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Leesplan.nl

Leesplan
Leesplan.nl is een initiatief van Stichting 
Lezen en geeft de (geregistreerde) 
gebruiker een handvat om planmatig 
te werken aan leesbevordering. De 
website voorziet in de behoefte aan een 
praktisch instrument waarmee scholen en 
kinderopvangorganisaties de doorgaande 
leeslijn voor hun eigen instelling kunnen 
invullen. De website is, mede op verzoek van 
onderwijsinstellingen en bibliotheken, door 
BSL ontwikkeld en gebaseerd op het rapport 
De Doorgaande Leeslijn (Stichting Lezen, 
2005). Leesplan.nl is een aanvulling op de 
websites leesplein en literatuurplein waarbij 
de laatste ook door BSL is ontwikkeld.

De leesplan.nl website en het onderliggende 
CMS faciliteren het maken van leesplannen. 
Tevens is de door BSL in een eerder stadium 
ontwikkelde en opgeleverde nationale 
projectenbank geïntegreerd in deze site. BSL 
heeft voor dit project samengewerkt met 
het ontwerpbureau Lava (www.lava.nl) te 
Amsterdam, welke de basis voor het design 
voor haar rekening heeft genomen.

Drupal CMS
Voor leesplan.nl heeft BSL gekozen om het 
CMS Drupal als basis te gebruiken.  
De architectuur van Drupal sluit prima 
aan op de manier van werken van BSL: het 
bouwen van dedicated softwareproducten 
voor klanten zonder de flexibiliteit uit het 
oog te verliezen.

Drupal is een modulair systeem 
waardoor elke site exact op maat kan 
worden gemaakt. Het CMS biedt software 
ontwikkelaars vrijwel onbeperkte 
mogelijkheden om custom code te 

integreren. Op verschillende niveau’s 
kan een ontwikkelaar met eigen code 
inhaken op de structuur van het op PHP 
gebaseerde CMS. Hierdoor is een hoge 
mate van flexibiliteit mogelijk en heeft de 
ontwikkelaar veel vrijheid. Tegelijkertijd 
worden wel alle voordelen van het CMS en 
de onderliggende MySQL database benut. 

Drupal is open source, wat 
betekent dat het platform 
continu wordt verbeterd door 
een actieve community van 
ontwikkelaars verspreid over 
de hele wereld. Support en documentatie 
zijn overal op het web te vinden. Last but 
not least is het met Drupal mogelijk een 
site te ontwikkelen (vormgeven) waarvan 
de eindgebruiker niet zal zien dat de website 
op een CMS is gebaseerd, een welkome 
zegen voor vormgevers. Dit is een belangrijk 
voordeel ten opzichte van diverse andere 
content management systemen.

Drupal wordt vaak ingezet voor complexe 
sites vanwege de solide opbouw, het 
doordachte user-account-systeem en 
degelijke beveiliging. Dit betekent echter 
niet dat kleinere site’s niet op dit CMS 
te bouwen zouden zijn. Integendeel, zo 
‘eenvoudig’ als Drupal is uit te breiden, zo 
eenvoudig is het om het compact te houden. 
De keuze is aan de klant.

BSL: Standaard maatwerk
Naast de complete interface (een theme 
binnen Drupal), gebaseerd op het ontwerp 
van Lava, hebben BSL ontwikkelaars ook 
een set van diverse maatwerk modules 
ontwikkeld welke samen het kloppend hart 
van leesplan.nl vormen.

Module: Mijn Leesplan
Een leesplan geeft houvast bij de inrichting 
van leesbevordering binnen een instelling. 
In een leesplan, waar uitgegaan wordt van 
een schooljaar, legt een instelling namelijk 
vast op welke wijze er in de verschillende 
(leer)jaren aan leesbevordering wordt 
gewerkt. De opdracht aan BSL was dit traject 
te digitaliseren. Leesplan.nl is daarom 
meer een webapplicatie dan een website, 
want naast de beschikbare achtergrond-
informatie, vormt het samenstellen van een 
leesplan het speerpunt van dit product.

In een leesplan wordt per doelgroep 
genoteerd welke leesbevorderingsactiviteiten 
dat jaar aan de orde zullen komen. Een 
leesplan bestaat hiertoe o.a. uit een aantal 
vragen. Met het beantwoorden van deze 
vragen krijgt de leesplan opsteller meer 
inzicht in de situatie in de eigen instelling 
omtrent het leesbevorderingsbeleid. 

Daarnaast bundelt een leesplan ook alle 
activiteiten welke in een schooljaar zullen 
worden ontplooid. Deze worden automatisch 
in een agenda grafisch zichtbaar gemaakt. 
Het kan daarbij gaan om allerhande 
(structurele) activiteiten zoals voorlezen, 
het organiseren van de boekenkring, 
het houden van boekbesprekingen, het 
maken van boekverslagen, het uitnodigen 
van een schrijver, het meedoen aan een 
voorleeswedstrijd en nog veel meer. 

