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We staan voor een grote maatschappelijke opgave. De leesvaardigheid van Nederlandse scholieren laat een 

dalende trend zien. Nederlandse kinderen scoren lager dan voorgaande jaren en voor het eerst ook lager dan 

het Europese gemiddelde. Op dit moment loopt 1 op de 4 leerlingen in Nederland het risico om laaggeletterd te 

raken. We moeten het tij keren. Daar kun je niet jong genoeg mee beginnen, dat wijzen meerdere onderzoeken 

uit.

In dit magazine lees je meer over het ontwikkelen van leesplezier en leesmotivatie bij de jongste generatie: 

kinderen van 0-6 jaar. Door al op hele jonge leeftijd een stevige basis te leggen, geef je kinderen een vliegende 

start.

KLIK EN LEES HET MAGAZINE LEES LEZER LEEST

Lees Lezer Leest! - editie het jonge kind

Bibliotheken, onderwijs en kinderopvang spelen een belangrijke rol 

in het stimuleren van leesplezier en -motivatie. Het magazine Lees, 

Lezer, Leest staat daarom boordevol informatie, inspiratie en voor-

beelden uit de onderwijs- en bibliotheekpraktijk. Ga er zelf mee aan 

de slag! Benut deze content om jezelf als bibliotheek te positioneren 

én stakeholders in het onderwijs en bij de gemeente of binnen jouw 

bibliotheek te informeren, inspireren, stimuleren en activeren. 

Veel leesplezier!

https://www.leeslezerleestpo.cubiss.nl/lees-lezer-leest-het-jonge-kind/cover


Hoe gebruik je de LeesWijzer?

Het magazine biedt bibliotheken handvatten om in gesprek te gaan met diverse stakeholders. De Leeswijzer brengt in één 
oogopslag in beeld welke content je in dit magazine aantreft en voor wie en met welk doel je het kunt gebruiken. Een paar 
tips om het maximale uit het magazine te halen met behulp van de LeesWijzer:

• Kijk bij de categorie ‘Interessant voor wie?’ en ga na welke collega’s binnen de bibliotheek contact hebben met de genoemde  
 doelgroep. Je collega kan het stuk dan gericht onder de aandacht brengen bij de juiste persoon.

• Benut de tekst in de kolom ‘Inhoud in het kort’ in bijvoorbeeld je e-mail aan een specifiek contact of voor je social media  
 berichten.

• Beschik je over de e-mailadressen van docenten in je werkgebied? Bundel dan de voor hen relevante items en stuur 
 ze gericht naar hen toe in een direct mail of nieuwsbrief.

• Benut de artikelen die passen binnen het beleid van je bibliotheek en die de doelen van je eigen bibliotheek ondersteunen.

• In de kolom ‘Delen via’ tref je een suggestie voor eventueel relevante kanalen om de content te delen.

• Kijk wie je socials volgen en benut de artikelen die voor je volgers relevant zijn.
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Impact & 
onderzoek

Op jonge leeftijd de 
basis leggen voor een 
taalvaardige generatie

•  Iedereen • Persoonlijke mail naar  
 directie/contactpersoon  
 kinderopvang, vve en  
 buitenschoolse opvang in  
 je werkgebied.
 
• Persoonlijke mail naar  
 lerarenopleiding. 

• Neem het mee in je
 gesprek met de pabo.

• Op het onderwijsgedeelte  
 van de bibliotheekwebsite  
 plaatsen. 

• Meenemen in nieuwsbrief  
 van jouw bibliotheek  
 gericht op b2b.

• Relevante social media- 
 kanalen van de bibliotheek  
 gericht op b2b.

• Vraag de leesmediacon-
 sulenten van jouw biblio- 
 theek om dit te delen met  
 hun relevante contacten  
 en via kanalen zoals 
 LinkedIn, Twitter. 

• Neem het mee in een 
 persoonlijke mail of bij  
 bezoek aan de gemeente.

