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Wat is het doel van de interventie?

Laagtaalvaardige ouders vanaf de babyleeftijd stimuleren om 
voor te lezen, verhaaltjes te vertellen en te praten met het kind. 
Daarnaast heeft BoekStartcoach tot doel het stimuleren van het 
bezoeken van de Bibliotheek met als uiteindelijke doel het stimuleren 
van de taal- en leesontwikkeling van kinderen om zodoende de 
cyclus van laaggeletterdheid in taalarme gezinnen te doorbreken.

Voor welke groepen kinderen?

Kinderen tussen de 0 en 4 jaar en hun ouders. Alle baby’s komen 
in aanmerking voor het BoekStartkoffertje met twee boekjes en het 
gratis bibliotheekabonnement. Voor kinderen uit laagtaalvaardige 
gezinnen is de drempel naar de Bibliotheek vaak te hoog. Vooral 
ouders die zelf moeite hebben met taal bereiken we onvoldoende 
met het BoekStartkoffertje en zien we te weinig terug in de Biblio-
theek. Bijna alle ouders gaan wel naar het consultatiebureau. Dit is 
bij uitstek de plek om ouders voor te lichten over taal en voorlezen. 
Ouders zijn ontvankelijk voor advies op het consultatiebureau. De 
BoekStartcoach is een schakel tussen het consultatiebureau en 
de Bibliotheek. De BoekStartcoach is frequent aanwezig op het 
consultatiebureau en spreekt hier ouders aan. Vooral taalzwakke 
ouders worden benaderd door de BoekStartcoach.

BoekStart is een landelijk leesbevorderingsprogramma gericht op kinderen van 0-4 
jaar, hun ouders en de kinderopvang/voorschool. BoekStart is vanaf 2009 ontwikkeld 
door Stichting Lezen en de bibliotheeksector. Het bestaat uit drie aanpakken die in 
samenhang worden uitgevoerd; BoekStart voor baby’s, de BoekStartcoach en Boek-
Start in de kinderopvang. De Bibliotheek heeft een coördinerende en uitvoerende rol. 
BoekStart is in tien jaar tijd goed verankerd in de Nederlandse samenleving. BoekStart 
heeft ervoor gezorgd dat veel ouders hun kinderen op veel jongere leeftijd dan voor-
heen zijn gaan voorlezen en dat er meer aan leesbevordering wordt gedaan op de 
kinderopvang. BoekStart is wetenschappelijk onderzocht en wordt jaarlijks gemonitord. 
Uit het wetenschappelijk onderzoek naar BoekStart voor baby’s is gebleken dat laag-
taalvaardige ouders moeilijk bereikt worden. Hieruit is de BoekStartcoach ontstaan. 
Deze werkwijze is positief geëvalueerd. Wel is er behoefte aan verder onderzoek.
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Op het consultatiebureau krijgen kinderen een VVE-indicatie als blijkt dat ze een 
mogelijk risico lopen op een taalachterstand. De BoekStartcoach kan deze ouders al 
advies geven voordat het kind geplaatst wordt op de voorschool.

Wat moet er gedaan worden?

De BoekStartcoach (een speciaal opgeleide bibliotheekmedewerker) adviseert ouders 
over praten, voorlezen en de leesopvoeding. Een advies over voorlezen aan laagop-
geleide en laaggeletterde ouders heeft succes als het binnen een medische setting 
wordt gegeven waar ook andere adviezen op het gebied van opvoeding en opgroeien 
plaatsvinden. Voor een uitgebreide voorlichting door de jeugdarts of verpleegkundige is 
vaak de tijd beperkt. De BoekStartcoach is een aanvulling op het team van de jeugdge-
zondheidszorg. De BoekStartcoach maakt de verbinding tussen het consultatiebureau, 
de Bibliotheek, gemeente en de kinderopvang. De BoekStartcoaches zijn ook werkzaam 
in de lokale bibliotheekvestigingen, bijvoorbeeld tijdens vragenuurtjes, voorleesuurtjes 
of andere ouder-kindactiviteiten. Zo wordt de BoekStartcoach een vertrouwd gezicht 
en kan een band worden opgebouwd met ouder en kind. De BoekStartcoach pikt 
signalen van laaggeletterdheid op, bespreekt ze op een passend moment en is een 

schakel naar het Taalhuis. In samenwerking met de art-
sen en verpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg 
worden laagtaalvaardige ouders benaderd.

