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: in 2025 verlaat geen enkel kind
school met een leesachterstand

22% kinderopvang 42% basisscholen

85% bibliotheken

 25% van de frontoffice medewerker 
heeft een nieuw beroep!

 De opleiding Leesconsulent is nog altijd 
2x per jaar volgeboekt. En voorlees-
consulent is succesvol van start.

 Er verschijnen nu vooral vacatures 
leesconsulent en mediacoach voor 
voorschools, primair én voortgezet 
onderwijs.

 En de landelijk organisatie is ook sterk 
neergezet.
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www.jeugdbibliotheek.nl

http://www.jeugdbibliotheek.nl/
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www.boekstartpro.nl

http://www.boekstartpro.nl/


: in 2025 verlaat geen enkel kind
school met een leesachterstand

Wat hebben we te nog te doen?

 Help elkaar als bibliotheken en zoek de juiste partners op.
 Investeer in de kinderopvang en integreer naar BoekStartBibliotheek op school.
 Zet meer digitale middelen in en blijf hier als sector in ontwikkelen.

 Kies voor een sterke organisatie en kwalitatieve inhoud. 
Want je gaat toch niet zomaar iets doen!

…en verlaat deze kinderen niet in
het voortgezet onderwijs! 
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: in 2025 verlaat geen enkel kind
school met een leesachterstand

Waar dromen 
we nog van?

Ambitieagenda 2015-2025
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Kindcentra in `s-Hertogenbosch 







Ontwikkeling per domein



van BoekStartbaby tot Leesbeest 
in `s-Hertogenbosch 







Promotieonderzoek Thuis in Taal (2012-2018)

Professionalisering van leerkrachten in het ondersteunen van 

taalstimulering thuis bij laaggeletterde ouders

Martine van der Pluijm | Hogeschool Rotterdam

Amos van Gelderen | Hogeschool Rotterdam

Joseph Kessels | Open Universiteit



10 jaar BoekStart 

 

Nu een door-start?



“Het is dus belangrijk de bekendheid 

van het BoekStart koffertje te vergroten. 

Zeker bij ouders met een lage SES.” 

(Kaal, Plantinga & Bemer, 2018).

Hoe wordt deze aanbeveling uit recent onderzoek naar 

BoekStart komende jaren uitgevoerd?



Overweging

• Laagopgeleide, veelal laaggeletterde ouders, hebben moeite met het 

stimuleren van taal thuis, beschikken over minder kennis over taalstimulering, 

voorlezen en voelen zich vaker onzeker over eigen kunnen dan ouders met 

hogere opleidingsniveaus (Van der Pluijm & Van Steensel, 2018).

• Er is veel kennis over de impact, maar weinig kennis over hoe deze ouders 

effectief ondersteund kunnen worden om thuis een taalrijke omgeving te 

bieden. Wel is het duidelijk dat er maatwerk nodig is om de nodige veiligheid te 

bieden en voorbeelden te helpen eigen maken. Het gebruik van boeken kan 

afschrikken (Van der Pluijm, Van Gelderen & Kessels, in druk).



Vragen

1.In hoeverre ben je bereid te investeren in het 

bereiken van deze doelgroep ouders?

2.Hoe beoordeel jij jouw kennis en vaardigheden 

om bij deze doelgroep ouders aan te sluiten?

3.Welk ‘maatwerk’ draagt effectief bij om 

deze doelgroep ouders bekend te maken 

met voorlezen? 





Een nieuw feest als dit lukt?
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Kijk op www.hr.nl/gereedschapskist voor o.a. de gereedschappen ‘ouders en taal’ en

‘de inloop activiteit’.

http://www.hr.nl/gereedschapskist voor o.a


Sono di lesca miu tunosci sinta leteni ane qui che netoru 

sunta di merio noscu. Le teni chi sentare nosso niuto che 

mera questinori de messero. Otti de mari senote ledisco de 

mi che diole nesetra qui vai santoni etrena di idolore. 

Marieke Smit

Contact:

Martine van der Pluijm | m.s.van.der.pluijm@hr.nl

mailto:m.s.van.der.pluijm@hr.nl






Lange termijn effecten van 
BoekStart  

Merel de Bondt 
Adriana Bus 



Heleen van den Berg en Adriana Bus 



Vroege start 
met 

voorlezen 

Peuters en 
kleuters 
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Ouders 
hebben meer 
kennis over 

boeken 



Routines in het gezin 

Door kind 
geïnitieerd 
voorlezen 

Zelf lezen Duur van 
voorleessessies 

Deelname aan 
voorleessessies 

in bieb of 
kinderboekwinkel 

Ouders zijn meer bekend met kinderboeken 



Lange-termijn effecten 



Effecten op schoolprestaties 

foneembewustzijn letterkennis 

woordenschat verhaalbegrip 

Grotere interesse 
in lezen 



Effectgrootte van “Book Gifting” op 
taal- en leesvaardigheden 

Studie Effectgrootte (confidence interval) 

Beckett, 2010 0,243    (0,182 - 0,304) 

Brophy-Herp & Lee, 2012 0,095    (0,005 - 0,186) 

Diener, Hobson-Rohrer & Byington, 2012 0,612    (-0,022 – 1,246) 

Embree, 2009 0,389    (-0,028 – 0,806) 

Ridzi, Sylvia & Singh, 2014 0,315    (0,021 – 0,609) 

Wade & Moore, 1998 0,836    (0,384 - 1,287) 

Samiei, Bush, Sell, & Imig, 2016 0,433    (0,187 – 0,678) 

Thompson , Klemp, & Stinson, 2016 -0,086   (-0,288 – 0,116) 



BoekStart brengt ouders en kinderen 
in een positieve flow 

BoekStart 

Vroege start met 
voorlezen 

Ontwikkeling van 
vocabulaire en 

andere 
taalvaardigheden 

leesroutines 

Betere prestaties 
op de taaltoets 



Lees- en taalvaardigheden 

Leesroutines 

Vroege start 

BoekStart 
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