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Bibliotheken dragen bij aan de ontwikkeling van 
mensen. Dat was zo en dat is nog steeds zo. Ging het 
in het begin van de vorige eeuw, bij het ontstaan van 
openbare bibliotheken om volksverheffing, nu is die 
term verjaard en spreken we van de persoonlijke 
ontwikkeling van burgers. Zo ook bij onze bibliotheek.

Als stichting Bibliotheek aan den IJssel vinden wij dat 
je persoonlijk ontwikkelen begint bij het aanleren van 
vaardigheden die nodig zijn om deel te kunnen nemen 
aan de samenleving. Wij geloven, net als u, gezien uw 
opdrachtstelling, dat een goede taalbeheersing, goed 
kunnen lezen en digitale vaardigheden daarbij essen-
tieel zijn. Bij het verbeteren van juist deze vaardigheden 
ligt de prioriteit in de dienstverlening van Bibliotheek 
aan den IJssel.

Dit doen wij altijd door ons vakmanschap, onze collectie 
en de programmering met elkaar te verbinden.  De 
gewenste doelgroepfocus wil niet zeggen dat wij 
mensen uitsluiten. De bibliotheek blijft voor iedereen. 
In onze aanpak differentiëren wij echter. Zoals onze 
visie zegt: Daar waar nodig doen wij dat dicht bij onze 
klanten, daar waar het kan met zelfservice en online 
dienstverlening. Als bibliotheek doen wij dit alles niet 
zomaar en weten wij ons gesteund door  internationale 
en nationale verdragen en regelgeving:

Unesco
De  Unesco¹ verklaarde jaren geleden al in haar mani-
fest dat de openbare bibliotheek een stuwende kracht is 
op weg naar educatie, cultuur en informatie; als een 

essentiële factor bij de bevordering van vrede en het 
welbevinden in de gedachten van mannen en vrouwen. 

De wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 
(Wsob)²
De nog jonge wettelijke basis voor het openbaar biblio-
theekwerk (de Wsob) dateert van januari 2015). De wet is 
in nauw overleg met o.a. de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten tot stand gekomen en biedt inzicht in de 
kernfuncties:

      Ter beschikking stellen van kennis en informatie 

      Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en 

      educatie 

      Bevorderen van lezen en het laten kennismaken 

      met literatuur 

      Organiseren van ontmoeting en debat 

      Laten kennismaken met kunst en cultuur

Certificering 
Om na te gaan of een lokale bibliotheek voldoet aan de 
eisen van de wet dan wel toekomstbestendig is, kent de 
branche de zogenaamde certificering³.  Als blijkt dat een 
bibliotheek niet voldoet aan de certificeringsnorm, is 
het aan de Koninklijke Bibliotheek om die bibliotheek de 
toegang tot het netwerk te ontzeggen.  Is het belangrijk 
om onderdeel te zijn van dit netwerk? Wij vinden van 
wel, want het landelijk netwerk geeft namelijk toegang 
tot:

      De online Bibliotheek   

      De Nationale Bibliotheek Catalogus (ook al woon 

      je in een klein dorp, via deze catalogus heb je de hele 

      collectie van Nederland tot je beschikking)   

      De Nationale Bibliotheekpas 

      Kennisdeling   

      Gezamenlijke inkoop van e-content   

      Gezamenlijke inkoop van ICT | verbindende 

      bibliotheekautomatisering 

Dit zorgt er voor dat de lokale bibliotheek meer is dan 
alleen de lokale vestiging en de daarbij passende lokale 
mogelijkheden.
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Inleiding

¹  https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/PL-manifesto/pl-manifesto-nl.pdf
²  https://wetten.overheid.nl/BWBR0035878/2015-01-01 
³   https://certificeringsorganisatie.nl/

1
2

3

4
5

1
2

3
4
5

6



Visie en focus: beleid Bibliotheek aan den IJssel 
Lokaal vertaalden wij de internationale en nationale 
regelgeving in ons beleidsplan: Visie en focus – 
beleidsplan 2016 tot en met 2018 en de verlengnotitie 
tot 2020. Het vervolg tot 2025 zal in het najaar van 2020 
openbaar worden gemaakt en zal zich richten op het 
nog sterker verankeren van de bibliotheek in de samen-
leving, strategisch partnerschap, het verwerven van 
kennis over de waarde van onze bibliotheek voor onze 
stad en een herziene focus op het jeugdbibliotheekwerk 
dan wel de doorgaande lijn in de dienstverlening tot 18 
jaar. 

Productenboek
Het productenboek 2021 geeft inzicht in dat wat wij u 
kunnen leveren als antwoord op uw opdracht geformu-
leerd in de beschikking 2021 (31 juli 2020-uw kenmerk 
216122/217167):

Uw activiteiten dienen in ieder geval gericht te zijn op:

1.  U bent er voor iedereen en biedt aan wat nodig is, 
    gebaseerd op de vijf wettelijke kerntaken:
    ●   Ter beschikking stellen van kennis en informatie
    ●   Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en 
          educatie
    ●   Bevorderen van lezen en het laten kennismaken 
          met literatuur
    ●   Organiseren van ontmoeting en debat
    ●   Laten kennismaken met kunst en cultuur

2.  U richt zich binnen uw werkgebied specifiek op de 
     geprioriteerde groepen jeugd en jongeren tot 18 jaar 
     en kwetsbare volwassen met een achterstand in 
     basisvaardigheden

3.   U biedt een doorlopende (digitale) leeslijn voor jeugd 
     en jongeren van 0-18 jaar. Uw collectie sluit hierop 
     aan en u heeft oog voor de omgeving van het kind 
     (gezinsaanpak) 

In het productenboek zult u de verbinding met uw 
opdrachtstelling terug zien. 

Heeft u vragen? Wilt u meer? U weet mij, u weet ons te 
vinden. c.reijngoudt@bibliotheekaandenijssel.nl / 
06 217 08 486  

Conny Reijngoudt-Zonderop, directeur bestuurder   

(Voor de samenstelling van dit productenboek ben ik 
mevrouw Dionne Dinkhuijsen, de heer Marc Jacobs en 
de heer Pascal Nepvue zeer erkentelijk.)

Het Productenboek 2021 toont wat wij aan diensten 
en producten kunnen leveren voor het subsidiebedrag 
verwoord in de voornoemde beschikking. Daar waar 
wenselijk tonen wij ook producten of diensten die 
passen bij uw opdrachtstelling en die het beoogde 
effect positief beïnvloeden. Dergelijke producten en 
diensten kunnen als een aparte opdracht worden aan-
gevraagd en berekend. 
Ons aanbod is verdeeld in 4 hoofdproducten en sluiten 
aan bij onze visie en uw opdracht.  

          De fysieke Bibliotheek 

          De online Bibliotheek 

          Een leven lang leren - programmering  

          De Bibliotheek op school (dBos) 

Wij geven steeds aan:

●   wat de dienst concreet is

●   voor welke doelgroep de dienst is

●   met welke partners we samenwerken

●   wat het beoogde effect is

●   binnen welke kernfunctie van de Wet stelsel 

      openbare bibliotheekvoorzieningen de dienst past

●   wat de te verwachten kosten en baten van het 

       product zijn

Let wel: de vier onderdelen staan niet op zich zelf, maar 
zijn met elkaar verbonden. Gezamenlijk maken zij uw 
bibliotheek compleet. 

