word getipt door
mediathecarissen.
I: Ja, oké dankjewel.
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R: En uh en en en uiteraard wat uhm eh schrijvers die goed lopen, die veel gelezen worden.
I: Ja.
R: Kom als ik ik als bekend wordt dat er een nieuwe uitgave is, dan is dat natuurlijk in eerste instantie
interessant voor ons.
I: Ja.
R: Uhm maar ik koop ik koop zelf vrij veel aan de hand van recensies.
I: Ja. Oké dankjewel. Uhm, de leerlingen hebben dus de mogelijkheid om een bezoek hier te brengen.
Zitten er ook specifieke regels verbonden aan zo’n bezoek?
R: Wat de uhm de er zijn gedragsregels.
I: Hmhm.
R: Die gelden binnen de mediatheek en dat zijn uh bijna dezelfde gedragsregels die gelden uhm binnen
een lokaal. Dat geldt heeft uh voornamelijk te maken met overlast dat je dat niet gaat uhm uhm hoe
noem je dat veroorzaken denk ik.
I: Hmhm.
R: Dat ze geen overlast veroorzaken. Er is geen limiet aan de hoeveelheid leerlingen die binnenkomt.
Het kan zijn dat er een hele klas binnenkomt. Het kan zijn dat er een individuele leerling binnenkomt,
maar ze moeten zich normaal naar de normen gedragen hier. En het volume moet uh het lawaai moet uh
tuurlijk beperkt zijn.
I: Ja.
R: Het is een ruimte waar niet iedereen aan dezelfde opdracht bezig is.
I: Ja.
R: En uh uhm dat heb kan in een klaslokaal anders zijn dat iedereen met hetzelfde bezig is en dat er veel
gepraat kan worden.
I: Hmhm.
R: Maar dat kan hier niet op die manier.
I: Ja oké, dankjewel. Nou als een leerling dus hier binnenkomt, dan die dan alleen te werk gaan of gaat
die echt samen met iemand op pad op zoek naar een boek. Of verschilt dat misschien per leerling?
R: Uhm als we het hebben over Engels onderbouw komen er heel vaak klassikale of hele klassen
tegelijkertijd komt een opdracht wordt er gegeven jullie moeten een boek lenen. En dan komen ze
allemaal tegelijkertijd. Voor de bovenbouw Nederlands bijvoorbeeld gaat het, bovenbouw hebben we
het nu over, gaat het veel individueler. Ze weten dat ze een bepaalde leesopdracht af moeten hebben in
een bepaalde week, maar of ze
I: Ja.
R: Welke dag van de week daarvoor of de weken daarvoor ze hier komen mogen ze zelf weten. Ze zijn
natuurlijk niet ja ze zijn niet verplicht om hun boeken hier of die ze voor literatuur gebruiken ze zijn
niet verplicht om die hier bij ons te lenen.
I: Ja.
R: Wij zijn uh een mogelijkheid, maar ze zijn dat niet verplicht. Uh dus in de bovenbouw komen ze
veel individueler en in de onderbouw vaker klas uh met een klas. Er is iets anders dat ze uh leesonderwijs
hier bevorderd wordt op school. Niet alleen zijn ze verplicht om te lezen, ze moeten ook boeken bij zich
hebben uh om aan het eind van een les te kunnen lezen als ze klaar zijn met opdrachten voor een be- een
vak. Uh in het Nederlands wordt er bijvoorbeeld op dit ogenblik als ik het me wel herinner een extra uur
in de onderbouw gegeven boven het normale aantal lessen dat ze normaal hebben. En dat is speciaal om
te lezen, dus dat betekent dat ze in de onderbouw eigenlijk ook best vaak een boek komen lenen, omdat
ze het ene boek uithebben en het andere boek uh en een ander boek nodig hebben. Dus dat is buiten de
reguliere opdrachten voor het literatuuronderwijs om, lezen ze ook, omdat ze iets bij zich moeten hebben
om te lezen.
I: Ja.
R: Het wordt actief gestimuleerd.
I: Ja, heel goed eigenlijk.
R: Ja, dat is uh ja ik denk dat leesuren maken heel erg goed is.
I: Hmhm.
R: En ook voor het plezier aan de andere kant uh uh leerlingen die zich verplicht voelen om te lezen, is
altijd een kwetsbaar een kwestbaar evenwicht.
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I: Ja. Nou dan heb ik een casus die sluit misschien wel een beetje aan bij wat u al zei dat leerlingen zich
misschien verplicht vinden. Nou, Thomas van 14 jaar bezoekt hier de mediatheek. Hij moet een boek
lezen en hij weet niet zo goed wat er nou precies van hem verwacht wordt. De collectie is heel groot en
bevat heel wat genres. Er zal ongetwijfeld wel wat bijzitten wat Thomas graag zou lezen, maar hij ziet
door de bomen het bos eigenlijk niet. Wat zou u in zulke situatie doen met zo’n leerling die hier komt?
R: Als ik merk oké een leer-leerling is is niet verplicht met mij of met de vrijwilligers contact te hebben
I: Hmhm.
R: Voordat hij een boek uitzoekt.
I: Ja.
R: Dus ik ben afhankelijk van een uh eigen initiatief van een leerling.
I: Ja.
R: Of van het feit of ik zie, hoor, dat er dat er een leerling met een kast bezig is die er niet goed uitkomt
niet goed uit de keuze komt. Op het moment dat hij uh naar mij toekomst is het vrij is het eenvoudiger
dan uh heb ik een directe vraag en dan ga ik met de leerling in gesprek. In eerste instantie. Als ik het uh
zelf moet merken dan is het maar net toeval dat ik er ben.
I: Ja, is lastig. Ja.
R: Uhm maar goed dat daar ben ik wel heel erg op gespitst.
I: Hmhm.
R: En ik probeer ook mijn vrijwilligers altijd te zeggen als je het ziet dat er iemand langdurig voor een
kast staat, als je het ziet dat hij er niet uitkomt, stap er op af en begin een gesprek. Wat ik met een leerling
ga kijken is natuurlijk van wat de interesse is, welk genre iemand iets zou willen hebben en dan ga ik
proberen een passend boek bij te vinden.
I: Ja. En zijn er dan
R: Maar ik laat ze ook nog onderling veel praten hoor.
I: Ja.
R: Uhm een boek dat voor de ene uhm voor de leerling enthousiast praat over een boek maakt voor de
andere leerling het heel toegankelijk om dat boek te gaan kiezen.
I: Ja en zijn er hier op school veel leerlingen die open staan om ja uh vragen te stellen aan u of aan de
vrijwilligers? Of valt dat eigenlijk best wel mee, veel leerlingen die het zelf uitzoeken.
R: Veel leerlingen zoeken het zelf uit.
I: Hmhm.
R: Maar ik ben wel actief in uh oplettend om als mensen voor een kast staan en ze praten over een boek
of ze praten over bepaald onderwerp.
I: Ja.
R: Of over iets wat ze zoeken of waar ze niet uitgekomen zijn dat ik daar direct actief op inspring. Me
ermee bemoei.
I: Ja.
R: Letterlijk en figuurlijk.
I: Ja.
R: En uh uhm en daar daar staan ze wel voor open.
I: Hmhm.
R: Maar goed ik ken mijn collectie natuurlijk ook en uh.
I: Ja.
R: Op het moment dat je uh vaak ook uh een hit hebt, dat je een bepaald boek aanraadt voor die leerling
en die leerling is er tevreden mee uh dat maakt natuurlijk ook dat ze de volgende keer makkelijker komen
vragen of als ze dat tegen elkaar zeggen dat het makkelijker geaccepteerd wordt als ik uh me ermee
bemoei.
I: Ja, en denkt u dan dat u uh tijdens uw werkzaamheden hier ook een band heeft opgebouwd met
leerlingen?
R: Ja met sommige.
I: Ja.
R: Ja, en sommige niet.
I: En hoe zou u die band…
R: Ja, die zie ik nooit.
I: Ja.
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R: En ze zijn niet verplicht om hier te lenen he.
I: Ja.
R: Uh elke leerling krijgt twee keer in de schoolcarrière met mij te maken. Verplicht.
I: Ja.
R: Ja, iets vaker, maar normaal gesproken twee keer. Een is als ik ze in de brugklas een instructie geef
hoe de algemene regels hier zijn en dan zal ik ze altijd uitnodigend uh behan- uh bespreken dat ze uh
kunnen komen met vragen over literatuur, maar in de brugklas al als ze de basisregels krijgen. Maar op
het moment dat ze overstappen naar de vierde klas havo/vwo en dus bezig beginnen met hun eindexamen
literatuur, uhm of in drie mavo, op dat ogenblik spreek ik alle leerlingen opnieuw toe. En uhm leg ik uit
niet alleen wat er van ze verwacht wordt, maar leg ik ook uit waar onze collectie uit bestaat, uit wat voor
uh en dat ze dus uh genres kunnen vinden en dat ze dingen kunnen vragen als ze willen. Nou of wat ze
daarna doen, ik leg het nee ik leg dus ook uit waar onze collectie uit bestaat en wat de regels zijn waar
hun literatuurlijst uiteindelijk aan moet voldoen.
I: Oh ja, ja.
R: En als ze dat goed begrepen hebben, dan zouden ze niet meer in de mediatheek hoeven te komen uit
te zoeken. M-praktisch gezien is het wel handig.
I: Ja.
R: Want alle boeken die wij hebben in bijvoorbeeld Nederlands bovenbouw, al die boeken zijn
automatisch goedgekeurd voor de leeslijst.
I: Ja.
R: En dat voorkomt uh titels die op de leeslijst opgevoerd worden die ze niet mogen lezen. Uhm maar
het is uh wat dat betreft is het heel handig om hier uh van deze collectie rechtstreeks gebruik te maken.
I: Ja.
R: Maar ze kunnen ook uh uh onze catalogus op afstand inzien.
I: Hmhm.
R: En als zij in de openbare bibliotheek of bij oma thuis of waar dan ook een boek hebben kunnen ze
controleren met onze collectie en…
I: Ja.
R: En als het boek in onze collectie voorkomt, dan mogen ze het boek lezen en ze mogen ook natuurlijk
met elkaar uh praten als een iemand een boek gelezen heeft en die ander wil dat ook lezen dan uh kunnen
ze dat prima buiten de mediatheek om regelen. Ze hoeven dus niet hier te zijn. Maar het is wel echt zo
omdat onze collectie al die boeken goedgekeurd zijn is dat wel het referentiekader. Voordat ze een boek
mogen lezen dat niet voorkomt in onze collectie, in onze catalogus, dan uhm moeten ze toestemming
vragen van tevoren. Dus uhm of ze dat doen weer is een tweede.
I: Ja.
R: Maar dat loopt dan hebben ze weer het risico dat ze een boek opvoeren dat afgekeurd worden. Dus
eh het is het is absoluut handig om gebruik te maken van de de media- de diensten van de mediatheek.
Maar niet per sé verplicht. Dus ik zie niet iedereen, maar ik denk dat wel het merendeel, ja het merendeel
komt hier wel lenen.
I: Ja, en als u dan contact heeft met de leerlingen. Wat vindt u dan het leukste aan dat contact met de
leerlingen hier?
R: Nou, de dat zijn twee twee dingen. Een ik vind het leuk als ze met een boek weglopen waarvan zij
het idee hebben dat dat ga ik redden, daar kom ik wel mee weg. Dat eh dat wordt niet allemaal maar een
onmogelijke opgave.
I: Ja.
R: Daar er zit een uitdaging genoeg in om die opdracht te kunnen maken. Dat is ook op het begin wat
ik zei dat ik graag wil dat deze ruimte een plek is waar leerlingen op een zich in ieder geval makkelijk
voelen om datgene wat ze nou eenmaal moeten voor school zo goed mogelijk op een vriendelijke manier
te doen. Dus als ik een combinatie kan maken van boek en leerling waar zij blij mee zijn en ehm dan
vind ik dat leuk. Ben ik dan dat vind ik voldoenend. Het andere is dat ik eh het eh kijk de doelgroep 12
tot 18 is een andere doelgroep dan volwassenen.
I: Hmhm.
R: En ik vind het wel leuk om met jongeren contact te hebben. Het is toch ze hebben op een andere
manier contact sommige dingen gaan veel makkelijker, sommige dingen gaan weer helemaal niet. Maar
datgene wat heel makkelijk gaat, vind ik heel erg leuk.
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I: Ja.
R: Snap je dat of niet?
I: Ja ik snap hem wel, ja.
R: Ja het is gewoon ik eh ik heb heel veel plezier met leerlingen waar ik op voor eh eh volwassenen
toch een iets gereserveerdere toon zou hebben.
I: Hmhm. Ja, leuk.
R: En uh oh ja en als ze dan over boeken hebben. Dan uh de manier waarop ik kan praten over een boek
naar een leerling toe is toch wel rechtstreekser dan ik volwassenen zou doen.
I: Ja. Ja oké dankjewel dan de laatste vraag eigenlijk alweer. Wat zijn volgens u de persoonlijke
interesses van de leerlingen op dit moment? Dus wat lezen ze op dit moment veel?
R: Nou wat wat hier heel erg goed doet, zijn daderboeken. Boeken vanuit het perspectief van uh een
dader van iets. We hebben een aantal boeken zoals Muidhond wat geschreven is vanuit eh iemand die
vrijgelaten is vanuit een tbs-kliniek wegens gebrek aan bewijs voor uh uhm met kinderen rommelen.
We hebben uh het boek over Marianne Vaatstra geschreven vanuit de dader die haar vermoord heeft.
I: Hmhm.
R: We hebben het boek over uhm van Hemmerechts over mevrouw Dutroux de vrouw van Mark
Dutroux die uhm veel kinderen gruwelijk om zeep geholpen heeft. We hebben wel een paar meer boeken
die dus uh uhm Walter van den Berg een stiefvader die geweld gebruikte tegen kinderen. Vanuit dat
perspectief vinden ze vaak heel boeiend spannend.
I: Ja, dus dat zijn echt de dingen die ze hier veel lezen.
R: Die ze veel veel lezen. En waarvan we veel titels hebben van dezelfde of veel exemplaren hebben
van dezelfde titel omdat die veel constant uitgeleend worden.
I: Ja en ehm.
R: Ja en ehm het zijn altijd klassiekers die het altijd veel gelezen worden.
I: Ja en ziet u dan ook veranderingen door de jaren heen want u bent hier natuurlijk al best wel lang.
R: Ja, ja. Dit deze boeken zijn vrij hef- expliciet en heftig op die manier.
I: Hmhm.
R: En vroeger zijn boeken natuurlijk ook wel vrij expliciet en heftig geweest, maar ik denk niet zo het
is ze zijn wat scherper geschreven.
I: Yes, nou dankjewel. Nou voordat we het interview afsluiten, zijn er nog dingen die u misschien nog
wilt bespreken?
R: Ja daar had ik van tevoren wel over nagedacht, maar nu ik constant aan het praten ben. Nou ehm
even denken. Ohja iets anders dat veel gelezen wordt is is ehm zijn boeken van buitenlandse
Nederlanders.
I: Ja.
R: Mensen die dus van oorsprong een migranten, uit een migrantencultuur komen en wel in het
Nederlands schrijven, dat wordt ook veel gelezen. Maar wij hebben hier een redelijke allochtone
bevolking hier in de buurt van Arnhem-Zuid. En daar die vorm van identificatie dat is hier wel daarom
wordt er ook veel gelezen. En mocht me nog iets te binnen schieten, dan zet je je telefoon maar weer
even aan.
I: Ja, ja zeker. En mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd even een mailtje sturen.
R: Oh, ja tuurlijk. Altijd.
I: Nou, dan zet ik hem uit, dankjewel.
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8.4.10. Interview 10
Datum: 11 mei 2021
Duur: 10:44 minuten
I: Nou heel erg bedankt voor uw bereidheid om deel te nemen aan mijn onderzoekje. Ik ga dus onderzoek
naar de leesmotivatie van leerlingen in de mediatheek en mijn interview zal ongeveer 10 á 15 minuutjes
duren waarin ik u een aantal vragen stel over uh uw werkzaamheden hier in de mediatheek. Geeft u mij
toestemming om dit interview op te nemen?
R: *knikt*.
I: Yes. Dankjewel. Als u iets wil zeggen dat niet opgenomen mag worden, laat het eventjes weten, dan
zet ik hem gewoon uit.
R: Hmhm.
I: Heeft u nog vragen voordat we gaan beginnen?
R: Nee.
I: Nee, niet? Als u tijdens het interview nog vragen heeft, dan uh zeg dat, dan stel ze en dan geef ik u
antwoord. Nou, om te starten zou ik graag wat meer willen weten over u en uw werkzaamheden hier in
de mediatheek. Hoe lang bent u al werkzaam hier in de mediatheek?
R: Even heel hard nadenken. Ik denk iets van 3.5 of 4 jaar.
I: 3.5/4 jaar en hoe bent u hier terechtgekomen.
R: Drie jaar? Uh van mijn dochter.
I: Die zit hier op school?
R: Die zit hier op school ja.
I: Ja.
R: In havo 4.
I: En wat zijn zoal uw werkzaamheden binnen de mediatheek hier op school?
R: Uhm ja natuurlijk het uh het gewone contact met de leerlingen.
I: Hmhm.
R: Dus boeken uitlenen, uhm uh innemen uhm nouja de laptops en alle toebehoren. En ehm de kinderen
uhm soms eh moeten ze een boek hebben over een bepaald onderwerp. En daar kunnen wij ze dan mee
helpen eventueel of ehm met de computer helpen of eh we maken ook elke maand, nou niet elke maand,
maar elke paar maanden twee maanden ofzo een lijst met de nieuwe aanwinsten. Dus die moet ik ook
uhm voorzien van de tekst en ja dat soort dingen.
I: Yes en uh heeft u een vaste dag dat u hier werkzaam bent?
R: Ja.
I: Altijd op dinsdagochtend?
R: Dinsdagochend ja.
I: Ja, oké dankjewel. En ehm wie bezoekt de mediatheek vooral als u hier aanwezig bent? Vooral
leerlingen, ook docenten?
R: Ehm ja vooral leerlingen natuurlijk daar is het voor.
I: Hmhm.
R: Maar soms komen er ook wel eens docenten.
I: Ja, oké.
R: Maar niet zo heel veel.
I: Ja, uhm. Waarom heeft u ervoor gekozen om hier uh als vrijwilliger te komen helpen?
R: Waarom heb ik? Ja er was een vraag gekomen vanuit school en uhm ja volgens mij was ik op dat
moment werkte ik iets minder en nou ik vond het wel leuk om te zien hoe een middelbare school in deze
tijd de uhm hoe het werkt.
I: En zo bent u dus hier terechtgekomen?
R: Ja. .
I: Ja, leuk. Ik heb net al gehoord dat A. vooral de boekencollectie uh beheert. Heeft u ook wel eens
inspraak in nieuwe boeken die hier komen?
R: Ja, we kunnen altijd aangeven van uh is dit misschien iets of eh eh
I: Dus jullie mogen altijd meedenken hier?
R: Ja.
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I: Oké, dankjewel. En eh als u dan eh een keer een tip geeft aan A. van goh uh dat boek zou ik wel in
de collectie willen hebben. Op bais waarvan uh kiest u zulke boeken? Of hoort u dat misschien van uw
dochter? Of dat u zelf een boek gelezen heeft?
R: Uhm nee ja dat is eigenlijk meer dat ik dat ik in de media hoor of uh dat ik iets over een boek gehoord
heb denk ik.
I: Hmhm.
R: Uhm mijn dochter is geen lezer.
I: Ja.
R: Dus die eh geeft geen input ehm.
I: Nee, wel opvallend dat u dan hier werkzaam bent en dat uw dochter geen lezer is.
R: Ja, nee ze is dyslectisch dus eh.
I: Oh, ja.
M: Maar ze heeft er wel voordeel aan dat jij hier werkt.
R: Zeker.
M: Ja.
R: Ja. En ik probeer haar ook altijd te stimuleren al vanaf kleins af aan, maar het is gewoon niet gelukt.
M: Nee, maar wij praten onderling wel eens over bijvoorbeeld wat dan een goed boek voor haar dochter
zou zijn.
I: Hmhm
M: Of dat eh uhm de stap is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van probeer dit of
I: Ja.
R: Ja, dus dat is wel eh.
I: Ja. Uhm de leerlingen hebben hier dus de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de mediatheek.
Uhm zijn er ook specifieke regels verbonden aan zulke bezoeken hier?
R: Als ze hier komen?
I: Hmhm.
R: De leerlingen.
I: Ja.
R: Uhm ja het is natuurlijk wel de bedoeling dat ze hier rustig gaan werken met de nou COVID zijn er
natuurlijk sowieso wat meer regels aan verbonden.
I: Ja ja ja
R: Maar in ieder geval wel dat ze hier stil moeten zijn en eh ja eh de gedragsregels natuurlijk ook moeten
volgen die hier op school zijn.
I: Hmhm. En bent u als vrijwilliger dan ook uh verantwoordelijk voor de handhaving van die regels?
Of is dat vooral A. die daar?
R: Ja, vooral A. uhm maar goed eh wij proberen natuurlijk ook wel even kinderen eh
I: Er op aan te spreken?
R: Er op aan te spreken als het niet goed gaat ja.
I: Ja oké dankjewel. Uhm als een leerling uh de mediatheek hier bezoekt, uh komt die dan alleen of
ondersteunen jullie als vrijwilligers de leerling altijd als die hier op zoek gaat naar een boek?
R: Nee, nee meestal alleen als ze vragen hebben uh
I: Hmhm. En is dat vaak dat een leerling een vraag heeft over boeken?
R: Nou sommige leerlingen wel en sommige leerlingen niet.
I: Ja.
R: Sommige leerlingen die komen ook met een met een paar anderen dan zoeken ze samen een boek
uit. Uh of dan heeft de ene wat gelezen dan gaat die andere het lezen of uhm maar ja in in de
bovenbouw die zoekt dat meestal zelf uit.
I: Ja.
R: Ja dus ja.
I: Die zijn vaak toch wel wat zelfstandige en uh.
R: Ja en soms dan als ze bijvoorbeeld hebben ze een titel nodig of eh
I: Ja.
R: En vragen ze of even kunnen helpen als ze het niet kunnen vinden.
I: Ja. Oké dankjewel. En als dan uhm een leerling een vraag heeft, waarin ondersteunt u de leerlingen
dan? Geeft u dan bijvoorbeeld tips of?

