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Beleidsplan IBBY-Nederland  
(2020-2023) 
 
 
1. Inleiding 
 
In dit beleidsplan beschrijven we de hoofdlijnen van ons beleid voor de komende vier jaar.  
 
1.1  Doelen van het beleidsplan 
Het beleidsplan geeft de hoofdlijnen van het bestuursbeleid en de strategische keuzes daarbinnen 
aan voor de komende vier jaar. Het gaat om een beschrijving van de verschillende activiteiten van 
de stichting IBBY-Nederland en de visie die daaraan ten grondslag ligt. In het beleidsplan wordt 
aangegeven waar we ons als bestuur de komende jaren op willen richten.  
 
Naast de organisatiestructuur worden in het beleidsplan de gewenste ontwikkelingen en 
strategische keuzes ten aanzien van de volgende aspecten beschreven: 
 

• IBBY-nationaal; 
• IBBY-internationaal; 
• de studie van de kinder- en jeugdliteratuur. 

 
In de beschrijving van de ontwikkelingen en keuzes op de genoemde gebieden zijn de statuten van 
de stichting leidend. Om deze reden worden de activiteiten rondom de studie van de kinder- en 
jeugdliteratuur afzonderlijk weergegeven in dit beleidsplan, ondanks dat zij een duidelijke relatie 
hebben met de (inter)nationale activiteiten. Alleen de kernactiviteiten worden beschreven; het 
bestuur zal tijdens de bestuursvergaderingen beoordelen of en in welke vorm daarvan afgeleide 
activiteiten haalbaar zijn. Uitgangspunt bij de beoordeling is dat deze activiteiten kostendekkend 
moeten zijn. In bijzondere gevallen kan, indien het IBBY-bestuur hiermee instemt, voor een deel 
aanspraak gemaakt worden op de reserves van de stichting. Ook kan overwogen worden een extra 
eenmalige subsidie aan te vragen voor eenmalige bijzondere activiteiten of samenwerkingen. 
 
Het beleidsplan is in de komende jaren het referentiekader voor de voorbereiding, de ontwikkeling, 
de uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen de stichting. Bestuursbesluiten, uitvoering en 
resultaten zullen steeds getoetst worden aan het beleidsplan. Bij bijzondere situaties zal er op grond 
van argumenten afgeweken worden van de geformuleerde hoofdlijnen in dit beleidsplan. Hiervan zal 
in de notulen van de desbetreffende bestuursvergadering expliciet melding gemaakt worden. 

 
 
1.2 Looptijd en evaluatie van het beleidsplan 
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Het beleidsplan heeft een looptijd van vier jaar: van 2020 tot en met 2023. Indien nodig kan het op 
onderdelen tijdens deze looptijd bijgesteld worden. Dit gebeurt op basis van evaluatie van het 
lopende beleid en op basis van interne en externe ontwikkelingen. 
 
 
2. Centrale doelstellingen van de stichting IBBY-Nederland 
 
De Stichting IBBY-Nederland is de nationale sectie van the International Board on Books for Young 
People.  
 
The International Board on Books for Young People heeft als doel kinderen wereldwijd toegang te 
geven tot boeken van hoge kwaliteit. Boeken waarin kinderen zichzelf herkennen en boeken als 
raam naar de rest van de wereld.  
 
IBBY is een non-profit organisatie, in 1953 opgericht met het idee dat boeken bruggen kunnen 
bouwen tussen mensen en culturen.  
 
IBBY zet zich in voor het recht van elk kind om een lezer te worden door middel van o.a. 
leesbevorderingsprojecten, uitwisseling en promotie van jeugdliteratuur door internationale prijzen 
en tentoonstellingen.  
 