Ook de activiteiten waar de hele 
kinderopvanginstelling, de school of de 
bibliotheek aan meedoet, kunnen worden 
vastgelegd. Bijvoorbeeld: activiteiten tijdens 
de Kinderboekenweek of projecten rond 
boeken en lezen. Uit de projectenbank 
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BRIGHT SIDE OF LIFE

Bright Side of Life (BSL), 
opgericht in 1992, is een 
dynamisch en innovatief 
softwarehuis uit Breukelen. 
Wij ontwerpen en ontwikkelen 
geavanceerde Web 2.0, OS X  
en Windows toepassingen, 
vaak met behulp van Oracle, 
Sybase en MySQL databases, 
alsook intelligente zoek- en 
classificatietechnologie van 
Autonomy en Exalead. 
Daarnaast ontwikkelen we ook 
voor mobiele platformen zoals 
de iPhone/iPad en Android.

Werkend met de nieuwste 
technologieën staat BSL 
synoniem voor “flexibiliteit 
en innovatie”. Onze ervaring 
heeft BSL stevig in het zadel 
gezet in de snel veranderende 
wereld van Web 2.0 ontwerp- 
en applicatie-ontwikkeling. 
U kunt op BSL vertrouwen 
wanneer het gaat om het 
snel afleveren van web- of 
werkstationoplossingen op het 
platform van uw keuze.

BSL is tevens een leverancier 
van oplossingen voor het 
beheer, online opvragen, 
publiceren en distribueren 
van multimedia assets zoals 
digitale beelden, video, audio, 
afbeeldingen, brochures (PDF) 
en MS Office-documenten. 
Onze unieke en flexibele FRS 
technologie kan uw gebruikers 
voorzien van veilige en snelle 
toegang tot vrijwel elk type 
van digitale informatie.

Bright Side of Life BV
the brighter side of software
De Corridor 21G
3621 ZA  Breukelen
tel:  +31 (0)346 552700  
fax: +31 (0)346 552425

email: sales@brightside.nl 
website:  www.brightside.nl

kunnen (grotere) landelijke activiteiten 
worden geselecteerd en toegevoegd.

Doorontwikkeling
In 2012 heeft BSL van Stichting Lezen de 
opdracht gekregen om leesplan.nl naar 
aanleiding van gebruikerservaringen verder 
te optimaliseren. Zo is het universele leesplan 
opgesplitst in drie afzonderlijke leesplannen 
gericht op drie verschillende doelgroepen. De 
kinderopvang vraagt namelijk een andere 
benadering dan het basisonderwijs of het 
voortgezet onderwijs. Ieder leesplan is nu 
specifiek gericht op één doelgroep met o.a. 
relevante achtergrondinformatie en dus 
nog beter af te stemmen op de dagelijkse 
onderwijspraktijk.

Module: Projectenbank
Onderdeel van leesplan.nl is de nationale 
projectenbank. De projectenbank is een 
verzameling van projecten en ideeën. 
Doel van de projectenbank is het landelijk 
beschikbaar stellen van allerhande projecten 
en het levert daardoor een schat aan 
informatie aan iedereen die ideeën wil 
opdoen om het lezen door kinderen van 
0-18 jaar te bevorderen. Projecten worden 
gerangschikt naar gekoppelde criteria 
en kunnen worden opgenomen in een 
individueel leesplan.

Degene die het project aanmeldt selecteert 
criteria bij het invoeren van een nieuw 
project. Zo moeten o.a. de hoofddoelstelling 
en doelgroep bepaald worden. Vervolgens is 
het project voor elke bezoeker terug te 
vinden via het ingebouwde zoekfilter.

Alleen geregistreerde bezoekers kunnen een 
leesplan opstellen en derhalve projecten 
opnemen in een leesplan. Een leesplan is 

alleen in te zien en te wijzigen door degene 
die over de juiste inlogcode beschikt.

Meer informatie
Tijdens een oriënterend gesprek en 
desgewenst met een demonstratie die 
is toegespitst op uw organisatie laten 
wij u graag zien wat BSL voor u zou 
kunnen betekenen.

U kunt contact met ons opnemen 
via sales@brightside.nl of bellen op 
0346 - 55 27 00. Bezoekt u ook eens onze 
website voor meer informatie over ons, onze 
producten of onze andere brochures.

Achtergrond informatie 
Stichting Lezen

Historie
Stichting Lezen is in 1988 opgericht 
door de Koninklijke Boekverkopersbond, 
het Nederlands Uitgeversverbond en de 
Vereniging van Openbare Bibliotheken. 
Ook ECI B.V. voor boeken en platen sloot 
zich aan. In 1994 is Stichting Lezen door 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) aangewezen als 
landelijk platform voor leesbevordering. 
Stichting Lezen beheert het door het 
Ministerie beschikbaar gestelde budget 
voor leesbevordering.

Doelstelling
Stichting Lezen bevordert het lezen in de 
Nederlandse en Friese taal in de ruimste zin 
van het woord. Zij levert een bijdrage aan 
het verbeteren van het leesklimaat en de 
leescultuur, als onderdeel van het algemene 
lees- en literatuurbeleid van het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


