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Samenvatting  
 
De gemeente Schagen is genoodzaakt om het budget voor de bibliotheek (nu ruim €1 mln) met 
zo’n 40% te verlagen. Tegelijkertijd wil de gemeente bereikbare voorzieningen in stand houden. 
In het door Kopgroep Bibliotheken (KGB) uitgewerkte voorstel zouden, ten gevolge van de 
bezuiniging, drie van de vier huidige bibliotheekvestigingen moeten sluiten. Dit was voor de 
gemeenteraad onacceptabel.  
 
Op uitnodiging van de wethouder heeft de Bibliotheek Coöperatie Schagen een alternatief 
voorstel uitgewerkt. De Bibliotheek Coöperatie Schagen is een samenwerkingsverband van de 
25 basisscholen in Schagen, Questum en Karmac Bibliotheek Services. Ook WonenPlusWelzijn 
staat positief ten opzichte van de voorgestelde oplossingsrichting.  
 
Uitgangspunten 
We constateren dat er ook inhoudelijke redenen zijn om de bibliotheek anders op te zetten. Het 
aantal uitleningen is de laatste jaren met meer dan 50% afgenomen. Zo’n 45% van de jeugd 
maakt geen gebruik (meer) van de bibliotheek. Dat moet en kan beter. We willen de bibliotheek 
ook beter richten op volwassenen in een kwetsbare maatschappelijke positie. We willen de 
bibliotheek bereikbaar houden in álle kernen. Dat zijn hoge ambities.  
 
Gegeven het beschikbare budget zijn onze hoge ambities alleen te realiseren als we kiezen 
voor een andere uitvoeringswijze. We willen daartoe de bibliotheekfuncties strategisch 
verankeren in het basisonderwijs en het welzijnswerk. Hierdoor worden hoge organisatiekosten 
vermeden en gaat de bezuiniging van de gemeente niet ten koste van de dienstverlening. 
Sterker nog, wij zien mogelijkheden om, binnen het verlaagde budget, vanaf 1 januari 2016 de 
dienstverlening te vernieuwen en te versterken. 
 
Deze aanpak speelt in op de Bibliotheekwet 2015 waarin het mogelijk wordt om de functie van 
de bibliotheek op nieuwe manieren te organiseren. Ons voorstel voldoet aan álle door de 
gemeenteraad gestelde voorwaarden en aan álle wettelijke eisen.  
 
Continuering van bestaande (traditionele) bibliotheekvoorzieningen 
We continueren de moderne bibliotheekvestiging in Cultuurhuis Markt18. Ook behouden we de 
bibliotheekpunten in Tuitjenhorn, ’t Zand en Callantsoog. Een ruime collectie boeken is hier te 
lenen op de bekende wijze. Ook zijn uitgebreide leestafels beschikbaar waardoor de 
bibliotheek een prettige en laagdrempelige ontmoetingsplek blijft. Rationalisatie en een 
efficiëntere uitvoeringswijze leiden ertoe dat we middelen kunnen ‘vrijspelen’ om te investeren 
in nieuwe toekomstbestendige dienstverlening.  
 
Meet&Read-leespunten (9x, NIEUW)  
In negen andere dorpen starten we in de basisschool een Meet&Read-leespunt voor 
volwassenen. Een leestafel, een kleinschalige ruilbibliotheek en educatieve interactie tussen 
volwassen en jonge lezers.  
 
Royale schoolbibliotheken (25x, NIEUW) 
Om de jeugd tot einde basisschoolleeftijd (een cruciale doelgroep) beter te bereiken en het 
lezen extra stimuleren, willen we in alle 25 scholen royale schoolbibliotheken inrichten en 
onderhouden. Het toegankelijke, ruime aanbod van actuele titels zal het leesplezier van 
kinderen vergroten en daarmee een belangrijke impuls geven aan hun taalontwikkeling. Deze 
voorziening biedt een zeer toegankelijk alternatief voor de huidige bibliobus die slechts eens in 
de 3 weken langs komt.  
 
Educatieve functies (NIEUW) 
Een bibliotheek is echter meer dan boeken. Daarom versterken we ook de educatieve 
bibliotheekfuncties. De voortschrijdende digitalisering leidt tot nieuwe vragen in onderwijs en 
opvoeding. Om leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders te ondersteunen dergelijke 
vragen zelfstandig te beantwoorden, investeren we in hun kennisontwikkeling door middel van 
een mediapedagogisch kennisprogramma.  
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Voor laaggeletterde volwassenen, inburgeraars, arbeidsmigranten, mensen met een beperking 
en ouderen die moeite hebben met digitalisering, starten we een taal- en media-educatief 
programma. Dit sluit aan op de reguliere welzijnsactiviteiten en educatieve activiteiten van 
WonenPlusWelzijn, Noordkop en EVVV.  
 
Digitale bibliotheek. 
De digitale bibliotheek wordt, als gevolg van de nieuwe bibliotheekwet, voortaan uitgevoerd 
door de Koninklijke Bibliotheek onder verantwoordelijkheid van het Rijk. Het lenen van ebooks 
en andere digitale bibliotheek is mogelijk voor alle inwoners van de gemeente, ongeacht of zij 
lid zijn van de lokale fysieke bibliotheekvoorziening. 
 
Financieel 
Ons voorstel past binnen het structureel gemeentelijk budget € 622.000. Wij ramen een 
structureel benodigd budget van € 610.000 per jaar. Daarnaast hebben wij additionele 
structurele besparingsopties in beeld gebracht. Indien strikt noodzakelijk, kan het benodigd 
budget met zo’n € 75.000 worden verlaagd. De dienstverlening wordt dan natuurlijk wel iets 
soberder maar voldoet nog steeds aan alle door de gemeenteraad gestelde voorwaarden.   
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1 Inleiding 
 
De gemeente Schagen wil een bibliotheekvoorziening in stand houden zo staat in het 
Coalitieakkoord 2013-2018. De manier waarop “is afhankelijk van de mogelijkheden die er in 
financiële en praktische zin zijn.”1 Bij het opstellen van het Coalitieakkoord was reeds duidelijk 
dat de gemeente voor een grote bezuinigingsopgave staat. De jaarlijkse subsidie voor de 
bibliotheek bedraagt circa € 1.028.000.2 De gemeenteraad besloot op 2 juli 2013, als 
onderdeel van een groter pakket aan ombuigingen, het budget met ongeveer € 400.000 te 
verlagen. 
 
Op verzoek van de gemeente werkte de KopGroep Bibliotheken (KGB) verschillende varianten 
uit om invulling te geven aan deze taakstelling.3 Van de vier uitgewerkte varianten voldeed één 

variant (bijna) aan de financiële taakstelling. Deze variant voorzag in de volledige sluiting van 
de bibliotheekvestigingen in Tuitjenhorn, ’t Zand en Callantsoog. Er zou alleen in Schagen een 
bibliotheekvoorziening open blijven. De jeugd zou worden bediend via de bibliobus.4 KGB gaf 
hierbij overigens aan dat een bibliobus geen goede oplossing is voor de jeugd5.  
 
Vanuit de noodzaak om de gemeentebrede bezuinigingen ook daadwerkelijk te realiseren, 
legde het College deze meest verregaande variant voor aan de gemeenteraad. Op 25 
november 2014 besloot de raad om de bezuiniging conform voorstel door te voeren doch de 
voorgestelde variant(en) niet te accepteren.6 De Raad riep het College op om met KGB alsook 
met externe partners te overleggen teneinde voor 1 juli 2015 met een nieuw (raads)voorstel te 
kunnen komen. Uitgangspunt van een dergelijke raadsvoorstel zou onder meer moeten zijn dat 
tenminste de bibliotheeklocaties in Schagen, Tuitjenhorn en ’t Zand open blijven. De raad gaf 
expliciet aan dat ook naar de opzet van de bedrijfsvoering van de bibliotheekfunctie zou 
moeten worden gekeken.  

 
In reactie op dit raadbesluit heeft wethouder Blonk, naast KGB ook Questum gevraagd om een 
voorstel te ontwikkelen voor het toekomstig bibliotheekwerk in Schagen binnen de door 
de gemeenteraad gestelde kaders. Questum had aangegeven een dergelijk voorstel te kunnen 
en willen ontwikkelen, in nauwe samenwerking met lokale basisscholen en andere 
maatschappelijke organisaties, inspelend op de nieuwe Bibliotheekwet die per 2015 in werking 
treedt. Onder de noemer van Bibliotheek Coöperatie Schagen wordt dit voorstel van de 
gezamenlijke partijen op 17 februari 2015 aan de gemeenteraad gepresenteerd.  
 
Hoewel KGB heeft aangegeven de inhoudelijke wens van de raad, niet binnen het beschikbare 
budget te kunnen realiseren, is KGB ook door wethouder Blonk uitgenodigd om op 17 februari 
een presentatie te verzorgen.  
 
  

                                            
1 Coalitie-akkoord 2013-2018 
2 Peiljaar 2014, Varianten Bibliotheekvoorziening gemeente Schagen, KGB, 1 juli 2014. 
3 Varianten Bibliotheekvoorziening gemeente Schagen, KGB, 1 juli 2014.  
4 KGB kwam nog met een 5e variant 4 waarin vestiging Tuitjenhorn open kon blijven. De gemeente diende 
hiervoor de bezuiniging te halveren en het bibliotheekgebouw Tuitjenhorn voortaan gratis beschikbaar te stellen 
aan KGB. Brief KGB aan College B&W, 23 oktober 2014. 
5 Omdat de jeugd dan slechts een keer per drie weken boeken kan halen.  
6 Het budget loopt gefaseerd terug. Zie financiële paragraaf voor details.  
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2 Inhoudelijke achtergronden 
 

2.1 Trendmatige daling aantal uitgeleende boeken.  
Hoewel de actuele politieke discussie over de bibliotheek in de gemeente Schagen vooral lijkt 
ingegeven door een bezuinigingsnoodzaak, is het van belang om te erkennen dat ook 
inhoudelijke overwegingen aanleiding geven tot een heroverweging van de huidige uitvoering 
van de bibliotheekfuncties. Het gebruik van de traditionele bibliotheek is de laatste 15 jaar 
met ongeveer 50% gedaald.7 De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren zal 
voortzetten.  
 

 

Figuur 1: Landelijk aantal uitleningen en lineaire prognose (in mln.) Bron: CBS / 

Bibliotheekmonitor.  

Er zijn meerdere oorzaken van deze daling. Het internet leidt tot een dalende behoefte aan 
informatieve boeken. Lezers van verhalende boeken switchen van lenen naar kopen omdat de 
reële prijs van nieuwe boeken is gedaald. Bovendien bieden steeds meer particulieren en 
ondernemers via websites als boekwinkeltjes.nl en Bol.com gebruikte boeken aan voor lage 
prijzen. Via social media als Bieblio kun je tegenwoordig je eigen boekencollecties ruilen met je 
digitale vrienden. Ook het (verhalende) e-Book is recent aan een opmars begonnen. Hoewel de 
officiële verkoopcijfers nog bescheiden zijn (en geen zicht geven op het illegale circuit) stijgen 
ze snel. 8 
  
 
 
 

  

                                            
7 In het jaarverslag 2013 of het strategisch beleidsplan van KGB wordt de sterke en trendmatige afname niet 
benoemd. Meerjarige cijfers ontbreken.  
8 Ten onrechte wordt soms beweerd dat het dalende gebruik wordt veroorzaakt door gemeentelijke 

bezuinigingen (waardoor bibliotheekvestigingen worden gesloten). In de periode 1999 tot 2012 is de totale 
subsidie van de Nederlandse bibliotheken echter met 24% gestegen (gecorrigeerd voor inflatie; bron CBS, 
Sectorinstituut Openbare Bibliotheken).  
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2.2 De huidige bibliotheekvoorziening in de gemeente Schagen 
 
De bibliotheekfunctie in de gemeente Schagen wordt momenteel uitgevoerd door KopGroep 
Bibliotheken (KGB). Op basis van een jaarlijkse subsidie van circa € 1.028.000 wordt jaarlijks 
de volgende dienstverlening geleverd:  
 

Huidige dienstverlening KGB 

Bibliotheek Schagen Uitleenfunctie jeugd en volwassenen. Sinds maart 2013 in Cultuurhuis Markt 18. 

