
1

Handreiking
Dienstverlening in coronatijd 
(tips & inspiratie)

BoekStart

Inleiding

De meeste (voor)leesconsulenten en BoekStartcoaches zitten tijdens de intelligente lockdowns niet stil, blijven in contact met 

de kinderopvang of het consultatiebureau en hebben hen gevoed met tips en digitaal aanbod. Natuurlijk hopen we zo snel 

mogelijk weer aan de slag te kunnen op locatie, maar we gaan er in deze handreiking vanuit dat externe partijen voorlopig 

nog niet toegelaten worden in de kinderopvang en op het consultatiebureau. Het advies aan bibliotheken is om hen online wel 

te blijven ondersteunen. Ook is het belangrijk om ouders zoveel mogelijk te blijven bereiken. In deze handreiking vind je tips en 

inspiratie voor (alternatieve) dienstverlening gedurende tijden van corona en lockdown. 

Kijk regelmatig op biebtobieb waar collega’s mee bezig zijn, volg het nieuws in de diverse groepen (BoekStart, BoekStartcoach, 

Crisisbieb), lees de BoekStartnieuwsbrief voor professionals en laat je informeren door je directie en POI-coördinatoren voor 

het laatste nieuws. 

Kernteam 0-12 jaar (BoekStart)

27 januari 2021

https://www.boekstartpro.nl/contact/contact.html
https://www.boekstartpro.nl/nieuwsbrieven.html
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1. BoekStart in de Bibliotheek

De coronamaatregelen en de periodes van lockdown hebben impact. Bibliotheken moeten noodgedwongen hun deuren 

sluiten voor bezoekers. Ouders van baby’s kunnen geen BoekStartkoffertje ophalen, samen boekjes kiezen en deelnemen aan 

activiteiten in hun lokale Bibliotheekvestiging. Hierdoor bereiken we minder jonge ouders en worden er minder 

BoekStartkoffertjes uitgereikt. Met een aantal acties kunnen we ervoor zorgen dat BoekStart ook tijdens de coronacrisis 

onder de aandacht gebracht wordt bij ouders van jonge kinderen en zij lid worden van de Bibliotheek. 

Tips:
• Houd contact met de voorleescoördinator (per mail of met videobellen) en stem af wat kan en waar behoefte aan is. 

• Neem contact op met de gemeente, kinderopvang en consultatiebureaus en stem af over het uitreiken van het 

BoekStartkoffertje. Hier vind je meer informatie over het uitreiken van BoekStartkoffertjes tijdens de lockdown.

• Zorg ervoor dat medewerkers in de Front Office (zodra het weer kan) coulant omgaan met het uitreiken van de koffertjes, 

dus geef ze ook aan kinderen van 1,5 of bijna twee jaar. 

• Breng het BoekStartkoffertje onder de aandacht in de lokale media en op de website, bijvoorbeeld met dit filmpje. 

• Ga aan de slag met de voorbereidingen voor de BoekStartdag, met behulp van de inspiratiegids.

• Zet in op online activiteiten via de website van de Bibliotheek of bijvoorbeeld nieuwsbrieven voor ouders. In de 

BoekStartdag Inspiratiegids staan ook ideeën voor online activiteiten (zie 4.6: Activiteiten op afstand).

Kijk in de BoekStart Toolkit voor beschikbare promotiemiddelen. BoekStartkoffertjes, waardebonnen en andere 

promotiematerialen kunnen gewoon besteld en geleverd worden.

Afhaalbieb – verrassingstassen 
Veel Bibliotheken hebben tijdens de lockdowns waarin de bibliotheken hun deuren moesten sluiten een Afhaalbieb in het 

leven geroepen. Via de website of app van de Bibliotheek kan men boeken uitzoeken, reserveren en vervolgens afhalen bij de 

betreffende vestiging. Vaak is het ook mogelijk om telefonisch boeken te reserveren. Op veel plekken wordt gewerkt met 

verrassingstassen; bibliotheekleden kunnen een verrassingstas gevuld met boeken en andere materialen uit hun favoriete 

genre aanvragen. Een verrassingstas is ook goed samen te stellen met aanbod voor de allerjongsten uit de BoekStart-/

jeugdcollectie. Ouders kunnen de tas reserveren en afhalen en thuis voorlezen en samen met hun kind(eren) genieten van al 

het leuks dat in de verrassingstas zit.