Wij hanteren in dit productenboek en bij maat-
producten een uurtarief van gemiddeld € 40,- per uur.

Leeswijzer
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De bibliotheek is er voor iedereen en staat midden 
in de samenleving. Veel van onze klassieke en meer 
eigentijdse producten en diensten vinden plaats in de 
publieke ruimte, de fysieke bibliotheek. In de volks-
mond is de publieke ruimte in het centrum van Capelle 
aan den IJssel onze centrumvestiging. Toegankelijk 
voor een zo breed mogelijk publiek. Veel verschillende 
maatschappelijke, educatieve en culturele activiteiten 
vinden er plaats, naast en vaak samen met de klassieke 
uitleenfunctie. 

De fysieke bibliotheek is een onafhankelijke en laag-
drempelige publieke ruimte, die veel bezoekers trekt 
en ruime openingstijden kent. Het is een gemeen-
schapsvoorziening waar een leven lang lezen, een leven 
leren en digitaal meedoen samen komen. Daar hoort 
naast het aanbieden van eigen activiteiten, ook het 
bieden van ruimte ten behoeve van activiteiten van 
andere organisaties bij. Organisaties die aansluiten 
bij doel en visie van de bibliotheek. 

In Capelle hebben wij bovendien een Kinderbibliotheek, 
twee Haal- en brengpunten in de wijken ’s-Gravenland 
en Schollevaar en een Bibliotheek op maat in woonzorg-
centrum De Vijverhof.

       In de fysieke basisbibliotheek gaat het om 
       diensten en producten die het mogelijk 
      maken de bibliotheek als brede basisvoor-
      ziening in te zetten in het lokale netwerk. 
       Alle producten en diensten zijn verbonden 
       met de activiteiten (programmering) die in 
       en door de bibliotheek worden georganiseerd. 
       Deze zijn terug te vinden in onderdeel 3, de
      programmering van dit productenboek. 
      In de fysieke bibliotheek werken ook vrij-
     willigers die worden aangestuurd door 

     betaalde medewerkers. 

De  fysieke Bibliotheek

Wsob 1   Kennis en informatie ter 
     beschikking stellen
2   Mogelijkheden bieden voor 
     ontwikkeling en educatie
3   Lezen en kennismaken met 
     literatuur bevorderen
4   Ontmoeting en debat
5   Kennismaken met kunst  
     en cultuur faciliteren

Doelgroep Alle inwoners van Capelle aan 
den IJssel

Kosten € 1.011.773,-

Baten € 346.313,-

Tarief (kosten min baten) € 10,- per inwoner

Samenwerkingspartners Koninklijke Bibliotheek, 
Probiblio, Bibliotheken in 
Noord- en Zuid-Holland, 
Gemeente Capelle aan den 
IJssel, de Kunstkring,
 Historische Vereniging Capelle 
aan den IJssel, st. Welzijn 
Capelle, st. Taalcoaching 
Capelle en vrijwilligers

De fysieke Bibliotheek1
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WAT LEVEREN WIJ CONCREET? 
De fysieke bibliotheek bestaat uit de volgende onder-
delen: 
 
1.   Collectie
     Toegankelijke collectie voor alle inwoners van 
      Capelle met de volgende onderdelen:
      ●   Media voor jeugd en volwassenen waaronder 
            (o.a.) 
            o Grootletterboeken
            o Lokale collecties Capelle, Rotterdam, Molukken, 
 Antillen en Suriname
            o Lees & Schrijfcollectie: collectie voor volwas-
 senen en jeugd met een taal- en/of leesachter-
 stand 
            o BoekStartcollectie voor baby’s en peuters 
            o Voorleescollectie 
            o Collectie voor kinderen met leesproblemen 
 (Makkelijk Lezen Plein)
            o Herinneringskast en herinneringskoffers: 
 collecties voor volwassenen met geheugen-
 problemen 
            o Kranten en tijdschriftencollectie 

2.   Catalogus 
       ●   Toegang tot de catalogus op alle vestigingen en 
               online
      ●   Catalogus en klantenservice 24/7 bereikbaar via
               internet

3.   Lenen
      ●   Abonnementen voor volwassenen
      ●   Gratis abonnement voor kinderen en jongeren
             tot 18 jaar 
     ●   Abonnementen voor instellingen
      ●   Ledenwerfacties waaronder BoekStart 
     ●   Gastlenen, bibliotheekleden uit andere
             gemeenten kunnen met hun bibliotheekpas 
             boeken lenen bij onze bibliotheek 
     ●   Lenen zonder lidmaatschap met de BiebApp 
     ●   Bemande en onbemande openingsuren
     ●   Tijdens bemande openingsuren informatie en 
             advies over de collectie, inclusief helpdesk met 
             professionele achtervang voor allerlei soorten 
             vragen omtrent collectie en programmering
     ●   Uitleensysteem onderhoud en beheer, waar-
              onder 100% zelfbedieningsapparatuur
      ●    Een klantenservice bereikbaar van maandag 
              t/m vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur in de  
              vestiging en op zaterdag van 10.00 uur tot 
              15.00 uur

4.   Leren, informeren en ontmoeten 
       ●   Uitnodigende, stimulerende plek voor plezier in 
              lezen, taalontwikkeling, digitaal meedoen, ont-
              moeting en verdere persoonlijke ontwikkeling 
       ●   Goede, beveiligde WIFI
       ●   Werkplekken 
       ●   Vaste pc’s en multifunctional in de vestiging 
             waarop publiek met een pas gebruik kan maken 
             van internet en officeprogramma’s, faciliteiten 
             als printen, scannen en kopiëren
       ●   Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) om 
             mensen op weg te helpen met vragen over zorg- 
             en huurtoeslag, DigiD, betalen van verkeers-
             boetes en nog veel meer digitale overheid 
             vragen
       ●   Taal informatiepunt als onderdeel van het 
             Digi-Taalhuis in ontwikkeling
       ●   De ruimte in de bibliotheek kan door inwoners 
              gebruikt worden om met elkaar af te spreken of 
              samen activiteiten te doen  
       ●   Voor samenwerkingspartners bieden wij een 
              plek voor het organiseren van wekelijkse spreek-
              uren of bijeenkomsten. Wij faciliteren. 
              De activiteiten worden uitgevoerd door derden 
              of partners. Voorbeelden hiervan zijn het 
              filosofiecafé, het scheidingsspreekuur en het 
              spreekuur van de brandweer

5
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5.   Vestigingen 
     ●   Centrumvestiging  
     ●   Kinderbibliotheek Capelle ’s-Gravenland in 
             samenwerking met OBS West, CBS De Fontein en 
             SBO De Balans
     ●   Haal- en brengpunt ‘s-Gravenland in de Kinder-
             bibliotheek
     ●   Haal- en brengpunt Schollevaar in het Kinderlab
     ●   Bibliotheek op maat in De Vijverhof (woonzorg-
             centrum)

