De meerwaarde van
BoekStart in de kinderopvang

Opbrengsten voor de Bibliotheek
• Meer Bibliotheekleden
Ouders worden via de kinderopvang geïnformeerd over het bibliotheeklidmaatschap. Door BoekStart zien we een stijging van
het aantal peuterleden. Daarnaast nemen kinderopvanglocaties die meedoen vaker een abonnement op de Bibliotheek. De
bewustwording dat voorlezen belangrijk is groeit onder ouders en kinderopvang.
• Meer expertise in huis
BoekStart biedt bibliotheekmedewerkers trainingen om hun kennis op het gebied van voorlezen en kinderboeken uit te
breiden. Dit leidt tot vernieuwende inzichten. Zij trainen op hun beurt de pedagogisch medewerkers van de deelnemende
kinderdagopvang. De trainingen Interactief voorlezen en BoekStart voorzien in een grote behoefte.
• Verhoging afname diensten
Deelnemende kinderopvangorganisaties raken door BoekStart goed bekend met de expertise, producten en diensten van de
Bibliotheek. Omdat BoekStart zorgt voor borging in het beleid van de kinderopvang, is er sprake van structurele samenwerking
tussen Bibliotheek en kinderopvang.
• Zichtbaarheid
De Bibliotheek bindt met BoekStart verschillende partners aan zich, zoals de kinderopvang, Jeugdgezondheidszorg en
gemeente om gezamenlijk taalachterstanden te bestrijden en leesplezier te bevorderen. Binnen het netwerk werkt de
Bibliotheek zo aan zichtbaarheid en profileert zich als deskundige op het gebied van taal- en (voor)leesbeleid.
• Aanboren nieuwe middelen
Door de kinderopvang en gemeente als structurele partners aan zich te binden krijgt de Bibliotheek een stem in de invulling
van het gemeentelijk beleid om taalontwikkeling voor alle jonge kinderen te stimuleren. Lobbywerk kan ervoor zorgen
dat de Bibliotheek in aanmerking kan komen voor de middelen die er zijn voor bijvoorbeeld VVE, laaggeletterdheid en
ouderbetrokkenheid.
• Doorgaande leeslijn
Investeren in BoekStart in de kinderopvang biedt een stevige basis voor de doorgaande leeslijn: BoekStart is de eerste
fundamentele stap in deze lijn. In het Leesoffensief dat OCW heeft aangekondigd zal de doorgaande leeslijn ook terugkomen.
Het Leesoffensief is de komende jaren ook een belangrijk onderdeel van het te vervaardigen Convenant (tussen de drie
overheden en de bibliotheeksector) bij de Wsob.

>> Meer informatie
• Beleidsdocument: BoekStart in de kinderopvang, voor directie en MT Bibliotheken
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Opbrengsten voor de kinderopvang
• Meer expertise in huis
BoekStart biedt kinderopvangmedewerkers trainingen om hun kennis op het gebied van voorlezen en kinderboeken uit
te breiden. Dit leidt tot deskundigheidsbevordering en vernieuwende inzichten. De BoekStarttraining Interactief voorlezen
voorziet in een grote behoefte. Daarnaast wordt er per kinderopvanglocatie een voorleescoördinator opgeleid voor de
continuering van het voorleesbeleid.
• Goed voorleesklimaat hoort bij de pedagogische eisen van de kinderopvang
Samen met de Bibliotheek wordt gewerkt aan het voorleesklimaat. Zo wordt ook direct gewerkt aan de doelstellingen van het
Pedagogisch kader: een goed voorleesklimaat hoort bij de pedagogische eisen van de kinderopvang. De kinderopvanglocatie
krijgt een basiscollectie kinderboeken aangevuld met wissel- of themacollecties van de Bibliotheek, een ingerichte leeshoek,
geschoolde pedagogisch medewerkers, voorleesactiviteiten waarbij ook ouders worden betrokken en een voorleesplan als
aanvulling op het pedagogisch beleidsplan.
•

Profilering
Door mee te doen aan BoekStart laat de kinderopvang zien voorlezen belangrijk te vinden. De kinderopvang toont op deze
wijze aan de gemeente haar steentje bij te dragen aan het voorkomen en verminderen van taalachterstanden van kinderen
in het basisonderwijs. Steeds meer ouders realiseren zich dat voorlezen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en
vinden een goed voorleesklimaat in de kinderopvang een groot pluspunt.

• Aanboren nieuwe middelen
Door de Bibliotheek als structurele partner aan zich te binden kan de kinderopvangorganisatie een rol spelen in de invulling
van het gemeentelijk beleid om taalontwikkeling voor alle jonge kinderen te stimuleren. Gesprekken met de gemeente kunnen
ervoor zorgen dat de kinderopvangorganisatie in samenwerking met de Bibliotheek meedeelt in de middelen die er zijn voor
bijvoorbeeld VVE, laaggeletterdheid en ouderbetrokkenheid.

>> Meer informatie
• Beleidsdocument: BoekStart in de kinderopvang, voor directie en MT Kinderopvang
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