Wat heb je hiervoor nodig?

Cijfers en gegevens verzamelen
Inzicht in de lokale situatie en de doelgroep. Hoeveel baby’s 
worden er jaarlijks geboren, wat is er verder bekend over 
het aantal laaggeletterden in de gemeente en hoeveel 
kinderen krijgen een VVE-indicatie? In welke wijken of 
gebieden is extra ondersteuning nodig. Het aantal consul-
tatiebureaus, voorscholen en kinderopvangorganisaties 
geeft een beeld van waar de interventie het beste (als 
eerste) ingezet kan worden.
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Samenwerking
De uitvoering van de BoekStartcoach vraagt om een goede samenwerking met de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ). Een samenwerkingsovereenkomst ligt ten grondslag 
aan de afspraken die gemaakt worden met de JGZ en de gemeente. Met het team 
van het consultatiebureau worden praktische afspraken gemaakt over de uitvoering. 
Het is handig als er één contactpersoon is voor de BoekStartcoach. De contactper-
soon is verantwoordelijk voor de informatievoorziening tussen BoekStartcoach en het 
consultatiebureau.

Met de gemeente wordt afgesproken in welke overleggen/ netwerken (VVE, gezins-
aanpak, onderwijskansen etc) de voortgang van de BoekStartcoach plaatsvindt.

Expertise
De bibliotheekmedewerker volgt de opleiding tot BoekStartcoach. Voor de werkwijze 
van de BoekStartcoach is een handleiding beschikbaar.

Werkplek inrichten op het consultatiebureau
Er worden afspraken gemaakt over de werkplek van de BoekStartcoach op het consul-
tatiebureau, bij voorkeur een eigen plek in de wachtruimte. De plek moet aantrekkelijk 
zijn voor ouders. Hoe klein de plek ook is. Het moet opvallen en de nieuwsgierigheid 
van ouders wekken. De BoekStartcoach neemt een collectie mee naar het consulta-
tiebureau om ouders voorbeelden te geven en het voorlezen voor te doen. Er blijven 
altijd wat boekjes op het consultatiebureau beschikbaar voor als de BoekStartcoach 
er niet is. Voor de collectie is het goed om te kijken naar de ouders die komen op het 
consultatiebureau. Zijn het veel gezinnen waar thuis een andere taal wordt gesproken 
dan neemt de BoekStartcoach ook anderstalige boeken en informatiemateriaal mee. 
Ook wordt bij de boeken gelet op diversiteit en inclusie.

Monitor
De Bibliotheek en de JGZ vullen de BoekStartcoach 
monitor in. Met de Monitor BoekStartcoach krijg je zicht 
op de lokale invulling van de BoekStartcoach en kan een 
vergelijking met landelijk gemiddelden gemaakt worden.

https://www.boekstartpro.nl/opleidingen.html
https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/expertise/boekstartcoach_mei2017.pdf
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Wie voert het uit?

De BoekStartcoach is wekelijks op het consultatiebureau om met ouders te spreken 
over taalstimulering en voorlezen. De artsen en verpleegkundigen verwijzen laagtaal-
vaardige gezinnen naar de BoekStartcoach.

Hoe de BoekStartcoach de ouder benadert is afhankelijk van de situatie. Wordt de 
ouder bijvoorbeeld doorverwezen door de arts of heeft de ouder zelf een vraag. Vaak 
wordt het contact gelegd via het kind. Het kind ziet de boekjes liggen en is nieuwsgie-
rig. Het ijs is dan snel gebroken.

Hoe lang duurt de interventie?

Doorlopend programma gericht op gezinnen in de leeftijd van 0-4 jaar. Kinderen ko-
men de eerste twee jaar frequenter op het consultatiebureau. Deze gezinnen ziet de 
BoekStartcoach vaker.

Waar moet je op letten?

De open houding van de BoekStartcoach is essentieel. Je moet goed luisteren om 
te horen waar de ouder voor openstaat en waar de behoefte ligt. Soms gaat dat niet 
direct over voorlezen maar over contact maken met het kind en het stimuleren van 
praten met het kind.

De ontvangst van ouders in de Bibliotheek moet net zo ‘warm’ zijn als de gesprekken 
op het consultatiebureau. Bibliotheekmedewerkers werkzaam in de vestiging moe-
ten goed meegenomen worden in de uitvoering en bekend zijn met het werk van de 
BoekStartcoach.