78

R: Ja ik heb eh ik uhm heb niet echt tips van wat ze zouden moeten lezen, maar eventueel wel ehm
wat ze wat ze zouden kunnen doen of of soms dan wijs ik ook wel even naar A. want die heeft gewoon
een goede uitleg.
I: Ja.
R: Meer visie daarop.
I: Ja, ja, prima. Nou uhm ik heb een soort van een verhaaltje en dan zou u daar op mogen reagern
dadelijk. Nou Thomas van 14 jaar bezoekt hier de mediatheek. Hij komt binnen, maar weet eigenlijk
niet zo goed wat er van hem verwacht wordt. Er zijn dus heel wat boeken en heel wat genres en er zal
ongetwijfeld wel wat bijzitten wat Thomas graag zou willen lezen, maar hij weet gewoon niet waar hij
moet beginnen. Wat zou u met zulke leerlingen doen? Hoe zou u dat aanpakken als u zulke leerlingen
ziet?
R: Uhm ja ten eerste komen ze vaak wel naar je toe dan.
I: Hmhm.
R: En dan uh probeer je ze een beetje van nou wat vind je dan leuk om te lezen of uhm welk niveau
moeten ze doen?
I: Ja.
R: Want het ligt ook een beetje aan welke klas die zit.
I: Hmhm.
R: Uhm uhm ja dat soort dingen.
I: Want de boeken zijn ook echt gesorteerd aan de bordjes te zien op eh jeugd en wat oudere of ja voor
de oudere.
R: Ja dit is de jeugd en hier is de tweedejaars.
I: Hmhm.
R: En aan de andere kant is eh het derde jaar en volgens mij het vierde jaar vierde jaar mavo.
I: Hmhm.
R: Mogen daar hun boeken die die hebben dan een blauw etiketje. En daar is echt voor de lijst.
I: Ja.
R: Uhm wat daar achter staat. Dus voor de lijst eh.
I: Dus heel duidelijk eigenlijk al voor de leerlingen gesorteerd dat ze weten waar ze moeten zoeken als
ze een boek willen vinden.
R: Ja dus echt ook welke welke klas welk niveau ze moeten doen. En dat is ook voor de talen is dat
eh.
I: Ja, ja duidelijk. Dankjewel. Uhm heeft u een band opgebouwd met de leerlingen nu u hier zo
werkzaam bent?
R: Ja met sommige misschien wel en andere sommige komen hier ook niet zo vaak.
I: Nee, want ik hoorde net inderdaad al dat ze niet verplicht zijn om hier boeken te lenen.
R: Nee.
I: Nee dus u zult de ene leerling sowieso wat meer zien dan de andere.
R: Ja.
I: En wat vindt u dan het leukste aan het contact met de leerlingen hier?
R: Ja het zijn allemaal van die leuke pubers he.
I: Ja.
R: Nee uh ja.
I: Blij als ze iets gevonden hebben?
R: Ja of of uh soms dan komen ze ook met hele andere vragen naar je toe over over een ander vak. En
dan uh wat je daar dan misschien over weet. Dus dat vind ik altijd wel leuk dat ze dan eh.
I: Ja.
R: Of dat ze dan iets moeten printen of iets wat niet lukt dat dat dan als je dan helpt dat het dan wel
lukt.
I: Ja die voldoening eigenlijk.
R: Ja.
I: Oké.
M: Jij hebt natuurlijk met je dochter en diens uh klasgenoten veel veel meer een band.
R: Ja maar goed ik vind dat nu ook lastig in deze laatste jaar uh.
M: Ja.
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R: Om daar sowieso uh.
M: Omdat?
R: Met die uh met die hele corona toestanden dat je gewoon uh weinig weinig contacten nog hebt.
M: Hmhm.
R: Zij ook.
M: Normaal is er als uhm R. heeft hier dus een dochter op school.
I: Hmhm.
M: En dat betekent bijna altijd dat uh de kinderen komen dan hier komen ze weet ik veel hun
broodtrommeltje ophalen dat ze vergeten zijn of eh.
I: Ja.
M: Maar dat of of van de snoeppot gebruik maken. Er komen altijd kinderen bij ons en de hele sociale
omgeving krijg je gratis erbij.
R: Ja maar goed nu mogen ja nu lopen ze eigenlijk niet meer met groepjes en zo.
I: Ja.
R: Dus dat zie je ook veel minder.
I: Veel minder leerlingen nu?
R: Ja. Het zijn ongeveer halve klassen.
I: Hmhm.
R: Dus eh.
I: Nou de laatste vraag eigenlijk uh wat zijn volgens u de persoonlijke interesses van de leerlingen en
uh wat lezen ze op dit moment graag?
R: Ja ligt er ligt er heel erg aan denk ik uh uhm ja welke klassen ze zitten.
I: Hmhm.
R: Je ziet echt in die in die lagere klassen dat die boeken van eh van Francien Oomen bijvoorbeeld of
eh
I: Ja.
R: Een beetje de misdaadboeken.
I: Hmhm.
R: Dat ze dat heel erg leuk vinden.
I: Ja.
R: En ja in de bovenbouw is het dan ja wat lezen ze het meest? Volgens mij vinden ze vinden ze
misdaad gewoon het leukste.
I: Ja.
R: Iets wat daar op lijkt. Een beetje spannende boeken.
I: Ja.
R: Maar sommige lezen ook gewoon wel heel veel romans of eh ehm maar goed dat is weer per kind
weer heel verschillend.
I: Ja, ja. Ja dankjewel. Nou eh voordat we het afsluiten, zijn er nog dingen die u misschien wil
bespreken of zeggen of?
R: Nee.
I: Nee? Hoeft ook niet hoor. Nou mocht u op een later moment nog vragen hebben bijvoorbeeld, dan
kunt u altijd even A. contacten.
R: Ja.
I: En dan neemt hij weer contact met mij op. Dankjewel.
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8.4.11. Interview 11
Datum: 11 mei 2021
Duur: 16:38
I: Nou heel erg bedankt dat u wil deelnemen aan mijn onderzoek. Uhm zoals ik dus eerder net al
genoemd heb uh gaat het over leesmotivatie van leerlingen en welke rol de mediatheek hier op school
eh daarin zou kunnen spelen. Interview zal ongeveer 10 á 15 minuutjes duren. Geeft u mij toestemming
om het interview op te nemen?
R: Ja.
I: Ja, nou dankjewel. Mocht u dadelijk iets willen zeggen dat niet opgenomen mag worden, geef dat
eventjes aan dan zet ik hem gewoon eventjes uit. Uh.
R: Dan zal ik mijn hand opsteken, ja.
I: Heeft u nog vragen voordat we beginnen met het interview?
R: Nee.
I: Nee?
R: Nee, ik zie het wel.
I: Nou, dan gaan we gewoon beginnen en dan als u nog vragen heeft kunt u ook altijd aan mij stellen
natuurlijk.
R: Ja.
I: Nou, ik zou heel graag eerst wat willen weten over uzelf en over de werkzaamheden hier in de
mediatheek. Hoe lang bent u nu al werkzaam hier in de mediatheek?
R: Ik moet even ik zit even te rekenen.
I: Hmhm.
R: Dat wordt dit najaar 14 jaar.
I: 14 jaar al.
R: Ja.
I: En hoe bent u hier dan precies terechtgekomen?
R: Uhm, ja ik kan me geen leven zonder vrijwilligerswerk voorstellen.
I: Hmhm.
R: Dat deed ik altijd al toen ik zelf zeg maar nog puber was.
I: Ja.
R: Op allerlei fronten. En uhm toen gingen de kinderen naar het kinderdagverblijf, deed ik daar
vrijwilligerswerk. Naar de basisschool, daar was ik klassenjuf.
I: Ja.
R: Klassenmoeder heette dat toen eigenlijk, zo’n hulp op de achtergrond zeg maar. Nou ja mee naar het
zwembad, boeken uit de bibliobus halen en zo. Nou toen ging de oudste hier naartoe. We hadden een
rondleiding op school.
I: Hmhm.
R: En toen hier hingen uh was ging de rondleiding ook door de mediatheek en hier hingen bordjes of
briefjes van uh we zoeken vrijwilligers.
I: Ja.
R: Nou ja mijn hele gezin keek toen gelijk al naar mij van uh mam. Ja, zo is het gekomen eigenlijk.
I: Ja. En uhm wat zijn.
R: Maar inmiddels zijn de kinderen dus al van school.
I: Ja zijn al van school ja.
R: En uh op het Radboud gaan studeren.
I: Maar nog steeds hier. Ja.
R: En uh ik loop hier nog rond ja.
I: Ja. En uh wat zijn zo op een dag uw werkzaamheden hier binnen de mediatheek?
R: Uh heel divers.
I: Heel divers.
R: Wat het ook altijd zo leuk maakt eigenlijk dus is een. Iedereen van ons he, A. heeft uitgelegd dat we
allemaal een of meerdere dagdelen doen.
I: Hmhm.
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R: En ieder van ons heeft een eigen uh taak in de zin van uh de ploeg van die ochtend zorgt dat eh de
Engelse kast in orde is.
I: Ja.
R: De ploeg van die ochtend zorgt daarvoor enzo. En uhm ik heb dan als taak dat ik uhm alle boetes
naloop.
I: Hmhm.
R: Dus eh A. die draait uit welke mensen er een boete zouden moeten krijgen. Maar ik ga dat
controleren, want wij kunnen ons natuurlijk ook heel goed vergissen dat iemand 5 boeken boeken komt
terugbrengen en we scannen er drie en twee scannen we niet goed.
I: Ja.
R: Of te vluchtig dan lijkt het net alsof ze die nog in hun bezit hebben.
I: Hmhm.
R: En dan zouden ze daar een boete voor krijgen, dus alles waarvan A. denkt dit gaat een boete opleveren
ga ik stuk voor stuk wat daarvoor was ik net aan het rondlopen hier.
I: Ja.
R: Ga ik stuk voor stuk controleren of dat het wel terecht is dat wij ze een briefje schrijven.
I: Ja.
R: Dus dat is een specifieke taak en verder zijn er de algemene taken die iedereen heeft. Nou dat zag je
net ook wel, dat neem je dan van elkaar over.
I: Ja.
R: De uh de rij voor de balie een beetje uh die mensen helpen zegmaar.
I: Hmhm ja.
R: Dus met boeken terugbrengen, boeken verlengen of of uitlenen. En uhm uh dingen als eh ze willen
een geodriehoek kopen of een uh.
I: Oh, doen jullie dat ook?
R: Ja, doen wij ook. En schriftjes, lijntjesschriftjes, ruitjesschriftjes.
I: Hmhm. Ja.
R: Simpele dingen hoor. We hebben niet een complete kantoorboekhandel hier.
I: Nee.
R: Zou ik wel leuk vinden trouwens. Trouwens maar dat is niet zo. Maar uhm en soms een beetje uh uh
ja we hebben we hebben wel eens gehad dat ze hier aan de leestafel zitten of uh aan de werktafel en dan
roept er een van uh mevrouw kunt u scheikunde? Denk ik altijd van oh god als ze maar niet in een te
hoge klas zitten. Want is voor mij zo ontzettend lang geleden.
I: Ja.
R: Maar dan is het gewoon leuk als je ze even op weg kunt helpen of eh
I: Ja.
R: Of zoiets maar dat zijn natuurlijk geen omschreven taken. Dat komt er zo wel eens los bij bij.
I: Ja komt er plots bij.
R: Maar of dat ze hier met zo’n lang gezicht komen hmm we moeten een boek lezen. Ik zeg moeten? Je
mag een boek lezen.
I: Ja.
R: Je hebt plekken waar je helemaal niet eh mag lezen want dan moet je werken of zo.
I: Ja.
R: Probeer je ze een beetje die omslag te laten maken van uh wat wil je dan voor boek? Of uh uh welke
taal? Of zal ik meelopen naar de kast? Of of
I: Hmhm.
R: Wat bij bijvoorbeeld opvalt bij jonge leerlingen dat die geen benul hebben dat de achterflap van het
boek iets vertelt over de inhoud.
I: Ja ja.
R: Dan staan ze dus echt met zulke vragende ogen staan ze bij een kast soms wel helemaal bij de
verkeerde kast.
I: Ja.
R: En dan uh uh hebben ze werkelijk geen idee en dan denken ze een dun boekje is per definitie
makkelijker.
I: Ja.
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R: Ik zeg nee het enige wat waar is is een dun boekje is dunner dan een dik boek.
I: Ja.
R: Maar het is niet meer per se makkelijker of of sneller of dus ja een beetje wegwijs maken.
I: Ja.
R: En een beetje motiveren. En af en toe een beetje politieagent spelen, want hier mogen ze dus zitten
om iets voor schoolgerelateerds te doen.
I: Hmhm. Ja.
R: Uh maar als hier uh voetbalwedstrijd gekeken wordt op de telefoon.
I: Ja.
R: En ze zitten kei hard te gillen en te giechelen ja dan moet je soms een beetje politie-achtig doen.
I: Ja. Ja. Uhm nou ik heb net dus al gehoord dat A. vooral de boekencollectie beheert, dus dat hij zorgt
dat er nieuwe boeken komen. Heeft u daar ook wel eens inspraak op? Op nieuwe boeken die er zouden
moeten komen volgens u?
R: Nou als wij zeggen van ik heb iets gelezen in uh omdat iedereen leest thuis natuurlijk andere kranten
dus iedereen ziet weer andere boekrecensies.
I: Ja.
R: En als wij dan zeggen van ik heb iets gelezen en dat lijkt mij heel interessant dan voor hier dan uh
heeft hij daar altijd oren naar.
I: Ja. Dus daar zijn jullie ook als vrijwilligers best wel actief mee bezig met die boekrecensies en uh?
R: Ja.
I: Ja?
R: Tenminste uh ja ik denk dat dat voor iedereen verschillend is.
I: Hmhm zeker.
R: Maar ik vind dat altijd wel leuk en ik hou wel achter in mijn achterhoofd van is het iets om even aan
A. te laten lezen?
I: Ja.
R: Of is het gewoon alleen maar leuk voor mezelf.
I: Hmhm.
R: Ja.
I: En worden er hier ook uh vaak echt boeken weggegooid omdat ze oud zijn of ja niet meer aansluiten
bij de leerlingen?
R: Uh er gaan boeken weg.
I: Hmhm.
R: Maar weggegooid
I: Dat niet?
R: Dat nou ja zeg nooit nooit natuurlijk.
I: Ja.
R: Maar als boeken hier uh overig zijn.
I: Hmhm.
R: Of over zijn.
I: Ja.
R: Dan uh uh en A. uh vindt het belangrijk dat ze uit de collectie te gaan zodat er ook plek is voor
nieuwe. Dan worden ze eerst hier op die lange tafel waar jij net binnen kwam.
I: Ja.
R: Worden ze ter verkoop aangeboden.
I: Hmhm.
R: En dan echt van drie boeken voor een euro uh zes boeken voor anderhalve euro.
I: Ja.
R: Echt om maar te promoten van joh neem die boeken lekker mee naar huis.
I: Ja.
R: En wat er dan nog over is dat eh weet ik wel dat ging vroeger door de he dan ben je echt al helemaal
aan het end van alles wat je geprobeerd hebt.
I: Ja.
R: Ging vroeger in de papiercontainer, maar daarna heb ik ze een paar jaar meegenomen omdat dan
mensen die ik ken die konden dat weer gebruiken om eh op een uh hoe noem je dat op een markt.
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I: Ja.
R: Op een tweedehands markt te verkopen en dan ging dat geld weer naar een klooster.
I: Ja.
R: Dus gewoon weggooien
I: Dat is er hier niet bij.
R: Zoals je met een boterhamzakje doet dan doen we hier niet nee.
I: Nee ja gelukkig maar eigenlijk.
R: Nee precies, dan denk ik oh die schrijver die daar zoveel moeite voor gedaan heeft.
I: Ja.
R: Die hebben elke komma en elk woord gewikt en gewogen en dan gaat dat de container in ja nee
alleen als uiterste.
I: Ja. Nou u had het net al over dat u soms een beetje politieagent moet spelen hier.
R: Komt wel eens voor ja.
I: Ja. Maar welke regels hebben jullie hier in de mediatheek waar leerlingen zich aan moeten houden?
R: Oké, geen jassen aan, geen petten, mutsen, hoeden, capuchons op.
I: Hmhm.
R: Uh niet duwen, trekken uh schreeuwen, ruzie maken uh niet eten en drinken. Wij dan wel omdat wij
geen pauze hebben.
I: Ja.
R: Dus wij eten dan zittend daar achter, maar we gaan natuurlijk ook niet met eten rondlopen.
I: Nee, nee, nee.
R: Maar dat wekt wel eens frustatie op bij leerlingen.
I: Hmhm.
R: Want jullie eten ook zeggen ze dan.
I: Ja.
R: Zo brutaal zijn ze wel. Nou dan leg je uit van ja maar wij hebben geen pauze en uhm op de computer
mogen ze alleen schoolgerelateerde dingen doen.
I: Ja.
R: Dus we zien natuurlijk wel eens heel wat andere dingen op het scherm verschijnen. Nou ja dan kun
je daar naartoe lopen en er even wat van zeggen.
I: Ja.
R: Ja dat zijn denk ik een beetje de basisregels en nu zijn er natuurlijk nieuwe bij gekomen he.
I: Ja.
R: Vanwege mond-neus en mondkapje op moet voor je neus.
I: Ja.
