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LOOPTIJD

12 t/m 16 jaar

DOELGROEP NIVEAU LOOPTIJD

12 t/m 15 jaar onder-
bouw

JONGE JURY DAG VAN DE LITERATUUR
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De Dag van de Literatuur is een uniek tweejaarlijks 
literatuurfestival dat leerlingen uit de bovenbouw van het 
voortgezet onderwijs laat zien dat literatuur niet saai en stoffig 
hoeft te zijn. Tijdens het festival maken zij kennis met zowel 
prominente auteurs als opkomende literaire talenten. Ze wonen 
talkshows en interviews bij, krijgen de kans vragen te stellen én 
hun boeken te laten signeren. Ook is er aandacht voor andere 
kunstdisciplines, zoals film, cabaret, muziek en dans, al dan niet 
in combinatie met literatuur. Aansluitend en ter voorbereiding op 
de Dag van de Literatuur zijn (kosteloos) creatieve opdrachten en 
lessuggesties beschikbaar.

DATUM   LOCATIE
Donderdag 23 maart 2023 De Doelen, Rotterdam

KOSTEN
€ 19,50 p.p. Er kan met Cultuurkaarttegoed worden betaald.

TICKETS
Bestel uw tickets via dagvandeliteratuur.nl.

DE INKTAAP
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DOELGROEP NIVEAU LOOPTIJD

boven-
bouw

15 t/m 19 jaar september - maartseptember - juniseptember - juni

DOELGROEP NIVEAU

boven-
bouw

15 t/m 19 jaar

LEESBEVORDERENDE 
PROGRAMMA’S

SAMEN LEZERS 
MAKEN

De Inktaap is dé jongerenprijs van de Nederlandse literatuur. 
Door mee te doen, committeren jongeren van 15 t/m 19 jaar uit 
de bovenbouw van het voortgezet onderwijs zich tot het lezen 
van de winnende titels van de Libris Literatuur Prijs, de BNG Bank 
Literatuurprijs en de Boekenbon Literatuurprijs. Zij ontvangen de 
drie genomineerde titels als e-book met daarbij lesmateriaal voor 
de docent om in de klas met de boeken aan de slag te gaan. De 
leerlingen beoordelen de boeken, gaan met elkaar in discussie, 
schrijven een juryrapport en kiezen gezamenlijk één winnaar. 

Dit programma wordt afgesloten met een feestelijke slotdag 
waarop zowel De Inktaap-trofee als de Prijs voor het Beste 
Juryrapport wordt uitgereikt.  
 
SLOTDAG   LOCATIE
Dinsdag 14 februari 2023 De Doelen, Rotterdam

KOSTEN
€ 12,50 p.p. voor e-books van de drie genomineerde titels, 
Litlab-lesmateriaal en de slotdag. Er kan met Cultuurkaarttegoed 
worden betaald.

AANMELDEN
Meld uw leerlingen aan via inktaap.nl.

Het leesbevorderingsprogramma Jonge Jury daagt jongeren in 
de onderbouw van het voortgezet onderwijs uit jeugdboeken 
te lezen en zich een mening te vormen over die boeken. Hierbij 
staan elf actuele Leestips centraal waarvan tien boeken peer-to-
peer gekozen zijn door het Jonge Jury Boekgenootschap en de 
elfde een wildcard betreft. Voor docenten zijn elf gratis lesbrieven 
beschikbaar, waarmee de lessen op eigen manier ingevuld 
worden en leerlingen extra leesplezier krijgen. Het lesmateriaal 
sluit naadloos aan op het curriculum en de kerndoelen per 
dakpan, waarbij alle onderwijsniveaus bediend worden.

Na het lezen brengen de leerlingen hun stem uit op hun favoriete 
titel. De auteur van het boek met de meeste stemmen wint de 
Prijs van de Jonge Jury, die wordt uitgereikt tijdens de feestelijke
Dag van de Jonge Jury.

SLOTDAG   LOCATIE
Woensdag 7 juni 2023 TivoliVredenburg, Utrecht

KOSTEN
€17,50 p.p. voor deelname aan Dag van de Jonge Jury 
(begeleiders gratis). Les- en promotiemateriaal wordt kosteloos 
verstrekt. Er kan met Cultuurkaarttegoed worden betaald.

AANMELDEN
Meld uw leerlingen aan via jongejury.nl.

Bij de verhalenwedstrijd Er Was Eens schrijven vmbo-leerlingen 
(basis/kader/theoretisch) klassikaal een verhaal. Dat doen ze aan 
de hand van een boek ter inspiratie, afgestemd op hun niveau 
en belevingswereld, en een gastles van een bekende auteur. 
Met behulp van verschillende schrijfopdrachten schrijven de 
leerlingen in zeven lessen hun eigen verhaal. Een jury kiest de drie 
beste inzendingen. De genomineerde klassen mogen hun verhaal 
voor de camera aan de jury pitchen. 

De leerlingen van de winnende klas ontvangen een boekenkast 
met tien boeken voor thuis, die tijdens een feestelijke uitreiking 
wordt overhandigd. Alle deelnemers ontvangen een bundel van 
alle ingezonden verhalen.

DEADLINE INZENDINGEN
Donderdag 20 april 2023

KOSTEN
€ 17,50 p.p. voor een leesboek, auteursbezoek, het lesmateriaal 
en de verhalenbundel. De winnende school krijgt een feestelijke 
prijsuitreiking. Er kan met Cultuurkaarttegoed worden betaald.

