
Kansrijke Start  
voor ieder kind
zowel nu als straks
Welke rol heeft de bibliotheek 
binnen het actieprogramma 
Kansrijke Start?



Een Kansrijke 
Start voor
ieder kind!

Beste lezer, 

De eerste duizend dagen van een kind zijn 
cruciaal voor een goede start. Zijn er in die 
periode  tegenslagen, dan bestaat de kans 
dat een kind zich minder goed ontwikkelt.

In het actieprogramma Kansrijke Start werken gemeenten 
en het Rijk samen met alle partijen die betrokken zijn bij 
de eerste duizend dagen van het kind (gerekend vanaf 
het begin van de zwangerschap) aan een goede start voor 
zoveel mogelijk kinderen. Denk hierbij aan het ziekenhuis, 
het consultatiebureau, de GGD, kinderopvangorganisaties 
en scholen. Deze organisaties helpen (aanstaande) ouders 
met zorg en ondersteuning op verschillende gebieden. En 
natuurlijk hoort ook de bibliotheek in dit rijtje thuis. 

De taalontwikkeling van kinderen is belangrijk voor 
een optimale kans op een goede toekomst. In Limburg 
werkt Cubiss vanuit een provinciale taak samen met de 
bibliotheken aan meer aandacht voor taal. Naast het 
uitrollen van landelijke programma’s, zoals BoekStart 
en de Bibliotheek op school, zetten we ons in voor meer 
urgentiebesef bij verschillende partners als het gaat 
om het stimuleren van taalontwikkeling bij jeugd en 
jongeren. 

In dit magazine lees je meer over de (taal)ontwikkeling 
van de allerjongsten en hoe bibliotheken zich inzetten 
om kinderen een kansrijke start te geven. Taalvaardigheid 
is een basisvoorwaarde voor jeugd en jongeren om 
mee te kunnen doen. Om een plekje op te eisen in de 
samenleving. Nu en straks.

Veel inspiratie en leesplezier!
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De geheimen  
van 

het babybrein

Ieder kind verdient de best mogelijke start en 
een optimale kans op een goede toekomst.  
De gezondheid van een kind voor, tijdens 
en na de geboorte blijkt een belangrijke 
voorspeller van het welbevinden op latere 
leeftijd. Maar waarom zijn die eerste duizend 
dagen zo ontzettend belangrijk? 

“Baby’s zijn heel fascinerend.” 
Aan het woord is Sabine 
Hunnius, directeur van het 
Baby and Child Research 
Center en hoofd van de 
BabyBRAIN-groep van de 
Radboud Universiteit in 
Nijmegen. “We zijn allemaal 
ooit baby geweest, maar 
we kunnen ons daar niets 
meer van herinneren. Toch 
weten we intussen op basis 
van onderzoek dat baby’s de 

wereld anders waarnemen dan wij en we weten ook dat 
ze kleine leermachines zijn die vanaf het eerste moment 
beginnen om informatie op te nemen over alles in hun 
omgeving.”

Maar waarom is de babytijd zo’n belangrijke 
tijd in ons leven?
“De eerste duizend dagen in een mensenleven, gerekend 
vanaf de conceptie, hebben meer invloed op onze 
ontwikkeling en gezondheid dan elke andere periode 
daarna. En daarom is het belangrijk – en dit wordt 
bevestigd door economen zoals Nobelprijswinnaar James 
Heckman – om te investeren in kinderen op die heel jonge 

leeftijd. Daar kunnen we nog het meeste verschil maken.
Een belangrijk onderdeel van de breinontwikkeling 
gebeurt tijdens de zwangerschap. Ons brein bestaat uit 
hersencellen, ook wel neuronen genoemd. Dat zijn er 
ongeveer honderd miljard, een haast onvoorstelbare 
hoeveelheid. En al die hersencellen worden al gevormd 
tijdens de zwangerschap. Slechts op zeer beperkte schaal 
worden er na de zwangerschap nog nieuwe hersencellen 
gevormd. Maar dit wil niet zeggen dat het brein van de 
baby dan al is uitgegroeid. In tegendeel, onze hersencellen 
vormen namelijk ook een complex netwerk. En juist 
dat netwerk moet zich vormen in de eerste jaren na de 
geboorte.”Sabine Hunnius 
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Hoe wordt dat netwerk gevormd?
“Allereerst worden er vlak na de geboorte bijna lukraak 
veel verbindingen gemaakt tussen de hersencellen 
onderling. Tegelijkertijd verdwijnen er ook weer 
verbindingen. Dat lijkt niet erg productief, maar toch 
is het heel zinvol: op deze manier passen de hersenen 
zich perfect aan aan de omgeving waarin we als kind 
opgroeien.” 

Als we naar baby’s kijken, kunnen we dan iets 
zien van deze ontwikkeling van de hersenen? 
“Wat wij als onderzoekers kunnen meten, is hoe dit 
ontstaan en verdwijnen van verbindingen werkt bij 
de taalontwikkeling van jonge kinderen. Amerikaanse 
onderzoekers hebben bijvoorbeeld vastgesteld dat zowel 
Amerikaanse als Japanse baby’s van een paar maanden 
oud al het verschil kunnen horen tussen “r” en “l”. Nu 
moet je weten dat het in het Japans niet belangrijk is om 
dit verschil te kunnen horen. Naarmate de baby’s ouder 
werden, konden de Amerikaanse baby’s het verschil 
tussen “r” en “l” steeds beter horen. Maar de Japanse 
baby’s begonnen die vaardigheid juist langzaamaan 
kwijt te raken. Zij werden expert in het horen van de 
taalklanken die in hun taal cruciaal zijn.”