Efficiënt en modern ingericht. Leescafé. Bediening recent gesloten.  

Bibliotheek Tuitjenhorn Uitleenfunctie jeugd en volwassenen. Overmaatse solitaire huisvesting. Leestafel.  

Mini-bibliotheek ´t Zand Onbemande uitleenfunctie jeugd en volwassenen. (locatie: sportcentrum Multitreffer) 

Mini-bibliotheek Callantsoog Uitleenfunctie volwassenen (locatie dorpsplein/supermarkt). 

Bibliobus Bezoek enkele basisscholen. 1 x per 3 weken 

 
Qua omvang is bibliotheek Schagen verreweg het grootste (54% uitleningen). Daarna komt 
Bibliotheek Tuitjenhorn (34%). De (onbemande) mini-bibliotheken in ’t Zand en Callantsoog zijn 
zeer klein (resp. 7% en 4%). KGB oordeelt negatief over de houdbaarheid van de 
minibibliotheken en de toegevoegde waarde van de (eigen) bibliobus.9 Het feit dat deze slechts 
1 keer per 3 weken een bezoek brengt aan scholen vormt een ernstige belemmering in het 
gebruik. Toegankelijkheid en directe beschikbaarheid van boeken zijn, zeker voor de jeugd, van 
niet te overschatten belang.10  
 

 Resultaten KGB 11 

250.000 

Uitleningen  

In 2013 vonden circa 250.000 uitleningen plaats. In het jaarverslag 2013 of het strategisch 

beleidsplan wordt de sterke en trendmatige afname niet benoemd. Waarschijnlijk volgt het 

aantal uitleningen ongeveer de landelijke trend. Mogelijk is sprake van een tijdelijke 

verhoging van het aantal uitleningen in de nieuwe bibliotheek Schagen.  

5.500 leden 

jeugd  

Gratis lidmaatschap. Circa 55% van de jeugd in de gemeente is geregistreerd lid van de 

bibliotheek. Dit is aanzienlijk onder landelijk gemiddelde (ca. 67%) en ver onder het 

streefbereik.  

4.400 leden 

volwassenen 

Betalend lidmaatschap (€45 tot €55). Circa 12% van de volwassenen is lid van de bibliotheek. 

Dit is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. 

Beperkt aanbod 

educatieve 

activiteiten 

Vooral groepsmatige bezoeken aan bibliotheek.. Ondersteuning van reguliere landelijke 

leespromotiecampagnes. Weinig aandacht voor nieuwe media. Beperkt diepte en omvang van 

jeugdprogramma ´Doe de bieb´. 

 
Ten aanzien van deze resultaten merken wij op dat het jeugdbereik aanzienlijk lager is dan 
beoogd. Ongeveer 45% van de jeugd maakt geen gebruik van de bibliotheek. Naar 
verwachting betreft het hierbij voor een deel kinderen die een verhoogd risico lopen op taal- 
en leesachterstanden. Naar ons idee zou gestreefd moeten worden naar een bereik van 100%. 
Veel ruimte voor ‘vrij lezen’ is essentieel voor een goede taalontwikkeling. Door het wettelijk 
vereiste van gratis lidmaatschap voor de jeugd en de mogelijkheid om de bibliotheekfunctie via 
het onderwijs te organiseren is dit niet onrealistisch. 
 
Ook constateren we dat het educatieve aanbod momenteel beperkt is. Zeker gezien het 
afnemend belang van fysieke boeken (opkomst digitale informatie en digitaal lezen) is dit een 
gemis. Er is geen gestructureerde taal- of media-educatie voor specifieke doelgroepen 
volwassenen (ouderen, taalzwakkeren). Dit is een gemis in een tijdgewricht waarin nieuwe 
vragen op het gebied van taal en (nieuwe) media zich aandienen en waarin we moeten 
investeren in de participatiekansen van alle burgers.  

  

                                            
9 Varianten Bibliotheekvoorziening gemeente Schagen, KGB, 1 juli 2014.   
10 Daarbij is een bibliobus een relatief kostbare voorziening, in vergelijking met bijvoorbeeld vaste 
schoolbibliotheken. 
11 Jaarverslag 2013 KGB, Varianten Bibliotheekvoorziening gemeente Schagen, KGB, 1 juli 2014, opgave 17-
06-2014.  
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2.3 Een nieuwe Bibliotheekwet 
 
Het dalende gebruik van de openbare bibliotheek zet de houdbaarheid van het traditionele 
bibliotheekbestel, met kostbare uitleensystemen en -administraties in heel Nederland onder 
grote druk. De vaste kosten van een professioneel uitleensysteem (met autonome 
organisatiestructuur) vormen meer dan de helft van de totale kosten.12 Als reactie op de 
moeizame houdbaarheid van de traditionele bibliotheek is per 2015 de nieuwe Bibliotheekwet 
in werking getreden. Deze bevat twee fundamentele stelselwijzigingen.  
 
In de eerste plaats wordt de digitale dienstverlening van de bibliotheek (bibliotheek.nl) onder 
verantwoordelijkheid van het Rijk gebracht en aan de Koninklijke Bibliotheek opgedragen. Het 
gebruik van de digitale bibliotheek (onder andere het lenen van e-books) is hierdoor niet langer 
afhankelijk van een lidmaatschap van de lokale bibliotheek. Iedere inwoner kan rechtstreeks lid 
worden van deze digitale bibliotheek (art. 12, bibliotheekwet).  
 
De tweede stelselwijziging heeft betrekking op de lokale (fysieke) bibliotheekfuncties. De 
verantwoordelijkheid hiervoor blijft bij de gemeente, maar wordt voortaan slechts in intentionele 
en functionele termen omschreven. De nieuwe wet geeft iedere gemeente de ruimte om zelf te 
bepalen hoe zij hieraan invulling wil geven. De minister schrijft “…dat niet het behoud van 
structuren, maar het aanbieden van maatschappelijk gewenste functies centraal staat.”. Daardoor 
onderstaat ruimte voor eigen lokale beleidsprioriteiten en voor nieuwe uitvoeringsvormen. De 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft verklaard hier voorstander van te zijn. Ook de 
Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft gepleit voor een ‘level playing field’. Hierdoor 
kunnen gemeenten vrijelijk kiezen voor de lokaal best passende uitvoeringsvorm binnen de 
wettelijke kaders.  
 
 
 
 

  

                                            
12 Bron CBS-cijfers, bibliotheekmonitor. Zie o.a ook variantennotitie KGB. Ca. 35% van de subsidie wordt 
toegerekend aan het hoofdkantoor van KGB in Den Helder.  
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3 Een nieuwe opzet 
 
3.1 Een vernieuwend aanbod vanuit de kracht van samenwerking  
 
De nieuwe bibliotheekwet biedt de mogelijkheid om de functies van de bibliotheek niet te 
beleggen bij de traditionele bibliotheekorganisatie maar bij een nieuw georganiseerd verband 
van partijen. Vanuit deze gedachte heeft Questum, lokale partners uitgenodigd de handen ineen 
te slaan. Als samenwerkingsverband doen wij gezamenlijk een aanbieding om de functies van 
de bibliotheek op een vernieuwende, toekomstgerichte wijze uit te voeren.  
 

 Bibliotheek Coöperatie Schagen 

Surplus Primair Onderwijs Kopwerk Primair Onderwijs 

Sarkon Primair Onderwijs Questum | Taal, media & educatie 

Flore Primair Onderwijs Karmac Bibliotheek Services 

 
Wij geloven in de kracht van samenwerking. De combinatie van deze partijen, met ieder hun 
eigen specifieke deskundigheid en netwerken, draagt bij aan de kwaliteit, flexibiliteit en 
betaalbaarheid van ons gezamenlijke voorstel. Juist gezamenlijk kunnen wij de beste 
dienstverlening bieden, afgestemd op de specifieke lokale omstandigheden, tegen de laagste 
mogelijke kosten. Een toelichting op het samenwerkingspartners is opgenomen in bijlage 3. 
 
In de voorbereiding van dit 
voorstel hebben wij ook met 
Wonen Plus Welzijn 
gesproken. Deze welzijns-
organisatie heeft 
aangegeven zeer positief te 
staan tegenover onze plannen en ziet goed mogelijkheden de expertise en netwerken van 
Wonen Plus Welzijn ten behoeve van de bibliotheekfunctie in te zetten. Met name biedt dit 
mogelijkheden om de bibliotheekfunctie sterker te richten op volwassenen in een kwetsbare 
maatschappelijke positie.  
 
Indien de gemeente het voornemen heeft om de bibliotheekfunctie in de toekomst in lijn met ons 
voorstel te laten uitvoeren, zullen wij een nadere uitwerkingsslag maken. Wij zullen dan ook 
andere partijen betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van ons voorstel, zoals o.a. het 
voortgezet onderwijs, EVVV Zijpe, ouderenorganisaties en andere lokale maatschappelijke 
partners. Wij zijn erop gericht om juist bestaande lokale partijen in hun positie te versterken. 
We maken optimaal gebruik van ondersteuning, formats en expertise van verschillende 
landelijke partijen.  
 

Lokale partijen Landelijke partijen 

Wonen Plus Welzijn  Noordkop Bibliotheek.nl Bureau Jeugd & Media 

Clusius College EVVV Zijpe Koninklijke Bibliotheek Mediawijzer.net 

Regius College Viertaal Stichting Lezen & Schrijven Ouders.nl 

ROC Kop van Noord-Holland Dorpraden Stichting Lezen Mijnkindonline.nl 

Cultuurcentrum Markt 18 … Programma Kunst van Lezen Kennisnet 

Ouderenorganisaties … CPNB  

    

 

  

Bibliotheek Coöperatie Schagen 

De kracht van samenwerking 
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3.2 Vijf uitgangspunten 
 
Op basis van de inhoudelijke en financiële kaders van de gemeenteraad en onze eigen 
inzichten hebben wij vijf uitgangspunten geformuleerd voor de toekomstige bibliotheekfunctie: 

 
1. De bibliotheek moet toegankelijk zijn in zoveel mogelijk de kernen. De digitale 

bibliotheek is altijd en overal toegankelijk. De gemeenteraad heeft gesteld dat daarnaast 
tenminste drie bibliotheeklocaties open moeten blijven. Wij onderschrijven het belang van 
een fysieke plek voor ontmoeting en toegankelijke boekenvoorziening. Wij willen de 
bibliotheekvoorziening zo dicht mogelijk bij de burger, in zoveel mogelijk kernen 
realiseren.  
 

2. De beschikbaarheid van boeken staat voorop maar de bibliotheekfunctie omvat ook een 
toekomstgericht educatief aanbod. Dat betekent dat naast boeken geïnvesteerd moet 
worden in nieuwe media. Daarbij gaat het niet zozeer om ´content´ want die wordt in de 
toekomst via de landelijke digitale bibliotheek aangeboden maar om vaardigheden, om 
competenties. Bij de jeugd leidt de medialisering tot nieuwe lastige pedagogische 
vraagstukken. Voor volwassenen is taalvaardigheid en de soepele omgang met internet een 
basisvoorwaarde voor volwaardige maatschappelijke participatie. We willen hierin 
investeren.  

 
3. De bibliotheekfunctie zou sterker moeten worden gefocussed op prioriteitsgroepen. De 

dienstverlening aan de jeugd, met name de jeugd tot einde basisschoolleeftijd, moet 
aanzienlijk beter. Nu wordt 45% van de jeugd niet bereikt. Ook de dienstverlening aan 
volwassenen in een kwetsbare maatschappelijke positie heeft wat ons betreft de hoogste 
prioriteit.  

 
4. Financieel kader. Ondanks onze hoge ambities is het beschikbare budget in de toekomst 

kleiner dan in het verleden. Het maximaal budget dat in de gemeentebegroting structureel 
beschikbaar is, bedraagt € 622.000.13 De gemeenteraad heeft ook aangegeven dat de 
bedrijfsvoering aanzienlijk efficiënter zou moeten. 
 

