Stimuleringsregeling
2021 (intensief)
werken met digitale
prentenboeken op de groep
BoekStart in de kinderopvang

BoekStart in de kinderopvang
Binnen het actieprogramma Tel mee met Taal 2020-2024 stelt Kunst van Lezen opnieuw dit jaar stimuleringsgelden ter
beschikking aan bibliotheken, kinderopvang en POI’s voor de uitvoering van BoekStart in de kinderopvang. Het is de doelstelling
van Kunst van Lezen dat eind 2024 90% van de basisbibliotheken BoekStart in de kinderopvang uitvoert, waaraan 45% van
de kinderopvanginstellingen in hun werkgebied deelneemt. Het aantal kinderopvanglocaties per provincie dat zich kan
aanmelden, is bekend bij de betreffende POI. Onderliggend document beschrijft de voorwaarden van de intensieve regeling,
zoals die gevoerd is vanaf 2019.
De intensieve stimuleringsregeling 2021 is bedoeld voor basisbibliotheken die BoekStart in de kinderopvang willen verdiepen
bij locaties van een kinderopvangorganisatie die al met BoekStart in de kinderopvang werken. Deze regeling is bedoeld
om het werken met digitale prentenboeken op de groep nadrukkelijk te stimuleren en te borgen in het beleid van de
kinderopvangorganisatie.

Omschrijving
De intensieve stimuleringsregeling is bedoeld om het gebruik van digitale prentenboeken binnen BoekStart in de kinderopvang
een impuls te geven en te bewerkstelligen dat dit wordt opgenomen in het beleid van de kinderopvangorganisatie(s). Een
inspirerend verslag en een terugkoppeling vanuit diverse deelnemende locaties met een filmpje van het traject in 2019 vind je
hier. Er wordt gebruik gemaakt van de digitale prentenboeken van Bereslim, actieve aanbieder van digitale prentenboeken via
de Bibliotheek. Gedurende de duur van het traject bekostigt Kunst van Lezen het abonnement.
De intensieve regeling is inclusief een trainingsprogramma van drie dagdelen voor de uitvoerders van de Bibliotheek:

1. Theorie om de pm’ers te enthousiasmeren en te kunnen ondersteunen bij het werken met digitale prentenboeken op de
groep, en ouderbetrokkenheid.

2. Didactische toepassing in de dagelijkse kinderopvangpraktijk: daadwerkelijk aan de slag met pedagogisch medewerkers
(ontwikkeling Plan van aanpak).

3. Terugkommoment, uitwisseling ervaringen en voorbereiding op overdrachtsmodel (verankering).
Aanvraagtermijn: De aanvraag van de intensieve stimuleringsregeling dient uiterlijk 1 juli 2021 ingediend te worden.
Aanvrager: De POI heeft een actieve rol bij de werving van bibliotheken, dient in overleg met Kunst van Lezen namens de
Bibliotheek de aanvraag intensieve stimuleringsregeling BoekStart in de kinderopvang in, en zorgt ervoor gedurende het
project op de hoogte te blijven. De POI krijgt daarvoor een vergoeding per deelnemende kinderopvanglocatie waarover zij
verantwoording aflegt aan Kunst van Lezen. De Bibliotheek is verantwoordelijk voor de uitvoering. Zij legt verantwoording af
aan Kunst van Lezen over de bereikte resultaten in het kader van de intensieve regeling.
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Indienprocedure: De Bibliotheek maakt voor de aanvraag gebruik van het Excelbestand Aanvraagformulier Stimuleringsregeling BoekStart in de kinderopvang intensief.
Looptijd regeling: De regeling geldt voor 2021.
Looptijd project: Na toekenning loopt het project acht maanden.
Budget: Per kinderopvanglocatie is een bedrag beschikbaar van € 670. Hiervan gaat € 125 naar Bereslim voor een licentie van
een half jaar; na afloop van het halfjaarlijkse traject mag de kinderopvanglocatie nog een half jaar gratis gebruik blijven
maken van de licentie. De POI ontvangt € 45 per deelnemende kinderopvanglocatie in de betreffende provincie. Er blijft € 500
per locatie over om personeelskosten van de lokale Bibliotheek te dekken; van de Bibliotheek wordt verwacht dit bedrag te
verdubbelen.

POI
De POI dient de aanvraag in en maakt hiervoor gebruik van het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling BoekStart in de
kinderopvang intensief. Het formulier is per email toegezonden. Lees het formulier en de toelichting s.v.p. grondig door alvorens
het in te vullen. De aanvraag is volledig als alle Excelbladen zijn ingevuld en deze is ondertekend door de directeur/bestuurder
van de POI.
Het aanvraagformulier dient uiterlijk 1 juli, voorzien van een digitale handtekening, digitaal ingediend te zijn bij Stichting
Lezen: malexander@lezen.nl (Milly Alexander).