AANMELDEN
Meld uw leerlingen aan via erwaseens.nu.

https://dagvandeliteratuur.nl/
https://passionatebulkboek.nl/
https://inktaap.nl/
https://jongejury.nl/
https://erwaseens.nu/


PASSIONATE BULKBOEK
STAAT VOOR U KLAAR

MAAK EEN AFSPRAAK
MET ONZE ADVISEURS

Passionate Bulkboek is het steunpunt voor 

leesbevordering in het voortgezet onderwijs, 

middelbaar beroepsonderwijs en op de pabo. Met 

25 jaar ervaring in leesplezier en literatuureducatie 

bieden onze programma’s een verrijking op het 

curriculum Nederlands. Ons doel is om professionals 

te ondersteunen, zodat we samen jongeren tot lezers 

maken. 

Leesplezier en literatuuronderwijs
Onze programma’s sluiten naadloos aan op de 

kerndoelen en op elke lesmethode Nederlands. Zo dagen 

we jongeren uit boeken te lezen, te bediscussiëren en 

hun eigen ervaringen en verhalen met de wereld te 

delen. 

In de onderbouw van vmbo, havo en vwo zijn deze 

programma’s gericht op het stimuleren van leesplezier. 

Voor leerlingen in de tweede fase van havo en vwo 

dienen ze ter ondersteuning van en inspiratie bij het 

lezen voor de lijst. Bij vrijwel elk programma is er – 

doorgaans kosteloos – digitaal lesmateriaal beschikbaar, 

dat actueel en direct toepasbaar is.

Voor meer informatie kunt u terecht op

www.passionatebulkboek.nl

Al meer dan 25 jaar zet Passionate Bulkboek zich in voor 

leesplezier. Dat doen we niet alleen met ons aanbod 

van leesbevorderende programma’s, maar ook met 

toegewijde en vakbekwame adviseurs van onze afdeling 

Leesbevordering en Advies.

Onze adviseurs vertellen graag meer over onze 

programma’s, denken mee hoe deze in te passen in 

vaste lesprogramma’s en bieden inspiratie(sessies) om 

leesplezier onder leerlingen te vergroten. Ook kunt u 

hen inschakelen voor ondersteuning bij de ontwikkeling 

van een doorlopende leeslijn of tijdens educatieve 

overleggen, waarbij ze meedenken en -werken aan een 

beleidsrijke leescultuur.

Krachten bundelen
Waar wij alle vertrouwen hebben in uw expertise, 

kunt u rekenen op onze kennis en ervaring van literair-

educatieve programma’s en hoe deze te integreren met 

de vastgestelde onderwijsprogramma’s en kerndoelen. 

Laten we onze krachten bundelen om zo dat ene doel te 

bereiken: samen lezers maken.

Contact
Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen?  

Neem contact op met Renée den Breems, Hoofd 

Leesbevordering en Advies, via  

renee@passionatebulkboek.nl of via 010-276 26 26.

JAARKALENDER

DAG VAN HET LITERATUURONDERWIJS
PABO LEEST!
22 november 2022

SLOTDAG DE INKTAAP
14 februari 2023

DAG VAN DE LITERATUUR
23 maart 2023

ER WAS EENS
Deadline: 20 april 2023

DAG VAN DE JONGE JURY
7 juni 2023

Pabo-studenten en -docenten, 
onderwijsassistenten in opleiding

DOELGROEP

PABO LEEST!

NIVEAU

DAG VAN HET 
LITERATUURONDERWIJS

DOELGROEP NIVEAU

Eerste- en tweedegraads docenten Nederlands  
(in opleiding), mediathecarissen en bibliothecarissen

Bekijk onze programma’s 

online en meld uw 

leerlingen direct aan
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De Dag van het Literatuuronderwijs is hét tweejaarlijkse 
symposium voor iedereen die zich bezighoudt met 
literatuuronderwijs en leesbevordering. Eerste- en tweedegraads 
docenten, schrijvers en media- en bibliothecarissen ontmoeten 
elkaar met één doel: kennis en inspiratie opdoen en dit met 
elkaar delen. Voor leraren in opleiding is er tijdens deze 
dag een speciaal programma, Pabo Leest!. Alle lezingen en 
praktische workshops sluiten deze editie aan bij het thema 
‘Literatuuronderwijs, met de tijd mee’.   

DATUM   LOCATIE
Dinsdag 22 november 2022 De Doelen, Rotterdam

KOSTEN
Early bird (tot 30 juni):  € 225,- p.p.
Regulier:    € 275,- p.p.
Student:    € 27,50 p.p.

TICKETS
Bestel uw tickets via dagvanhetliteratuuronderwijs.nl.

Parallel aan de Dag van het Literatuuronderwijs vindt Pabo Leest! 
plaats. Speciaal voor leraren en onderwijsassistenten in opleiding, 
met als doel te inspireren en informeren over hoe (voor)lees-
plezier in het basisonderwijs te bevorderen. Het programma 
bestaat uit lezingen en workshops, waar de studenten kennis en 
ideeën opdoen om toe te passen in hun (toekomstige) lessen. 
Met het stimuleren van (voor)leesplezier kan immers niet vroeg 
genoeg begonnen worden!

DATUM   LOCATIE
Dinsdag 22 november 2022 De Doelen, Rotterdam

KOSTEN
€ 27,50 p.p.

TICKETS
Bestel uw tickets via paboleest.nl.

https://passionatebulkboek.nl/aanbod-2022-2023/
mailto:renee%40passionatebulkboek.nl?subject=
https://dagvanhetliteratuuronderwijs.nl/
https://paboleest.nl/

