
Basisbibliotheken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering 

van BoekStart in de kinderopvang in het kader van de 

stimuleringsregeling. Zij moeten verantwoording afleggen aan 

Kunst van Lezen over de bereikte resultaten. POI’s vervullen 

een coördinerende rol bij BoekStart in de kinderopvang 

en krijgen daar een vergoeding voor. Ook zij leggen 

daarover verantwoording af aan Kunst van lezen. De POI is 

verantwoordelijk voor het verzamelen en verzenden van de 

gegevens.

Verantwoording
De verantwoording van de Stimuleringsregeling 2021 bestaat uit: 

• een ondertekende samenwerkingsovereenkomst 

met een kinderopvangorganisatie, eventueel ook een 

ondertekende dienstverleningsovereenkomst per locatie. 

V.w.b. de intensieve Stimuleringsregeling een aanvullende 

samenwerkingsovereenkomst;

• ingevulde evaluatieformulieren: formulier A voor bibliotheken 

en formulier B voor POI’s; 

• de toezegging om deel te nemen aan de Monitor BoekStart op 

formulier A.  

• Invulling geven aan auteursbetrokkenheid d.m.v. een activiteit 

aangegeven op formulier A.

De evaluatie verschaft de Bibliotheek, de POI en Kunst van Lezen 

een beeld van de stand van zaken van de implementatie van 

BoekStart in de kinderopvang op de deelnemende locaties. De 

ontwikkelingen met betrekking tot het voorleesklimaat op de 

kinderopvanglocaties en de mate en wijze van inzet van de 

bibliotheken staan daarbij centraal. 

Om als Bibliotheek een goed beeld te krijgen kan de 

Sterrenchecklist worden gebruikt, niet alleen als nulmeting 

maar ook om de ontwikkeling van het voorleesklimaat in de 

kinderopvang te volgen. 

Invullen
De formulieren A en B zijn invulbare pdf’s. 

Reguliere regeling 

• De Bibliotheek vult per locatie één formulier A in: alle vragen 

worden beantwoord. 

Brede en intensieve regeling 

• De Bibliotheek vult één formulier A in voor alle locaties: in elk 

geval worden de vragen beantwoord over voorleescoördinator 

en voorleesbeleid (blok 1), en over de leesomgeving (blok 2). 

De overige vragen zijn facultatief; voor een zo goed mogelijk 

beeld stellen wij het op prijs als u zoveel mogelijk vragen en 

de checklist invult.   

De POI vult voor het hele werkgebied formulier B in. 

Procedure
De evaluatieformulieren dienen, voorzien van een digitale

handtekening, voor 1 juli 2022 digitaal te worden verzonden aan 

Milly Alexander: 

malexander@lezen.nl 

o.v.v. verantwoording Stimuleringsregeling Kunst van Lezen/

BoekStart in de kinderopvang 2021. 

Voor vragen: malexander@lezen.nl 
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https://www.boekstartpro.nl/Sterrenchecklist.html