Door al op hele jonge leeftijd 
(0-6 jaar) een stevige basis 
te leggen voor leesplezier 
en leesmotivatie, geef je 
kinderen een vliegende start. 
Katia van Bommel, adviseur 
van Cubiss, vertelt hoe we 
de vicieuze cirkel kunnen 
doorbreken. Zij gaat in op 
het belang van samen-
werking tussen ouders, 
bibliotheek en onderwijs, 
waarom mannen meer 
zouden mogen voorlezen, 
dat je ook kunt voorlezen in 
je eigen taal en de impact 
van BoekStart en BoekStart-
coaches. “Als we kinderen 
van jongs af aan vertrouwd 
maken met boekjes, letters 
en lezen, bouwen we aan 
een taalkrachtige toekomsti-
ge generatie.”

Inleiding Informeren & activeren 

Thema Titel Onderwerp Pagina Delen via

Interessant  
voor wie? 

Inhoud in 
het kort 

Met welk 
doel? 

KLIK EN LEES
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Programmering 
& activiteiten

‘BoekStart werkt en 
is nooit klaar’

•  Iedereen • Koppelen aan 
 communicatie rondom het  
 Leesoffensief Brabant.  

• Persoonlijke mail aan  
 ambtenaren.  

• Neem het mee in gesprek   
  met de gemeente.   
 
• Persoonlijke mail van  
 bibliotheekdirecteur naar  
 directie/contactpersoon  
 kinderopvang, vve en  
 buitenschoolse opvang in  
 je werkgebied. 

• Persoonlijke mail naar  
 leraren in je werkgebied /  
 de contactpersoon die 
 je hebt bij de scholen.  

• Persoonlijke mail naar  
 lerarenopleiding.  

• Op het onderwijsgedeelte  
 van de bibliotheekwebsite  
 plaatsen.

In de eerste duizend dagen 
van ons leven worden we 
als mens gevormd tot wie 
we zijn, blijkt telkens weer uit 
onderzoek. Daarom levert 
investeren in een goede 
start, veel winst op voor 
de (taal)ontwikkeling, 
gezondheid en welzijn op 
latere leeftijd. Deze realiteit is 
pleitbezorger voor ontwik-
kelingsstimulering met de 
hulp van de Gemeentelijke 
Gezinsaanpak, BoekStart 
en de BoekStartcoach. 
Marijke Bos, specialist voor- 
en vroegschoolse periode 
bij Stichting Lezen, vertelt 
over de successen en de 
plannen.

    
   

Marijke Bos van 
Stichting Lezen over 
BoekStart en de 
Gemeentelijke Gezins-
aanpak

Informeren & activeren
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Inspiratie & 
informatie 

Samen sterk voor 
leesbevordering in 
Zundert

• Directie kinderopvang,  
 vve en buitenschoolse  
 opvang 

• Pedagogisch mede- 
 werkers kinderopvang,  
 vve en buitenschoolse  
 opvang 

• Voorleescoördinatoren  
 kinderopvang 

• Schoolleiding po 

• Leerkrachten  

• Studenten aan de  
 lerarenopleiding 

• Bibliotheekmedewerkers 

• Bibliotheekdirecteuren 

• Educatieteam 
 bibliotheken/po-
 specialisten 

• Leesmediaconsulenten  
 bibliotheek

• Koppelen aan 
 communicatie rondom het  
 Leesoffensief Brabant.  

• Op het onderwijsgedeelte  
 van de bibliotheekwebsite  
 plaatsen. 

• Als tip in een persoonlijke  
 mail naar kinderopvang,  
 vve en buitenschoolse  
 opvang in je werkgebied  
 / de contactpersoon die je  
 hebt bij de scholen.

• Meenemen in nieuwsbrief  
 van jouw bibliotheek  
 gericht op b2b.

• Neem het mee in gesprek- 
   ken met kinderopvang,  
 vve, buitenschoolse  
 opvang, scholen en  
 schoolleiding.

Binnen het Leesoffensief 
Brabant werken verschillen-
de onderwijsinstellingen en 
kinderopvangorganisaties 
samen met gemeenten en 
bibliotheken aan een leeslus-
tige generatie. 

Daniëlla Schijfs, unitmanager 
van Kober kinderopvang, 
werkt op het gebied van 
leesbevordering nauw 
samen met Nelleke ten Haaf, 
programmamaker educatie 
0-18 jaar van Bibliotheek 
West-Brabant. Lees meer 
over de mooie en beleids-
matig goed verankerde 
initiatieven die hieruit zijn 
ontstaan voor kinderen van 
0 tot 6 jaar.

