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Over het belang van voorlezen 
aan de allerkleinsten zijn we het 
inmiddels wel eens. Voorlezen 
draagt bij aan de woordenschat 
en taalontwikkeling van het 
jonge kind. Bovendien prikkelt 
het de interactieve vaardigheden 
en de fantasie. Wanneer je kind 
op vroege leeftijd vertrouwd raakt 
met een omgeving waarvan boe-
ken en voorlezen deel uitmaken, 
zal het zich op latere leeftijd eerder 
aangetrokken voelen tot lezen.

Bovenstaande geeft in elk geval en heel goede 
reden om de dienstverlening van openbare 
bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse 
educatie (doelgroep 0-4-jarigen) nader onder 
de loep te nemen. De borging en de finan-
ciële modellen die de bibliotheken hanteren, 
vragen daarbij onze specifieke aandacht.

Uiteraard is er daarnaast ook veel belangstel-
ling voor het landelijke programma BoekStart; 
het bekende koffertje met babyboekjes 
waarmee ouders gestimuleerd worden om 
met hun kindje te gaan (voor-)lezen én naar 
de bibliotheek te komen. Zowel de variant 
BoekStart voor baby’s als BoekStart in de 
kinderopvang passeerden hierbij de revue. 
Het onderzoek is in de loop van 2018 uit-
gezet via een enquête op het Bibliotheekon-
derzoeksplatform (BOP). In totaal hebben 
12 van de 18 (basis)bibliotheken in Brabant 
meegedaan aan dit onderzoek. De resultaten 
betreffen het jaar 2017.

Een breed aanbod

De deelnemende bibliotheken blijken 
een breed aanbod van leesbevorderende 
activiteiten en programma’s voor 0-4-jarigen 
te kunnen bieden. Zo doen alle bibliotheken 
bijvoorbeeld mee aan de Nationale Voorlees-
dagen en BoekStart voor baby’s. Daarnaast 
neemt driekwart van de deelnemende 
bibliotheken deel aan Boekstart in de kinder-
opvang. Bovendien bieden alle bibliotheken 
training en ondersteuning aan op het gebied 
van voor- en vroegschoolse educatie. Dit 
aanbod wordt voornamelijk door de 
bibliotheken zelf georganiseerd.

Binnen het aanbod voor de allerkleinsten 
kan een passende collectie natuurlijk niet 
ontbreken. Onder passend wordt verstaan: 
een rijke en stimulerende leesomgeving. 
Vrijwel alle bibliotheken die deelnemen 
aan BoekStart voor baby’s, hebben een 
dergelijke collectie. Ook een speciaal voor 
baby’s ingerichte boekenhoek en voorlichting 
voor ouders behoren vaak tot het aanbod 
van producten en diensten in het kader 
van BoekStart. Het aantal bibliotheken 
dat ouder-kind-activiteiten organiseert, 
is bovendien gestegen ten opzichte van 
het vorige jaar.



‘Gooien met en bijten 
in boeken is toegestaan!’ 

Bibliotheek De Kempen is met Nelleke van Eekert (lees-/mediacon-
sulent) een enthousiaste BoekStartcoach* rijker. Met een achtergrond 
als pedagogisch medewerker is zij dan ook de aangewezen persoon 
om deze nieuwe rol succesvol in te vullen. Nelleke vertelt: “Ik ben 
wekelijks drie uur aanwezig op het consultatiebureau en ik tref daar 
veel mensen”. Ze merkt dat de situatie laagdrempelig is en dat het de 
bibliotheek ook toegankelijker maakt. “Mensen gaan mij nu herkennen 
als ‘die van de bieb’!” Dat de bibliotheek actief is op Facebook helpt 
ook. Nelleke heeft daarnaast ook nog kaarten uitgedeeld met daarop 
een portret van haarzelf en wat informatie over BoekStart. Alles bij 
elkaar maakt het dat zij een fysiek herkenningspunt wordt. 

