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Samenvatting  
 
Geletterdheid onder baby’s, peuters en kleuters is erg interessant voor bibliotheken omdat de bevordering van 
geletterdheid onder deze zeer jonge doelgroep een sterk preventieve werking heeft op laaggeletterdheid binnen 
de maatschappij als geheel. Daarom is voor dit onderzoek gekozen voor de volgende doelstelling: Inzicht geven in 
hoe het is gesteld met de geletterdheid onder kinderen van 0 tot en met 6 jaar in Zuid-Holland, in relatie tot het 
bibliotheek(net)werk.  
 
Dit rapport geeft dit inzicht op basis van een uitgebreide deskresearch in bestaande onderzoeken, beleidsstukken, 
papers en artikelen. De rapportage bestaat uit de volgende hoofdstukken:  
 
1. Inleiding 
2. Omschrijving en belang van geletterdheid onder kinderen van nul tot en met zes jaar  
3. Risicofactoren en ontluikende en beginnende geletterdheid in Nederland en Zuid-Holland 
4. De taak van de bibliotheek op het gebied van ontluikende en beginnende geletterdheid 
5. Activiteiten die bibliotheken ondernemen in Zuid-Holland op het gebied van ontluikende en beginnende 

geletterdheid 
6. Hoe kunnen bibliotheken hun aanbod verbeteren 
 

Omschrijving en belang van geletterdheid onder nul- tot en met zesjarigen en risicofactoren.  
 
Voor de geletterdheid onder nul- tot en met zesjarigen gebruiken we de termen ontluikende en beginnende 
geletterdheid. Bij ontluikende geletterdheid begint geschreven taal, in de vorm van bijvoorbeeld voorlezen, 
plaatjes kijken bij teksten, woorden koppelen aan plaatjes etc., een rol te spelen in het leven van een kind van nul 
tot en met drie jaar. In de fase van beginnende geletterdheid, vier tot en met zes jaar, leert een kind eenvoudige 
woorden te verklanken, betekenis te verlenen aan geschreven taal en om woordjes te schrijven. Vanaf vijf à zes 
jaar is er sprake van een dusdanige verfijning van het taalgebruik en uitbreiding van de woordenschat dat de 
zinslengte en de woordvolgorde steeds meer gaan lijken op de taal van een volwassene. 
 
Door de ontluikende en beginnende geletterdheid onder nul- tot en met zesjarigen te stimuleren kan de toename 
van basisschoolverlaters met een leesachterstand mogelijk tot stilstand worden gebracht. Dit kan een sterk 
preventieve werking hebben op het aantal toekomstige laaggeletterden in de samenleving. Aangezien uit cijfers 
blijkt (zie par. 3.2) dat laaggeletterdheid nog steeds een probleem is in Nederland en ook, bovengemiddeld, in 
Zuid-Hollland is zo een preventieve aanpak belangrijk. 
 
Risicofactoren voor ontluikende en beginnende geletterdheid zijn: 
 
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)  
Een TOS is een neurobiologisch defect en taalproblemen bij kinderen met TOS zijn hardnekkig.  
De kans dat problemen aanhouden staat los van factoren als opleiding ouders, sociale status  
van het gezin en taalaanbod vanuit de omgeving. Het verloop is wel beïnvloedbaar door therapie. 
 
Taalontwikkelingsachterstand (TOA) 
Een TOA kenmerkt zich door een langzame of vertraagde ontwikkeling van de taal. Taalaanbod heeft hier een 
belangrijke invloed op en TOA heeft een goede prognose als dit aanbod verbetert. Een rijk taalaanbod is hiermee 
van groot belang voor ontluikende en beginnende geletterdheid. Bibliotheken kunnen hierbij een belangrijke rol 
spelen; bij TOS is dit veel minder het geval. 
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De taak van de bibliotheek op het gebied van ontluikende en beginnende geletterdheid  
 
De eerste drie kerntaken uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob, 2015) zijn: 1) 
Kennis en informatie, 2) Educatie en 3) Lezen en Literatuur. Dit geeft de bibliotheek een duidelijke rol om te 
werken aan geletterdheid, waaronder ontluikende en beginnende geletterdheid, aangezien dit bijdraagt aan de 
invulling van haar wettelijke taken.  
 
Daarnaast is in 2015 het landelijke actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ opgezet waarmee de ministeries van OCW, 
VWS en SZW gezamenlijk laaggeletterdheid willen tegengaan. Actielijn 3 uit dit actieprogramma geeft met het 
actieplan ‘Kunst van Lezen’ en de daaronder vallende programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school 
doelstellingen voor bibliotheken op het gebied van ontluikende 
en beginnende geletterdheid. Het gaat hierbij vooral om leesbevorderingsactiviteiten. 
 
