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Stimuleringsregeling 2019 
BoekStart in de kinderopvang

Binnen het actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018 stelt Kunst van 

Lezen ieder jaar stimuleringsgelden ter beschikking aan bibliotheken, 

kinderopvang en POI’s voor de uitvoering van BoekStart in de kinderopvang. 

Het actieprogramma is met een jaar verlengd t/m 2019. Het aantal kinderopvang-

locaties per provincie dat zich hiervoor kan aanmelden, is bekend bij de betreffende 

POI. Onderliggend document beschrijft de voorwaarden van de regeling, zoals die ook 

gevoerd is in de periode 2015-2017.

De Stimuleringsregeling 2019 is in principe bedoeld voor die basisbibliotheken die nog niet met BoekStart in de 

Kinderopvang werken, om de deelname in hun werkgebied binnen deze gemeenten nadrukkelijk te stimuleren. Het is echter 

ook mogelijk om hiervan gebruik te maken als basisbibliotheken al gestart zijn, maar nu in een nieuwe gemeente voor het eerst 

BoekStart in de kinderopvang invoeren. Eerst genoemde basisbibliotheken gaan voor en het overgebleven budget wordt dan 

verdeeld over de andere basisbibliotheken die met een nieuwe, andere gemeente voor deze regeling in aanmerking willen komen. 

Omschrijving 
BoekStart in de kinderopvang bestaat uit bouwstenen: netwerk&beleid, voorleesplan, expertise, leesomgeving inclusief collectie, 

activiteiten gericht op ouderbetrokkenheid en monitoring. Een aanbod vanuit de Bibliotheek aan de kinderopvang is niet nieuw. 

Het vernieuwende is hier de gestructureerde aanpak op meerdere terreinen tegelijk. De Bibliotheek maakt afspraken met de 

instellingen en legt deze vast. Een dergelijk intensieve aanpak zal positief effect hebben op het voorleesklimaat binnen het 

kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal.

Het is de doelstelling van Kunst van Lezen dat eind 2019 85% van de basisbibliotheken BoekStart in de kinderopvang uitvoert, 

waaraan 30% van de kinderopvanginstellingen in hun werkgebied deelneemt.

Aanvraagtermijn: De aanvraag van de stimuleringsregeling dient uiterlijk 1 mei 2019 ingediend te worden. 

Aanvrager: De POI dient de aanvraag, in het kader van de implementatie van BoekStart in de kinderopvang in, namens de 

bibliotheken. Basisbibliotheken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van BoekStart in de kinderopvang in het kader van deze 

stimuleringsregeling. Zij leggen verantwoording af aan Kunst van Lezen over de bereikte resultaten in relatie tot de aanvraag in 

het kader van die stimuleringsregeling. De POI is verantwoordelijk voor de ondersteuning van basisbibliotheken bij de uitvoering 

van de stimuleringsregeling. De POI krijgt daarvoor een vergoeding waarover zij verantwoording aflegt aan Kunst van Lezen. Deze 

vergoeding is gekoppeld aan het aantal locaties dat aangevraagd wordt. Wanneer de POI substantieel minder locaties inbrengt dan 

begroot kan de vergoeding aan de POI lager worden vastgesteld.

Indienprocedure: De Bibliotheek maakt voor de aanvraag gebruik van het Excelbestand Aanvraagformulier Stimuleringsregeling 

BoekStart in de kinderopvang.

Looptijd regeling: De regeling geldt voor 2019.

Looptijd project: Na toekenning loopt het project acht maanden. 

Budget: De POI ontvangt een van te voren vastgesteld bedrag voor de coördinatie van BoekStart in de kinderopvang. Het gaat hier 

om taken zoals begeleiding, werving, overleg en coördinatie. Dit bedrag is voor de helft ondergebracht bij 

deze stimuleringsregeling en voor de andere helft bij de stimuleringsregeling organisatie breed. 

