
Monitor BoekStart

‘Haal meer uit de Monitor’
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Eén van de gemeentelijke doelen waarin de Bibliotheek een rol 

speelt:

• Voorkomen laaggeletterdheid

Programma-aanbod* ter ondersteuning van laaggeletterde ouders 
bij leesbevordering kinderen: 

• BoekStart

*www.lezen.nl/nl/publicaties/leesbevordering-in-gezinnen-met-

weinig-leescultuur

de Bibliotheek Z-O-U-T

http://www.lezen.nl/nl/publicaties/leesbevordering-in-gezinnen-met-weinig-leescultuur


- is de vertegenwoordiger van de bibliotheek 

- maakt onderdeel uit van BoekStart

- ondersteunt PM-ers en indirect de ouders 

Taken:

- leesbevorderings- en taalvaardigheidsactiviteiten 

organiseren

- voert (project)werkzaamheden uit om het voorleesbeleid 

binnen de kinderopvanginstelling te bevorderen

de Voorleesconsulent 



• [Biebouder – in de schoolbibliotheek]

• VVE-leerkracht groep 1 en 2 basisschool [10 jaar]

• Jeugdbibliotheekwerk en Leesbevordering

• Trainer BoekStart

• Leesconsulent dBoS

• Didactiek dBoS

• Voorleesconsulent

• Nascholing trainers BSKOV [jaarlijks]

• Stimuleringsregeling digi-prentenboeken 

• [Scholing: Leesplezier in de schoolbibliotheek]

Mijn CV m.b.t. 0-6 jaar



Initiatieven 0-6 jaar



• Start BSKOV – sinds 2017 [3e keer Monitor in 2019]

• Wie voert de gesprekken? 

• Hoe bouwen wij contacten op?

• Het behouden van contacten [Monitor en bijscholing]

• Volume én kleinschalige aanpak 

• Ook de diepte in? 

• Wat  levert het op voor de Bibliotheek Z-O-U-T?

• Wat doet de kinderopvang met de uitkomsten v.d. Monitor?

• Aanpak voor de komende Monitor: borgen en jaarplan 

De Monitor en Z-O-U-T



• de voorleesomgeving en het 

gedrag van de pedagogisch 

medewerker rondom 

leesbevordering in beeld brengen; 

• daarnaast levert de monitor 

informatie over beleid en 

organisatie in de kinder-

opvangorganisatie rondom 

BoekStart in de kinderopvang.

Doel Monitor BSKOV



• Sturen wij de rapportage naar de KOV

• Volgt gesprek met leidinggevende en één VC

• Welke doelen gaan we stellen?

• Delen / overleggen met alle PM-ers*

• Afspraken verwerken in Leesplan/Jaarplan door VC

• Wat is de rol van de bibliotheek?

• Volgend jaar: wat zijn de resultaten in de Monitor op deze 

doelen

*betrokkenheid van allen bij gestelde doelen

Ná de Monitor



• Elke dag voorlezen aan de hele 

groep 

• Stimuleren voorlezen thuis en 

bibliotheekbezoek 

• Signaleren laaggeletterdheid bij 

ouders

• Taalzwakke kinderen regelmatig 

voorlezen in kleine groep

• Organiseer activiteiten n.a.v. een 

voorgelezen boek*

• Structureel inzet digitale 

prentenboeken 

*vraag aan alle PM-ers input

Voorbeeld doelen vanuit Monitor



Onderdelen voor jaarplan 



Bibliotheekjaarplan

Afspraken 

voor het 

komend jaar; 

hoe voeren 

we dit uit, 

wanneer en 

tegen welke 

kosten.



• Sinds september 2017 faciliteert gemeente BoekStart !

• Bezoek aan Consultatiebureau [CB]

• CB informeren over BSKOV

• St. Binding* informeren over BSKOV

• KOV Partou Cothen samenwerking

• Workshop Signaleren laaggeletterdheid Partou

• Workshop Signaleren laaggeletterdheid medewerkers CB

• Start trainingen BSKOV bij Kind & Co 

*Stichting Binding, centrum voor Zorg en Welzijn gemeente Wijk bij Duurstede 

Wijk bij Duurstede - voorbeeld



Voorbeelden 

uit het 

jaarplan



• Doel: signaleren-aanpak-preventie-verwijzen

• Presentatie geschreven i.s.m. St. Lezen & Schrijven

• Alle PM-ers werkgebied

• Samenwerking met St. Binding [Wijk bij D.]