Strategische samen-
werking Kober Kinder-
opvang en Bibliotheek 
West-Brabant

Informeren & inspireren
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Inspiratie & 
informatie 

‘Alles draait om 
balans’

• Directie kinderopvang 

• Pedagogisch 
 medewerkers 
 kinderopvang 

• Studenten aan de  
 lerarenopleiding 

• Bibliotheekmedewerkers 

• Bibliotheekdirecteuren 

• Educatieteam 
 bibliotheken/po-
 specialisten 

• Leesmediaconsulenten  
 bibliotheek

• Nieuwsbrief van de 
 bibliotheek

• Als tip in een persoonlijke  
 mail naar pedagogisch  
 medewerkers van kinder- 
 dagverblijven in je 
 werkgebied.

• Meenemen in nieuwsbrief  
 van jouw bibliotheek  
 gericht op b2b.

• Deel het met leraren in je  
 werkgebied / de contact- 
 persoon die je hebt bij de  
 scholen.

• Relevante social media- 
 kanalen van de bibliotheek  
 gericht op b2b.

Kinderen hebben recht op 
verhalen. Verhalen waar-
in zij zichzelf of situaties 
herkennen, die hun wereld 
groter maken. De fantasie 
prikkelen, nieuwsgierigheid 
opwekken. Die aansluiten én 
uitdagen tegelijk. Hoe kun je 
(digitale) verhalen zo inzetten 
dat ze de woordenschat, 
nieuwsgierigheid en het 
leesplezier van kinderen 
vergroten? Taalkundige 
Denise Bontje legt uit.

Bewust mediagebruik bij 
jonge kinderen stimuleert 
de (taal)ontwikkeling

Enthousiasmeren & 
Activeren
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Expertise & 
kennis

Een diverse en 
inclusieve 
boekenplank  

• Bibliotheekmede- 
 werkers

• Pedagogisch 
 medewerkers 
 kinderopvang

• Leerkrachten

• Studenten aan 
 de lerarenopleiding

• Deel het met kinderop- 
 vang, vve en buiten- 
 schoolse opvang in je  
 werkgebied.

• Deel het met scholen en  
 schoolleiding.

• Deel het met leraren-
 opleiding. 

• Boekentips: Het is tijd voor 
een diverse en inclusieve 
boekenplank. Waarin kinde-
ren zichzelf en hun gezins-
situatie herkennen. Waarin 
naast traditionele rollen en 
gezinspatronen ook ruimte is 
voor andere perspectieven 
in cultuur, achtergrond en 
gewoonten. Joan Windzak 
vindt dat het aanbod voor 
met name heel jonge kinde-
ren van 0 tot 2 jaar diverser 
kan. “Als kinderen denken: 
hé, dat boek gaat over mij, 
over mijn familie en over kin-
deren zoals ik, dan verlaag 
je de leesdrempel. Zeker bij 
jonge kinderen.”
 
• Rose Stories: De uitgeverij 
heeft een scherp oog voor 
wat er leeft in de maat-
schappij. Die verhalen brengt 
zij samen met de verteller 
de wereld in. Het is hun 
missie om de stemmen en 
gezichten waaraan we ons 
spiegelen nog diverser te 
maken. 

- Boekentips
- Rose Stories 

Informeren & Inspireren
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Expertise & 
kennis

‘Help ouders en 
leerkrachten door 
anders te sorteren’

• Bibliotheekmede-
 werkers

• Pedagogisch mede- 
 werkers kinderopvang

• Leerkrachten

• Studenten aan de  
 lerarenopleiding

• Meenemen in nieuwsbrief  
 van jouw bibliotheek  
 gericht op b2b.

• Deel het met kinderop- 
 vang, vve en buiten- 
 schoolse opvang in je  
 werkgebied.

• Deel het met leraren in je  
 werkgebied / de contact- 
 persoon die je hebt bij de  
 scholen.

• Neem het mee in gesprek- 
 ken met scholen en  
 schoolleiding.