Aanvullende informatie
●   Leden van de bibliotheek hebben toegang tot 
       landelijke collecties (interbibliothecair leenverkeer) 
●   Niet-mobiele leden kunnen gebruik maken van de 
       Bibliotheek aan huis, onze thuisbezorgservice door 
       vrijwilligers
●   De Bibliotheek van thuis, hierbij faciliteren we het 
       ruilen en delen van boeken die persoonlijk eigen-
       dom zijn, denk aan de minibibliotheken en boeken-
       ruilbeurzen
●   Er is een centraal inkoopteam voor alle lokale 
       collecties  
●   Er is een centraal team mediaverwerking die zorg 
       draagt voor het inwerken, het beheer en de 
       verdeling van de collecties  

BEOOGDE EFFECTEN
●   Bevorderen persoonlijke ontwikkeling
●   Bijdragen aan het verbeteren van de (digitale) 
       geletterdheid
●   Door haar ruime openingstijden en goede facili-
       teiten draagt de bibliotheek als derde kamer en 
       studieplaats van de gemeente bij aan individuele 
       ontplooiing, de leefbaarheid, eenzaamheids-
       bestrijding, en sociale cohesie. 
●   Bevorderen maatschappelijke participatie o.a. door 
       de bijdragen van vrijwilligers 
●   Bevorderen zelfredzaamheid door laagdrempelige 
       toegang tot kennis en informatie 
●   Cultuurbevordering 
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De online Bibliotheek2

Naast een aantrekkelijke fysieke collectie en lokale 
programmering, wordt ons digitale aanbod steeds 
belangrijker. Immers meer en meer zijn de fysieke en 
de digitale wereld met elkaar verweven. Smartphones, 
tablets, online producten enzovoort zijn niet meer 
weg te denken uit het leven van alledag.

Het zijn de mogelijkheden van het inter-
net die er voor zorgen dat onze lokale 
klanten toegang hebben tot ruim 10 
miljoen boeken en andere media. 
Met als organiserende partij De 
Koninklijke Bibliotheek (KB),  dragen 
bibliotheken samen bij (ook financieel) 
aan nationale dienstverlening.  Er is 
24/7 digitale toegang tot die de Collectie 
Nederland via de website of app die door 
onze bibliotheek aan onze klanten wordt 
geleverd. Bovendien is er een scala aan door 
vakmensen gecontroleerde informatie beschik-
baar via Bibliotheek.nl waaronder een digitale 
jeugdbibliotheek. 

Digitale collectie
Het online aanbod van ook onze bibliotheek is in goede 
handen bij de KB. De KB bepaalt op basis van onder-
linge afspraken tussen bibliotheken en uitgevers, het 
aanbod van de online Bibliotheek. De digitale collectie 
bestaat onder meer uit e-books, luisterboeken, diverse 
databases en digitale dossiers. Via de online Bibliotheek 
hebben bibliotheekleden toegang tot e-books en luister-
boeken. De e-books en de luisterboeken zijn te lenen via 
de online Bibliotheek app.

Ook biedt de bibliotheek toegang tot Muziekweb (de 
muziekbibliotheek van Nederland) en kun je direct aan 
de slag met online trainingen om je digitale vaardig-
heden te versterken. Als je dus niet bij de bibliotheek 
terechtkunt om te oefenen met online programma’s 
of mee kunt te doen aan een cursus, dan zijn er volop 
mogelijkheid om online te werken aan je digitale vaar-
digheden.  

NB: Lokaal ontwikkelen wij ook online producten – 
vooralsnog gericht op het samen werken aan taal 
(online taalcafé) en op leesbevordering voor kinderen 
via dBos (zie programmering en dBos). 

De  online Bibliotheek

Wsob 1   Kennis en informatie ter 
     beschikking stellen
2   Mogelijkheden bieden voor 
     ontwikkeling en educatie
3   Lezen en kennismaken met 
     literatuur bevorderen
5   Kennismaken met kunst  
     en cultuur faciliteren

Doelgroep Alle inwoners van Capelle aan 
den IJssel

Kosten € 54.730,-

Tarief € 0,82 per inwoner

Samenwerkingspartners Koninklijke Bibliotheek, 
Muziekweb, Probiblio
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WAT LEVEREN WIJ CONCREET? 
●   BoekStart.nl en BoekStart-app voor 
       boeken en voorleestips voor ouders 
       met baby’s en peuters
●   Jeugdbibliotheek.nl met content 
       rondom leren voor de jeugd
●   OnlineBibliotheek.nl met 30.000 e-books en
       3.500 luisterboeken
●   Bibliotheek.nl met informatie over de producten 
      en diensten voor openbare bibliotheken zoals 
      digitale bronnen, Delpher, hulp bij belastingaangifte 
      en donorregistratie 
●   Muziekweb met 600.000 cd`s, 300.000 lp`s en 
     30.000 muziek dvd`s en 6 miljoen tracks die te 
     beluisteren zijn in de bibliotheek
●   Toegang en onderhoud van de website en een 
      koppeling naar Bicat voor aanvragen en reser-
      veringen
●   24/7 digitale toegang tot de collectie via de website
      of app van Bibliotheek aan den IJssel
●   Toegang tot online colleges
●   VakantieBieb-app 

BEOOGDE EFFECTEN
●   Vergroot leesplezier en leesbevordering
●   Biedt mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
●   Bevordert digitaal meedoen
●   Bevordert persoonlijke ontwikkeling door laag-
      drempelige toegang tot kennis, informatie en 
      muziek 
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Een leven lang leren | Programmering3

Een leven lang leren is niet alleen maar leuk of uit-
dagend. Het is onmisbaar, want onze samenleving 
staat geen moment stil en vraagt om steeds weer 
andere vaardigheden en capaciteiten. Leren doet een 
mens allang niet meer alleen op school. Steeds meer 
komt de nadruk te liggen op het leren buiten de 
formele structuren van het onderwijs. Juist dit leren 
gedurende je hele leven, geeft mensen de beste kansen 
op een optimale persoonlijke ontwikkeling, 
zelfstandig denken en zelfredzaamheid. Voortdurende 
vernieuwing van kennis en competenties hoort bij de 
steeds veranderende samenleving. 

Door onze programmering gebaseerd op het principe 
Een leven lang leren stimuleren en ondersteunen wij de 
persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners van Capelle 
aan den IJssel. Lezen, schrijven, digitale geletterdheid 
zijn vaardigheden die iedere Nederlander nodig heeft. 
Deze zogenaamde basisvaardigheden zijn essentieel 
om deel te nemen aan onze samenleving. Want er zijn 
nog steeds ruim 2,5 miljoen Nederlanders die kennis of 
vaardigheden op deze terreinen tekortkomen. Niet voor 
niets ligt de prioriteit in de dienstverlening van onze 
bibliotheek op het verbeteren en onderhouden van de 
basisvaardigheden. 

Door middel van een diversiteit aan activiteiten
zijn we er voor iedereen die digitaal wil meedoen, 
wil lezen, leren, informeren en ontdekken. We 
programmeren op de doelgroepen waar de 
gemeente specifiek op wil inzetten, jeugd 
en kwetsbare volwassenen. Hierbij ook 
rekening houdend met onze wettelijke 
opdracht. 

Werken met samenwerkingspartners 
betekent ook dat we niet alles zelf 
programmeren. We nodigen bedrijven, 
organisaties en inwoners uit om gebruik 
te maken van de bibliotheek om elkaar te 
ontmoeten en kennis te delen. Dit onder-
steunen we altijd met een goede fysieke 
ruimte, goede wifi en onze (digitale) collectie. 