5. De bibliotheekfunctie aansluiten op Brede Scholen. Teneinde de hoge ambities, binnen een 
strak financieel kader waar te maken, kiezen wij voor een creatieve nieuwe 
organisatiewijze. In de gemeente hebben we gekozen voor de ontwikkeling van Integrale 
Kindcentra (IKC) en Brede Scholen. Op deze manier kiezen we voor gebundelde, 
toekomstbestendige voorzieningen. Ook combineren we onderwijs voor de jeugd met 
bredere maatschappelijke functies (waaronder educatie van volwassenen). Wat ligt er dan 
meer voor de hand dan te kiezen voor een strategische verbinding tussen de 
bibliotheekfunctie en het (basis)onderwijs. De basisscholen in de gemeente Schagen steken 
hun hand uit. Ook de verbinding met het welzijnswerk kan worden versterkt. Op deze manier 
kunnen hoge organisatiekosten worden vermeden. Door deze creatieve organisatiewijze 
kunnen hoge ambities worden waargemaakt, binnen een strak financieel kader.  

 
 

  

                                            
13 Bron: email gemeente 2015-01-13. Het budget loopt gefaseerd terug. €1.008.000 in 2015, €908.000 in 

2016, €757.000 in 2017, €622.000 in 2018 en later. 
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3.3 Een modulair voorstel op basis van bouwstenen 
 
Ons voorstel voor de toekomstige invulling van de bibliotheekfunctie bestaat uit meerdere 
bouwstenen in het volgende hoofdstuk in groter detail worden beschreven.  
 

Bouwstenen 

 Digitale Bibliotheek De digitale bibliotheek wordt vanaf 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van 

het Rijk door de Koninklijke Bibliotheek georganiseerd. Alle inwoners kunnen hier 

e-books lenen en andere diensten gebruiken.  

A Bibliotheek Schagen (1x) In Cultuurhuis Markt 18 is en blijft een moderne uitleenbibliotheek met een ruime 

collectie uitleenbare boeken voorzien. De uitleenfunctie vindt plaats op bekende, 

traditionele wijze. Ook is hier een leestafel met dagbladen en tijdschriften.  

 

B Bibliotheekpunten (3x) In Tuitjenhorn, ´t Zand en Callantsoog komen (blijven) bibliotheekpunten met een 

boekencollectie en ontmoetingsgerichte leestafels. Deze bibliotheken worden 

professioneel begeleid in samenwerking met een team van vrijwilligers. We 

onderzoeken de mogelijkheden om een of meerdere van deze bibliotheekpunten 

over te plaatsen naar scholen.  

 

C Meet&Read - punten (9x) 

 

NIEUW 

In Dirkshorn, Sintmaartensbrug, Petten, Sintmaarten, Schagerbrug, Waarland, 

Stroet, Burgerburg en Warmenhuizen worden Meet&Read-punten gestart, o.a. 

vanuit bestaande (brede) basisscholen. Naast een prettige leestafel met kranten en 

tijdschriften is hier een kleinschalige ruilbibliotheek waar inwoners boeken met 

elkaar kunnen ruilen. Dit stimuleert leerzame interactie tussen volwassenen en 

kinderen.   

D Royale school-bibliotheken 

(25x)  

 

NIEUW 

In álle 25 basisscholen starten we royale schoolbibliotheken voor kinderen van 0 

tot 12 jaar en hun ouders. De nieuwe aanpak geeft een grote impuls aan de taal- 

en leesvaardigheid van kinderen; ook voor die jeugd die nu geen gebruik maakt 

van de bibliotheek (ca. 45%). 

 

E Taal-en mediapedagogisch 

programma jeugd 

 

NIEUW 

We starten met een hoogwaardig taal- en mediapedagogisch programma gericht 

op ouders, pedagogisch medewerkers, docenten in het basis- en voortgezet 

onderwijs. Het doel hiervan is het vergroten van het pedagogisch inzicht in de 

effecten van nieuwe media in opvoeding en onderwijs. 

 

F Taal- en Media-educatief 

programma volwassenen  

 

NIEUW 

We starten een laagdrempelig programma met taal- en media-educatie “Schagen 

leert!”, specifiek gericht op volwassenen in een kwetsbare positie.  

 

 

 

 
 
 
 
 

  



Versie 17 februari 2015  Pagina 12 van 32 

4 Aanbod per bouwsteen 
 
4.1 De landelijke digitale bibliotheek: voor iedereen toegankelijk.  
Als gevolg van de nieuwe Bibliotheekwet kunnen 
alle inwoners van Schagen vanaf 2015 gebruik 
maken van de diensten van de landelijke digitale 
bibliotheek. Het lidmaatschap van een lokale 
bibliotheek is daarvoor niet meer vereist. 
 
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet meer bij de gemeente maar bij het Rijk. De uitvoering 
(door de Koninklijke Bibliotheek) wordt betaald door het Rijk. Hiertoe is 12 miljoen euro 
onttrokken aan het gemeentefonds. Voor Schagen komt dat neer op een bedrag van circa 
€ 30.000 -/-). De digitale bibliotheek zal de komende jaren sterk worden uitgebreid. 
 

Dienstverlening Bibliotheek.nl (voor alle inwoners van Schagen vanaf 2015) 

E-books 

E-books lenen. Duizenden actuele e-books lenen. 

E-books eregalerij (literaire klassiekers met achtergrond; downloadbaar en in app-vorm). 

E-book selectie – app (rechtenvrije e-books; downloadbaar of in app-vorm). 

Luisterboeken (downloadbaar of via app). 

Advies en informatie per doelgroep 

Baby's, peuters en kleuters. Advies en informatie aan ouders van jonge kinderen. Voorleestips, boekenadvies, 

interviews, boekrecensies.  

Jeugd. Advies en informatie aan jeugd van 6 tot 12 jaar en hun ouders. Boekenadvies, informatie voor spreekbeurten, 

luisterlessen, informatie over schrijvers en tekenaars. 

Jongeren (12-15 / 15-18). Advies en informatie aan jongeren op verschillende niveaus. Boekenadvies, interactieve 

animaties, lees-agenda, informatie voor spreekbeurten, luisterlessen, informatie over schrijvers en tekenaars. 

Ouders en professionals. Advies en informatie aan ouders en professionals over lezen en leesbevordering.  

Aansluiten op leesniveau. Taal- en leesproblemen. Gemakkelijk lezen, Specifiek advies in relatie tot slechtziendheid, 

hoogbegaafdheid, dove kinderen.  

Literatuur 

Boekpromotie. In informatie en recensies over de nieuwste, mooiste, spannendste, interessantste boeken. 

Lees- en literatuur advies (gepersonaliseerd advies op basis van tal van persoonlijke voorkeuren). 

Literatuurplein: literaire recensies, excursies, cursussen, columns, literaire agenda, literaire tijdlijn, canon, boek van de 

week, literaire video´s, literaire prijzen. 

Literaire agenda met informatie over talloze activiteiten rondom lezen, leesbevordering en literatuur. 

Lezen voor mensen met een beperking 

Aangepast lezen. Voor mensen met een visuele of motorische beperking zijn via aangepast-lezen.nl ruim 68.000 

gesproken titels en 12.000 brailletitels beschikbaar. Ook kranten en tijdschriften. Het aanbod wordt steeds meer 

gedigitaliseerd en via streaming aangeboden. 

Overig 

Digitale cursussen. Bibliotheekacademie met gratis colleges, cursussen en lesmateriaal. 

e-Muziek / Muziekweb: duizenden muziektracks. 

Digitale Etalages. Thematische informatie over uiteenlopende onderwerpen zoals eten en koken, wetenschap en 

techniek, opvoeding en onderwijs, duurzaamheid, water, design en kunst, management en marketing en muziek maken. 

 

  

http://www.aangepast-lezen.nl/
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4.2 Bouwsteen A: Bibliotheek Schagen (uitleenfunctie en leestafel) 
 
Bibliotheek Schagen 
In Cultuurhuis Markt 18 is (en blijft) een moderne nieuwe bibliotheek. Deze bibliotheek biedt een 
aantrekkelijke boekencollectie. Inwoners kunnen hier op de gebruikelijke wijze boeken lenen. De 
bibliotheek heeft ook een leeszaal- en ontmoetingsfunctie. Daartoe is een leestafel ingericht 
waar bezoekers landelijke en regionale dagbladen, lokale kranten en tijdschriften kunnen lezen. 
De hoogte van het lidmaatschapsgeld is vergelijkbaar met de huidige tarieven. 
 
De bibliotheek zal worden geleid door een professionele lokale coördinator, tezamen met een 
team van enthousiaste vrijwilligers, net zoals dat nu het geval is. De bibliotheek kent ruime 
openingstijden, inclusief avonduren. De uitleenfunctie wordt ondersteund met een uitleensysteem. 
De lokale coördinator kan werken vanuit een dienstverband met WonenPlusWelzijn, het 
onderwijs of een andere lokale organisatie. Hierdoor wordt verzekerd dat het bibliotheekwerk 
(inclusief de educatieve activiteiten voor volwassenen) goed aansluit op de andere activiteiten 
en doelgroepen van WonenPlusWelzijn.  
 
De boekencollectie blijft qua omvang op het huidige peil. Jaarlijks schaffen we, net als nu, 
ongeveer 10% nieuwe titels aan. Gebruikers kunnen aanvragen doen voor nieuwe aan te 
schaffen titels. Door middel van ledeninspraak bij het samenstellen van de collectie wordt de 
betrokkenheid van leden vergroot. Indien iemand een boek wil lenen dat niet beschikbaar is, 
wordt dit boek aangeschaft en is daarna voor de collectie van Schagen beschikbaar. Ook is het 
mogelijk om - tegen een vergoeding - boeken te bestellen uit een uitgebreide 
achtergrondcollectie. Periodiek zal overleg plaats vinden met het voortgezet onderwijs opdat 
verzekerd wordt dat het titelaanbod blijft aansluiten bij de wensen van het onderwijs.  
 
Ook voor de jeugd blijft een ruime boekencollectie beschikbaar. Om het lezen verder te 
stimuleren en te garanderen dat de jeugd die nu geen gebruik maakt van de bibliotheek (ca. 
45%) straks wel wordt bereikt, starten we schoolbibliotheken in alle basisscholen (zie bouwsteen 
D).  
 
We verlagen de jaarlijkse contributie voor volwassenen met circa €10,-. naar €35,-. Op deze 
manier wordt de bibliotheek beter bereikbaar voor mensen met een smalle beurs. Voor jeugd 
tot 18 jaar blijft de bibliotheek gratis.  
 
De bibliotheek blijft een laagdrempelige inspirerende ontmoetingsplek voor jong en oud waar 
ook tal van activiteiten van, door en met andere partijen plaats vinden. Dat geldt voor de 
educatieve activiteiten die in dit voorstel zijn opgenomen maar ook voor activiteiten van derden 
zoals:  

 Huiswerkbegeleiding (Happy Homework) 

 Exposities 

 Lezingen, bijeenkomsten 

 Cursussen over taal, media  

 Creatieve activiteiten 
Ook De Balie, het informatiepunt voor wonen, welzijn en zorg blijft voortbestaan.   
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4.3 Bouwsteen B: Bibliotheekpunten in Tuitjenhorn, ´t Zand en Callantsoog 
 
Een bibliotheek zoals u die kent  
Op dit moment zijn in Tuitjenhorn, ´t Zand en Callantsoog bibliotheekpunten geopend. De 
voorzieningen in ’t Zand en Callantsoog zijn zeer klein en onbemand van opzet. Het gebruik van 
deze locaties is de laatste jaren zeer sterk teruggelopen. In lijn met ons streven naar een 
bereikbare bibliotheekvoorziening stellen we voor deze locaties een bibliotheekvoorziening in 
stand te houden.  
 
Wel kiezen we voor een iets andere aanpak.  