De stichting IBBY-Nederland tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
 

a. het verschaffen van informatie en documentatie over kinder- en jeugdliteratuur, onder meer 
door het organiseren van Studie- en Vriendenmiddagen;  

b. het mede-organiseren van de Annie M.G. Schmidtlezing;  
c. het verzorgen van de jurering, de toekenning en de uitreiking van de Jenny Smelik-IBBY 

Prijs; 
d. het verzorgen van de jurering, de toekenning en de uitreiking van de Miep Diekmann 

Thesisprijs; 
e. het verzorgen van en bemiddelen bij de Nederlandse inzending voor de Biennale Illustratici 

in Bratislava en andere internationale tentoonstellingen; 
f. het verzorgen van voordrachten voor internationale prijzen voor kinder- en jeugdliteratuur en 

leesbevordering, zoals de H.C Andersen Awards en de Astrid Lindgren Memorial Award; 
g. het verzorgen van Nederlandse inzendingen voor internationale boekcollecties en reizende 

tentoonstellingen, zoals de Collectie Outstanding Books for Young People with Disabilities 
en het project Silent Books: from the world to Lampedusa; 

h. het bijdragen aan nationale en internationale leesbevorderingsprojecten; 
i. het (mede)organiseren van (onderwijs)projecten op het gebied van kinder- en jeugdliteratuur 

en leesbevordering; 
j. het ondersteunen van het ‘Aussenlektorat’ voor de Nederlands- en Friestalige kinder- en 

jeugdliteratuur aan de Internationale Jugendbibliothek München; 
k. deelname aan internationale IBBY-congressen. 

 
De Code Diversiteit & Inclusie: Het centrale uitgangspunt van IBBY dat boeken bruggen kunnen 
bouwen tussen mensen en culturen maakt dat de Stichting IBBY-Nederland bewust bezig is met 
diversiteit en inclusie. Daarom reikt de stichting bijvoorbeeld tweejaarlijks de Jenny Smelik-IBBY 
Prijs uit. Deze prijs heeft het doel boeken onder de aandacht te brengen waarin culturele diversiteit 
een vanzelfsprekende rol speelt en waarin het doel van de verschillende culturen opbouwend in 
plaats van problematiserend is.  
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Daarnaast zal het bestuur in deze beleidsperiode vanaf 1-1-2021 aan de slag gaan met de Code 
Diversiteit & Inclusie, om uiteindelijk met een plan van aanpak te komen. 
 
De stichting IBBY-Nederland onderscheidt zich van andere organisaties die zich bezighouden met 
jeugdliteratuur door:  

• belang te hechten aan de kwaliteit van het kinderboek waarmee zoveel mogelijk lezers in 
aanraking gebracht moeten worden; 

• zich specifiek te richten op kinderen die niet vanzelfsprekend met boeken in aanraking 
komen; 

• en boeken te zien als een middel om (internationaal) bruggen te bouwen tussen 
verschillende mensen en culturen.  

 
 
3. Organisatiestructuur van de stichting 
 
IBBY-Nederland is de Nederlandse sectie van de International Board on Books for Young People. 
Meer dan vijfenzeventig landen zijn lid van IBBY. Voor het voldoen van dit lidmaatschap en het 
bereiken van de hierboven geformuleerde doelstellingen, vraagt IBBY jaarlijks een basissubsidie 
aan bij het Nederlands Letterenfonds. Omdat Nederland een van de rijkste landen is, betaalt de 
Nederlandse IBBY-sectie in verhouding een hoge bijdrage. Hiermee wordt het voor andere, minder 
rijke landen mogelijk gemaakt om lid te zijn. 
 
IBBY-Nederland kent een bestuur van minimaal 5 en maximaal 7 bestuursleden. Ten tijde van de 
herziening van dit beleidsplan (januari 2021) is Martine Letterie voorzitter. Secretaris is Marloes 
Robijn en penningmeester is Liselotte Dessauvagie. Marit van der Veer is verantwoordelijk voor de 
communicatie. Daarnaast is Liesbeth ten Houten lid van het bestuur. Peter van Duijvenboden heeft 
aangegeven het bestuur te verlaten. Voor hem wordt een nieuw bestuurslid gezocht, dat als 
speerpunt diversiteit en inclusie zal krijgen. Voor advies betreffende de Friestalige kinder- en 
jeugdliteratuur wordt altijd een beroep gedaan op de werkgroep jeugdliteratuur van Tresoar. 
 