Door de structurele programmering, zeker ook met 
partners is er altijd iets te beleven in de bibliotheek. 

Daarbij sluiten we ook aan bij grote Nederlandse 
campagnes zoals Nederland Leest en de Kinderboeken-
week. Indien passend bij de doelgroep of de infra-
structuur in Capelle kunnen activiteiten ook plaats-
vinden op andere locaties in Capelle aan den IJssel zoals 
de Huizen van de wijk of scholen. Bovendien is samen-
werking met de gemeente Krimpen verbonden aan de 
ontwikkeling en uitvoering van onze programmering.

   Wij bieden activiteiten via twee programmalijnen: 

             Leesbevordering en leesplezier 

             Basisvaardigheden 

De programma’s bestaan uit een combinatie van 
projecten en activiteiten. De aantallen zijn gebaseerd 
op een jaarlijkse programmering zonder lockdown of 
andere Coronamaatregelen. Per programma worden 
de kosten en de baten aangegeven. 
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   3.1  Leesbevordering en leesplezier

  
WAT LEVEREN WIJ CONCREET?
●   Jaarlijkse deelname aan 5 landelijke campagnes 
      zoals de (Kinder-)Boekenweek, Nederland Leest, de 
      week van het Nederlands, de Nationale Voorlees-
      dagen 
●   Ontwikkelen en uitvoeren van 25 activiteiten zoals 
      leeskringen, schrijvers online, het schrijfcafé en de 
      Gouden voorleesuurtjes voor verstandelijke 
      beperkten  
●   Toegang tot online colleges (zie online Bibliotheek)
●   Faciliteren van community`s op basis van behoefte 
      lokale samenleving  
●   Samenstellen van aansluitende collecties op basis 
      van gekozen thema`s  
●   Netwerkonderhoud, organisatie en coördinatie 
      activiteiten

BEOOGDE EFFECTEN
●   Leesbevordering en leesplezier 
●   Leven lang leren
●   Verbeteren en onderhouden basisvaardigheden (Taal 
      en Lezen)

●   Vergroten inspiratie en stimuleren creativiteit 
●   Bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Capelle 
●   Draagt bij aan cultuurbeleid gemeente  
●   Ontmoeting rond media

  3.2  Basisvaardigheden 

3.2.1  Basisvaardigheden | Preventie
Voorlezen aan kinderen is niet alleen leuk, maar ook 
belangrijk. Het prikkelt de fantasie en zorgt ervoor dat 
het taalgevoel van kinderen zich ontwikkelt. Iets waar 
kinderen hun hele leven iets aan hebben, zo blijkt uit 
onderzoek. Weet dat een kind dat een kwartier per 
dag wordt voorgelezen 1000 nieuwe woorden per jaar 
leert!⁴  Het spreekwoord ‘jong geleerd is oud gedaan’ is 
dan ook erg van toepassing. Met andere woorden: In de 
eerste levensjaren wordt het fundament gelegd voor 
latere taalvaardigheden. Als ouders laaggeletterd zijn 
is de kans groot dat ze hun eigen taalproblemen door-
geven aan hun kinderen. Om deze cyclus te doorbreken 
is het belangrijk dat ouders gestimuleerd worden om 
te praten, te zingen en om voorlezen met hun kind. 
Je kunt daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Zo is het 
ook met de digitale vaardigheden. Kinderen mediawijs 
opvoeden: we kunnen er niet om heen. 

De diensten en producten in deze programmalijn 
bevorderen het lezen, het plezier in lezen en de digitale 
geletterdheid van kinderen. De diensten en producten 
vormen samen met de dBos, een doorgaande (voor-) 
lees- en mediawijsheid lijn voor kinderen van 0 tot 18 
jaar. De onderdelen zijn op elkaar afgestemd, aanvul-
lend en versterkend. Onze activiteiten zijn gericht op 
kinderen om hen, zo jong mogelijk, basisvaardigheden 
aan te leren. Dit doen wij in de bibliotheek, bij kinderen 
van taalarme gezinnen thuis en daar waar we onze 
activiteiten nog effectiever kunnen inzetten.

Leesbevordering en leesplezier

Wsob 1   Kennis en informatie ter 
     beschikking stellen
2   Mogelijkheden bieden voor 
     ontwikkeling en educatie
3   Lezen en kennismaken met 
     literatuur bevorderen
4   Ontmoeting en debat
5   Kennismaken met kunst  
     en cultuur faciliteren

Doelgroep Alle inwoners van Capelle aan 
den IJssel

Kosten € 31.959,-

Baten € 5.100,-

Samenwerkingspartners Leesclubs, woonvormen voor 
gehandicapten, schrijfgroep, 
gemeente Capelle aan den 
IJssel, collega bibliotheken,
Probiblio

 ⁴  Meer voorlezen. Beter in taal: https://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=1723 10
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WAT LEVEREN WIJ CONCREET?
●   Ontwikkelen en uitvoeren van 52 activiteiten zoals 
       BoekStartactiviteiten, wekelijks voorleesactiviteiten, 
       activiteiten digitale geletterdheid en kwispellezen⁵  
●   De VoorleesExpress aan den IJssel, 20 weken 
       (wekelijks) voorlezen bij 60 gezinnen door opgeleide 
        voorleesvrijwilligers 
●   Coördineren van 60 gezinsbezoeken met rond-
       leidingen in de bibliotheek 
●   Samenstellen van aansluitende collecties op basis 
       van gekozen thema`s  
●   Projectleiding, netwerkonderhoud en coördinatie 
       activiteiten 
●   Werving, training en begeleiding van voorlees-
       vrijwilligers 

BEOOGDE EFFECTEN
●   Vergroot taalvaardigheid en leesbegrip kinderen 
●   Verbeteren geletterdheid taalarme gezinnen 
●   Doorbraak van intergenerationele overdracht 
●   Meer ouderbetrokkenheid
●   Verbeteren basisvaardigheden 
●   Preventie laaggeletterdheid 
●   Prikkelt de fantasie en het inlevingsvermogen 

3.2.2  Basisvaardigheden | Curatie en verdieping 
De bibliotheek speelt in het verbeteren van de (digitale) 
geletterdheid een actieve rol. Wij doen dit als verbinder 
of deelnemer binnen de taal- en digitale netwerken. 
De bestrijding van laaggeletterdheid in Capelle is in 
handen van een Digi-Taalhuis in oprichting (DTH i.o). 
Dit netwerk wordt georganiseerd door de st. Welzijn 
Capelle en de bibliotheek samen. Verdere deelnemers 
zijn: formele en informele taalaanbieders, st. Lezen en 
schrijven en de gemeente Capelle aan den IJssel.  

Gezamenlijk wordt gewerkt aan het verbeteren van de 
(digitale) geletterdheid, de zelfredzaamheid en de parti-
cipatie. De bibliotheek doet dit met een laagdrempelig 
aanbod van producten en diensten ter bevordering van 
(digi-) taalvaardigheid voor autochtonen en allochtone 
inwoners van ons werkgebied.

De intakes en trainingen worden door een gecertificeer-
de taaldocent uitgevoerd of begeleid. 
 
