
Haal meer uit de Monitor 
BoekStart in de 
kinderopvang 2019

14 maart 2019



Programma 

• 10.00 Inleiding over het starten en de mogelijkheden van de 
nieuwe metingsperiode 

• 10.30 Kees Broekhof: hoe gebruik je de uitkomsten van 2018 
voor de aanpak in 2019. Welke accenten leg je en welke 
aanbevelingen zijn er voor bibliotheek en kinderopvang

• 11.15 Koffiepauze

• 11.45 Praktijkvoorbeeld door Liesbeth Versteeg van

De Bibliotheek Z-O-U-T 

• 12.25 Afsluiting en mededelingen over planning 2019

• 12.30 Lunch 



Doel BoekStart in de kinderopvang 

Het doel is om kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, hun ouders en 
de pedagogische medewerkers via de kinderopvang intensief 
met boeken en het lezen daarvan in aanraking te brengen door 
hen te binden aan de Bibliotheek en de relatie tussen 
Bibliotheek en kinderopvang te versterken

2019: 3 stimuleringsregelingen 

- BoekStart KOV Regulier

- BoekStart KOV Breed

- BoekStart Kopgroep (impuls gebruik digitale prentenboeken en 
effectief werken met de Monitor BoekStart)
- Plus: Stimuleringsregeling BoekStartcoach



Doel en belangen van de Monitor 
BoekStart in de kinderopvang

• Voorleesomgeving en leesbevorderend gedrag pedagogische 
medewerker in beeld brengen

• Informatie over beleid en organisatie helder krijgen

• Dialoog tussen kinderopvangorganisatie en de Bibliotheek op 
gang brengen en daardoor de samenwerking versterken

• Opbrengst gericht werken invoeren

• Doorgaande lijn, ook voor kinderopvang, resulteert o.a. in 
pilot voor IKC

• Meer aandacht voor speerpunt laaggeletterde ouders

• Extra voordeel voor kinderopvang: USP
. 



Groei Deelname

Deelname aan de Monitor BoekStart is verplicht bij alle 
stimuleringsregelingen BoekStart in de kinderopvang en is 
opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst

JAAR BIBLIOTHEKEN KINDEROPVANG-
LOCATIES

PEDAGOGISCH
MEDEWERKERS

2015 18 51 223

2016 39 188 701

2017 53 300 1.250

2018 58 603 1.898

2019 70 750 2.500



Meting 2019, werken van resultaten 
naar doelen met de Monitor

• Doelen formuleren

• Wat willen we anders zien bij de volgende meting en welke 
middelen gebruik je daarvoor

• Wat betekent dat voor alle betrokkenen

• Kiezen van activiteiten en werkvormen die gaan leiden tot 
een voorleesplan en effectieve samenwerking

• Tips en aanbevelingen voor bibliotheken en kinderopvang 
staan op de site BoekStartpro

https://www.boekstartpro.nl/home/bibliotheken/nieuws-bibliotheek/analyse-monitor-boekstart-in-de-kinderopvang-2018.html


Monitor BoekStart in de kinderopvang 
van resultaat naar doelen

1. Werven en voorbereiden  

Monitor (april tot najaar 2019) 

BoekStartcoördinator / 

voorleesconsulent richting MT, 

voorleescoördinator en team KOV

2. Uitvoering Monitor
(december – half februari) 

voorleesconsulent, voorleescoördinator en 

pedagogische medewerkers 

3. Analyseren en terugkoppelen Monitor
presentaties en doelen stellen (maart-mei  2020)

Voorleesconsulent / BoekStartcoördinator met 

voorleescoördinator / manager KOV en Bibliotheek

Leesplangesprek (voorjaar 2020)

Bibliotheek met  Kinderopvang 

(voorleesconsulent met 

voorleescoördinator)

Steeds in gesprek blijven. Planningen 

maken. Terugkoppeling van de voortgang 

en bibliotheekplannen aan 

voorleescoördinator of manager en op 

verzoek ook aan het team 

En vergeet niet je eigen bibliotheek 

collega’s!

