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De ervaringen die kinderen opdoen in hun eerste levensjaren zijn van grote  
betekenis voor hun verdere ontwikkeling. Dit geldt voor zowel taal- en cognitieve 
ontwikkeling als voor sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijke vorming. 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die als baby al zijn voorgelezen, meer plezier 
hebben in lezen en beter gemotiveerd zijn om te leren lezen. Ze zijn op latere leef-
tijd taalvaardiger, begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school dan 
kinderen die niet of heel weinig zijn voorgelezen. Samen met boekjes bezig zijn 
versterkt bovendien de band tussen ouder en kind.  

BoekStart
Het leesbevorderingsprogramma BoekStart is gebaseerd op deze gedachte en wil ouders met 
jonge kinderen laten genieten van boeken. BoekStart is het begin van een leven lang aandacht 
voor lezen. De landelijke organisatie is in handen van Stichting Lezen en de Koninklijke Biblio-
theek die BoekStart uitvoeren in het kader van Kunst van Lezen in opdracht van het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Uitgangspunten van BoekStart
Er is een aantal belangrijke argumenten om al in de babyfase met voorlichting over boeken 
en voorlezen te beginnen: opbouwen van voorleesroutine, intimiteit, ontwikkelen van respon-
sief gedrag, opbouwen van voorleesvaardigheden en het voorkomen van (taal)achterstand.
De nadruk ligt op een actieve rol van de Bibliotheek die samenwerkt met de gemeente,  
verloskundigen, kraamzorg, consultatiebureau, kinderopvang en boekhandel om ouders en 
kinderen vanaf het prille begin intensief met (het lezen van) boeken in aanraking te brengen.

BoekStart voor baby’s 
De basis van BoekStart wordt gevormd door BoekStart voor baby’s, dat een vaste plaats in  
de Bibliotheek heeft veroverd. De Bibliotheek realiseert een inhoudelijke samenwerking met 
de verschillende partijen uit de voorschoolse periode.
Ouders worden aangemoedigd om hun kinderen vanaf zeer jonge leeftijd (baby’s van  
circa vier maanden) te laten kennismaken met boeken en samen met boeken bezig te zijn. 
Wanneer ouders hun baby lid maken van de Bibliotheek krijgen ze het BoekStartkoffertje met 
twee babyboekjes cadeau en informatie over het belang van voorlezen. Lezen en omgaan met 
boeken is voor elk gezin belangrijk. Niet in de laatste plaats voor laagtaalvaardige gezinnen 
waar geen leescultuur heerst en waar niet vanzelfsprekend boeken aanwezig zijn. Om deze 
gezinnen te bereiken zijn de verloskundigen, kraamzorg en het consultatiebureau belangrijke 
partners. Ook kent BoekStart het verdiepende programma BoekenPret in samenwerking met 
de kinderopvang.



BoekStart in de kinderopvang
BoekStart in de kinderopvang is een uitbreiding van BoekStart, om kinderen van 0-4 jaar,  
hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking te laten 
komen via de kinderopvang. De Bibliotheek ondersteunt met een aantrekkelijke leesplek in de 
kinderopvang, met een collectie geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering van pedagogisch 
medewerkers, betrekken van ouders, een voorleesplan en samenwerking in een leesbevorde-
ringsnetwerk.

GemeentelIjk BeleID 
BoekStart is de start van de doorlopende leeslijn. Het is belangrijk om vroeg met voorlezen te 
beginnen en een aanpak te kiezen die goed aansluit bij de ontwikkelingsfasen die kinderen 
doorlopen. BoekStart sluit aan bij bestaande VVE-activiteiten en VVE-programma’s, zoals  
BoekenPret dat sinds 2015 in BoekStart is geïntegreerd. BoekStart past goed binnen het onder-
wijs- en jeugdbeleid (zoals taken van de Centra voor Jeugd en Gezin) van gemeenten. 



jeUGDGeZonDheIDSZorG
Vrijwel alle gezinnen met jonge kinderen bezoeken het consultatiebureau. Jeugdartsen en 
-verpleegkundigen verdiepen hun kennis over vroeg beginnen met voorlezen door het volgen 
van een e-learning die door BoekStart is ontwikkeld. Hiermee krijgen zij ook praktische tips 
aangereikt om (laagtaalvaardige) ouders te vertellen over het belang van voorlezen en hoe 
zij interactief met baby’s en boekjes bezig kunnen zijn. 
Verloskundigen kunnen toekomstige ouders alvast voorlichten over het belang van vroeg 
beginnen met voorlezen. BoekStart kan ook goed opgenomen worden in de richtlijnen van 
kraamzorg organisaties. Kraamverzorgenden krijgen daarin informatie over het belang 
van vroeg beginnen met voorlezen. Ook zijn er handvatten opgenomen om talig bezig te 
zijn met pasgeboren baby’s en de eventuele andere jonge kinderen in het gezin om zo 
voorbeeld gedrag te kunnen vertonen aan de ouders. 

meer InformatIe
De brochures BoekStart. Een strategisch verhaal en Meer voorlezen, beter in taal geven  
achtergrondinformatie over BoekStart en het belang van voorlezen. De brochures zijn te 
downloaden of te bestellen op kunstvanlezen.nl.

> boekstart.nl (kijk bij locaties voor deelnemende BoekStartbibliotheken)
> boekstartpro.nl


