NBD Biblion Jeugspecialist 2019
Criteria ter overweging voor de jury
De NBD Biblion Jeugdspecialist van het Jaar is dé specialist op het gebied van jeugd, met een
focus op de doelgroep 6 tot en met 12 jaar, en beschikt over zo veel mogelijk van onderstaande
kenmerken.
De NBD Biblion Jeugdspecialist 2019:
- is werkzaam voor de afdeling jeugd van de bibliotheek, of als leesconsulent op basisscholen,
of is op andere wijze vanuit het bibliotheekveld actief bezig met leesbevordering met een
focus op de doelgroep 6-12 jaar;
- heeft kennis van jeugdliteratuur en de diversiteit aan genres en boeksoorten, is op de
hoogte van het actuele aanbod;
- is bij voorkeur op de hoogte van multimediale uitgaven, apps, games en digitale tools voor
kinderen en intermediairs;
- weet enthousiasme voor en plezier in lezen bij kinderen te bewerkstelligen en over te
brengen op pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders;
- weet door uitzonderlijke inzet, expertise en ideeën een inspirerende leesomgeving te
creëren voor kinderen;
- ontwikkelt en organiseert succesvolle activiteiten rond leesbevordering en bij voorkeur ook
rond mediawijsheid, binnen en buiten de bibliotheek;
- zorgt voor een actuele en maatschappelijk relevante programmering voor jeugd;
- is gericht op samenwerking met externe leesbevorderende initiatieven zoals de
VoorleesExpress of de Voorleeshoek;
- is gericht op samenwerkingen met partners uit kinderopvang, onderwijs, buurtwerk of
andere maatschappelijke organisaties;
- denkt of werkt mee aan initiatieven voor lastig bereikbare doelgroepen zoals laaggeletterde
gezinnen, vluchtelingengezinnen en gezinnen met kwetsbare kinderen;
- is ondernemend, bevlogen, innovatief, enthousiast, nieuwsgierig, eigengereid en vakkundig.

NBD Biblion Jeugdspecialist 2019
De NBD Biblion Jeugdspecialist is als inspirator voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om
de jonge doelgroep uit te dagen en weet in de bibliotheek en op basisscholen zowel een veilige
als een prikkelende leesomgeving te creëren.
De bibliotheek draait om meer dan boeken. Om het aanbod aan activiteiten van de bibliotheek
goed op de jonge doelgroep af te stemmen, is een alert gevoel voor alles wat kinderen en
jongeren inspireert van belang. Evenals het combineren van nieuwe ontwikkelingen rond
bijvoorbeeld digitale geletterdheid en 21e-eeuwse vaardigheden met de boekencollecties.
De NBD Biblion Jeugdspecialist is een goede verbinder tussen kinderen en de collectie en
programmering van de bibliotheek. Leesplezier is een belangrijk instrument om de lees- en
taalvaardigheid te vergroten en de jeugdspecialist weet uit ervaring dat er een boek is voor ieder
kind en dat ieder kind plezier in lezen kan beleven. Vanuit die overtuiging is hij of zij in staat om
op inventieve en inspirerende wijze kinderen boeken te laten ontdekken. Kennis van de collectie
van de bibliotheek, basisscholen, van het aanbod van jeugdboeken en van de diverse
doelgroepen, bijvoorbeeld moeilijk lezende kinderen, zijn daarbij vanzelfsprekend.