 
De donateurs van de stichting IBBY-Nederland worden ‘Vrienden van IBBY’ genoemd. Zij 
verplichten zich tot een jaarlijkse donatie. De donatie van de Vrienden wordt alleen gebruikt om 
projecten te ondersteunen. Enkele Vrienden van IBBY participeren ook binnen verschillende 
projecten van IBBY. 
 
 
4. Activiteiten nationaal 2020-2023  
 
4.1 Promotie van activiteiten en aantrekken van nieuwe donateurs 
IBBY-Nederland hecht eraan een goede band te onderhouden met haar donateurs (Vrienden van 
IBBY) en duidelijk te maken welke activiteiten ondernomen worden. Daarnaast heeft het streven 
naar bredere bekendheid en zichtbaarheid van de stichting en het werven van nieuwe donateurs 
prioriteit in deze beleidsperiode. Hierbij zijn de IBBY-Nieuwsbrief, de website, de Facebookpagina 
en overige communicatiemiddelen belangrijk. 
 

• De website is ten tijde van de herziening vernieuwd en komt 1 maart 2021 online.  
Belangrijk is dat er regelmatig berichten op de website geplaatst worden, zodat deze actueel 
blijft, maar tegelijkertijd ook kan dienen als archief of naslagwerk. Daarnaast bekijkt het 
bestuur hoe Vrienden van IBBY via de website meer betrokken kunnen worden bij de 
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werkzaamheden van de stichting, bijvoorbeeld door mee te denken over nominaties voor 
internationale prijzen of door nominatiedossiers (mede) voor te bereiden, zoals dat nu al 
gebeurt. 

• Op 1 februari 2021 wordt IBBY – Nederland actief op Twitter, Instagram en LinkedIn. 
• In 2019 is IBBY-Nederland overgegaan op een digitale nieuwsbrief. Deze zal in de periode 

2020-2023 worden voortgezet. De nieuwsbrief wordt elk kwartaal verstuurd. 
• In verband met het streven naar bredere bekendheid is de nieuwsbrief ook voor niet-

donateurs toegankelijk gemaakt.  
• Vanaf 2021 zal er een specifieke nieuwsbrief voor leesconsulenten verschijnen. 

 
 

4.2 Jenny Smelik-IBBY Prijs 
De Jenny Smelik-IBBY Prijs is de voortzetting van de Jenny Smelik-Kiggenprijs en wordt toegekend 
aan schrijvers en illustratoren van kinder- en jeugdboeken waarin culturele diversiteit een 
vanzelfsprekende rol speelt en waarin het beeld van de verschillende culturen opbouwend in plaats 
van problematiserend is. De prijs is in 1983 voor het eerst uitgereikt en wordt sinds 1998 
tweejaarlijks uitgereikt. Het prijzengeld wordt onttrokken aan de rente van het legaat van Klasina 
Smelik. De rente is helaas hiervoor niet toereikend, dus er zal enigszins, maar verantwoord, 
ingeteerd worden op het vermogen van het legaat. In 2008 heeft het IBBY-bestuur besloten om de 
jury de mogelijkheid te bieden om ook een eervolle vermelding toe te kennen. Dit besluit is 
opgenomen in het juryreglement dat geldt vanaf 2010 en zal in de komende beleidsperiode 
gehandhaafd blijven. De prijs bedraagt 2.000 euro en een eervolle vermelding 500 euro. 
 

• In 2020 en 2022 zal de prijs wederom uitgereikt worden. Daartoe benoemt het bestuur van 
IBBY-Nederland een jury van vijf personen. De jury krijgt bij haar werkzaamheden 
organisatorische ondersteuning vanuit het IBBY-secretariaat.  