BezorgBieb 
Verschillende bibliotheken werken momenteel met de BezorgBieb, zodat kwetsbare doelgroepen hun materialen toch thuis 

kunnen ontvangen. De Bibliotheek Noordwest Veluwe is één van de bibliotheken die werken met de BezorgBieb. Zij stellen 

op aanvraag een boekenpakket van maximaal 5 materialen samen. Op een afgesproken datum wordt de tas met boeken bij 

de klant aan huis bezorgd. Ook de Zeeuwse Bibliotheken werken op diverse plaatsen momenteel met de BezorgBieb. Geheel 

coronaproof worden de gereserveerde boeken van de klanten van de Bibliobussen tijdelijk thuisbezorgd.

BoekStartkoffertjes uitreiken via het consultatiebureau
Door herhaalde sluiting van de bibliotheken vanwege de coronamaatregelen zijn er afgelopen jaar veel minder 

BoekStartkoffertjes uitgereikt. We krijgen regelmatig vragen van ouders hoe ze nu een koffertje kunnen ophalen. Om 

gezinnen met jonge kinderen toch te bereiken willen we inzetten op het tijdelijk uitreiken van de BoekStartkoffertjes via het 

consultatiebureau. Jonge ouders komen daar de eerste twee jaar meerdere keren op consult en hebben dan contact met de 

jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

• Blijf contact houden met het consultatiebureau. Zo blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen en weet je wanneer je in 

gesprek kunt gaan over het hervatten van je taken. 

• Bespreek met het consultatiebureau de mogelijkheden om ouders in de tussentijd te bereiken. Denk aan een kaartje met 

een boodschap voor ouders die in de GroeiGids meegegeven kan worden. 

• Bespreek met het consultatiebureau of zij tijdelijk de BoekStartkoffer kunnen uitdelen aan alle baby’s die komen voor het 3 

of 5 maanden consult. Deze vaccinatieconsulten worden op het bureau uitgevoerd. Overleg of een JGZ-medewerker de ouder 

kort uitleg kan geven over het belang van vroeg starten met voorlezen. Deze manier van werken wordt opgestart in 

Rivierenland. Zij hebben de afspraak gemaakt dat de consultatiebureau-assistent de komende periode de koffers aan baby’s 

uitdeelt. Spreek dit af voor een specifieke periode, bijvoorbeeld van half mei tot 1 september. Leg de afspraken goed vast en 

zorg dat iedereen goed weet wat hij of zij moet doen. Ouders kunnen met de bon later nog hun abonnement ophalen in de 

Bibliotheek. 

• De BoekStartcoach brengt dan 1 keer per week koffertjes naar het consultatiebureau om ze te bevoorraden. Zorg dat de 

BoekStartbon in het koffertje zit. De JGZ-medewerker kan de koffer van de ouder niet open maken om de materialen te laten 

zien.

• Uit hygiënisch oogpunt pakken ouders zelf de BoekStartkoffer, zodat het niet door meerdere handen gaat. Het koffertje zit

sowieso in de verpakking. 

• Houd bij hoeveel koffers er zijn uitgedeeld. Dat is niet moeilijk want je weet hoeveel koffers je brengt. Markeer de bonnen 

zodat je kunt achterhalen hoeveel ouders de lidmaatschapskaart ophalen. Mochten zij dit niet doen, zie het niet als een 

verloren groep ouders: zij hebben in ieder geval de koffer met boekjes en voorleesinformatie gekregen.

Maak een filmpje van de BoekStartcoach waarin je voorleestips geeft of ouders de mogelijkheid biedt een individuele 

(telefonische) afspraak te maken. Het filmpje kan op het consultatiebureau worden ingezet of via sociale media worden 

verspreid. 

• Maak een kaart met liefst een afbeelding van de BoekStartcoach en een verwijzingslink of QR-code naar een filmpje waarin 

BoekStart wordt geïntroduceerd. Een voorbeeldscript voor een filmpje wordt geplaatst in de BoekStartcoach 

Biebtobiebgroep in de week van 18 mei.
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https://www.boekstartpro.nl/toolkit/marketing---communicatie.html
https://www.biebtobieb.nl/do/folder?id=716174-666f6c646572
https://www.youtube.com/watch?v=PX0it-QWej0&feature=emb_logo
https://www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl/klantenservice/bezorgbieb.html
https://www.dezb.nl/nieuws/de-bibliobussen-gaan-tijdelijk-over-naar-bezorgbieb.html
https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/marketing-en-communicatie/20201030_inspiratiegids-boekstartdag.pdf
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Om de link met de Bibliotheek te leggen is het belangrijk om aan elk BoekStartkoffertje de informatiebrief voor ouders toe te 

voegen. Deze kan eenvoudig in de plastic verpakking worden gestoken. De brief is hiertoe aangepast; ouders worden 

gestimuleerd hun baby via de website van de Bibliotheek lid te maken en naar de Bibliotheek te komen wanneer dat weer kan. 

