
 

 

 



 

 

Het Haagse Leesoffensief  
 
De leesvaardigheid in Den Haag gaat flink achteruit. 24% van de Hagenaars laaggeletterd. In 
sommige stadsdelen loopt dit aandeel op tot bijna 50%. Dit is zorgelijk. Of je goed kan lezen 
heeft invloed op je kansen op een baan, op je gezondheid, en op je financiële zelfredzaamheid. 
Als je niet goed kan ben je vatbaarder voor oplichting en phishing, misleiding en nepnieuws. En 
als je niet in staat bent “moeilijke” brieven te lezen of stukken te begrijpen worden alledaagse 
dingen hele grote uitdagingen. In andere woorden: als je niet goed kan lezen, kan je niet goed 
leven. Daarom moet presenteert D66 Den Haag een leesoffensief bestaande uit 10 punten die 
de leesvaardigheid van Hagenaars moet verbeteren. 
 
 
 

 
 

1: In elke wijk een bibliotheek 

De bibliotheek is het hart van iedere wijk. Vaak de enige plek waar je zo naar binnen 

kunt lopen, niets hoeft te kopen en mee kunt doen aan alle activiteiten die er worden 

georganiseerd. Je kunt er je huiswerk maken, studeren, de krant lezen, boeken lenen, 

cursussen volgen, lezingen bijwonen en nog heel veel meer. De Bibliotheek is samen 

met de scholen de plek waar we lezen weer leuk kunnen maken voor jongeren.  

D66 wil dat iedereen in Den Haag een bibliotheek in de buurt heeft waar je wandelend 

of met de fiets in een mum van tijd bent. D66 wil daarom een nieuwe wijkbibliotheek in 

Benoordenhout, Mariahoeve, Moerwijk en De Binckhorst. 

 

 

 

2: Overal naar de ‘mobiele’ bieb 

De zomervakantie is hét uitgelezen moment om je te verdiepen in een boek. De 

leesvaardigheid van scholieren gaat vaak sterk achteruit tijdens de lange 

zomervakanties en een goed boek lezen tijdens de vakantie is daar een mooie oplossing 

voor. Maar niet ieder kind of volwassene heeft een rustig plekje om te lezen. 

 

Daarom wil D66 mobiele bibliotheekjes inzetten, zoals Bibliotheek Den Haag al eerder 

deed met de Strandbieb. De BuitenBieb gaat behalve naar de Pier dit keer ook naar het 

Zuiderpark, Cromvlietpark, Vlaskamp en Wijkpark de Verademing.  

 

 

 
 

3: Sterk aanbod van taalles en -cursussen op scholen 

Of je nu net vanuit het buitenland in Den Haag komt en Nederlands wil leren of je 

woont hier al je hele leven maar je lezen en schrijven gaat je moeilijk af dan moet er 

een makkelijk beschikbaar aanbod zijn van betrouwbare taalscholen.  

D66 wil ervoor zorgen dat de taalscholen en cursussen breed bekend raken en 

drempels wegnemen die mensen nu belemmeren om zich aan te melden. Er moet een 

serieus budget vanuit onderwijs worden besteed aan de bibliotheken en buurthuizen 

van waaruit professioneel taalles wordt gegeven  



 

 

 

 

4: Jongeren aan de bak 

Lezen is vooral leuk als je lees of doet wat bij je past. Misschien komt voor jou een boek 

veel meer tot leven als je er met anderen over in gesprek gaat, of als de schrijver zelf 

wat komt vertellen over het boek.  

D66 wil dat we samen met jongeren bekijken welke activiteiten rondom lezen, 

storytelling, poëzie, etc. zij graag willen terugzien in de bibliotheek en we helpen hen 

vervolgens om die activiteiten zélf te organiseren, oa. in het vernieuwde 

evenementencentrum van de verbouwde Centrale Bibliotheek, maar ook juist in de 

wijkbibliotheken. Denk aan een boekenclub of een evenement rondom spoken word.  