• In 2020 en 2022 zal de prijs en (eventuele) eervolle vermelding uitgereikt worden tijdens de 
Vriendenmiddag (of bij een activiteit die aansluit bij het bekroonde boek).  

• Ondanks de groeiende aandacht voor diversiteit, geniet de Jenny Smelik-IBBY Prijs weinig 
bekendheid. Het streven is om de komende beleidsperiode meer aandacht te genereren 
voor de prijs. Dit kan onder meer bereikt worden door meerdere keren een persbericht uit te 
zenden met nieuws over de prijs, bijv. over de samenstelling van de jury, een longlist en een 
shortlist naar buiten te brengen. Bovendien zal voortaan een speciale nieuwsbrief aan 
leesconsulenten uitgaan, zodat zij niet alleen op de hoogte zijn van de longlist van de prijs 
maar ook IBBY leren kennen als een kennisplatform op het gebied van diversiteit in kinder- 
en jeugdliteratuur. Ook kan de prijs onder de aandacht gebracht worden bij initiatieven op 
het gebied van diversiteit in kinderliteratuur, zoals mogelijke toekomstige activiteiten van de 
tijdens de beleidsperiode aangestelde kinderboekenambassadeur Manon Sikkel, die 
diversiteit hoog op haar agenda heeft staan. 

 
4.3 Miep Diekmann Thesisprijs 
De Miep Diekmann-prijs voor jeugdliterair onderzoek is in 2014 voor het eerst uitgereikt door Miep 
Diekmann zelf. Het instellen van de prijs is een uitvloeisel van een deel van de doelstelling van 
IBBY: ‘het bevorderen van de bestudering van de kinder- en jeugdliteratuur.’  De Miep Diekmann 
Thesisprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de auteur(s) van de beste Nederlands- of Engelstalige 
masterthesis op het gebied van de studie van de kinder- en jeugdliteratuur. Onderwerpen kunnen 
zowel literatuurtheoretisch als -historisch van aard zijn. De prijs bedraagt 750 euro. Naast het 
toekennen van de prijs, zijn twee eervolle vermeldingen (250 euro) mogelijk.  
 

• In 2020 en 2022 zal de prijs wederom uitgereikt worden tijdens de Studiemiddag.  
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Met het uitreiken van deze prijs onderscheidt IBBY Nederland zich onder andere van andere 
organisaties die zich bezighouden met jeugdliteratuur.  
 
4.4 Vriendenmiddagen 
Voor het contact met de Vrienden van IBBY is het erg belangrijk dat er een mooi programma ligt 
voor de jaarlijkse Vriendenmiddag. Dit programma bestaat doorgaans uit enkele lezingen over 
relevante/actuele onderwerpen binnen de kinder- en jeugdliteratuur door professionals uit het veld. 
Bij de Studiemiddagen ligt de nadruk op recent wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast vinden de 
prijsuitreikingen van bovengenoemde prijzen plaats tijdens deze middagen en is er ruimte voor 
ontmoeting. Deze Vriendenmiddagen vinden plaats bij instellingen die om niet de accommodatie 
beschikbaar stellen. In de voorgaande beleidsperiode zijn steeds twee middagen per jaar 
georganiseerd, een Studiemiddag in maart/april en een Vriendenmiddag in november. De middagen 
zijn gratis toegankelijk voor Vrienden van IBBY. IBBY heeft in november 2020 laten zien, dat het een 
volwaardig digitaal programma kan verzorgen, wanneer een fysieke middag niet mogelijk is. 
 

• In de periode 2020-2023 zal wederom gestreefd worden naar het organiseren van een 
jaarlijkse Studiemiddag en Vriendenmiddag, steeds gekoppeld aan een specifieke IBBY-
activiteit (zoals de uitreiking van de Miep Diekmann Thesisprijs of de uitreiking van de Jenny 
Smelik-IBBY Prijs). Indien mogelijk zal hierbij samengewerkt worden met de Vlaamse IBBY-
sectie. 