Kijk op BoekStartPro - Toolkit - Marketing & Communicatie - Positioneren voor:

BoekStart voorbeeldbrief aangepast vanwege de coronamaatregelen.

Deze actie is bedoeld als extra dienstverlening gedurende coronatijd. Ouders hebben dan in ieder geval via het 

consultatiebureau het BoekStartkoffertje met boekjes gekregen, informatie over voorlezen aan baby’s ontvangen en worden 

gestimuleerd hun kind via de website lid te maken en alsnog naar de Bibliotheek te komen. Misschien heeft jouw Bibliotheek 

tijdelijk een afhaal/bezorgsysteem voor o.a. de BoekStartkoffertjes. Dat is heel mooi, ga daar dan zeker mee door! Daarnaast 

hebben ouders via het consultatiebureau een extra mogelijkheid een BoekStartkoffertje op te halen.

Om deze extra dienstverlening te ondersteunen zijn twee voorbeeldmails opgesteld, vrij om aan te passen naar de lokale situatie:             

• een mail om de consultatiebureaus in het werkgebied van de Bibliotheek te informeren

• een mail om de gemeenten in het werkgebied van de Bibliotheek te informeren

Daarnaast zijn er de volgende ondersteunde documenten voor het tijdelijk aanbieden van het BoekStartkoffertje via het 

consultatiebureau:

• de boodschap voor JGZ-medewerkers

• geven van voorleestips door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige

• leidraad consultatiebureau-assistent

Alle informatie en bovenstaande documenten zijn hier te vinden in de BoekStart biebtobiebgroep.

2. BoekStartcoach

Het uitgangspunt van de Jeugdgezondheidszorg is dat de jeugdzorg zo compleet mogelijk uitgevoerd blijft. 

De BoekStartcoaches kunnen hun taken op locatie vooralsnog niet hervatten. We zetten hier een paar zaken op een rij die je als 

BoekStartcoach wel kan doen in de tussentijd: 

• Blijf contact houden met het consultatiebureau. Zo blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen en kan je samen afstemmen 

over wat wel mogelijk is.

• Bespreek met het consultatiebureau de mogelijkheden om ouders in de tussentijd te blijven bereiken. Denk aan een kaartje 

met een boodschap voor ouders die in de GroeiGids meegegeven kan worden. 

• Bespreek met het consultatiebureau of zij tijdelijk het BoekStartkoffertje kunnen uitdelen aan alle baby’s die komen voor het 

consult. Deze vaccinatieconsulten worden op het bureau uitgevoerd. Overleg of een JGZ-medewerker de ouder kort uitleg 

kan geven over het belang van vroeg starten met voorlezen. Leg de afspraken goed vast en zorg dat iedereen goed weet wat 

hij of zij moet doen. Ouders kunnen via de website van de Bibliotheek of met de waardebon zodra het weer kan hun kindje 

lid maken in de Bibliotheek. Zie pagina 4 van dit document voor meer uitleg.

• De BoekStartcoach/Bibliotheek zorgt dat het consultatiebureau koffertjes ontvangt zodat er een voorraad is. Zorg dat de 

BoekStartwaardebon en de voorbeeldbrief in het koffertje zit.

• Houd bij hoeveel koffers er zijn uitgedeeld via het consultatiebureau. Markeer de waardebonnen zodat je kunt achterhalen 

hoeveel ouders de lidmaatschapskaart ophalen. Mochten zij dit niet doen, zie het dan niet als een verloren groep ouders: zij 

hebben in ieder geval het koffertje met boekjes en voorleesinformatie gekregen. 
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https://www.boekstartpro.nl/toolkit/marketing---communicatie.html
https://www.biebtobieb.nl/do/folder?id=716174-666f6c646572
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•  Maak een filmpje van de BoekStartcoach waarin je voorleestips geeft of ouders de mogelijkheid biedt een individuele 

(telefonische) afspraak te maken. Het filmpje kan op het consultatiebureau worden ingezet en via sociale media worden 

verspreid. Maak een QR-code van het filmpje en zet die code in de voorbeeldbrief die je in het koffertje stopt, zodat ouders 

de code kunnen scannen met hun smartphone. Meer informatie hierover verderop in dit document.