Wat Nelleke al heel snel leerde was, dat je als BoekStartcoach zeker 
niet belerend moet zijn. “De mensen zitten echt niet te wachten op 
een wijzend vingertje”. Verder geeft ze aan dat het heel belangrijk is 
om jezelf ervan bewust te zijn dat wat voor jou vanzelfsprekend is, 
voor een ander niet zo hoeft te zijn. “Begin dus bij het begin. Ouders 
weten vaak niet dat het óók voor baby’s al loont om voor te lezen”. 
Een reactie die Nelleke dan ook vaak krijgt is: “Waarom? Ze snapt er 
toch nog niks van?” en: “Ze zegt toch nog niks terug, dus waarom zou 
ik gaan voorlezen?”. Voor Nelleke is dit een mooi aanknopingspunt 
om het gesprek aan te gaan. “Ik zie dat ik de mensen écht iets kan 
brengen!” 

*De BoekStartcoach is structureel aanwezig op het bureau en gaat met ouders in gesprek 
over het belang van voorlezen voor de taalontwikkeling, hoe leuk en plezierig voorlezen is en 
hoe boeken ondersteunend kunnen zijn bij opvoedtaken. Daarmee wil de BoekStartcoach het 
voorleesplezier promoten.

“Het liefste wil ik dat 
(voor-)lezen net zo normaal 
wordt als tandenpoetsen!”
Nelleke van Eekert



Samen sterker

We zien dat bibliotheken samenwerken met 
veel en diverse partnerorganisaties op het 
gebied van voor- en vroegschoolse educatie. 
Gemeenten, consultatiebureaus en kinder-
opvanginstellingen zijn op dit vlak de meest 
belangrijke partners. De formele afspraken 
met de samenwerkingspartners betreffen met 
name de doorverwijzing naar de bibliotheek. 
De meeste formele afspraken met gemeen-
ten zijn specifiek gekoppeld aan het beleids-
onderwerp voor- en vroegschoolse educatie, 
of aan meer algemene thema’s als onderwijs 
en cultuur, zo blijkt uit de BOP-enquête.

Begroting

De meeste bibliotheken hebben budget 
vrijgemaakt in de reguliere begroting. Daar-
naast wordt de dienstverlening gefinancierd 
door de gemeenten, Kunst van Lezen en de 
kinderopvang.

“We schrijven zelf actief in op pilots. We willen gezien 
worden maar willen ook graag nieuwe zaken uitproberen. 
We merken dat het werkt; we worden dan ook écht gezien 
door bijvoorbeeld Stichting Lezen”. Franka de Vries, Manager 
Jeugd & Jongeren bij Bibliotheek De Lage Beemden

Knelpunten

Onvoldoende personele bezetting is het 
grootste knelpunt bij de dienstverlening 
rondom de voor- en vroegschoolse educatie. 
De BOP geeft aan dat circa zes op de tien 
bibliotheken minder dan 1 fte inzet voor deze 
doelgroep. Deze fte’s worden veelal vervuld 
door een educatief specialist, voorleescon-
sulent of BoekStartcoördinator. Opvallend is 
dat veel Brabantse bibliotheken (40%) niet 
kunnen benoemen hoeveel fte wordt ingezet 
voor de dienstverlening rondom voor- en 
vroegschoolse educatie. Naar verwachting 
zijn de uren bij veel bibliotheken niet 
opgenomen in het beleid en is er geen 
sprake van geoormerkte uren hiervoor.

Succesfactoren

De samenwerking met partners wordt door 
de bibliotheken als meest succesvol ervaren, 
gevolgd door voldoende expertise binnen 
de eigen bibliotheek.

Tips van Nelleke: 

Je kunt het niet alleen! Zoek actief de samenwerking 
(zowel intern als extern) op en versterk elkaar. 

Praat ook eens met een medewerker van een andere 
bibliotheek. Je hoeft écht niet zelf het wiel uit te vinden.
Ik ben zelf bijvoorbeeld te rade gegaan bij de Boekstartcoach 
van Bibliotheek Rivierenland. 

Tips van Franka: 

Creëer draagvlak in je eigen organisatie. Monitor de resultaten 
op een goede manier en onderbouw wat je wil gaan doen en 
wat je daarmee wil bereiken..

Blijf op beleidsmatig niveau niet steeds doorgaan met het 
uitrollen van nieuwe projecten. Kies bewust een periode voor 
borging en verdieping. 

Probeer ervoor te zorgen dat je huidige samenwerkings-
partners niet het gevoel hebben dat ze er iets bij krijgen. 
Dat zorgt voor druk. Je moet uitgaan van het principe ‘halen 
en brengen als gelijkwaardige partners’.

Tips uit het veld
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