R: En looproute hier op de grond. Uh ja dat zijn nu nieuwe regels. Ik hoop tijdelijk maar de gewone
basisregels van van fatsoen eigenlijk.
I: Hmhm, ja. Uh dankjewel. Als een leerling hier naar de mediatheek komt, uh gaat die dan alleen te
werk of gaan jullie echt die leerling dan meteen helpen?
R: Nee wij gaan, nou meteen helpen als wij achter de balie zitten en ze willen iets, dus ze willen ruilen,
verlengen of uh een boek inleveren.
I: Dan moet je wel.
R: Dan gaan wij natuurlijk direct daarmee, zo direct mogelijk.
I: Hmhm.
R: Daarmee aan de slag, maar het is niet zo uh uh zoals je uh in een kledingwinkel wel eens hebt dat je
een voet over de drempel zet
I: Ja. Kan ik u helpen?
R: Kan ik u helpen? Nee dat niet, maar we proberen wel altijd even oogcontact te hebben en als ze je
niet aankijken even hoi te roepen of zo.
I: Ja.
R: Zodat ze weten, wij zijn er dus.
I: Hmhm.
R: En uhm als ze erg uh aan sommige leerlingen hoor je wel een beetje gemompel van ik weet het niet
of of onderling van ja welke kast moet ik hebben of zo. Nou dan hebben ze echt wel hulp nodig.
I: Ja. Ja.
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R: Het hangt hier allemaal die bordjes. Had je het gezien?
I: Ja, ik had het gezien. Handig.
R: Maar alsnog uh valt dat niet iedereen op kan ik me ook wel voorstellen.
I: Ja.
R: Want je kijkt de kast in en gaat niet naar het plafond kijken.
I: Ja.
R: Maar daar wijzen we ze dan op. En dan welke kast Engels is en Duits en sommige leerlingen moet
je zelf. A. heeft dus aan het begin van hun schoolcarrière geeft hij ze uitleg, maar dan krijgen ze denk
ik zoveel nieuwe dingen.
I: Ja.
R: Dat sommige dingen ook verwateren. Maar soms moet je opnieuw even uitleggen, het staat op alfabet
van de achternaam van de schrijver. En binnen die schrijver op alfabet van de titel.
I: Ja.
R: Uh en soms willen ze soms zijn ze daar al genoeg mee geholpen.
I: Hmhm.
R: En soms willen ze inhoudelijker.
I: Ja.
R: Uh en dat is met leesboeken of met literatuur zag ik maar zeggen.
I: Ja.
R: Maar soms ook met studieboeken dan komen ze bij de balie met een vraag uh hebben jullie iets over
de geschiedenis van pindakaas of zo? Ja iets, zoiets.
I: Ja.
R: Wij kunnen dan in de computer gaan zoeken ja A. kent volgens mij alle boeken uit zijn hoofd. Dat
hebben wij natuurlijk helemaal niet. Maar van sommige dingen weet je het. Dat het er is.
I: Ja.
R: En we kunnen natuurlijk in de catalogus gaan zoeken.
I: Ja.
R: En ze ook laten zien van hoe zoek je dan zoiets?
I: Hmhm.
R: Of eerst eens even vragen van wat wil je nou precies?
I: Ja.
R: Dus eh maar het is niet zo dat we erop afspringen als ze binnenkomen, maar je houdt wel zeker als
ze niet zo doelbewust lopen.
I: Ja.
R: Hou je wel probeer je in de smiezen te houden of ze of ze willen dat je of we vragen gewoon van wil
je dat ik je help?
I: Ja. Nou uhm hoe zou u de band omschrijven die u heeft opgebouwd met leerlingen? Heeft u een band
opgebouwd met de leerlingen?
R: Zeker met die twee zoons van mij.
I: Ja.
R: Die hier leerling waren. Nee grapje. Uhm met sommige zeker.
I: Hmhm.
R: Sommige die komen uh uh bijvoorbeeld komen ze een woordenboek lenen of voor een toets.
I: Hmhm.
R: Of voor een examen of iets. En dan na afloop eh vreugdevol vertellen van dat ging lekker.
I: Ja.
R: Of zoiets. Uh uh niet een band in de zin van uh uh je gaat met ze aan de koffie.
I: Nee.
R: Maar wel dat er wat wisselwerking is of dat ze nog een keer terugkomen dan heb je iets voor ze
klaargelegd dan komen ze nog een keer terug van nog bedankt weet je zoiets.
I: Ja.
R: Nou ik vind dat wel uh ja ik vind dat wel al wat.
I: Ja. Is ook, ja zeker. En wat vindt u dan het leukste aan het contact met de leerlingen?
R: Uh heb leukste dat vind ik moeilijk te zeggen. Sommige leerlingen die als echt ukkie binnenkomen
en die opvallen, want ze komen natuurlijk allemaal als ukkie binnen.
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I: Ja.
R: Sommige vallen je op de een of andere manier op, omdat ze een bijzonder mooie naam hebben of
een mooie krullenbol.
I: Ja.
R: Of of of iets aan je vragen of zo. En die zie je dan door de jaren heen zelfstandiger worden, groeien
uh uh ik bedoel niet fysiek maar mentaal groeien.
I: Ja.
R: Of die zie je van schuchter zelfbewust worden. Dat vind ik soms wel eens heel erg leuk om te zien.
I: Hmhm. Ja. Ja dankjewel. De laatste vraag alweer. Wat zijn uh volgens u de persoonlijke interesses
van de meeste leerlingen op dit moment? Wat lezen ze graag?
R: Oh qua lezen?
I: Ja .
R: Ja natuurlijk wil jij qua lezen weten. Dat vind ik moeilijk.
I: Hmhm.
R: Want uhm toch helaas is het zo dat veel hier binnenkomen met het idee van ik moet nu iets.
I: Ja.
R: Uh nou eigenlijk nee eigenlijk zie ik dat in tweeën gesplitst. Veel jongere kinderen.
I: Hmhm.
R: Nee leerlingen moet ik zeggen.
I: Ja.
R: Die hier net binnenkomen uh uh daar of een aantal jonge kinderen die hier binnenkomen die zijn heel
uhm enthousiast en waarschijnlijk al lezerig of leesI: Ja.
R: Hebben al leesliefde van de basisschool.
I: Hmhm.
R: En die komen dan hier voor deze oranje kast en die komen dan vooral veel spannende boeken halen.
Die lezen alles van de Grijze Wolf.
I: Ja.
R: Of alles van uh uhm uh god nou kan ik even niet Colins kan ik even niet op de titels komen.
I: Hmhm. Vooral spannende boeken dus?
R: Schiet me zo wel te binnen.
I: Ja.
R: Maar die willen dan vooral spannende boeken en zijn er nog meer.
I: Ja.
R: En hebben jullie de hele serie of zoiets.
I: Hmhm.
R: En uhm de meisjes dan zulke meisjes dan ook.
I: Ja.
R: En dan vooral voor Carry Slee.
I: Ja.
R: Dat valt mij op en bij de oudere leerlingen zou ik niet goed kunnen zeggen van uh wat dan hun
specifieke interesse is.
I: Hmhm.
R: Dat durf ik je niet te zeggen eigenlijk.
I: Ja, ja dat maakt niet uit.
R: Het is een tijd geweest dat ze veel kwamen voor maar dat is dan waarschijnlijk net een lespakket
geweest of iets veel kwamen over iets specifieks uit de Tweede Wereldoorlog.
I: Ja.
R: Of iets specifieks uit de Eerste Wereldoorlog. Dat hebben we ook een keer gehad.
I: Hmhm.
R: Ze hebben ook wel iets gehad met geschiedenis en willen daar dan een werkstuk over maken. Maar
ik kan daar qua lezen, zou ik zo niet durven zeggen behalve dan de jonge kinderen die voor spannend
gaan.
I: Ja.
R: Ja.
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I: Nou dankjewel. Dat was hem eigenlijk al.
R: Oké.
I: Zijn er nog dingen die u misschien wil bespreken?
R: Hmm. Nee.
I: Nee nee hoeft ook niet hoor.
R: Nee. Ja alleen wat ik jammer vind uhm dat uh ik het gevoel heb ik die 14 jaar dat ik hier zit. Dat
steeds minder leerlingen lezen leuk vinden.
I: Ja, ja.
R: Dat het steeds meer is van ik moet.
I: Ja, van ik moet.
R: En dan sta ik soms wel eens met een leerling wat langer te kletsen en dan vertel ik wel eens van wij
moesten vroeger 25 boeken voor Nederlands lezen voor de lijst.
I: Ja.
R: Nou dan kijken ze 25? Ik zeg ja en ik had er 28 ofzo want
I: Ja.
R: Ik vond het zo leuk.
I: Hmhm.
R: Ook allemaal een uitreksel van gemaakt.
I: Ja.
R: Tegenwoordig maken ze niet meer zelf een uitreksel. Dat is en dan ja probeer je ze iets mee te geven
van lezen kan echt ontzettend leuk zijn.
I: Hmhm.
R: En je kunt er zelf oud mee worden als je leest. Dat vind ik wel eens jammer dat ik het idee heb dat
ik in die 14 jaar dat ik van dichtbij meemaak.
I: Ja.
R: Dat die leesinteresse in zijn algemeenheid wat afgenomen is.
I: Ja
R: Ja.
I: Dankjewel. Nou mocht u later nog iets aan willen vullen of een vraag hebben, geef het even aan A.
door en dan hij mij wel een mailtje sturen.
R: Ja ja.
I: Dankjewel.
R: Alsjeblieft.
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8.4.12. Interview 12
Datum: 11 mei 2021
Duur: 9:39 minuten
I: Nou uh heel erg bedankt dat u dus wil meedoen aan mijn interviewtje voor mijn onderzoek. Het gaat
dus inderdaad over de leesmotivatie in mediatheken op middelbare scholen. Het zal ongeveer 5, 10, 15
minuutjes duren. Waarin ik u dus een aantal vragen stel over uw werkzaamheden hier in de mediatheek.
Geeft u mij toestemming om het interview op te nemen?
R: Ja.
I: Ja, nou dankjewel. Als u iets wilt zeggen dat niet opgenomen mag worden, laat het dan even weten.
Dan zet ik de opname uit en dan kunt u dat vervolgens zeggen. Nou voordat we beginnen, heeft u nog
vragen aan mij?
R: Nee.
I: Nee? Nou als u tijdens het interview nog vragen heeft, stel ze dan gerust en dan beantwoord ik ze
voor u.
R: Ja.
I: Nou om te starten, zou ik graag wat meer willen weten over uzelf en over de werkzaamheden in die
u hier doet in de mediatheek. Hoe lang bent u al werkzaam hier in de mediatheek?
R: Ik werk hier 11 jaar intussen.
I: 11 jaar.
R: Ja.
I: En hoe bent u hier terechtgekomen?
R: Via een uh reïntegratietraject van mij vorige baan.
I: Hmhm.
R: Een betaalde baan. En uh ik ben uitgevallen vanwege rugklachten en uh zij hebben mij geholpen om
uh ja iets passends uh te vinden en uh zodoende ben ik hier terechtgekomen.
I: Oké. Dankjewel. En uh wat zijn zoal uw werkzaamheden hier binnen de mediatheek?
R: Oh uhm de uitlenen, innemen van boeken uh als ze ingeleverd zijn dan weer terugplaatsen in de
kasten. Ik doe heel veel uh plastificeerwerk.
I: Hmhm.
R: Uhm ja boeken uitleenklaar maken en ja dat was het een beetje.
I: Ja. Eigenlijk heel divers wat u hier allemaal doet zo op een dag. Heeft u ook een vaste dag dat u hier
werkzaam bent?
R: Ja. Alleen de dinsdagmiddag nog.
I: De dinsdagmiddag. En dat was eerst meer, omdat u zegt nog.
R: Ja dat was eerst meer. Dat was eerst uh de had ik drie dagdelen. En uhm maar ja op een gegeven
ogenblik uhm had ik zoiets van uh omdat mijn man ook met pensioen intussen is gegaan.
I: Hmhm.
R: Dat ik het dan beetje wil afbouwen en ja ik de uh COVID uh Corona heeft ook niet echt meegeholpen.
I: Nee inderdaad. Ja.
R: Ik moet zeggen, ik vond het wel eng.
I: Met de leerlingen?
R: Ja gewoon ook uh vanwege besmettingsgevaar.
I: Hmhm.
R: En ook uh toen het vorig jaar begon moest mijn man nog een jaar werken en dan uh ja. Is het toch
zo dat het best wel eng is als je dan ja in een soort van wespennest leeft bij wijze van spreken.
I: Ja.
R: Uhm maar het is eigenlijk allemaal wel goed gegaan.
I: Gelukkig. Uhm wie bezoekt hier de mediatheek als u hier aan het werk bent? Zijn het vooral de
leerlingen of ook docenten misschien?
R: Kunt u de vraag nog een keer herhalen?
I: Wie bezoekt de mediatheek hier? Leerlingen, docenten?
R: Ja leerlingen, docenten.
I: En heeft u zelf ook de mogelijkheid om hier boeken te lenen?
R: Ik zou boeken kunnen lenen, maar ik doe dat niet zo heel veel.
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I: Oké. Dankjewel. Even kijken. Uhm ik heb dus al gehoord dat Stijn vooral de boekencollectie beheert
en er dus voor zorgt dat er dus nieuwe boeken komen. Heeft u zelf ook wel eens inspraak gehad in de
nieuwe boeken die hier zouden moeten komen?
R: Nou, nieuwe boeken niet. Ja ik geloof een keer dat ik wel iets uhm een een tipje heb gegeven van
een boek wat ik me herinner. Het is ook inderdaad wel lastig. Maar wat ik wel doe is om me heen kijken
van mensen die boeken wegdoen. Uhm dat heb ik zelf ook gedaan. Of de boeken die weggedaan worden
uh nog van nut kunnen zijn voor in de mediatheek en dat is regelmatig wel voorgekomen.
I: Ja, dus daar bent u eigenlijk wel actief mee bezig.
R: Ja als het uh ik sta er altijd open voor om zeg maar uh uhm ja ervoor te zorgen dat er nieuwe aanwas
is van boeken en dan meer de boeken zeg maar die we al in de collectie hebben maar die helemaal stuk
gelezen zijn om die te kunnen vervangen.
I: Ja. Dankjewel. Uhm nou leerlingen hebben hier dus de mogelijkheid om de mediatheek te bezoeken.
Uh welke specifieke regels zijn er verbonden aan het bezoek?
R: Welke specifieke regels?
I: Ja. Waar moeten ze zich ergens aan houden, misschien rustig zijn?
R: Ja echt wel. Er hangt een hele lijst daar.
I: Ja.
R: En daar staat eh, hoe heet dat, en daar staat op wat ze niet mogen doen. En dat is soms wel uh het
laatste jaar valt dat wel mee natuurlijk vanwege de COVID. Maar in het verleden was dat echt wel uh
soms best wel heftig als de leerlingen. Ze mochten ze mogen niet met pet binnenkomen, ze mogen geen
jas aanhebben, uhm ze mogen niet eten, niet drinken en uh ja het is echt wel een periode geweest dat uh
we wel een beetje politieagentje waren maar dat is wel nu minder.
I: En u mag dan als vrijwilliger zijnde daar leerlingen ook op aanspreken op die regels?
R: Ja, ja maar toch ben je een vrijwilliger.
I: Ja, ja,
R: Ze vinden het echt uh soms wel eens lastig om zeg maar je autoriteit te laten gelden.
I: Ja, zeker. Ja, nou dankjewel. Uhm er komt een leerling hier binnen, maar wordt die dan vergezeld
door een van jullie of helpen jullie die leerling onmiddellijk of gaan jullie?
R: Als de daar om vragen, wordt de leerling geholpen.
I: Ja.
R: Maar over het algemeen gaan ze wel gewoon.
I: Gaan ze gewoon zelf te werk?
R: Ja. Ja soms zijn er specifieke vragen of we zeg maar uh uh literatuurlijst moeten aanleggen daar zijn
daar zijn bepaalde regels voor dat ze bepaalde categorieën moeten hebben qua boeken.
I: Hmhm.
R: Maar ja als ze het vragen dan.
I: Dan schieten jullie te hulp.
R: Dan helpen we.
I: En als er dan een leerling binnenkomt en u ziet dan en die leerling uh die moet een keuze maken uit
een boek, maar hij heeft geen idee wat hij nou zou moeten kiezen. Hoe zou u dat dan aanpakken? Stapt
u dan op die leerling af, of hoe gaat dat te werk?
R: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen daar ben ik zelf niet zo heel goed in.
I: Hmhm.
R: Dus uhm dan dan is het eigenlijk zo dat ik toch de leerling dan wel doorverwijs dan probeer ik hem
natuurlijk wel te helpen.
I: Ja.
R: Uhm dat ik uhm hem doorverwijs naar of naar A. of naar mijn collega die hier misschien meer uh uh
daarin meer kunnen meer kunnen helpen.
I: Ja.
R: Ik lees niet zo heel veel.
I: Ja, maar er komt dus eigenlijk wel altijd een oplossing, want u stuurt
R: Het wordt wel altijd opgelost.
I: Nou, dankjewel. Uhm wat vindt u het leukste aan het contact hier met de leerlingen? Heeft u veel
contact met leerlingen? Nu natuurlijk iets minder met corona.