• Maak een kaart/flyer met liefst een afbeelding van de BoekStartcoach en een verwijzingslink of QR-code naar een filmpje 

waarin BoekStart wordt geïntroduceerd. Een voorbeeldscript voor een filmpje is hier te vinden in de biebtobiebgroep 

BoekStartcoach.

• Maak een handzame gespreksleidraad voor de jeugdarts en -verpleegkundige voor tijdens het consult. Gebruik hiervoor 

bijvoorbeeld de reader bij de e-learning Taalstimulering door voorlezen voor input. Een voorbeeld van een 

gespreksleidraad is hier te vinden in de biebtobiebgroep BoekStartcoach. 

• Breng de e-learning Taalstimulering door voorlezen onder de aandacht bij de medewerkers van het consultatiebureau.

BoekStartcoach filmpjes (QR-codes)
In coronatijd is het lastig om zichtbaar te zijn als BoekStartcoach, omdat gedurende de lockdown veel fysieke plekken niet 

toegankelijk zijn. Het is de uitdaging om ook in deze tijden van corona in beeld te blijven en ouders en jonge kinderen te 

blijven bereiken. Tijdens een brainstorm tussen de Bibliotheek Rivierenland en Stichting Lezen is het idee ontstaan om de 

BoekStartcoach filmpjes te laten opnemen gericht aan ouders, met informatie over voorlezen aan jonge kinderen.

QR-codes die verwijzen naar de filmpjes worden aan de BoekStartkoffertjes gehangen die met toelichting worden uitgedeeld 

via de consultatiebureaus. Het initiatief heeft een vervolg gekregen; inmiddels zijn ook alle BoekStartkoffertjes die in de 

Bibliotheek Rivierenland worden uitgereikt voorzien van een QR-code die linkt naar een aangepast filmpje met informatie 

over de bibliotheek, met voor iedere vestiging een eigen herkenbaar beeld. Meer informatie (instructie en voorbeeldscript) is 

hier te vinden in de biebtobiebgroep BoekStartcoach. 

Meer lezen:

Lees hier een artikel over de filmpjes en QR-codes van de BoekStartcoaches van de Bibliotheek Rivierenland. 

Lees hier over de alternatieve dienstverlening van de BoekStartcoach in Rotterdam.

3. BoekStart in de kinderopvang

Zolang het niet mogelijk is om de kinderopvang te bezoeken, zetten we hier een paar zaken op een rij die je als 

voorleesconsulent wel kan doen in de tussentijd:

• Houd middels (video)bellen of mail contact met de voorleescoördinator en stem af wat kan en waar behoefte aan is. 

• Je kunt zonodig de eerdere monitorrapportage van vorig jaar (online) bespreken met tips uit het webinar van Kees 

Broekhof en het document met de aanbevelingen bij de landelijke Monitorrapportage.

• Voer gesprekken over het lees- en mediabeleid met de locatiemanager of op MT niveau.

• Zoek contact met nieuwe locaties over deelname aan BoekStart in de kinderopvang. 

• Besteed aandacht aan het saneren en aanvullen van de collecties of bied wisselcollecties aan.

• Breng het gebruik van digitale prentenboeken onder de aandacht, met name voor kinderen met een taalachterstand. 

• Attendeer op de Boekideeën voor werken met boeken op de groep.

• Wijs op digitale alternatieven waarmee ouders betrokken kunnen worden bij de leesopvoeding van hun kind, zoals het e-

magazine BoekStart voor jou!, Jeugdbibliotheek, Bereslim, WePboek, De Voorleeshoek, de Digitale Voorleestas en de 

BoekStart VoorleesApp. 
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https://www.geldersebibliotheken.nl/nieuwsoverzicht/604-filmpjes-qr-code-creatieve-oplossing-van-boekstartcoaches
https://www.boekstartpro.nl/home/bibliotheken/nieuws-bibliotheek/de-boekstartcoach--alternatieve-dienstverlening-van-bibliotheek-.html
https://www.biebtobieb.nl/do/wallmessage?id=460720-77616c6c6d657373616765
https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/expertise/bs-reader-elearning-002.pdf
https://www.biebtobieb.nl/do/wallmessage?id=460720-77616c6c6d657373616765
https://www.boekstartpro.nl/opleidingen/opleidingen-jeugdgezondheidszorg/e-learning-taalstimulering-door-voorlezen.html
https://www.boekstartpro.nl/home/bibliotheken/nieuws-bibliotheek/webinar-scholen-motiveren-voor-de-monitor-ook-inzetbaar-voor-kin.html
https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/monitor/20201002_aanbevelingen-monitor-boekstart-in-de-kinderopvang.pdf
https://www.boekstartpro.nl/home/kinderopvang/boekideeen--werken-met-boeken-op-de-groep.html
https://www.boekstart.nl/e-magazine/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://www.bereslim.nl/
https://wepboek.nl/
https://devoorleeshoek.nl/
https://centraal.rijnbrink.nl/contentpakketten/detail/de-digitale-voorleestas
https://www.boekstart.nl/download-onze-voorleesapp-voor-ios-en-android/?gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB-D6GQ4DRjJ7YvQNArt9sGNm9E1A2Eoe3oGbmdx2cIYNT8YXcZ0lihoCM9oQAvD_BwE
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Monitor BoekStart in de kinderopvang    
De Monitor is ook in deze periode een mooi instrument om toch te investeren in de relatie en de samenwerking met de 