Verder biedt de bibliotheek een plek voor iedereen om (basis)vaardigheden aan te leren; ongeacht opleiding, 
etniciteit, oriëntatie of leeftijd. De bibliotheek richt zich op non-formeel en informeel leren en vormt daarmee 
een goede aanvulling op onderwijsinstanties die gericht zijn op formeel leren. Daarnaast is de bibliotheek goed 
bereikbaar tot op gemeentelijk en soms zelfs wijkniveau.  
 

Activiteiten die bibliotheken ondernemen in Zuid-Holland op het gebied van ontluikende en 
beginnende geletterdheid en de knelpunten 
 
Van oudsher ondernemen bibliotheken veel op het gebied van ontluikende en beginnende geletterdheid. Met de 
komst van het actieplan ‘Kunst van Lezen’ is leesbevordering onder jonge kinderen ook hoog op de politieke 
agenda gezet en meer gestructureerd en onder één noemer gebracht. Met de twee programmalijnen BoekStart 
en de Bibliotheek op school (dBos) is hierbij een landelijke aanpak gerealiseerd. BoekStart richt zich op nul tot 
vierjarigen met de programma’s BoekStart voor Baby’s en BoekStart in de kinderopvang en dBos richt zich op 
kinderen vanaf vier tot en met achttien jaar met dBos in het basisonderwijs en dBos in het voortgezet onderwijs. 
Kern van de programmalijnen is samenwerking tussen verschillende partijen zoals bibliotheken, de gemeente, 
consultatiebureaus, kinderopvangorganisaties en scholen. De bibliotheek heeft een belangrijke rol hierin.  
 
Via deze programma’s realiseren alle bibliotheken in Zuid-Holland meerdere activiteiten op het gebied van 
leesbevordering voor jonge kinderen. Dit in samenwerking met bovengenoemde partners. Zo bieden alle 
basisbibliotheken in Zuid-Holland BoekStart voor baby’s aan en 80% BoekStart in de kinderopvang. Verder heeft 
drie kwart van de basisbibliotheken een samenwerkingscontract met één of meer scholen in het primair 
onderwijs voor leesbevordering op basis van de aanpak dBos.  
 
Een kwart van de bibliotheken in Zuid-Holland werkt met het landelijke programma BoekenPret dat speciaal 
gericht is op laagtaalvaardige gezinnen. Verder doet ruim een derde van de bibliotheken in Zuid-Holland mee met 
VoorleesExpress, een landelijk programma dat ook gericht is op laagtaalvaardige gezinnen maar dan via de inzet 
van vrijwilligers die bij kinderen, uit laagtaalvaardige gezinnen, thuis komen voorlezen. Hiermee komen de 
vrijwilligers ook echt achter de voordeur bij laaggeletterde gezinnen, iets wat bij BoekStart, nog, niet gebeurt. 
VoorleesExpress is hiermee een goed voorbeeld van een bredere gezinsaanpak gericht op zowel laaggeletterde 
ouders als het bevorderen van ontluikende en beginnende geletterdheid.  
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Alhoewel driekwart van de bibliotheken in Zuid-Holland met basisscholen samenwerken binnen dBos is het 
percentage basisscholen dat bereikt wordt met leesbevorderingsactiviteiten 30%. Als je andere activiteiten van 
bibliotheken meerekent dan is dit ruim twee keer zoveel. Het gaat om diverse, losstaande, projecten zoals: 
Nationale Voorleesdagen, de Kinderboekenweek, de Nationale voorleeswedstrijd, de VakantieBieb, de 
Nederlandse Kinderjury, Nederland Leest Junior, zelf ontwikkelde programma’s en om activiteiten als: helpen bij 
opstellen van een leesplan, workshops voor leerkrachten, informatieavonden, opleiden vrijwilligers, advies over 
gebruik boeken bij zaakvakken etc.  
 
Zoals hierboven te lezen is, zijn bibliotheken in Zuid-Holland actief bezig met ontluikende en beginnende 
geletterdheid en met name met leesbevordering. Zij lopen hierbij tegen een aantal knelpunten aan waarvan 
onvoldoende financiering en personele bezetting de belangrijkste twee zijn.  
Aangezien het doel is de aanpak van laaggeletterdheid verder uit te breiden lopen bibliotheken tegen de grens 
aan qua personele bezetting. Daarnaast zijn bibliotheken veelal aangewezen op jaarlijkse subsidierondes en 
incidentele of eenmalige projectgelden en ontbreekt een lange termijn financiering. Bij dBos zie we ook dat veel 
scholen de door de bibliotheek gevraagde bijdrage per leerling te hoog vinden. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat er veel is bereikt waarbij de inspanningen de komende jaren worden 
voortgezet. Voor een goede voortzetting is het belangrijk om ook de benoemde knelpunten in de komende jaren 
te adresseren. 
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Conclusies 
 
In dit hoofdstuk worden de vragen die ten grondslag lagen aan het onderzoek beantwoord tenzij deze in de 
samenvatting al afdoende zijn beantwoord. Tevens zijn suggesties voor verbeteringen gegeven. 
 
