Intensieve stimuleringsregeling BoekStart in de kinderopvang 2020:
gebruik van digitale prentenboeken op de groep
Het bekijken van digitale prentenboeken heeft een sterk positief effect op de
woordenschatontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen (zonder begeleiding) zes nieuwe woorden
leren in drie sessies van tien minuten (Verhallen e.a., 2004); dit gaat met name op voor taalzwakke
kinderen. En dat in een onderwijspraktijk die stelt dat vijf nieuwe woorden per dag het maximaal
haalbare is in het onderwijs aan jonge kinderen!
Om het gebruik van digitale prentenboeken binnen BoekStart in de kinderopvang een impuls te
geven, stelde Kunst van Lezen in 2019 een intensieve stimuleringsregeling ter beschikking. Dit heeft
voorzichtig effect: in 2019 werkten pedagogisch medewerkers significant vaker minimaal een paar
keer per week met digitale prentenboeken (8%) dan in 2018 (5%). Het bekijken van digitale
prentenboeken was in 2018 bij 26 procent van de locaties mogelijk op alle groepen, nu bij 29
procent. Er wordt dus wel iets vaker, maar nog niet vaak gewerkt met digitale prentenboeken. Meer
dan de helft van de medewerkers werkt er nooit mee (57%). Bij meer dan de helft van de locaties die
vallen onder dagopvang (52%) en peuteropvang (55%) kunnen kinderen op geen enkele groep
digitale prentenboeken bekijken (Monitor BoekStart 2019).
OMSCHRIJVING
Kunst van lezen stelt opnieuw een intensieve stimuleringsregeling ter beschikking om het gebruik van
digitale prentenboeken binnen BoekStart in de kinderopvang verder een impuls te geven. Daarnaast
biedt Kunst van Lezen een drieledig trainingsprogramma aan:
A. Voor beleidsmakers van de Bibliotheek die het management van kinderopvangorganisaties
moeten overtuigen van het nut van gebruik van digitale prentenboeken op de groep.
B. Voor de uitvoerders van de Bibliotheek om de pm'ers die werken met de digitale prentenboeken
te enthousiasmeren en te ondersteunen bij het toepassen in de groep.
C. Voor pedagogisch medewerkers over het belang van het werken met digitale prentenboeken en
over de didactische toepassing in de dagelijkse kinderopvangpraktijk.
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.
Deelname: Basisbibliotheken, verdeeld over de provincies, kunnen met in totaal 50
kinderopvanglocaties in aanmerking komen voor de intensieve stimuleringsregeling BoekStart in de
kinderopvang. De POI’s dragen basisbibliotheken voor aan Kunst van Lezen. De geselecteerde
basisbibliotheken geven aan met welke kinderopvangorganisatie(s) zij willen deelnemen. Kunst van
Lezen streeft naar een organisatiebrede inzet: zoveel mogelijk locaties binnen een
kinderopvangorganisatie nemen deel i.p.v. versnippering van deelnemende locaties over een aantal

kinderopvangorganisaties. De deelnemende kinderopvanglocaties hebben bij voorkeur aandacht
voor het ondersteunen van taalzwakke kinderen (uit laagtaalvaardige gezinnen). Om deel te nemen
moeten de basisbibliotheken en de kinderopvang voldoen aan de voorwaarden.
Aanvraagtermijn: De aanvraag van de stimuleringsregeling dient uiterlijk 15 september 2020
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 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.
Indienprocedure: De POI maakt voor het aanmelden van de basisbibliotheek gebruik van het
Wordformulier Standaard Aanvraagformulier Intensieve stimuleringsregeling BoekStart in de
kinderopvang 2020. Het ondertekende aanvraagformulier (of bij het aanvraagformulier een
gescande aanbiedingsbrief met handtekening voegen) dient in digitale vorm (PDF) te worden
opgestuurd naar:
Stichting Lezen
m.v.v. Intensieve regeling Kunst van Lezen voor BoekStart in de kinderopvang
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
malexander@lezen.nl (voor de digitale versie)
Looptijd regeling: De regeling geldt voor 2020.
Looptijd project: Het stimuleringstraject loopt van 1 februari tot 1 augustus 2021 (20 weken).
Budget: Per kinderopvanglocatie is een bedrag beschikbaar van 652 euro. Hiervan gaat 125 euro 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
27 euro per deelnemende kinderopvanglocatie in de betreffende provincie. Er blijft 500 euro per
locatie over om personeelskosten van de lokale Bibliotheek te dekken; van de Bibliotheek wordt
verwacht dit bedrag te verdubbelen.
VOORWAARDEN
Voorwaarden Bibliotheek om in aanmerking te komen voor de intensieve regeling
1. De Bibliotheek heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de kinderopvang voor een
periode van één jaar of langer.
2. De Bibliotheek doet mee aan de Monitor BoekStart en de Bibliotheekmonitor.
3. De Bibliotheek zet een voorleesconsulent in binnen de deelnemende kinderopvangorganisatie(s),
die bij voorkeur beschikt over een voorleescoördinator.

Voorwaardelijke afspraken met kinderopvang
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.
1. Hardware (bijvoorbeeld tablets of computers) is aanwezig en er is Wifi. Er is tevens de
mogelijkheid om met een groepje kinderen gezamenlijk gebruik te maken van digitale
prentenboeken.
2. De deelnemende kinderopvang wil organisatiebreed een stap verder met een goed
voorleesklimaat en legt dit vast in een voorlees/mediaplan.
3. De deelnemende kinderopvanglocaties werken met de Monitor BoekStart.
4. 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.
5. De kinderopvangorganisatie geeft een intentieverklaring af om binnen de organisatie na dit
intensieve traject het werken met digitale prentenboeken op de groep te continueren.
ACHTERGRONDINFORMATIE
Meer informatie over het voorleesklimaat van BoekStart in de kinderopvang:
BoekStart in de kinderopvang: Effectief werken met digitale prentenboeken en de Monitor BoekStart
(brochure voor bibliotheken; verschijnt in september)
Monitor BoekStart in de kinderopvang Landelijke analyse 2019.