Wat toont dit onderzoek precies aan?
“Dit is echt een spectaculaire ontdekking geweest. Het 
laat zien hoe de hersenen van de baby zich op een 
fundamentele manier aanpassen aan de taal die ze 
dagelijks horen. In vervolgonderzoek is onderzocht wat 
belangrijk is voor baby’s om expert te worden in hun 
moedertaal. Daaruit is gebleken dat het actief bezig zijn 
met taal een cruciale rol speelt in de taalontwikkeling van 
jongs af aan.”

En kan die taalontwikkeling dan geholpen 
worden door allerlei soorten media?
“Ook daar is onderzoek naar gedaan. En wat blijkt? 

Baby’s en dreumesen leren niet echt veel van taalaanbod 
via filmpjes. Sterker nog, een onderzoek vond zelfs een 
negatieve samenhang tussen het kijken naar filmpjes en 
taalontwikkeling: dus hoe meer tijd baby’s doorbrachten 
kijkend naar dit soort media, hoe minder woorden ze later 
kenden. Wat echt bevorderlijk bleek voor taalontwikkeling 
was het actief bezig zijn met taal: veel praten, verhaaltjes 
vertellen en dagelijks voorlezen. Dit draagt bij aan de 
groei van de woordenschat.”

Maar in televisieprogramma’s en filmpjes 
worden toch ook verhalen verteld? Waarom 
hebben die dan geen effect?
“Het kijken naar televisie en filmpjes gaat mogelijk ten 
koste van activiteiten die ouders en kinderen samen 
doen – zoals voorlezen, spelen en stoeien. Interactief spel 
en liefdevol contact met anderen hebben een positief 
effect op de ontwikkeling van kinderen. Vaak kijken jonge 
kinderen alleen naar de televisie en filmpjes en is de 
ouder of verzorger iets anders aan het doen. Er is dan dus 
geen contact en geen mogelijkheid om hier een interactief 
leermoment van te maken.”

Kunnen jonge kinderen dan beter helemaal 
niet naar de televisie kijken?
“Het officiële advies is dat kinderen jonger dan twee 
jaar beter niet aan beeldschermmedia kunnen worden 
blootgesteld. Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat het 
de ontwikkeling van zulke jonge kinderen bevordert. Uit 
recent onderzoek blijkt echter dat zo’n 55 procent van 
de kinderen onder de twee jaar televisie kijkt en zo’n 
40 procent ook gebruikmaakt van een tablet om daarop 
filmpjes te kijken of spelletjes te doen. Nu de realiteit zo 
anders blijkt te zijn, is het devies: als ze dan toch kijken, 
bewaak dan de kwaliteit van wat ze kijken en zorg voor 
voldoende afwisseling in activiteiten. En het belangrijkste 
advies: als ze kijken, kijk dan mee. Op het moment dat je  
samen kijkt, kun je er toch een mooie interactie van maken.”

Dus beeldschermen tot twee jaar liever niet. 
Maar wat werkt dan wel?
“Dat is duidelijk. Samen lezen heeft een positief effect 
op de taalontwikkeling van jonge kinderen. Daarbij is 
het belangrijk dat je aandacht hebt voor je kindje. Je 
volgt bijvoorbeeld de kijkrichting en benoemt wat je ziet. 
Als de aandacht voor een bladzijde verslapt, volg je het 
kind en kijk je waar het vervolgens door geboeid raakt. 
Deze interactieve manier van voorlezen is belangrijk 
voor het vergroten van de woordenschat. Maar ook zorgt 
het ervoor dat lezen een gezellige gewoonte wordt, een 
terugkerende activiteit waar je kind plezier in heeft. 
Want zoals ik al eerder zei, die liefdevolle, stimulerende 
omgeving is cruciaal voor een optimale ontwikkeling.” 

Meer informatie:
Wil je meer weten over het babybrein? Lees dan het boek dat 

Sabine Hunnius erover schreef: Het babybrein – Wat iedereen 

moet weten over de hersenontwikkeling van baby’s (Uitgeverij 

Prometheus). En klik hier om meer te lezen over het Baby and 

Child Research Center. 
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Taal. Armoede. Gezondheid. Voor velen 
woorden die niets met elkaar te maken 
lijken te hebben. Maar niets is minder 
waar. Een zwakke gezondheid, armoede en 
taalachterstand zijn belangrijke voorspellers 
van problemen – zowel fysiek als mentaal 
– op latere leeftijd. Ieder kind verdient de 
best mogelijke start van zijn of haar leven. 
En daarmee de kans op een goede toekomst. 
De bibliotheek heeft alle expertise rondom 
taalontwikkeling, leesmotivatie, leesplezier 
en digitale geletterdheid. Daarom speelt juist 
de bibliotheek een belangrijke rol in een 
kansrijke start voor ieder kind.

Diverse bibliotheken maken onderdeel uit van een 

lokaal of regionaal netwerk rondom Kansrijke Start: het 

landelijke actieprogramma waarin gemeenten en het 

Rijk samenwerken met alle partijen die betrokken zijn bij 

de eerste duizend dagen van een kind. Zoals Bibliotheek 

Kerkrade (vestiging Kerkrade), Bibliotheek Maas en Peel 

(vestiging Reuver) en SCHUNCK Bibliotheek (in Heerlen). 