Onze aanpak is gericht op kwetsbare volwassenen 
die een achterstand hebben in hun basisvaardigheden 
en op iedereen die zijn basisvaardigheden wil 
onderhouden of verdiepen.  

Basisvaardigheden | Preventie

Wsob 1   Kennis en informatie ter 
     beschikking stellen
2   Mogelijkheden bieden voor 
     ontwikkeling en educatie
3   Lezen en kennismaken met 
     literatuur bevorderen

Doelgroep ●  Kinderen 0 tot 18 jaar
●  Gezinnen met kinderen van
      0 tot 12 jaar

Kosten € 35.510,-

Baten € 1.772,-

Samenwerkingspartners St. Kunst van Lezen, gemeente 
Capelle aan den IJssel, CJG, 
scholen, kinderopvang,  
Probilio, st. Lezen en Schrijven, 
Koninklijke Bibliotheek

Basisvaardigheden | Curatie en verdieping

Wsob 1   Kennis en informatie ter 
     beschikking stellen
2   Mogelijkheden bieden voor 
     ontwikkeling en educatie
4   Ontmoeting en debat

Doelgroep Alle 18+ inwoners van Capelle 
aan den IJssel

Kosten € 50.898,-

Baten € 7.063,-

Samenwerkingspartners Gemeente Capelle aan den 
IJssel, st. Welzijn Capelle, 
Sociale werkvoorziening, 
Werkplein IJsselgemeenten, 
NLeducatie, ROC’s, st. Taal-
coaching Capelle aan den 
IJssel, st. Lezen en Schrijven, 
taalaanbieders, SeniorWeb, 
Koninklijke Bibliotheek, 
Belastingdienst, Belasting-
winkel Rotterdam, oefenen.nl, 
Probiblio, CJG

 ⁵  https://www.kwispellezen.nl/ 11



   

WAT LEVEREN WIJ CONCREET?
Curatieve aanpak (schadeherstel)
●   Taal
       o   Organiseren en uitvoeren van 40 activiteiten 
             per jaar voor laaggeletterden zoals leesclubs laag-
             talige volwassen en de (fysieke en online) 
             taalcafés
       o   Bieden van onderdak aan taalvrijwilligers en 
             taalmaatjes 
       o   Het organiseren en uitvoeren van het Taalpunt
●   Digitaal
       o   Organiseren en uitvoeren van 40 activiteiten per 
             jaar op het gebied van digitale basisvaardigheden 
             zoals het Digicafé en Meer met de computer
●   Informeren
       o   Het organiseren en (doen) uitvoeren van het IDO 
             (Informatiepunt Digitale Overheid⁶ ) 

Overige dienstverlening curatie en verdieping
●   Faciliteren van laagdrempelige spreekuren en 
       informele bijeenkomsten met thematische inhoud 
       voor verschillende doelgroepen (zoals scheidings-
       spreekuur en brandweervoorlichting) 
●   Faciliteren van belastingaangifte laagopgeleiden
●   Organiseren van de inloopschool, onlinecursussen 
       voor leden en niet-leden
●   Toegang tot online (oefen-)programma’s 
●   Specifieke collecties gericht op basisvaardigheden en 
       mensen met een taalachterstand 
●   Projectleiding, netwerkonderhoud en coördinatie 
       activiteiten 
●   Werving, training en begeleiding van vrijwilligers 

BEOOGDE EFFECTEN
●   Verbetert de lees-,schrijf- en digitale vaardigheden 
●   Bevordert Nederlands spreken en luisteren
●   Verhoogt participatie en zelfredzaamheid
●   Daling van het aantal laaggeletterden en digibeten
●   Betere kansen op de arbeidsmarkt
●    Lagere maatschappelijke kosten en betere
       gezondheid

   3.3   Uitbereidingsmogelijkheden voor een 
            leven lang leren

Lezen, schrijven, digitale geletterdheid zijn vaardig-
heden die iedere Nederlander nodig heeft. Deze 
zogenaamde basisvaardigheden zijn essentieel om deel 
te nemen aan onze samenleving. 

Want er zijn nog steeds ruim 2,5 miljoen Nederlanders 
die kennis of vaardigheden op deze terreinen tekort-
komen.  Om dit probleem op te lossen is samenwerking 
tussen onderwijs, taalaanbieders en andere maat-
schappelijke organisaties noodzakelijk. De aanpak in 
Capelle kan worden versterkt door deze samenwerking 
te optimaliseren middels het bewezen goed werkende 
samenwerkingsconcept Digi-Taalhuis. 

3.3.1.  Professionalisering en coördinatorschap
           Digi-Taalhuis 
Capelle aan den IJssel kent een samenwerkingsverband 
dat zich richt op het bestrijden van laaggeletterdheid 
en het bevorderen van digitaal meedoen in de vorm van 
een Digi-Taalhuis in ontwikkeling. Het Digi-Taalhuis i.o. 
is voortgekomen uit het samenwerkingsverband ‘Kracht 
van Taal’. Dit taalnetwerk richtte zich in eerste instantie 
alleen op het verbeteren van de geletterdheid. 
De samenwerkingspartners zijn van mening dat 
omgaan met digitalisering net zo belangrijk is als lezen 
en schrijven en rekenen. 

Daarom formuleerde de ‘Kracht van Taal’ in mei 2019 
een gezamenlijke ambitie:  

Elke samenwerkingspartner heeft zowel een eigen rol 
in het Digi-Taalhuis i.o. als een rol in het partnerschap. 
Het is juist dat partnerschap, dat vraagt om een formele 
coördinator die alle partijen bij elkaar houdt en koers 
houdt. 

 ⁶  https://www.digitaleoverheid.nl/achtergrondartikelen/informatiepunten-digitale-overheid-publieke-dienstverleners-helpen-mensen-die-moeite-
      hebben-met-digitale-overheid/
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Het samenwerkingsverband Digi-Taalhuis i.o. wil 
dat iedereen in Capelle aan den IJssel beschikt over 
voldoende basisvaardigheden. Immers iedereen 
moet deel kunnen nemen aan de samenleving. 
Het Digi-Taalhuis richt zich op de gebieden:

 ●   Lezen, schrijven en rekenen/financiële 
        vaardigheden
 ●   Digitale vaardigheden 

De samenwerkingspartners geloven in de kracht 
van samenwerken omdat geen enkele partij in 
staat is de maatschappelijke problemen rond 
laaggeletterdheid en digitale laaggeletterdheid 
alleen op de lossen. 



