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Impulsregeling POI’s 2019-2020
de Bibliotheek  

Binnen het actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2019 stelt Kunst van Lezen ieder schooljaar 

stimuleringsgelden ter beschikking aan basisscholen, bibliotheken en POI’s. Het aantal scholen per 

provincie dat zich hiervoor kan aanmelden is bekend bij de desbetreffende POI. Onderliggend document 

beschrijft de geactualiseerde voorwaarden van de regeling, zoals die ook gevoerd is in de periode 2013-2015.

De Impulsregeling 2019-2020 is bedoeld om met 100 nieuwe scholen een langjarige samenwerking aan te gaan in 

het kader van de aanpak de Bibliotheek op school. De scholen komen in aanmerking als er in het werkgebied van de 

basisbibliotheek/gemeente minstens 1 de Bibliotheek op school-school is opgezet. 

Er is voor 2019-2020 € 1.500 budget beschikbaar per school voor de aankleding/meubilair van een schoolbibliotheek volgens de 

aanpak de Bibliotheek op school. Daarnaast ontvangt de aanvrager per basisschool een signingpakket. Er is binnen de regeling 

geen vergoeding voor een leesconsulent of educatief specialist, omdat er al tenminste een de Bibliotheek op school-school in het 

werkgebied is gevestigd. 

Aanvraagtermijn: De aanvraag van de impulsregeling dient uiterlijk 10 mei voorafgaand aan het schooljaar te zijn ingediend. De 

regeling geldt voor het schooljaar 2019-2020. 

Aanvrager: De POI dient de aanvraag, in het kader van de implementatie van de Bibliotheek op school, in namens maximaal 

5 basisbibliotheken. Basisbibliotheken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Bibliotheek op school in het kader van 

deze Impulsregeling. Zij moeten verantwoording afleggen aan Kunst van Lezen over de bereikte resultaten in het kader van die 

Impulsregeling. De POI is verantwoordelijk voor de ondersteuning van basisbibliotheken bij de uitvoering van de Impulsregeling. De 

POI krijgt daarvoor een vergoeding waarover zij verantwoording aflegt aan Kunst van Lezen.

Indienprocedure: De POI maakt voor de aanvraag  gebruik van het excelbestand Aanvraagformulier Impulsregeling de Bibliotheek 

op school. 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 10 mei 2019 in tweevoud (1 schriftelijke en 1 digitale versie, waarvan de digitale versie in PDF) 

te worden opgestuurd naar Stichting Lezen. 

Stichting Lezen

T.a.v. Impulsregeling Kunst van Lezen voor de Bibliotheek op school

Nieuwe Prinsengracht 89

1018 VR Amsterdam

malexander@lezen.nl  (voor de digitale versie) 

Looptijd project: Na toekenning loopt het project tot het eind van het schooljaar waarvoor de regeling is aangevraagd. 

Budget: De POI ontvangt € 1.500,- per school voor stimulering van de Bibliotheek op school op maximal vier scholen binnen het 

werkgebied van maximaal vijf basisbibliotheken per provincie. Kunst van Lezen bekostigt per school een signingpakket t.b.v. de 

schoolbibliotheek. Er is daarnaast € 350,- per school beschikbaar voor coördinatie door de POI.  

Kunst van Lezen bekostigt grotendeels de train-de-trainer leescoördinatoren, de ontwikkeling van nieuwe 

modules binnen het opleidingshuis van de Bibliotheek op school, alsmede de ontwikkeling en uitvoering van 

de landelijke monitor en het wetenschappelijk onderzoek naar de Bibliotheek op school.
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Omschrijving
De Bibliotheek op school is de aanpak waarbij basisschool en bibliotheek samen bouwen aan een gezamenlijke visie 

op het meetbaar verbeteren van de prestaties op de thema’s LEZEN en MEDIAWIJSHEID (met name het onderdeel 

informatievaardigheden).

Met bovenstaande bouwstenen van de Bibliotheek op school legt u als bibliotheek een minimale basis om aan de wensen van de 

school tegemoet te komen. In deze minimale basis gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rondom lezen 

en informatievaardigheden als onderdeel van mediawijsheid:

• die geborgd is in het beleid van school en bibliotheek;

• waarbij een professionele leesconsulent van de bibliotheek een adviserende en ondersteunende rol vervult voor de   

 leescoördinator en het team van de school;

• waarbij jaarlijks doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten;

• waarbij jaarlijks alle activiteiten worden vastgelegd in eenleesplan en een op informatievaardigheden toegespitst   

 mediaplan en

• waarbij een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking van het leesonderwijs.

Het is de doelstelling van Kunst van Lezen dat in 2019 90% van de basisbibliotheken met de lokale overheid en overige 

instellingen samenwerkt binnen een lokaal leesbevorderingsnetwerk. Binnen het basisonderwijs wordt in 2019 52,5% van 

de leerlingen bereikt met de Bibliotheek op school in het werkgebied van 87% van de basisbibliotheken. Met aantoonbare 

verbetering van het plezier in lezen en mediagebruik. En hiermee het verbeteren van de taal-, lees- en informatievaardigheden 

van kinderen.