 

 

 

5: Haagse leescoalitie 

Alleen door samen te werken met iedereen en iedere instantie die zich bezighoudt met 

taal in Den Haag kunnen we een breed netwerk maken waarmee we lezen weer leuk 

maken en echt iedere Hagenaar bereiken.  

D66 wil een Leescoalitie oprichten met scholen, de bibliotheek, de taalscholen, de 

musea (Kinderboeken- en Literatuurmuseum, Huis van Gedichten, Huis van het Boek, 

de KB), boekhandels, de Cultuurankers en met het welzijnswerk in de wijken. Samen 

hebben we de kennis, weten we de mensen te vinden en maken we lezen weer leuk.  

 

 

6: De hele stad doet mee 

Ook de werkgever heeft er belang bij dat hun werknemer instructies van gevaarlijke 

apparaten, ingrediënten van maaltijden of belangrijke informatie van het bedrijf goed 

tot zich kan nemen.  

Geholpen door de leescoalitie wil D66 dat bedrijven meedoen om laaggeletterdheid 

van hun personeel weg te werken. 

 

 

 
 

7: We ondersteunen het Jonge Stadsdichter Collectief 

Op 27 januari presenteren – voor het eerst - jonge Haagse stadsdichters hun werk. In 

de toekomst is het de bedoeling de jonge schrijvers aan het woord te laten bij 

belangrijke gebeurtenissen. Jongeren geven hun kijk op de stad, de wereld en alles wat 

zij belangrijk vinden.  

D66 wil met ondersteuning van ervaren storytellers, dichters en hen een groot platform 

geven.  

 

 

 



 

 

 

 
 

8: Schrijvers in de klas 

Een professionele kinderboekenschrijver verbindt zich een half schooljaar lang aan een 

basisschool. Deze Schoolschrijver gaat aan het werk met de leerlingen, ouders en 

leerkrachten om verhalen te vertellen en kinderen zelf verhalen te laten schrijven.  

Om lezen en schrijven tot leven te brengen wil D66 meer Schoolschrijvers in Haagse 

klassen. Ook wil D66 dat schrijvers regelmatig uitgenodigd worden in de bibliotheek. En 

kinderen en jongeren laten we natuurlijk meepraten wie wordt uitgenodigd.  

 

 
 

 
 

9: Voorlezen vanaf het allereerste moment voor elk kind 

Voor de ontwikkeling van taalgevoel is het belangrijk dat al van heel vroege leeftijd aan 

kinderen wordt voorgelezen. Helaas doen niet alle ouders dat in Den Haag en daarom 

komen er te veel kinderen met een taalachterstand en lage woordenschat op hun 

eerste schooldag. Deze achterstand is heel moeilijk weer in te halen.  

 

Daarom wil D66 de ouders maar vooral de kinderen hiermee helpen. Hiervoor zijn 

programma’s beschikbaar vanuit de bibliotheek, maar deze programma’s kunnen vaak 

alleen ingezet worden op kinderopvangorganisaties met een vve. D66 wil deze 

ondersteuning uitbreiden naar alle kinderopvangorganisaties.  

 

 

 
 

10: Iedereen digitaal vaardig 

Internet, e-mail, WhatsApp, het is niet meer weg te denken uit ons leven. Maar onze 

weg vinden op via die digitale kanalen kan ook best moeilijk zijn. Denk aan een 

oplichter die via WhatsApp doet alsof het een bekende van je is die geld nodig heeft of 

de verspreiding van nepnieuws. 

D66 vindt het kunnen lezen van woorden en zinnen net zo belangrijk als het écht 

kunnen begrijpen van die woorden en zinnen, zeker digitaal. Daarom wil D66 een goed 

en toegankelijk aanbod van cursussen op het gebied van mediawijsheid voor iedereen, 

jong en oud.  
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