Ontwikkelingspsycholoog 
dr. Ewald Vervaet pleit ervoor 
dat bibliotheken hun aanbod 
aanpassen aan de boek- en 
leesontwikkeling van 
kinderen. Want boeken die 
aansluiten bij de ontwikke-
lingsfase en de leesrijpheid 
van een kind – dat waar 
het kind neurologisch en 
psychologisch aan toe is 
– zorgen voor een betere 
leesvaardigheid en leesmo-
tivatie.

Aansluiten bij en inspelen 
op lees- en boekontwik-
keling van kinderen met 
een passend boekaan-
bod

Informeren & Inspireren
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Inspiratie & 
informatie 

Praat Nederlands 
met me? Praat in de 
taal van je hart!

•  Bibliotheekmede-
 werkers 
 
•  Bibliotheekdirecteuren

•  Educatieteam 
 bibliotheken/po-
 werkers

•  Pedagogisch mede- 
 werkers kinderopvang,  
 vve en buitenschoolse  
 opvang
 
•  Leerkrachten

•  Studenten aan de  
 lerarenopleiding

•  Onderwijsbeleids- 
 medewerkers 
 gemeenten

•  Beleidsverantwoor- 
 delijke Educatie 
 gemeente

• Nieuwsbrief van de 
 bibliotheek.

• Koppelen aan communi- 
 catie rondom het Leesof- 
 fensief Brabant.

• Als tip in een persoonlij- 
 ke mail naar pedagogisch  
 medewerkers/leraren in je  
 werkgebied.

• Vraag de leesmedia-
 consulenten van jouw  
 bibliotheek om dit te delen  
 met hun relevante 
 contacten en via kanalen  
 zoals LinkedIn, Twitter. 

• Neem het mee in een 
 persoonlijke mail of bij  
 bezoek aan de gemeente.
 

Veel kinderen in Nederland 
groeien op met een andere 
moedertaal. Hun ouders 
spreken beperkt of geen 
Nederlands. Hoe helpen we 
deze kinderen het beste? 
Door aandacht te schenken 
aan beide talen! Toos van 
den Beuken, lees-media-
coach bij Bibliotheek 
Helmond-Peel, beet zich 
vast in het onderwerp 
meertaligheid en deelt haar 
bevindingen.

Meertaligheid in de 
bibliotheek

Inspireren & Activeren
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Inspiratie & 
informatie

‘In een ideale wereld 
is kinderliteratuur een 
afspiegeling van de 
samenleving’

• Pedagogisch 
 medewerkers kinder- 
 opvang, vve en buiten- 
 schoolse opvang

• Leerkrachten

• Als tip in een persoonlijke  
 mail naar pedagogisch  
 medewerkers in je werk- 
 gebied.

• Deel het met leraren in je  
 werkgebied / de contact- 
 persoon die je hebt bij de  
 scholen.

• Nieuwsbrief van de 
 bibliotheek.

Hoe is het om je moeder uit 
het oog te verliezen tussen 
kleurige gewaden op een 
Arabische markt? Na het 
lezen van Duizend-en-één 
paarse djellaba’s weet je het. 

Het prentenboek verscheen 
in de zomer van 2020, als 
liefdesproject van kinderboe-
kenschrijfster Lisa Boersen 
en debutante Hasna 
Elbaamrani. Nu staat het al 
in de Prentenboek Top 10 
van De Nationale Voorlees-
dagen 2022. 

De schrijfsters vertellen over 
hun boek, hun drijfveren en 
hun eigen liefde voor lezen.

De schrijfsters van 
Duizend-en-één paarse 
djellaba’s aan het woord

Inspireren & 
Enthousiasmeren
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Inspiratie & 
informatie

Lezen op het beroeps-
onderwijs = twee 
generaties in één klap 
bereiken

• Studenten aan de  
 lerarenopleiding

• Schoolleiding leraren- 
 opleiding

• Onderwijsbeleids-
 medewerkers 
 gemeenten

• Koppelen aan communi- 
 catie rondom het 
 Leesoffensief Brabant.

• Persoonlijke mail naar  
 lerarenopleiding, vooral  
 schoolleiding. 

• Neem het mee in je 
 gesprek met de pabo.

• Op het onderwijsgedeelte  
 van de bibliotheekwebsite  
 plaatsen. 