WAT LEVEREN WIJ CONCREET?
●   Netwerkonderhoud, netwerkregie, coördinatie en 
       organisatie 
●   PR en communicatie DTH
●   Twee gezamenlijke activiteiten per jaar waarvan 
       één in het kader van een landelijke campagne

BEOOGDE EFFECTEN
●   Strategisch partnerschap tussen betrokken partijen
●   Verbeteren (digitale) geletterdheid
●   Vergroot lees,-reken,-schrijf en digitale vaardig-
       heden
●   Vergroot kansen op de arbeidsmarkt
●   Doorbraak van intergenerationele overdracht
●   Verhogen participatie en zelfredzaamheid
●   Betere samenwerking en afstemming tussen de 
      taalpartners

Coördinator Digi-Taalhuis

Wsob 1   Kennis en informatie ter 
     beschikking stellen
2   Mogelijkheden bieden voor 
     ontwikkeling en educatie
4   Ontmoeting en debat

Doelgroep Alle 18+ inwoners van Capelle 
aan den IJssel

Geraamde kosten € 45.000,- bij 20 uur pw

Samenwerkingspartners Gemeente Capelle aan den 
IJssel, st. Welzijn Capelle, 
Sociale werkvoorziening, 
Werkplein IJsselgemeenten, 
NLeducatie, ROC’s, st. Taal-
coaching Capelle aan den 
IJssel, st. Lezen en Schrijven, 
taalaanbieders, Koninklijke 
Bibliotheek, SeniorWeb, 
Digisterker en oefenen.nl
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De Bibliotheek op school (dBos)4

Dat het met het lezen van de Nederlandse jeugd niet al 
te best gesteld is kan niemand zijn ontgaan. Er is veel 
onderzoek beschikbaar waarin wordt aangetoond dat 
de leesvaardigheid achteruit gaat. En dat terwijl juist 
lezen een onmisbare vaardigheid is in onze samen-
leving. Kinderen die lezen zijn taalvaardiger en 
scoren daardoor ook hoger op rekenen en andere 
vakken. Leerlingen die graag en goed lezen en hun weg 
weten te vinden in media hebben later meer kansen op 
de arbeidsmarkt. Bovendien is goed en breed lezen een 
voorwaarde om op een kritische manier informatie te 
vinden en te kunnen beoordelen. In de hedendaagse 
samenleving is dit laatste inmiddels een basisvaardig-
heid te noemen.

De bibliotheek wil samen met het onderwijs, met 
ouders en anderen die om kinderen/jongeren heen 
staan het tij te keren. Wij staan voor een integrale 
aanpak, doorgaande lees-/ leerlijn tot 18 jaar om 
structureel te werken aan het verbeteren van de 
(digitale)geletterdheid. 
Het totale plaatje kan er zo uit zien:

In deze programmalijn beschrijven we het diensten/
productenaanbod dBos – onze doorgaande lijn om 
samen met VVE instellingen en het onderwijs lezen 
en mediawijsheid te bevorderen. De aanpak maakt 
dat zoveel mogelijk kinderen gebruik maken van de 
bibliotheek, want via school zijn de kinderen verbonden 
aan de bibliotheek. Dat wil zeggen dat uw subsidie een 
groot bereik heeft.

Fysieke bibliotheek

Online bibliotheek

Programmering

dBos

JEUGDBIBLIOTHEEKWERK
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Fysieke vestiging

Centrumvestiging

Kinderbibliotheek

BoekStart

Jeugdbieb.nl / BoekStartapp

Programmering

BoekStart in de Kinderopvang

BoekStartcoach

VoorleesExpress

Kinderboekenambassadeur

Zo tof is techniek

Mediawijsheid

dBos PO

dBos VO



⁷  Nielen & Bus, 2016

⁸  Van der Sande et al., 2019

   4.1  dBos | Primair en voortgezet onderwijs

4.1.1.  Primair onderwijs
De Bibliotheek op school is een landelijk ontwikkelde 
aanpak waarin bibliotheken, scholen en gemeenten op 
structurele wijze samenwerken aan taalontwikkeling, 
leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en 
jongeren. De Bibliotheek op school bestaat uit 7 bouw-
stenen die allemaal even belangrijk zijn voor het succes, 
ze versterken elkaar als ze goed worden ingezet. 

Binnen het programma zijn de onderdelen niet los in te 
zetten als er geen zicht op doorontwikkeling is. School 
en bibliotheek gaan met elkaar een contract aan voor 
minstens 3 jaar en werken samen vanuit een Lees- en 
mediaplan (beleid) met een jaarlijks activiteitenplan. 
Ook hier wordt de basis van de inzet van de bibliotheek 
gevormd door het leveren van een passende collectie, 
passend vakmanschap en passende, bewezen effectieve 
programma’s.  Elke 2 jaar worden de effecten via een 
landelijke monitor gemeten. 
Een en ander wordt ondersteund door een digitale 
werkomgeving waarin de uitleengegevens worden 
bijgehouden, een catalogus wordt geboden die de 
collectie van school en de bibliotheek verbindt. Dit 
programma biedt tools voor mediawijsheid! 

WAT LEVEREN WIJ CONCREET?
●   Doormiddel van het Lees- en mediaplan werken aan 
       het borgen leesbevordering en mediawijsheid in het 
       lees/mediabeleid van de school
●   Een actuele collectie passend bij het pedagogisch 
       klimaat van de school en het gezamenlijke lees- en 
       mediaplan
●   Advies en ondersteuning bij het inrichten van een 
      passende leesomgeving 
●   Regie op de taakverdeling tussen school en biblio-
      theek over de uitvoering van het activiteitenplan 
●   In samenwerking met de school samenstellen van 
      een activiteitenplan gebaseerd op de uitkomsten van 
      de twee jaarlijkse monitor 
●   Vakmanschap verdeeld over strategie en uitvoering 
●   Nascholing leerkrachten op het gebied van lezen en 
      mediawijsheid via Open Boek
●   (Bij)Scholing uitleenvrijwilligers en/of uitleen-
      leerlingen
●   Digitale leesomgeving op school voor leerlingen, 
      leerkrachten en bibliotheekouders
●   Jaarlijkse evaluatie schooldirectie
●   Stimuleren naar een lidmaatschap en gebruik 
      fysieke bibliotheek

●   Digitale nieuwsbrief voor ouders
●   Kinderboekenambassadeur lezen
●   Digitale en fysieke activiteiten 
●   Netwerkonderhoud en coördinatie activiteiten
●   Contract

BEOOGDE EFFECTEN
Zie ook de leesmonitor.nu
De aanwezigheid van de Bibliotheek op school heeft een 
positief effect op het lezen. Kinderen op deelnemende 
basisscholen boeken meer vooruitgang in leesvaardig-
heid dan kinderen op niet-deelnemende basisscholen. 
Ook hebben ze meer kennis van boeken, wat betekent 
dat ze waarschijnlijk vaker lezen in hun vrije tijd. De 
meisjes op deelnemende scholen hebben bovendien 
meer plezier in lezen. Het positieve effect van de Biblio-
theek op school op de leesvaardigheid loopt bij hen via 
de leesfrequentie en het leesplezier. Zij worden dus lees-
vaardiger dóórdat ze vaker gaan lezen en lezen leuker 
gaan vinden.⁷

●   Vergroot leesplezier en (digitale) geletterdheid van 
       kinderen door een structurele, planmatige aanpak 
●   Kinderen lezen meer en structureel
●   Stijging van de Citoscores
●   Betere schoolcarrière en later volwaardig maat-
       schappelijke deelname 
●   Kinderen met een niet westerse achtergrond (geen 
       leescultuur) gaan lezen belangrijker vinden en 
       boeken een grotere vooruitgang op hun woorden-
       schat dan kinderen op een niet-deelnemende school.     ⁸
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1,0 Effect de Bibliotheek op school, naar sekse
In effectgroottes (0-0,2=nihil;0,2-0,5=matig; 
0,5-0,8=middelgroot;>0,8=groot)