In 2017, 2018 en 2019 biedt Kunst van Lezen (op voorwaarde van financiering van het programma door OCW) Provinciale 

Ondersteuningsinstellingen (POI’s) en G4-bibliotheken een financiële impulsregeling om:

1. een aanzet te geven om de aanpak van de Bibliotheek op school grootschalig uit te rollen in het eigen werkgebied;

2. meerdere goede voorbeelden en ambassadeurs te creëren binnen dit werkgebied als basis voor verdere uitrol;

3. de provinciale en/of bovenlokale organisatie te vormen om uitrol, continuïteit en doorontwikkeling van de Bibliotheek op  

 school te borgen voor de komende jaren.
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Algemene voorwaarden
1. Voorwaarden bij selecteren scholen

1.1.  Scholen komen in aanmerking voor stimuleringsgeld als:

• er in het werkgebied van de basisbibliotheek/gemeente minstens 1 de Bibliotheek op school-school is opgezet.

1.2. Per provincie kunnen er maximaal 5 basisbibliotheken meedoen met maximaal 4 basisscholen volgens onderstaande  

 verdeling.

• Flevoland – 4 basisscholen

• Zeeland – 4 basisscholen

• Drenthe – 4 basisscholen

• Friesland – 7 basisscholen

• Groningen – 7 basisscholen

• Limburg – 7 basisscholen

• Overijssel – 7 basisscholen

• Utrecht – 7 basisscholen

• Gelderland – 13 basisscholen

• Noord-Brabant – 13 basisscholen

• Noord-Holland – 13 basisscholen

• Zuid-Holland – 14 basisscholen

2. Voorwaarden bij besteding impulsgelden

2.1.  Per participerende POI is is per provincie een stimuleringsbedrag van € 1.500,- per school aan te vragen. Dit bedrag   

 dient volledig ten goede te komen aan de leesomgeving  (o.a. meubilair, aankleding) per basisschool. Daarnaast   

 ontvangt de aanvrager per basisschool een herkenbaar inrichtingselement voor de Bibliotheek op school.

2.2. Per POI is ook een stimuleringsbedrag van € 350,- per school aan te vragen dat bestemd is voor coördinatie van de   

 Bibliotheek op school in de eigen provincie.

2.3. De uitgekeerde bedragen uit 1.1 en 1.2 zijn inclusief eventueel verschuldigde btw.

2.4.  De aanvragende POI en de uitvoerende bibliotheken/scholen investeren gezamenlijk bij voorkeur zelf ook hetzelfde   

 bedrag als de ontvangen impulsgelden. De besteding van deze eigen investering draagt bij aan de realisatie van de   

 hierna genoemde voorwaarden per thema en bouwsteen van de Bibliotheek op school.

2.5.  De evaluatie zal er onder andere uit bestaan dat een langjarige samenwerkingsovereenkomst tussen school en   

 bibliotheek overlegd moet kunnen worden.

3. Voorwaarden bij besteding van de coördinatiegelden

3.1. De tegemoetkoming voor coördinatie vanuit POI’s komt volledig ten goede aan de realisatie van de punten 3.2 t/m 3.8.

3.2. Vast agenderen van de Bibliotheek op school (en BoekStart in de Kinderopvang) tijdens (provinciale) 

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

 calculatie, exploitatie, personeelsbeleid en het deelnemen aan de campagne Strategische Netwerken van Kunst van  

 Lezen.

3.3. Coördineren van modules mbo+, hbo, (incl. Mediawijsheid) en cursussen Open Boek (leerkrachten). De laatste cursus  

 wordt ook door POI-medewerkers of medewerkers van basisbibliotheken gedoceerd in de regio.

3.4. Coördineren van digitale activiteiten rondom de Bibliotheek op school in opdracht van de KB.

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

 leesbevorderingsacties van CPNB (zoals Kinderboekenweek) en Stichting Lezen (zoals Voorleeswedstrijd).

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

 kennisdelingsbijeenkomsten (3x per jaar) rondom de Bibliotheek op school.

3.7. Coördineren jaarlijkse Monitor de Bibliotheek op school en de jaarpeiling van de KB.

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

 

Voorwaarden bij de bouwstenen en thema’s van de Bibliotheek op school
Er zijn geen landelijke normen voor de invulling van de verschillende bouwstenen. Hoe de Bibliotheek op school er lokaal 

uiteindelijk uit komt te zien, bepaalt de bibliotheek met de school op basis van lokale speerpunten, uitkomsten van de monitor 

en specifieke wensen en behoeften. U bent een Bibliotheek op school wanneer uw pakket een volwaardige invulling geeft aan de 

bouwstenen die het opbrengstgericht samenwerken mogelijk maken.