 De boekencollectie (met name in Tuitjenhorn) worden qua samenstelling en omvang 
gerationaliseerd zodat beter wordt aangesloten bij de vraag van de lener en het aantal 
leners. Het aantal uitleningen aan volwassenen is de afgelopen jaren flink gedaald. 
Hierdoor is de huidige boekencollectie en ruimtebeslag ‘bovenmaats’. We verwijderen de 
boeken die de laatste jaren nauwelijks de kast uit zijn geweest. De uitleenfrequentie moet 
omhoog. Een rationalisering van de collectie leidt tevens tot een kleinere ruimtebehoefte 
(lagere kosten). Bestellen van boeken blijft mogelijk.  

 Onze bibliotheekpunten werken op de bekende wijze met een geautomatiseerde 
uitleenadministratie. Deze traditionele opzet van de bibliotheken in Tuitjenhorn als in ´t 
Zand en Callantsoog is meegenomen in de financiële calculatie in hoofdstuk 5. Gelet op het 
sterk teruggelopen gebruik van deze locaties door volwassenen hebben we ook de 
mogelijkheid opgenomen om hier een alternatieve (en goedkopere) werkwijze in te voeren 
(minderwerk-optie). Zie bijlagen 2 en 5.  

 De drie bibliotheekpunten kunnen gehandhaafd blijven op de huidige locaties.  Wij willen 
echter de mogelijkheden onderzoeken voor een herplaatsing naar de scholen.  

 Bibliotheekpunt Callantsoog is momenteel gevestigd in de plaatselijke supermarkt. Het 
bibliotheekpunt kan daar gevestigd blijven maar wij willen de mogelijkheid verkennen 
om de bibliotheek te verplaatsen naar basisschool Frankendael (Surplus). 

 Bibliotheekpunt ’t Zand is nu gevestigd in sportcentrum Multitreffer. Het bibliotheekpunt 
kan daar gevestigd blijven maar wij willen de mogelijkheid verkennen om de bibliotheek 
te verplaatsen naar de Brede School van ’t Zand. 

 Bibliotheekpunt Tuitjenhorn/Warmenhuizen. Het bibliotheekpunt is momenteel 
gevestigd aan de Oostwal, Tuitjenhorn. Hoewel het gebouw relatief jong is en niet al te 
kostbaar, is het veel te groot voor het huidige gebruik. Wij zullen ons, in samenwerking 
met de gemeente, inspannen om alternatief gebruik voor de overmatige ruimte te 
organiseren. Een inhoudelijk aantrekkelijk alternatieve mogelijkheid zou kunnen zijn om 
de bibliotheek te integreren in de nieuwe Brede School De Hoge Ven in Warmenhuizen 
of in basisschool Sint Barbara in Tuitjenhorn. Of dit haalbaar is willen we nader 
onderzoeken.  
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4.4 Bouwsteen C: Meet&Read – Leespunten (9x, NIEUW) 
 
Lezen kan overal 
We streven naar een laagdrempelige bibliotheekvoorziening in de hele gemeente. Daarom 
willen we in de kernen Dirkshorn, Sint Maartensbrug, Petten, Sint Maarten, Schagerbrug, 
Waarland, Stroet, Burgerburg en Warmenhuizen een Meet&Read – leespunt voor volwassenen 
introduceren. In principe zijn de basisscholen in deze kernen beschikbaar als uitvalsbasis. De 
concretere invulling willen we oppakken in samenwerking met dorpsraden en 
ouderenorganisaties .14  
 
Ieder leespunt bestaat uit een ruilbibliotheek en een leestafel. De ruilbibliotheek bestaat uit een 
of meerdere boekenkasten met een startcollectie met relatief actuele boeken. Deze punten 
werken volgens het principe van ´Free Little Library´15 maar zijn groter van opzet. Inwoners 
kunnen zonder verdere administratieve verplichtingen boeken lenen of omruilen met eigen 
boeken. Voor het gebruik hiervan is geen lidmaatschap vereist. Indien daaraan behoefte is, 
proberen we (met vrijwilligers) de mogelijkheid te bieden om boeken te bestellen en in te leveren 
vanuit Bibliotheek Schagen.  
 
Aan de leestafel kunnen inwoners dagbladen en tijdschriften lezen en een goed gesprek voeren 
met andere aanwezigen. We zorgen overal voor een openbaar toegankelijk draadloos internet. 
We zoeken naar mogelijkheden om de educatieve interactie tussen volwassenen en kinderen te 
stimuleren.  
 
 
 

  

                                            
14 Als er in een specifieke basisschool geen mogelijkheden zijn, dan wijken we uit naar een andere nabije 
geschikte locatie. Eventueel zou ook op de basisscholen in Schagen een Meet&Read-punt kunnen worden 
ingericht.  
15 De afgelopen jaren zijn in tal van dorpen en wijken minibiebs, straatbiebs, free little libraries ontstaan als 
spontane burgerinitiatieven.  
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4.5 Bouwsteen D: Royale schoolbibliotheken (0-12 jaar) 
 
Om de taalontwikkeling en leesvaardigheid van kinderen tot circa 12 jaar te stimuleren, is een 
ruimte beschikbaarheid van boeken cruciaal; aansprekende jeugdliteratuur op verschillende 
niveaus en veel informatieve boeken die aansluiten bij de interesse van kinderen. Door te zorgen 
voor een eenvoudig toegankelijk en ruim aanbod aan titels in de directe omgeving van het kind, 
wordt het lezen sterk gestimuleerd.  
 
Royale schoolbibliotheken (ver)leiden tot groter gebruik 
We introduceren daarom schoolbibliotheken in álle basisscholen met een omvang van gemiddeld 
10 boeken per kind. De bibliotheken zijn hierdoor riant van omvang met een ruime variatie aan 
titels. Doordat jaarlijks 15% van de boeken wordt vernieuwd, blijft de collectie actueel en 
aantrekkelijk.  
 
Door de boeken aan te bieden in de direct leef- en leeromgeving van het kind wordt het lezen 
éxtra gestimuleerd. Op basis van ervaringen in andere gemeenten is te verwachten dat dit leidt 
tot een forse stijging van het gebruik van de beschikbaar gesteld boeken (40% tot 100% stijging 
van het gebruik).  
 
Dit zorgt ervoor dat de kinderen die nu geen lid 
zijn van de bibliotheek (zo’n 45 % van de jeugd) 
in de toekomst wél worden bereikt. Het betreft 
hier naar verwachting in grote mate kinderen die 
een verhoogd risico lopen op een achterstand op 
het terrein van taal en lezen.  
 
De school in regie 
Iedere school kan zelf aangeven welke accenten 
bij aanschaf van de collectie moeten worden 
gelegd (bv. meer techniek of juist meer natuur) en 
bepaalt uiteindelijk zelf de samenstelling van de 
boekencollectie. Uitgangspunt is dat de boeken 
voor ‘vrij lezen’ door de leerlingen mee naar huis 
kunnen worden genomen en ook op school worden 
gebruikt. De school krijgt verder geen 
aanvullende richtlijnen opgelegd en is zelf het 
beste in staat om te bepalen op welke wijze deze 
boekencollecties worden ingezet. De school wordt 
volledig ontzorgd qua implementatie en 
onderhoud.16  
 
De schoolbibliotheken worden ingericht met 
aantrekkelijk, stimulerend en degelijk meubilair. De scholen kunnen aangeven welke voorkeuren 
bestaan ten aanzien van inhoudelijke thema’s opdat de schoolbibliotheek ook optimaal aansluit 
bij het lesprogramma op school. Zowel de boeken als het meubilair worden eigendom van de 
school. 17 
 
De komende jaren zijn fysieke boeken nog onmisbaar voor de doelgroep. Op termijn zal de 
behoefte van jeugd en scholen waarschijnlijk verschuiven van fysieke boeken naar digitaal lezen 
en educatie. Daarom is het binnen ons voorstel mogelijk om het gemeentelijke budget voor 

                                            
16 De traditionele bibliotheeksector is in verschillende gemeenten gestart met de implementatie van kleine 
schoolbibliotheken op basis van een landelijke formule ‘De Bibliotheek op School’. Onze aanpak sluit op de 
inhoudelijke uitgangspunten van deze formule maar is in kwalitatief en kwantitatief opzicht vele male 
uitgebreider. Ook vinden we dat de school in regie moet zijn. Meer hierover in bijlage 4. 
17 Daar waar scholen in een gezamenlijk gebouw zijn gehuisvest kunnen schoolbibliotheken desgewenst worden 

gecombineerd. Dit heeft geen financiële effecten. Met name de inhoudelijke voor- en nadelen moeten door de 
scholen zelf worden afgewogen.  

Positieve ervaring met pilot  
We bouwen met dit initiatief voort op de 
ervaringen van een pilot 
Schoolbibliotheek bij Basisschool De 
Keerking in Schagen. Hier werd een 
aantrekkelijke schoolbibliotheek ingericht. 
Elke ochtend worden kinderen, onder 
begeleiding van ouders, gestimuleerd om 
boeken te lenen uit de schoolbibliotheek. 
De kinderen krijgen extra tijd voor ‘vrij 
lezen’.  
 
Door het maken van meer leeskilometers 
worden de vaardigheden en de 
woordenschat van de kinderen enorm 
vergroot. Wanneer kinderen slechts 15 
minuten per dag lezen, leren zij er op 
jaarbasis 1.000 nieuwe woorden bij! 

(onderzoek Sardes 2013) 
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boekencollecties op termijn in te gaan zetten voor de ontsluiting van nieuwe vormen van digitaal 
lezen en educatie.18  
 
Voorlezen 
Ook aan jonge kinderen (<4 jaar), ouders en instellingen voor voor- en-vroegschoolse educatie 
(VVE) wordt een uitgebreide collectie prentenboeken en voorleesboeken ter beschikking gesteld, 
te gebruiken ten behoeve van kinderen in de voorschoolse leeftijd. Deze worden beschikbaar 
gesteld aan de basisscholen (brede school-gedachte) maar kunnen in overleg met VVE-
instellingen ook elders worden geplaatst.  
 
 

Schoolbibliotheken voor de jeugd (bouwsteen D) 

School Plaats 

 

Leerlingen  

(excl. 0-4 

jarigen) 

Bestuur/ 

Koepel 

Basisschool Sint Jozef Burgerbrug 58 Sarkon 

Basisschool De Springschans Petten 188 Surplus 

Basisschool Sint Jozef (Brede School ‘t Zand) ‘t Zand 208 Sarkon 

Basisschool Zandhope (Brede School ‘t Zand) ‘t Zand 67 Surplus 

Basisschool Frankendael Callantsoog 137 Surplus 

Basisschool De Brug St. Maartensbrug 107 Surplus 

Basisschool’t Zwanenest Schagerbrug 135 Surplus 

Basisschool Bijenkorf (gesloten; Brede School ‘t Zand) Oudesluis 41 Surplus 

Basisschool Sint Aloysiusschool Schagen Centrum 402 Sarkon 

Basisschool De Rank (2 locaties) Schagen Groeneweg 262 Sarkon 

Basisschool De Vogelweid Schagen Waldervaart 230 Sarkon 

Basisschool De Ark Schagen Groeneweg 193 Kopwerk 

Basisschool De Wegwijzer Schagen Waldervaart fusie Kopwerk 

Basisschool Juliana (2 locaties) Schagen Centrum 311 Surplus 

Basisschool Niko Tinbergenschool Schagen Waldervaart 105 Surplus 

Basisschool De Keerkring (Jenaplan) Schagen Groeneweg 208 Surplus 

Basisschool De Tender (SBO) Schagen Waldervaart 98 Surplus  

Basisschool Hendrik Mol (VSO) Schagen De Hoep 68 Viertaal 

Basisschool Burg. De Wilde (SBO) Schagen Waldervaart 199 Viertaal 

Basisschool Sint Jan Waarland 235 Flore  

Basisschool Sint Barbara Tuitjenhorn 354 Flore  

Basisschool De Doorbraak (Hoge Ven) Warmenhuizen 312 Flore 

Basisschool Torenven (Hoge Ven) Warmenhuizen 350 Surplus 

Basisschool De Meerkoet Dirkshorn 128 Surplus 

Basisschool De Zwerm Sint Maarten 75 Surplus 

Basisschool De Regenboog Stroet 65 Kopwerk 

TOTAAL (1-10-2014)  4.358  

 

  

                                            
18 Voor zover dit niet tot de kernverantwoordelijk van de school behoort of reeds door de digitale bibliotheek 
wordt geleverd.  
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4.6 Bouwsteen E: Taal- en mediapedagogisch programma jeugd (NIEUW) 
 
De bibliotheek is, zoals gezegd, meer dan boeken. Ook inhoudelijke kennisoverdracht is 
belangrijk. Wij starten daartoe voor de jeugd een mediapedagogisch kennisprogramma om de 
competenties van leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders te versterken. We zetten 
daartoe deskundige mediapedagogen in onder regie van het onderwijs.  
 