Leesmotivatie Leesfrequentie Leesvaardigheid

meisje
jongen
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4.1.2.  Voortgezet onderwijs | VMBO
Taal is voor veel vmbo-leerlingen een struikelblok - uit 
allerlei onderzoeken blijkt keer op keer dat ze het lezen 
van teksten lastig vinden en dat hun woordenschat 
vaak niet groot genoeg is om teksten goed te kunnen 
begrijpen. Taalvaardigheid is echter wel een belang-
rijke voorwaarde voor een succesvolle deelname aan 
het onderwijs. Het is dan ook logisch dat de successen 
van dBos PO zijn meegenomen bij de ontwikkeling van 
de samenwerking tussen het VO en de bibliotheek. 
Prioriteit geven wij hierbij, gezien dBos voor het VMBO 
en jongeren met leesproblemen in het VO. 
Ook hierbij spelen de bouwstenen een centrale rol en 
staat verankering in het beleid van school en biblio-
theek centraal. Nog meer dan in het PO wordt de 
samenwerking bepaald door de situatie in de VO school: 
is er al een mediatheek met een mediathecaris, zijn er 
veel kinderen met taal- en leesachterstanden. De onder-
wijsspecialist verbonden aan de school zal het product, 
samen met de leescoördinator in de school, opbouwen 
vanuit een grondige analyse en een 0-meting. 
Uiteindelijk blijft het de ambitie om leesplezier en de 
mediawijsheid centraal te laten staan.

WAT LEVEREN WIJ CONCREET?
●   Vakmanschap op locatie per jaar verdeeld over 
      strategie en uitvoering 
●   In samenwerking met de school analyseren van 
      de schoolsituatie en doormiddel van een daarop 
      gebaseerd uitvoeringsplan werken aan het borgen 
      leesbevordering en mediawijsheid in het lees/
      mediabeleid van de school
●   Een actuele collectie passend bij het pedagogisch 
      klimaat van de school en het gezamenlijke uit-
      voeringsplan/0-meting monitor
●   Activiteitenplan met in ieder geval regelmatig vrij 
      lezen ingeroosterd 
●   Regie op de taakverdeling tussen school en 
      bibliotheek over de uitvoering van het activiteiten-
      plan 
●   Twee jaarlijkse monitor

●   Nascholing leerkrachten op het gebied van lezen en 
      mediawijsheid 
●   (Bij)scholing uitleenvrijwilligers of uitleenleerlingen
●   Digitale leesomgeving op school voor leerlingen, 
      leerkrachten en bibliotheekouders
●   Jaarlijkse evaluatie 
●   Koppeling lidmaatschap fysieke bibliotheek
●   Netwerkonderhoud en coördinatie activiteiten
●   Minimaal een 3-jarig contract  

BEOOGDE EFFECTEN
●   Vergroot leesplezier en (digitale) geletterdheid van 
       jongeren 
●   Beter gebruik van media
●   Vergroten woordenschat
●   Betere schoolcarrière en later volwaardig maat-
       schappelijke deelname 
●   Opbouw doorlopende lijn leesbevordering in de 
       gemeente

  

dBos | Primair onderwijs (PO) -
Voortgezet onderwijs (VO)

Wsob 1   Kennis en informatie ter 
     beschikking stellen
2   Mogelijkheden bieden voor 
     ontwikkeling en educatie
3   Lezen en kennismaken met 
     literatuur bevorderen

Doelgroep Leerlingen van 4-16 jaar, 
Leerkrachten, schooldirectie 
en ouders

Kosten gebaseerd op 
afname dBos 17 scholen 
(excl. investeringskosten)

€ 230.377,-

Baten € 74.000,-

Tarief Per leerling € 40,-

Samenwerkingspartners st. Kunst van Lezen, SPN: 
Samenwerkende POI`s 
Nederland, gemeente, scholen, 
st. Lezen en Schrijven
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leerlingen 
v.a. groep 5 leerkrachten

bibliotheek-
medewerkers

Afname digitale vragenlijst bij: 1x per 
2 jaar



   4.2  Uitbereidingsmogelijkheden voor dBos

Passend bij uw opdracht maken wij ons sterk voor een 
doorgaande lees- /leerlijn,  leesbevordering en media-
wijsheid. Met de volgende uitbreidingsmogelijkheden 
kan deze lijn evenwichtig worden geprofessionaliseerd 
waardoor de kansen voor kinderen van 0-18 jaar op het 
verbeteren van taal en leesvaardigheden toenemen. 

4.2.1.  dBos | Voor en vroegschoolse educatie (VVE) 
DBos in de VVE kent twee pijlers: BoekStart in de 
kinderopvang en de inzet van een BoekStartcoach. 
Het zijn twee programma’s die het lezen bevorderen 
voor de jongsten en zodoende ontstaat een stevige 
basis aan het begin van de doorgaande leeslijn voor 
jeugd en jongeren van 0 tot 18 jaar. Met het programma 
BoekStart in de kinderopvang werken we (voor mini-
maal 3 jaar) op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend 
niveau samen met de gemeente en de kinderopvang 
om ouders en kinderen vanaf het allereerste begin met 
(het lezen van) boeken in aanraking te brengen. Een 
kind dat elke dag 15 minuten wordt voorgelezen leert 
immers elk jaar 1.000 nieuwe woorden.

BoekStart in de kinderopvang is gericht op het voor-
komen van taalachterstanden bij baby’s, peuters en 
kleuters door het bevorderen van interactief (voor-)
lezen en vindt plaats in de kinderopvang en in peuter-
speelzalen. Ook hier gaat het om een samenspel tussen 
vakmanschap, collectie en activiteiten. 

BoekStartcoach is de samenwerking tussen de biblio-
theek en het CJG om ouders/opvoeders te informeren 
over het belang van taalstimulering en structureel voor-
lezen van hun kinderen vanaf zo jong mogelijke leeftijd. 
Door de BoekStartcoach (een speciaal voor dit doel 
opgeleide voorleesconsultent) worden ouders in het 
consultatiebureau geïnformeerd over het belang van 
voorlezen bij baby’s en zodoende toe geleid naar een 
bibliotheeklidmaatschap. In de buurgemeente leverde 
de inzet van deze professionele voorleesconsulent een 
groei op van 50% leden van 0-3 jaar. 

WAT LEVEREN WIJ CONCREET?
●   Wekelijkse aanwezigheid BoekStartcoach op 
      consultatiebureau
●   Voorleesondersteuning ouders / opvoeders 
●   Inzet voorleesconsulent kinderopvang
●   Ondersteuning bibliotheek bij inrichting aan-
      trekkelijke (voor)leesplek 
●   Actuele en leuke boekencollectie  
●   Training voorleescoördinator kinderopvang 
●   Deskundigheidsbevordering pedagogisch mede-
      werkers inclusief een nascholingsbijeenkomst per 
      jaar 
●   Begeleiding en advies bij opstellen voorleesplan
●   Opstellen en uitvoeren jaarlijks activiteitenplan en 
      jaarlijkse monitoring 
●   3-jarig contract

BoekStart in de kinderopvang en
BoekStartcoach

Wsob 1   Kennis en informatie ter 
     beschikking stellen
2   Mogelijkheden bieden voor 
     ontwikkeling en educatie
3   Lezen en kennismaken met 
     literatuur bevorderen

Doelgroep Kinderen van 0-4 jaar, die 
consultatiebureau bezoeken. 
(focus laagtaalvaardige gezin-
nen) ouders en pedagogische 
medewerkers/directies 
kinderopvang

