4.2.2. Opbrengsten
Een kind dat elke dag 15 minuten wordt voorgelezen leert elk jaar 1.000 nieuwe woorden;
De luistervaardigheid en het concentratievermogen neemt toe;
De fantasie en sociaal-emotionele vaardigheden nemen toe;
De taal- en spraakontwikkeling is toegenomen;
Verhoogde ouderbetrokkenheid, thuis wordt meer voorgelezen;
We bereiken nu gemiddeld 37% van de baby's (ouders), ambitie 40% in 2021.
Lees meer over het bewezen maatschappelijk
https://www.boekstart.nl/waarom-voorlezen

4.3.

effect

van

BoekStart

voor

baby's

op:

BoekStart in de kinderopvang

Wsob
Doelgroep
Tarief
Samenwerkingspartner(s)

2. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
3. bevorderen van het lezen en kennismaken met literatuur
0-4 jaar
45,85 per kindplaats
Kunst van Lezen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven.

4.3.1. Wat mag u van ons verwachten?
BoekStart in de kinderopvang is een uitbreiding van BoekStart voor baby . Binnen dit programma worden de
volgende 5 diensten aan kinderopvangorganisaties geboden:
1. Advies hoe een aantrekkelijke voorleesplek in de kinderopvang te realiseren.
2. De collectie wordt verzorgd door de kinderopvang. De bibliotheek zorgt voor jaarlijkse aanvulling van de
collectie.
3. Trainingen voor pedagogisch medewerkers:
a. Voorleescoördinator, 3 dagdelen;
b. Interactief voorlezen, 2 dagdelen;
c. Bijvoorbeeld na/bijscholingen op het gebied van voorlezen, boeken, leesbevordering en
mediaopvoeding.
4. Jaarlijks voorleesplan.
5. Monitor Boekstart in de kinderopvang. Het voorleesplan wordt gemonitord door de kinderopvang en de
resultaten worden jaarlijks vastgelegd in de landelijke database. De resultaten worden gebruikt om
nieuwe doelen rondom leesbevordering, samenwerking en deskundigheidsbevordering vast te stellen.
De jaarlijkse monitor heeft als voornaamste doel de voorleesomgeving en het gedrag van de
pedagogische medewerker in beeld te brengen. Daarnaast levert de monitor ook informatie over beleid
en organisatie in de kinderopvangorganisatie rondom Boekstart in de kinderopvang. Ook voedt de
monitor de dialoog tussen kinderopvang organisatie en Bibliotheek met het oog op versterking van de
samenwerking.
6. 2 uur per maand leesconsulent voor uitvoering.
7. Hulp en advies bij startcollectie bij nieuwe locaties. Biblionet Groningen vraagt indien van toepassing
stimuleringssubsidies aan op het gebied van deskundigheidsbevordering, stimuleren
ouderbetrokkenheid en leesbevordering.
8. Uitvoering activiteitenprogramma: https://biblionetgroningen.nl/kinderopvang.

4.3.2. Opbrengsten
Een kind dat elke dag 15 minuten wordt voorgelezen, leert elk jaar 1.000 nieuwe woorden;
De luistervaardigheid en het concentratievermogen nemen toe;
De fantasie en sociaal-emotionele vaardigheden nemen toe;
De taal- en spraakontwikkeling is toegenomen;
Verhoogde deskundigheid van pedagogisch medewerkers m.b.t. voorlezen en lezen;
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