kinderopvang. Je kunt de monitorgegevens inzetten om te bewijzen dat de BoekStartaanpak van toegevoegde waarde is. Het 

advies is om vooral aan te sluiten bij wat de kinderopvang kan/wil in deze tijd. Stel eventueel wat kleinere of minder stappen 

voor, wees flexibel en houd vooral contact om samen te kijken naar mogelijkheden. 

Monitormeting 2020-2021 langer open   

De Monitor BoekStart (en ook die van de Bibliotheek   op school po) staat vanwege de huidige lockdown twee weken langer 

open. De sluitingsdatum voor Monitor BoekStart is 12 maart 2021. Bespreek met de kinderopvang wat de stand van zaken is, 

waar hulp nodig is en of je wellicht via een onlinebijeenkomst de pedagogisch medewerkers kunt stimuleren en helpen bij het 

invullen. Een dergelijke onlinebijeenkomst kan net nodig zijn om extra instructie te geven over het invullen en afsluiten van de 

vragenlijsten. Ook het werken met de open link kun je nog steeds inzetten waardoor ze direct tot invullen kunnen overgaan.  

De resultaten van de Monitormeting komen ten gevolge van de ruimere invulperiode, halverwege april 2021 beschikbaar.           

Via de Monitorpagina op BoekStartPro vind je informatie en tools. 

Heb je zelf vragen over de Monitor? Mail dan naar info@boekstartpro.nl

Filmpjes Muziekkwartier: Zingen, spelen en lezen met BoekStart
De kinderopvang regelmatig bezoeken is door corona beperkt of helemaal niet mogelijk. Daarom heeft BoekStart drie video’s 

gemaakt i.s.m. Félice van der Sande van Muziekkwartier. Félice is Muziek op Schoot-docent en tevens voorzitter van Stichting 

Muziek op Schoot. Zij heeft in de filmpjes zingen, spelen en lezen gecombineerd.

Drie bekende titels staan centraal: Mmm… een taart! (Susanne Strasser, Hoogland & Van Klaveren), Nog even achter mijn 
oortjes kriebelen (Jörg Mühle, Gottmer) en Gewoon zoals je bent (Jonny Lambert, Veltman Uitgevers).

De video’s zijn te vinden via een link met een wachtwoord. Ze mogen bekeken worden op BoekStart in de kinderopvang-

locaties, maar niet openbaar op internet worden geplaatst. Er is een korte instructie gemaakt met een link naar de filmpjes 

voor de kinderopvang die in de Toolkit op BoekStartPro te vinden is onder Voorlezen: Handleidingen en instructies. 

De Digitale Voorleestas
De Digitale Voorleestas is gericht op het stimuleren van voorleesplezier bij gezinnen met kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar. In 

de Digitale Voorleestas staat een prentenboek centraal met een aantal kleine verwerkingsactiviteiten samengesteld in de 

categorieën lezen, praten en doen. De prentenboeken in de Digitale Voorleestas zijn veelal toegankelijk via 

www.jeugdbibliotheek.nl. Denk hierbij aan de prentenboeken van de Voorleeshoek, WePboek, Bereslim en Schooltv.• (VOB) Als 

Bibliotheek plaats je zelf de input uit dit contentpakket op jouw eigen lokale website. Via social media, nieuwsbrief en Heb je 

vragen over deze handreiking? Neem contact op met andere communicatiekanalen geef je ruchtbaarheid aan de nieuwe 

Digitale Voorleestas. In het contentpakket zijn ook 2 voorbeeldbrieven te vinden om te sturen naar kinderopvang en 

voorleesvrijwilligers. Klik hier om naar het contentpakket van de Digitale Voorleestas te gaan.  

