Algemeen reglement: Prentenboek top 10 en Prentenboek van het Jaar 2024

Dit reglement is opgesteld door de Stichting
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek
ALGEMEEN
1. De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) stelt ieder jaar in
opdracht van Stichting Lezen ter gelegenheid van De Nationale Voorleesdagen een
Prentenboek Top 10 samen en wijst een Prentenboek van het Jaar aan.
2. Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen
die zelf nog niet kunnen lezen. De doelgroep zijn ouders, pedagogisch medewerkers en
leerkrachten van kinderen tussen 0,5 en 6 jaar. Het ‘kernkind’ is het kind van 3 jaar oud,
dat een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoekt. Het belangrijkste criterium bij het
kiezen van het Prentenboek van het Jaar is dat het boek, naast een goed verhaal en
aantrekkelijke illustraties, voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie met
peuters en kleuters voor verwerking in hun spel.
3. De Stichting CPNB heeft ten aanzien van de totstandkoming van de Prentenboek Top 10
en het Prentenboek van het Jaar een exclusieve verantwoordelijkheid. Een door de
Stichting CPNB benoemd, onafhankelijk comité draagt dan ook de titels voor, maar deze
voordracht behoeft bekrachtiging door de directie van de Stichting CPNB.
4. Zowel een oorspronkelijk Nederlandse uitgave alsook een vertaling kan voor een
voordracht in aanmerking komen.
5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin geen overeenstemming kan
worden bereikt over de hantering van dit reglement overlegt het comité met de directeur
van de Stichting CPNB. Een uitspraak van de directeur van de Stichting CPNB
dienaangaande is bindend voor het comité́.

TITELS
1. Voor de Prentenboek Top 10 kent de Stichting CPNB de volgende categorieën:
•
•
•

Uitgaven bestemd voor kinderen van 0,5 tot 4 jaar.
Uitgaven bestemd voor kinderen van 4 tot 6 jaar.
De Prentenboek Top 10 bevat een goede mix van deze categorieën.
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2. Voor jurering komen in de Nederlandse taal en in Nederland verschenen en verkrijgbare
titels van in Nederland of Vlaanderen gevestigde uitgeverijen in aanmerking. Voor boeken
van Vlaamse uitgeverijen geldt het gestelde bij VI.
3. De CPNB stelt de uitgeverij op de hoogte van de uitverkiezing van de titel(s). De uitgeverij
stelt de auteur en illustrator op de hoogte.
4. Per geselecteerde titel voor de Prentenboek Top 10 betaalt de uitgeverij een bijdrage van
€ 1.000,- (exclusief btw). Indien de titel wordt verkozen tot Prentenboek van het Jaar dan
betaalt de uitgeverij een bijdrage van € 2.000,- (exclusief btw).
5. Het boek dat verkozen wordt tot Prentenboek van het Jaar mag het beeldmerk in
combinatie met het jaartal voor onbeperkte tijd blijven dragen.
6. Voor selectie komen uitsluitend titels in aanmerking die gelden als Algemeen Boek (dus
geen schoolboek).
7. Alle te beoordelen boeken dienen in 2022 voor het eerst in Nederland te zijn verschenen.
In geval van twijfel zal het tijdstip van publicatie in de rubriek ‘Nederlandse
Bibliografie/A-Lijst’, te vinden op de website van de Koninklijke Bibliotheek
(www.kb.nl/nederlandsebibliografie) gevolgd worden.
8. De uitgeverij heeft haar boeken aangemeld bij CB en deze zijn breed beschikbaar in de
boekhandel. De uitgeverij biedt daarnaast haar boeken actief en zo breed mogelijk aan de
Nederlandse boekhandel aan (door bijvoorbeeld mailing, winkelbezoek of inkoopbeurs).
9. De boeken dienen gedurende de campagneperiode van De Nationale Voorleesdagen
leverbaar en beschikbaar te zijn in de boekhandel en bibliotheek.

COMITÉ
15. Het comité bestaat uit ten hoogste vijf leden en in elk geval uit een oneven aantal.
16. Het comité wordt na een selectieprocedure benoemd door de Manager Programmering en
Projecten van de Stichting CPNB.
17. Het comité is samengesteld uit jeugdbibliothecarissen, boekverkopers en
onderwijsdeskundigen die kennis van de kinderliteratuur dienen te bezitten of
gestructureerd met kinderen en lezen bezig zijn.
18. Zij die tevens 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.
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19. Een der medewerkers van de Stichting CPNB treedt op als secretaris van het comité,
zonder hiervan deel uit te maken.

SELECTIE
20. De uitgeverijen zullen op een door de stichting CPNB te leveren formulier aangeven of zij
hun uitgave beoordeeld willen zien door het comité van de Prentenboek Top 10.
21. Naast de door uitgeverijen aangemelde titels, kan een comité ook zelf actie ondernemen
en via de Stichting CPNB bij uitgeverijen aanvullende titels opvragen. De titel wordt
beoordeeld als de betreffende uitgeverij het reglement erkent.
22. Mocht het comité besluiten het boek uitgebreid te beoordelen, dan stuurt de uitgever, na
een verzoek daartoe van de Stichting CPNB, zes extra exemplaren kosteloos toe.
23. De beslissingen van het comité komen bij meerderheid van stemmen tot stand.
24. Over de beraadslagingen zal het comité strikte geheimhouding betrachten.

GEBRUIK BINNENWERK
De uitgeverij geeft na selectie de Stichting CPNB toestemming om:
25. De titel op te nemen in de aanbiedingsbrochure voor basisscholen, bibliotheken en
boekhandels. Tevens wordt de titel op de juryposter geplaatst. Op deze poster wordt het
omslag van het boek afgebeeld, een annotatietekst geplaatst en worden titel, auteur en
uitgeverij vermeld.
26. De titel te gebruiken in les- en speelsuggesties voor pedagogisch medewerkers van
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en leraren in de onderbouw van het
basisschoolonderwijs.
27. Illustraties uit het boek in het geheel en/of gedeeltelijk, de karakters en/of andere uit het
boek voortkomende elementen in elke vorm en/of uitvoering zonder vergoeding aan de
uitgeverij of de auteur en/of illustrator, te gebruiken of te doen gebruiken ten behoeve van
de lesmaterialen en/of promotiematerialen. Deze lessen zijn online gratis te verkrijgen
voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. CPNB werkt bij de ontwikkeling van de
lessen samen met derden voor het produceren van methodelessen en digibordlessen.
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BOEKEN VAN VLAAMSE UITGEVERIJEN
28. 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 de bekroning. Titels van Vlaamse uitgeverijen
kunnen daarom voor jurering 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/A- Lijst’, te vinden op
de website van de Koninklijke Bibliotheek (www.kb.nl/nederlandsebibliografie)

BEKENDMAKING
29. De Prentenboek Top 10 en het Prentenboek van het Jaar worden middels een door de
CPNB verstuurd persbericht bekendgemaakt.
Amsterdam, september 2022
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