De BoekStartcoach

Voorleesondersteuning
op het consultatiebureau

Het leesbevorderingsprogramma BoekStart voor baby’s is niet meer weg te denken
uit de Nederlandse bibliotheken. Ook samenwerkingspartners van de Bibliotheek
zoals de gemeente en het consultatiebureau zien BoekStart als een relevant leesbevorderingsprogramma om (voor)leesplezier te vergroten en taalachterstanden
te voorkomen.

Jaarlijks worden zo’n 65.000 baby’s bereikt met het BoekStartkoffertje
met twee babyboekjes erin. Uit onderzoek blijkt dat onder invloed
van BoekStart ouders eerder beginnen met voorlezen.
De eerste 1000 dagen van kinderen zijn van grote betekenis voor de rest van hun verdere
ontwikkeling. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die als baby worden voorgelezen,
later zelf sneller een boekje pakken en meer plezier aan lezen beleven. Ze zijn taalvaardiger,
begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school. Boeken geven op een vanzelf
sprekende manier aanleiding tot interactie tussen ouder en kind. Veel ouders realiseren zich
alleen niet dat het heel zinvol is om baby’s voor te lezen. Alle reden dus om voorlezen vanaf
het allerprilste begin te stimuleren.

Voorlezen maakt groot verschil. Van de kinderen die niet worden voorgelezen
heeft maar 30% voldoende woordenschat voor een goede start op school.

Het effectieve leesbevorderingsprogramma BoekStart (KvL) is onderdeel van de (preventieve)
gezinsaanpak die vastligt in Tel mee met Taal (OCW, VWS, SZW en BZK) dat tot en met 2024
doorloopt. Dit programma heeft als doel het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.
Taalarme gezinnen worden bereikt met informatie over het belang van praten, zingen en
voorlezen wanneer kinderen in de belangrijke fase zitten van ontluikende geletterdheid.
Om laaggeletterdheid te voorkomen richt de BoekStartcoach zich binnen het programma
BoekStart op laagtaalvaardige gezinnen.
De BoekStartcoach
Sommige ouders vinden het een drempel om naar de Bibliotheek te komen, maar vrijwel alle
gezinnen met jonge kinderen bezoeken het consultatiebureau. Met een extra inspanning en

‘Het is gezellig, het is bijna
een uitje om er heen te gaan!’
‘Het maakt de wachtmomenten
plezieriger!’

met meer maatwerk kunnen alle ouders door de BoekStartcoach geholpen worden om al in
de babyperiode een voorleesroutine op te bouwen. Doelstelling is het positief stimuleren van
kijk- en leesgedrag bij (zeer) jonge kinderen om hiermee laaggeletterdheid terug te dringen
en leesplezier te bevorderen. De BoekStartcoach werkt op het consultatiebureau, heeft de
beschikking over een collectie (baby)boekjes en kan de jeugdarts en -verpleegkundige onder
steunen door met ouders in gesprek te gaan. Ook biedt de BoekStartcoach een luisterend oor
en gerichte voorleesondersteuning. De BoekStartcoach is een deskundige van de Bibliotheek
die getraind wordt en de verbinding maakt tussen het consultatiebureau en de Bibliotheek.
De BoekStartcoach kan tevens een schakel zijn naar het Taalhuis.
Ervaringen
De BoekStartcoach heeft de tijd en aandacht die de jeugdarts en -verpleegkundige meestal
niet hebben om uitgebreid op het onderwerp in te gaan, terwijl ze dit wel belangrijk vinden.
De BoekStartcoach geeft ouders vertrouwen. De coach is wekelijks zo’n drie uur aanwezig op
het consultatiebureau op wisselende dagen om zoveel mogelijk ouders te spreken.
De coaches brengen een hoop levendigheid op een plek die normaal gesproken vrij zakelijk is.
Ouders vinden het prettig om aangesproken te worden door de BoekStartcoach. De collectie
babyboekjes werkt als een magneet op de kinderen. Ook dat zien de ouders. Naast waardering
zien JGZ-medewerkers de coach als een verrijking van hun reguliere werkzaamheden en wordt
er veel kennis gedeeld. Het aantal kinderen dat naar de Bibliotheek komt, groeit door de
coach; er worden meer BoekStartkoffertjes opgehaald. Dat blijkt uit de positieve evaluatie
resultaten van deze aanpak.

‘Als BoekStartcoach heb je persoonlijk contact met allerlei ouders op
het consultatiebureau. Ouders komen meerdere keren op het consultatiebureau met hun kind. Dus wij komen elkaar ook meerdere keren tegen.
Zo bouw je een band op. Doordat je mensen vaker spreekt, kom je erachter
waar een (voor)leescultuur is en waar niet. Je herkent ook de gezinnen
waar het niet lukt om boekjes (voor) te lezen.’

E-LEARNING VOOR JEUGDARTSEN EN VERPLEEGKUNDIGEN
De BoekStartcoach is niet iedere dag aanwezig. Om de Jeugdartsen en -verpleegkundigen hun kennis op het gebied van voorlezen en taalontwikkeling van kleine
kinderen te verdiepen, is de e-learning Taalstimulering door voorlezen ontwikkeld.
De module is gratis en te vinden in de JGZ-academie van het NCJ: jgzacademie.nl.
De e-learning
• helpt JGZ-professionals bij het bespreken van het belang van
voorlezen met ouders
• frist de kennis op en vergroot de deskundigheid
• biedt veel voorbeeldmateriaal dat direct aansluit bij de praktijk
• bevat een reader met verdiepend materiaal
• wordt met een toets afgesloten en is geaccrediteerd

Meer informatie
Overweegt u de BoekStartcoach op te nemen in uw aanbod? Dan kunt u voor advies en
meer informatie over een stimuleringsbijdrage terecht bij uw Bibliotheek of bij BoekStart
(Stichting Lezen/KB) via info@boekstartpro.nl. Op zo’n 100 consultatiebureaus kom je al
een BoekStartcoach tegen. De komende jaren hebben we als doel om de aanpak structureel
te maken op zoveel mogelijk consultatiebureaus.
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