Het belang van ontluikende en beginnende geletterdheid en de situatie in Zuid-Holland 
De leeftijd van nul tot en met zes jaar is een cruciale periode voor het leggen van een goede basis voor een hoog 
taalniveau op latere leeftijd. Indien op deze leeftijd de geletterdheid zich goed ontwikkelt, is de kans aanmerkelijk 
kleiner dat er op latere leeftijd sprake zal zijn van laaggeletterdheid. Daarom dient ontluikende (nul- tot 
vierjarigen) en beginnende (vier- tot zesjarigen) geletterdheid goed gestimuleerd te worden.  
 
Deze preventieve aanpak van laaggeletterdheid is belangrijk omdat laaggeletterdheid voor mensen vergaande 
negatieve gevolgen heeft. Het betekent minder kansen op de arbeidsmarkt, zeer beperkte 
scholingsmogelijkheden en slechte toegang tot tal van maatschappelijke voorzieningen op het terrein van 
huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. Laaggeletterdheid is een bron van maatschappelijke ongelijkheid en 
sociale uitsluiting, en heeft daarmee ook een negatief effect op de maatschappelijke cohesie. Naar schatting 
bedragen de maatschappelijke kosten voor Zuid-Holland meer dan 250 miljoen euro (productiviteitsverlies, 
zorgkosten, uitkeringen e.d.).  
 
Daarnaast is Zuid-Holland, absoluut gezien, de provincie met de meeste laaggeletterden in de beroepsbevolking 
in Nederland. Hieruit volgt dat er ook veel laaggeletterde ouders in Zuid-Holland zijn. Tel hierbij op dat meer dan 
een vijfde van de nul- tot en met zesjarigen in Nederland in Zuid-Holland woonachtig is dan is de conclusie dat 
geletterdheid onder jonge kinderen in Zuid-Holland een belangrijk aandachtspunt is voor alle betrokken partijen 
waaronder bibliotheken. 
 
Waarom ligt er een taak voor bibliotheken en wat ondernemen bibliotheken in Zuid-Holland? 
Een rijk taalaanbod is cruciaal voor de ontwikkeling van ontluikende en beginnende geletterdheid en 
ouders hebben hierin een cruciale rol. Laaggeletterde ouders, of ‘zwijgzame’ geletterde ouders zijn een risico voor 
de geletterdheid van jonge kinderen omdat het de kans op een taalontwikkelings-achterstand bij jonge kinderen 
vergroot. Bibliotheken hebben ook een belangrijke rol in taalaanbod vanwege de wettelijke taak van de 
bibliotheek, conform de Wsob, op het gebied van geletterdheid. Daarnaast is de bibliotheek de partij bij uitstek 
om op een bereikbare manier (tot op wijkniveau aanwezig, non-formeel educatie aanbod) ouders te helpen een 
rijke taalomgeving voor jonge kinderen te realiseren en op die manier te werken aan leesbevordering.  
 
Via het actieplan ‘Kunst van Lezen’ is leesbevordering onder jonge kinderen hoog op de politieke agenda gezet 
met de twee programmalijnen BoekStart en de Bibliotheek op school. Het succes hiervan is de landelijke, 
overkoepelende aanpak en de daaruit volgende efficiency. Bibliotheken hoeven daardoor niet steeds zelf het wiel 
opnieuw uit te vinden en kunnen aansluiten bij een bestaande en geïntegreerde aanpak om ontluikende en 
beginnende geletterdheid te bevorderen. Alle basisbibliotheken in Zuid-Holland doen activiteiten binnen één of 
beide programma’s. Dit doen ze in samenwerking met gemeenten, consultatiebureaus, kinderopvangorganisaties 
en scholen.  
 
De activiteiten die bibliotheken ondernemen gaan van oudsher verder dan bovenstaande programma’s. Er 
worden andere landelijke programma’s in Zuid-Holland ingezet zoals VoorleesExpress, dat is gericht op 
laagtaalvaardige gezinnen via de inzet van vrijwilligers die bij kinderen thuis komen voorlezen. Het belang van dit 
programma is de bredere gezinsaanpak. Bibliotheken zetten zelf ook veel activiteiten op en nemen deel aan 
projecten op het gebied van leesbevordering. Een paar bekende voorbeelden zijn: Nationale Voorleesdagen, de 
Kinderboekenweek, de Nationale voorleeswedstrijd en de VakantieBieb.  
 