De bibliotheek heeft van oudsher ook een rol in de ondersteuning van het onderwijs op het 
gebied van taal en media. Deze rol werd ingevuld door leskisten beschikbaar te stellen en door 
een enkele uitvoerende taal-activiteiten met kinderen te organiseren. Wij onderschrijven het 
belang van deze rol doch zetten hier aanzienlijk zwaarder op in. Daarbij leggen we, naast taal 
een extra accent op de omgang met nieuwe media in opvoeding en onderwijs.  
 
Nieuwe media leiden tot nieuwe vragen. Veel ouders en ook leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers worstelen dagelijks met de effecten van nieuwe media op opvoeding en 
onderwijs. Vaak is nog onvoldoende kennis en ervaring aanwezig over de mogelijkheden, 
risico´s en lange termijneffecten.  
 
Voorbeelden van nieuwe vragen 

 Hoe vind ik in het overweldigende aanbod van informatie de juiste antwoorden op mijn 
vragen (zoeken, filteren, beoordelen, interpreteren; informatievaardigheden)? 

 Welke educatieve applicaties zijn geschikt voor gebruik in de klas en thuis?  

 Hoe zet ik nieuwe media in om nog beter rekening te houden met de verschillen tussen 
kinderen qua interesse, leerstijl en vaardigheid? 

 Hoe integreer ik e-learning en digitale educatie in het ‘reguliere’ onderwijs?  

 Hoe gaan we om met lastige thema’s rondom privacy, informatie delen, cyberpesten, 
seksualiteit, verslaving, identiteitsontwikkeling)?  

 Hoe vinden we de balans tussen ruimte bieden en veiligheid garanderen?  

 Hoe verschilt digitaal lezen van lezen vanaf papier en welke effecten heeft dit voor wat 
betreft kennisverwerking, geheugenfunctie, motorische effecten en concentratie? 

 
Mediawijsheid 
Met de term mediawijsheid wordt het geheel van kennis, vaardigheden en de mentaliteit 
aangeduid die nodig is om bewust, kritisch en actief mee te kunnen doen in een wereld die 
fundamenteel gemedialiseerd is.  
 
Deze competentie sluit onder meer aan op disciplines als begrijpend lezen en 
burgerschapsvorming. Hoewel scholen de opdracht hebben om hun leerlingen mediawijs te 
maken, is de benodigde kennis bij veel leerkrachten (en ouders) nog beperkt. Dit leidt vaak tot 
een te grote focus op de technologische aspecten of op de risico’s (in plaats van de kansen). De 
pedagogische dimensie blijft onderbelicht. De basisscholen investeren zelf reeds in de 
versterking van mediawijsheid van leerkrachten. Toch is aanvullende inzet op dit domein 
dringend noodzakelijk.  
 
Investeren in kennis  
Wij willen investeren in de capaciteiten van ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers, 
zodat zij de hierboven gestelde vragen en dilemma’s zelfstandig kunnen beantwoorden. Om dit 
te bereiken zetten wij, vraaggericht, ondersteunende mediapedagogische expertise in. Via een 
breed spectrum van activiteiten (advies, coaching, workshops en trainingen) wordt geïnvesteerd 
in kennisontwikkeling van ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. De 
mediapedagoog biedt daarmee tevens een impuls voor de versterking van het onderwijs en van 
de voor- en vroegschoolse educatie.  
 
De school in regie 
De activiteiten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd mediapedagoog onder regie van 
de school. De mediapedagoog is opgeleid op volwaardig HBO of academisch niveau en heeft 
daarna de verdiepende vervolgopleiding gevolgd (post-HBO/ master). De kennis van de 



Versie 17 februari 2015  Pagina 19 van 32 

mediapedagoog blijft voortdurende op peil door een permanente educatie en intervisie met 
collega’s in het landelijk mediapedagogisch netwerk. 
 
De mediapedagoog functioneert vanuit het team van de basisschool (en het voortgezet 
onderwijs) om een goede aansluiting te verzekeren op de activiteiten in en rondom de school en 
de voor- en vroegschoolse educatie. De school bepaalt (in afstemming met VVE-instellingen en 
consultatiebureau) op welke activiteiten de mediapedagoog specifiek wordt ingezet.  
 

Mogelijke elementen educatief programma (menukaart, niet-limitatief) 

Digitale educatie, bijles, leerondersteuning, buitenschoolse educatie. Gericht advies over de inzet van digitale 

lesmethoden in het reguliere onderwijs, als bijles en als leerondersteuning. Advies over breed aanbod van 

commercieel en openbaar toegankelijk aanbod van lesmethoden. Voorbeelden: Squla, Typetopia, etc. Goede afweging 

tussen aansluiting op kennisvraag, kwaliteit en kosten. 

Serious gaming. Advies over nieuwe lestechnieken die de motivatie tot leren vergroten, beter aansluiten op 

individuele karakteristieken van leerlingen en een groter appèl doen op samenwerking en probleemoplossend 

vermogen.  

Generieke leesbevordering. Diverse losse activiteiten en leesbevorderingsprogramma’s voor verschillende 

leeftijdsgroepen (o.a. Rode Draad, Boekenpret). Voorbeelden: Boekstart-programma voor jonge ouders, Nationale 

Voorleesdagen, De Kinderjury, Kinderboekenweek, Nationale Voorleeswedstrijd, De Jonge Jury, De Inktaap, 

Voorleeswedstrijd, Read2me. 

Specifieke leesbevordering. Gerichte begeleiding voor kinderen met een (dreigende) achterstand in de 

taalontwikkeling of bij tekenen van hoogbegaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong. Adviesgesprekken met ouders.  

Taalontwikkeling en (Voor)Lezen. Informatie- en gespreksbijeenkomsten. Eventueel ook via een consultatiebureau of 

op ouderavonden inzetbaar. Of als gerichte activiteit in taalarme gezinnen.  

Cursus Open Boek. Trainingsprogramma voor taal- en leescoördinatoren van de verschillende basisscholen, gericht op 

leesbevordering: het versterken van leesbeleving en leesinteresse bij kinderen. 

Impulsprogramma Mediawijsheid. Training voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers rondom specifieke 

thema´s als informatievaardigheden en mediawijsheid (maatwerk; nauwe samenwerking met PRODAS Ontdeklab) 

Mediawijsheid voor ouders. Informatie- en gespreksbijeenkomsten gericht op het hanteerbaar maken van kansen en 

risico’s van nieuwe media bij de ontwikkeling van kinderen (o.a. privacy, pesten, seksualiteit, identificatie, verslaving). 
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4.7 Bouwsteen F: Taal- en Media-educatief programma volwassenen (NIEUW) 
 
Het aantal educatieve activiteiten in de bibliotheek dat specifiek gericht is op volwassenen, 
wordt fors opgevoerd. We gaan de bibliotheek ´laden´ met een uitgebreid en aansprekend 
activiteitenprogramma op het gebied van taalontwikkeling, leesbevordering en media-educatie. 
Deze activiteiten zijn met nadruk gericht op volwassenen in een kwetsbare positie. Meer in het 
bijzonder gaat het om laaggeletterden, nieuwkomers/inburgeraars, arbeidsmigranten, mensen 
met een beperking en ouderen die moeite hebben met digitalisering. We noemen dit 
programma ´Schagen leert!´ en onderscheiden daarbinnen activiteiten specifiek gericht op taal, 
lezen en schrijven (Schagen leest!) en activiteiten gericht op media-educatie (Schagen 
digitaliseert!). Uitvoering van deze activiteiten gebeurt in samenwerking met en door lokale 
maatschappelijke partijen zoals WonenPlusWelzijn, ouderenorganisaties, EVVV Zijpe en met 
commerciële partners zoals banken.  
 
Actieprogramma Schagen Leest! 
Veel volwassen inwoners van de gemeente Schagen hebben moeite met lezen en schrijven. 
Landelijk gaat het om ruim 10% van de bevolking. Het voorkomen en aanpakken van 
taalproblematiek is een investering in de toekomst van onze samenleving.  
 
Een deskundige Taalondersteuner zal op diverse tijden, plaatsen en manieren mensen aan het 
werk zetten met taal. Niet één grote structurele voorziening, maar kleinschalige initiatieven die 
kleine groepen mensen bereiken en die aansluiten op kansen, bij de belevingswereld, bij actuele 
thema’s, bij ontwikkelingen in de buurt.  
 
Een deel van de activiteiten bestaat uit kleine groepsactiviteiten die op diverse plaatsen 
opgestart kunnen worden. Deze leer-activiteiten zijn gekoppeld aan andere activiteiten zoals 
dagbesteding, het maatjesproject, een dorpssteunpunt enz. Het gaat dan om groepen van 4 tot 
10 personen die ad hoc gestart worden.  
 
Kernelement is steeds het signaleren van vragen met een taal-element (Waar vind ik informatie? 
Hoe moet ik deze brief lezen? Waarom krijg ik een voorziening niet?) Wanneer het taal-element 
aanwezig is, is het zaak om hierop in te gaan door de klant de leesvaardigheden bij te brengen 
of hem op hulpmiddelen te wijzen. Zo wordt de zelfredzaamheid versterkt. De aanpak kan 
variëren en is sterk afhankelijk van de vraag en de persoon die deze stelt. Bij de uitvoering van 
deze activiteiten wordt meer onder gebruik gemaakt van de aanpak ‘Taal voor het leven’ die 
door Stichting Lezen & Schrijven is ontwikkeld. 
 

Taal- en leesactiviteiten gericht op specifieke doelgroepen (menukaart; niet limitatief) 

Voorleesprojecten. Deze kunnen gericht zijn op kinderen, ouderen of mensen met een beperking. Door voor te lezen 

wordt niet alleen taal gestimuleerd maar worden ook mensen en groepen met elkaar in contact gebracht. 

Voorleesprojecten zijn bij uitstek geschikt om het pedagogisch klimaat te versterken in taalarme gezinnen (achter de 

voordeur). Ook is het denkbaar om kinderen in te zetten bij taalactiviteiten voor ouderen/mensen met een beperking.  

Functionele leesgroepen: Hoe lees ik brieven van instanties? 

Dit is een kernelement in het programma. Vanuit concrete vragen van klanten wordt hen een instrument geboden om 

zichzelf te versterken, samen met lotgenoten. Zelfhulp is een belangrijk element van dit aanbod. Lezen is een 

belangrijke voorwaarde voor het omgaan met administratie en daarmee voor het voorkomen van schulden. .  

Werkstages / sociale activering. De bibliotheek is een aangename en stimulerende omgeving ter versterking van de 

participatie van bepaalde inwoners. Via vrijwilligerswerk (bv. boeken opruimen) is men actief met taal bezig. 

Taalwerkplaats: spelen met taal. Voor laaggeletterden is taal vaak iets dat geassocieerd wordt met onvermogen, met 

knelpunten. In de taalwerkplaats wordt met taal gewerkt op een prettige manier. Denk aan gedichten, verhalen 

vertellen, creatieve werkvormen. 

Taal en werk. Activiteiten in samenwerking met werkgevers, UWV en Werkplein gericht op versterking van taal in de 

werksituatie of in het zoeken en vinden van werk. Het kan zowel gaan om versterking van taalvaardigheid van 

werknemers alswel om taalversterking bij werkzoekenden en startende zelfstandigen.  

