
• 2 babyboekjes
• boekenlegger
• voorleestips
En zij krijgen er een gratis bibliotheekpas bij!
Ga naar boekstart.nl en lees hoe ouders het koffertje 
kunnen ophalen en bekijk het filmpje dat je aan de 
ouders kunt laten zien, bijvoorbeeld op je mobiel.

Wijs ouders op het gratis BoekStartkoffertje

gratiS
koffertje

Als professional in de baby- en kindzorg weet jij als geen ander 
hoe snel de allerkleinsten leren. Die eerste levensjaren zijn van 
geweldig veel betekenis voor de rest van hun verdere ontwikkeling. 
Dat geldt voor de taal- en cognitieve ontwikkeling, maar ook voor 
de sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijke vorming.

Wist je dat onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die als baby  
worden voorgelezen, later zelf sneller een boekje pakken en meer  
plezier aan lezen beleven? En als ze wat ouder zijn plukken ze daar 
de vruchten van, want kinderen die al vroeg worden voorgelezen 
zijn taalvaardiger, begrijpen teksten beter en hebben meer succes 
op school. Alle reden dus om voorlezen al vanaf het allerprilste 
begin te stimuleren. En het is maar wat bijzonder dat jij daar als 
professional aan kunt bijdragen!

Meer 
voorlezen, 
beter in taal
Zo draag jij bij

informatie voor professionals

boekstart.nl (kijk bij Locaties voor deelnemende BoekStartbibliotheken)  boekstartpro.nl



Waarom BoekStart?
Het leesbevorderingsprogramma BoekStart is speciaal in het leven ge-
roepen om ouders en kinderen vanaf het vroegste begin van boeken te 
laten genieten. Door al in de babyfase met voorlezen te starten, draag je 
bij aan een positieve ontwikkeling van het kind op een heleboel vlakken. 
Naast het feit dat voorlezen de hechting tussen ouder en kind bevordert, 
bouw je zo een leesroutine op, leren kinderen jong mee te denken met 
de verhalen en erop te reageren en help je een (taal)achterstand op 
latere leeftijd voorkomen. Daarbij speelt de Bibliotheek een grote rol, die 
in samenwerking met gemeente, verloskundigen, kraamzorg, consultatie-
bureau, kinderopvang en boekhandel ouders aanmoedigt om samen 
met hun baby (vanaf circa vier maanden) boekjes te bekijken. Wat kun  
jij als professional specifiek betekenen?

BoekStart voor baby,s
De basis van BoekStart is BoekStart voor baby’s, dat een vaste plaats in 
de Bibliotheek heeft veroverd. Kersverse ouders worden gestimuleerd al 
vroeg voor te gaan lezen. Als zij hun kind lid maken van de plaatselijke 
Bibliotheek, krijgen ze het BoekStartkoffertje met twee babyboekjes en 
informatie over het belang van voorlezen cadeau. Je kunt ouders op  
dit vrolijke koffertje wijzen.
Het voorlezen stimuleren geldt natuurlijk niet alleen voor ouders die  
de taal goed beheersen, maar zeker ook voor ouders die minder  
taalvaardig zijn. Om deze gezinnen te bereiken speel jij als verloskun-
dige, kraamverzorgende of consultatiebureau-medewerker een heel 
belangrijke rol. Voor minder taalvaardige ouders kent BoekStart ook  
het 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, deskundigheids-
bevordering van pedagogisch medewerkers, betrekken van ouders, een 
voorleesplan en samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk.

Organisatie
De landelijke organisatie van BoekStart is in handen van Stichting 
Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, die BoekStart uitvoeren in 
het kader van Kunst van Lezen in opdracht van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. BoekStart sluit aan bij bestaande 
VVE-activiteiten en -programma’s, bijvoorbeeld het eerder genoemde 
BoekenPret dat sinds 2015 in BoekStart is opgenomen. Het concept 
past bovendien goed binnen het onderwijs- en jeugdbeleid van de 
gemeenten, zoals taken van de Centra voor Jeugd en Gezin. 

Hoe kun jij bijdragen?
Als verloskundige kun je de toekomstige ouders alvast iets vertellen 
over het belang van voorlezen aan je baby. Dat het goed is voor de 
taalontwikkeling en voor de hechting. Ze kunnen nu al beginnen  
met het zingen van liedjes en dat na de geboorte blijven doen. Leg 
in de wachtkamer folders van BoekStart neer.

BoekStart kun je ook goed opnemen in de richtlijnen van je 
kraamorganisatie. Zo krijg je als kraamverzorgende informatie over 
het belang van voorlezen aan je baby. Jij kunt het goede voorbeeld 
geven door talig bezig te zijn met baby’s en andere jonge kinderen 
in je gezinnen. Daar geeft de richtlijn je handvatten voor.

Haast alle jonge gezinnen bezoeken het consultatiebureau. Speciaal 
voor jeugdartsen en -verpleegkundigen is een e-learning ontwikkeld, 
waarin je praktische tips krijgt aangereikt om (minder taalvaardige) 
ouders te vertellen over het belang van voorlezen en te leren hoe zij 
interactief met baby’s en boekjes bezig kunnen zijn.
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