Toch zijn er wel bepaalde richtlijnen te geven voor een optimale situatie, bijvoorbeeld om als stip op de horizon naartoe te 

groeien. Op basis van ervaringen binnen het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen en verschillende wetenschappelijke 

onderzoeken blijkt dat de Bibliotheek op school het beste resultaat oplevert wanneer deze richtlijnen als uitgangspunt voor 

samenwerking worden gehanteerd. Die richtlijnen zijn terug te vinden in bijlage 1 van de Gids de Bibliotheek op school voor 

Bibliotheken en Provinciale Ondersteuningsinstellingen. 
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Voor de Impulsregeling de Bibliotheek op school gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot de thema’s en bouwstenen 

van de Bibliotheek op school. 

4. Voorwaarden bij de thema’s en bouwstenen van de Bibliotheek op school

      4.1. Per participerende basisschool ontvangt de coördinator van de Bibliotheek op school van de betrokken POI van de   

 uitvoerende basisbibliotheek bij de digitale verantwoording van de impulsgelden minimaal een ondertekende   

 dienstverleningovereenkomst en eventueel ook een ondertekende samenwerkingsovereenkomst uit de toolkit op   

 www.debibliotheekopschool.nl. Of een intentieverklaring om een dergelijke overeenkomst het volgende jaar   

 te ondertekenen.

4.2. Voorwaarden bij het thema Lezen

 » Zie in 4.1 genoemde dienstverlenings- of samenwerkingsovereenkomst

4.3. Voorwaarden bij het thema Informatievaardigheden (als onderdeel van Mediawijsheid)

 » Zie in 4.1 genoemde dienstverlenings- of samenwerkingsovereenkomst

4.4. Voorwaarden bij de bouwsteen Expertise

 » Zie in 4.1 genoemde dienstverlenings- of samenwerkingsovereenkomst en aanvullend:

 » Een door de bibliotheek beschikbaar gestelde lees-mediaconsulent voor 2-4 uur per week per school (in de op  

 startperiode van 2-3 jaar);

 » Een door de school beschikbaar gestelde leescoördinator met 2-4 taakuren per week, die het team ondersteunt  

 in het uitvoeren van het leesplan en een op informatievaardigheden toegespitst mediaplan, en die deelneemt  

 aan een leescoördinatorennetwerk.

4.5. Voorwaarden bij de bouwsteen Collectie

 » Zie in 4.1 genoemde dienstverlenings- of samenwerkingsovereenkomst en aanvullend:

 » School en bibliotheek stellen gemiddeld 3-5 titels per leerling van groep 1 t/m 8 ter beschikking, bestaande   

 uit een passende mix van fysiek geplaatst en digitaal gereserveerd en een passende mix van boeksoorten en   

 leesniveaus;

 » De collectie – voor een doelgroep naar keuze – staat geplaatst op een centrale plek in de school of geclusterd   

 per bouw, bij voorkeur in een schoolbibliotheek. Dit kan een eigen collectie zijn of een (wissel-)collectie van de  

 bibliotheek; 

 » De totale collectie wordt gepresenteerd in een stimulerende en kindvriendelijke leesomgeving.

4.6. Voorwaarden bij de bouwsteen Lees- & Mediaplan

 » Zie in 4.1 genoemde dienstverlenings- of samenwerkingsovereenkomst

4.7. Voorwaarden bij de bouwsteen Monitor

 » Zie in 4.1 genoemde dienstverlenings- of samenwerkingsovereenkomst

4.8. Voorwaarden bij de bouwsteen Digitaal portaal

 » Zie in 4.1 genoemde dienstverlenings- of samenwerkingsovereenkomst

4.9. Voorwaarden bij de bouwsteen Netwerk & Beleid

 » Directie van participerende bibliotheek en school en/of schoolbestuur en vertegenwoordiging uit de gemeente  

 ontmoeten elkaar regelmatig in een netwerk rond lezen en taal, bij voorkeur binnen de LEA. Met als doel om in  

 samenhang activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren en om deze samenhang te versterken en bevorderen.

4.10. Voorwaarden bij de bouwsteen Activiteiten

 » Participerende bibliotheken en scholen besteden dagelijks aandacht aan leeswerkvormen rondom vrij lezen,   

 voorlezen en praten over boeken en organiseren activiteiten rondom de leesbevorderingsacties van CPNB   

 (zoals Kinderboekenweek) en Stichting Lezen (zoals Voorleeswedstrijd).

4.11. Voorwaarden bij de bouwsteen Exploitatie

 » Participerende bibliotheken en POI maken gebruik van de Toelichting Rekenmodel de Bibliotheek op school en  

 Financieringsmodellen en toelichting op de btw uit de toolkit op www.debibliotheekopschool.nl

4.12. Voorwaarden bij de bouwsteen Marketing & Communicatie

 » De bibliotheek organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor leescoördinatoren om praktijkervaringen uit te   

 wisselen en kennis te delen.

Achtergrondinformatie
Wilt u meer informatie over deze bouwstenen, dan kunt u hiervoor terecht op www.debibliotheekopschool.nl, 

www.kunstvanlezen.nl en de Gids van de Bibliotheek op school.


