
Training 
Scoor een Boek! 



Astrid Kroon 
Rijnbrink 

Tineke Scholte 
Biblionet Drenthe 

Kennismaking 



Vang je de bal?  
Noem je naam, functie en  

de organisatie waar je werkt.  

Beantwoord vervolgens  
de vraag die op de bal staat. 

Kennismaking 



Aftrap Aftrap 



2. Plak de Post-it  
op de flipover. 

Wat wil je leren? 





• Inhoud Scoor een Boek! 

• Structuur en organisatie bij professionele voetbalclubs 

• Projectmatig werken 

• Rekenmodel 

• Plan van aanpak  

• Afsluiting en evaluatie 

Programma Programma 



• Schooleditie 

• Leesproject van 9 weken 

• Groep 5 en 6 

• Aftrap, Rust en Fluitsignaal 

 

• Thuiseditie 

• Het hele gezin leest mee 

Inhoud 



Scoor een Boek! 



Structuur en organisatie bij  
professionele voetbalclubs 
 



Beantwoord dan de vraag die vooraan op de 
bal staat. 

Beantwoord deze vragen: 

• Wat is de meerwaarde van Scoor een Boek! voor de professionele 
voetbalclub? 

• Waar ligt het belang van de professionele voetbalclub? 

• Waar ligt het belang van de Bibliotheek? 

• Zijn er nog meer partners waar de  Bibliotheek mee samen zou 
kunnen werken om de doelen van Scoor een Boek! te realiseren? 

 

 

 

 

 

Opdracht 



Beantwoord dan de vraag die vooraan 

op de bal staat. 
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4. Afrondingsfase 

• Opdracht  aan 

projectleider  

•Projectvoorstel als  

onderdeel PVA Business 

Case 

•Overeengekomen 

afspraken tussen 

opdrachtgever en  

projectleider  

•Projectcontract  (Plan van 

aanpak) 

•Tussentijdse rapportages 

•Besluiten m.b.t mijlpalen 

•Deelproducten 

•  Eindproducten 

•Opgeleverd project 

•Evaluatie 

•Decharge van 

opdrachtgever 

•Projectdossier gesloten 

Eerste projectdefinitie 

•Achtergronden 

•Probleemschets  

•Doelstelling/resultaten 

•Reikwijdte, uitgangs- 
punten, randvoorwaarden 

•Definiëren/ aanscherpen 

•Organiseren, plannen 

•  Aanpak project  

•  Risicoanalyse  

•  Communicatie  

Bron: HAN, Projectmanagement Les 2 

•Nazorg, tijdelijke 

ondersteuning 

•Evaluatie 

•Formele overdacht 

•Werken aan 
projectresultaat  

•Projectbeheersing 

 

3. Uitvoeringsfase 2. Definitiefase 1. Initiatiefase 

R
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lt
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Rollen en taken: projectmatig werken 



Opdracht 

Wie doet wat?  

• Leg de kaartjes op de juiste vlakken 

 
Ga daarna met elkaar in gesprek:  

• Hoe zou dit er bij jouw organisatie uitzien, wie gaat wat doen?  

• Wat is de rol van de POI?  

• Wat is de rol van de Bibliotheek?  

• Welke rol heb jij?  

 

Opdracht 



Rust 



 
 
 

Financiering Financiering 



Opdracht 

Bekijk het rekenmodel en de kostenposten.  
 
Bespreek in groepjes: 

• Wat kun je bedenken om de kosten te dekken?  

• Wat kun je bedenken om de uren vrij te maken of uren 
leesconsulent in te zetten? 

• Wat is de rol van de POI?  

• Wat is de rol van de directeur of manager?  

• Welke rol heb jij?  

• Hoe neem je dit mee in gesprek over samenwerking met de 
voetbalclub? 

 

Opdracht 





Actieplan uitvoering 



Opdracht 

Bekijk het Actieplan uitvoering Scoor een Boek!  
 
Bespreek in groepjes: 

• Wat is de doorloop tijd van de voorbereiding en uitvoering  
van Scoor een Boek!? 

• Als je wilt deelnemen aan Scoor een Boek! 2019, wanneer start je 
met de  voorbereidingen? 

• Hoe kun je dit Actieplan uitvoering Scoor een Boek! meenemen in 
gesprek met de voetbalclub? 

 

 

Opdracht 



Fluitsignaal 



2. Vervolgafspraken?  

Afsluiting en evaluatie 



Starten met Scoor een Boek! 

• Meld je bij Jolanda Robben of Astrid Kroon 

 

Meer informatie: 

• POI contactpersoon de Bibliotheek op school   

• Toolkit Scoor een Boek! op  
www.debibliotheekopschool.nl (in aanleg) 

 

Starten en meer weten 

mailto:J.Robben@biblionetgroningen.nl
mailto:Astrid.Kroon@rijnbrink.nl

