Interview Maaike Landman en Dia Wesseling (ProBiblio)
Tijdens landelijke studiedag MLP/4YOU 31 mei 2016 in Utrecht
What’s new in 2016
In en aanleiding
Maaike en Dia, jullie zijn bij ProBiblio dè MLP aanspreekpunten. Ik begrijp dat er wat
veranderingen op stapel staan dit jaar. Waarom is dat nodig?
Maaike: We hebben de sterke wens om MLP en 4you meer landelijk uit te zetten en de
verouderde website te vernieuwen. We merken dat de fut is er een beetje uit is bij de
formules en in veel bibliotheken. We willen er graag samen met de bibliotheekmedewerkers
nieuw leven inblazen….
Hoe weten jullie wat er leeft bij bibliotheken?
Dia: Er is een rondetafelgesprek georganiseerd voor NH bibliotheken en een belronde in ZH.
We krijgen regelmatig mails met wensen of opmerkingen. En natuurlijk de tips & tops op de
flap-overs tijdens de studiedag.
Noem eens wat dingen die gaan veranderen.
Maaike: De teksten op de MLP & 4YOU sites worden gecheckt op actualiteit en
gecomprimeerd. Afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen worden deze gelinkt aan de
nieuwe ProBiblio site (begin 2017).
De abonnementsvorm is al veranderd: de inlog voor het bibliotheekdeel bestaat nog, maar
wordt dit jaar ook buiten NH & ZH gratis aangeboden door ProBiblio.
Samen met Uitgeverij Bontekoe en Elseline Knuttel stellen we 2x per jaar de Makkelijk Lezen
Top 25 samen.
Zijn er ook landelijk ontwikkelingen waar jullie op inspelen
Dia : We hopen op een landelijke adoptie van MLP/4YOU door de KB. Eerste positieve
gesprek is geweest. Nader overleg volgt met een aantal POI’s en bibliotheken. Wie mee wil
praten kan zich melden.
Pilot den Bosch (zie presentatie Wendie van der Aa). Hier is het plan uit voortgekomen om
een Module zwakke lezers voor leesconsulenten te ontwikkelen (1,5 dag) met daarin theorie,
de materialen uit de pilot en aandacht voor leesgesprekken. Pilot start in het najaar 2016.
Maaike: De database is beschikbaar gesteld aan HKA.
Hoe kunnen bibliotheken deze ontwikkelingen volgen?
Dia: Het laatste nieuws communiceren we via de Facebook groep ‘makkelijklezen’. Daar staat
ook de top 25 gepubliceerd. Via ProNews van ProBiblio zijn de ontwikkelingen te volgen.
We willen het MLP ook in het onderwijs promoten op de infomarkt tijdens de
Dyslexieconferentie van Lexima en wellicht komt er een filmpje…
Hebben jullie nog een vraag aan het publiek?
Maaike: Ja, moeten we het MLP feest vernieuwen? Antwoord: wel behoefte aan een
programma voor deze doelgroep
Dia : Gebruiken jullie het Makkie logo? Antwoord: meeste gebruiken het niet, te kinderachtig,
maar er zijn ook bibliotheken die net alles beplakt hebben met Makkie stickers…

