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Stimuleringsregeling POI’s 2019
                       de Bibliotheek  

Doelstelling stimuleringsregeling vmbo
De stimuleringsregeling de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs/vmbo heeft ten doel een duurzame meerjarige 

samenwerking tussen bibliotheek en scholen te bevorderen op het gebied van lezen en mediawijsheid binnen het vmbo, door:

• structurele aandacht voor vrij lezen en vrijetijdslezen als onderdeel van het  onderwijsprogramma en het taalbeleid van de 

school. Dit komt terug in het  lees- en mediaplan van de school.

• structurele aandacht voor informatievaardigheden (mediawijsheid) als onderdeel van het onderwijsprogramma en het 

media- of ICT-beleid van de school. Dit komt terug in het lees- en mediaplan van de school.

• het vergroten van de expertise van docenten op het gebied van lezen en leesbevordering met aandacht voor het realiseren van 

een lees- en mediaplan. 

• het realiseren van een stimulerende lees- en informatieomgeving met een actuele collectie materialen, zowel fysiek als digitaal.

• het delen van ervaringen via landelijke/provinciale bijeenkomsten en via online platforms zoals Biebtobieb.

De duurzame meerjarige samenwerking komt voort uit het beleid van de bibliotheek en school en is vastgelegd in een door 

de school en bibliotheek ondertekend convenant. Ook de gemeente kan een partner zijn in het realiseren van die duurzame 

samenwerking. 

Aanvraagtermijn, looptijd en rapportage
POI’s en bibliotheken kunnen een aanvraag indienen in het kader van de implementatie van de Bibliotheek op school. 

Basisbibliotheken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Bibliotheek op school in het kader van deze stimuleringsregeling. 

Zij moeten verantwoording afleggen aan Kunst van Lezen over de bereikte resultaten in relatie tot de aanvraag in het kader 

van die stimuleringsregeling. POI’s zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van basisbibliotheken bij de uitvoering van de 

stimuleringsregeling. POI’s krijgen daarvoor een vergoeding waarover zij verantwoording afleggen aan Kunst van Lezen.

De aanvraag voor de stimuleringsregeling vmbo dient uiterlijk 10 mei 2019 ingediend te zijn. De looptijd van de regeling is het 

schooljaar 2019-2020 (1 juli 2019- 1 juli 2020). Vanaf 1 september 2020 werken bibliotheken en scholen samen via de Bibliotheek op 

school.

Medio april 2019 inventariseert Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) het aantal aanvragers per provincie om zo zicht te krijgen 

op hoe de regeling dit jaar optimaal benut kan worden. Deze inventarisatie vindt plaats via de contactpersonen van de Provinciale 

Ondersteuningsinstelling (POI). In totaliteit kunnen vijfentwintig bibliotheken en scholen een aanvraag indienen. Dit betekent dat 

per provincie twee bibliotheken en scholen mee kunnen doen met deze regeling. Wanneer blijkt dat een provincie niet in staat is 

om het aantal toebedeelde basisbibliotheken en vmbo-scholen gebruik te laten maken van deze stimuleringsregeling, gaat het 

beschikbare bedrag van die provincie naar een andere provincie.  

De deelnemende bibliotheken, scholen en POI dienen een financiële en inhoudelijke eindrapportage in op basis 

van de verleende instructies door Kunst van Lezen bij toekenning van de stimuleringsbijdrage. 



2

Aanvrager
De POI dient in samenwerking met een basisbibliotheek de aanvraag in voor de bibliotheken en desbetreffende school. 

De POI ontvangt de begeleidingsbijdrage. Binnen de stimuleringsregeling wordt nauw samengewerkt met de landelijke 

uitvoeringsorganisatie de Bibliotheek op school van SPN. 

Indienprocedure
Om gebruik te kunnen maken van deze stimuleringsregeling wordt een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier per e-mail en 

per post ingediend. De gegevens staan op het aanvraagformulier dat per e-mail aan de contactpersonen VO van de POI is gezonden. 

 

Budget
Wanneer een basisbibliotheek met een vmbo-school een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst sluit voor de aanpak van de 

Bibliotheek op school, is een bedrag van € 3.000,- beschikbaar. Daarnaast krijgt de school zonder kosten de training voor docenten 

Leesbevordering in het vmbo werkt! en het signingspakket van de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs. De training is een 

verplicht onderdeel van de regeling en vindt plaats op school in teamverband. De organisatie en planning van die training zijn in 

handen van de basisbibliotheek in overleg met de aan deze training verbonden docenten. 

De POI ontvangt voor ondersteunende activiteiten een stimuleringsbedrag. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van het aantal 

deelnemende bibliotheken en scholen.  