R: Nou ja je ziet ze natuurlijk opgroeien van uh van brugpiepertje naar uh eindexamen.
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I: Hmhm.
R: Uh kandidaten en uh dat is wel gewoon heel leuk om te zien. Maar echt specifiek kijken uhm ze
moeten er ook wel voor open staan.
I: Ja, ja.
R: Sommige staan helemaal niet open voor contact. Dus over het algemeen stel ik mij een beetje
terughoudend op.
I: Ja. En dan ziet u wel of de leerling contact zoekt en dan gaat dat zo een beetje verder.
R: Nou ja weet je als als ze contact nodig hebben, dan geef ik dat.
I: Dan staat u daar voor open.
R: Ja.
I: Ja. Uhm dankjewel. Uhm bent u op de hoogte van wat de leerlingen op dit moment veel lenen? Wat
vinden ze op dit moment leuk om te lezen?
R: Uhm er zijn natuurlijk een aantal boeken die regelmatig de revue passeren maar ja god het is heel
divers.
I: Heel divers?
R: Er zijn uhm niveaus hier op school.
I: Hmhm.
R: En daarin zit ook wel het meeste verschil van wat leerlingen leuk vinden.
I: Ja en uh u werkt hier dus al een aantal jaartjes dus. Is er ook een verandering. Ziet u een verandering
van dat lazen ze vroeger veel en dit lezen ze nu wat meer? Of valt dat wel mee?
R: Nou we hebben natuurlijk zeg maar toch wel uhm steeds uhm het het boekenaanbod dat is uh dat
wordt in de tussentijd toch wel heel erg actueel gehouden.
I: Hmhm.
R: Van uh ja van nieuwe schrijvers. Dus ja. Het blijft allemaal wel een beetje up to date. Maar sommige
boeken die blijven toch wel goed gelezen.
I: Ja.
R: Bijvoorbeeld van uh hoe heet die nou van pizza maffia en dat soort dingen.
I: Ja.
R: Dus ja.
I: Ja, nou was hem eigenlijk al. Dankjewel. Zijn er misschien nog dingen die u wil bespreken met
betrekking tot uw werkzaamheden of iets anders?
R: Nog eens.
I: Heeft u nog dingen die u wil zeggen? Want ik heb verder geen vragen meer.
R: Nou niet echt.
I: Nee? Nou dan uh was het dat. Mocht u nog een keertje vragen hebben, dan kunt u via A. met mij
contact opnemen.
R: Oh, jawel. Ik wens je veel succes met je opleiding.
I: Dankjewel.
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8.4.13. Interview 13
Datum: 11 mei 2021
Duur: 9:39
I: Nou dus heel erg bedankt dat u dus wilt deelnemen aan mijn onderzoekjes. Zoals ik dus genoemd heb
gaat het over leesmotivatie in de mediatheken op middelbare scholen. Het zal ongeveer 10 minuutjes
duren het interview.
R: Ja.
I: Uh geeft u toestemming om het interview op te nemen?
R: Ja.
I: Ja. Nou dankjewel. Als u dadelijk iets wil zeggen dat niet opgenomen mag worden, dan geef dat even
aan. Dan zet ik hem gewoon uit.
R: Ja. Oké.
I: Uh heeft u nog vragen voordat we beginnen met het interview?
R: Nee. Ik laat me graag verrassen.
I: Nee? Nou als u tijdens het interview vragen heeft, stel ze dan gerust.
R: Ja.
I: Dan beantwoord ik uw vragen graag. Nou om te beginnen met het interview zou ik graag wat meer
willen weten over uzelf, en over uw werkzaamheden hier. Hoe lang bent u al werkzaam hier in de
mediatheek? Ongeveer hoor. Het hoeft niet precies op de dag.
R: Uh volgens mij uh laten we zeggen acht jaar zoiets?
I: Acht jaar?
R: Ja, ja.
I: En hoe bent u hier precies terechtgekomen?
R: Uh eigenlijk uh uh mijn dochter die ging uh hier de school.
I: Hmhm.
R: Dus die had zo’n introductie. En toen was A. hier ook en die had zoiets van die zocht moeders voor
de mediatheek.
I: Ja.
R: Toen dacht ik van oh dat is leuk. Ik ben gek op boeken.
I: Hmhm. Ja.
R: Dus ik dacht prima.
I: Ja, oké.
R: Zo eigenlijk.
I: Dankjewel. Uhm wat zijn precies uw werkzaamheden hier in de mediatheek?
R: Uh ja het innemen van boeken het uh opruimen van boeken volgens mij eigenlijk moeten wij uh de
Engelse sectie doen uh elke week.
I: Hmhm.
R: Uhm en uh kaften van boeken.
I: Ja.
R: Dat soort dingen.
I: Dus eigenlijk hele diverse werkzaamheden?
R: Mwah, ja.
I: Ja. Oké dankjewel. Uhm hoe zou u de mediatheek hier beschrijven? Wie mag hier de mediatheek
bijvoorbeeld bezoeken?
R: Uh alle leerlingen.
I: Alle leerlingen?
R: Behalve als ze op een attentielijst staan, maar de rest mag allemaal komen.
I: Ja, oké. Uhm dankejwel. Uhm hebben uh leerlingen en docenten hier op school ieder moment van de
dag eigenlijk de mogelijkheid om de mediatheek te bezoeken? Of zijn er speciale openingstijden aan
gebonden?
R: Ja er zijn wel openingstijden.
I: Hmhm.
R: Ja.
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I: Oké. Dankjewel. En is dan wel altijd iemand van de vrijwilligers aanwezig? Als de mediatheek
geopend is.
R: Ja, ja.
I: Oké. Uhm ik heb al gehoord dat A. hier vooral de boekencollectie beheerd.
R: Ja.
I: Maar heeft u zelf ook inspraak op nieuwe boeken, nieuwe titels die u zelf misschien gelezen heeft.
Kunt u dan aangeven van goh dat zou ik wel eens leuk vinden om in de collectie te hebben?
R: Nou dat doe ik eigenlijk niet.
I: Dat doet u niet?
R: Nee. Ik zeg wel eens een keer van ik heb een heel leuk boek weet je wel uh zou echt wat zijn voor
de mediatheek of voor die leeftijdsklasse hier weet je wel. Maar dat dat ik heb dat denk ik maar een
keertje gezegd weet je wel zo.
I: Hmhm. Ja. En heeft u zelf dan ook de mogelijkheid om hier dan boeken mee te nemen?
R: Ja.
I: En daar maakt u dan ook gebruik van?
R: Ja. Ja.
I: Ja leuk. Uhm nou de leerlingen hebben dus de mogelijkheid om een bezoekje te brengen hier aan de
mediatheek. Zijn er ook regels verbonden aan dat bezoek hier aan de mediatheek?
R: Ja.
I: En wat voor regels zijn dat?
R: Uhm nou dat ze eigenlijk mogen ze geen petjes op hebben, geen jassen aan, uh ze mogen niet te veel
herrie maken of rekening houden met de mensen die hier misschien zitten te werken.
I: Ja.
R: En stilte dus nodig hebben dat is eigenlijk het voornaamste.
I: Het voornaamste.
R: Ja.
I: Bent u als vrijwilliger er dan ook verantwoordelijk voor dat die regels gehandhaafd worden?
R: Ja, zolang dat A. er niet is ja.
I: Ja.
R: Ja.
I: En is het vaak nodig om hier echt op te treden? Tegenover leerlingen omdat ze zich niet gedragen?
R: Hmm. Weet je het is een rare tijd natuurlijk met die COVID.
I: Ja.
R: Dus die hele grote groepen die heb je hier niet meer zo. Je kan namelijk wel een groep hebben die
dan in de pauze hier komt en dan eigenlijk pauze komt houden hier en dan niet met iets bezig is als het
ware.
I: Ja.
R: Dus dat wel.
I: Dus dat komt nog wel eens voor, maar verder is het.
R: Ja, het is eigenlijk de afgelopen ja anderhalf jaar.
I: Ja.
R: Is dat eigenlijk ja.
I: Iets minder, ja.
R: Ja, een stuk minder.
I: Ja. Uhm nou stel een leerling bezoekt de mediatheek. Komt die alleen en gaat die dan ook allee te
werk of uh gaan jullie die leerling onmiddellijk helpen met het zoeken van een boek?
R: Nee, nee, nee. Ik help eigenlijk alleen maar als ze er zelf om vragen.
I: Ja.
R: Ja.
I: Oké.
R: Maar dat gebeurt weinig. Laat ik het zo zeggen.
I: Het gebeurt weinig ja?
R: Gebeurt weinig ja.
I: En als ze dan een vraag hebben, gaat het dan over een specifiek boek of weten ze dan niet moeten
kiezen?
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R: Ja ook. Bijvoorbeeld of uh het boek waar ze dat kunnen vinden. En uh en als het weg is of als het er
niet is wat ze dan kunnen doen wat je dan kunt aangeven.
I: Ja.
R: Ja.
I: Oké. Nou ik heb een uh soort van verhaaltje en daar mag u dadelijk daarop reageren. Uhm Thomas
van 14 jaar bezoekt hier de mediatheek. Maar hij weet eigenlijk niet zo goed wat er nou precies van hem
verwacht wordt. Er zijn heel wat boeken en heel wat genres en er zal ongetwijfeld wel wat tussen zitten
wat Thomas dus graag zou willen lezen. Maar hij ziet door de bomen het bos eigenlijk niet. Uh wat zou
u in zo’n situatie doen als u zulke leerlingen tegenkomt?
R: Ja dat vind ik altijd een lastige, want eigenlijk gaat het meestal over Nederlandse boeken. En ik ben
absoluut geen fan van Nederlandse boeken.
I: Ja.
R: Dus eigenlijk is A. altijd wel degene die altijd wel heel precies van oh weet je als je dat zoekt, dan.
I: Moet je in die kast kijken.
R: En ik hou wel van heel veel lezen van Engelse boeken.
I: Hmhm.
R: Dus als daar eens een vraag over komt kan ik wel zeggen wat zoek je dan in een boek dat je dan zegt
van oké dan kunnen we dat of dat. En we krijgen één keer in de maand ofzo krijgen we een
aanwinstenlijst.
I: Ja.
R: En daar staan de boeken in en daar staat dan ook even een klein stukje in. Krijgen de leerlingen
trouwens ook hoor.
I: Ja.
R: Maar daardoor heb je wel meer als je boeken aan het opruimen bent van oh wacht even dat is dat
boek he. Dat gaat daar en daar over.
I: Ja.
R: Ja.
I: Ja, oké. Dus eh als u zulke leerlingen tegenkomt als het om Engelse boeken gaat.
R: Kan ik helpen.
I: Kan u meteen helpen en anders vaak A. of een andere vrijwilliger.
R: Ja, ik kan natuurlijk ook wel zeg maar uh zoeken op zeg maar trefwoorden in het systeem. Dus als
ik eh als ze echt uh hulp nodig hebben dan zeg ik van wat vinden ze interessant weet je wel. Misdaad of
weet ik veel. Wat voor soort verhaal.
I: Ja.
R: En dan kan ik wel trefwoorden zoeken in het systeem.
I: Ja.
R: Weet je wel en dan aangeven, maar meestal duurt dat te lang vinden ze.
I: Weinig geduld. Maar uiteindelijk komt u er dan dus eigenlijk wel gewoon uit met zo’n leerling.
R: Ja of eh hij zegt van het duurt nogal lang en ik doe wel een andere keer.
I: Ja.
R: Zo ja kan ook.
I: Ja. Ja. Uhm heeft u een band opgebouwd met leerlingen hier op school tijdens uw werkzaamheden?
R: Een band. Kijk mijn dochter heeft hier natuurlijk op school gezeten.
I: Hmhm.
R: Ja dus ja je weet wel van die zitten bij haar in de klas.
I: Ja.
R: Dat zijn haar vrienden vriendinnen.
I: Ja.
R: In die zin en dan heb je ook nog mensen die zeg maar bij haar op de lagere school zaten die kom je
dan ook weer tegen weet je wel. Ja zo.
I: Ja. En
R: Maar een band opbouwen, nee. Zo zou ik het niet willen noemen.
I: Ja, oké. En wat vindt u dat het leukste aan het contact met de leerlingen als u dat überhaupt leuk vindt,
het contact met de leerlingen.
R: Wel, anders zou ik hier niet zitten.
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I: Ja.
R: Maar wat ik er leuk aan vind?
I: Ja.
R: Uhm ja de de zoektocht van iemand weet je wel. Dat die dan uh als hij echt op zoek iets naar iets om
dan te kunnen helpen van waar waar kun je nou het beste informatie vinden?
I: En dan die voldoening als die iets leuks gevonden heeft?
R: Ja, ja.
I: Ja. Nou eigenlijk alweer de laatste vraag. Wat zijn volgens u de persoonlijke interesses van de
leerlingen op dit moment? Wat lezen ze graag? Misschien dan voor u specifiek Engelstalige boeken.
R: Nou maar daar let ik ook nooit zo op als ik ze uitleen hoor. Kijk bij de bij de wat oudere leerlingen
zie je gewoon eigenlijk die pakken de boeken die je moet die je moet lezen voor de boekenlijst.
I: Ja.
R: En uh en degene die hier nog pas beginnen of zo ja die zijn nog echt helemaal zoekende.
I: Ja.
R: Van wat is nou leuk om te lezen.
I: Hmhm. En zou u dan ja u zei net al vooral Engelse boeken. Als ze het dan echt niet weten, heeft u
dan misschien ook tips paraat? Of pakt u dan misschien de lijst die ze maken van nieuwe boeken?
R: Ja bijvoorbeeld die debutanten ofzo.
I: Hmhm.
R: Ja dat weten ze eigenlijk zelf wel heel goed de weg in. Weet je als ze weten waar die map staat en
dan zoeken ze gewoon zelf uh iets.
I: Dus eigenlijk best wel zelfstandig gaan ze hier te werk?
R: Ik vind dat ze eigenlijk hartstikke zelfstandig te werk gaan. Dat ze echt een hulpvraag hebben, dat
komt bijna niet voor eigenlijk hoor.
I: Nou dankjewel. Dat was hem dan eigenlijk al.
R: Ja.
I: Zijn er misschien nog dingen die u wilt bespreken met betrekking tot uw werkzaamheden?
R: Uh nee.
I: Nee. Nou mochten er nog iets zijn of mocht u nog vragen hebben aan mij, dan kunt u even A. contact
met mij opnemen.
R: Ja. Is goed.
I: Ja? Nou dankjewel. Dan zet ik hem uit.
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8.4.14. Interview 14
Datum: 21 mei 2021
Duur: 17:49
I: Yes, nou heel erg bedankt dat u wilt deelnemen aan mijn onderzoekje. Zoals ik dus net al genoemd
heb uh gaat het over leesmotivatie en welke rol dat de mensen die in de mediatheek werken en de
mediatheek zelf spelen in die leesmotivatie. Het interview zal denk ik ongeveer 10 á 15 minuutjes duren.
En ik ga u dus een aantal vragen stellen. Geeft uh mijn toestemming om het interview op te nemen?
R: Ja.
I: Nou dankjewel. Als u dadelijk wilt wil zeggen wat niet opgenomen mag worden, geef het even aan,
dan zet ik hem uit en dan kunt u dat daarna gewoon rustig vertellen. Uh heeft u nog vragen voordat we
beginnen met het uh interviewtje?
R: Nee, laten we maar beginnen gewoon.
I: We beginnen gewoon.
R: Misschien heb ik die na afloop, maar uh nu nog niet.
I: Ja, helemaal goed. Als u ze heeft, stel ze gerust dan beantwoord ik ze. Nou om te starten, zou ik graag
wat meer willen weten over uzelf en over de mediatheek hier op school. Hoe lang bent u hier al
werkzaam in de mediatheek, of het Studiehuis moet ik hier misschien zeggen?
R: Vanaf de opening en dat is uh december 2000.
I: December 2000. En hoe bent u hier precies terechtgekomen?
R: Ha, ja dat is uh nou ik ben min of meer getipt door een ik werkte op de bibliotheek in Helmond een
aantal uurtjes. En daar kreeg ik te horen dat er een vacature was voor een mediathecaris op deze school.
I: Ja.
R: En uh ja nou ja goed en dan doorloop je de normale procedure he. Solliciteren en gesprekken en
aangenomen worden. Ja. Dus dat is uh dus ik ben getipt vanuit uh iemand van mijn vorige werkkring.
I: Yes, en wat zijn zoal uw werkzaamheden hier op een dag binnen de mediatheek?
R: Owh, nou die zijn uh die zitten uh die die liggen op een drietal terreinen eigenlijk.
I: Hmhm.
R: Dat is uh dat is een stuk voornamelijk beheer. Dus dat is echt het beheren van de ruimte dat dat vind
ik eigenlijk mijn belangrijkste staak.
I: Ja.
R: En dat is zorg dragen voor het goede studieklimaat he, dus dat is dat er rust heerst, dat er een autoriteit
die er op toeziet dat leerlingen zich netjes gedragen volgens de regels. Ik zie toe op het gebruik van de
materialen daar. En uh nou dat dat leerlingen daar een een aangename studieplek hebben.
I: Ja.
R: Dat is voornaamste taak. Dan doe ik een belangrijk deel is coördinatie. Dat is zorgen dat dat het