Ilse Verburgh, directeur bestuurder bij Bibliotheek 

Kerkrade: “Taal is de sleutel voor succes. Je kunt niet 

vroeg genoeg beginnen met het leggen van een goede 

taalbasis, bijvoorbeeld door voor te lezen. Daarom moeten 

we ouders stimuleren om meer met taal te doen. Want zij 

spelen een belangrijke rol in de taalopvoeding van hun 

kinderen en hebben daarin verantwoordelijkheid.” Boekjes 

lezen, liedjes zingen, praten en spelen met kinderen 

is belangrijk. En ook de bibliotheek bezoeken. Miriam 

Jennekens, beleidsmaker bij SCHUNCK Bibliotheek: “Bij 

SCHUNCK Bibliotheek 

hanteren we, naast 

ons reguliere aanbod 

voor de doelgroep, 

het gezinsgericht 

werken. Onze missie 

is iedereen bewust 

maken van de kracht 

van taal. Niet alleen 

ouders, maar ook 

ketenpartners!”

Ilse Verburgh

Taal en gezondheid onlosmakelijk verbonden
De bibliotheek in Heerlen werd als eerste bibliotheek 

door de gemeente betrokken bij Kansrijke Start. Miriam 

Jennekens: “We weten dat kinderen die leesvaardiger 

zijn beter presteren op school. En dat ze meer 

basisvaardigheden ontwikkelen, die nu en later een 

positieve invloed hebben op gezondheid, onderwijs, 

werk, financiën en relaties. Maar: veel ouders die zelf 

moeite hebben met taal, vinden het lastig om hun kind 

te helpen op dit vlak. Als bibliotheek hebben wij de taak 

die ouders te helpen én ketenpartners bewust te maken 

van dit gegeven.” Ook Bibliotheek Kerkrade is daarmee 

bezig onder de noemer positieve gezondheid: het idee 

dat sociale contacten, bewegen, gezonde voeding, de 

kans krijgen om jezelf te ontwikkelen bijdragen aan de 

gezondheid van een individu. Ilse Verburgh: “We willen 

ervoor zorgen dat mensen goed functioneren op álle 

vlakken van positieve 

gezondheid. Naast 

taalvaardigheid 

moeten ook 

woonsituatie, 

werksituatie, financiën 

en gezondheid in orde 

zijn. Daarop stemmen 

wij als bibliotheek ons 

programma af. Met 

als doel een positieve 

invloed uit te oefenen 

op al die gebieden.”

Miriam Jennekens

Toegevoegde waarde
Dat taal belangrijk is, mag helder zijn. Maar de bibliotheek 

kan niet alléén stappen zetten. Netwerkpartners 

versterken elkaar echter nog onvoldoende. De verbinding 

tussen zorg- en welzijnsorganisaties, zoals de GGD en het 

consultatiebureau, en de bibliotheek is essentieel. “Maar 

als bibliotheek ben je niet automatisch ketenpartner,” 

zegt Ilse Verburgh. “Tot organisaties tot het inzicht komen 

dat wij wel degelijk iets kunnen betekenen. Wij zorgen 

voor verbinding.” Miriam Jennekens: “In eerste instantie 

vinden sommige netwerkpartners ons een vreemde 

eend in de bijt. Maar binnen onze gemeente zijn er veel 

laaggeletterden, en het is een feit dat de bibliotheek een 

enorme groep mensen bereikt. Wij zijn een vraagbaak; 

hebben een kennis- en informatierol.”

Korte lijnen
Plannen maken over een gezamenlijke aanpak kost tijd. 

Tijd die grote zorg- en welzijnsorganisaties niet altijd 

hebben, zegt Miriam Jennekens. Terwijl het opstellen van 

Bibliotheken in 
beweging voor
Kansrijke Start
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gezamenlijke doelen juist zo belangrijk is, benadrukt ze. 

“Iedereen vindt taal heel belangrijk, maar we moeten 

commitment tonen. Nauw samenwerken. En dat kost 

energie.” Daarom sluiten de partijen bij elkaar aan in een 

netwerk. Waarin ze toch af en toe samenkomen, of online 

overleggen. Want communicatie is onmisbaar. “Willen we 

de expertise van iedere organisatie optimaal benutten, 

dan moeten we weten wat we aan elkaar hebben. Korte 

lijnen zijn daarom belangrijk. Binnen het netwerk vinden 

we elkaar makkelijker.” Dat helpt vervolgens ook bij 

het bereiken van ouders. “Weten we wanneer bepaalde 

organisaties een rol spelen in het leven van kinderen 

en hun ouders, dan weten we ook wanneer we ze op 

welke plek kunnen treffen. En kunnen we ze eventueel 

makkelijker wijzen op de ondersteunende rol van de 

bibliotheek.”

Kansrijke start in de bibliotheek
In de bibliotheken krijgt Kansrijke Start een belangrijke 

plek. In de programmering, maar ook fysiek zichtbaar. 

Bibliotheek Maas en Peel organiseert bijvoorbeeld 

trainingen “interactief voorlezen” voor ouders. Er zijn 

spreekuren voor ouders in samenwerking met het 

consultatiebureau. En er is een BoekStarthoek, met 

interessante boeken voor jonge ouders. Miriam Ambaum, 

lees- en mediaconsulent team educatie bij Bibliotheek 

Maas en Peel: “Voor sommigen is er een drempel om de 

bibliotheek binnen te stappen. Wij proberen mensen 

op allerlei wijzen die drempel over te krijgen, op een zo 

laagdrempelig mogelijke manier. Zo komt bijvoorbeeld de 

buurtsportcoach langs in de bibliotheek om te vertellen 

over het belang van bewegen. Wij sluiten daarbij aan met 

boekjes over bewegen. Zo proberen we op elk onderwerp 
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– gezondheid, armoede 

en laaggeletterdheid – de 

verbinding met belangrijke 

organisaties te maken.”