Wat is de stand van zaken bij bibliotheken in Zuid-Holland? 
Er is veel bereikt. De bibliotheek evolueert steeds meer van klassieke uitleenbibliotheek naar brede, 
maatschappelijke educatieve bibliotheek in het hart van de lokale samenleving die overal en voor iedereen 
bereikbaar is. Alle bibliotheken in Zuid-Holland zijn daarbij actief op het gebied van ontluikende en beginnende 
geletterdheid en tot nu toe, als geheel genomen, succesvol in het opzetten van activiteiten en het aangaan van 
samenwerkingen.  
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Echter, in onderzoeken gehouden in 2018 geven de bibliotheken als belangrijkste knelpunten onvoldoende 
financiering en personele bezetting. Hierdoor is het lastig een lange termijnstrategie en structureel beleid te 
ontwikkelen terwijl dit voor de aanpak van laaggeletterdheid en de bevordering van ontluikende en beginnende 
geletterdheid belangrijk is, zo stellen diverse experts. Bovenstaande knelpunten zullen in de komende jaren 
geadresseerd moeten worden willen bibliotheken meer kunnen doen op het gebied van ontluikende en 
beginnende geletterdheid dan dat ze nu al doen.  
 
Verdere aanbevelingen 
Aangezien ouders de grootste invloed hebben op de taalvaardigheid van kinderen, vooral voordat een kind naar 
de kinderopvang of school gaat, kan een gezinsaanpak een belangrijke bijdrage leveren. Bibliotheken richten zich 
al op jonge kinderen en op laagtaalvaardige ouders maar dan los van elkaar. De kunst is om die afzonderlijke 
activiteiten te integreren. Marie-Anne Raaijmakers en Hermien Lankhorst geven de volgende aandachtspunten 
voor bibliotheken en gezinsaanpak in hun onderzoek Meer aandacht voor het laagtaalvaardige gezin om de cyclus 
van laaggeletterdheid te doorbreken: 
 
• De gemeente heeft formeel de regierol bij het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. De bibliotheek 

kan binnen de gemeente proberen de geïntegreerde gezinsaanpak op de agenda zetten. 
• Op strategisch niveau is het van belang dat de bibliotheek zich positioneert als een van de partners die in 

samenwerking met andere partijen het laagtaalvaardige gezin kan ondersteunen.  
• Om tegemoet te komen aan de behoeften van het laagtaalvaardige gezin, is een meer structurele 

samenwerking nodig tussen de verschillende teams die nu nog vaak langs elkaar heen werken.  
• De interne bibliotheekorganisatie dient zich op een aantal terreinen aan te passen om een goede 

dienstverlening voor gezinsaanpak op te zetten waarbij allereerst laagtaalvaardige gezinnen als doelgroep, 
binnen het beleid en de organisatie, een duidelijke plek moet krijgen.  

 
Verder geven het BoekStartkernteam en expert laaggeletterdheid drs. Kees Broekhof van onderzoeksbureau 
Sardes een aantal algemene adviezen voor BoekStart in de kinderopvang waaronder: 
 
• Het is belangrijk dat de bibliotheek in gesprek met de gemeente laat zien dat alleen een preventieve aanpak 

een duurzame oplossing biedt in de strijd tegen laaggeletterdheid om daarmee de waarde aan te tonen van 
BoekStart in de kinderopvang. 

• Steeds meer organisaties zijn bereid om een bijdrage in de kosten te betalen voor taalontwikkeling in de 
kinderopvang. Ga het gesprek aan met deze organisaties.  

• Het is belangrijk dat er voldoende geoormerkte uren beschikbaar zijn die daadwerkelijk aan de VVE-
dienstverlening besteed worden, inclusief beleidsontwikkeling en kwaliteitsbewaking.  
 

Voor dBos geeft drs. Kees Broekhof aan dat: 
 
• er meer leescoördinatoren nodig zijn op scholen; 
• het leesplan en taalbeleidsplan op scholen geïntegreerd kunnen worden tot één plan; 
• het format van het leesplan meer op de school zelf toegespitst zou kunnen zijn in plaats van de huidige 

algemene format.  
 
Kees Broekhof geeft in een interview verder aan dat bibliotheken zich meer kunnen richten op een hoofddoel, 
bijv. een dagelijkse leescultuur bevorderen om daarvoor vervolgens een overkoepelende, geïntegreerde aanpak 
op te zetten in plaats van te werken met veel losstaande projecten. Hiervoor is een uitgewerkte visie over de 
educatieve rol van de bibliotheek aan te bevelen. 
  