onderwijs dat het aansluit bij datgene wat het studie- de mediatheek kan bieden.
I: Ja.
R: En dat is overleg, met met uh met de roostermaker, uh et cetera. Dat is onder andere de opvang van
uitvalklassen wat wij ook doen.
I: Ja, dat hoorde ik net inderdaad.
R: Dus dat is een stukje coördinatie, afstemming. En daarnaast heb ik een een een taak eigenlijk en dat
is advieswerk.
I: Ja.
R: En dat dat dat is hoofdzakelijk het begeleiden van leerlingen bij het maken van profielwerkstukken
en werkstukken.
I: Ohja.
R: En uh onder uiteraard ook wel een stukje literatuur uh leerlingen die vragen van oh god, uh ik heb
dat en dat gelezen en ik wil nog iets van dat soort, wat kun je mij aanbevelen?
I: Yes.
R: Dus dat dat zijn de drie dus beheer, coördinatie en advies. En daar zit ook wel een stukje aansturen
van mijn collega’s bij.
I: Ja.
R: Want ik heb daarin zeker ja opdrachtgevende taken, ja.
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I: Hmhm. Oké, yes. Oé, dankjewel. Uh hoe zou u het studiehuis hier beschrijven? Wie mag het
studiehuis bezoeken? Hoe groot is de boekencollectie die jullie hier hebben?
R: Even kijken. Ik denk dat wij onze collectie momenteel ongeveer iets van 12.000 uh banden is.
I: Hmhm.
R: Uh en dat dat is dus verspreid over schoolboeken, he lesboeken, uh informatieve boeken,
monografieën, en literatuur. Uh Nederlands, Engels, Duits, Frans. Dat is uh onze collectie. Uh andere
vraag was?
I: Uh wie de mediatheek, ja wie het hier mag bezoeken zeg maar.
R: Ja, dat is uh de bovenbouwleerlingen he.
I: Ja.
R: Dus in principe gelden maken wij een onderscheid tussen onderbouw bovenbouw en de
bovenbouwleerlingen hebben hier de vrije gelegenheid om om gebruik te maken van het studiehuis de
bovenbouw. En de onderbouwleerlingen maken gebruik van de twee mediatheken die wij voor de
onderbouw hebben.
I: Ja.
R: Maar dat zijn de de nog, daar gaat het nu even niet om. Uh voor jou. En verder hoe ik het zou willen
omschrijven, het is geen klassieke. Het is gewoon een een studiegebied.
I: Hmhm.
R: Het is uh onder begeleiding, onder toezicht.
I: Ja.
R: He met met met uh met zoveel mogelijk de middelen die men nodig heeft om gewoon om gewoon
hun lessen goed te kunnen volgen.
I: Ja.
R: Dat is uh, dus het is geen klassieke uh schoolbibliotheek.
I: Nee, het is eigenlijk veel meer dan dat, zou je kunnen zeggen.
R: Ja, het is echt een een studiehuis. Die omschrijving vind ik nog steeds wel erg goed kloppen.
I: Ja.
R: Dat was het in het onderwijskundige concept van leerlingen ertoe uh aanzetten om zelfstandiger een
zelfstandiger leerattitude he, te verwerven.
I: Ja.
R: En uh en dat dat proberen wij nog steeds te belichamen.
I: Ja.
R: Ja?
I: Ja, dankjewel. Uh dan graag wat praktische vragen over de mediatheek. Is de mediatheek hier op
school de gehele dag geopend?
R: Ja.
I: Ja, de hele dag. En is er dan ook altijd iemand van jullie aanwezig die de leerlingen kan ondersteunen?
R: Ja, dat is een eis.
I: Een eis.
R: Ik bedoel de als wij dat niet kunnen bemensen met uh een kracht, dan is het niet open.
I: Nee, dan is het niet open. Want, dan is er geen toezicht? Uh?
R: Ja, dat uh ja een deel van dat studiehuis is dat er toezicht is.
I: Hmhm.
R: En dat er hulp is.
I: Ja.
R: Een studiehuis zonder die die professionele aanwezigheid, is geen studiehuis.
I: Nee, want jullie hebben ook echt een onderwijsassistent en een vrijwilliger hoorde ik net?
R: Ja.
I: Ja.
R: Onze onze ja wij zitten momenteel een beetje in een overgangsperiode.
I: Ja.
R: Wij hadden twee uh onze formatie is uh zeg maar twee fulltimers, full 2 fte.
I: Hmhm.
R: Plus een vrijwilliger.
I: Ja.
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R: He en uh en ik heb 1 fte bij benadering hoor, niet helemaal.
I: Ja.
R: En wij hebben twee onderwijsassistenten die formeel. En er is er eentje onlangs vertrokken, haar
contract werd niet verlengd. En nu is B., waar je net mee gesproken hebt.
I: Ja.
R: Die heeft vervult ongeveer een halve fte. Maar goed dat moet na in het nieuwe schooljaar wordt dat
weer aangevuld.
I: Weer opgevuld. Ja.
R: Ja, dus dan dan zitten wij weer uh volledig. Dan zijn we weer compleet.
I: Ja, oké. Dankjewel. Uhm wie beheert hier de boekencollectie in het studiehuis?
R: Ik weet niet wat je onder beheren verstaat?
I: Ja, wie ervoor zorgt dat er nieuwe aanwinsten terechtkomen.
R: Ja, het collectioneren doe ik voornamelijk.
I: Ja.
R: He en uh en uh maar goed ik ik hoop dat ik dat naar andere uitstraal. Dat dat adviezen en en en
suggesties die aanvaard ik uh en en die vul ik ook in.
I: Ja.
R: En dat eh die vervul ik ook.
I: Dus als iemand met een advies komt van goh.
R: Ja, als B. met een advies komt van god R., uh het Hooge Nest van Van Iperen dat is wel wat voor het
studiehuis, dan draal ik niet en dan schaf ik die aan.
I: Ja.
R: Maar ik ben de budgetbeheerder, dus eh eigenlijk van dat is ook een deel de reden van dat ik dat doe.
I: Ja en heeft u vaak de mogelijkheid om nieuwe boeken aan te schaffen?
R: Ik voel me daar niet in beperkt.
I: Niet in beperkt?
R: Nee.
I: Oké.
R: Ik heb geen onbegrensd budget.
I: Nee, dat zou wat zijn.
R: Maar uh ja nee maar goed ik ik voor de aanschaf van de vader- Nederlandstalige literatuur kan ik
eigenlijk aankopen wat ik wil.
I: Oh, ja fijn. Uhm dan nog wat vragen met betrekking tot de bezoekers van de mediatheek. Zijn er ook
regels verbonden aan het bezoek van de leerlingen?
R: Ja.
I: Wat zijn die regels, als ik mag vragen?
R: Ja wij hebben nogal wat regels. Dat wil zeggen uh. Dat heeft uh dat er dat er in stilte gewerkt worden.
I: Hmhm.
R: Dat er zelfstandig gewerkt wordt. Dat uh ja dat men daar dat men naar het studiehuis komt om te
studeren.
I: Ja.
R: Uhm, ja eigenlijk zijn dat de hoofdregels.
I: Ja.
R: Dat zijn de hoofdregels.
I: Ja, en de leerlingen weten daar gewoon van en daar houden ze zich aan?
R: Ja de leerlingen die krijgen zodra dat ze in de die eerste weken van hun vierde jaar.
I: Hmhm.
R: Krijgen ze een introductie, een tweedurig, een twee uur durende introductie. Op de mediatheek.
I: Ja.
R: En dan word dat wordt het hun duidelijk gemaakt. En we zijn er voortdurend om ze er op te wijzen
wat ze.
I: Ja.
R: We zijn best streng.
I: Ja.
R: We verwijderen ook leerlingen als ze zich niet gedragen et cetera.
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I: Maar dat hoort ook wel zo toch?
R: Dat moet ook.
I: Ja, dat moet.
R: Dat moet ook en dat wordt eigenlijk ook op prijs gesteld.
I: Ja.
R: Dat eh dat merk dat horen we ook van leerlingen die school verlaten hebben en ook
eindexamenleerlingen. En dat zien we ook. Dat hoeven we niet alleen te horen. Dat merken we gewoon.
I: Ja.
R: Aan de aan de waardering die wij krijgen van van uh leerlingen over hoe we dat aanpakken.
I: Ja.
R: Dus ja.
I: Nou uhm, stel er komt een leerling hier een boek uitkiezen. En die staat voor de kast en die weet
eigenlijk niet zo goed van goh wat moet ik nu kiezen? Jullie hebben best wel een grote collectie, ook
heel wat genres denk ik.
R: Ja.
I: Uhm wat zou doen met zo’n leerling, als u zo’n leerling ziet staan voor de kast? Of komt die leerling
dan misschien wel meteen naar u toe?
R: Ja, maar er is geen enkele leerling voor mij anoniem.
I: Geen enkele leerling anoniem?
R: Tenminste, nee ik ken ze bijna allemaal.
I: Ja.
R: Dus eh dus ik heb wel wat informatie al.
I: Ja.
R: Zodra ik ze zie. En uh maar goed uhm ja ik doe dat vaak niet automatisch. Ik vind het ook belangrijk
dat kinderen gewoon een voor een een onbekende boekenkast staan.
I: Ja, ja.
R: En dan leren ontdekken.
I: Hmhm.
R: En ook zien uh he wat er te koop is. Dus eh ik zal er uh maar op een gegeven moment, als het dralen
me te lang duurt of zo, dan loop ik daar wel naartoe en uh nou goed dan ja. Ja dan heb ik een aantal
vragen en die ik doe dat niet vast, maar dat is van wat heb je het laatst gelezen? Welk niveau? Is het juist
voor fun of is het voor je lijst?
I: Ja.
R: Uh et cetera. Dat zijn de vragen en en uh belangstellingssfeer. En bovendien bovendien vraag ik van
wat heb je al gelezen?
I: Ja.
R: Uh is er een auteur uh? En dan krijg ik dan krijg ik toch een beeld van de leerling en zijn leeswensen
of haar leeswensen en dan geef ik hem een aantal suggesties. Dan geef ik hem altijd een stuk of 5 6
titels.
I: Ja.
R: En dan laat ik hem zitten en dan zeg ik van ja lees maar een stukje.
I: Ja.
R: Kijk maar eens of het je bevalt. En uh maak je keuze maar.
I: Hmhm.
R: En en uh dat is eigenlijk mijn werkwijze.
I: Ja.
R: Dus nooit een boek naar voren geven.
I: Nee.
R: Maar altijd toch haar of hem de keuze laten van nou kies maar, ik bedoel smaken moet je ontwikkelen
en lezen is werken.
I: Ja. En uhm u vertelde net dus al dat geen enkele leerling eigenlijk anoniem met u is.
R: Nee.
I: Dus u heeft misschien ook wel een band opgebouwd met leerlingen die hier?
R: Ja dat ben met uh kijk ja. Zeker leerlingen die uh ja en op basis uh he 5 havo, een 6 vwo-leerling.
Kijk leerlingen komen vaak in het studiehuis.
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I: Hmhm.
R: Er is geen dag er gaat geen dag, geen schooldag voorbij dat ze niet een lesuur in het studiehuis zijn.
I: Ja.
R: En uh en ik heb al gezegd wij wij lopen daar ook niet anoniem rond.
I: Nee.
R: Wij zijn daar heel nadrukkelijk, prominent aanwezig.
I: Ja.
R: Dat weten ze ook, dus we kennen de namen ook.
I: Ja.
R: En uh dus de de ja we we weten wel ongeveer wat voor vlees we in de kuip hebben.
I: Ja. Fijn. En wat vindt u dan het leukste aan het contact met de leerlingen eigenlijk?
R: Dat.
I: Dat? Dat u weet, iedereen kent?
R: Nee, niet dat ik het weet. Maar gewoon, ja het is gewoon een hele leuke leeftijd.
I: Hhmhm.
R: De ja, ja jij zit er eigenlijk nog steeds in he.
I: Ja.
R: Jij bent dan al een beetje. Maar dat is een leeftijd van heel heel veel niet iedereen natuurlijk, maar ik
bedoel er zit veel bravoure.
I: Hmhm.
R: En onzekerheid. En en het is ik herken mezelf nog heel goed. Ik vond ik vond het de middelbare
school helemaal geen fijne tijd overigens.
I: Hmhm.
R: Maar dat is misschien ook wel daardoor. De onzekerheid die je hebt over wie ben ik en wat wil ik.
I: Ja.
R: Welke keuzes maak ik op de kruispunten?
I: Ja.
R: En dat uh ja ik zie ze daar mee stoeien. En ook de bravoure vaak van ik vind dat gewoon schitterend.
I: Ja.
R: En het zijn dus ook nog gewoon leerlingen die wel wat in hun mars hebben.
I: Hmhm.
R: Ik bedoel ik denk niet dat de manier dat wij opereren op een vmbo zou kunnen.
I: Dat denk ik ook niet.
R: Het zijn, het is bovenbouw havo/vwo.
I: Ja.
R: En het zijn kinderen die gezeglijk zijn, die die die taalvaardig zijn, argumentatief. Dus er is een goede
band mee op te bouwen.
I: Ja. En uhm wat zijn, mijn laatste vraag eigenlijk al, wat zijn volgens u de persoonlijke interesses van
de meeste leerlingen op dit moment? Misschien ook qua leesgebied. Wat voor boeken lezen ze graag?
R: Ja dat is eh.
I: Heel verschillend denk ik he?
R: Ja dat is eigenlijk geen pijl. Bovendien er zijn heel veel leerlingen die die die ja dat wordt steeds
meer, een hekel hebben aan lezen.
I: Is dat meer geworden gedurende de jaren dat u hier aanwezig bent?
R: Nou, dat durf ik niet te zeggen.
I: Nee, ja.
R: Nou goed uh volgens de Pisa-studies en zo he is dat wel het geval he.
I: Ja.
R: Dat de leesvaardigheid van dat leesvaardigheid en het plezier dat men heeft in lezen uh dat dat dat
dat dalend is. Dus uh maar dat is heel lastig, maar goed gelukkig zitten er ook toch nog best veel
leerlingen bij die wel plezier uh beleven aan het lezen.
I: Ja.
R: En het gewoon ook zien als misschien wel het belangrijkste vak dat hier op school wordt gegeven.
I: Hmhm. Ja.
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R: Literatuur vernemen. Ik bedoel dat is uh ik denk dat het ja goede literatuur, literatuur laat ik het zo
zeggen, kan heel vormend zijn voor uh voor voor deze generatie. Maar ook andere hoor.
I: Ja.
R: Maar vooral deze generatie. Ik weet dat dat zelf ook van mezelf dat er boeken zijn die je die bij je
blijven.
I: Ja.
R: Maar goed, dus maar het is dat is heel verschillend.
I: Heel divers, ja.
R: Heel divers uh sommige leerlingen hebben er een gigantische hekel aan en er zijn ook een aantal
leerlingen, zoals L., maar er zijn er meer die die taal, literatuur gaan zijn studeren. En ook ook mensen
die die bètastudies zijn gaan volgen of.
I: Ja.
R: Medicijnen in aan het Radboud of in Delft zitten. Er zijn ook sommige leerlingen die heel veel plezier
hebben aan lezen.
I: Ja.
R: Maar daar is eigenlijk geen pijl op te trekken.
I: Nee, het is heel verschillend gewoon?
R: Heel verschillend. Dat is uh heeft te maken met een thuissituatie en het zegt ook niets, ik bedoel het
kan best zijn dat leerlingen die nu een hekel hebben dat die over een aantal jaar wel aan het lezen zijn.
I: Ja, zeker zeker.
R: Dus daar is geen pijl op te trekken.
I: Nee, ja.
R: Nou, goed.
I: Nou, dat waren mijn vragen eigenlijk al. Heeft u misschien nog iets toe te voegen? Dat u denkt dat
moet ik nog echt weten.
R: Ja, nou kijk ik had ik had een vraag verwacht eigenlijk in uh rond boekpromotie he.
I: Ja?
R: Dat dat of en ook wat is de relatie van de mediathecaris met als we het hebben over Nederlandstalige
literatuur, met een docent Nederlands.
I: Ja ja ja.
R: Die had ik ook verwacht, maar ik weet niet waar het uiteindelijk het onderzoek in moet uitmonden.
Wat is jouw hoofdvraag?
I: Ja het uh specificeert zich dus echt op de mening van de mensen die in de mediatheek werken. En
heel specifiek is het dus welke rol structuur, betrokkenheid en autonomieondersteuning spelen in de
mediatheken. En daarom dus ook de vraag van de regeltjes, voor de structuur van de leerlingen. Of u uh
bekend met de interesses van de leerlingen of u een band heeft met de leerlingen, zodat u de leerlingen
kan ondersteunen en dat u betrokken bent met de leerlingen.
R: Goed.
I: Dus daar focust het onderzoek zich echt op.
R: Ja, ja, fijn.
I: Ja.
R: Nou, dan heb je misschien wel een beeld gekregen van wat wij hier doen.
I: Zeker heb ik een beeld gekregen. Ja zeker, dan zet ik hem nu uit.
R: Goedzo.
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8.4.15. Interview 15
Datum: 21 mei 2021