Ook bij SCHUNCK Bibliotheek 

en Bibliotheek Kerkrade krijgt 

Kansrijke Start aandacht in de 

bibliotheek. Miriam Jennekens: 

“Ook wij hebben informatieve 

kasten met boeken over 

gezondheid, zwangerschap en 

opvoeding. Ouders kunnen 

met een kinder- en jeugdpasje 

deze boeken voor volwassenen gratis lenen. Daarnaast 

organiseren we activiteiten als “Vraag het aan Sjpruut” – 

spruitje in Limburgs dialect – waar we op speelse manier 

aan de slag gaan met taal voor ouder en kind.” Ilse 

Verburgh: “Bij ons in de bibliotheek in Kerkrade vind je 

ook het Informatie- en OntwikkelPlein. Al onze partners 

vervullen daarin een rol met workshops, lezingen, 

presentaties en andere activiteiten.”  

 

Trainingen voor professionals 
En de bibliotheken maken niet alleen ouders bewust 

van hun rol in de taalontwikkeling van hun kinderen. 

Miriam Ambaum: “We verzorgen ook trainingen voor 

professionals uit de zorg- en welzijnsbranche, het 

onderwijs of de bibliotheeksector voor het signaleren 

en herkennen van laagtaalvaardige ouders. Zodat we 

ze binnen ons (regionale) netwerk Kansrijke Start beter 

kunnen helpen.”

Kapstok
Zowel Ilse Verburgh als Miriam Jennekens en Miriam 

Ambaum geven aan dat verankering

van Kansrijke Start in het beleid van de bibliotheek 

onmisbaar is voor het slagen ervan. Ilse Verburgh: 

“Kansrijke Start is een kapstok waaronder we allerlei 

programmalijnen scharen die we hebben voor ouders en 

jonge kinderen rondom gezondheid, geld en schulden, 

armoede, kunst en cultuur en lezen.”

Dat betekent ook dat er zo veel mogelijk mensen 

binnen de bibliotheek bij Kansrijke Start moeten 

worden betrokken. Binnen Bibliotheek Kerkrade en 

SCHUNCK Bibliotheek zijn dat diverse professionals; 

van programmeur tot collectioneur en van 

beleidsmedewerker tot voorleesconsulent. Miriam 

Ambaum benadrukt het belang van het betrekken van 

de leesmediaconsulent: “Die maakt de verbinding met 

kinderopvang en school, waar je kinderen én hun ouders 

treft.” Miriam Jennekens: “Het is belangrijk dat je met zijn 

allen over hetzelfde praat. Dat je dezelfde ambities en 

hetzelfde doel voor ogen hebt én je daar allemaal even 

hard aan wil werken. Werken we met zoveel mogelijk 

mensen aan Kansrijke Start, dan kunnen we veel meer in 

gang zetten.”

Maatschappelijke positie
De bibliotheek mag dan geen zorg- of welzijnsorganisatie 

zijn, het is wél meer dan een plek waar je boeken leent. 

“Kijk je naar onze wettelijke kerntaken, dan kun je die 

taakstelling veel breder invullen dan vanuit de krappe 

definitie”, vindt Ilse Verburgh. “Vroegtijdig betrokken zijn 

bij de ontwikkeling en kansen voor kinderen met hun 

ouders in brede zin is essentieel en hoort daarbij. Dus ook 

wat betreft hoe ouders omgaan met geld en schulden, 

armoede, creativiteit, informatie en kennis. Als we als 

bibliotheek samenwerken met de juiste instanties, dan 

versterken we onze maatschappelijke positie in de buurt.”

Tips voor andere bibliotheken die aan de slag willen 

met Kansrijke Start, hebben Miriam Jennekens, Ilse 

Verburgh en Miriam Ambaum ook. Ilse Verburgh: 

“Zoek de verbinding op met organisaties die jou 

verder kunnen helpen. Kijk waar de behoefte ligt en 

formuleer gezamenlijke doelen. Iedereen kan Kansrijke 

Start inpassen in de programmering, want je maakt 

het zo klein of groot als je zelf wil.” Miriam Ambaum: 

“Leer van collega’s in de bibliotheeksector. Zij hebben 

voorbeelden, die ze graag met je delen. Zoek daarin ook 

de samenwerking op: samen kun je mooie activiteiten 

organiseren. En haal energie uit elk succes dat je boekt.” 

Miriam Jennekens sluit zich daarbij aan. “Laaghangend 

fruit is altijd goed. Zoek aansluiting bij organisaties waar 

je bijvoorbeeld al mee samenwerkt. En durf ook te laten 

zien hoe belangrijk de bibliotheek als partner is. We zijn 

vaak te bescheiden, we mogen best laten zien wat we 

kunnen en waar we voor staan.”

Miriam Ambaum
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1. Zo blijkt uit het onderzoek van Flack, Field & Horst: The effects of shared 

storybook reading on word learning: A meta-analysis (2018). 

Voorlezen is altijd en overal een goed idee.  
Om de dag mee te beginnen, om de dag mee 
afsluiten, thuis, onderweg, bij de kinder-
opvang en op school. Er bestaat geen verkeerd 
moment om voor te lezen; alles is goed, als het 
maar een dagelijks ritueel wordt in het leven 
van jonge kinderen. De Limburgse illustrator 
en prentenboekenmaker Mark Janssen weet 
dat als geen ander. Al vijfentwintig jaar maakt 
hij kinderboeken. En zijn boeken worden 
gelezen over de hele wereld! 

Mark Janssen in zijn atelier.

Mark maakt zijn prentenboeken dan ook voor iedereen. 