Verder pleit hij ervoor dat bibliotheken aangemerkt worden als een educatieve instelling en niet alleen als 
culturele instelling. Als educatieve instelling val je onder het juiste departement als bibliotheek die wil werken aan 
de preventie van laaggeletterdheid, namelijk onder onderwijs, en het biedt mogelijk ook bredere kansen voor 
financiering door de overheid.  
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1. Inleiding  

1.1 Aanleiding  

Probiblio, de ondersteuningsorganisatie van bibliotheken in de provincies Noord- en Zuid-Holland, is door de 
provincie Zuid-Holland gevraagd om een aantal onderzoeken uit te voeren naar maatschappelijke opgaven in 
relatie tot het bibliotheeknetwerk. Dit onderzoek gaat over geletterdheid onder de jeugd. Specifiek gaat het om 
geletterdheid onder kinderen van nul tot en met zes jaar.   
 
Hier is voor gekozen omdat de aanpak van laaggeletterdheid hoog op de politieke agenda staat en bibliotheken 
spelen in deze aanpak een belangrijke rol. Geletterdheid onder kinderen van nul tot en met zes jaar, ontluikende 
en beginnende geletterdheid, is daarbij erg interessant omdat de bevordering van geletterdheid onder deze zeer 
jonge doelgroep een sterk preventieve werking heeft op laaggeletterdheid binnen de maatschappij als geheel.  
 
 

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen  

De doelstelling van het onderzoek is: Inzicht geven in hoe is het gesteld met de geletterdheid onder kinderen van 0 
tot en met 6 jaar in Zuid-Holland, in relatie tot het bibliotheek(net)werk. 
 
Deze doelstelling is vertaald naar de volgende onderzoeksvragen en hoofdstukken: 
 
1. Wat verstaan we onder geletterdheid onder kinderen van nul tot en met zes jaar (definitie, modellen) en wat 

is het belang van deze geletterdheid? - Hoofdstuk 2. 
2. Hoe is het gesteld met ontluikende en beginnende geletterdheid in Nederland en specifiek in Zuid-Holland? - 

Hoofdstuk 3 
3. Waarom ligt er een taak voor bibliotheken op het gebied van ontluikende en beginnende geletterdheid? - 

Hoofdstuk 4 
4. Wat wordt er ondernomen door bibliotheken in Nederland en Zuid-Holland op het gebied van ontluikende en 

beginnende geletterdheid en met welke partners? – Hoofdstuk 5 
5. Wat is de stand van zaken bij bibliotheken: wat gaat goed, wat gaat niet goed en wat kunnen bibliotheken nog 

meer doen om hun aanbod te verbeteren? - Hoofdstuk 6 
 
 

1.3 Methode van onderzoek 

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen heeft Probiblio gekozen voor deskresearch als methode van 
onderzoek. 
 
Probiblio heeft hiervoor informatie verzameld uit bestaande onderzoeken, beleidsstukken, papers en artikelen 
met het onderwerp geletterdheid onder baby’s en/of peuters en/of jonge kinderen waarbij zowel is gekeken naar 
het onderwerp in zijn algemeenheid als naar de specifieke situatie in Zuid-Holland. De deskresearch was hierbij 
gericht op alle vijf onderzoeksvragen die hierboven zijn benoemd.   
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2. Omschrijving en belang van geletterdheid onder kinderen  
van nul tot en met zes jaar  

In dit hoofdstuk geven we een nadere omschrijving van geletterdheid en meer specifiek wat we verstaan onder 
geletterdheid onder kinderen van 0 tot en met 6 jaar en wat het belang is van geletterdheid in deze jongste groep 
kinderen.  

 

2.1 Wat verstaan we onder geletterdheid van kinderen van 0 tot en met 6 jaar?  

Op Wikipedia vinden we een uitgebreide omschrijving van geletterdheid1: 
 
Geletterdheid omvat vele facetten en is ruimer dan ‘kunnen lezen en schrijven’. Het is de competentie om 
met informatie om te gaan, te begrijpen en doelgericht te gebruiken. 
Het begrip geletterdheid betekent veelal het kennisniveau van het gesproken en geschreven woord, alsmede het 
kunnen overbrengen en begrijpelijk maken van informatie door middel van verschillende soorten media. 
 
Concreet betekent geletterd zijn: 
• Via taal kunnen communiceren en informatie verwerken. 
• Met cijfermatige en grafische gegevens kunnen omgaan. 
• Gebruik kunnen maken van ICT. 

 
Wanneer het gebruik van internet en multimedia centraal wordt gesteld, spreekt men van nieuwe geletterdheid. 
 
Geletterd zijn, is belangrijk om in de samenleving zelfstandig te kunnen functioneren in diverse rollen en posities. 
Het is noodzakelijk om kennis en groeipotentieel te ontwikkelen.  
 