De Digitale Voorleestas is gratis in te zetten door alle bibliotheken en is ontwikkeld door Rijnbrink. Een poule van 

jeugdspecialisten en (voor)leesconsulenten van diverse bibliotheken stelt de tas samen.

Voor het opstellen van deze handreiking is o.a. gebruik gemaakt van:
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https://www.boekstartpro.nl/monitor.html
https://www.boekstartpro.nl/toolkit/voorlezen.html
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4. Campagnes & activiteiten

BoekStartdag
Op zaterdag 19 juni 2021 organiseert BoekStart samen met de bibliotheken voor het eerst een landelijke BoekStartdag. De 

BoekStartdag is dé gelegenheid om in de Bibliotheek de allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders extra hartelijk welkom te 

heten en een aantrekkelijk (online) programma of activiteit te bieden. De BoekStartdag is een dag waarop bibliotheken jonge 

gezinnen met baby’s en peuters kennis laten maken met de Bibliotheek en verrassen met een leuke activiteit. Het gaat hierbij om 

het bereiken van alle jonge kinderen, dus ook, of juist ook uit meertalige en taalzwakke gezinnen en jonge kinderen met een 

visuele beperking. 

Er is een inspiratiegids samengesteld voor bibliotheken: een praktische gids om je te inspireren en op weg te helpen om iets moois 

te maken van de BoekStartdag én van andere BoekStartmomenten. Op dit moment moeten we rekening houden met de 

coronamaatregelen. We weten nog niet hoe dat zal zijn in juni, maar we geven in deze gids ook ideeën voor online activiteiten.      

De gids biedt suggesties over wat je zoal kunt organiseren, met welke partners je kunt samenwerken en via welke kanalen je kunt 

communiceren. Je vindt ook allerlei ideeën voor laagdrempelige activiteiten die je zelf kunt organiseren. Daarnaast is er ook een 

overzicht van organisaties die een aanbod hebben voor de BoekStartdoelgroep. Naast de inspiratiegids wordt ook een 

communicatietoolkit voor Bibliotheken samengesteld. Alle actuele informatie over de BoekStartdag is te vinden in de Toolkit 

Marketing & Communicatie op BoekStartPro.nl

De Nationale Voorleesdagen
In 2021 is 'Coco kan het!' van Loes Riphagen het Prentenboek van het Jaar dat centraal staat tijdens De Nationale Voorleesdagen. 

Klik hier voor de informatie en tools voor bibliotheken. 

Om de materialen van De Nationale Voorleesdagen beter in te zetten en zo nog meer kinderen en ouders het (voor)leesplezier te 

laten ervaren is een instructie gemaakt voor bibliotheken.

Coronaproof tips

Om de online voorleesontbijten zo goed als mogelijk te kunnen faciliteren tijdens de lockdown, zijn de uitgeverijen van de 

Prentenboek Top 10 tegemoet gekomen aan de wens om hun boeken online voor te lezen.  Op de website van De Nationale 

Voorleesdagen staan alle tips én voorwaarden onder elkaar om een succesvol coronaproof voorleesontbijt  te organiseren. 

Meertaligheid

Er is ook aandacht voor meertaligheid; de Leescoalitie stelt tijdens De Nationale Voorleesdagen 2021 Coco kan het! beschikbaar in 

het Turks, Pools en Arabisch. Klik hier voor meer informatie over De Nationale Voorleesdagen voor meertalige kinderen.

Campagne Geef een (prenten)boek cadeau
Vanwege de huidige lockdown en recente ontwikkelingen rondom het coronavirus is de campagne 'Geef een (prenten)boek 

cadeau' uitgesteld. Doordat de boekhandels dicht zijn, mist de campagne het doel om nieuw publiek in de fysieke boekhandel te 

krijgen. Het sluiten van de scholen en kinderopvanginstellingen zorgt er dan weer voor dat de grootste doelgroep van deze 

campagne, moeilijker te bereiken is. Niet voor niets is de missie van de campagne álle kinderen te laten opgroeien tussen de 

boeken, en het onderwijs en kinderopvang spelen een belangrijke rol in de verspreiding daarvan. In overleg met verschillende 

boekhandels en partners is gekozen voor een nieuwe datum: vanaf vrijdag 21 mei is Max en de Maximonsters voor € 2,50 overal 

