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IASL-congres vol inspiratie 
In oktober van dit jaar vond in Dubrovnik, Kroatië, het 48e jaarcongres 
plaats van de IASL (International Association of School Librarianship). 
Behalve zon en een prachtige stad wachtte de deelnemers, waaronder de 
drie BMO-bestuursleden Alie Bakema, Joke Boonstra en Guy Lhoëst, een 
druk programma. 
Zodra ze erover praat, begint Joke alweer te stralen: 'Je onlmoet 
er boeiende mensen uit allerlei landen!' Alle drie bestuursleden 
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hebben grote verschillen tussen de deelnemende 
landen ervaren. Nederlandse scholieren 

vinden lezen nog wel eens saai, 
terwijl in ontwikkelingslanden een 

schoolbibliotheek, hoe klein ook, 
als een groot goed wordt ervaren. 
'iedereen wil daar zo graag lezen!' 
zegt Alie. 
Guy vond op zijn beurt de 
Amerikaanse deelnemers opvallen 
door hun aanstekelijke positivisme: 
'Wedstrijden worden daar vaak 
gebruikt om leerlingen uit te dagen 

tot betere prestaties te komen.' Joke 
vult aan: 'Ook voor leesbevordering: 

"de scholier die het meest gelezen heeft 
in een bepaalde periode", "de scholier 

met de leukste boekopdracht", 'de mooist 
verklede boekfiguur" ... Je kunt het zo gek niet 

bedenken!' 
Van de talrijke ontmoetingen heeft die met 
een Kroatische verhalenvertelster op Alie, Joke 
en Guy de meeste indruk gemaakt. Tijdens de 

onafhankelijkheidsoorlog moest deze vertelster, samen met andere 
volwassenen en kinderen, regelmatig eèn veilig heenkomen zoeken in een 
schuilkelder. Daar begon ze met het vertellen van verhalen aan kinderen. 
Dit moest ze afleiden van de angstaanjagende gebeurtenissen en hun 
angsten beteugelen. 
De oorlog is allang voorbij, maar verhalen is ze blijven vertellen. En 
Kroatië heeft zich inmiddels volop gericht op de toekomst. Zo is het 
hebben van een schoolbibliotheek in dat land, net als in Portugal, 
Noorwegen en Zweden, een verplichting. 
Verder wordt vanaf 2020 in Scandinavische landen, in navolging van 
Australië en Amerika, zelfs gestart met een opleiding voor 'teacher-
librarian'. Studenten volgen dan eerst de opleiding tot docent en daarna 
de master 'librarian'. 
En Nederland? Bij ons bestaat er geen opleiding meer voor school-
bibliothecaris of mediathecaris. Ook is het hebben van een school-
bibliotheek of mediatheek geen wettelijke verplichting. De IASL stelt zich 
juist ten doel om de schoolbibliotheek te promoten. Zo publiceert zij 
onderzoeksresultaten naar de effectiviteit van de schoolbibliotheek en 
stimuleert ze scholen om producten en diensten van de schoolbibliotheek 
te integreren in schoolvakken. Een streven dat het BMO-bestuur volledig 
onderschrijft. 
iineke van Ommeren, voorzitter BMO en mediathecaris/ 
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