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ONDERWERP
Aangepaste inzet van het bibliotheekwerk

KENNISNEMEN VAN
De aangepaste inzet van het bibliotheekwerk vanaf 2018

INLEIDING
Eind 2016 hebben wij u, via raadsinformatiebrief 1161509, geïnformeerd dat wij de
samenwerking met gemeente Barendrecht voor de bibliotheek Carnisselande niet
continueren. De afgelopen periode hebben wij samen met de Stichting Bibliotheek AanZet
(hierna AanZet) en met de basisschoolbesturen bekeken welke mogelijkheden er zijn om
meer inzet te plegen op taalbevordering en leesplezier voor de jeugd in Albrandswaard. Met
dit voorstel willen wij de veranderingen over de inzet van het bibliotheekwerk door AanZet
aan u doorgeven.
KERNBOODSCHAP

Samen met AanZet en de basisschoolbesturen hebben wij bekeken waar behoefte aan is om
de ontwikkeling van kinderen te vergroten. Gezamenlijk gaan wij op de basisscholen (10
locaties) starten met de Bibliotheek op School. Daarnaast blijven de servicepunten in de
wijkcentra Boekenstal en Portland gehandhaafd, net als de projectsubsidies. Leden kunnen
in iedere vestiging van de regio AanZet boeken lenen en van de andere voorzieningen
gebruik maken. Daarnaast is gastlenen mogelijk in iedere bibliotheek in Nederland.

TOELICHTING
Ongewijzigde inzet op onderdelen
Er blijven een aantal zaken ongewijzigd: de servicepunten in de wijkcentra Boekenstal en
Portland waar men boeken uit de gehele collectie van AanZet kan reserveren en
ophalen/terugbrengen, deelnemen aan cursussen en/of bijeenkomsten, of een fysieke
vestiging binnen het totale netwerk van AanZet bezoeken.
Bibliotheek op School
Samen met onze maatschappelijke partners, in dit geval AanZet en de drie
basisschoolnominaties, hebben wij bekeken waar de behoefte ligt. Uit onderzoek door

AanZet en uit de CITO resultaten van de basisscholen is een relatief lage woordenschat
geconstateerd bij de basisschoolleerlingen. Er is een positief verband tussen het lezen van
boeken en de scores op taal, wiskunde, en studievaardigheden van de Cito-eindtoets.
Wanneer op jonge leeftijd een (lichte) taalachterstand ontstaat heeft dat gevolgen voor hun
verdere ontwikkeling. Het begrijpend lezen en plezier in lezen spelen ook een belangrijke rol.
AanZet biedt ‘de Bibliotheek op School’ (hierna dBoS) aan. Met dBoS wordt gewerkt aan
leesplezier, de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel van
dBoS is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs, en het stimuleren van
meer lezen thuis en op school. Op www.debibliotheekopschool.nl vindt u meer informatie
over het concept.
Wij willen dBoS op alle basisscholen (10 locaties) in gaan voeren. Ingangsdatum is 1 januari
2018, waarbij 2018 wordt gezien als overgangsjaar en de drie jaren (2019, 2020 en 2021)
erna als periode om te bekijken of de kwaliteitsverbetering daadwerkelijk wordt behaald. In
deze periode (totaal 4 jaar) dragen de basisscholen 6 euro per leerling bij in de
personeelskosten van AanZet voor de uitvoering van dBoS.

CONSEQUENTIES
Inhoudelijke consequenties
Wat veranderd is dat wij geen financiële bijdrage meer leveren aan een fysieke vestiging van
AanZet. In plaats daarvan verplaatst de inzet van AanZet zich naar de basisscholen waar
een aantoonbare kwaliteitsverbetering plaats kan gaan vinden op gebied van
taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid.
Daarnaast blijven de servicepunten in de wijkcentra Boekenstal en Portland, waar onze
inwoners boeken kunnen blijven reserveren en ophalen/terugbrengen. Daarnaast kunnen
leden ook nog altijd een fysieke vestiging van AanZet bezoeken als daar behoefte aan is.
Financiële consequenties
Door de wijziging zijn er financiële consequenties. AanZet vraagt voor 2018 een subsidie aan
van € 185.207,-. Daarnaast een eenmalige bijdrage ad € 31.588,- om de startcollectie van de
basisscholen aan te vullen. De basisscholen gaan een bijdrage leveren van € 6,- per kind per
school. Naast de reguliere subsidie aan AanZet worden er kosten gemaakt voor de
wijkcentra waarin de servicepunten zich bevinden en welke door Stichting Welzijn
Albrandswaard worden beheerd.
De subsidieaanvraag 2018 valt binnen het beschikbare budget. Vanwege de eenmalige
bijdrage voor de aanschaf van boeken overschrijden wij het budget in 2018 eenmalig met
€ 12.533,-. Dit verwerken wij in de 1e turap 2018, net als de bijdrage van de scholen. Vanaf
2019 blijven wij binnen het budget.

In de primaire begroting 2018 is al rekening gehouden dat € 90.000,- van het oorspronkelijke
budget kon vrijvallen vanwege de beëindiging van de samenwerking met gemeente
Barendrecht. De structurele aframing van € 90.000,- blijkt reëel te zijn.

VERVOLG
Per 1 januari 2018 gaat AanZet aan de slag met dBoS.

BIJLAGEN
Voor meer informatie over dBoS verwijzen wij u naar de website
www.debibliotheekopschool.nl
Albrandswaard, 03 oktober 2017,
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