verkrijgbaar. Kijk ook op: 'Geef een (prenten)boek cadeau'.
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https://www.boekstartpro.nl/voorlezen/voorlezen-aan-peuters.html
https://www.boekstartpro.nl/opleidingen/opleidingen-kinderopvang/voorleescoordinator-in-de-kinderopvang.html
https://www.boekstartpro.nl/opleidingen/opleidingen-kinderopvang/interactief-voorlezen-in-de-kinderopvang.html
https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/marketing-en-communicatie/20201030_inspiratiegids-boekstartdag.pdf
https://www.boekstartpro.nl/toolkit/marketing---communicatie.html
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/bibliotheek/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/voorleesontbijten/
https://www.boekstartpro.nl/nieuws/instructie-de-nationale-voorleesdagen.html
https://www.boekstartpro.nl/nieuws/de-nationale-voorleesdagen-voor-meertalige-kinderen.html
https://geefeenprentenboekcadeau.nl/
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Media Ukkie Dagen
De Media Ukkie Dagen vinden plaats van 26 maart t/m 2 april 2021. Het thema is ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Tijdens deze 

dagen wordt aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar.

In 2020 waren de Media Ukkie Dagen door corona volledig digitaal en het ziet er naar uit dat daar ook in 2021 nog geen 

verandering in komt. Aandacht voor mediaopvoeding is nu belangrijker dan ooit. Het zou daarom geweldig zijn als alle 

bibliotheken in 2021 meedoen. Meer informatie over de campagne is te vinden via de website van de Media Ukkie Dagen 

en in de Toolkit Mediaopvoeding op BoekStartPro.

5. Communicatie

Externe communicatie 
Voorleesconsulenten kunnen in overleg met de kinderopvang de pedagogisch medewerkers op afstand (blijven) 

ondersteunen. Houd dus contact met de voorleescoördinator en de locatiemanager en stem telefonisch of via de mail af 

wat kan en waar behoefte aan is. Dat geldt ook voor het consultatiebureau. Geef aan wat je als voorleesconsulent in deze 

fase kan betekenen. Mogelijke gesprekspunten zijn:

• Hoe kan ik als voorleesconsulent de kinderopvang ondersteunen? Waar is behoefte aan?

• Wat zijn jullie regels voor externe samenwerkingsorganisaties? 

• Hoe blijven we met elkaar in gesprek? Wie is mijn aanspreekpersoon? Kunnen we bijvoorbeeld wekelijks een 

belafspraak inplannen? 

• Hoe kunnen we de monitorresultaten bespreken en een voorleesplan maken? 

Verzamel handige tips in een nieuwsbrief of op je website en stuur regelmatig een update naar de voorleescoördinatoren. 

Wijs op digitale alternatieven waarmee ouders betrokken kunnen worden bij de leesopvoeding van hun kind, zoals het        

e-magazine BoekStart voor jou!, Jeugdbibliotheek, Bereslim, WePboek, De Voorleeshoek, de Digitale Voorleestas en de 

BoekStart VoorleesApp. 

Interne communicatie 
Belangrijk is ook om intern (in je bibliotheekorganisatie) te delen wat er gebeurt, denk aan collega leesconsulenten, 

klantenservice, teamleiders, frontoffice medewerkers, directie. Kijk regelmatig op biebtobieb (bijvoorbeeld de groepen 

CrisisBieb en BoekStart) waar collega’s in den lande mee bezig zijn.

Filmpjes
Hou bij het maken van online (voorlees)filmpjes rekening met  auteursrecht en de volgende regels: 

• Als je online voorleest, doe dit in een besloten omgeving. Online voorlezen (livestream) kan, mits aan bepaalde 

voorwaarden wordt voldaan. Het belangrijkste is dat voorgelezen wordt in een besloten omgeving voor een specifieke 

doelgroep. Denk daarbij aan een voorleeswebinar voor bibliotheekleden. 

• Verwijs altijd naar de auteur, illustrator en uitgever van het boek. De rechthebbenden (auteur, illustrator en uitgever) 

hebben gezamenlijk de auteursrechten op de titel die voorgelezen wordt. Het is goed om tijdens het online voorlezen 

(livestream) duidelijk te maken wie ervoor gezorgd heeft dat het boek tot stand is gekomen. 

• Als je online (livestream) voorleest, maak je geen opname van wat er voorgelezen wordt (noch beeld, noch geluid). Een 

opname kan makkelijk gereproduceerd en verspreid worden buiten de besloten omgeving (zoals verspreiding via 

YouTube en sociale media kanalen).

• Bij verspreiden van een al gemaakte opname neem je contact op met de uitgever en/of schrijver voor toestemming. 

