Procedure pilots
Lezen voor de Lijst havo/vwo
Juni 2017 - POI

Wat is de doelstelling van de pilots?
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Kunst van Lezen start aan het begin het schooljaar 2017-2018 met vijf pilots ‘Lezen voor de Lijst in havo/vwo
binnen het programma de Bibliotheek op school. Verderop in het schooljaar starten nog eens vijf pilots.
De pilots kunnen in alle leerjaren uitgevoerd worden. Daarmee wordt een stap gezet in de verbreding van de
aanpak de Bibliotheek op school naar havo/vwo. De pilots zijn gericht op het verbeteren van de
toegankelijkheid en beschikbaarheid van een actuele collectie boeken voor de leerlingen, gebaseerd op de
didactiek ‘Lezen voor de Lijst’.
De pilots worden ingesteld om te kunnen experimenteren met bijvoorbeeld verschillende vormen van
dienstverlening vanuit de bibliotheek aan de school, zoals het leveren van een collectie fysiek in de school,
lidmaatschap van de bibliotheek, e-books via de E-bookplatform van de landelijke digitale (jeugd)bibliotheek,
luisterboeken via de app Luisterbieb, inzetten van leesconsulent en adviseur educatie op school, het geven van
een workshop voor leerlingen.
De resultaten van de pilots worden gebruikt voor:

• Het beschikbaar stellen van best-practices rond ‘Lezen voor de Lijst’ en de Bibliotheek op school, ter
inspiratie voor andere bibliotheken en scholen.

• Om te achterhalen welke consequenties het werken met ‘Lezen voor de Lijst’ heeft voor organisatie,
beleid, onderwijsprogramma, personele invulling, communicatie en exploitatie.

• Na te gaan welke specifieke eisen ‘Lezen voor de Lijst’ in de Bibliotheek op school stelt aan
bijvoorbeeld het landelijk E-bookplatform of de lokale collectie in de bibliotheek. Tegelijkertijd bieden
de resultaten inzicht op wat lokaal, provinciaal en landelijk nodig is om te komen tot een verbeterde
dienstverlening van de bibliotheek voor de bouwsteen collectie van de Bibliotheek op school havo/vwo in het kader van ‘Lezen voor de Lijst’.
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Kunst van Lezen is een, door het ministerie van OCW geïnitieerd en gefinancierd, leesbevorderingsprogramma
dat uitgevoerd wordt door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. Het programma bestaat uit BoekStart
(0-4 jaar), de Bibliotheek op school (4-18 jaar) en leesbevorderingsnetwerken.
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Wie kan deelnemen aan de pilots?
Bibliotheken en scholen met havo/vwo die al met elkaar samenwerken of van plan zijn dat te gaan doen en
bekend zijn met de didactiek ‘Lezen voor de Lijst’ kunnen zich aanmelden. De pilots kunnen in alle leerjaren
uitgevoerd worden. Meedoen kan door het indienen van een pilotbeschrijving. In de pilotbeschrijving is onder
meer aandacht voor de doelgroep, doelstellingen, activiteiten, gewenste resultaten en begroting.
De pilots worden uitgevoerd volgends de aanpak van de Bibliotheek op school (L.E.E.S) met aandacht voor:
• Leesomgeving: aanwezigheid van een leesomgeving waardoor leerlingen en docenten de beschikking
hebben over de benodigde boeken;
• Evidentie: nog te ontwikkelen monitor invullen; rapportage voor best-practices
• Expertise: masterclass voor docenten en intermediairs
• Samenwerken: duurzaam structureel samenwerken, geborgd in beleid van bibliotheek en school.
De pilots die in oktober 2017 starten worden gedurende het schooljaar 2017-2018 uitgevoerd. De pilots die in
januari 2018 starten kunnen eind 2018 worden afgesloten. Iedere pilot wordt afgesloten met een
eindevaluatie, deadline is afhankelijk van het startmoment. De ontwikkelde instrumenten binnen de pilot
komen landelijk beschikbaar via de websites van de Bibliotheek op school en Kunst van Lezen.
Kunst van Lezen selecteert de deelnemende pilots op basis van ontvangen pilotbeschrijving en
streeft naar een pilot per provincie. De selectie beantwoordt aan de behoefte aan ervaringen en goede
praktijkvoorbeelden rond:
• het programma Lezen voor de Lijst;
• zo veel mogelijk verschillende vormen van beschikbaar stellen van een collectie boeken;
• verschillende leerjaren havo/vwo;
• consequenties voor organisatie, beleid, organisatie, beleid, onderwijsprogramma, personele invulling,
communicatie en exploitatie
Wat houdt de regeling in?
De pilotregeling houdt in:
• de deelnemende pilots (bibliotheken / scholen) ontvangen:
o gezamenlijk € 3.250, -, te besteden aan personele bezetting, leesomgeving (geen aankoop
van boeken) en promotionele activiteiten. Alle bedragen zijn incl. BTW.
o In company Masterclass Lezen voor de Lijst voor docenten en intermediairs van mediatheek
en bibliotheek.
• De bibliotheek ontvangt het geoormerkte bedrag (via een beschikking van Stichting Lezen) en bepaalt
in overleg met de school waar het ontvangen bedrag aan besteed wordt.
• Er is sprake van cofinanciering. School en bibliotheek investeren tenminste hetzelfde bedrag aan de
pilot ( ieder tenminste € 1.625,-).
• De samenwerking is vast gelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen bibliotheek en school.
• De school / bibliotheek nemen deel aan de Masterclass voor intermediairs en docenten rond Lezen
voor de Lijst. Dit is een onderdeel van de pilotregeling.
• De resultaten en ontwikkelde instrumenten tijdens de pilot komen landelijk beschikbaar.
• De pilots werken mee aan het ontwikkelen en invullen van de monitor.
• De pilots ontvangen ondersteuning vanuit Kunst van Lezen op het terrein van evidentie (monitor) en
expertise (masterclass Lezen voor de Lijst)
•

De ondersteunende POI ontvangt voor de begeleiding en ondersteuning in haar werkgebied

per bibliotheek/school € 500,- .
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Aanmelden kan op twee momenten:
e

•

1 tranche: voor 13 oktober 2017 (start van 5 pilots) via uw POI, eindevaluatie voor 1 november 2018.

•

2 tranche: voor 15 januari 2018 (start van 5 pilots) via uw POI, eindevaluatie voor 1 maart 2019.

e

Hoe verloopt de procedure van aanmelden?
Om deel te kunnen nemen aan deze pilotregeling vullen de bibliotheek en school de pilotbeschrijving
gezamenlijk in. Een stramien voor de pilotbeschrijving kan opgevraagd worden bij de POI.
De bibliotheek verstuurd de pilotbeschrijving met een ondertekende samenwerkingsovereenkomst, een
begroting en begeleidend schrijven van de directeur van de bibliotheek aan de desbetreffende POI. Zo is de
POI ook op de hoogte en kunnen zij mogelijk ondersteuning bieden bij de pilot.
De POI draagt zorg voor het tijdig versturen van de ontvangen stukken aan Stichting Lezen/Kunst van Lezen per
post en per e-mail aan Milly Alexander malexander@lezen.nl.
Postadres Stichting Lezen/Kunst van Lezen: Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam.
Voor meer informatie over de regeling en de procedure informeer bij Boudewijn van der Lecq, e-mail
b.vanderlecq@cubiss.nl of Marleen Wijnen, Kunst van Lezen, e-mail: info@marleenwijnen.nl.
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