De Bibliotheek ontvangt per kinderopvanglocatie een bedrag. De middelen worden via de POI gegeven aan de 

Bibliotheek. De Bibliotheek bespreekt met de kinderopvang hoe het geld wordt ingezet. 
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Per kinderdagverblijf/peuterspeelzaal       € 2.500,- 
• Presentatie kinderdagverblijf/peuterspeelzaal      €     375,-
• Eerste collectie:        €     375,-
• Scholing pedagogisch medewerkers:      €    400,-
• Scholing bibliotheekpersoneel:       €    260,-
• Projectbegeleiding lokaal (bibliotheek en kov):          €    840,-

• Activiteit:              €    250,- 

Van de Bibliotheek wordt verwacht dat ze, naast het aantal door Kunst van Lezen gesubsidieerde locaties zelf ook locaties 

inbrengen, gesubsidieerd door de gemeente of de kinderopvang. Het werven van nieuwe locaties kan bij aanvang maar ook 

tijdens het traject gebeuren.  In algemene zin bekostigt Kunst van Lezen tevens de train-de-trainer voorleescoördinatoren, de 

train-de-trainer interactief voorlezen, de landelijke Monitor en het wetenschappelijk vervolg onderzoek naar BoekStart.

POI
De POI dient de aanvraag in en maakt hiervoor gebruik van het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling BoekStart in de 

kinderopvang. Het formulier is per email toegezonden. Lees het formulier en de toelichting s.v.p. grondig door alvorens het in te 

vullen. De aanvraag is volledig als alle Excelbladen zijn ingevuld en deze is ondertekend door de directeur/bestuurder van de POI.

Het aanvraagformulier dient uiterlijk 1 mei in tweevoud (1 schriftelijke en 1 digitale versie, waarvan de digitale versie in PDF) 

te worden opgestuurd naar Stichting Lezen. Schriftelijk indienen is niet nodig als de digitale versie voorzien is van een digitale 

handtekening.

Stichting Lezen

T.a.v. Stimuleringsregeling Kunst van Lezen voor BoekStart in de kinderopvang

Nieuwe Prinsengracht 89

1018 VR Amsterdam

malexander@lezen.nl (voor de digitale versie) 

Algemene voorwaarden
1. Voorwaarden bij besteding stimuleringsgelden

1.1.  Per participerende POI is per provincie een stimuleringsbedrag van € 2.500 per kinderopvanglocatie aan te vragen. 

1.2.  Per POI is ook een stimuleringsbedrag aan te vragen dat bestemd is voor coördinatie van BoekStart in de kinderopvang  

 in de eigen provincie; 

1.3.  De uitgekeerde bedragen uit 1.1 en 1.2 zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW;

1.4.  De aanvragende POI en de uitvoerende bibliotheken/kinderopvanginstellingen investeren gezamenlijk zelf   

 minimaal hetzelfde bedrag als de ontvangen stimuleringsgelden. De besteding van deze eigen investering is   

 niet geoormerkt, maar draagt in ieder geval bij aan de realisatie van de onderdelen van het programma; leesomgeving,  

 collectie, deskundigheidsbevordering, ouderbetrokkenheid, voorleesbeleid en samenwerkingsnetwerk. 

1.5.  De evaluatie zal er onder andere uit bestaan dat een samenwerkingsovereenkomst tussen kinderopvang en bibliotheek  

 overlegd moet kunnen worden. Ook wordt er een vragenlijst ingevuld.

1.6.  De Bibliotheek doet mee aan de BOP VVE. De Bibliotheek en de kinderopvanginstelling doen mee aan de landelijke   

 BoekStart in de kinderopvang monitor.

2. Voorwaarden bij besteding van de coördinatiegelden

2.1.  De tegemoetkoming voor coördinatie vanuit POI’s komt volledig ten goede aan de realisatie van de punten 2.2 t/m 2.6;

2.2.  Vast agenderen van BoekStart in de kinderopvang tijdens (provinciale)

 directie-overleggen basisbibliotheken; het ondersteunen van het management van basisbibliotheken bij netwerken,  

 calculatie, exploitatie en personeelsbeleid.

2.3.  Coördineren van en communiceren over (regionale) activiteiten, waaronder conferenties, bijeenkomsten en

 leesbevorderingsacties van CPNB en Stichting Lezen (zoals De Nationale Voorleesdagen);

2.4.  Vraagbaak voor de basisbibliotheken in het eigen werkgebied en deelname aan de landelijke POI+G4

 kennisdelingsbijeenkomsten (4x per jaar) rondom BoekStart in de kinderopvang;

2.5.  Coördineren jaarlijkse Monitor BoekStart in de kinderopvang en de BOP VVE van de KB;

2.6.  Coördineren van aanvragen stimuleringsgelden voor basisbibliotheken bij Kunst van Lezen.

Achtergrondinformatie
Wilt u meer informatie over BoekStart in de kinderopvang, dan kunt u hiervoor terecht op www.boekstartpro.nl.

Een handreiking voor de implementatie vindt u op deze site. 