Passen we geletterdheid toe op kinderen tot en met 12 jaar, waar de vorming van geletterdheid voor een 
belangrijk deel plaatsvindt, dan kunnen we de volgende onderverdeling maken naar leeftijd2: 
 
1. Ontluikende geletterdheid. Dit is het eerste begin waarin geschreven taal een rol gaat spelen in het leven van 

een kind. Hierbij gaat het om kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
2. Beginnende geletterdheid. Dit is het groeiende inzicht in de functies van geschreven taal, inzicht in het 

alfabetisch schrift en het verband tussen gesproken en geschreven taal. Een kind in deze fase leert 
eenvoudige woorden te verklanken, betekenis te verlenen aan geschreven taal en om woordjes te schrijven. 
Hierbij gaat het om kinderen in groep 1, 2 en 3. 

3. Gevorderde geletterdheid. In deze fase kunnen kinderen steeds sneller woorden herkennen en betekenis 
toekennen aan geschreven taal. In deze fase ontwikkelt zich ook het werken met teksten en het omzetten 
van gedachten en ideeën in geschreven taal. Hierbij gaat het om kinderen in groep 4 tot en met 8. 

4. Functionele geletterdheid. Aan het einde van de basisschool behoort een kind functioneel geletterd te zijn. 
Dat wil zeggen dat hij/zij in staat is om geschreven taal te lezen en schrijven in situaties in het 
maatschappelijk leven. Denk hierbij aan het lezen van een handleiding 

 
In dit rapport gaan we dieper in op niveaus 1 en 2, ontluikende en beginnende geletterdheid. We richten ons 
hiermee specifiek op de groep 0 tot en met 6 jaar, oftewel tot en met groep 3. In 2019 kunnen we ook oudere 
leeftijdsgroepen onder de loep nemen indien gewenst.  
 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lezen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrift
https://nl.wikipedia.org/wiki/Competentie_(vaardigheid)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Taal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Communicatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gegeven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Informatietechnologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_geletterdheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Samenleving
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Functie_(taak)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Functie_(positie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kennis
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Als we kijken naar de groep 0 tot en met 6 jaar zien we de volgende ontwikkelingsfasen in taalontwikkeling3. 
 
In het eerste levensjaar, de pre-verbale fase, communiceren kinderen en volwassenen vooral non-verbaal 
(oogcontact, mimiek, gebaren, aanraken, ruiken en proeven), maar ook verbaal (ouders praten tegen hun kind, 
kind en ouders imiteren geluiden en klanken). Op de leeftijd van zeven à acht maanden begint de brabbelfase. 
Het kind gaat verschillende klanken achter elkaar zeggen waarbij de intonatie wordt afgewisseld (b.v. dada, baba, 
gaga). Aan het einde van het eerste levensjaar herkennen kinderen woorden en beginnen ze te reageren op de 
betekenis van woorden, onder andere door te kijken en te wijzen.   
 
In de vroeg linguale fase (één jaar tot tweeënhalf jaar) lijkt voor de buitenwereld de taal van het kind echt op 
gang te komen. Het kind zet de stap van brabbelen naar betekenisvol taalgebruik. In deze fase worden de eerste 
woorden geproduceerd en na verloop van tijd samengevoegd tot zinnetjes van twee of drie woorden. Ook de 
passieve woordenschat breidt zich flink uit en de communicatieve interactie met de omgeving neemt sterk toe.  
 
De periode van 30 tot 60 maanden (tweeënhalf tot vijf jaar) wordt ook wel aangeduid als de differentiatiefase, 
waarin de woordenschat zich heel snel uitbreidt. Driejarigen begrijpen bijvoorbeeld gemiddeld 1250 woorden en 
kunnen ongeveer 1000 woorden zeggen. Op vijfjarige leeftijd zijn dat  
respectievelijk 3500 en 3000 woorden. De grammaticale en klankontwikkeling maken ook een snelle groei door. 
Kinderen gaan in deze fase gebruik maken van langere zinnen met meervoud, verkleinwoorden, bijvoeglijke 
naamwoorden en werkwoordvervoegingen. De klankontwikkeling is rond de leeftijd van drie jaar afgerond, het 
kind herkent dan alle klanken uit de moedertaal maar hoeft deze nog niet te kunnen produceren. In deze periode 
neemt ook de verstaanbaarheid van wat het kind zegt toe. Bij 'verstaanbaarheid' moet vooral worden gedacht 
aan het helder en duidelijk uitspreken van woorden. Op leeftijd van drie jaar is 50% tot 70% van wat het kind zegt 
verstaanbaar voor anderen, op leeftijd van vier jaar is dat 75% tot 90%.   
 
