
Wat zit er in het traject en Wat levert het op?Uit de evalUaties 
van bibliotheek 

oostland en 
bibliotheek 
aan de vliet

Probiblio ondersteunt in de periode 
2022-2025 individuele bibliotheken bij 
het vormen van hun visie en ambitie 
op de structurele samenwerking met 
het PO. 

In deze trajecten worden de 
deelnemende bibliotheken op weg 
geholpen om tot een meerjarige 
routekaart te komen om deze visie 
en ambitie waar te maken.

Factsheet herijking structurele samenwerking met het PO 

Wat levert het traject naast het plan 
van aanpak op:
• Inzicht en bewustwording
• Belang van een goed doordacht beleidsstuk
• Belang van normen en kaders voor 
 de uitvoering
• Verbinding tussen de strategie van de   
 organisatie en de sturing en uitvoering in 
 het domein
• Veranderende taken, rollen     
 en verantwoordelijkheden,     
 samenwerkingsafspraken, capaciteit,   
 professionalsering, deskundigheid, continuïteit,  
 kosten, monitoring en verantwoording
• Samenwerken = samen werken

het traject
 •  4 online sessies

•  Ambitie en visie

 •  Beleid

 •  Kaders

 •  Consequenties

•  Plan van aanpak

tip van de deelnemers voor 
de volgende bibliotheken:
Om een zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van 
de ondersteuning is het slim om binnen de eigen teams 
voldoende tijd te nemen om zaken uit te kunnen werken en 
met elkaar aan gedragenheid te kunnen werken. Deze tijd is 
nodig en levert enorm veel op.

In de sessies is veel 
ruimte om te sparren en 
dilemma’s te bespreken. 

Lastige onderwerpen zoals 
weerstand en de vrees voor 
het gesprek met de scholen 

gaan we niet uit de weg

We volgen in de sessies 
een koers, echter zijn 

de uitgangspunten 
en de keuzes van de 
bibliotheek leidend 
voor het resultaat

In juli 2022 zijn de eerste 2 trajecten afgerond met 
bibliotheek Oostland en bibliotheek Aan de Vliet. 
Beide bibliotheken hebben de (online) bijeenkomsten 
erg goed gewaardeerd. 

In deze factsheet delen we graag de 
belangrijkste wetenswaardigheden.

op Weg naar strUctUrele samenWerking 
met het primair onderWijs

“We hebben in korte tijd 
hele grote stappen gezet 
op het verder vormgeven 

van de structurele 
samenwerkingen 

met het PO” 

''Het was leuk om bij de eerste 
bijeenkomst aanwezig te zijn, het zou heel 

goed zijn wanneer het team vervolgens 
in de laatste sessie nog een presentatie 
houdt over wat het de bibliotheek heeft 

opgeleverd en nog gaat opleveren.''

‘We namen met elkaar goed 
de tijd om het juiste gesprek 
te voeren, toen bleek dat we 

redelijk op één lijn zitten’

‘Inzicht in het belang van 
een goed beleidsstuk, dat de 
juiste dingen er in staan en 

dat ook iedereen er 
achter staat’

‘We hebben nu focus en 
houden focus. Op onze visie, 

waar we naar toe willen 
en welke waarde we willen 

leveren’

‘We hebben een goed 
overzicht over de 
vervolgstappen’

VRAGEN? 
Neem contact op met 
Dia Wesseling (Team Educatie) en 
Frederike Kuijpers (Team Organisatieadvies)

tip van één van de directeUren:

mailto:dwesseling%40probiblio.nl?subject=
mailto:fkuijpers%40probiblio.nl?subject=