• Neem het mee in gesprek  
 met de gemeente.

In Zuid-Limburg wordt 
hard gewerkt om taal-
achterstanden bij mbo-
studenten aan te pakken. 
Want: het boost de toe-
komst van leesplezier. 

De lezende onderwijsassis-
tent, docent en pedagogisch 
medewerker is beter toe-
gerust om kinderen te laten 
lezen. Miriam Jennekens 
en Veerle Dremmen van 
SCHUNCK Bibliotheek en 
Esther Hendriks, oud-docen-
te Nederlands en projectlei-
der, vertellen over het project 
VISTA Leest!. 

De toekomst van 
leesplezier

Inspireren & Activeren
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Programmering 
& activiteiten

De allerjongste doel-
groep bereiken: hoe 
doe je dat?

• Iedereen • Koppelen aan 
 communicatie rondom het  
 Leesoffensief Brabant.

• Neem het mee in gesprek  
 met de gemeente.

• Deel het met kinderop- 
 vang, vve en buiten- 
 schoolse opvang in je  
 werkgebied.

• Deel het met leraren in je  
 werkgebied / de contact- 
 persoon die je hebt bij de  
 scholen.

• Meenemen in nieuwsbrief  
 van jouw bibliotheek  
 gericht op b2b.
 

Zo snel mogelijk na de 
geboorte beginnen met 
(voor)lezen, is het devies. 
Maar hoe bereik je baby’s en 
dreumesen, de allerkleinste 
lezers in wording? Huis73, 
het cultuur-educatief 
platform voor kennis en 
talentontwikkeling in Den 
Bosch, zet er vol op in sinds 
2007. Annette Janssen, 
specialist Lezen, en Marloes 
van den Berg, community 
librarian en BoekStartcoach, 
delen hun ervaringen.

De belangrijkste 
ingrediënten om baby’s 
en dreumesen te 
bereiken.

Inspireren & Activeren
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Impact & 
onderzoek

Thuis voorlezen met 
digitale prentenboeken

• Bibliotheekmede-
 werkers

• Bibliotheekdirecteuren

• Educatieteam 
 bibliotheken/po-
 specialisten

• Pedagogisch mede- 
 werkers kinderopvang,  
 vve en buitenschoolse  
 opvang

• Koppelen aan 
 communicatie rondom het  
 Leesoffensief Brabant.

• Deel het met kinderop- 
 vang, vve en buiten- 
 schoolse opvang in je  
 werkgebied.

• Deel het met leraren in je  
 werkgebied / de contact- 
 persoon die je hebt bij de  
 scholen.

• Meenemen in nieuwsbrief  
 van jouw bibliotheek  
 gericht op b2b.

Voorlezen is goed voor jonge 
kinderen. Het stimuleert de 
taalontwikkeling en vergroot 
de woordenschat. Alleen 
worden lang niet alle jonge 
kinderen voorgelezen. Door 
tijdgebrek van de ouders, 
of omdat ouders moeite 
hebben met de taal. Profes-
sor Adriana Bus onderzocht 
bij vve-peuters of thuis 
voorlezen uit een digitaal 
prentenboek barrières weg 
kan nemen ten opzichte van 
voorlezen van papier. En of 
deze manier van voorlezen 
zorgt voor een grotere woor-
denschat.

Veelbelovend onderzoek 
naar taalontwikkeling bij 
digitale boeken vs papie-
ren boeken

Informeren
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Expertise & 
kennis

‘Zo doen wij dat altijd’ •  Pedagogisch 
 medewerkers kinder- 
 opvang, vve en buiten- 
 schoolse opvang

•  Studenten aan de  
 lerarenopleiding

• Persoonlijke mail aan  
 pedagogisch medewer- 
 kers in kinderopvang, vve  
 en buitenschoolse opvang  
 in je werkgebied.

• Deel het met de school- 
 leiding en studenten van  
 de lerarenopleiding.

• Meenemen in nieuwsbrief  
 van jouw bibliotheek  
 gericht op b2b.

• Relevante social media-
 kanalen van de bibliotheek  
 en van individuele mede- 
 werkers met relevante  
 contacten denk aan 
 LinkedIn, Twitter. 