Met veel plezier maakt hij al jaren illustraties bij de 

verhalen van andere schrijvers, zoals Sanne Rooseboom, 

Daan Remmerts de Vries en Reggie Naus. Maar zijn 

eigen prentenboeken maken, dat doet hij toch wel het 

allerliefste. “Omdat ik daar helemaal mijn ding mee kan 

doen: zelf ideeën bedenken, mijn eigen verhalen schrijven 

en dan die tekeningen maken.”

Illustraties zoals die van Mark zijn belangrijk tijdens het 

voorlezen aan jonge kinderen. Niet alleen laten ze zien 

wat er gebeurt in een verhaal, ze voegen ook wat toe aan 

de beleving van de lezer en luisteraar. Bovendien bieden 

ze de mogelijkheid om samen details te benoemen. Dit 

soort interactie tijdens het voorlezen is heel zinvol en 

vergroot bijvoorbeeld de woordenschat.1

Zijn tekeningen maakt Mark graag met aquarelverf op 

papier. Maar hij werkt niet alleen op deze ambachtelijke 

wijze. Als hij alles naar beste kunnen op papier heeft 

geschilderd, scant hij zijn werk in en werkt er vervolgens 

digitaal in verder. Zijn onderwerpen zijn fantasierijk. Hij 

wil dat kinderen uit alle werelddelen zich thuis voelen in 

zijn boeken. “Ik wil geen tekeningen maken die heel erg 

lijken op het Limburgse landschap. Dat is te specifiek.”

Afvalbergen als inspiratie
Toch vindt hij zijn inspiratie soms wel dicht bij huis. 

“Tijdens een fietstocht naar Luik in België zag ik aan de 

horizon allemaal spitse heuvels,” vertelt hij. “Het zijn 

afvalbergen van de plaatselijke industrie.  

Maar toen ik er langs fietste, 

vond ik dat het best wel 

eens slapende dino’s zouden 

kunnen zijn. Slapende dino’s 

die met hun rug naar boven 

liggen.” En zo werd in 2017 

het idee voor zijn boek 

Dino’s bestaan niet geboren. 

“Als je goed kijkt, zie je op 

de illustraties in dat boek 

allemaal slapende dino’s in het 

landschap liggen.”

Die puntige 
bergen  

in Limburg?  
Dat zouden  

wel eens 
slapende dino’s 
kunnen zijn …  

Foto cred
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Jonge kinderen zijn gebaat bij het samen praten over de 

illustraties en het verhaal van een boek. Hoe leuk is het 

als zij ontdekken dat bergen in een landschap eigenlijk 

geen bergen zijn maar dino’s! In de bibliotheek bestaat 

veel aandacht voor deze manier van interactief voorlezen.

Portretfoto’s van dieren
Mark is ondertussen alweer druk bezig met nieuwe 

projecten. Onlangs verscheen het boek Ik voel ik voel wat 

jij niet ziet, dat hij samen met schrijver Lotte Stegeman 

maakte. Het gaat over de emoties van dieren en hoe 

je dieren beter kunt begrijpen. “Hiervoor heb ik de 

dieren losgeknipt uit hun omgeving en ze tegen een 

witte achtergrond gezet,” zegt Mark. “Zo worden het net 

portretfoto’s.” En nu werkt hij aan illustraties bij veertien 

kinderliedjes die zijn geschreven door zanger Boudewijn 

de Groot. Even geen eigen prentenboek dus. “Nee, dat niet. 

Maar zo’n liedjesprentenboek is ook weer superleuk om 

te doen!”

Dit is een verkorte weergave van het interview met Mark 

Janssen in de podcast Leesbeesten & Luistervinken. 

Nieuwsgierig naar wat hij nog meer te vertellen heeft?  

Luister dan het hele gesprek.

Workshop Interactief voorlezen
Speciaal voor pedagogisch medewerkers in de 

kinderopvang en voorleesvrijwilligers ontwikkelde 

Cubiss de workshop Interactief voorlezen voor 

peuters. Bij deze workshop worden, aan de hand 

van boeken, filmpjes, oefeningen en opdrachten, de 

vijf stappen van interactief voorlezen doorlopen. 

Kijk hier voor meer informatie. 

Illustratie: Mark Janssen, uit Ik voel ik 

voel wat jij niet ziet (Luitingh-Sijthoff).
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Het begint  
met 

bewustwording 

Hermien Lankhorst is freelance strategisch 
adviseur en werkt onder andere voor Stichting 
Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. Sinds 
2017 richt zij zich op het thema gezinsaanpak 
en een kansrijke start voor het jonge kind op 
gebied van taalontwikkeling. 

“Een kansrijke start betekent dat ouders hun kind breed 

stimuleren, zodat de “gewone” ontwikkeling van een 

kind, de talenten die in een kind zitten, tot bloei kunnen 

komen”, legt Lankhorst uit. “De taalontwikkeling van een 

jong kind gaat bijna vanzelf, maar er is wel een prikkel 

nodig. Zonder die prikkel verloopt de taalontwikkeling 

minder goed en kunnen er achterstanden ontstaan. De 

gezinsaanpak gaat om het geven van ondersteuning 

aan ouders, zodat zij hun kind stimuleren bij de 

taalontwikkeling.”

Talenten ontplooien
Een goede taalontwikkeling speelt een grote rol in het 

leven van een jong kind. “Het is belangrijk op individueel 

niveau, zodat een kind zijn talenten en mogelijkheden 

Hermien Lankhorst

kan ontplooien. En het is belangrijk voor de maatschappij 

als geheel dat iedereen op een volwaardige manier kan 

deelnemen. We hebben volwassenen nodig die goed en 

kritisch kunnen nadenken en die verstandige keuzes 

kunnen maken. Juist die hele vroege periode in het leven 

van een kind, de eerste paar jaar, zijn daar ongelooflijk 

belangrijk in. Als je die periode niet goed doorkomt kun 

je daar de rest van je leven last van hebben. De hersenen 

zijn een enorm belangrijk orgaan en bij de geboorte nog 

niet volledig ontwikkeld. Alleen dat zie je niet aan de 

buitenkant. Daardoor hebben ouders vaak minder zicht 

op het belang van het stimuleren van deze ontwikkeling.”