Vanaf de leeftijd van vijf à zes jaar is er sprake van verfijning van het taalgebruik (met name de grammatica) en 
verdere uitbreiding van de woordenschat. Het kind gebruikt nu goedgevormde, ook samengestelde, zinnen. De 
zinslengte en de woordvolgorde gaan steeds meer lijken op de taal van een volwassene.  
 
 

2.2 Het belang van geletterdheid onder kinderen van 0 tot en met 6 jaar 

Toen Eline Vere met behulp van morfinedruppels een eind aan haar leven had gemaakt, was heel Den Haag in rep 
en roer. De lezers hadden zo meegeleefd met haar tragische historie, die in afleveringen in de krant Het Vaderland 
was verschenen, dat het hen toescheen alsof er een intieme vriendin was heengegaan. Beroemd is de anekdote 
dat Hagenaars elkaar daags na het droeve eind van hun heldin in de paardentram toefluisterden: ‘Heb je het 
gehoord? Eline is overleden…’4 

 
Het is een sprekend voorbeeld van wat de verbeelding vermag. Mits doeltreffend aangewend, kan zij de lezer 
tijdelijk in een andere wereld laten geloven, ze kan emoties bespelen en waarnemingen vertroebelen. Dit 
vermogen de lezer aan het denken te zetten, te prikkelen en te schokken wordt al eeuwen onderkend – en leidde 
ertoe dat romans werden gecensureerd of zelfs verboden. Maar sinds een aantal jaren is ook wetenschappelijk 
vastgesteld dat het lezen van literatuur mensen daadwerkelijk verandert, op het vlak van onze opvattingen, van 
onze sociale cognitie en ons geestelijk en fysiek welzijn5.  
 
In de eerste plaats vergroot lezen de woordenschat en de leesvaardigheid. Dat wordt de ‘positieve leesspiraal’ 
genoemd: wie al jong begint met lezen wordt taalvaardiger, gaat lezen leuker vinden en gaat het daarom weer 
vaker doen. Wie leest, ontwikkelt bovendien empathische vermogens: het dwingt de lezer zich in een andere 
denkwereld, een ander gevoelsleven te verplaatsen. Geletterdheid helpt jonge kinderen dus empathische 
vermogens te ontwikkelen.6  
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Indien men onvoldoende geletterd is, spreekt men van laaggeletterdheid, een fenomeen  
dat grote individuele en maatschappelijke gevolgen heeft. 
 
Stichting Lezen & Schrijven hanteert de volgende definitie van laaggeletterdheid7: 
 
Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en het 
begrijpen en toepassen van informatie. Zij beheersen het minimale niveau om volwaardig in de Nederlandse 
maatschappij te kunnen functioneren niet. Dat niveau is door de overheid vastgesteld op eindniveau vmbo of 
niveau mbo-2/3 (niveau 2F binnen de Standaarden en eindtermen volwasseneneducatie). Ze hebben bijvoorbeeld 
problemen met: 
 

• formulieren invullen voor zaken als zorgtoeslag, kinderopvang of de belasting; 
• straatnaamborden lezen; 
• voorlezen aan (klein)kinderen; 
• een (verjaardags)kaart schrijven; 
• geld opnemen bij een pinautomaat; 
• vertrektijden van de trein opzoeken; 
• ondertitels lezen; 
• recepten uit een kookboek lezen; 
• lezen en begrijpen van gezondheidstips, patiënten folders en bijsluiters van medicijnen. 
 
Mensen die laaggeletterd zijn, zijn doorgaans geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven maar hebben 
dusdanig moeite met taal dat ze moeite hebben om mee te doen in de samenleving. Vaak hebben ze ook moeite 
met rekenen en zijn zij zwak op het gebied van digitale vaardigheden8. 

Laaggeletterdheid heeft daarmee grote gevolgen voor mensen maar het is ook een maatschappelijk probleem 
doordat laaggeletterden minder vaak werk hebben, minder vaak maatschappelijk actief zijn en doordat ze vaker 
een slechtere gezondheid hebben en in armoede leven.  
 
Stichting Lezen & Schrijven heeft een onderzoek uit laten voeren door PricewaterhouseCoopers (PwC) naar de 
kosten van laaggeletterdheid voor de samenleving9. Uit hun onderzoek blijkt dat laaggeletterdheid de 
Nederlandse samenleving jaarlijks 1,13 miljard euro kost, zie figuur 1. 
 

Figuur 1: kosten laaggeletterdheid 
  

 
 

Bron: PwC (2018), Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid. 
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Voor meer informatie over laaggeletterdheid, in Zuid-Holland, en de gevolgen daarvan verwijzen wij naar de 
themarapportage laaggeletterdheid die in opdracht van de provincie Zuid-Holland door Probiblio in 2018 is 
opgesteld. 
 