• Jaarlijks wordt een kleine commissie benoemd die een programma voor de Studie- of 
Vriendenmiddag maakt en voorlegt aan het IBBY-bestuur.  

• Tijdens elke Vriendenmiddag zal het bestuur verslag doen van de activiteiten van het 
afgelopen jaar.  

  
4.5 Vrienden van IBBY 
De Vrienden van IBBY zijn voor de stichting IBBY-Nederland erg belangrijk. Zij bepalen het 
draagvlak van de activiteiten van IBBY-Nederland. Interactie met de Vrienden vindt plaats op de 
eerder genoemde Studie- en Vriendenmiddagen en via de nieuwsbrief, de website en social 
mediakanalen. De bijdrage van Vrienden wordt uitsluitend gebruikt om projecten te ondersteunen. 
 

• In de periode 2020-2023 zal getracht worden meer Vrienden te werven, vooral ook onder 
jonge mensen. Hiervoor zijn de nieuwe website en de overige communicatiemiddelen van 
belang. 

• IBBY-Nederland zal bij relevante activiteiten binnen de kinderboekenwereld duidelijk 
aanwezig moeten zijn. Bekeken wordt of IBBY-Nederland bij de Kinderboekenambassade in 
het Kinderboekenmuseum en bij de congressen van Stichting Lezen (permanent) zichtbaar 
kan zijn en hoe de zichtbaarheid verder vergroot kan worden. 

• Bij bepaalde activiteiten kunnen Vrienden van IBBY die graag meer voor de stichting willen 
doen, ingezet worden, zoals bij het voorbereiden van voordrachtdossiers voor internationale 
prijzen. Ook kunnen Vrienden meer betrokken worden bij sommige processen, zoals 
stemmen op nominaties voor bepaalde prijzen. Door de zichtbaarheid van de stichting te 
vergroten en daarnaast te streven naar betrokkenheid van Vrienden, hopen we dat de 
stichting meer gaat leven onder bestaande Vrienden en het aantrekkelijker wordt voor 
nieuwe geïnteresseerden om Vriend van IBBY te worden.  

• In de periode 2020-2023 zal bekeken worden of verschillende categorieën voor 
donateurschap gerealiseerd kunnen worden om meer doelgroepen te bereiken.  

• Ook zal in deze beleidsperiode onderzocht worden welke wijze van innen van donaties het 
meest kosten-efficiënt en effectief is. 
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5. Activiteiten internationaal 2020-2023  
 
5.1 Voordrachten voor internationale prijzen 
IBBY-Nederland verzorgt de voordrachten voor enkele belangrijke internationale prijzen voor kinder- 
en jeugdliteratuur. Hiermee brengt IBBY-Nederland Nederlandse auteurs en illustratoren 
internationaal onder de aandacht. Bij de voordrachten wordt samengewerkt met uitgevers, die 
boeken en andere materialen beschikbaar stellen. 
 

• In de basissubsidie van het Nederlands Letterenfonds is een deel gereserveerd voor de 
voordrachten van de Hans Chr. Andersen Awards en de IBBY-Honourlist.  

• In 2021 en 2023 zal IBBY-Nederland weer de nominaties verzorgen voor de Hans Chr. 
Andersen Awards en de IBBY-Honourlist (van 2022 en 2024). 

• In de periode 2020-2023 zal IBBY-Nederland jaarlijks de voordrachten voor de ALMA (Astrid 
Lindgren Memorial Award) verzorgen (Zweden) 

• In de periode 2020-2023 zal IBBY-Nederland boeken nomineren voor het project 
‘Outstanding Books for Young People with Disabilities’ (Canada) en voor het project Silent 
Books. From the world to Lampedusa and back (Italië) 

• In de periode 2020-2023 zal IBBY-Nederland de voordrachten voor de IBBY-Asahi Reading 
promotion Award en de IBBY iREAD Outstanding Reading Promotor Award verzorgen. 

