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Ouderbetrokkenheid 
Voor het slagen van BoekStart is niet alleen de inzet van Bibliotheek en kinderopvang nodig, maar 
ook betrokkenheid van ouders. Zij moeten met hun kind in de praktijk brengen wat hun door de 
professional wordt aangereikt. Het is belangrijk dat ouders met hun jonge kinderen in de Bibliotheek 
blijven komen, ook nadat het koffertje in ontvangst is genomen. Het organiseren van 
ouderactiviteiten is een middel om ouders aan de Bibliotheek te binden.  
 
De OBA, Indische buurt, geeft tips en inspiratie om ouderbijeenkomsten tot een succes te maken. 
BoekStart loopt in Stadsdeel Amsterdam-Oost sinds oktober 2011. In dit stadsdeel zijn drie 
bibliotheken.  
 
 
Organisatie 
In elke bibliotheek is een BoekStarthoek ingericht en een collectie aangeschaft. Het personeel is 
geschoold. 
Er is contact gelegd met de gemeente (stadsdeel), met de beleidsadviseur Jeugd en Opvoeden. 
Verder met de Jeugdgezondheidszorg, waar de Ouder-Kindcentra (OKC’s) onder vallen, en met de 
manager van de Ouder-Kindcentra in Oost. 
Afgesproken is dat er een brief voor de ouders wordt gemaakt met informatie over BoekStart, 
ondertekend door de wethouder van Kunst en Cultuur en de wethouder van Jeugd en Onderwijs. 
Deze brief wordt uitgedeeld door de OKC’s tijdens het viermaandenconsult. De enorme meerwaarde 
van deze manier van verspreiden is dat er een gesprekje plaatsvindt met de ouders over het belang 
van voorlezen voor de taalontwikkeling. Vervolgens krijgen ouders de brief en de waardebon voor 
een koffertje. Medewerkers van het OKC zijn zeer enthousiast en werken graag mee. Ouders gaan 
met de brief naar de bibliotheek, waar de baby wordt ingeschreven en het koffertje wordt 
overhandigd. 
Er is een startbijeenkomst georganiseerd met ook wethouders/raadsleden en hun baby’s. 
 
 
Ouderbijeenkomsten 
Regelmatig worden ouderbijeenkomsten geörganiseerd: 

- Voor (groot-)ouders en baby’s/dreumesen 
- Drie keer per seizoen per bibliotheek een bijeenkomst voor ouders met hun baby’s 
- Er blijkt een grote behoefte te zijn aan activiteiten voor deze doelgroep, ouders vinden het 

leuk om even weg te kunnen met hun baby 
 
Inhoud: 

- Voorbeeldvoorlezen: hoe doe je dat aan zulke jonge kinderen 
- Voorlezen met gebaren: Wapperkids 
- Programma: vaak iets met muziek omdat dat voor kinderen en ouders leuk is (Baby’s eerste 

concert: muzikale ondersteuning door een artiest van de Stichting Memorabele Momenten 
(MEMO). 

- Ook belangrijk: het contact van ouders onderling 
 
Werving: 

- Via het mailadres dat is ingevuld op de waardebon (ouders persoonlijk mailen werkt het 
beste) 

- Via de OKC’s, flyers en affiches 
- Persberichten 
- Uitnodigen van kruipgroepen (ouders met hun jonge kinderen via de kinderopvang) 

http://www.wapperkids.nl/
http://www.memorabelemomenten.nl/
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- Kinderdagverblijven worden geïnformeerd, het is niet de bedoeling dat er een kar vol baby’s 
komt met twee leidsters, maar ouders worden uitgenodigd met hun baby 

- Ouders in Amsterdam vinden het niet erg om een stukje te reizen, sommige ouders gaan alle 
BoekStart-bijeenkomsten in de hele stad af 

 
 
Samenwerking met opvoedondersteuners van het OKC 
Het OKC (Partou) organiseert regelmatig ouderbijeenkomsten over opvoedkundige thema’s. De 
bijeenkomst over het thema taalontwikkeling werd in de bibliotheek georganiseerd, maar daar was 
heel weinig animo voor. Nu sluit het OKC aan bij de Boekstart-ouderbijeenkomsten in de bibliotheek, 
waarvan de start  gemaakt werd in de Week van de Opvoeding. 
 
Er is regelmatig contact met het Opvoedpunt Partou, met de coördinator ouderbetrokkenheid. 
 
Alle bij BoekStart betrokken partijen krijgen twee keer per jaar een nieuwsbrief met informatie over 
de voortgang, verslagen van bijeenkomsten en andere wetenswaardigheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