Algemene voorwaarden
1. Voorwaarden Bibliotheek om in aanmerking te komen voor de intensieve regeling
1.1.

De Bibliotheek heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de kinderopvang voor een periode van één jaar
of langer.

1.2.

De Bibliotheek doet mee aan de Monitor BoekStart en de Bibliotheekmonitor.

1.3.

De Bibliotheek zet een voorleesconsulent in binnen de deelnemende kinderopvangorganisatie(s), die bij voorkeur
beschikt over een voorleescoördinator.

2. Voorwaardelijke afspraken met kinderopvang
2.1.

De kinderopvangorganisatie heeft een of meerdere BoekStart in de kinderopvanglocaties en heeft een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Bibliotheek voor een periode van één jaar of langer.

2.2.

Hardware (bijvoorbeeld tablets of een digibord) is aanwezig en er is Wifi. Er is tevens de mogelijkheid om met een
groepje kinderen gezamenlijk gebruik te maken van digitale prentenboeken.

2.3.

De deelnemende kinderopvang wil organisatiebreed een stap verder met een goed voorleesklimaat en legt dit vast in
een voorlees/mediaplan waarin ook het werken met digitale prentenboeken is opgenomen.

2.4.

De deelnemende kinderopvanglocaties werken met de Monitor BoekStart.

2.5.

De deelnemende kinderopvanglocaties attenderen ouders op de voordelen en het gebruik van digitale
prentenboeken en stimuleren hen het gratis thuisabonnement van Bereslim via de Bibliotheek te gebruiken.

2.6.

De kinderopvangorganisatie geeft een intentieverklaring af om binnen de organisatie na dit intensieve traject het
werken met digitale prentenboeken op de groep te continueren.

3. Voorwaarden bij besteding stimuleringsgelden
3.1.

Per participerende POI is per provincie een stimuleringsbedrag van € 500 per kinderopvanglocatie aan te vragen.

3.2.

Per POI is ook een stimuleringsbedrag van € 45 per kinderopvanglocatie aan te vragen dat bestemd is voor
coördinatie van BoekStart in de kinderopvang in de eigen provincie.
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3.3.

De uitgekeerde bedragen uit 3.1 en 3.2 zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW.

3.4.

De aanvragende POI en de uitvoerende bibliotheken/kinderopvanginstellingen verdubbelen gezamenlijk zelf
minimaal hetzelfde bedrag als de ontvangen stimuleringsgelden. De besteding van deze eigen investering is
niet geoormerkt, maar draagt in ieder geval bij aan de realisatie van de onderdelen van het programma; werken
met digitale prentenboeken op de groep, collectie, deskundigheidsbevordering, ouderbetrokkenheid, voorlees/
mediabeleid.

3.5.

De evaluatie zal er onder andere uit bestaan dat een aanvullende samenwerkingsovereenkomst tussen kinderopvang
en Bibliotheek overlegd moet kunnen worden. Ook wordt er een vragenlijst ingevuld.

3.6.

De Bibliotheek doet mee aan de Bibliotheekmonitor VVE van de KB. De Bibliotheek en de kinderopvanginstelling doen
mee aan de landelijke Monitor BoekStart.

4. Voorwaarden bij besteding van de coördinatiegelden
4.1.

De tegemoetkoming voor coördinatie vanuit POI’s komt volledig ten goede aan de realisatie van de punten
4.2 t/m 4.6.

4.2.

Vast agenderen van BoekStart in de kinderopvang tijdens (provinciale) directie-overleggen basisbibliotheken; het
ondersteunen van het management van basisbibliotheken bij netwerken, calculatie, exploitatie en personeelsbeleid.

4.3.

Coördineren van en communiceren over (regionale) activiteiten, waaronder conferenties, bijeenkomsten en
leesbevorderingsacties van CPNB en Stichting Lezen (zoals De Nationale Voorleesdagen).

4.4.

Vraagbaak voor de basisbibliotheken in het eigen werkgebied en deelname aan de landelijke POI/G4
kennisdelingsbijeenkomsten (3x per jaar) rondom BoekStart.

4.5.

Coördineren jaarlijkse Monitor BoekStart en de Bibliotheekmonitor VVE van de KB.

4.6.

Coördineren van aanvragen stimuleringsgelden voor basisbibliotheken bij Kunst van Lezen.

Achtergrondinformatie
Wilt u meer informatie over BoekStart in de kinderopvang, dan kunt u hiervoor terecht op www.boekstartpro.nl in de Toolkit bij
Netwerk & Beleid. Ook is er de brochure: Eén grote bundeling van taalactiviteiten. Effectief werken met digitale prentenboeken en
de Monitor bij BoekStart in de kinderopvang.
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