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Pilotregeling  

Meer lezen, beter in taal in het mbo 
 

Februari 2019  
 

  

Wat is de doelstelling van de pilots? 
Kunst van Lezen1 start in dit laatste jaar van de lopende beleidsperiode met zeven pilots ‘Lezen in het 

mbo’. De pilots zijn gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid van de studenten door ‘Meer 

lezen, beter in taal in het mbo’. In de pilots is aandacht voor een duurzame samenwerking tussen 

bibliotheek en mbo, gebaseerd op de bouwstenen van de Bibliotheek op school. Daarin kiezen school 

en bibliotheek voor bepaalde accenten passend bij hun eigen lokale situatie.   

  

Voor alle pilots geldt dat een ondertekende samenwerkingsovereenkomst door het management van 

school en bibliotheek een randvoorwaarde is voor de toekenning van de pilot. 

                                                           
1 Kunst van Lezen is een, door het ministerie van OCW geïnitieerd en gefinancierd, leesbevorderings-

programma dat uitgevoerd wordt door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. Het programma 

bestaat uit BoekStart (0-4 jaar), de Bibliotheek op school (4-18 jaar) en leesbevorderingsnetwerken.   
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Wie kan deelnemen aan de pilots?  
Bibliotheken en mbo-scholen die al met elkaar samenwerken of van plan zijn dat te gaan doen en 

bekend zijn met het belang van meer lezen, beter in taal. De pilots kunnen in alle leerjaren en mbo-

opleidingen uitgevoerd worden. Meedoen kan door het indienen van een pilotbeschrijving die via de 

eigen POI verkrijgbaar is. In de pilotbeschrijving is onder meer aandacht voor de doelgroep, 

doelstellingen, activiteiten, gewenste resultaten en begroting. Er is altijd sprake van co-financiering. 

Scholen en bibliotheken die al eerder deelnamen kunnen opnieuw een aanvraag indienen.  

De ontwikkelde instrumenten binnen de pilot komen landelijk beschikbaar via de websites van de 

Bibliotheek op school en Kunst van Lezen. De ontwikkelde instrumenten en documenten zijn op dit 

moment beschikbaar via: https://www.kunstvanlezen.nl/index.html?page_id=4101&newsItemId=1670  

 

Kunst van Lezen selecteert de deelnemende pilots op basis van ontvangen pilotbeschrijving via de 

POI. De selectie beantwoordt aan de behoefte aan ervaringen en goede praktijkvoorbeelden: 

• rond het programma de Bibliotheek op school in het mbo; 

• zo veel mogelijk verschillende vormen van samenwerking en specifiek voor de opleiding 

PWO met aandacht voor de beroepsvaardigheid (voor)lezen van en door de studenten; 

• bij verschillende opleidingen in het mbo; 

• rond het gebruik van de digitale producten en diensten van de KB | nationale bibliotheek. 

 

Wat houdt de regeling in? 
De pilotregeling houdt in: 

• School en bibliotheek ontvangen als de deelnemende pilot, op basis van de ingediende 

pilotbeschrijving, gezamenlijk een bedrag van € 7.000, -. Te besteden aan personele 

bezetting, leesomgeving (geen aankoop van boeken) en promotionele activiteiten. Alle 

bedragen zijn inclusief BTW.  

• De bibliotheek ontvangt via de POI het geoormerkte bedrag (via een beschikking van Stichting 

Lezen/Kunst van Lezen) en bepaalt in overleg met de school waar het bedrag aan besteed 

wordt. De begroting is onderdeel van de pilotbeschrijving. 

• Er is altijd sprake van cofinanciering. School en bibliotheek investeren tenminste hetzelfde 

bedrag aan de pilot (ieder tenminste € 3.500,-). Dit besteding van dit bedrag wordt bepaald 

door school en bibliotheek. 

• De samenwerking is vast gelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen bibliotheek en 

school en ondertekent door het management van bibliotheek en school.  

• De resultaten en ontwikkelde instrumenten tijdens de pilot komen landelijk beschikbaar.  

• De pilots vullen de mbo-monitor, de 0- en 1 meting.  

• De ondersteunende POI ontvangt voor de begeleiding en ondersteuning in haar werkgebied 

per bibliotheek/school € 500,- . 

• In verband met de afronding van de lopende beleidsperiode van Kunst van Lezen vindt de 

eindverantwoording voor 1 februari 2020 plaats. Dat geldt ook voor pilots die pas in september 

2019 gaan starten. Het ontvangen bedrag moet in 2019 besteed zijn. 

 

Aanmelden kan op twee momenten:  

• 1e tranche: voor 15 april 2019 via uw POI, eindevaluatie voor 1 februari 2020 

• 2e tranche: voor 1 juni 2019 via uw POI, eindevaluatie voor 1 februari 2020 

 

Voor meer informatie over de regeling en de procedure informeer bij uw POI contactpersoon of 

Marleen Wijnen, Kunst van Lezen, e-mail info@marleenwijnen.nl.  

https://www.kunstvanlezen.nl/index.html?page_id=4101&newsItemId=1670
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