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BoekStart
in de kinderopvang

WAAROM doen we wat we doen met BoekStart in de kinderopvang?
We stimuleren de taal- en leesontwikkeling van jonge kinderen door het bieden van
een goed voorleesklimaat in de kinderopvang.
HOE doen we dat met BoekStart in de kinderopvang?
De Bibliotheek ondersteunt de kinderopvang structureel bij het voorleesklimaat met
haar integrale bouwstenenaanpak voor leesbevordering. Deze aanpak berust op vier
pijlers die samen het woord LEES vormen:
•	
Leesomgeving - een aantrekkelijke collectie en tijd om voor te lezen
•	
Expertise - bij de kinderopvang en bij de Bibliotheek
• Evidentie - wetenschappelijk onderzoek en doorontwikkeling
• Samenwerking - structureel en op basis van beleid

Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs, Jeugd en Armoede in Amsterdam,
over het BoekStartkoffertje

“Het is ontzettend belangrijk om al vanaf jonge leeftijd met je
kinderen te gaan lezen. Dat helpt hun taalontwikkeling. En
daarom komt er ook een gratis abonnement van de Bibliotheek
bij, zodat je dat lezen kunt blijven doen met je kinderen.” 1
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3.145 van de 8.176 kinderopvanglocaties werken met BoekStart
in de kinderopvang

118 van de 140
lokale bibliotheken werken met
BoekStart in de kinderopvang
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WAT doen we met BoekStart in de kinderopvang?
Met Boekstart in de kinderopvang bieden we bibliotheken op landelijk, provinciaal
en lokaal niveau een ondersteunende infrastructuur: per bouwsteen hulpmiddelen in
de toolkit, ondersteuning door POI’s, kennisdeling, overzicht uitvoering bij kernteam.

Effecten
•	De bouwstenen van BoekStart zijn gebaseerd op effectieve elementen die volgens
wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan het taalniveau van kinderen. Van de
peuters en kleuters die geregeld zijn voorgelezen heeft bijna 70% voldoende
woordenschat om een goede start te kunnen maken op school. Van kinderen die
niet zijn voorgelezen heeft slechts 30% voldoende woordenschat. 2
•	Baby’s die worden voorgelezen, lopen op een leeftijd van vijftien maanden voor in
hun taalontwikkeling, en breiden deze voorsprong vervolgens verder uit. 3 en 6
•	Voorlezen vindt vaker plaats op kinderdagverblijven met BoekStart in de kinder
opvang. 85% van de pedagogisch medewerkers op BoekStart-instellingen leest
dagelijks voor, terwijl het op de instellingen zonder BoekStart gaat om 75%. 4
•	Pedagogisch medewerkers op BoekStart-instellingen lezen vaker interactief voor,
bijvoorbeeld door vragen te stellen, en het voorleesritueel en de verhaalverwerking
zijn er uitgebreider. Ook is er op deelnemende locaties meer aandacht voor
taalzwakke kinderen en ouderbetrokkenheid. 5 en 4
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BoekStart in de kinderopvang per lokale bibliotheek (schooljaar 2020-2021)
Integrale bouwstenenaanpak van BoekStart in de kinderopvang
Netwerk & Beleid - Op strategisch niveau samenwerken met belanghebbende
partners in een leesbevorderingsnetwerk, waarbij doelen worden geborgd in beleid.
Expertise - Organiseren van deskundigheidsbevordering voor
bibliotheekpersoneel en partners uit het netwerk, zoals pedagogisch medewerkers
(voorleescoördinator). De expertise is gericht op het verbeteren van de
voorleescultuur in de kinderopvang en thuis.
Leesomgeving & Collectie - Aanbieden van een kwalitatief hoogstaande, op de
doelgroep toegesneden en actuele collectie (digitaal en fysiek), een aantrekkelijke
leesomgeving met plekken om rustig voor te lezen en professionele intermediairs.
Voorlees- en mediaplan - Op tactisch niveau samenwerken volgens een
doelgerichte planmatige leesbevorderingsaanpak.

Percentage kinderopvanglocaties
in werkgebied van 118
deelnemende bibliotheken dat
werkt met BoekStart in de
kinderopvang, per lokale
bibliotheek.
>75% van de kov's
51-75% van de kov's
26-50% van de kov's
1-25% van de kov's
Geen enkele kov
Geen onderdeel van
het bibliotheekstelsel

Activiteiten - Dagelijks aandacht voor voorlezen en organiseren van activiteiten
(ook voor ouders) rondom leesbevordering en leescultuur.
Monitor - Organiseren van kwalitatief en kwantitatief (monitor)onderzoek om
inzicht te geven in de opbrengsten van de tactische samenwerking, en om de
resultaten te koppelen aan het voorlees- en mediaplan.
Digitale diensten - Creëren en actief inzetten van digitale ondersteunende
diensten voor de intermediair (inclusief ouders), zoals een ouderwebsite en
jeugdbibliotheek.nl.
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video BoekStartdag 2022 www.youtube.com
Mol (2010)
Van den Berg & Bus (2015)
Kantar (2017)
Kantar (2020)
Bus & De Bondt (2022)

Colofon © Stichting Lezen (2022) BoekStart in de kinderopvang is ontwikkeld door Stichting Lezen

in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. De bibliotheeksector voert het programma uit.
Het programma wordt onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW.

Bron: Bibliotheekmonitor educatieve
dienstverlening VVE, enquête 2021 (KB)