• Nieuwsbrief van de 
 bibliotheek.

• Op het onderwijsgedeelte  
 van de bibliotheekwebsite  
 plaatsen. 

•  Voorleesroutines in de 
kinderopvang: Voorlezen 
is belangrijk en leuk. En 
verdient eigen routines en 
gewoonten. Als voorlezen 
volgens een vast patroon 
verloopt, geeft dat zowel de 
pedagogisch medewerker 
als de kinderen houvast. 
Elly van der Linden, Bureau 
Leesbevordering en Taalsti-
mulering, adviseert pedago-
gisch medewerkers over het 
ontwikkelen van voorlees-
routines. Zij legt uit waarom 
ze zo waardevol zijn, geeft 
voorbeelden en tips.
 
•  Pilot in de kinderopvang: 
Kunst van Lezen ontwikkel-
de in combinatie met Moni-
tor BoekStart een pilot in de 
kinderopvang waarin digitale 
prentenboeken centraal 
staan. De pilot leverde mooie 
nieuwe inzichten op.

•  Voorleesroutines in de  
 kinderopvang

• Pilot in de kinderop- 
 vang: effectief werken  
 met digitale prenten- 
 boeken

Informeren & Inspireren
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Programmering 
& activiteiten

•  Voorleesfilmpjes en   
 digitale prenten-
 boeken - goed voor  
 de taalontwikkeling 

• Inclusieve boeken-
 club op Instagram 

• Tekstloze prenten-
 boeken en praatplaten 

• In de agenda: 
 Media Ukkie Dagen  
 2022 en Nationale  
 Voorleesdagen 2022 

• Directie kinderopvang,  
 vve en buitenschoolse  
 opvang

• Pedagogisch mede- 
 werkers kinderopvang,  
 vve en buitenschoolse  
 opvang

• Voorleescoördinatoren  
 kinderopvang

• Schoolleiding po

• Leerkrachten 

• Studenten aan de 
 lerarenopleiding

• Schoolleiding 
 lerarenopleiding

• Relevante social media- 
 kanalen van de bibliotheek  
 denk aan LinkedIn, Twitter. 

• Nieuwsbrief van de 
 bibliotheek.

• Op het onderwijsgedeelte  
 van de bibliotheekwebsite  
 plaatsen. 

• Deel het met pedagogisch  
 medewerkers en leraren in  
 je werkgebied.

• Voorleesfilmpjes en digitale 
prentenboeken: De biblio-
theek heeft verschillende 
digitale prentenboeken en 
voorleesfilmpjes online staan. 
Leuk voor peuters, kleuters en 
ouders!

• Inclusieve boekenclub op 
Instagram: Aisha laat zien 
welke boeken er zijn als je op 
zoek bent naar kinderboeken 
waarin kinderen met een 
andere culturele achtergrond 
centraal staan.

• Tekstloze prentenboeken 
en praatplaten: Met deze 
werkvormen heb je direct een 
leidraad om ermee aan de 
slag te gaan en de taalvaar-
digheid en meertaligheid van 
kinderen te stimuleren.

• Media Ukkie Dagen 2022: 
Netwerk Mediawijsheid 
organiseert van 25 maart t/m 
1 april 2022 de Media Ukkie 
Dagen om ouders handvatten 
te bieden bij de mediaopvoe-
ding van hun jonge kind.

• Nationale Voorleesdagen 
2022: Doelstelling van deze 
jaarlijkse campagne is het 
stimuleren van voorlezen aan 
kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen. 

Inspirerende initiatieven 
uit de bibliotheek

Inspireren & Activeren
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Colofon
Lees Lezer Leest! - editie het jonge kind is een digitale uitgave van Cubiss.

Eerder dit jaar verschenen ook:
- Lees Lezer Leest! - editie jongeren & voortgezet onderwijs
- Lees Lezer Leest! - editie kinderen & basisonderwijs

Al je vragen, opmerkingen en ideeën kun je met ons delen via educatie@cubiss.nl.

https://www.leeslezerleestpo.cubiss.nl/lees-lezer-leest-vo/cover
https://www.leeslezerleestpo.cubiss.nl/lees-lezer-leest-po/cover