Duur: 12:07 minuten
I: Yes, nou dankjewel dat u wilt meewerken aan mijn onderzoek. Zoals ik net dus al verteld heb gaat
het echt over mediatheken, mensen die in de mediatheek werken en welke rol zij spelen in de
leesmotivatie van leerlingen op middelbare scholen. Het interview zal denk ik ongeveer 15 minuutjes
duren.
R: Oh prima.
I: En ik ga u gewoon een aantal vragen stellen. En er zijn geen goede en geen foute antwoorden, dus
maak u daar geen zorgen over.
R: Dat zei ik al tegen C.. Ik weet niet of wel de juiste antwoorden heb.
I: Nou, geeft u mij toestemming om dit interview op te nemen?
R: Zeker.
I: Zeker, nou dankjewel. Als u dadelijk iets wilt zeggen wat niet opgenomen mag worden, geef dat even
aan dan zet ik hem gewoon even uit.
R: Is goed. Ja.
I: Heeft u nog vragen voordat we beginnen aan het onderzoek?
R: Nee hoor.
I: Als u tijdens het interview nog vragen heeft, stel ze ook gewoon gerust.
R: Ja.
I: Nou, uhm om te starten zou ik graag wat meer willen weten over uzelf en de mediatheek hier op
school. Hoe lang bent u hier al werkzaam in de mediatheek?
R: Ik werk uh hier nou afgelopen maart 3 jaar.
I: Hmhm. En hoe bent u hier terechtgekomen precies?
R: Ik heb heel lang geleden zelf Nederlands gestudeerd op de lerarenopleiding.
I: Hmhm.
R: En toen heb ik hier ook lesgegeven. Uh en toen is mijn loopbaan och nou ik zal er niet over uitweiden,
die heeft allemaal vormen gehad. Maar goed ik heb altijd contact gehouden met deze school. En mijn
twee dochters zaten hier ook op school.
I: Oh ja ja.
R: En die attendeerden mij op een gegeven moment op de vacature hier in het studiehuis. Want die
wisten wel van mam dat ga jij echt heel leuk vinden. En zo ben ik hier uh verzeild geraakt ja.
I: Ja, en uh wat zijn uw werkzaamheden zoal op een dag hier?
R: Uhm het voornaamste is toch het surveilleren.
I: Hmhm.
R: Dat klinkt heel saai, maar dat is echt heel erg nodig, want tijdens uh uitvaluren komen de klassen
waar we de ruimte voor hebben, komen dan in het studiehuis zitten.
I: Daar zijn ze ook verplicht tot om dan?
R: Dan zijn ze verplicht.
I: Ja.
R: Hier te komen, dus ik houd dat allemaal bij van wie zit er allemaal precies.
I: Ja.
R: En dan ga ik rondlopen om ze ja rustig te houden, omdat ze toch vaak wel even willen kletsen.
I: Hmhm.
R: We kunnen ook inhoudelijk even wat meekijken. Dus dat is eigenlijk voor mij mijn voornaamste
taak. En dan inderdaad ja een beetje informeren over uh literaire werken uh die we allemaal hebben
staan.
I: Ja.
R: Dus ook het uitlenen van uh materialen. Dat hoort ook bij mijn werk.
I: Ja, oké dankjewel. En hoe zou u de mediatheek of het studiehuis hier beschrijven? Bijvoorbeeld hoe
groot is de collectie? Wie zijn vooral bezoekers van het studiehuis of van de mediatheek?
R: Ja, nou, uh, ik weet zeker, toevallig had ik het er net nog met een collega over, dat onze mediatheek
ja dat is je hebt hem net zelf gezien.
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I: Hmhm.
R: Dat is gewoon het grote pluspunt van deze school.
I: Ja.
R: We zijn ook echt heel trots op eh op onze mediatheek. We zijn ook elk jaar gaan we op andere scholen
kijken en dan komen we elk jaar ook weer helemaal trots terug van oh wat hebben wij toch een mooie
grote mediatheek. Ik hoor ook altijd nog van oud-leerlingen, zoals in jouw geval dan van D..
I: Ja.
R: Van ja het is zo’n fijne grote lichte ruimte.
I: Hmhm.
R: Waar je gewoon altijd in stilte kunt werken, waardoor er heel veel oud-leerlingen ook nog wel eens
terugkomen om hier van oh mag ik nog even hier komen studeren? Want dat vond ik altijd zo fijn.
Daarbij hebben we echt een ruime collectie, dus we hebben alle uhm schoolmethodes hebben we
natuurlijk in ons bestand, maar ja je hebt net ook de Nederlandse literatuur gezien.
I: Ja.
R: Die kast ja die is gewoon echt wel aanzienlijk. En dan hebben we ook nog vrij veel informatieve
boeken, klassensets dat dat eh hoorde ik dat C. tegen jou zei, dat hebben we ook. Wordt wel minder
gebruik van gemaakt tegenwoordig, omdat de docenten toch meer geneigd zijn uh de leerling individueel
iets uit te laten kiezen.
I: Hmhm.
R: Dat vind ik eigenlijk ook wel prettiger.
I: Ja.
R: Ja als je klassikaal iets aanbiedt, dan is het toch ja niet voor iedereen heel aansprekend.
I: Nee, inderdaad.
R: Dus we hebben een hele mooie grote ruime mediatheek.
I: Ja.
R: Waar we echt heel trots op zijn, ja.
I: Ja. En uhm hebben leerlingen en misschien ook wel docenten die hier uh werken, ieder moment van
de dag ook echt de mogelijkheid om hier te komen zitten?
R: Ja, altijd.
I: Ja.
R: We zijn om half 9 open. En we zijn er zelf al om kwart over 8.
I: Hmhm.
R: En we sluiten pas uh na vijven af en ze mogen ten alle tijden binnenkomen.
I: Ja.
R: Dus ook docenten die even graag wat willen nakijken of uh gewoon komen lezen. Maar ja en dan de
bovenbouw he. Want we zijn wel echt op de bovenbouw.
I: Echt op de bovenbouw, ja.
R: Ja. Dus ze mogen hier ten alle tijden komen.
I: Ik hoorde dat jullie ook nog een ander mediatheek hadden voor de onderbouw?
R: Ja, klopt.
I: Oke. En uhm als jullie geopend zijn, is er dus ook altijd wel iemand aanwezig die uh toezicht houdt
of leerlingen kan informeren.
R: Ja, ja zeker. Want anders zou het niet werken.
I: Nee.
R: Er moet wel echt altijd iemand aanwezig zijn.
I: Ja.
R: Dus ook in de pauzes uh, wij lossen mekaar ook echt af. Zodat er echt ook altijd iemand aanwezig
is.
I: Ja, ja, om dat toezicht te houden?
R: Sowieso om toezicht te houden, maar ook uhm ja als ze materialen komen terugbrengen of materialen
willen lenen. Ja er zal te veel verdwijnen denk ik en dat gaat dan niet opzettelijk.
I: Nee.
R: Maar er zou denk ik te veel verdwijnen als er niet continue iemand aanwezig is.
I: Yes, oke. En uhm ik heb net jullie boekencollectie al gezien. Wie beheert die boekencollectie? Wie
zorgt ervoor dat er nieuwe aanwinsten geregeld worden?
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R: Ja opzich beheert C. uh de collectie.
I: Ja.
R: Maar hij vraagt wel altijd van ja kijk ik ben net van een andere generatie dan C. zelf. En ja ik ben
echt een fervent lezer. Uh ik vind het ook mooi om boekenprogramma’s op televisie te kijken. En dat
dus hij vraag wel altijd van ja R. als je nog tips hebt, uh.
I: Ja.
R: Geef het maar. Dus in principe beheert hij de collectie en dat doet hij fantastisch hoor.
I: Ja.
R: En we hebben en we zijn ook geabonneerd op de Volkskrant dus eh nou zeker in het zaterdagkatern
worden altijd heel veel nieuwe schrijvers, nieuwe auteurs aangestipt.
I: Hmhm.
R: Zegmaar dus ja we blijven gewoon wel allemaal heel erg bij. En dan hebben we nog D. dat is een
vrijwilliger.
I: Ja.
R: Ja die leest ook gewoon altijd heel veel dus die heeft altijd wel weer wat tips.
I: Ja.
R: Dus we doen het samen, maar uiteindelijk is C. degene die bestelt en die er echt over gaat.
I: En komt het vaak voor dat er nieuwe boeken besteld worden hier?
R: Ja, ja, ja.
I: Heel vaak?
R: Ja, ja echt wel heel vaak.
I: Oké. Uhm nou dan graag nog wat praktische vragen met betrekking tot de bezoekers van de
mediatheek of van het studiehuis.
R: Hmhm.
I: Nou, ze hebben hier dus de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het studiehuis of aan de
mediatheek. Welke regels zijn er precies verbonden aan dat bezoek?
R: Het allerbelangrijkste is uh dat we fluisteren in het studiehuis. Want uh je zodra dat er ook maar
iemand iets hardop zegt, dan zie je meteen alle leerlingen verschrikt opkijken. Zeker in de
examenperiodes he. Want dan zijn er toch elke dag wel zo’n 50 leerlingen zo gemiddeld aan het studeren
in het studiehuis. Dus regel 1, het allerbelangrijkste, is gewoon we werken hier in stilte.
I: Hmhm.
R: En dat moeten ze heel even aan wennen als ze in de vierde uh klas komen, maar ze merken zelf al
heel snel van ja dat is gewoon toch het aller prettigst.
I: Ja.
R: Dus dat is eigenlijk eigenlijk is dat de enige regel.
I: De enige regel?
R: We zijn hier stil en ja goed dat ze geen tas mee naar binnen mogen nemen. Nou ja goed dat soort
dingetjes dat is allemaal niet zo heel belangrijk.
I: Nee.
R: En uh dat wijst op zich voor zich.
I: En verder natuurlijk de algemene schoolregels gelden, ja.
R: Sowieso. Sowieso. Maar uh ja dat in stilte werken dat wordt ook echt als heel prettig ervaren dat is
gewoon het allerbelangrijkst.
I: Hmhm. En u bent dan ook verantwoordelijk uh dat die regels gehandhaafd worden?
R: Ja. Ja. Ja.
I: En komt het vaak voor dat u echt leerlingen er op aan moet spreken?
R: Ja normaal gesproken wel, kijk nu is het een beetje het einde van het schoolljaar.
I: Ja.
R: Dan zijn ze allemaal gewend. Het is Corona. Ja het is allemaal echt anders dan normaal.
I: Hmhm.
R: Maar normaal gesproken, zeker in het begin van het schooljaar. Dan heb je hier dus allemaal nieuwe
uh vierde klassers.
I: Ja, ja.
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R: En als die dan hier verplicht moeten komen tijdens een uitvaluur ja dan moet je ze echt elke keer
aanspreken van sst, nee we kletsen hier niet samen, je bent hier voor jezelf. Ja dan ben ik dan ja een
soort van politieagentje. Dat ben je dan wel even. En dan zo rond de Kerst dan wordt dat wat minder.
I: Ja, en als ze het eenmaal weten, dan weten ze het.
R: Ja, ja, ja.
I: Oké. En uhm stel een leerling gaat hier een boek uitkiezen uit die collectie van jullie. Uh gaat die dan
alleen te werk of gaan jullie die leerling dan onmiddellijk helpen?
R: Dat ligt er een beetje aan wat de opdracht is.
I: Ja.
R: Kijk als hij van een docent uh een titel hebben opgekregen, nou dan laat ik het ze zelf opzoeken in
de kast. Want het zou je ontzettend verbazen, maar veel leerlingen zelfs uit 5 vwo weten bij god niet
waar ze in de kast moeten kijken als ze. Ja dat is echt, dat vind ik echt schrikbarend. Dus dan laat ik ze
zelf, als ze gericht komen.
I: Ja.
R: Maar meestal weten ze bij god niet wat voor soort boek dat ze willen of nou en dan lopen wij altijd
mee.
I: Hmhm.
R: En dan halen wij een aantal titels uit de kast en die leg ik dan lekker voor de neer op de bank, want
we hebben daar een hele grote hoekbank staan en dan zeg ik van nou neem gerust de tijd. He en als de
tijd ervoor is, dan vertel ik ook over elk boek is.
I: Ja.
R: Ik zeg ook van neem je telefoon mee, dan kan je zelf misschien nog wat dingetjes opzoeken.
I: Ja.
R: Dus we eh helpen ze echt bij.
I: Ja, ze worden dus ook wel echt ondersteund als een leerling het echt niet weet.
R: Ja nee maar ik denk ook wel dat is ook heel belangrijk. Want ja ja zo’n leerling die eigenlijk niet veel
leest, die staat voor zo’n grote kast die heeft geen benul van wat ik moet pakken.
I: Nee.
R: Dus dan pakken ze het dunste boek, terwijl dat vaak hele moeilijke boeken zijn.
I: Ja, ja.
R: Dus nou daar helpen we ze echt bij, ja.
I: Hmhm. En uhm heeft u een band opgebouwd met de leerlingen hier op school?
R: Ja, ja zeker. Ja ja.
I: En hoe merkt u dat dat u een band heeft opgebouwd met leerlingen?
R: Nou dat merk je vooral, kijk wij zijn natuurlijk toch de uh onderwijs ondersteuners he.
I: Hmhm.
R: Dus je merkt toch dat je uh een vertrouwensband met ze krijgt, dus als er ooit eens iets is of ja. Ook
examenstress of uh ja wat dan ook, dan weten ze ons toch vaak sneller te vinden.
I: Ja.
R: Dan misschien een uh uh een docent. En wij zijn altijd aanwezig.
I: Ja.
R: En wij hebben ook altijd tijd om even mee te lopen.
I: Ja.
R: Dus dat merk ik wel van R. wil je even meelopen? En dan gaan we hier even zitten en dan hebben
we een gesprekje. Dus dat hoort er ook wel bij hoor.
I: Ja. En wat vindt u dan het leukste aan het contact met de leerlingen hier?
R: Ik vind uh het leukste aan het contact met de leerlingen dat die net wat dieper gaat dan dat je elke
keer voor de klas gaat met 30 leerlingen en elk uur weer een andere groep.
I: Ja. Hmhm.
R: Ja, dat vind ik er echt heel leuk aan.
I: Oké. Uh vanuit mij eigenlijk de laatste vraag alweer. Uh wat zijn volgens u de persoonlijke intersses
van de meeste leerlingen op dit moment?
R: Uhm, nou ja corona even buiten beschouwing gelaten, denk ik. Want dat speelt natuurlijk echt een
hele grote rol.
I: Ja, hmhm.
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R: De belangrijkste interesses, ja nou sowieso de mobiele telefoon en alles wat daarop gebeurt.
I: Hmhm.
R: Dus ik denk veel uh TikTok voor de dames.
I: Ja.
R: En veel uhm gamen, en ook wel Youtubefilmpjes voor de jongens.
I: Ja.
R: Ik denk toch dat dat het voornaamste vermaak is voor hun. En dan is uh ja nou ja de bijbaantjes. Dat
blijft ook wel altijd een dingetje.
I: Ja. En als ze dan gaan lezen, wat voor soort boeken kiezen ze hier vaak? Zijn er echt een aantal titels
die er echt bovenuit springen?
R: Ja, dat merk ik wel. Maar ja dat is ook maar net wat er in de klas besproken is.
I: Ja.
R: En ja wat er dan, kijk als er dan weer een nieuwe film uitkomt en we hebben die toevallig dat boek
ook.
I: Hmhm.
R: Dan merk ik toch ook wel wat er een run op is. Ja vorig jaar was dat bijvoorbeeld heel erg van uh
Mano Bouzamour De belofte van Pisa. Bijvoorbeeld, er is dan ook een film van gemaakt.
I: Ja.
R: En dan merk je meteen van ja het is ook niet een ingewikkeld boek, dat spreekt natuurlijk ook wel
aan. Dat is ook echt van nu he.
I: Hmhm.
R: Die sprong er voor mij vorig jaar wel heel erg uit. En dan ja goed die klassiekers van uh Tim Krabbé,
het Gouden Ei die heb je waarschijnlijk ja dat.
I: Die zo dun is.
R: Ja, die zo dun is. Daar hebben we er inmiddels ook wel 15 van ofzo.
I: Ja.
R: Ja ja vooral uh Bouzamour merkte ik dat die er heel erg uitsprong.
I: Yes. Oké, dankjewel. Nou dat waren mijn vragen eigenlijk. Heeft u misschien nog iets toe te voegen
wat u graag wilt zeggen over de werkzaamheden?
R: Nee, nee, ja opzich niet. Ja ik kan altijd heel lang vertellen over over werk en over boeken en zo.
Maar nee, het is prima zo.
I: Yes, en mocht u op een later moment nog denken van oh dat wil ik echt nog toevoegen, dan zal C.
mij vast nog even willen mailen met toevoegende informatie.
R: Ja, ja, zeker wel.
I: Dankjewel. Ik ga hem uitzetten.
R: Ja is goed.
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8.5. Bijlage 5: Coderingsschema
Categorie
Structuur

