
 

Algemeen reglement: Thematitels Kinderboekenweek 2023 

  



 

Algemeen reglement: Thematitels Kinderboekenweek 2023 

Dit reglement is opgesteld door de Stichting 
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek 
 

I. ALGEMEEN  
 
1. Twintig titels worden geselecteerd als Kinderboekenweek Thematitel, (vóór 2019 bekend 

als ‘Kerntitel’). Ze staan centraal in de aanbiedingsbrochure van de kinderboekcampagnes 
en het lespakket van de Kinderboekenweek. 
 

2. Zowel een oorspronkelijk Nederlandse uitgave als ook een vertaling kan een Thematitel 
zijn. 

 
3. Om in aanmerking te komen voor een Thematitel moet er uiterlijk vrijdag 24 maart 2023 

een volledig manuscript beschikbaar zijn voor de (nieuwe) titel. Daarnaast moet de titel 
voor 1 augustus 2023 in de boekhandel verschijnen en tot en met de Kinderboekenweek 
leverbaar zijn. Hierop is geen uitzondering mogelijk.  

 
4. Indien een voorraad onverwacht snel wordt verkocht is het belangrijk dat de titel snel kan 

worden bijgedrukt. Denk bij co-producties met buitenlandse uitgevers na of dit binnen 
een realistische termijn te bewerkstelligen is.  

 
5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin geen overeenstemming kan 

worden bereikt over de hantering van dit reglement wordt overlegd met de directeur van 
de Stichting CPNB. Een uitspraak van de directeur van de Stichting CPNB dienaangaande 
is bindend.  

 
 

II. AANDACHTSPUNTEN AAN TE MELDEN TITELS 
 
6. De verkoopprijs ligt idealiter tussen de € 12,50 en € 20,-. Het comité streeft naar diverse 

leesniveaus, meld dus boeken aan voor alle leesniveaus. 
 
7. Boeken moeten vanaf 1 augustus 2023 tot en met de Kinderboekenweek van ditzelfde 

jaar op voorraad zijn bij CB. 
 
8. Denk bij vertaalde boeken alvast na over de rechthebbende in verband met de 

ontwikkeling van lesmateriaal door de CPNB. 
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III. BOEKEN VAN VLAAMSE UITGEVERIJEN  
 
9. Om de eenheid van het Nederlandse taalgebied te bevorderen acht de Stichting CPNB het 

van belang dat ook Nederlandstalige jeugdliteratuur die bij Vlaamse uitgeverijen is 
verschenen, in aanmerking komt voor promotie. Titels van Vlaamse uitgeverijen kunnen 
daarom voor themalijsten worden aangemeld op voorwaarde dat de titels in Nederland 
zijn verschenen en dat de aangemelde boeken via een in Nederland gevestigde distributeur 
verkrijgbaar zijn in de Nederlandse boekhandel. Een boek wordt geacht verschenen te zijn 
als het boek is opgenomen in de rubriek ‘Nederlandse Bibliografie’, te vinden via 
www.kb.nl/nederlandsebibliografie. 

 

IV. COMITÉ 
 
10. Het comité bestaat uit ten minste vijf leden en in elk geval uit een oneven aantal. 
 
11. Het comité wordt samengesteld door de jurysecretaris van de Stichting CPNB in 

samenspraak met de Manager Programmering en Projecten van de Stichting CPNB. 

 
12. Het comité zal bij voorkeur zijn samengesteld uit: jeugdbibliothecarissen, 

onderwijsdeskundigen en boekverkopers. In het algemeen geldt voor de juryleden dat zij 
kennis van kinderboeken dienen te bezitten en/of gestructureerd met kinderen en lezen 
bezig zijn.  

 
13. Zij die werkzaam zijn in een uitgeverij van kinderboeken of direct of indirect belang 

hebben bij de bekroning van een boek, kunnen geen deel uitmaken van het comité. 
 
14. De zittingsperiode van elk comitélid is twee jaar. Een comitélid kan voor één jaar worden 

herbenoemd. Een lid van het comité is drie jaar na beëindiging van zijn lidmaatschap 
herbenoembaar. 

 
15. Een der medewerkers van de Stichting CPNB treedt op als secretaris van het comité, 

zonder hiervan deel uit te maken.  
 

16. De comitéleden ontvangen voor hun werkzaamheden een telkenmale door de Stichting 
CPNB vast te stellen vergoeding, eventueel verhoogd met reis- en verblijfkosten. 

  

http://www.kb.nl/nederlandsebibliografie
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V.  AANMELDING EN KOSTEN 
 
17. Van de aangemelde titel(s) ontvangen we graag twee exemplaren voor 1 november 2022 

en daarnaast per e-mail per titel een korte motivatie waarom juist dit boek past bij het 
thema van de Kinderboekenweek 2023 en geschikt is voor het basisonderwijs. Is de titel 
nog niet verschenen? Dan ontvangen we graag een uitgebreide samenvatting. 
 

18. Aanmelden ter beoordeling is gratis. Als één van uw titels door het comité wordt 
geselecteerd, betaalt u € 1000,- per geselecteerde titel. 

 

VI. BEKENDMAKING 
 
19. De Thematitels worden begin februari 2023 bekendgemaakt aan het vak (o.v.).  

 
 

Amsterdam, september 2022 
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