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• Hoe kan de bibliotheek effectief samenwerken met de 
kinderopvang? 

• De organisatie, de verdeling van taken en de 
meerwaarde van de HBO’er. 

• Praktische tips (en valkuilen).

Samenwerking bibliotheek en kinderopvang



• Werkgebied: Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, 
Rhenen en Wijk bij Duurstede.

• Team Educatie: BoekStart > Bskov > dBoS.

• Voorleesconsulent, tevens trainer BoekStart.

• Samenwerkingsovereenkomst met 4 KOV 
organistaties.

de Bibliotheek Z-O-U-T



• Leersum, UH

• Kleinschalige voorziening

• Peutergroepen 2 x + kinderopvang 3 x

• 3+ groep op één van de basisscholen

• Buitenschoolse opvang 2 locaties

• 14 Pm’ers op het KDV [BSO 6 Pm’ers]

• 4 voorleescoördinatoren 

• Monitor sinds 2017

Kinderopvang De Harlekijn



• Samenwerkingsovereenkomst.

• Voorleescoördinatoren.

• Sinds 2017 de Monitor in.

• Jaarlijks rapportagegesprek.

Startsituatie



• HBO-niveau.

• Spilfunctie.

• Signaleert ontwikkelingen en vertaalt deze naar het 
pedagogisch beleid. 

• Adviseert medewerkers, management, ouders etc. 

• Vertaling pedagogisch beleid naar de praktijk.

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach



1. Structureel voorlezen.

2. Verwerkingsactiviteiten.

3. Inzetten van digi-prentenboeken Bereslim [3+].

De doelen



1. Voorlezen met vertelkast

2. Grote kring

3. Kleine kring

4. Bereslim

5. Bereslim 2e keer aan VVE-kind

Structureel voorlezen



• Je mist geen één drieplusser.

• Een VVE-kind krijgt minimaal twee keer hetzelfde 
digitale prentenboek te zien.

• Het helpt de Pm’ers om structureel voor te lezen en 
geeft ook de collega’s die niet zo dol op voorlezen zijn 
een zetje om het toch te doen. 

Doel invullen turflijst



www.zwijsen.nl/partner/voor-kindercentra

Themakist: collectie boeken + 
lessuggesties + vertelplaten + knuffel + 
Bereslim / Wepboek

Zie verder >>>

Verwerking

http://www.zwijsen.nl/partner/voor-kindercentra


Verwerking



Jaarplan 



• Pedagogisch beleidsmedewerker/coach > afspraken 
m.b.t. het Jaarplan, trainingen en workshops.

• Met Voorleescoördinator  > inhoudelijke afspraken 
m.b.t. keuze Bereslim-boek en collecties op thema. Bij 
elk thema worden 2 kisten met 10 boeken geleverd.

Contacten / afspraken



• Device

• Wifi

• Abonnement Bereslim

• Bibliotheekabonnement voor collectie op maat

• Trainer BoekStart voor scholing

Wat heb je nodig? 



• Haalbaar

• Leren van elkaar! 

Inzet PM-ers



• Individuele ouders stimuleren tot bezoek bibliotheek. 

• Informatie in de Nieuwsbrief. 

• Briefje in mand elk kind: thema + Bereslim-boek.

• Facebook etc.

Communicatie richting ouders



Resultaten structureel voorlezen  



Resultaten verwerkingsactiviteiten 



Resultaten digi-prentenboeken 



• Samenwerkingsovereenkomst.

• Samen doelen stellen.

• Communicatie.

• Inzet beleidsmedewerker/coach.

• Inzet alle Pm’ers.

Succesfactoren



• Passend Bereslim-boek bij thema’s.

• Kosten licentie Bereslim na de pilot?

Uitdagingen 