Subcategorie
Regels

Code
Geen tassen

Voorbeelden uit interviews
P1: Nou, uhm tassen hebben we
liever niet in de mediatheek om
de doodsimpele reden dat als er
twee met een rugzak op tussen de
rekken gaan en die willen elkaar
passeren en die draaien daar, dan
stoten ze boeken van het rek af.
P4: De rugzak die ze om hebben,
moet buiten de bibliotheek, moet
buiten de mediatheek blijven.
P5: En uh wat eigenlijk altijd al
geldt ook uh buiten de
coronaregels is uh dat uh ze niet
met rugzakken of tassen uh de
mediatheek de mediatheek
binnen mogen.
P6: Ja, de rugzak moet uh uh
buiten blijven staan
P7: Uhm niet met een boekentas
uh door de hoe heet het, door de
gangen, want dan kan het
gewoon zijn dat je met je
boekentas uh ja boeken van het
rek afstoot. Uhm dus we vragen
de boekentas ja net buiten de
ruimte te houden.

Pasje
meenemen

P1: Moeten wel altijd het pasje
bij zich hebben, anders krijgen ze
niks mee.
P5: En uh ze moeten ten alle
tijden hun pasje bij zich hebben.
Hebben ze het pasje niet bij dan
mogen we geen boek uitlenen.
P7: Zorg ervoor dat ze altijd een
pasje bij zich hebben. Uhm en de
pinpas natuurlijk, voor het geval
dat er een boete is.
P8: En voor de rest moeten ze
een uh hun leerlingenpas
meenemen of uh ze hebben de
barcode op uh Stocard staan.

Schoolregels

P2: Ja, uh rustig stil zijn.
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P3: Uhm fatsoenlijk gedragen.
P6: Geen etenswaren,
eigenlijk
een
beetje
standaardregels wel.

ja
de

P8: Nou ze moeten hier niet
schreeuwend binnenkomen.
P8: Dus ja ze moeten zich
gewoon uh normaal gedragen.
Dat is de bedoeling.
P9: Die gelden binnen de
mediatheek en dat zijn uh bijna
dezelfde
gedragsregels
die
gelden uhm binnen een lokaal.
Dat geldt heeft uh voornamelijk
te maken met overlast dat je dat
niet gaat uhm uhm hoe noem je
dat veroorzaken denk ik.
P10: Maar in ieder geval wel dat
ze hier stil moeten zijn en eh ja
eh de gedragsregels natuurlijk
ook moeten volgen die hier op
school zijn.
P11: Oké, geen jassen aan, geen
petten,
mutsen,
hoeden,
capuchons op. Uh niet duwen,
trekken uh schreeuwen, ruzie
maken uh niet eten en drinken.
P12: Ja echt wel. Er hangt een
hele lijst daar. En daar staat eh,
hoe heet dat, en daar staat op wat
ze niet mogen doen. En dat is
soms wel uh het laatste jaar valt
dat wel mee natuurlijk vanwege
de COVID. Maar in het verleden
was dat echt wel uh soms best
wel heftig als de leerlingen. Ze
mochten ze mogen niet met pet
binnenkomen, ze mogen geen jas
aanhebben, uhm ze mogen niet
eten, niet drinken en uh ja het is
echt wel een periode geweest dat
uh we wel een beetje
politieagentje waren maar dat is
wel nu minder.
P13: Uhm nou dat ze eigenlijk
mogen ze geen petjes op hebben,
geen jassen aan, uh ze mogen
niet te veel herrie maken of
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rekening houden met de mensen
die hier misschien zitten te
werken. En stilte dus nodig
hebben dat is eigenlijk het
voornaamste.
P14: Ja wij hebben nogal wat
regels. Dat wil zeggen uh. Dat
heeft uh dat er dat er in stilte
gewerkt worden.

COVID-19

P15: En verder natuurlijk de
algemene schoolregels gelden,
ja.
P2: en uh nu natuurlijk met
mondkapje.
P3: Uh uhm er zijn ook regels
aan gebonden. Ja, ze moeten zich
sowieso ook uh nu met de corona
dan uh mondkapje voor, afstand
houden.
P5: Dus eh dus het is eigenlijk de
bedoeling dat ze via de ene kant
binnenkomen en via de andere
kant uh eruit gaan. Uhm ja dat
mondkapje is verplicht.
P7: En uhm ja nu vanwege de
coronaregels, links erin en rechts
eruit.
P10: met de nou COVID zijn er
natuurlijk sowieso wat meer
regels aan verbonden.
P11: Vanwege mond-neus en
mondkapje op moet voor je neus.
En looproute hier op de grond.

Omgang
boeken

P3: de boeken op een fatsoenlijke
manier meenemen en ervoor
zorgen dat ze ook op een
fatsoenlijke manier terugkomen.
P4: Ja, ze moeten alles netjes
achterlaten.
P7: Ja nou goed gewoon altijd
letten op je boeken, gewoon
altijd met zorg omgaan met je
boeken.
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P8: Uh ja gewoon boeken weer
netjes terugzetten, tenminste dat
is wel het streven en uh soms
komen ze met een docent en
soms komen ze alleen.
Handhaving

P3: Uhm nou, daar zijn wij niet
echt
specifiek
ehm
verantwoordelijk voor, maar we
mogen ze er wel op aanspreken.
En dat nemen de leerlingen ook
wel aan en anders gaat het
gewoon naar degene naar de
betaalde
kracht
die
hier
mediathecaris is.
P4: : Maar dat is moeilijk te
reguleren als je zelf al achter de
balie zit en uh. En al je dan alleen
bent, dan ja jij kunt niet alleen en
uh innemen en uitlenen en in de
gaten houden wat er tussen de de
boeken gebeuren.
P6: Mag ik, ja ja.
P7: Ik attendeer ze daar wel op.
En dat is gewoon niet meer als
een beetje common sense of he
uhm
een
stukje
verantwoordelijkheid wat ik dan
ervaar.
P10: Ja, vooral A. uhm maar
goed eh wij proberen natuurlijk
ook wel even kinderen eh. Er op
aan te spreken als het niet goed
gaat ja
P11: En af en toe een beetje
politieagent spelen, want hier
mogen ze dus zitten om iets voor
schoolgerelateerds te doen. Uh
maar als hier uh voetbalwedstrijd
gekeken wordt op de telefoon.
En ze zitten kei hard te gillen en
te giechelen ja dan moet je soms
een beetje politie-achtig doen
P12: Ja, ja maar toch ben je een
vrijwilliger. Ze vinden het echt
uh soms wel eens lastig om zeg
maar je autoriteit te laten gelden.
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P14: En we zijn er voortdurend
om ze er op te wijzen wat ze. We
zijn best streng. We verwijderen
ook leerlingen als ze zich niet
gedragen et cetera.
P15: Er moet wel echt altijd
iemand aanwezig zijn. Dus ook
in de pauzes uh, wij lossen
mekaar ook echt af. Zodat er echt
ook altijd iemand aanwezig is.
P15: Ja dan ben ik dan ja een
soort van politieagentje. Dat ben
je dan wel even.
Uitleg regels

P7: Ze krijgen ook bij de start
van het schooljaar krijgt iedere
uh eerste uhm klasser eerste
brugklasser. Krijgt ook een uh
uitleg in de mediatheek. Een
soort van rondleiding. En dan
wordt ook alles uitgelegd van
hoe het werkt met het pasje, wat
op een ticket staat, hoe dat het
werkt, uhm of ze het allemaal
onthouden, dat is punt 2.
P9: Ja, iets vaker, maar normaal
gesproken twee keer. Een is als
ik ze in de brugklas een instructie
geef hoe de algemene regels hier
zijn en dan zal ik ze altijd
uitnodigend uh behan- uh
bespreken dat ze uh kunnen
komen met vragen over
literatuur, maar in de brugklas al
als ze de basisregels krijgen.

Openingstijden

Niet altijd
geopend

P14: Ja de leerlingen die krijgen
zodra dat ze in de die eerste
weken van hun vierde jaar.
Krijgen ze een introductie, een
tweedurig, een twee uur durende
introductie. Op de mediatheek.
En dan word dat wordt het hun
duidelijk gemaakt.
P1: En vanaf dat moment zijn
we ook van hele dagen
teruggegaan naar halve dagen.
Alleen in de ochtend zijn we
geopend.
P2: Uhm nee, die is volgens mij
ja dat weet ik dus niet precies,
omdat ik zo weinig kom. Maar
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vrijdags is die in ieder geval ’s
morgens en overdag zijn de
medewerksters er.
P3: Nee, niet ieder moment. Er
zijn wel ze zijn wel gebonden
aan openingstijden.
P4: : Uh de mediatheek is open
van officieel van 9.00 uur tot
14.45. Dan zijn wij er. Maar R.
die is er bijvoorbeeld al om 8.00
uur en dan kunnen ze ook al naar
de mediatheek komen.
P5: Ja er zijn speciale
openingstijden, dus elke dag uh
open van 8 tot uh 13.45.
P6: Er zijn openingstijden. Uh
even kijken, die zijn nu van ja
volgens mij 8 uur ’s ochtends al.
Die begint A. ik begin 9 uur zelf.
Tot 13.45. Uh op dinsdag en
volgens mij is dat van maandag
tot en met donderdag en vrijdags
is dat tot 12 uur.

Altijd geopend

P7: Wij hebben inderdaad
openingstijden.
P8: Ja nou ja ’s ochtends ben ik
dat. En ’s middags is dat gewoon
wat minder, maar goh er wordt
gewoon gevraagd van god als je
echt een vraag hebt wat eh mijn
collega niet uh niet weet uh kom
de volgende dag.
P9: De mediatheek is open van 8
tot 16 elke dag inclusief de
pauzes. Dat betekent dat zijn alle
tijden dat school open is.
P15: We zijn om half 9 open. En
we zijn er zelf al om kwart over
8. En we sluiten pas uh na vijven
af en ze mogen ten alle tijden
binnenkomen.