Let op: de genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 

Omschrijving
De Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs is de aanpak waarbij school in het voortgezet onderwijs en bibliotheek samen 

bouwen aan een gezamenlijke visie op het meetbaar verbeteren van de prestaties op de thema’s lezen en mediawijsheid (m.n. bij het 

onderdeel informatievaardigheden). Vooralsnog ligt het accent op het vmbo. De stimuleringsregeling is gericht op samenwerking 

tussen de bibliotheek en het vmbo. De verbreding naar havo, vwo en mbo zijn gestart. Met de Bibliotheek op school - voortgezet 

onderwijs gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid:

• die vanuit een strategische netwerksamenwerking geborgd is in het beleid van de school en bibliotheek;

• waarbij een professionele lees-mediaconsulent van de bibliotheek een adviserende en ondersteunende rol vervult voor de 

taalcoördinator, mediathecaris en het team van de school;

• waarbij een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking van de lees- en informatieomgeving 

in de school;

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

• waarbij jaarlijks alle activiteiten worden vastgelegd in een lees- en mediaplan.

Het is de doelstelling van Kunst van Lezen dat in 2019 45% (2018 25 %) van de basisbibliotheken met het voortgezet onderwijs, 

de lokale overheid en overige instellingen samenwerkt binnen een lokaal leesbevorderingsnetwerk. De basisbibliotheek kan 

gebruik maken van het Regioteam. Neem hiervoor contact op met de POI. Met aantoonbare verbetering van het plezier in lezen en 

mediagebruik. En hiermee het verbeteren van de taal-, lees- en informatievaardigheden van kinderen. 

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

Ondersteuningsinstellingen een financiële stimuleringsregeling om:

1. Een aanzet te geven om de aanpak van de Bibliotheek op school in het eigen werkgebied uit te rollen dan wel te verbreden naar 

het voortgezet onderwijs om zo een dienstverlening in de doorgaande lijn van 0-18 jaar te realiseren op het gebied van lezen en 

mediawijsheid.

2. Meerdere goede voorbeelden en ambassadeurs te creëren binnen het eigen werkgebied als basis voor verdere uitrol.

3. Provinciale en bovenlokale organisaties te vormen om uitrol, continuïteit en doorontwikkeling van de Bibliotheek op school - 

voortgezet onderwijs te borgen voor de komende jaren. 
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Algemene voorwaarden 
1. Voorwaarden bij besteding stimuleringsgelden 

1.1 Per participerende POI is per provincie een maximaal stimuleringsbedrag van € 3.000,- per deelnemende basisbibliotheek/ 
 vmbo-school aan te vragen.  De hoogte van het maximale beschikbare bedrag wordt bepaald door het aantal toegekende   
 basisbibliotheken en scholen per provincie, maximaal twee per provincie.

Tevens biedt Kunst van Lezen een training voor docenten aan over leesbevordering in het vmbo en signingspakket de 
Bibliotheek op school voortgezet onderwijs ter waarde van € 1.450,- per school. Het totaalbedrag dient volledig ten goede te 
komen aan basisbibliotheken die ieder tenminste samenwerken met 1 participerende school voor vmbo1. 

1.2 Per basisbibliotheek is de stimuleringsbijdrage als volgt opgebouwd:
• in-company docententraining Leesbevordering in het vmbo werkt!
• € 2.200,- voor de personele ondersteuning van de leesconsulent van de Bibliotheek op school of consulent voortgezet 

onderwijs/onderwijsspecialist van de bibliotheek of inrichting van de organisatie voor VO in de bibliotheek.
• € 800,- aan leesomgeving op school, bijvoorbeeld aan meubilair en andere promotiematerialen zodat scholieren in 

aanraking komen met een aantrekkelijke leesomgeving.
• Signingspakket de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs.

1.3 Per participerende POI is ook een stimuleringsbedrag aan te vragen ter hoogte van € 550,- per deelnemende bibliotheek/ 
 school dat bestemd is voor ondersteuning, coördinatie en beleidsontwikkeling van de Bibliotheek op school - voortgezet  
 onderwijs in de eigen provincie. De maximale hoogte van dit bedrag is € 1.100,-. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal  
 toekenningen.
1.4 De uitgekeerde bedragen uit 1.1 en 1.2 en 1.3 zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW.
1.5 De aanvragende POI en de uitvoerende bibliotheken/scholen spannen zich in om  gezamenlijk zelf tenminste hetzelfde  
 bedrag te investeren als de ontvangen stimuleringsgelden. Het te ontvangen stimuleringsbedrag is afhankelijk van het  
 aantal deelnemende bibliotheken en scholen per provincie. De besteding van deze eigen investering is niet geoormerkt,  
 maar draagt in ieder geval bij aan de realisatie van de hierna genoemde voorwaarden per thema en bouwsteen van de  
 Bibliotheek op school. De verdeling is als volgt:

Provincie Aantal basis-
bibliotheken/
vmbo-scholen2

 Bijdrage per basisbibliotheek en school   Begleidingsbijdrage voor POI 
€ 550

 
€ 3.000

Signingspakket Training Leer-
krachten per 
deelnemende 
school 

Per provincie bij 
twee toekenningen

2 bibliotheken 
2 scholen

 € 6.000 2 2  € 1.100 

 
1.6 School en bibliotheek vullen jaarlijks de Monitor de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs in en stellen de gegevens  
 beschikbaar aan de landelijke resultaten van de Monitor.

2. Voorwaarden bij besteding van de coördinatiegelden 
2.1   De tegemoetkoming van het in artikel 1.3. genoemde stimuleringsbedrag per POI komt volledig voor coördinatie vanuit  
 POI’s komt ten goede aan de realisatie van de punten 2.2 t/m 2.8; 
2.2   Vast agenderen van de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs tijdens (provinciale) directie-overleggen   
 basisbibliotheken; het ondersteunen van het management van basisbibliotheken bij netwerken, calculatie, exploitatie,  
 personeelsbeleid en het deelnemen aan landelijk geïnitieerde ondersteuningstrajecten;
2.3   Coördineren van bestaande en nieuwe trainingen en/of opleidingen voor bibliotheek en school op het gebied van de  
 Bibliotheek op school - vo, in het bijzonder vmbo;
2.4   Coördineren van digitale activiteiten rondom de Bibliotheek op school in opdracht van KB; 
2.5   Coördineren van en communiceren over (regionale) activiteiten, waaronder conferenties, bijeenkomsten en   
 leesbevorderingsacties van CPNB, Stichting Lezen en andere deelnemers aan de Leescoalitie;
2.6   Vraagbaak voor de basisbibliotheken in het eigen werkgebied en indien relevant deelname aan de landelijke (POI)   
 kennisdelingsbijeenkomsten rondom de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs; 
2.7   Coördineren jaarlijkse Monitor de Bibliotheek op school;
2.8   Coördineren van aanvragen stimuleringsgelden voor basisbibliotheken bij Kunst van Lezen. 

1 - Het vmbo mag ook een onderdeel zijn van een scholengemeenschap met vmbo, havo, (t)vwo en gymnasium.
2 - Met in achtneming van het volgende: In totaliteit kunnen negentien bibliotheken en scholen een aanvraag indienen. Dit betekent dat per provincie tenminste 
     een bibliotheek en school mee kan doen met deze regeling. De andere zeven beschikbare toekenningen worden verdeeld over de provincies die een tweede  
     aanvraag hebben ingediend.
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Voorwaarden bij de bouwstenen en thema’s van de Bibliotheek op school
 

Netwerk & beleid
Per participerende school ontvangt de coördinator van de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs van de betrokken POI 

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

dienstverleningsovereenkomst 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. In 

de overeenkomst zijn de afspraken per bouwsteen opgenomen. Deze documenten zijn achter de login van de toolkit beschikbaar. 

Deelname aan de Monitor is verplicht. 

Resultaatgericht werken aan de bouwstenen 
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 resultaatgericht samenwerken mogelijk maken. De Leidraard de Bibliotheek op school werkt biedt richtlijnen en inspiratie voor 

de invulling van die bouwstenen.

 

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. 

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

www.kunstvanlezen.nl.

bibliotheek, schoolbestuur en gemeente werken als netwerk

aan een gedeelde visie en borgen de doelen in hun beleid

bibliotheek en school zetten hun expertise in om de leesprestaties 

van de leerlingen te verbeteren

alle leerlingen hebben toegang tot een actuele en gevarieerde

collectie in een school en/of in een (digitale of mobiele) bibliotheek

de school heeft toegang tot de content van het ondersteunende

digitaal portaal van de Bibliotheek op school

de school legt in samenwerking met de bibliotheek haar visie,

doelen en het jaarprogramma vast in het lees- en mediaplan 

in alle leerjaren is structureel aandacht voor lezen en zijn er

activiteiten rondom leesbevordering en informatievaardigheden

alle betreffende leerjaren en docenten vullen de monitor in

en stellen op basis van de resultaten het lees- en mediaplan op

http://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/netwerk%20en%20beleid/20170616-Leidraad_dBos_vo.pd
http://pro.debibliotheekopschool.nl/home.html