Taal- en leeshulpmiddelen gebruiken. Voor laaggeletterden en voor mensen met een beperking zijn diverse taal- en 

leeshulpmiddelen beschikbaar (bijvoorbeeld Readspeaker op computer, het aanbod van Loket Aangepast Lezen voor 

visueel beperkten)  
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Boekenservice. Een boek meegeven met de maaltijdservice voor ouderen. Een boek uit de bibliotheek voor niet 

mobiele inwoners. Dit soort maatschappelijke services kan draaien op een betrokken netwerk van vrijwilligers. 

Basiscursussen Lezen en Schrijven. Voor laaggeletterden en migranten kunnen diverse basiscursussen worden 

georganiseerd op basis van bestaande methodieken. Het kan hierbij gaan om trajecten zoals NT1 of NT2 

alfabetisering, arbeidsgerichte NT2, inburgering en Staatsexamen I en II.  

Traditionele leesbevordering. Diverse activerende en educatieve activiteiten in aansluiting op de landelijke promoties 

van Stichting Lezen en de CPNB, zoals de Poëzieweek, de Boekenweek, de Week van het Luisterboek en Nederland 

Leest! 

 
Actieprogramma Schagen digitaliseert!  
Van iedere burger wordt tegenwoordig verwacht dat hij of zij vaardig is in de omgang met 
nieuwe media. De mogelijkheden zijn ook prachtig. Internetbankieren, eenvoudig producten 
vergelijken en bestellen, snel informatie opzoeken, skypen met je kleindochter in Australië. Ook 
de overheid digitaliseert in hoog tempo. Verschillende publieke diensten zijn alleen nog 
toegankelijk via ‘DigiD’. Veel burgers zijn echter het spoor bijster geraakt in de 
aaneenschakeling van technologische veranderingen. De overheid heeft een 
verantwoordelijkheid om deze mensen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun digitale 
vaardigheden.  
 
In samenwerking met ouderenorganisaties en andere lokale organisaties organiseren we 
daarom een activiteitenaanbod rondom dit thema. De activiteiten worden georganiseerd in 
groepen van maximaal 8 tot 12 deelnemers. 
 

Media-educatie gericht op specifieke doelgroepen (menukaart; niet limitatief) 

Klik en Tik. Zeer toegankelijke cursus Basiscomputervaardigheden voor laagopgeleiden of ouderen zonder enige 

ervaring met ICT. Ondermeer in samenwerking met het UWV. Verschillende niveaus: hardware, social media 

Basis internet dienstverlening: Activiteiten gericht op ondersteunen en begeleiden van noodzakelijke digitale 

vaardigheden: Werk.nl, MijnOverheid.nl, internetbankieren, sollicitatiebrief schrijven en kritisch internetgebruik. )i.s.m. 

banken en overheden’ 

Social media. Introductie in de wereld van Facebook, WhatsApp, Skype. Hoe gebruik je de mogelijkheden van internet 

om sociaal isolement te verminderen, communicatie met verre familieleden en kennissen te bevorderen.  

Veilig internetten. Over virusbescherming, wachtwoorden, phishing. privacy, oplichting en Mediawijs op internet. 

Digitaal Lezen. Demonstraties en workshops over digitaal lezen. Keuze en gebruik van een passende e-Reader en de 

mogelijkheden van de nieuwe landelijke service van Bibliotheek.nl. 

 
Voortbouwen op de aanwezige krachten en netwerken: aansluiting op welzijnswerk 
Deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd door deskundige medewerkers van 
WonenPlusWelzijn en sluiten ook naadloos aan op Volwasseneneducatie De Noordkop, het 
EVVV en de activiteiten van verschillende ouderenorganisaties. We gaan vooral geen zaken 
´dubbel´ doen maar via bestaande organisaties en netwerken activiteiten uitbouwen.  
 
Deze educatieve activiteiten sluiten ook goed aan op de reguliere welzijnsactiviteiten, 
deskundigheid en netwerken van WonenPlusWelzijn. Een welzijnsorganisatie is, bij uitstek, in 
contact met de verschillende specifieke doelgroepen en op de hoogte van de vragen die leven. 
Een voorbeeld: Via de formulierenbrigade worden mensen ondersteund om grip te krijgen op 
hun (financiële) administratie en de omgang met instanties. Veel van deze mensen hebben moeite 
hebben met taal en nieuwe media. Taal- en mediaeducatie biedt een de mogelijkheid om hun 
zelfredzaamheid te versterken. Lezen is immers een belangrijke voorwaarde voor het ordenen 
van zaken en voor inzicht in geldzaken. Functioneel lezen is een belangrijke voorwaarde om te 
kunnen participeren en eigen regie te voeren. Ook via de activiteit Taalmaatjes ondersteunen 
vrijwilligers vluchtelingen om de taal beter te leren kennen.  
 
De reguliere welzijnsactiviteiten worden mogelijk gemaakt met reguliere subsidie van de 
gemeente en met de inzet van vele vrijwilligers. De bekostiging voor deze nieuwe educatieve 
activiteiten is hierop aanvullend. Er is geen sprake van overlap. Wel kan gebruik worden 
gemaakt van de beschikbare ervaring met het efficiënt organiseren van educatie.  
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5 Financiële vertaling 

Aanbod 
Structurele 

kosten 

Bouwsteen A: Bibliotheek Schagen (traditionele uitleenfunctie in Cultuurhuis Markt 18)   

  Huisvesting (Markt 18)  

  Meet&Read-Leestafel met uitgebreide collectie dagbladen en tijdschriften  

  Professionele coördinatie en de inzet van vrijwilligers  

  Specifieke jeugdcollectie  

 Uitleensystemen, boeken, leenrecht, administratie minus opbrengsten volwassen 

gebruikers gehele gemeente
 

 165.000 

Bouwsteen B1: Bibliotheekpunt Tuitjenhorn/Warmenhuizen   

  Meet&Read-leestafel met dagbladen en tijdschriften   

  Huisvesting (all-in)  

  Boeken en uitleensystemen (Leenmodel)  

  Specifieke jeugdcollectie  

  Professionele coördinatie en inzet vrijwilligers   

  92.500 

Bouwsteen B2: Bibliotheekpunt ´t Zand   

  Meet&Read-leestafel met dagbladen en tijdschriften   

  Huisvesting (all-in)  

  Boeken en uitleensystemen (leenmodel)  

  Professionele coördinatie en de inzet van vrijwilligers   

  30.500 

Bouwsteen B3: Bibliotheekpunt Callantsoog   

  Meet&Read-leestafel met dagbladen en tijdschriften   

  Huisvesting (all-in)  

  Boeken en uitleensystemen (leenmodel)  

  Professionele coördinatie en de inzet van vrijwilligers  

  30.500 

Bouwsteen C: Meet&Read-punten (10x)  

25.000   Meet&Read-Leestafel met dagbladen en tijdschriften + Ruilbibliotheek

  10 locaties in basisschool

Bouwsteen D: Royale schoolbibliotheken (26 x)  

130.000   Voor jeugd van 0-12 jaar; 10 boeken/ll, onderhoud, vervangingsaanschaf 15%

  Begeleiding en instructie

Bouwsteen E: Taal- en Mediapedagogisch programma jeugd (0-18 jaar) 
80.000 

Productieve inzetraming 1250 uur/jr; inclusief kosten technologie, licenties 

Bouwsteen F: Taal- en media-educatief programma volwassenen 

50.000 
  Actieprogramma ‘Schagen leest’ (taalondersteuner)

  Actieprogramma ‘Schagen digitaliseert’ (mediapedagoog of taalondersteuner)

  Inzetraming productief 750 uur/jaar, all-in

Onvoorzien & coördinatie 6.500 

Totale structurele exploitatiekosten bouwsteen A t/m F 610.000 
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Aanloop- en opstartkosten (te verrekenen in initiële contractperiode)     

Eenmalige investeringskosten (maximaal in ‘worst case’) 2016 2017 

  Inrichting en meubilair    

  Extra investering initiële boekencollectie   

  Implementatie schoolbibliotheken   

  Implementatie locaties    

Totale investering (teruglopend afschrijven gedurende eerste 2 jaar van 

contractperiode)  
      440.000   

Afschrijvingspercentage van investeringssom 67% 33% 

Opslag gedurende initiële contractperiode       293.333      146.667  

 
 

Meer- / minderwerk-opties (effect op structurele kosten)   

I Geen dubbele jeugdcollectie  -20.000 

II Jongerencollecties via het voortgezet onderwijs 20.000 

III Bibliotheekpunt Tuitjenhorn obv sociaal verkoopmodel -20.000 

IV Bibliotheekpunt 't Zand en Callantsoog obv sociaal verkoopmodel -10.000 

IV Geen Meet&Read-punten  -25.000 

Maximale additionele besparingsmogelijkheid -75.000 

 
 
 

 

file:///C:/Users/Gebruiker/Google%20Drive/Questum/Gemeenten/Schagen/bijgewerkte%20calculatie%20Schagen%2020150121.xlsx%23RANGE!A63


 
Versie 17 februari 2015   

 

 

Begroting over meerdere jaren (x 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 etc.  

Bouwsteen A t/m F 610 610 610 610 610 610 610 610 

Opslag gedurende initiële contractperiode (5 jaar) 293 147 0 0 0 0 0 0 

Totale kosten gemeente voor gemeente Schagen 903 757 610 610 610 610 610 610 

  Initiële contractperiode 
 Jaarlijkse 

verlenging  

 Jaarlijkse 

verlenging  

 Jaarlijkse 

verlenging  

Beschikbaar budget gemeente Schagen 908 757 622 622 622 622 622 622 

Besparing gemeente Schagen                5              0             12             12             12            12            12            12  

Additionele besparingsmogelijkheid (minderwerp-opties)             -75           -75           -75           -75           -75           -75           -75           -75  

Maximaal realiseerbare besparing gemeente Schagen (kosten onder budget)              80             75             87             87             87            87            87            87  
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Bijlage 1: Uitgangspunten 
 

 Uitwerking afspraken. Dit voorstel is een voorstel op hoofdlijnen met een nadrukkelijk 
concrete specificaties en richtinggevende financiële uitgangspunten op basis van ons 
bekende informatie. Indien de gemeente aangeeft interesse hebben in de verdere 
uitwerking van dit voorstel, kan een gedetailleerde offerte en concept-overeenkomst worden 
opgesteld. Dit vergt ook een nadere verkenning naar wensen van het voortgezet onderwijs, 
kinderopvang en maatschappelijke organisatie, een concretere inventarisatie van locaties 
en bestaande inrichting. Wij nemen een dergelijk traject met daadkracht en realisme ter 
hand. Binnen 8 weken na opdracht tot verkenning kunnen wij u de beoogde resultaten 
voorleggen inclusief een concreet implementatieplan. De kosten hiervoor vallen binnen de 
indicatieve begroting.  
 

 Wettelijke normen. De in dit voorstel uitgewerkte dienstverlening en kostencalculatie 
voldoen aan álle wettelijke normen (Bibliotheekwet, Cao’s, Auteurswet, etc). Hierdoor is ook 
sprake van een voorstel dat voldoet aan de eisen van een ‘level playing field’ zoals o.a. 
door de Vereniging van Openbare Bibliotheken gewenst. 
 

 Prestatieafspraken in plaats van intenties. De aanbiedende partijen zijn bereid om harde 
afspraken met de gemeente te maken over de te leveren prestaties. Indien beïnvloedbare 
prestaties niet worden gehaald, heeft dit financiële consequenties.  

 

 Geen facturen naar basisscholen, VVE en VO. Ons voorstel brengt geen kosten mee voor 
de VVE-instellingen of onderwijs. De huidige afspraken met de scholen over 
medebekostiging van de jeugdbibliotheekfunctie, kunnen komen te vervallen. Het gebruik 
van de bibliotheken door jeugd en jongeren tot 18 jaar is ook voor de kinderen zelf gratis.  
 

