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Financiële ondersteuning aanvragen voor gesprekken met het onderwijs 

 

Via Probiblio kan een bibliotheek financiële ondersteuning aanvragen voor gesprekken met het onderwijs (vmbo, 

mbo, pabo en lerarenopleiding). In dit gesprek ligt de focus op taal en lezen en mogelijke problemen die de school 

hierbij ondervindt. In het gesprek wordt altijd verkend hoe de school de driehoek ‘Toegang tot collectie-

boekpromotie/de helpende volwassene-tijd voor lezen’ momenteel invult en hoe samenwerking tussen school en 

bibliotheek die nog beter kan invullen.  

 

Het doel van de gesprekken is om de samenwerking tussen de bibliotheek en tenminste één school een stap 

verder te brengen opdat leerlingen of studenten meer en met meer plezier gaan lezen. Hierbij is de intentie: van 

geen contact via contact naar contract; of van contact naar contract.  

 

Bibliotheken die een aanvraag doen, worden begeleid door een adviseur van Probiblio.   

 

Voorwaarden: 

• In principe wordt het gesprek op school op directie- of bestuursniveau gevoerd (schooldirectie of 
schoolbestuur). Een gesprek met (actieve) docenten wordt ook gefaciliteerd, mits dit leidt tot een 
vervolggesprek met een MT(lid) of bestuurder (in dat geval kunnen twee gesprekken per school worden 
vergoed).  

• Er kunnen maximaal 3 gesprekken per bibliotheekorganisatie worden gedeclareerd.  

• De bibliotheek bereidt elk gesprek kort telefonisch met een adviseur van Probiblio (vo of mbo) voor. 
Hierin worden de gespreksleidraad en de potentiële kansen en mogelijkheden besproken. Na afloop geeft 
de bibliotheek een terugkoppeling.  

• Medewerkers van de deelnemende bibliotheken ontmoeten elkaar in de periode februari-maart 
tenminste 1x (online) voor een intervisie-bijeenkomst over kansen en belemmeringen met een aantal 
andere bibliotheken die van de regeling gebruik maken.  

• Deelnemende medewerkers volgen in 2021 tegen een sterk gereduceerd tarief een scholing (de training 
Onderwijsrelaties bouwen en borgen of een training Acquisitiegesprekken door Avans). Deze is in Noord-
Holland als pilot in voorjaar 2019 gegeven. 

• Een bibliotheek dient per mail bij Probiblio (cheijer@probiblio.nl)  een aanvraag in (uiterlijk 15 februari 
2021). Hierbij wordt vermeld met welke kansrijke school/scholen gesproken gaat worden, waarom deze 
scholen kansrijk zijn en wanneer het gesprek zal plaatsvinden. Ook wordt vermeld wie vanuit de 
bibliotheek het gesprek gaan voeren (bij voorkeur een specialist en een manager/directeur). Indien 
gewenst kan de adviseur educatie van Probiblio (vo of mbo) mee met het gesprek.  

• Verantwoording: een gespreksverslag per school met afspraken (1 A4), een begroting met een voorstel 
voor een dekkingsplan voor de mogelijke samenwerking. Het rekenmodel de Bibliotheek op school kan 
hiervoor als basis worden gebruikt. Indien gewenst kan de projectleider hierbij ondersteunen. 

• Na goedkeuring van de verantwoording dient de bibliotheek bij Probiblio (cheijer@probiblio.nl)  een 
factuur in.  

• De gesprekken met de school moeten uiterlijk eind maart 2021 hebben plaatsgevonden en de factuur 
bij Probiblio ingediend. NB. Ook gesprekken die al hebben plaatsgevonden in de periode juni-december 
2020 komen in aanmerking mits ze aan bovenstaande voorwaarden voldoen.   
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Financiële stimulans per gesprek: 

195 euro p.p. (voor voorbereiding, gesprek en gespreksverslag/verantwoording) 

Max 2 personen per gesprek (bij 2 personen tenminste 1 manager/directeur).  

 

Beschikbaar/benodigd materiaal: 

- Gespreksleidraad (als concept beschikbaar bij Probiblio). 
- Voorbeeldpresentaties voor schooldirecties of -besturen (beschikbaar bij Probiblio). 
- Overzicht uit het bibliotheekonderzoek voortgezet onderwijs van scholen met wie bibliotheken 

samenwerken (wordt gemaakt door Probiblio). 
- Overzicht mbo’s NH (een interactieve kaart net zoals die van Zuid-Holland wordt binnenkort voor Noord-

Holland gemaakt door Probiblio). Ondersteuning van Probiblio aan de hand van materialen en advies bij 
de communicatie naar mbo’s. 

- Een (online) training Acquisitiegesprekken (Avans) of de training Bouwen en Borgen (opleidingshuis). 
Deze wordt bij genoeg aanmelding ingepland door Probiblio. 

 

Vragen? 

Voor vragen kun je contact opnemen met Caroline Heijer (cheijer@probiblio.nl).  

 

 

 

 

 

mailto:cheijer@probiblio.nl