Vroegtijdig moet al nagedacht worden over de borging van de BoekStartcoach. De 
implementatie van een nieuwe activiteit kan vaak met een subsidie starten maar het 
is van belang om daarna op zoek te gaan naar meerjarige financiering om de Boek-
Startcoach langdurig te borgen en uitbreiding mogelijk te maken. Het rekenmodel geeft 
een scherp beeld van de kosten voor de Bibliotheek, gemeente en JGZ-organisatie.
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Welke uitkomsten kunnen we verwachten?

Ouders vinden het prettig om aangesproken te worden door de BoekStartcoach. De 
collectie babyboekjes werkt als een magneet op de kinderen. Ook dat zien de ouders. 
Naast waardering zien JGZ-medewerkers de coach als een verrijking van hun reguliere 
werkzaamheden en wordt er veel kennis gedeeld. Het aantal kinderen dat naar de 
Bibliotheek komt, groeit door de coach; er worden meer BoekStartkoffertjes opgehaald. 
Dat blijkt uit de positieve evaluatieresultaten van deze aanpak (Sikkema, 2019).

Baby’s die worden voorgelezen, lopen op een leeftijd van 15 maanden voor in hun 
taalontwikkeling, en breiden deze voorsprong vervolgens verder uit (Van den Berg & 
Bus, 2015). Baby’s die meer dan 10 minuten per dag worden voorgelezen, hebben een 
2,5 keer zo grote kans om met een voldoende woordenschat aan school te beginnen 
(Farrant & Zubrick, 2013). 

Van de peuters en kleuters die geregeld zijn voorgelezen heeft bijna 70 procent vol-
doende woordenschat om een goede start te kunnen maken op school. Van kinderen 
die niet zijn voorgelezen heeft slechts 30 procent voldoende woordenschat (Mol, 2010).

Het is vooral het rijke, veelzijdige en complexe taalgebruik in boeken dat bijdraagt 
aan de effecten van voorlezen (Duursma, 2008; Rodriguez et al., 2009). Als ouders 
vanaf de geboorte dagelijks één boekje voorlezen, komen kinderen in de eerste vijf 
levensjaren naar schatting met bijna 300.000 extra woorden in aanraking. Als ouders 
vijf boekjes per dag voorlezen, zijn dit er bijna anderhalf miljoen (Logan et al., 2019). In 
prentenboeken komen 1,7 keer zoveel verschillende woorden voor als in de gesprek-
ken die ouders met hun kinderen voeren (Montag, Jones & Smith, 2015). De kans dat 
een kind een nieuw, ‘zeldzaam’, woord leert tijdens het voorlezen is drie keer zo groot 
als tijdens een gesprek tussen ouder en kind (Massaro, 2017).

Wat zijn de kosten?

De Bibliotheek beschikt over een exploitatiemodel, dat gebaseerd is op een set kos-
tennormen. Dit model wordt gehanteerd om tot heldere dienstverlenings- en financiële 
afspraken te komen. De basiskosten zijn vooral personeelskosten van de bibliotheek-
medewerker die wekelijks 4 uur op het consultatiebureau werkt.

https://www.lezen.nl/sites/default/files/Qrius_Evaluatie%20BoekStartcoach%20v5.pdf
https://www.lezen.nl/publicatie/boekstart-maakt-babys-slimmer/
https://www.lezen.nl/publicatie/boekstart-maakt-babys-slimmer/
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0142723713487617?journalCode=flaa
https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/16211
https://adc.bmj.com/content/93/7/554
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0193397309000045
https://journals.lww.com/jrnldbp/Abstract/publishahead/When_Children_Are_Not_Read_to_at_Home__The_Million.99226.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4567506/
https://www.jstor.org/stable/10.5406/amerjpsyc.130.1.0063?seq=1#page_scan_tab_contents
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Figuur 1. Voorbeeldbegroting van 1 BoekStartcoach op 1 consultatie-
bureau voor het eerste en tweede jaar.

Posten Opstartfase Structurele kosten

Collectie 250 62,50

Meubilair en aanpassing ruimte 250 25

Formatie bibliotheek 6.515 4.886

Scholing bibliotheekpersoneel 133 705

Formatie consultatiebureau 3200 3.200

Scholing medewerkers consultatiebureau 260 260

Overige kosten 2.002 1605

Totale Kosten 12.610 10.108
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