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Mocht je toe zijn aan een boswandeling combineer dit dan gerust met een 
bezoekje aan de mediatheek van het Lodenstein College. De combinatie is voor de 
hand liggend, grenzend aan het bos is de school prachtig gelegen. 
Het Van Lodenstein college is een reformatorische school voor vmbo (alleen 
onderbouw), havo en vwo. 
De school is genoemd naar Ds J. van Lodenstein (1620-1677) die benadrukte dat 
leren en leven samen moeten gaan. Dit is de missie die overal doorwerkt in de 
school. Een christelijk uitgangspunt met veel respect voor het unieke van elke 
leerling. Kinderen die deze school bezoeken komen dan ook van heinde en ver. 
De school is alcohol, drugs en rook vrij. 

 
De mediatheek is heel servicegericht en probeert het hart van de school te zijn. 
Onder de bezielende leiding van Henk Pater, uiteraard in samenwerking met drie 
vrijwilligers en een vaste medewerker, is de mediatheek uitgegroeid tot een 
professionele afdeling en zijn de uitleningen in 10 jaar gegroeid van 6.000 naar 
66.000!    
Henk werkt hier nu tien jaar. Met een functie als postbode achter zich heeft hij de 
overstap nooit betreurd. Met opleidingen bij de GO is hij een mediathecaris in hart 
en nieren geworden. Zo was er voor zijn komst bijvoorbeeld nooit geïnventariseerd. 
Er waren toen wel 700 boeken verdwenen… 
Nu draait de mediatheek als geen ander. Volgens Aura zijn er in deze mediatheek 
de meeste uitleningen van heel Nederland!  Volgens Henk komt dit door een goede 
collectie die aansluit bij de doelgroep en het lesaanbod en ten tweede door een 
goede sfeer en de gezellige en warme uitstraling van de mediatheek. Daarnaast 
wordt in de achterban gemiddeld nog wel meer gelezen door het veelal ontbreken 
van een TV. 
Er wordt veel aandacht aan de collectie geschonken. Er is een leescommissie die 
eerst alle boeken leest die in de mediatheek komen. Zo worden ze onder meer 
beoordeeld op taalgebruik  en erotiek. De totale collectie bestaat uit bijna 18.000 
materialen. 

 
Opvallend is dat er binnen de school geen mobiel gebruikt mag worden. Dit levert 
een beeld op wat je elders niet meer zo snel aan zult treffen. Zo is er bijvoorbeeld 
een zeer actieve spellen uitleen in de mediatheek. In de pauze tref je leerlingen 
met twee of meer bij elkaar met een gezelschapsspel. Dit ziet er enorm sociaal en 
sfeervol uit. 
Een ander voorbeeld van de servicegerichtheid is dat er 30 koptelefoons voor in de 
uitlening beschikbaar zijn. 

http://www.lodenstein.nl/


Rubriek Mediatheek van de Maand  
 

 pag.  2/3 

 
 
 
 
 
Drie jaar geleden heeft de mediatheek een facelift gekregen. Voorheen was de 
mediatheek op de 3e verdieping gehuisvest, maar het uitgangspunt is nu dat alle 
afdelingen die wat onrust met zich mee brengen zoals de kantine en toch ook wel 
de mediatheek bijeengebracht zijn op de benedenverdieping. Eigenlijk niet verkeerd 
want hierdoor zit de mediatheek nu op een A-locatie. Meteen aan je rechterhand bij 
de entree van het gebouw zie je de mediatheek, heel centraal bij binnenkomst. Dit 
maakt het natuurlijk heel handig nog even snel boeken in te leveren of te lenen.   
 
De kracht van de mediatheek is om samen te werken en te overleggen met de 
verschillende secties en als mediatheek telkens te bekijken waar je wat voor hen 
kunt betekenen. Zo kun je zorgen dat iedereen het gevoel krijgt dat de mediatheek 
echt wat toevoegt! 
Eten mag niet in de mediatheek. Mocht dit toch een tweede maal gebeuren dan 
bestaat je corvee uit het zuigen van de mediatheek waarbij dan wel wordt verwacht 
dat je nog meer opzuigt dan je eigen kruimels! 
 
Ook het vermelden waard is het feit dat leerlingen van het naastgelegen 
Hoornbeeck College (MBO) ook gratis lid kunnen worden van deze mediatheek, 
gemiddeld maken daar zo’n 100 leerlingen gebruik van. 

 
Natuurlijk zijn we inmiddels heel nieuwsgierig geworden naar Henk. Wie is de 
persoon achter de stuwende kracht van de mediatheek? 
Henk woont aan de rand van Barneveld samen met zijn vrouw en tien kinderen. Hij 
geniet als hij wakker wordt enorm van de ruimte op zijn voormalig boerderijtje en 
van zijn dieren   Op het werk geniet hij met volle teugen als het gewoon allemaal lekker 
loopt en het niet te rustig is. Hij is altijd blij als de toets periode weer voorbij is. 

 
Zijn wens voor de toekomst is om vooral actueel te blijven en in te haken op 
nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt bijvoorbeeld op school BYOD onderzocht. Een 
concept waarbij personeel zijn eigen apparatuur meebrengt om zodoende 
vaardiger te werken. Ook andere ontwikkelingen binnen het onderwijs worden 
nauwlettend gevolgd.  

 
Anekdote: 
Aan het eind van het schooljaar zijn er altijd competities. Welke leerling (en klas) 
heeft bijvoorbeeld de meeste boeken geleend? Uiteraard levert dat een beloning 
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op. Naar verwachting zal het getal rond de 300 (!) uit gaan komen. 
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