 
5.2 Internationale tentoonstellingen voor auteurs en illustratoren 
Al enkele decennia verzorgt IBBY-Nederland de selectie en inzending voor de Biennial of 
Illustrations Bratislava (BiB). Ook hiermee zet IBBY Nederland Nederlandse illustratoren op de 
internationale kaart. Daarnaast bestaan er plannen om ook voor andere tentoonstellingen de 
inzending te verzorgen. 
 

• In 2021 en 2023 zal IBBY-Nederland de selectie en inzending van de Nederlandse 
illustratoren verzorgen. Een selectiecommissie wordt ingesteld door het IBBY-bestuur. 

• In de periode 2020-2023 wordt bekeken of voor de BIB kan worden samengewerkt met een 
andere organisatie om de druk op het IBBY-secretariaat te verlichten. 

• Jaarlijks zal IBBY-Nederland boeken inzenden voor de internationale tentoonstelling Nami 
Concours (Korea).  

• IBBY-Nederland zal in voorkomende gevallen steeds bekijken of er ook ingezonden kan 
worden voor andere internationale prijzen. Anders zullen deze via de website en een 
mailinglijst voor geïnteresseerde illustratoren onder de aandacht worden gebracht.  

 
5.3 IBBY-vriendschapsbanden 
Om ‘de (inter)nationale verstandhouding door middel van het kinder- en jeugdboek te bevorderen’ 
heeft IBBY-Nederland een drietal vriendschapsbanden met andere IBBY-secties (Letland, Uruguay 
en Indonesië). Samen met de actieve besturen van die IBBY-secties worden projecten ontwikkeld.  
 

• In de voorgaande periode is besloten geen actieve (financiële) steun meer aan de 
bestaande vriendschapsbanden te verlenen. 

• In de voorgaande periode is een vriendschapsband met IBBY-El Salvador onderzocht. 
Besloten is om hen slechts eenmalig een subsidie te geven.   

• Andere IBBY-secties. Indien mogelijk zal IBBY-Nederland financiële en andersoortige 
ondersteuning bieden aan IBBY-secties die zonder ondersteuning vanuit het buitenland niet 
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kunnen functioneren en onderzoeken of nieuwe vriendschapsbanden kunnen worden 
aangegaan. 
 

5.4 Tweejaarlijkse IBBY-congressen 
De tweejaarlijkse IBBY-congressen zijn van groot belang als ontmoetingsplaats voor de nationale 
secties. Belangrijk onderdeel van het congres is de vergadering van de General Assembly, waar de 
verkiezingen van de Executive Committee en andere commissies plaatsvinden en het beleid van 
IBBY-internationaal besproken wordt.  
 
Dankzij de subsidie van het Nederlands Letterenfonds kan IBBY-Nederland in de periode van het 
beleidsplan deelnemen aan het congres in Moskou in 2021 en het congres in Maleisië in 2022. Voor 
2020 heeft het bestuur van IBBY-Nederland bij het bestuur van IBBY-internationaal een verzoek 
ingediend om Toin Duijx het Honorary Membership te verlenen, wat in datzelfde jaar is toegekend.  
 
5.5 Internationale Jugendbibliothek München 
IBBY-Nederland ondersteunt het ‘Aussenlektoraat’ voor Nederlands- en Friestalige kinder- en 
jeugdliteratuur. Dit lectoraat wordt door Toin Duijx op vrijwillige basis verzorgd. Hij ontvangt hiervoor 
van de Internationale Jugendbibliothek een geringe onkostenvergoeding. Enkele malen per jaar reist 
hij naar München om daar enige dagen te werken en te overleggen. Het meeste werk wordt via 
internet gedaan. De reiskosten worden vergoed uit de basissubsidie van het Nederlands 
Letterenfonds. 
 