Hulp bieden

Aanbieden hulp

P1: En de andere leerlingen ja
probeer ik allemaal te helpen,
maar dus komen dus met name
alleen maar om boeken te halen.
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P5: Uhm dan ik zou ik
inderdaad even gaan kijken van
nou ja goed in welk genre vind
je iets leuk. Is dat inderdaad in
in uh op sportgebied.
P6: Uhm ja hulp bij boeken
zoeken.
P6: Maar je ziet vaak aan een
leerling of ze zoekenden zijn en
dan vraag je wel of of ze naar iets
speciaals op zoek zijn of dat ik
kan helpen of uh.
P7: Maar ik hou het wel in de
gaten op het moment dat ik zie
dat een leerling echt een beetje
aan het dralen is of een beetje
lang door de uh gangen wandelt
zeg maar. Dan dan ga ik echt
benader ik die leerling met de
vraag of hij geholpen wil
worden, of dat ik hem ergens
mee van dienst kan zijn
P8: Nou het is natuurlijk wel zo
van je ziet wel als uh leerlingen
uh een boek niet kunnen vinden.
Je ziet het dat ze op een gegeven
ogenblik ontzettend staan te
dralen. Zo van eh. Nou ja en dan
stap je er op af en dan vraag je
goh wat zoek je? Wat is je
opdracht gekregen?
P9: En ik probeer ook mijn
vrijwilligers altijd te zeggen als
je het ziet dat er iemand
langdurig voor een kast staat, als
je het ziet dat hij er niet uitkomt,
stap eropaf en begin een gesprek.
Wat ik met een leerling ga kijken
is natuurlijk van wat de interesse
is, welk genre iemand iets zou
willen hebben en dan ga ik
proberen een passend boek bij te
vinden.
P11: En uhm als ze erg uh aan
sommige leerlingen hoor je wel
een beetje gemompel van ik weet
het niet of of onderling van ja
welke kast moet ik hebben of zo.
Nou dan hebben ze echt wel hulp
nodig
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P14: Dus eh ik zal er uh maar op
een gegeven moment, als het
dralen me te lang duurt of zo, dan
loop ik daar wel naartoe en uh
nou goed dan ja. Ja dan heb ik
een aantal vragen en die ik doe
dat niet vast, maar dat is van wat
heb je het laatst gelezen? Welk
niveau? Is het juist voor fun of is
het voor je lijst?
P15: Maar meestal weten ze bij
god niet wat voor soort boek dat
ze willen of nou en dan lopen wij
altijd mee.
Gevraagde hulp

P2: En als ze iets niet kunnen
vinden dan wordt het gevraagd
en dan kunnen ze het op de
computer opzoeken en of wij
helpen meezoeken.
P3: Komen ze er niet uit, dan
kunnen ze bij ons komen vragen
van uh ik zoek dat en dat en dat
boek en dan ga helpen we hun
daarmee.
P10: Ja en soms dan als ze
bijvoorbeeld hebben ze een titel
nodig of eh. En vragen ze of
even kunnen helpen als ze het
niet kunnen vinden.
P11: Maar soms ook met
studieboeken dan komen ze bij
de balie met een vraag uh hebben
jullie iets over de geschiedenis
van pindakaas of zo? Ja iets,
zoiets. Wij kunnen dan in de
computer gaan zoeken ja A. kent
volgens mij alle boeken uit zijn
hoofd. Dat hebben wij natuurlijk
helemaal niet. Maar van
sommige dingen weet je het. Dat
het er is.
P12: Ja. Ja soms zijn er
specifieke vragen of we zeg maar
uh uh literatuurlijst moeten
aanleggen daar zijn daar zijn
bepaalde regels voor dat ze
bepaalde categorieën moeten
hebben qua boeken. Maar ja als
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ze het vragen dan. Dan helpen
we.
P13: Nee, nee, nee. Ik help
eigenlijk alleen maar als ze er
zelf om vragen.
Zelf laten
zoeken

P4: Leerlingen doen vooral zelf
de keuze maken. Ik ga er sowieso
vanuit het zijn allemaal uh
twaalf- dertienjarige vanaf die
leeftijd komen ze. Ik ga ervanuit
dat die op de basisschool
allemaal bij een bibliotheek zijn
geweest.
P8: Ze worden in feite is uh is
meestal de uh gang van zaken het
het sturen door een docent, door
een leerkracht en uh als ze er dan
niet uitkomen dan vragen ze hulp
aan mij.
P9: Als ik merk oké een leerleerling is is niet verplicht met
mij of met de vrijwilligers
contact te hebben. Voordat hij
een boek uitzoekt. Dus ik ben
afhankelijk van een uh eigen
initiatief van een leerling.
P10: Sommige leerlingen die
komen ook met een met een
paar anderen dan zoeken ze
samen een boek uit. Uh of dan
heeft de ene wat gelezen dan
gaat die andere het lezen of uhm
maar ja in in de bovenbouw die
zoekt dat meestal zelf uit.
P14: Zodra ik ze zie. En uh maar
goed uhm ja ik doe dat vaak niet
automatisch. Ik vind het ook
belangrijk dat kinderen gewoon
een voor een een onbekende
boekenkast staan.
P15: Kijk als hij van een docent
uh een titel hebben opgekregen,
nou dan laat ik het ze zelf
opzoeken in de kast. Want het
zou je ontzettend verbazen, maar
veel leerlingen zelfs uit 5 vwo
weten bij god niet waar ze in de
kast moeten kijken als ze. Ja dat
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is echt, dat vind ik echt
schrikbarend. Dus dan laat ik ze
zelf, als ze gericht komen.
Tips geven

P7: Nou het staat op de zijkant
van de boeken, dus op die manier
tip ik hem al een beetje van waar
dat hij zijn oog op kan laten
vallen. En dan ga ik met hem uh
de gangen in en dan trek ik dus
wat uh boekjes eruit, lees ik eens
wat achterkanten voor. Tip ik
ook van he lees eens even die
achterkanten waar een beetje
basis op staat.
P9: Op het moment dat je uh
vaak ook uh een hit hebt, dat je
een bepaald boek aanraadt voor
die leerling en die leerling is er
tevreden mee uh dat maakt
natuurlijk ook dat ze de volgende
keer makkelijker komen vragen
of als ze dat tegen elkaar zeggen
dat het makkelijker geaccepteerd
wordt als ik uh me ermee
bemoei.
P10: Ja ik heb eh ik uhm heb niet
echt tips van wat ze zouden
moeten lezen, maar eventueel
wel ehm wat ze wat ze zouden
kunnen doen of of soms dan wijs
ik ook wel even naar A. want die
heeft gewoon een goede uitleg.
P12: : Ja, ik moet je heel eerlijk
zeggen daar ben ik zelf niet zo
heel goed in. Dus uhm dan dan is
het eigenlijk zo dat ik toch de
leerling dan wel doorverwijs dan
probeer ik hem natuurlijk wel te
helpen.
P13: Ja dat vind ik altijd een
lastige, want eigenlijk gaat het
meestal
over
Nederlandse
boeken. En ik ben absoluut geen
fan van Nederlandse boeken.
Dus eigenlijk is A. altijd wel
degene die altijd wel heel precies
van oh weet je als je dat zoekt,
dan.
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P14: En dan krijg ik dan krijg ik
toch een beeld van de leerling en
zijn
leeswensen
of
haar
leeswensen en dan geef ik hem
een aantal suggesties. Dan geef
ik hem altijd een stuk of 5 6 titels.

Betrokkenheid

Interpersoonlijke
relaties

Band
opgebouwd

P15: En dan halen wij een aantal
titels uit de kast en die leg ik dan
lekker voor de neer op de bank,
want we hebben daar een hele
grote hoekbank staan en dan zeg
ik van nou neem gerust de tijd.
P1: Maar die band die is goed.
Ik probeer op een
vriendschappelijke manier met
leerlingen om te gaan.
P3: Tenminste ze doen altijd
aardig tegen mij en trouwens
sowieso tegen tegen iedereen.
Maar ja ik denk het wel. Ik denk
wel dat we een band opgebouwd
hebben.
P4: Ik denk dat ik wel een band
het gebouwd met de. Dat is
natuurlijk maar heel kort.
P5: Je merkt uh leerlingen die
echt graag doen lezen daar bouw
je iets meer mee op. Die die
maken wel eens iets meer een
praatje. Die geven ook wel
inderdaad aan van goh dit is een
leuk boek of uh ja hier kwam ik
echt niet doorheen met eh met
lezen.
P6: Uhm ja ja nou hoe moet je
dat zeggen. Dat denk ik wel.
P7: Dus ja, ik geloof wel dat

ik iets van een band, iets van
een contact heb. Ben niet hun
beste vriendin of zo. Maar uh
ja.
P8: Ja. Het is wel een vluchtige
band, maar je hebt wel een band
en zeker als leerlingen gewoon
lang op school zijn en ze maken
veel gebruik van de bibliotheek
krijg je toch wel een band.
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P9: Ja met sommige.
P10: Ja met sommige misschien
wel en andere sommige komen
hier ook niet zo vaak.
P11: Uh uh niet een band in de
zin van uh uh je gaat met ze aan
de koffie. Maar wel dat er wat
wisselwerking is of dat ze nog
een keer terugkomen dan heb je
iets voor ze klaargelegd dan
komen ze nog een keer terug van
nog bedankt weet je zoiets.
P14: Dat weten ze ook, dus we
kennen de namen ook. En uh dus
de de ja we we weten wel
ongeveer wat voor vlees we in de
kuip hebben.
P15: Nou dat merk je vooral, kijk
wij zijn natuurlijk toch de uh
onderwijs ondersteuners he. Dus
je merkt toch dat je uh een
vertrouwensband met ze krijgt,
dus als er ooit eens iets is of ja.
Ook examenstress of uh ja wat
dan ook, dan weten ze ons toch
vaak sneller te vinden.
Geen band
opgebouwd

P2: Uh nee, niet echt met de
leerlingen.
Wel
met
de
medewerkers.
P5: Uhm dat is heel lastig. Uh het
het is met name de leerlingen
komen met name zo van ja goed
uh komen de mediatheek binnen.
Het is een boek verlengen of
lenen.
P12: Sommige staan helemaal
niet open voor contact. Dus over
het algemeen stel ik mij een
beetje terughoudend op.
P13: Maar een band opbouwen,
nee. Zo zou ik het niet willen
noemen.

Autonomieondersteuning Voeden
persoonlijke
interesses

Kennis
interesses

P1: Social media. Punt.
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P7: Nou, niet lezen. Dat is uh het
is vooral digitaal he. Dus uh de
telefoon, de computer, uh
YouTube, TikTok, allemaal dat
soort zaken.
P8: Nou eigenlijk is het lezen in
de bibliotheek is natuurlijk niet
de eerste prioriteit.
P11: Ja alleen wat ik jammer
vind uhm dat uh ik het gevoel
heb ik die 14 jaar dat ik hier zit.
Dat steeds minder leerlingen
lezen leuk vinden.
P14: Ja dat is eigenlijk geen pijl.
Bovendien er zijn heel veel
leerlingen die die die ja dat wordt
steeds meer, een hekel hebben
aan lezen.

Kennis over
boeken

P15: De belangrijkste interesses,
ja nou sowieso de mobiele
telefoon en alles wat daarop
gebeurt.
P3: Uh, ze lezen heel veel boeken
van Carry Slee. Van hoe overleef
ik uh mijn mijn eerste vriendje en
dergelijke. Ik denk dat ze toch
veel uhm romans lezen.
P4:
Ja.
Thrillers
sciencefiction.

en

P6: Uhm ja het is ook toch wel
heel veel de Carry Slee, de
Harry Potter en vaak waar een
verfilmping van is. Boy Seven is
volgens mij Mirjam Mous is wel
vaak heel uh ja anders een soort
boeken zijn toch wel zeer
gewild.
P7: Zo’n uhm, pfoe, ja noem
eens wat. Nou kom ik natuurlijk
niet op titels, maar zeg maar wat
ze van tv herkennen of wat in de
bekendheid is gekomen. Wallis
de Vries of uhm ja dat soort
Harry Potter bijvoorbeeld. Dat
kennen ze van de film, oh dan
ken ik het boek wat makkelijker
lezen waarschijnlijk.
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P8: Ja uh Carry Slee, en uh uh
hoe uh Maren Stoffels, die zijn
populair. En uh Darren Shan. En
uh dingen als Mulisch of het
Gouden Ei. Gouden Ei blijft.
P9: Nou wat wat hier heel erg
goed doet, zijn daderboeken.
Boeken vanuit het perspectief
van uh een dader van iets. We
hebben een aantal boeken zoals
Muidhond wat geschreven is
vanuit eh iemand die vrijgelaten
is vanuit een tbs-kliniek wegens
gebrek aan bewijs voor uh uhm
met kinderen rommelen. We
hebben uh het boek over
Marianne Vaatstra geschreven
vanuit de dader die haar
vermoord heeft.
P10: Je ziet echt in die in die
lagere klassen dat die boeken
van eh van Francien Oomen
bijvoorbeeld of eh. Een beetje
de misdaadboeken.

Geen kennis
interesses

Nieuwe boeken

P15: En ja wat er dan, kijk als er
dan weer een nieuwe film
uitkomt en we hebben die
toevallig dat boek ook. Dan merk
ik toch ook wel wat er een run op
is. Ja vorig jaar was dat
bijvoorbeeld heel erg van uh
Mano Bouzamour De belofte van
Pisa. Bijvoorbeeld, er is dan ook
een film van gemaakt.
P2: Nee, nee daar kom ik ook te
weinig voor.
P13: Nou maar daar let ik ook
nooit zo op als ik ze uitleen
hoor. Kijk bij de bij de wat
oudere leerlingen zie je gewoon
eigenlijk die pakken de boeken
die je moet die je moet lezen
voor de boekenlijst
P2: Ja, en dat is een beetje naar
het leesgedrag van de kinderen.
P5: Of degene hier goed uh ik
heb zelf dan inderdaad twee uh
twee kinderen. Ja goed, eentje
leest niet uh, de andere andere
wel. Als zij nou inderdaad
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gewoon ergens een boek gekocht
heeft en denkt van goh dit is
eigenlijk wel een mooi boek dan
zouden we dat altijd kunnen
kunnen aangeven.
P7: Uhm, persoonlijke voorkeur.
Dus uhm wat ik denk uh leuk is
en wat ik hoor bijvoorbeeld van
uh in mijn omgeving dat dat
leuke boeken zijn.
P8: Nou Lezen voor de lijst, uhm
dat is een belangrijke. Ik kijk ook
wel eens naar de Jonge Jury.
P9: Ik lees uh drie uh
boekenbijlages uit de dagbladen
per week. Uit de Trouw, de NRC
en de Volkskrant. Ik word getipt
door leerlingen zelf en ik word
getipt door mediathecarissen. En
uh en en en uiteraard wat uhm eh
schrijvers die goed lopen, die
veel gelezen worden.
P10: Uhm nee ja dat is

eigenlijk meer dat ik dat ik in
de media hoor of uh dat ik
iets over een boek gehoord
heb denk ik.
P11: Nou als wij zeggen van ik
heb iets gelezen in uh omdat
iedereen leest thuis natuurlijk
andere kranten dus iedereen ziet
weer andere boekrecensies. En
als wij dan zeggen van ik heb iets
gelezen en dat lijkt mij heel
interessant dan voor hier dan uh
heeft hij daar altijd oren naar.
P12: Ja als het uh ik sta er altijd
open voor om zeg maar uh uhm
ja ervoor te zorgen dat er nieuwe
aanwas is van boeken en dan
meer de boeken zeg maar die we
al in de collectie hebben maar die
helemaal stuk gelezen zijn om
die te kunnen vervangen.
P13: Nee. Ik zeg wel eens een
keer van ik heb een heel leuk
boek weet je wel uh zou echt wat
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zijn voor de mediatheek of voor
die leeftijdsklasse hier weet je
wel. Maar dat dat ik heb dat denk
ik maar een keertje gezegd weet
je wel zo.
P14: He en uh en uh maar goed
ik ik hoop dat ik dat naar andere
uitstraal. Dat dat adviezen en en
en suggesties die aanvaard ik uh
en en die vul ik ook in.
P15: Maar hij vraagt wel altijd
van ja kijk ik ben net van een
andere generatie dan C. zelf. En
ja ik ben echt een fervent lezer.
Uh ik vind het ook mooi om
boekenprogramma’s op televisie
te kijken. En dat dus hij vraag
wel altijd van ja R. als je nog tips
hebt, uh.

Interesses
voeden

P5: Uh ze adviezen geven van ja
goed uh over uh boeken wat ze
waar hun interesses zouden
liggen.
P6: Uh ja vaak is het hier dan
toch wel weer specifieker voor ja
ja ik vraag wel altijd als ze zelf
als ze een boek moeten uh lezen
voor een verslag zeg ik altijd van
iets waar jouw interesses liggen
leest vaak makkelijker.
P12: Nou we hebben natuurlijk
zeg maar toch wel uhm steeds
uhm het het boekenaanbod dat is
uh dat wordt in de tussentijd toch
wel heel erg actueel gehouden.
Van uh ja van nieuwe schrijvers.
Dus ja. Het blijft allemaal wel
een beetje up to date. Maar
sommige boeken die blijven toch
wel goed gelezen.

Aanmoedigen

Aantrekkelijk
maken

P1: Ik probeer uhm bij alle
aanwinsten een uhm een filmpje
te maken, een reeks van foto’s te
maken, uh iets om de leerlingen
duidelijk te maken van we
hebben iets nieuws in de
mediatheek via ItsLearning
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P7: Maar uhm wat ik momenteel
extra doe is dat ik probeer uhm
de leeslijst dus eh de zilverlijst,
de goudlijst, zul jij misschien
nog wel van vroeger kennen. Die
probeer ik in een uh in een iets
aantrekkelijker jasje te gieten.
Dus met een fototje en een beetje
korte uhm beschrijving van het
boek dat je echt een beetje een ja
meer zicht krijgt op een
eventueel leuk boek te kunnen
uitzoeken.
P10: Want de boeken zijn ook
echt gesorteerd aan de bordjes te
zien op eh jeugd en wat oudere
of ja voor de oudere. Dus heel
duidelijk eigenlijk al voor de
leerlingen gesorteerd dat ze
weten waar ze moeten zoeken
als ze een boek willen vinden.
P13: En we krijgen één keer in de
maand ofzo krijgen we een
aanwinstenlijst. En daar staan de
boeken in en daar staat dan ook
even een klein stukje in. Krijgen
de leerlingen trouwens ook hoor.

Lezen
stimuleren

P5: : Uhm ja om om toch uh te
proberen inderdaad uh dat juiste
boek voor hun te vinden. Hmhm.
Om ze zo toch uh aan dat uh aan
dat lezen te te krijgen.
P11: Maar of dat ze hier met zo’n
lang gezicht komen hmm we
moeten een boek lezen. Ik zeg
moeten? Je mag een boek lezen.
Je hebt plekken waar je helemaal
niet eh mag lezen want dan moet
je werken of zo. Probeer je ze een
beetje die omslag te laten maken
van uh wat wil je dan voor boek?
Of uh uh welke taal? Of zal ik
meelopen naar de kast? Of of

Plek voor
leerlingen

Veilige sfeer

P9: Uhm de mijn bedoeling is dat
het een plek is waar uh een
leerling zich op zijn gemak voelt
om de dingen die hij toch moet
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doen voor school te kunnen
doen.
P14: En dat is zorg dragen voor
het goede studieklimaat he, dus
dat is dat er rust heerst, dat er een
autoriteit die er op toeziet dat
leerlingen zich netjes gedragen
volgens de regels.
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