Plannen vaststellen april /mei 2020

Voorleesconsulent en voorleescoördinator

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjtrOiI6YnWAhUBZ1AKHWhpAvAQjRwIBw&url=https://www.kinderopvangtotaal.nl/management/actueel/2016/12/meest-gelezen-managementnieuws-in-2016/&psig=AFQjCNEpnTicCgbm7vZ86RHxPZDrEX0AZg&ust=1504555660713288
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi09OW6tIzWAhWOYlAKHdvZCOIQjRwIBw&url=https://nl.pinterest.com/explore/denk-positief-citaten/&psig=AFQjCNH1k1oQXilrfsZRwQEe_Im0iyXqeg&ust=1504644683215678


Nieuwe periode: najaar 2019

• Nieuwe periode sluit beter aan op meting BOP 2019
• Meer tijd om de stand van zaken met betrekking tot beleid en 

kwaliteit van de samenwerking met de kinderopvang te 
bepalen

• Meer tijd voor toewerken naar behoud en uitbreiding van 
aantal locaties

• Meer tijd voor communicatie rondom het Monitor proces, 
zowel intern als extern

• Meer tijd voor planning rond bespreken resultaten
• Meer tijd om de Monitor gegevens te gebruiken voor nieuwe 

jaarplanning
• We omzeilen de zomerperiode 



Kees Broekhof

Hoe gebruik je de uitkomsten van 2018 voor de 
aanpak in 2019.
Welke accenten leg je en welke aanbevelingen zijn 
er voor bibliotheek en kinderopvang.





Monitor BoekStart
meting 2017-2018 
14 maart 2019

Kees Broekhof



• Wat is het beeld dit jaar in vergelijking met de vorige 
metingen?

• Welke aandachtspunten zijn er (nog steeds)?

• Een handige analyse als eerste stap naar doelgericht 
gebruik

• Leescirkel van Chambers als conceptueel kader voor 
het praktische gebruik van de monitor

Onderwerpen



TIP

• Kijk naar het landelijke beeld, de interessante 
trends

• Kijk tegelijkertijd vanuit je eigen bibliotheek



Bibliotheek: beleid



BoekStart in het bibliotheekbeleid



Personeelsbeleid



Personeelsuren voor BoekStart



Bibliotheek: netwerk



Strategisch overleg



Aandacht voor de voorleesomgeving



Bibliotheek: aanbod



Netwerkbijeenkomsten voor 
voorleescoördinatoren



Ondersteuning bij voorleesplan



Training interactief voorlezen



Kortom

• Bibliotheekbeleid biedt over het algemeen 
een solide basis voor BoekStart. 

• Aandachtspunten bibliotheek:

– aandacht voor de voorleesomgeving

– netwerkbijeenkomsten voor 
voorleescoördinatoren

– training interactief voorlezen



Locaties: beleid



Aanwezigheid voorleescoördinator

Waarom is dit belangrijk? Kijk naar de verbanden in de 

monitor

“De aanwezigheid van een voorleescoördinator heeft een 

duidelijk positief verband met de voorleesactiviteiten van 

de PM-ers, zeker als de voorleescoördinator extra uren 

krijgt.” 

Bron: rapportage DESAN



Uren voorleescoördinator



Aanwezigheid voorleesplan



Uitvoering voorleesplan!



Scholing interactief voorlezen



Kortom

• Ook op de locaties laat het beleid een positief 
beeld zien.

• Aandachtspunten locaties:

– voorleescoördinator 

– voorleesplan

– scholing interactief voorlezen



Locaties: de voorleesomgeving

Op een grote meerderheid van de groepen:

• Uitnodigende voorleeshoek ↓ ↑

• Collectie die geregeld wordt vervangen ↓ ↔

• Kinderen kunnen bij de boeken ↓ ↔

• Boeken zichtbaar en frontaal ↓ ↔

• Veel voorlezen ↔ ↔

Collectie passend bij leeftijden ↔ ↔ (93%!)

Themacollecties ↑ ↓ (87%!)



Locaties: uitvoering door pm’ers

Aandachtspunten uit vorige metingen:

• Kinderen helpen een boekje uit te kiezen

• Verwerkingsactiviteiten

• Moeilijke woorden uitleggen

• Napraten over het verhaal



Kinderen helpen een boekje
uit te kiezen



Verwerkingsactiviteiten



Moeilijke woorden uitleggen



Napraten over het verhaal



Kortom

• Voorleesomgeving locaties zeer sterk

• Aandachtspunten in de uitvoering:

– kinderen helpen een boekje te zoeken

– woorden uitleggen

– napraten

– verwerkingsactiviteiten



Locaties: ouders

• Een grote meerderheid (meer dan driekwart) 
van de pm’ers stimuleert ouders ‘vaak’ of 
‘soms’ om voor te lezen en naar de 
bibliotheek of boekhandel te gaan. 

