Factsheet
Stimuleringsregeling vo
2018

Doelstelling van de stimuleringsregeling
De stimuleringsregeling de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs/vmbo is een landelijke regeling van Kunst van Lezen1. De
regeling heeft ten doel een duurzame meerjarige samenwerking tussen bibliotheek en scholen te bevorderen en goede voorbeelden
te delen op het gebied van lezen en mediawijsheid binnen het vo/vmbo. Dit gebeurt door:
• structurele aandacht voor vrij lezen en vrijetijdslezen als onderdeel van het onderwijsprogramma en het taalbeleid van de school;
• structurele aandacht voor informatievaardigheden (mediawijsheid) als onderdeel van het onderwijsprogramma en het media- of
ICT-beleid van de school;
• het vergroten van de expertise van docenten op het gebied van lezen en leesbevordering met aandacht voor het realiseren van
een lees- en mediaplan;
• het realiseren van een stimulerende lees- en informatieomgeving met een actuele collectie materialen, zowel fysiek als digitaal;
• het delen van ervaringen via landelijke/provinciale bijeenkomsten en via online platforms zoals Biebtobieb.

Stimuleringsbijdrage
Voor deze samenwerking wordt aan de bibliotheek € 3.000,- per deelnemende basisbibliotheek/school ter beschikking gesteld.
Daarnaast zijn de in-company training Leesbevordering in het vmbo werkt voor docenten en het signingspakket van de Bibliotheek
op school voortgezet onderwijs onderdeel van de stimuleringsbijdrage. De training en het signingspakket hebben een waarde van
€ 1.450,- Het te ontvangen bedrag van € 3.000,- dient als volgt te worden besteed:
• € 800,- voor het inrichten van de leesomgeving (niet voor aankoop van boeken);
• € 2.200,- voor personele ondersteuning van bibliotheek (leesconsulent, onderwijsspecialist);
De genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.
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Wat wordt van school en bibliotheek verwacht?
• School en bibliotheek onderschrijven de doelstelling van de stimuleringsregeling;
• School en bibliotheek sluiten samen een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst af voor hun aanpak betreffende de
Bibliotheek op school;
• School en bibliotheek investeren samen minimaal hetzelfde bedrag als het bedrag van de stimuleringsregeling (€ 3.000,-) ;
• Bibliotheek en school doen mee aan de Monitor de Bibliotheek op school - vmbo;
• Bibliotheek en school maken op basis van gemonitorde resultaten samen een lees- en mediaplan, waarbij jaarlijks alle
activiteiten worden vastgelegd. Ieder jaar wordt dit plan geëvalueerd en bijgesteld;
• School faciliteert docenten om de (in company) training Leesbevordering in het vmbo werkt te volgen;
• Bibliotheek organiseert en plant de training Leesbevordering in het vmbo werkt, in overleg met de school en de trainer;
• De Bibliotheek faciliteert een medewerker om drie keer per jaar aan een provinciaal/landelijk overleg deel te nemen.
Uw aanvraag kunt u indienen tot 1 juni 2018 via uw POI.
Voor meer informatie over de regeling en de aanvraagprocedure informeer bij de contactpersoon van uw POI.

1 - 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.