Heb je het voorlezen opgenomen of op een andere manier vastgelegd en wil je dat (gratis) verspreiden? Dan is het 

belangrijk om contact op te nemen met de uitgever of schrijver van het boek en daar afspraken over te maken.

• Blijf contact houden met het consultatiebureau. Zo blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen en weet je wanneer je in 

gesprek kunt gaan over het hervatten van je taken. 

• Bespreek met het consultatiebureau de mogelijkheden om ouders in de tussentijd te bereiken. Denk aan een kaartje met 

een boodschap voor ouders die in de GroeiGids meegegeven kan worden. 

• Bespreek met het consultatiebureau of zij tijdelijk de BoekStartkoffer kunnen uitdelen aan alle baby’s die komen voor het 3 

of 5 maanden consult. Deze vaccinatieconsulten worden op het bureau uitgevoerd. Overleg of een JGZ-medewerker de ouder 

kort uitleg kan geven over het belang van vroeg starten met voorlezen. Deze manier van werken wordt opgestart in 

Rivierenland. Zij hebben de afspraak gemaakt dat de consultatiebureau-assistent de komende periode de koffers aan baby’s 

uitdeelt. Spreek dit af voor een specifieke periode, bijvoorbeeld van half mei tot 1 september. Leg de afspraken goed vast en 

zorg dat iedereen goed weet wat hij of zij moet doen. Ouders kunnen met de bon later nog hun abonnement ophalen in de 

Bibliotheek. 

• De BoekStartcoach brengt dan 1 keer per week koffertjes naar het consultatiebureau om ze te bevoorraden. Zorg dat de 

BoekStartbon in het koffertje zit. De JGZ-medewerker kan de koffer van de ouder niet open maken om de materialen te laten 

zien.

• Uit hygiënisch oogpunt pakken ouders zelf de BoekStartkoffer, zodat het niet door meerdere handen gaat. Het koffertje zit

sowieso in de verpakking. 

• Houd bij hoeveel koffers er zijn uitgedeeld. Dat is niet moeilijk want je weet hoeveel koffers je brengt. Markeer de bonnen 

zodat je kunt achterhalen hoeveel ouders de lidmaatschapskaart ophalen. Mochten zij dit niet doen, zie het niet als een 

verloren groep ouders: zij hebben in ieder geval de koffer met boekjes en voorleesinformatie gekregen.

Maak een filmpje van de BoekStartcoach waarin je voorleestips geeft of ouders de mogelijkheid biedt een individuele 

(telefonische) afspraak te maken. Het filmpje kan op het consultatiebureau worden ingezet of via sociale media worden 

verspreid. 

• Maak een kaart met liefst een afbeelding van de BoekStartcoach en een verwijzingslink of QR-code naar een filmpje waarin 

BoekStart wordt geïntroduceerd. Een voorbeeldscript voor een filmpje wordt geplaatst in de BoekStartcoach 

Biebtobiebgroep in de week van 18 mei.
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https://algemene-uitgevers.nl/online-voorlezen-en-auteursrecht/
https://www.mediaukkiedagen.nl/
https://www.mediaukkiedagen.nl/
https://www.boekstartpro.nl/toolkit/mediaopvoeding.html
https://www.boekstart.nl/e-magazine/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://www.bereslim.nl/
https://wepboek.nl/
https://devoorleeshoek.nl/
https://centraal.rijnbrink.nl/contentpakketten/detail/de-digitale-voorleestas
https://www.boekstart.nl/download-onze-voorleesapp-voor-ios-en-android/?gclid=CjwKCAiAgJWABhArEiwAmNVTB-D6GQ4DRjJ7YvQNArt9sGNm9E1A2Eoe3oGbmdx2cIYNT8YXcZ0lihoCM9oQAvD_BwE
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6. Contact
Heb je vragen over deze handreiking? Neem contact op met je POI contactpersoon of mail naar info@boekstartpro.nl 

Heb je een goed idee of voorbeeld? Laat het weten per mail of via biebtobieb!

Nuttige links:
• www.boekstartpro.nl 

• www.boekstart.nl 

• Biebtobieb groepen:  BoekStart | BoekStartcoach | CrisisBieb
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www.boekstartpro.nl
www.boekstart.nl
https://www.biebtobieb.nl/do/startpage?id=6535-737461727470616765
https://www.biebtobieb.nl/do/startpage?id=60487-737461727470616765
https://www.biebtobieb.nl/do/startpage?id=360441-737461727470616765
https://www.boekstartpro.nl/contact/contact.html
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