• IBBY-Nederland zal het ‘Aussenlektorat’ van de Internationale Jugendbibliothek blijven 
ondersteunen in de periode 2020-2023. Dit is vooral van belang voor de ondersteuning van 
de uitgevers in Nederland, Friesland en Vlaanderen die alle kinder- en jeugdboeken gratis 
beschikbaar stellen voor de unieke instelling in München. Jaarlijks wordt door de 
Internationale Jugendbibliothek een catalogus met aanbevelingen voor bijzondere boeken 
uit de wereld van de internationale kinder- en jeugdliteratuur uitgegeven, de White Ravens. 
Dankzij de Aussenlektor uit Nederland is ons taalgebied altijd vertegenwoordigd in deze 
catalogus.  

 
 
6. Activiteiten met betrekking tot de studie van de kinder- en jeugdliteratuur 2020-2023  
 
6.1 Literatuur zonder leeftijd 
Tot 2019 verzorgde IBBY-Nederland de publicatiereeks Literatuur zonder leeftijd. In 2018 is besloten 
de reeks stop te zetten. In de komende beleidsperiode zal gekeken worden naar mogelijkheden en 
haalbaarheid van een jaarboek van de reeks.  
 
6.2 Annie M.G. Schmidtlezingen 
In samenwerking met de Universiteit Leiden, waar van 1998 tot 2013 de Annie M.G. 
Schmidtleerstoel voor jeugdliteratuur was gevestigd, werd jaarlijks de Annie M.G. Schmidtlezing 
georganiseerd. Daarin geeft een gelauwerde schrijver zijn of haar kijk op de (studie) van de kinder- 
en jeugdliteratuur. De lezing is hiermee de enige in zijn soort. Nadat in 2013 de Annie M.G. 
Schmidtleerstoel werd opgeheven, werd de lezing in 2014 georganiseerd door het Letterkundig 
Museum/Kinderboekenmuseum in samenwerking met IBBY-Nederland. In 2015 hebben het 
Nederlands Letterenfonds en de Stichting Lezen zich als gelijkwaardige partners aangesloten bij de 
twee eerdergenoemde organisatoren en ondersteunen zij de lezing ook financieel.  
 
6.3 Master Jeugdliteratuur 
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In het studiejaar 2011-2012 is aan de Tilburgse Universiteit de master Jeugdliteratuur van start 
gegaan. IBBY-Nederland ondersteunt deze Master van harte en probeert IBBY-activiteiten te 
koppelen aan de Master. Gastdocenten, excursies en studiedagen zijn in de afgelopen jaren door 
IBBY financieel ondersteund. Daarnaast heeft IBBY-Nederland in 2020 twee internationale 
studenten een stageplaats geboden. De stagiaires kregen een mooi beeld van het internationale 
werk van IBBY. Daarnaast legden ze contact voor project in Beiroet en er ontstond een mooie 
uitwisseling met andere internationale IBBY-secties. IBBY-Nederland is dan ook voornemens in de 
komende jaren plaats te blijven bieden aan internationale stagiaires.  
 
7. Samenwerkingspartners 
 
Internationale Jugendbibliothek München 
De Kinderboekenambassadeur 
Koninklijke Bibliotheek 
Kunstmuseum Den Haag 
Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum 
Nederlands Letterenfonds 
Nationaal Archief 
Stichting Lezen 
Uitgeverijen van kinder- en jeugdboeken 
Universiteit Tilburg 
Tresoar 
 
8. Evaluatie van het beleidsplan 
 
Aan het eind van elk jaar dat het beleidsplan loopt, zal er een tussenevaluatie plaatsvinden door het 
bestuur. Indien nodig zal het beleidsplan aangepast en/of uitgebreid worden. Eind 2023 zal een 
beleidsplan voor de periode 2024-2027 opgesteld worden.  
 
Herzien op 1 januari 2021 