• Samenwerking met VE en Taalhuis [Utr. Heuvelrug]

• Leren van Elkaar - Landelijke dag basisvaardigheden

• CB Bunnik | De Bilt | Utr. Heuvelrug | Wijk bij D. | Zeist

Signaleren laaggeletterdheid



2017 - Bas Maliepaard #   - titelkennis & kritisch kijken

2018 - Tjibbe Veldkamp  - stoere prentenboeken

2019 - Wapperkids - voorlezen met gebaren

* PM-ers, leerkrachten uit het basisonderwijs, 

bibliotheekmedewerkers, voorlezers VoorleesExpress, 

gastouders, ouders, opa’s en oma’s en 

overige belangstellenden. 

# kinderboekenrecensent Trouw

Inspiratie / studieavond *



• Informeren doelgroep

• 2 x per jaar

• Doelgroep: professionals, PM-ers, leerkrachten en CB

• Doelgroep deelt met ouders / verzorgers

• Items die uit de Monitor komen – bv 

ouderbetrokkenheid

• Media Ukkie dagen; i.s.m. mediacoaches

Nieuwsbrieven 0-4 / 0-6 jaar



• Voorleesfeest KOV; PM-ers boeken in Webshop

• Workshop voor voorlezers 11 locaties bibliotheek

• Wij maken kant en klaar programma

• Wij gaan voor kwaliteit !

de Nationale Voorleesdagen



• Bestelling door PM-er in webshop

• AB AP AK boeken

• Thema [VVE of ander] 

• Rekening houden met identiteit van KOV

Collectie op maat



• 2 x per jaar

• Boekenuur voor voorlezers [VE etc.]

• Wat doet een [voor]leesconsulent [m.b.t. KOV]

• Introductie Jeugdliteratuur

• Vergroten titelkennis

Collectiekennis voorlezers



Deelname 

programma’s

2019



• Training Voorleescoördinator 

• + introductie Monitor

• Training Interactief voorlezen aan alle PM-ers

• Training Digitale prentenboeken en apps

BSKOV stimuleringsregeling breed



• Stimuleringsregeling digi-prentenboeken 

• Begeleiding door: Sardes

• Doel Kopgroep: werken aan versterking voorleescultuur

• Doel Bibliotheek: samenwerking versterken en preventie 

laaggeletterdheid [= gemeentelijk doel]

• Doel KOV: profilering en inzet digi-prentenboeken

Stimuleringsregeling BSKOV 



• Gebruik digi-prentenboeken binnen BSKOV een impuls geven

• PM-ers leren wat het belang is van digi-prentenboeken

• PM-ers krijgen praktische handvatten 

• Inzet digi-prentenboeken van Bereslim

• KOV krijgt begeleiding in het effectief werken met de Monitor

• Effecten worden onderzocht door Vrije Universiteit Amsterdam

Omschrijving



• Deelname Kopgroep-traject BSKOV [mrt-dec]

• Training Voorleescoördinator - 15 locaties [mrt en april]

• Boekenuur [VE-] voorlezers de Bibliotheek Z-O-U-T [april]

• Volgen nascholing trainer BSKOV [april] 

• Interactief voorlezen - 70 PM-ers [mei]

• Digi-prentenboeken - 70 PM-ers [najaar]

• Bijscholing collega’s FO - BoekStart en BSKOV [september]

Plannen in 2019



• Bijscholen collega’s FO collectiekennis 0-6 jaar > ouders KDV 

beter helpen bij hun keuze van een boek in de bibliotheek

• Ouderavond bij KDV: belang van voorlezen 0-4 jaar

• Doorgaande lijn: scholen PM-ers BSO van KDV Leesbevordering in 

de BSO

2019 Kwestie van lezen deel 15

Dromen



• De PM-ers zien op dit moment nog niet 

dat ze de Monitor invullen voor zichzelf / 

de instelling

• Zij zien de Monitor als ‘één van de 

enquêtes die ze wel vaker moeten 

invullen’

• Instellingen kunnen zich met Monitor én 

Voorleesplan profileren richting nieuwe 

ouders.

Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers

Punt van aandacht…



Vragen?

lversteeg@bibliotheekzout.nl

Liesbeth Versteeg

[voor]leesconsulent

de Bibliotheek Z-O-U-T

0343-760211

mailto:lversteeg@bibliotheekzout.nl

