
CONCEPT

De Bibliotheek Eindhoven en Garage2020 hebben samen met Salto, Korein, 
CQM, Edux, Smart Start, leraren, ouders én kinderen een applicatie ontwikkeld 
die kinderen boekadvies geeft: What’s Next Junior. Met de handscanner 
kunnen kinderen op school een boek scannen dat ze gelezen hebben of leuk 
vonden. Vervolgens geeft de applicatie een advies van andere boeken die 
leuk zijn om te lezen (op basis van ‘anderen lazen ook’-principe). Leraren en 
ouders kunnen de applicatie ook gebruiken om bijvoorbeeld een volgend 
voorleesboek te vinden. Zij kunnen de schrijver en/of titel van een boek intypen 
als ze geen scanner voorhanden hebben. De applicatie is een reguliere website, 
dus overal toegankelijk!

What’s Next Junior is een soort ‘Netflix’ maar dan voor boeken!

Met What’s Next Junior proberen we de leesdrempel te verlagen en te zorgen voor een positieve 

leeservaring, om op een speelse manier de taalvaardigheid van kinderen te verbeteren.

UITDAGING

De uitdaging van het project is het stimuleren van het lees- en voorleesplezier bij ouders, kinderen en leraren. 

Nederlandse jongeren lezen steeds minder vaak langere teksten en hebben steeds minder plezier in lezen. Hierdoor 
bouwen ze minder taalvaardigheid op. Vloeiend lezen, samen met woordenschat en kennis 
van de wereld, zorgt voor tekstbegrip. Dat heeft invloed op hoe zelfstandig de jongeren 
later mee kunnen doen in de online en offline maatschappij. Leesplezier krijg je vooral als 
wat je leest, past bij jouw interesses, maar het kiezen van een leuk boek is een lastige klus. 
What’s Next Junior helpt kinderen, ouders en leerkrachten bij het kiezen van een 
leuk boek om op die manier kinderen die weinig geprikkeld worden in taal, positieve 
ervaringen te geven.

Kinderen kunnen 
thuis of op school WNJ 
gebruiken om een leuk 
boek uit te kiezen. Op 
school is het advies 
gekoppeld aan de 
collectie van de school.

Ouders kunnen thuis 
WNJ gebruiken om een 
leuk boek te kiezen om 
voor te lezen of voor 
hun kind te lenen.

Leraren kunnen WNJ in 
de klas gebruiken om 
een leuk boek te kiezen 
voor de kinderen of een 
leuk voorleesboek te 
vinden.

Klik hier en 
probeer het zelf!

Deze link is gekoppeld 
met de collectie van 

de Bibliotheek 
Eindhoven.

Het concept is gebaseerd op de huidige What’s Next applicatie van de Bibliotheek 
Eindhoven. Dit is een vaste opstelling in de openbare bibliotheek in Eindhoven waar 
men ook boekadvies krijgt door het scannen van een boek. What’s Next en daarmee 
ook What’s Next Junior is het resultaat van de samenwerking tussen de Bibliotheek 
Eindhoven en de Koninklijke Bibliotheek.

EN NU VERDER!

De versie die hiernaast te zien is, wordt momenteel door verschillende 
scholen en ouders in Eindhoven getest. 

Door de resultaten die we ophalen in de huidige pilot zien we veel 
potentie om What’s Next Junior verder te ontwikkelen. We denken 
aan het toevoegen van functionaliteiten zoals het aangeven van 
interesses, leesniveau etc. Daarnaast willen we kijken hoe het 
advies niet alleen uit fysieke boeken kan bestaan, maar ook uit 
luisterboeken, e-books en nog veel meer. We willen daarbij ook 
anderstalige boeken meenemen in het advies voor kinderen van een 
niet-Nederlandse afkomst.

Daarnaast willen we What’s Next Junior gaan opschalen zodat het 
uiteindelijk voor elke school, elk kind en elke ouder in Nederland 
toegankelijk is.

Mede mogelijk 
gemaakt door:

https://wnjwittedame.boekadvies.bibliotheekeindhoven.nl/

