
 
Samenwerkingsconvenant Bibliotheekservice Passend 
Lezen  
 
De volgende partijen 
 
Bibliotheekservice Passend Lezen  
 
en 
 
Bibliotheek ………………............................................................................................... 

 

Adres…………………………………………………………………………………………. 

 

Postcode en plaats........................................................................................................ 

 

Contactpersoon……………………………………………………………………………… 

 

Email…………………………………………………………………………………………. 

 

Telefoonnummer……………………………………………………………………………. 

 
zijn op ............... - …………… - …………….. overeengekomen met inachtneming van het 
onderstaande om de toegankelijkheid van de dienstverlening Passend Lezen gezamenlijk te 
bevorderen. 
 
Inleiding 
Door de krachten te bundelen worden drempels weggenomen en wordt de sociale 
participatie van mensen met een leesbeperking vergroot. Ook de maatschappelijke waarde 
van de bibliotheek wordt onderstreept wanneer de bibliotheek zich op het gebied van 
Passend Lezen als onmisbare schakel profileert. Als dienstverlening van en voor de 
openbare bibliotheek biedt Bibliotheekservice Passend Lezen ondersteuning aan de 
bibliotheek bij het vervullen van haar maatschappelijke taak met betrekking tot de 
dienstverlening Passend Lezen. 
 
Doelstelling 
De bibliotheek en Bibliotheekservice Passend Lezen stellen zich ten doel het toegankelijker 
maken van de dienstverlening Passend Lezen voor mensen met een leesbeperking opdat zij 
op voet van gelijkheid met alle andere burgers van Nederland toegang hebben tot de wereld 
van kennis, cultuur en educatie die binnen het openbare bibliotheekwerk wordt ontsloten. 
Beide partners beogen de maatschappelijke participatie van mensen met een visuele 
handicap of leesbeperking te stimuleren en te bevorderen door de toegankelijkheid van de 
dienstverlening te vergroten. Wijze waarop de doelstelling wordt bereikt Bibliotheekservice 
Passend Lezen levert inhoudelijke en beleidsmatige input ter ondersteuning en  stimulering 
van de toegankelijkheid van de dienstverlening Passend Lezen. In het verlengde hiervan 
bereiken beide partijen de doelstelling door zorg te dragen voor de uit het convenant 
voortvloeiende taken en  verantwoordelijkheden: 
 

 BPL stelt een wisselcollectie ter beschikking aan de bibliotheek om de bibliotheek de 
mogelijkheid te bieden potentiële klanten op laagdrempelige wijze kennis te laten 
maken met de dienstverlening Passend Lezen; 

 



 BPL biedt de bibliotheek structurele kennisbevordering aan in de vorm van onder 
meer nieuwsbrieven en centraal georganiseerde workshops om de kennis wat de 
mogelijkheden van de dienstverlening Passend Lezen betreft te vergroten, over te 
brengen en up to date te houden. De bibliotheek draagt zorg voor het intern 
verspreiden van de vergaarde kennis; 

 

 BPL levert een standaardpakket aan promotiemiddelen aan waarmee de bibliotheek 
de dienstverlening Passend Lezen actief, fysiek en online zichtbaar maakt, voor haar 
klanten; 

 

 Op verzoek van de bibliotheek biedt Bibliotheekservice Passend Lezen ook 
voorlichting op maat, per aanvraag wordt beoordeeld of hier kostendekkende tarieven 
voor worden gehanteerd;  

 

 De bibliotheek bindt zich aan de bepalingen van her Reglement Uitleen- en 
Gebruikersvoorwaarden Bibliotheekservice Passend Lezen, in het bijzonder de 
bijlage 1 bij dat Reglement met betrekking tot het gebruik van materialen voor 
Passend Lezen in scholen, instellingen en bibliotheken. 

 
Tijdsfasering 
Dit convenant wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Het convenant wordt periodiek 
geëvalueerd door beide partijen, Bibliotheekservice Passend Lezen initieert deze evaluatie. 
Na afloop van de looptijd van het convenant wordt gezamenlijk bepaald of het convenant 
wordt omgezet in een structureel  
samenwerkingsverband.  
 
Citeertitel 
Dit convenant kan worden aangehaald onder de titel:  
´Convenant Samenwerking dienstverlening Bibliotheekservice Passend Lezen´ 
 
 
 
 
 
Aldus overeengekomen te 
 
Datum : ………………………………. ……  Datum: …………………………………….
  
Plaats: .…………….……………....... ……  Plaats: .……………………………........... 
 
Namens:……………………………………  Namens:………………………………….. 
 
Naam:………………………………… ……  Naam:…………………………………….. 
 
Functie: ……………………………….......  Functie: ………………………………...... 
 
Handtekening:     Handtekening: 
 
 
 
 
………………………………………………  ……………………………………………..
    


