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Welkom

Deze sessie wordt opgenomen (tot de pauze) voor het terugkijken na afloop.
Liever niet in beeld? Zet dan je camera uit.
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▪ Inleiding BoekStart in de 
kinderopvang

▪ Financiering BoekStart in de 
kinderopvang

▪ In gesprek met kinderopvang en 
bibliotheek

▪ Pauze

▪ Met elkaar in gesprek 

▪ Afronding 12.00 uur

Programma
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▪ Werken aan een stevig  
leesbevorderingsnetwerk

▪ samen met gemeente en 
kinderopvang 

▪ om kinderen kansen op 
succes te bieden op school en 
later in de maatschappij. 

Doel van BoekStart in de kinderopvang
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▪ Alle lagen van een partnerorganisatie 
meekrijgen

▪ Relatiebeheer op alle niveaus

▪ Een goed verhaal dat aansluit bij de 
behoefte van de ander

▪ Urgentiegevoel aanwakkeren

▪ Eigenaarschap stimuleren

▪ Gemeente ontzorgen

Succesfactoren
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Wat is de meerwaarde voor de kinderopvang

▪ Meer expertise in huis over voorlezen en kinderboeken

▪ Goed voorleesklimaat dat past bij de pedagogische 
kwaliteitseisen

▪ Profilering: wij werken aan taalontwikkeling en het 
voorkomen van taalachterstanden

▪ Aanboren nieuwe middelen door aan te sluiten bij 
gemeentebeleid (VVE, preventie laaggeletterdheid, 
gezinsaanpak)
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Wat is de meerwaarde voor de bibliotheek

▪ Groter bereik: meer leden en meer gebruik van 
dienstverlening (collecties, activiteiten)

▪ Profilering: wij zijn deskundig op het gebied van taal- en 
voorleesbeleid

▪ Aanboren nieuwe middelen door aan te sluiten bij 
gemeentebeleid (VVE, preventie laaggeletterdheid, 
gezinsaanpak)

▪ Stevige basis voor doorgaande leeslijn en eerste stap in 
het Leesoffensief
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▪ Maak gebruik van alles in de Toolkit: 
beleidsdocument, samenwerkings-
overeenkomst, communicatieplan, 
trainingen, richtlijnen collectie, 
voorlees- en mediaplan

▪ Pas de PDCA cyclus toe en meet de 
opbrengsten met de Monitor

▪ Werk met de Sterrenchecklist als 
meetinstrument voor de 
dienstverlening.

Hoe zorg je voor kwaliteit

https://www.boekstartpro.nl/toolkit.html
https://www.boekstartpro.nl/monitor.html
https://www.boekstartpro.nl/home/bibliotheken/nieuws-bibliotheek/sterrenchecklist-boekstart-in-de-kinderopvang.html
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Hoe regel je de financiële kant van BoekStart

▪ Zorg samen met het MT en controller voor een heldere 
bekostigingsstructuur 

▪ Gebruik het rekenmodel in de Toolkit om alle kosten in kaart te 
brengen

▪ Gebruik de Factsheet meer lezen beter in taal ter ondersteuning 
van het gesprek met gemeente en kinderopvang

▪ Ga op zoek naar nieuwe geldstromen voor de maatschappelijk-
educatieve bibliotheek

▪ Maak gebruik van projectsubsidies en werk tegelijk aan 
meerjarige financiering.

https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/collectie/20180629_meer-voorlezen-beter-in-taal.pdf
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▪ Lezen lokaal verankeren: werken 
aan een sterk 
leesbevorderingsnetwerk

▪ Meer voorlezen beter in taal 

▪ Lezen met BoekStart en de 
Bibliotheek op school werkt

▪ Onderzoek voorlezen in de 
kinderopvang

▪ Algemene informatie over 
kinderopvang

Meer weten?

https://www.lezen.nl/wp-content/uploads/2021/03/brochure-lezen_lokaal_verankeren-defdef-online.pdf
https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/netwerk-en-beleid/2021-brochure-meervoorlezenbeterintaal-def-online.pdf
https://www.lezen.nl/wp-content/uploads/2021/01/brochure_lezen_met_bs_en_dbos_werkt-def-online.pdf
https://www.lezen.nl/publicatie/voorlezen-in-de-kinderopvang-onderzoeksrapport-2020/
https://www.nji.nl/kinderopvang/samenwerken-rondom-kinderopvang


In gesprek met Peter Voortman

Adviseur Business en verdienmodellen pvoortman@probiblio.nl

mailto:smarges@probiblio.nl


In gesprek met:

Bibliotheek Kennemerwaard: Véronique Metselaar en 
Kinderopvang Forte: Elsina Tjadens

Bibliotheek Zoetermeer: Rachella Olsem en IKC De Tjalk: 
Nathalie Hoogerwerf, Davina van Rijswijk



13

Bespreken praktijksituaties in groepen

1. Financiële waarborging

Samen met een kinderopvanglocatie ga je BoekStart in de 
Kinderopvang uitvoeren. De gemeente geeft een projectsubsidie van 
een jaar. Jullie willen dat BoekStart in de Kinderopvang een vaste 
plaats krijgt in het beleid van de kinderopvanglocatie.

Hoe garandeer je de toekomstige financiële waarborging van het 
programma?
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2. Opstarten

Tijdens een gesprek met een kinderopvanglocatie in de buurt 
informeer je ze over BoekStart in de Kinderopvang. Ze hebben nog 
twijfels. Ze vinden een collectie met nieuwe boeken via de bieb 
eigenlijk wel voldoende en hebben geen behoefte aan intensief 
contact. De pedagogisch medewerkers zijn professionals en lezen elke 
dag boekjes voor, zingen en praten met de kinderen… Wat kan 
iemand van de bieb dan nog bieden?

Hoe overtuig je deze kinderopvangorganisatie van het belang van 
BoekStart in de Kinderopvang?
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3. Personeelswisseling

De locatiemanager met wie je een jaar geleden succesvol BoekStart in 
de Kinderopvang hebt opgestart en draaiende houdt, geeft aan dat ze 
een nieuwe baan heeft. Er komt een tijdelijke opvolger en er is geen 
tijd meer voor periodiek overleg. Je gaat gewoon door, maar op den 
duur wordt het wel vervelend dat er mails onbeantwoord blijven en 
dat er nauwelijks contact is.

Hoe zorg je ervoor dat het contact goed blijft na een 
personeelswisseling?
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4. Na de opstartfase

Na het opstarten van BoekStart in de Kinderopvang (jullie zijn 
nu twee jaar bezig) vindt de kinderopvang het wel duidelijk 
allemaal en wil stoppen.

Hoe zorg je ervoor dat de samenwerking toch gecontinueerd wordt 
en inhoudelijk interessant blijft?