 Duur, prijspeil en indexatie. Wij stellen voor een initiële overeenkomst af te sluiten voor de  
duur van vijf jaar, ingaande 1 januari 2016. Deze periode is nodig om de verschillende 
investeringen en opstartkosten te kunnen verantwoorden. Daarna wordt deze overeenkomst 
jaarlijks stilzwijgend verlengd (opzegtermijn 1 jaar). Alle kosten zijn geraamd op basis van 
prijspeil 2016. Het benodigde budget wordt jaarlijks geïndexeerd. Eenmalige 
(opstart)kosten zijn (exclusief financieringskosten) verdisconteerd (afgeschreven) in een 
opslag gedurende de initiële contractperiode. Financiering door gemeente is uitgangspunt. 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief eventuele btw. Indien en voor zover over de 
dienstverlening btw verschuldigd is, kan deze door de gemeente worden gecompenseerd uit 
het btw-compensatiefonds. Ook een publiekrechtelijke verhouding (subsidie zonder btw) is 
mogelijk.  

 

 Overname personeel en middelen KGB. Uitgangspunt bij dit voorstel is dat personeel en 
inrichting van Kopgroep Bibliotheken, voor zover passend binnen de inhoudelijke en 
budgettaire mogelijkheden worden overgenomen. Op deze manier wordt (sociale) 
kapitaalvernietiging vermeden en worden frictiekosten geminimaliseerd.  

 
o Personeel & vrijwilligers De aanbiedende partijen zijn nadrukkelijk bereid te 

verkennen welke toekomstperspectieven geboden kunnen worden aan de betrokken 
lokale medewerkers van KGB. Uitvoerende medewerkers kunnen (mits 
gekwalificeerd en passend binnen het aanzienlijk kleinere budget) in principe over 
naar de nieuwe situatie. Verder zien wij o.a. mogelijkheden door middel van een 
gericht mobiliteits- en omscholingstraject, onder andere richting functies zoals 
onderwijsassistent.  

Inzetraming personeel KGB ten laste van subsidie Schagen 

Medewerker bibliotheekvestiging (raming op basis van openingsuren, inzetmix) 4,0 fte  

Leesconsulent / inhoudelijk jeugd (raming op basis van activiteitenoverzicht) 0,5 fte 

Domeinspecialist / inhoudelijk volwassen (raming op basis van activiteitenoverzicht) 0,5 fte 

Backoffice / algemeen / administratie / bedrijfsvoering / management (berekend)  5,0 fte  
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Totaal 10,0 fte 

 
o Inrichting & boeken. De inrichting en boeken (inclusief metadata) van KGB worden, 

voor zover nodig en mogelijk, overgenomen tegen (nihil) boekwaarde. Scholen die 
zelf schoolbibliotheken hebben ingericht stellen deze zonder kosten beschikbaar.  
 

o Leden-data. Na verkregen toestemming conform de privacywet zullen de NAW-
gegevens van de bibliotheekleden beschikbaar worden gesteld door KGB. 

 

 Huisvestingskosten 
 

o ’t Zand: De huidige huisvestingskosten voor de mini-bibliotheek in ’t Zand bedragen 
€ 5.200 per jaar (excl energie en schoonmaak).19 De locatie (sportcentrum 
Multitreffer) is eigendom van de gemeente. Wij ramen de huisvestingskosten (inclusief 
energie en schoonmaak) op circa € 8.000 per jaar. Wij zullen ons, in samenwerking 
met de gemeente, inspannen om passende aanvullende functies in deze ruimte te 
integreren. Wij willen een alternatieve huisvestingsmogelijkheid voor het 
bibliotheekpunt in de Brede school ’t Zand onderzoeken.  

 
o Callantsoog: De huidige huisvestingskosten voor de mini-bibliotheek in Callantsoog 

bedragen circa € 10.000 per jaar (incl energie, schoonmaak en operationele 
ondersteuning).20 De locatie (supermarkt) is particulier eigendom. Wij ramen de 
huisvestingskosten (inclusief energie en schoonmaak) op circa € 8.000 per jaar. Wij 
voorzien een toekomstig bibliotheekpunt in Callantsoog op deze of een andere 
passende locatie. Wij willen een alternatieve huisvestingsmogelijkheid voor het 
bibliotheekpunt in basisschool Franskendael (Surplus) onderzoeken.  
 

o Tuitjenhorn: De huidige huisvestingslast (erfpacht) bedraagt € 6126,- jaar (geen 
index).21 Voor het toekomstige bibliotheekpunt Tuitjenhorn volstaat een ruimte van 
circa 30% van de huidige oppervlakte. Inclusief energie en schoonmaak, ramen wij 
de kosten vooralsnog op 10.000. Aanbiedende partijen zullen zich, in samenwerking 
met de gemeente, inspannen om alternatief gebruik en financiële dekking voor het 
vrijkomende oppervlakte te organiseren. Een inhoudelijk aantrekkelijk alternatieve 
mogelijkheid zou kunnen zijn om de bibliotheek te integreren in de nieuwe Brede 
School De Hoge Ven in Warmenhuizen. Of dit haalbaar is willen we nader 
onderzoeken.  

 
o Schagen. Raming all-in huisvestingskosten (huur, energie, schoonmaak) in Cultuurhuis 

Markt 18 op € 50.000 per jaar.22 
 

 Modules en dwarsverbanden. Hoewel het programma is opgebouwd uit losse modules zal 
er in de praktijk sprake zijn van diverse dwarsverbanden en kruisbestuiving. Kinderen kunnen 
voor specifieke groepsactiviteiten een bezoek brengen aan de bibliotheek. Jongeren 
worden betrokken bij het leren van digitale vaardigheden aan ouderen die hierover nog 
niet beschikken et cetera. 

 

 Organisatievorm. De samenwerkende partijen hebben dit voorstel gezamenlijk ontwikkeld 
onder de noemer van Bibliotheek Coöperatie Schagen. Indien de gemeente het voornemen 
heeft om de bibliotheekfunctie in de toekomst in lijn met ons voorstel te laten uitvoeren, zullen 
wij deze samenwerking formaliseren in de vorm van een gezamenlijke, lokaal verankerde, 
rechtspersoon. Op deze manier blijft de verhouding van de gemeente (als opdrachtgever) 
ten opzichte van een eenduidige opdrachtnemer helder en wordt de kracht van de 
gezamenlijkheid ook in juridisch opzicht vertaald. Afhankelijk van de gemeentelijke wensen 

                                            
19 Bron: Huurovereenkomst gemeente / KGB.  
20 Bron: Huurovereenkomst  
21 Bron: Erfpacht-ovk gemeente Harenkarspel 
22 Bron: email E.G.A. 9-1-2015 
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en eventuele fiscale consequenties kan worden gekozen voor een (meer vrijblijvende) 
subsidierelatie of een privaatrechtelijke (inkoop)relatie.  

 

 Risico-paragraaf. Dit voorstel is voor het grootste gedeelte gebaseerd op bekende 
kostencomponenten. De informatie t.a.v. het aantal betalende leden van de bibliotheek vergt 
vanwege de mogelijke inconsistenties een nadere analyse (raming contributiebaten). In de 
sfeer van huisvesting en techniek is een beperkte verdere verkenning wenselijk. Ook dient 
nader zicht te komen op de frictiekosten met betrekking afbouw relatie KGB en 
overnamekosten voor personeel en inventaris. De risico’s ten aanzien van structurele of 
eenmalige kosten kunnen goed worden gemitigeerd, o.a. door de (infasering van de) 
voorgestelde dienstverlening licht aan te passen. Ook frictiekosten in relatie tot KGB kunnen 
op een dergelijke manier worden opgevangen binnen budget.  
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Bijlage 2: Keuzemogelijkheden (meer- / minderwerk-opties) 
 
Maximale flexibiliteit 
Wij hebben ons voorstel gedimensioneerd op basis van een ideaal scenario en het beschikbare 
budget van de gemeente. Het voorstel is modulair opgebouwd op basis van losse bouwstenen. 
Hierdoor is het mogelijk om individuele bouwstenen te schrappen (of toe te voegen). De 
financiële opstelling geeft een goede indicatie van de financiële consequenties. Gezien de 
samenhang tussen de verschillende bouwstenen is dan evenwel een hercalculatie nodig. 
Hieronder beschrijven wij een aantal nadere keuzemogelijkheden. Indien gekozen zou worden 
voor alle minderwerp-opties blijft de essentie van ons voorstel overeind en blijft het inhoudelijk 
voldoen aan de door de gemeenteraad gestelde kaders.  
 

Keuze-mogelijkheden (meer- / minderwerk-opties) Effect 

(structureel) 

I. Geen Jeugdcollecties in Bibliotheek Schagen en bibliotheekpunten (meerwerk).  

Wij zetten in op royale schoolbibliotheken in alle basisscholen. Zo wordt de bibliotheekfunctie voor de 

jeugd sterk verbeterd. Boeken zijn beschikbaar in de dagelijkse leefomgeving van het kind, ook voor 

die kinderen die momenteel geen lid zijn van de bibliotheek. Het aantal gelezen boeken zal sterk 

toenemen. Desondanks hebben wij daarnaast ook nog voorzien in een jeugdcollectie (0-12 jaar) in 

Tuitjenhorn en Schagen. Dit is eigenlijk dubbelop. De dubbele kosten kunnen worden vermeden door 

de jeugdcollectie in de twee bibliotheeklocaties te schrappen.  

- €20.000 

II. Jongerencollectie via de het voortgezet onderwijs (meerwerk).  

Voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd zijn wel boeken in Bibliotheek Schagen en Tuitjenhorn 

voorzien. Jongeren kunnen zowel lenen uit de jongerencollectie als uit de collectie voor volwassenen. 

Het is, indien dit aansluit bij de wensen van het onderwijs, ook mogelijk om de openbare 

bibliotheekfunctie voor jongeren te koppelen aan reeds bestaande mediatheken in het onderwijs. Dan 

wordt de boekencollectie hier eenvoudigweg uitgebreid. Dit heeft een positief effect op het lezen door 

jongeren. Het ligt in de rede om de specifieke jongerencollectie voor 12-15 jarigen in de reguliere 

bibliotheken dan te schrappen.  

+ €25.000 

III. Bibliotheekpunt Tuitjenhorn o.b.v. ‘sociaal verkoopmodel’ (minderwerk).  

Ons voorstel voorziet in een bibliotheekpunt Tuitjenhorn dat werkt op een traditionele wijze met een 

geautomatiseerd uitleensysteem. Gezien het teruglopend gebruik zijn de vaste ´beheerskosten´ op 

langere termijn uiteindelijk een ´bottleneck´. We hebben in bijlage 5 de mogelijkheid uitgewerkt om te 

kiezen voor een alternatief exploitatiemodel (sociaal verkoop-concept / Books4Life).   

-/- €20.000 

IV. Bibliotheekpunt Callantsoog en ’t Zand  o.b.v. ‘sociaal verkoopmodel’ 

(minderwerk).  

Ons voorstel voorziet in bibliotheekpunten Callantsoog en ’t Zand die werken op een traditionele wijze 

met een geautomatiseerd uitleensysteem. Gezien het teruglopend gebruik zijn de vaste ́ beheerskosten´ 

uiteindelijk een ´bottleneck´. We hebben in bijlage 5 de mogelijkheid uitgewerkt om te kiezen voor een 

alternatief exploitatiemodel (sociaal verkoop-concept / Books4Life).   

-/- €10.000 

V. Geen meet&read-punten (minderwerk).  

Wij hebben meet&read=punten voorgesteld. Het is mogelijk om deze eenvoudigweg te schrappen. 

-/- €25.000 

Totaal minderwerk -/- 75.000 
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Bijlage 3: Samenwerkende partijen 
 
Dit voorstel wordt u aangeboden door een samenwerkingsverband van partijen onder de naam 
van Bibliotheek Coöperatie Schagen. Dit samenwerkingsverband bestaat uit Questum Sarkon, 
Surplus, Flore Kopwerk en Karmac Bibliotheek Services. De combinatie van deze partijen, met 
ieder hun eigen specifieke deskundigheid en netwerken, draagt bij aan de kwaliteit, flexibiliteit 
en betaalbaarheid van ons gezamenlijke voorstel. 
 