Geraamde kosten BoekStartcoach € 11.000,- bij 
inzet 5 uur per week 
BoekStart in de kinderopvang 
op basis van offerte:
Benodigde collectie/leesom-
geving /vakmanschap

Baten Cofinanciering per kindplaats
€ 15,-

Samenwerkingspartners Consultatiebureau, Kinderdag-
verblijven en peuterspeelzalen
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50%
meer leden
van 0-3 jaar

Door inzet professionele voorleesconsulent:



BEOOGDE EFFECTEN
●   Stijging voorlezen in jonge gezinnen met taal-
      achterstand  
●   Meer ouder betrokkenheid
●   Doorbreken cirkel van laaggeletterdheid
●   Professionals van het consultatiebureau worden 
      ondersteund in hun werk 
●   Opbouw doorlopende lijn leesbevordering in de 
      gemeente
●   Voorkomen van taalachterstand 

4.2.2.  dBos | Voor alle scholen in Capelle aan den IJssel        
In Capelle aan den IJssel werken wij inmiddels met 16 
basisscholen met het dBos – programma en op 1 VO 
school daarmee bereiken we 62 procent van de scholen 
in Capelle aan den IJssel. Willen we ons bereik  en effect 
vergroten dan is er een uitbereiding nodig naar alle 
basisscholen die met dBos werken. Bovendien kan
desgewenst het aantal uren vakmanschap worden 
uitgebreid om bijvoorbeeld werk te maken van media-
wijsheid of nog meer  te bereiken op het gebied van taal 
en lezen.
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School Schoolbestuur dBos Sinds Geen dBos

Primair onderwijs

Baken PCPO X 2014

Balans SBO PCPO X 2016

Bouwsteen SBO BLICK X

Capelse schoolvereniging CSV X 2017

Catamaran BLICK X 2014

Cirkel - SBO LEV WN X

Contrabas RVKO X

Eben Haezer Reformatorisch X

Fontein PCPO X 2016

Groen van Prinsterer PCPO X 2014

Horizon Koggerwaard PCPO X

Horizon Roerdomplaan PCPO X

Klim Op Bongerd BLICK X 2014

Klim Op Roerdomp BLICK X 2014

Montessori RVKO X 2018

Ontdekrijk BLICK X 2014

Ontmoeting PCPO X 2015

Pieter Bas RVKO X

Rehoboth Reformatorisch X

Sjalom PCPO X 2015

Triangel LEV WN X 2017

Tweemaster BLICK X

Vijfster RVKO X

West bovenbouw BLICK X 2016

West onderbouw BLICK X 2016

Wonderwind BLICK X

Voortgezet onderwijs

Accent PCPO X

Comenius X

IJsselcollege BLICK X 2018

IJsselcollege Wiekslag BLICK X

Schoollocaties met dBos Capelle aan den IJssel per september 2020

Bereik van

62%
scholen Capelle
aan den IJssel



 ⁹  Gaat hier om de exploitatiekosten. De eenmalige start kosten: volgens offerte 19

dBos PO en VO

Wsob 1   Kennis en informatie ter beschikking stellen
2   Mogelijkheden bieden voor ontwikkeling en educatie
3   Lezen en kennismaken met literatuur bevorderen

Doelgroep ●  Leerlingen 4-16 jaar
●  Leerlingen VMBO
●  Leerkrachten, schooldirectie en ouders

Baten Cofinanciering scholen
€ 11,-  per leerling (120 uur pj vakmanschap)
€ 15,- per leerling (250 uur pj vakmanschap)

Tarief (Kosten min Baten) ⁹ €40,- per leerling (120 uur pj vakmanschap)
€51,-  per leerling (250 uur pj vakmanschap) 

   Omschrijving en effecten: zie productomschrijving dBos PO en VO



Productbegroting5

Het productenboek 2021 laat zien met welke producten 
en diensten wij een antwoord geven op uw opdracht. 
Het toont bovendien een inkijk in een volwaardige en 
eigentijdse bibliotheek van en voor Capelle aan den 
IJssel. Hieronder vindt u de financiële vertaling rekening 
houdend met het door u gestelde subsidiebedrag voor 
2021. De bij u in de eerste helft van 2020 ingediende 
begroting 2021 vormt de basis tot de kostenverdeling 
over de producten, waarop u uw beschikking baseerde.

In het productenboek ziet u op een aantal plekken 
aanvullende producten. Met deze producten kunnen 
wij nog beter aan uw opdracht voldoen doordat het 
beoogde effect positief wordt beïnvloed. 

 ¹⁰  Kosten exploitatie. Eenmalige kosten: volgens offerte

Gemeentelijke opdracht Producten en diensten
Bibliotheek

Begrote kosten Aanvullende kosten

       We zijn er voor iedereen en bieden aan 
       wat nodig is, gebaseerd op de vijf 
       wettelijke kerntaken.

●  Fysieke Bibliotheek

●  Online Bibliotheek

●  Programmering Lees-
     bevordering en leesplezier

€ 1.011.773,-

€ 54.730,-

€ 31.959,-

 

       We richten ons binnen ons werk-
       gebied specifiek op de geprioriteerde 
       groepen jeugd en jongeren tot 18 jaar 
       en kwetsbare volwassen met een 
       achterstand in basisvaardigheden

●  Programmering Basis-
     vaardigheden 

●  Preventie

●  Curatie/verdieping 

€ 35.510,-

  € 50.898,-

Ad2  Aanvullende mogelijkheden ●  Coördinatie DTH € 45.000,-

       We bieden een doorlopende (digitale) 
       leeslijn voor jeugd en jongeren van 
      0-18 jaar. Onze collectie sluit hierop aan 
       en we hebben oog voor de omgeving 
       van het kind (gezinsaanpak)

●  dBos (17 scholen)
●  Fysieke Bibliotheek / 
     programmering

€ 230.377,-

Ad3  Aanvullende mogelijkheden ●  BoekStartcoach
●  BoekStart KDV

●  dBos PO
●  dBos VO

€ 11.000,-
Offerte

per leerling           € 40,-
per leerling¹⁰        € 51,-

Totale kosten € 1.415.247,-

Opbrengsten €  434.248,-

Kosten min opbrengsten subsidiebedrag € 980.999,-

1

2

3
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Het diensten en productenoverzicht biedt u inzicht 
in de wijze waarop wij een antwoord geven op uw 
beschikking. Voor ons wordt het uiteindelijke vast-
gestelde aanbod, de basis van de bedrijfsvoering in 
2021. Het is goed om met elkaar door te praten en ik 
hoor graag van u.

Conny Reijngoudt-Zonderop 

●   Directie – Conny Reijngoudt- Zonderop, 
       c.reijngoudt@bibliotheekaandenijssel.nl

●   Fysieke Bibliotheek – Regina Oudwater, 
       r.oudwater@bibliotheekaandenijssel.nl

●   Online  Bibliotheek – Marielle Post, 
       m.post@bibliotheekaandenijssel.nl

●   Programmering – Patricia van Schaik, 
       p.vanSchaick@bibliotheekaandenijssel.nl

●   dBos – Muriel Steegstra, 
       m.steegstra@bibliotheekaandenijssel.nl

21