Taalstimulering
De rol van ouders is erg groot als het aankomt op de (taal)

ontwikkeling van een kind. De eerste verklaring is voor de 

hand liggend. “Ouders, of verzorgers, brengen praktisch 

gezien gewoon de meeste tijd door met een kind, dus 

hebben ze ook de grootste invloed. Daarnaast is de rol van 

ouders heel groot vanwege de emotionele band. Kinderen 

reageren op een andere manier op hun ouders dan op 

“vreemden”. Vaak gaat de taalstimulering vanzelf goed 

en geven ouders een kind veel prikkels door het creëren 

van een taalrijke omgeving: veel voorlezen, veel praten 

en zingen en spelletjes doen. Maar ook ouders die het op 

deze manier aanpakken, doen dat lang niet altijd bewust. 

Ze hebben het bijvoorbeeld als kind zelf zo meegemaakt 

of zien het bij vrienden met kinderen, maar weten niet 

dat het zo belangrijk is. En dan is er dus nog een groep 

ouders die het niet alleen niet weet, maar ook niet doet. 

Er is over de hele breedte nog werk aan de winkel als het 

gaat om bewustwording over de rol van ouders bij de 

taalontwikkeling van hun kinderen.” 
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Gezin als kern
Deze bewustwording wordt idealiter aangewakkerd 

door een netwerk rondom het jonge kind. 

“Belangrijke partijen daarbij zijn de bibliotheek 

en de gemeente. Deze laatste moet zelfs de 

regierol op zich nemen vanaf 2025. Andere 

belangrijke partijen zijn instanties of organisaties 

waar ouders met jonge kinderen komen, zoals 

consultatiebureaus, de kinderopvang, scholen 

en welzijnsorganisaties. Maar er kan ook een 

rol zijn weggelegd voor religieuze organisaties, 

buurthuizen of een sportvereniging.. Bij de groep 

die toch al moeilijker te bereiken is, kan het lastig 

zijn om het vertrouwen te winnen, omdat gezinnen 

in deze groep vaak al met meerdere instanties te 

maken hebben. Het zou dan ook ideaal zijn als het 

gezin de kern vormt in de gezinsaanpak met de 

ondersteunende partijen als een aaneengesloten 

cirkel daaromheen zodat het gezin niet het gevoel 

heeft dat ze met vijftien verschillende partijen te 

maken hebben.” 

Het liefst zien we natuurlijk die ideale situatie. 

Maar hoe kunnen we die bereiken? “Partijen 

moeten van zichzelf weten wat ze goed kunnen 

en ook wat niet. De een heeft expertise op het 

gebied van voorlezen, de andere op het gebied 

van ondersteuning aan kwetsbare gezinnen, 

enzovoorts. Als je dat van elkaar weet en 

vervolgens gaat samenwerken, sluiten al die 

puzzelstukjes mooi op elkaar aan.”

Bibliotheek in netwerk
Lankhorst geeft aan dat alle openbare bibliotheken 

al samenwerken met verschillende partijen. “Dus 

het is niet altijd nodig om te zoeken naar nieuwe 

partners. Het is vaak een kwestie van nadenken 

hoe de samenwerking naar een hoger plan kan 

worden getild. Bovendien is de samenwerking 

nu vaak nog bilateraal. De bibliotheek heeft 

een lijntje met die en een lijntje met die. Het is 

mooier als dat samenkomt in een netwerk. In 

veel gemeenten zijn er al netwerken, bijvoorbeeld 

rondom armoedebestrijding, laaggeletterdheid 

of de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 

Kijk als bibliotheek wat er in jouw gemeente al 

bestaat aan structuren, netwerken en overleggen, 

en onderzoek of die structuren geschikt zijn 

om er een gezinsaanpaknetwerk van te maken. 

Hierbij ligt er ook een taak voor de gemeente. 

De gemeente is de subsidieverstrekker en 

opdrachtgever van de meeste lokale partijen én 

moet vanaf 2025 de regie over de gezinsaanpak 

nemen. Dat betekent dat de gemeente een 

sturende rol kan spelen om partijen bij elkaar te 

krijgen.”

Klein beginnen
Misschien klinkt de gezinsaanpak nu ingewikkeld, 

maar volgens Lankhorst kun je altijd klein 

beginnen: vooral uitgaan van wat er allemaal 

lokaal al gebeurt en dat beter met elkaar 

verbinden. Er hoeven dus niet allemaal nieuwe 

programma’s te worden opgezet. Daarnaast heeft 

ze nog een tip als het gaat om samenwerken. 