Questum | Taal, media & educatie ontwikkelt en installeert innovatieve 
concepten voor taalontwikkeling, leesbevordering en media-educatie. 
Daarbij begeleidt Questum gemeenten en bibliotheekorganisaties bij 
de transformatie van de bibliotheekfunctie naar nieuwe 
uitvoeringsvormen. De inzet van Questum is er op gericht om de 
capaciteit van lokale organisaties zoals scholen en welzijnsorganisaties 

op het gebied van taal, media en educatie te vergroten. Desgewenst ondersteunt Questum in 
de sociale transformatie van bestaande bibliotheekorganisaties. 
 

 

 
 
Surplus, Sarkon Flore en Kopwerk zijn de schoolorganisaties die de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid dragen voor de 25 basisscholen in Schagen. Iedere organisatie staat 
vanuit zijn eigen identiteit voor hoogwaardig en vernieuwend onderwijs.  
 
 

Karmac Bibliotheek Services zorgt ervoor dat de organisatie- en systeemkosten 
voor een bibliotheekvestiging drastisch gereduceerd kunnen worden. Karmac is 
sinds 1973 gespecialiseerd in de efficiënte en effectieve uitvoering van 
backoffice-processen voor bibliotheken. Karmac levert reeds naar volle 

tevredenheid van onder andere de VNG bibliotheekdiensten in opdracht van diverse 
Nederlandse gemeenten. 
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Bijlage 4: De Bibliotheek op School 
 
Hoewel KopGroep Bibliotheken nog niet is gestart met het inrichten van schoolbibliotheken, ter 
vervanging van de bibliobus en verdwijnende bibliotheekvestigingen, is dit in veel plaatsen 
gemeengoed geworden. Vanuit een gezamenlijke formule ´Bibliotheek op School´ richten 
traditionele bibliotheekorganisatie op tientallen basisscholen een schoolbibliotheek in. Onze 
aanpak sluit aan bij de inhoudelijke uitgangspunten van deze formule maar wijkt op vijf 
manieren af van deze aanpak.  
 
1. Veel meer boeken, actuelere boeken, ruimere titelvariatie  
De Bibliotheek-op-School-formule gaat uit van circa 5 boeken per leerling waarvan jaarlijks 
10% wordt vervangen. Meestal is geen boekenaanbod voor kinderen in de voorschoolse leeftijd 
voorzien. Wij gaan voor 10 boeken per leerling en vervangen jaarlijks 15 tot 20% van de 
boeken. Op die manier is en blijft de collectie veel aantrekkelijker. We zorgen ook voor boeken 
voor kinderen in de voorschoolse leeftijd. 
 
2. Focus op toegankelijkheid 
De traditionele ‘Bibliotheek-op-School’ is uitgerust met een kostbaar uitleenbeheersystemen 
(software, RFID-scanners, administraties, pasjes, et cetera). Het doel van deze beheersystemen 
is om te controleren aan wie welk boek is uitgeleend en te verzekeren dat het op tijd terugkomt. 
Zo niet, wordt via de gekoppelde financiële administratie een boetebedrag in rekening 
gebracht.  
 
Wij leggen de nadruk niet op ‘beheersing’ maar op toegankelijkheid en gebruikersgemak. Een 
schoolbibliotheek op een gemiddelde basisschool kan prima zonder automatisering en 
administratie. Een schoolbibliotheek is dan zelfs veel toegankelijker. Ook is dan geen continue 
begeleiding meer noodzakelijk door uitleenmedewerkers. Door sociale controle in de 
schoolomgeving en het merken van boeken zal het aantal verloren boeken beperkt zijn. De 
kosten voor een traditioneel uitleenbeheersysteem wegen niet op tegen het feit dat er af en toe 
een paar boeken zoek raken. Scholen zijn (in tegenstelling tot openbare bibliotheken) niet 
verplicht tot de betaling van leenrecht over uitgeleende boeken aan hun leerlingen.  
 
Indien individuele scholen overigens wel een uitleenadministratie wensen, is de software hiervoor 
beschikbaar. Wij zullen deze dan installeren op het systeem van de school en hiertoe instructie 
en ondersteuning verzorgen opdat een dergelijke schoolbibliotheek gerund kan worden in 
samenwerking met ouders of leerlingen van groep 7 of 8.  
 
3. Mediapedagogen in plaats van leesconsulenten 
Binnen de Bibliotheek-op-School-formule is in zeer beperkte mate voorzien in de inzet van 
leesconsulenten of mediacoaches. De medewerkers van de bibliotheek worden na een korte 
cursus ingezet voor lees- en media-activiteiten op uitvoerend niveau. Wij kiezen voor een 
substantieel grotere en hoogwaardigere inzet van (post-HBO-opgeleide) mediapedagogen (zie 
bouwsteen E) 
 
4. Geen systemen maar expertise en advies 
Sommige bibliotheekorganisatie geven aan dat het uitleenbeheersysteem de basis vormt voor 
een advies aan leerkrachten over leesbevorderingsbeleid. Onze insteek is een andere: de 
mediapedagogen adviseren leerkrachten over het leesbevorderingsbeleid op grond van hun 
inhoudelijke expertise. Indien daarbij informatie nodig is over de vorderingen van individuele 
leerlingen of groepen, is deze informatie al beschikbaar in het bestaande leerlingvolgsysteem. 
Extra administratieve verplichtingen en systemen zijn overbodig.  
 
5. Geen facturen aan de basisscholen 
De meeste traditionele bibliotheekorganisaties vragen aan de school, bovenop de gemeentelijke 
bekostiging een jaarlijkse bijdrage van € 4,00 tot € 8,00 per leerling voor de instandhouding 
van de schoolbibliotheken. Door de efficiëntere opzet van ons concept is deze medebekostiging 
niet nodig. De basisscholen stellen met gesloten beurs ruimte beschikbaar en nemen een 
verantwoordelijkheid in het dagelijks beheer van de schoolbibliotheek. 
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Bijlage 5. Een alternatief bibliotheekmodel (sociale verkoop / Books4life)  
 
Ons voorstel voorziet in een traditionele uitvoering van de bibliotheekpunten in Tuitjenhorn, 
Callantsoog en ’t Zand, met een geautomatiseerd uitleensysteem.  
 
Het teruggelopen gebruik van alle drie de locaties zorgt ervoor dat de vaste kosten voor 
uitleenbeheer relatief zwaar gaan drukken (ondanks de zeer efficiënte werkwijze van onze 
aanpak).  
 
Dit speelt in Callantsoog en ’t Zand doch (in iets minder mate) ook in Tuitjenhorn. Om die reden 
bieden we de mogelijkheid om in een of meer van deze locaties te gaan werken via een nieuwe 
werkwijze: de formule ‘Books 4 Life’. Deze leidt tot een aanpak die op langere termijn beter 
houdbaar is en tot lagere kosten voor de gemeente.  
 

De Books4Life-formule wordt al jarenlang succesvol geëxploiteerd 
in meerdere plaatsen in Nederland. Er is een zeer actief circuit van 
actuele gebruikte boeken ontstaan. Nieuw gekochte en uitgelezen 
boeken worden ingeleverd bij Books4Life en weer verkocht tegen 
bedragen van tussen de €1,50 tot €4,00. Nadat ze uitgelezen zijn 
worden deze boeken vaak opnieuw ingeleverd bij Books4Life. Uit 
de winkelopbrengsten die zo ontstaan worden aanvullende sociale 
activiteiten bekostigd. Op deze manier ontstaat een lokaal 
gedragen, toekomstbestendige boekenvoorziening tegen lage 
maatschappelijke kosten. 

 
We bieden de mogelijkheid om in Tuitjenhorn, Callantsoog of ’t Zand te kiezen voor een 
bibliotheekpunt in de Books4Life-vorm. Wij presenteren dit als een ´minderwerk-opties´ in 
bijlage 2. In deze nieuwe bibliotheek annex sociale boekwinkel worden actuele, gebruikte 
boeken verkocht tegen zeer lage prijzen. Dit concept sluit ook goed aan op de toeristische 
gebruik van de bibliotheek. Naast een boekwinkel bevatten Books4Tuitjenhorn, Books4tZand en 
Books4Callantsoog ook een ontmoetingsgerichte leestafel waar bezoekers een krantje of 
tijdschrift kunnen lezen en een kop koffie kunnen nuttigen. Deze sociale boekwinkelformule heeft 
de volgende voordelen ten opzichte van een kleinschalige traditionele uitleenbibliotheek: 

 Geen abonnementskosten / open voor álle inwoners 

 Zeer geschikt voor toeristen 

 Sociaal activerend / stimuleert lokaal eigenaarschap en ondernemersgeest 

 Aanzienlijk lagere kosten voor de gemeente / toekomstbestendig 
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Bijlage 6 Overzicht voorzieningen per kern 
 

Voorzieningen voor volwassenen en jongeren (jeugd optioneel) 

Locatie Type Bouwsteen Locatie (beoogd) 

Schagen Bibliotheek  A Cultuurhuis Markt 18 

Tuitjenhorn Bibliotheekpunt B Vml. Bibl Harenkarspel (of BS Hoge Ven of BS St. Barbara) 

’t Zand Bibliotheekpunt B Multitreffer (of Basisschool Sint Jozef) 

Callantsoog Bibliotheekpunt B Supermarkt (of Basisschool Frankendael 

Dirkshorn Meet&Read-punt C Basisschool De Meerkoet 

Sintmaartensbrug Meet&Read-punt C Basisschool De Brug 

Sintmaarten Meet&Read-punt C Basisschool De Zwerm 

Petten Meet&Read-punt C Basisschool De Springschans 

Schagerbrug Meet&Read-punt C Basisschool ’t Zwanenest 

Waarland Meet&Read-punt C Basisschool St Jan 

Burgerbrug Meet&Read-punt C Basisschool Sint Jozef 

Oudesluis Meet&Read-punt C Basisschool De Bijenkorf 

Stroet Meet&Read-punt C Basisschool De Regenboog 

Warmenhuizen Meet&Read-punt C Brede School De Hoge Ven 

 

Schoolbibliotheken voor de jeugd (bouwsteen D) 

School Plaats 

 

Leerlingen  

(excl. 0-4 

jarigen) 

Bestuur/ 

Koepel 

Basisschool Sint Jozef Burgerbrug 58 Sarkon 

Basisschool De Springschans Petten 188 Surplus 

Basisschool Sint Jozef (Brede School ‘t Zand) ‘t Zand 208 Sarkon 

Basisschool Zandhope (Brede School ‘t Zand) ‘t Zand 67 Surplus 

Basisschool Frankendael Callantsoog 137 Surplus 

Basisschool De Brug St. Maartensbrug 107 Surplus 

Basisschool’t Zwanenest Schagerbrug 135 Surplus 

Basisschool Bijenkorf (gesloten; Brede School ‘t Zand) Oudesluis 41 Surplus 

Basisschool Sint Aloysiusschool Schagen Centrum 402 Sarkon 

Basisschool De Rank (2 locaties) Schagen Groeneweg 262 Sarkon 

Basisschool De Vogelweid Schagen Waldervaart 230 Sarkon 

Basisschool De Ark Schagen Groeneweg 193 Kopwerk 

Basisschool De Wegwijzer Schagen Waldervaart fusie Kopwerk 

Basisschool Juliana (2 locaties) Schagen Centrum 311 Surplus 

Basisschool Niko Tinbergenschool Schagen Waldervaart 105 Surplus 

Basisschool De Keerkring (Jenaplan) Schagen Groeneweg 208 Surplus 

Basisschool De Tender (SBO) Schagen Waldervaart 98 Surplus  

Basisschool Hendrik Mol (VSO) Schagen De Hoep 68 Viertaal 

Basisschool Burg. De Wilde (SBO) Schagen Waldervaart 199 Viertaal 

Basisschool Sint Jan Waarland 235 Flore  

Basisschool Sint Barbara Tuitjenhorn 354 Flore  

Basisschool De Doorbraak (Hoge Ven) Warmenhuizen 312 Flore 

Basisschool Torenven (Hoge Ven) Warmenhuizen 350 Surplus 

Basisschool De Meerkoet Dirkshorn 128 Surplus 

Basisschool De Zwerm Sint Maarten 75 Surplus 

Basisschool De Regenboog Stroet 65 Kopwerk 

TOTAAL (1-10-2014)  4.358  

 

 


