
 

De klapdeur open krijgen 
Verslag kenniskaravaan Boekstart & de Bibliotheek 
op school in Integrale Kindcentra  
 
18 mei 2017 in Sittard en 23 mei in ’s-Hertogenbosch 
door Sanne van Heijst  
  
 

Er komen steeds meer Integrale Kindcentra 0-12 jaar. Hoe kunnen bibliotheken de programma’s 

BoekStart en de Bibliotheek op school in deze kindcentra integreren? In deze door Cubiss 

georganiseerde kenniskaravaan vertelde de Bibliotheek ’s-Hertogenbosch zowel in ’s-

Hertogenbosch als in Sittard over hun aanpak.  

 

José Peijen van Cubiss begon beide bijeenkomsten met een korte samenvatting van de 

uitgangspunten van een Integraal Kindcentrum (zie bijlage en dit filmpje) zoals die door 

Kindcentra2020.nl zijn geformuleerd. Vervolgens stelde ze de aanwezige onderwijsspecialisten en 

leesconsulenten de vraag over welke onderwerpen zij meer wilden weten. Vragen waren er met 

name over de aanpak van het proces, over de gesprekspartners en rollen, over de financiën en 

over het verbinden en versterken van activiteiten. De Bibliotheek ’s-Hertogenbosch nam in haar 

presentatie de bouwstenen van de Bibliotheek op school als uitgangspunt om die vragen te 

beantwoorden. Veel scholen blijken zich kindcentrum te noemen, maar daadwerkelijk voldoen aan 

de genoemde eisen van Kindcentra 2020 doen er niet veel. Vooral ‘één visie, één leiding’ blijkt nog 

te ontbreken. 

 

’s-Hertogenbosch: eigenwijs en vooruitstrevend 

Vervolgens namen Annette Janssen en Yannic Oosterling van de Bibliotheek ’s-Hertogenbosch het 

woord over, in een presentatie met veel voorbeelden uit hun werkgebied. De gemeente ’s-

Hertogenbosch pakt de dingen vaak op haar eigen manier aan. Zo heet de Bibliotheek op school er 

Schoolbieb, omdat ze er nu eenmaal snel bij waren en die naam al hadden bedacht. De gemeente 

stimuleert de ontwikkeling van kindcentra. Door middel van zogenaamde ‘stadsfoto’s’ (klik hier voor 

een voorbeeld) houdt de gemeente ontwikkelingen bij.  

 

Meerwaarde 

De Bibliotheek op school kan voor kindcentra grote meerwaarde bieden op de volgende gebieden: 

 ouderbetrokkenheid; 

 pedagogische aanpak en doorgaande leerlijn; 

 externe communicatie en PR (‘Het voelt voor iedereen als een pre om een schoolbieb te 

hebben’). 

Het doel is om van ieder kind een lezer te maken (de why van Simon Sinek). Daarom zijn de 

leesconsulenten voor de bibliotheek ’s-Hertogenbosch goud. Zij zijn de ‘helpende volwassene’ en 

hun belang moet duidelijk gemaakt worden. Kees Broekhof van Sardes doet dit heel goed in zijn 

artikel in Trouw: ‘Bieb heeft de sleutel voor geletterdheid’ (‘Ik moest blozen toen ik het voorlas op 

een bijeenkomst voor leesconsulenten,’ aldus Annette). Maar: ‘Als we niet ergens een connectie 

met het onderwijs vinden en daar een plus op geven, dan hebben we geen rol meer.’ 

 

  

http://www.kindcentra2020.nl/sites/default/files/files/151214-Vouwfolder-Kindcentra-2020.pdf
https://youtu.be/HnOYPSaRGdI
http://www.kindcentra2020.nl/
http://www.compasnul13.nl/projecten/kindcentra-0-13
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=n
https://www.trouw.nl/opinie/bieb-heeft-de-sleutel-voor-geletterdheid~a7e41102/


 

Integratie 

Yannic vertelt over haar ervaringen om ‘de klapdeur’ tussen peuterspeelzaal, basisonderwijs en 

kinderopvang te krijgen. Dat was een hele klus. Maar: ‘Wij laten ons als leesconsulenten niet 

tegenhouden door klapdeuren.’ Daarvoor ontplooide ze verschillende initiatieven, o.a.: 

 Peuter- en ouderbieb: elke maandag en donderdagochtend start de peuterspeelzaal in de 

Bibliotheek op school. De dag wordt begonnen met een ritueel, een liedje. Samen met de 

ouders kiezen de kinderen boekjes uit. De leesconsulent leest een verhaal voor. Ouders 

kunnen zien hoe kinderen genieten van voorlezen.  

 Buitenschoolse activiteiten: zoals een leesclub voor kleuters. 

 Club Up Vip: voor volwassenen. 

Tip om ouders de bibliotheek in te krijgen: je kunt ze ‘lokken’ met videobeelden van hun eigen kind 

in de groep.  

 

De inrichting 

Visueel bekend zijn is belangrijk. De bibliotheek ’s-Hertogenbosch doet dat met Siep van de Bieb.  

In elke locatie is een herkenbare voorleesstoel aanwezig. Er zijn verschillende andere herkenbare 

elementen, zoals een oranje meubel ‘dat noemen we Kees’ en een ‘soort kikkerkastje’. Alle 

kinderen hebben een ‘fantastische’ bibliotheektas voor hun boeken gekregen. In kindcentra wordt 

de Bibliotheek op school aangevuld met boeken voor 0-4 jaar. En nee, dit zijn geen beduimelde en 

gescheurde boeken in een mandje op de grond. Yannic: ‘Je moet kinderen leren hoe je goed met 

boeken om moet gaan. En ja, dan gaat het weleens fout.’ 

 

De toekomst 

Het mbo heeft in ’s-Hertogenbosch nu ook aangehaakt bij de Bibliotheek op school. Krijgen we 

straks een kindcentrum 0-23? 

 

Link naar de prezi van de gehouden presentatie 

In deze prezi vind je onder andere informatie over netwerk en beleid, de expertise van de 

leesconsulent en financiën. 

 

Meer weten? 

Neem contact op met José Peijen of Sanne van Heijst, adviseurs bij Cubiss.  

 

 

 

http://prezi.com/iq81-1sztkyo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://www.cubiss.nl/medewerkers/jos%C3%A9-peijen
http://www.cubiss.nl/medewerkers/sanne-van-heijst
http://www.cubiss.nl/