“Doe niet te veel aannames, maar ga open 

met elkaar in gesprek. Denk ook goed na over 

wat de samenwerking kan betekenen voor een 

andere partij: wat hebben ze eraan en wat kan 

het ze kosten, bijvoorbeeld als het gaat om het 

investeren van tijd. Hoe kun je elkaar daarin 

tegemoetkomen en vinden? Het grote voordeel 

van de gezinsaanpak: het is een heel sympathiek 

onderwerp. Niemand is erop tegen. Het zijn vooral 

praktische zaken waarom een partij (nog) niet mee 

zou willen werken.”
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Vanaf  2025 ligt de regierol voor de aanpak 
van laaggeletterdheid, en daarmee ook de 
gezinsaanpak, in handen van de gemeenten. 
Om gemeenten op deze rol voor te bereiden 
is het project Gemeentelijke Gezinsaanpak 
Geletterdheid gestart. In verschillende fasen 
wordt een aanpak ontwikkeld waarmee 
gemeenten vanaf 2025 aan de slag kunnen. 
De aanpak wordt ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met gemeenten en lokale 
partners, waaronder uiteraard bibliotheken. 
Het Limburgse Bergen is pilotgemeente 
voor deze nieuwe aanpak. Jan-Paul Röst is 
Regisseur Kinderen en Ouders bij Biblioplus, 
waar de bibliotheek in gemeente Bergen onder 
valt, en vertelt over de eerste ervaringen.  
Boudewijn van der Lecq is projectleider 
Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid 
voor Stichting Lezen/ SPN en legt het plan 
inhoudelijk uit. 

Jan-Paul Röst 

Wat is de rol van een pilotgemeente?
Röst: “Bergen is een pilotgemeente in de tweede fase. In 

de eerste fase is met vijf gemeenten een conceptaanpak 

ontwikkeld. Het testen, toetsen en aanscherpen van 

deze conceptversie van het plan van aanpak staat in de 

tweede fase centraal. Dit doet de gemeente samen met de 

bibliotheek en andere lokale partners. De vraag die er nu 

vooral ligt is, welke rol neemt de bibliotheek en welke de 

gemeente.” Van der Lecq: “De ervaringen van de vijf eerste 

gemeenten worden getoetst door vijf nieuwe gemeenten. 

Deze fase loopt van juni 2022 tot juni 2023. Later in 2023 

wordt de gezinsaanpak bij nog eens 25 gemeenten getest. 

In het najaar van 2024 leveren we het definitieve plan op, 

aangevuld met een set van bouwstenen die gemeenten en 

lokale partners in kunnen zetten.” 

Hoe ziet deze aanpak eruit?
Van der Lecq: “De rol van gemeenten bij de gezinsaanpak 

bestaat uit een aantal onderdelen. Het gaat om 

bewustzijn, beleid en actie. Hoe organiseer je als 

gemeente die aanpak intern? Er zijn veel afdelingen 

binnen gemeenten die bij de gezinsaanpak een rol 

kunnen spelen. Het is goed als die van elkaar weten wat 

ze doen en hoe ze elkaar kunnen aanvullen. Daarnaast 

organiseert de gemeente het lokale netwerk en zorgt 

voor regie. Het begint met het creëren van bewustzijn 

bij de ouders. Daarna volgt het aanreiken van concrete 

handvaten voor verbetering van de taalontwikkeling 

van hun kinderen. En tot slot het verbeteren van de 

basisvaardigheden van de ouders zelf.” 

Röst: “Het plan van aanpak voor de Gemeentelijke 

Gezinsaanpak Geletterdheid bestaat uit een 

vijfstappenplan, met een aantal bouwstenen. 1. Werk aan 

bewustwording om de cyclus van laaggeletterdheid te 

doorbreken. 2. Werk samen en bouw een netwerk. 

3. Formuleer samen concrete doelen (daar ligt de focus). 

4. Kies een passende aanpak. 5. Maak afspraken over 

meten en bijsturen.

Regierol voor 
gemeente bij  
gezinsaanpak
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Welke vragen hebben jullie als bibliotheek?
Röst: “Hoe definiëren we een laaggeletterd gezin? Kunnen 

we die gezinnen dan ook monitoren? Weten we om 

hoeveel personen het gaat? Stel dat een kind moeite heeft 

met lezen. Een kind is nog in ontwikkeling, dus kan niet 

laaggeletterd zijn. En ouders met een andere moedertaal. 

Ze spreken hun moedertaal vloeiend, maar Nederlands 

niet. Spreken we dan ook over een laaggeletterd gezin? 

Dat soort vragen liggen er en mogelijke situaties waar wij 

nog geen duidelijk beeld bij hebben.” 

“In een ideale situatie hebben we inzicht in alle 

gezinnen in de gemeente. Je wilt weten hoe het ervoor 

staat en welke interventies er al zijn gedaan. Dus dat 

de verschillende partijen samenwerken in plaats van 

tegenwerken, zodat ouders niet overbelast worden. 

Om een voorbeeld te noemen. Stel dat een kind 

via de logopedist met oefeningen naar huis wordt 

gestuurd, maar via de bibliotheek krijgt deze leerling 

ook oefeningen mee. Dan worden ouders misschien 

wel te zwaar belast en bereiken we niet ons doel. Ook 

verschillende afdelingen binnen de gemeente kunnen 

elkaar versterken, zoals Gezondheidszorg en Onderwijs”

Wat is een goede samenwerking als het 
gaat om de Gemeentelijke Gezinsaanpak 
Geletterdheid?
Röst: “Het allerbelangrijkste eigenlijk is dat het leesplezier 

moet worden verhoogd, zowel bij de ouders als bij het 

kind. En een goede samenwerking is daarvoor heel 

belangrijk. De samenwerking nu met de gemeente Bergen 

is heel goed. Daarnaast hebben we een medewerker 

van het Taalhuis van Arabische afkomst. Zij is tolk 

voor ons en heeft kennis van de gehele gemeenschap 

die Arabisch spreekt. Zij zit in dat netwerk en herkent 

laaggeletterdheid en waar er problemen ontstaan. Op een 

organische manier verwijst zij deze volwassenen door. 

Eigenlijk is dat een ideale manier voor NT2 gezinnen. Een 

imbedded structuur van een netwerk aan professionals 

die regelmatig bij elkaar komen en die signalen in de 

cyclus van laaggeletterdheid herkennen. 