• Bijna negen op de tien pm’ers praten ‘vaak’ of 
‘soms’ met ouders over een boek dat is 
voorgelezen.



Omgaan met
laaggeletterde ouders



Laaggeletterde ouders herkennen



Kortom

• Ouders worden goed geïnformeerd over 
voorlezen

• Aandachtspunt: omgang met laaggeletterde 
ouders is nog niet goed geregeld



Locaties: digitale boeken



Werken met digitale boeken



Ouders informeren over
digitale boeken



Good practice creëren



De monitor gebruiken

• Voor eigen bibliotheekbeleid en – aanbod

• Voor het beleid op locatie

• Voor de uitvoering op locatie



De monitor gebruiken: eigen 
bibliotheekbeleid en -aanbod

• Ga na welke onderdelen op het gebied van 
beleid en aanbod nog niet op orde zijn, bijv.

– personeelsuren voor BoekStart

– trainings- of activiteitenaanbod BoekStart

• Formuleer hier een doel bij.  

• Bespreek deze doelen met je manager.

• Gebruik de informatie uit de monitor in het 
gesprek met je manager.



De monitor gebruiken:
beleid op locatie – ‘stroomschema’

Eerste prioriteit: voorleesplan en 
voorleescoördinator met uren.

• Niet op orde? Kies dit dan als doel

• Wel op orde? Kijk dan naar>



scholing interactief voorlezen. 

• Niet op orde? Formuleer hier dan een doel bij.

• Wel op orde? Kijk dan naar>



omgaan met laaggeletterde ouders

• Niet op orde? Formuleer hier dan een doel bij

• Wel op orde? Ga dan verder met de analyse 
van de uitvoering op locatie>

TIP: kies totaal 1 beleidsdoel om een jaar aan te 
werken met de locatie



De monitor gebruiken:
uitvoering op locatie

1. Pak de PDF

2. Kijk waar het beeld negatief afwijkt van het landelijk 
gemiddelde (check of het landelijk gemiddelde wel 
wenselijk is) en maak hiervan een lijstje met 
onderwerpen voor mogelijke doelen.

3. Selecteer uit het lijstje een onderwerp per 
onderdeel van de leescirkel van Chambers>

4. Stel deze onderwerpen voor in het overleg met de 
locatie en formuleer er een meetbaar doel bij.



pm’er

selecteren

pratenvoorlezen

kinderen

• Voorleesomgeving

• Kinderen helpen een 

boek te kiezen

• Ingeplande tijd

• Voorlezen in kleine 

groepjes

• Voorlezen op 

verzoek

• Woorden uitleggen

• Praten n.a.v. het 

boek

• Activiteiten n.a.v. 

het boek



Tot slot

• De monitor is geen extraatje, maar een 
voorwaarde om doelmatig (effectief en 
efficiënt) te kunnen samenwerken.

• Deze voorwaarde wordt alleen vervuld als je 
de gegevens gebruikt volgens de aanbevolen 
werkwijze: analyseren> doelen bepalen> 
werkwijzen bepalen> uitvoeren> analyseren, 
etc. 



Vragen?



Wij monitoren
de monitors



Welk inzicht heb je gekregen dat je gaat toepassen in je 

eigen praktijk?

1. Schrijf eerst voor jezelf op welk inzicht je hebt gekregen.

2. Vertel het daarna aan elkaar.

Uitwisselen in tweetallen 



Koffiepauze



Praktijkvoorbeeld 



Monitor BoekStart

‘Haal meer uit de Monitor’

[voor]leesconsulent   Liesbeth Versteeg   14 maart 2019



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


Mededelingen over planning 2019

• Deed je bibliotheek al eerder mee, dan ontvang je de 
uitnodiging per mail. 

• Wijziging BoekStartcoördinator doorgeven aan: 
helpdesk@mboekstart.nl

• Doet je bibliotheek nog niet mee, je kunt je bibliotheek 
aanmelden bij www.mboekstart.nl/beheer/registratie

• Geen autorisatie verzoek proces i.t.t. Monitor PO en VO
• POI kan training verzorgen: Werken met de Monitor

http://www.mboekstart.nl/beheer/registratie


Veel succes!

Tools staan eind april op 

https://www.boekstartpro.nl/monitor.html

Inhoudelijke vragen    E: info@boekstartpro.nl

Technische vragen      E: helpdesk@mboekstart.nl

https://www.boekstartpro.nl/monitor.html