Wat zou de rol voor de bibliotheek zijn?
Röst: “Ik denk dat de bibliotheek een sterke positie 

kan hebben, maar dat de regie daadwerkelijk bij de 

gemeente moet liggen. De bieb kan de rol vervullen van 

expertisepartner en het netwerk bij elkaar brengen en 

houden. De gemeente heeft meer inzicht in wat er bij 

gezinnen naast geletterdheid nog speelt.”

“In dit netwerk zouden alle partijen vertegenwoordigd 

moeten zijn die betrokken zijn bij het bieden van hulp  

aan een gezin. Denk aan het consultatiebureau, verloskun- 

digen, logopedisten, maar het kan nog breder zoals 

huisartsen bijvoorbeeld. Maar het kan ook via informelere 

partners, zoals via sociaal maatschappelijk werkers.”

Röst vindt het nog moeilijk om iets te kunnen 

concluderen uit de pilotfase. “We zijn pas net gestart 

en zitten nog in de opstartfase. De pilot loopt nog tot 

en met de zomer van 2023. We hebben tot nu toe een 

tijdlijn gemaakt van het leven van een kind vanaf min 

9 maanden tot en met 12 jaar en wat er allemaal op 

het pad van een kind komt, om zo te kijken waar we 

contactpunten hebben met de ouders en de kinderen. 

Hoe vroeger we de cyclus van laaggeletterdheid kunnen 

doorbreken, hoe beter.” 
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Stappenplan
Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich op de 

zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Ieder 

kind verdient de best mogelijke start en een optimale 

kans op een goede toekomst. BMC heeft dit stappenplan 

ontwikkeld voor de aanpak en implementatie van 

Kansrijke Start. 

Luisteren: Meneer Steenis op huisbezoek  
in Geleen
In deze podcast loopt Wiebe van Steenis mee met 

jeugdverpleegkundige Sylvia. Samen gaan ze op 

huisbezoek bij een jonge moeder die tijdens haar 

zwangerschap hulp zocht bij Sylvia. In de podcast wordt 

een kijkje in de praktijk van het prenatale huisbezoek 

gegeven, maar ook hoe Limburg een Kansrijke Start 
vormgeeft en haar inwoners op maat ondersteunt.

Lezen: Gelijk goed beginnen
De wetenschap is glashelder over het belang van een goed 

begin. De ontwikkeling die een mens doormaakt in de 

eerste 1000 dagen – van een enkele cel tot een peuter – is 

fenomenaal. Dit is de basis voor de rest van het leven.  

Het boek Gelijk goed beginnen van hoogleraar  

Tessa Roseboom beschrijft wat nodig is om een goede 

basis te bieden voor gezonde generaties. Het laat zien 

wat je kunt doen om bij te dragen aan een goede start 

en inspireert om aan de slag te gaan om een klimaat 

te creëren waarin alle kinderen de kans krijgen zich 

optimaal te ontwikkelen.

7 x meer over 
Kansrijke Start 
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https://www.bmc.nl/binaries/content/assets/bmcnl/pdfs/bmc_folder_kansrijke_start.pdf
https://player.captivate.fm/episode/af327a90-f958-4fc3-87fa-f3b6aaf87c73
https://www.tijdstroom.nl/product/100-309_Gelijk-goed-beginnen#:~:text=Gelijk%20goed%20beginnen%20beschrijft%20wat,krijgen%20zich%20optimaal%20te%20ontwikkelen


Kijken: Waarom de eerste duizend dagen 
van een kind cruciaal zijn: ontdek het hier in 

tweeënhalve minuut! 

Lezen: Programma Gezinsgericht werken
Bibliotheek SCHUNCK in Heerlen ontwikkelde een 

nieuwe manier van werken aan ondersteuning voor 

taalvaardigheid: gezinsgericht werken. Gezinsgericht 

werken is een visie én een werkwijze waarbij het gaat 

om het verbinden van taal-ondersteuningsvraagstukken 

van ouder en kind. Met deze aanpak lukt het om 

laagtaalvaardige gezinnen daadwerkelijk te helpen. 

Lees er alles over in deze publicatie van Bibliotheek 

SCHUNCK.

Lezen: Liedjes helpen bij het leren van taal
Net als voorlezen kan het zingen van liedjes baby’s 

helpen bij de taalontwikkeling. Met name het gebruik 

van rijm in liedjes helpt kinderen om woorden die op 

elkaar lijken van elkaar te onderscheiden. Dat blijkt uit 

dit recente onderzoek. Als ouders voorlezen lastig vinden, 

kunnen ze de taalontwikkeling van hun kindje dus ook 

stimuleren door veel verschillende liedjes te zingen!
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https://www.youtube.com/watch?v=GZL-l-9xvUE
https://www.schunck.nl/nl/bibliotheek/over-ons/nieuws-en-verhalen/programma-gezinsgericht-werken-alle-gezinnen-in-heerlen-bewust-van-de-kracht-van-taal/schunck-gezinsgericht-werken-digitaal.pdf
https://babyandchild.nl/liedjes-helpen-bij-het-leren-van-taal/


Aanhaakkalender Gezinsaanpak
Wil je als bibliotheek op het gebied van de gezinsaanpak 

meer samenwerken met lokale partners? Dan geeft deze 

aanhaakkalender je inzicht in de momenten waarop je 

samen met partners het belang van (voor)lezen onder de 

aandacht kunt brengen. De kalender start wanneer de 

baby nog in de buik zit en gaat door tot en met groep 3.
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Deze publicatie is tot stand gekomen binnen het project 

Geletterde samenleving. 

© Cubiss, oktober 2022