Naast de gevolgen die laaggeletterdheid heeft voor individuen, gezinnen en maatschappij is er ook de 
verontrustende ontwikkeling gaande dat laaggeletterdheid toeneemt de afgelopen jaren. Hier zijn meerdere 
redenen voor: vergrijzing, nieuwkomers en jongeren8. Als we ons beperken tot de laatste groep blijkt dat er nog 
steeds veel jongeren van school gaan met te lage basisvaardigheden (Inspectie van het Onderwijs, 2018). De 
Onderwijsinspectie ziet de laatste twee jaar steeds meer leerlingen van de basisschool komen die niet goed 
kunnen lezen. Ook hun rekenen blijft achter. Daarnaast is de leesmotivatie onder Nederlandse jongeren erg laag. 
Maar 31% van de leerlingen vindt lezen leuk blijkt uit PIRLS-2016 (Gubbels, Netten, & Verhoeven, 2017). Verder 
heeft 17,9% van alle 15-jarigen in Nederland een leesniveau waarbij zij een verhoogd risico lopen om op latere 
leeftijd onder de noemer ‘laaggeletterd’ te vallen (Feskens, Kuhlemeier, & Limpens, 2016). 
 
Door de ontluikende en beginnende geletterdheid onder 0- tot en met 6-jarigen te stimuleren kan de toename 
van basisschoolverlaters met een leesachterstand mogelijk tot stilstand worden gebracht. Curatief ingrijpen op 
latere leeftijd is lastiger en kostbaarder dan preventief op jongere leeftijd aan de slag te gaan. Bovendien zal een 
enkel curatieve aanpak het probleem van laaggeletterd op langere termijn niet oplossen aangezien daarmee 
slechts een klein deel van het aantal laaggeletterden wordt bereikt. Een rekenvoorbeeld van Kees Broekhof 
(expert laaggeletterdheid bij onderzoeksbureau Sardes) in Trouw laat dit zien9: 
 
Dweilen met de kraan open, dat is de huidige strijd tegen laaggeletterdheid. Een eenvoudige rekensom laat dit 
zien. Nederland kent 2,5 miljoen laaggeletterden, 15 procent van de bevolking. Het nationaal programma ‘Tel 
Mee Met Taal’ heeft als doel om dat aantal in de periode 2016-2018 met 45.000 terug te brengen. In diezelfde 
periode worden ruim 500.000 kinderen geboren. Als daarvan 15 procent laaggeletterd wordt, is dat een aanwas 
van 75.000 nieuwe laaggeletterden. […….] Laaggeletterden zijn berucht moeilijk te bereiken en de opbrengsten 
van taalcursussen zijn schamel. Het percentage laaggeletterden is sinds 1994 zelfs gestegen van 9,4 procent tot de 
huidige 15 procent van de bevolking. Van de curatieve aanpak (het ‘genezen’ van laaggeletterdheid via cursussen) 
moeten we dus niet veel verwachten. Alleen een preventieve aanpak kan een duurzame oplossing bieden. 
 
Voor een voorspoedige taalontwikkeling is het nodig dat jonge kinderen veel taal horen11. Kinderen die helemaal 
geen taal horen op jonge leeftijd – de zogenoemde wolfskinderen, die in de natuur zijn opgegroeid – spreken 
geen taal. Daar blijkt uit dat taal niet aangeboren is. Er is wel een aangeboren ‘mechanisme’ aanwezig dat jonge 
kinderen in staat stelt om taal te leren. Het feit dat ieder kind onder normale omstandigheden zijn moedertaal 
vloeiend leert spreken is voldoende bewijs voor de aanwezigheid van dit mechanisme. Als dit mechanisme niet 
wordt geactiveerd, zoals bij wolfskinderen, ontwikkelt de taal zich niet. Als het mechanisme later wordt 
geactiveerd, bijvoorbeeld pas op tienjarige leeftijd, kan het kind nog wel taal leren, maar het zal niet hetzelfde 
niveau van beheersing bereiken als de kinderen die van jongs af aan in een talige omgeving zijn opgegroeid. 
Kennelijk is de jonge leeftijd een cruciale periode om uiteindelijk een hoog niveau van taalbeheersing te halen. 
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2.3 Samenvatting 

Voor de geletterdheid onder 0- tot en met 6-jarigen maken we gebruik van de termen ontluikende en beginnende 
geletterdheid. Bij ontluikende geletterdheid begint geschreven taal voor het eerst een rol te spelen in het leven 
van een kind. Het gaat hierbij om de leeftijd 0 tot en met 3 jaar. In de fase van beginnende geletterdheid leert een 
kind eenvoudige woorden te verklanken, betekenis te verlenen aan geschreven taal en om woordjes te schrijven. 
Hierbij gaat het om kinderen van 4 tot en met 6 jaar. 
 
Voor het effectief aanpakken van laaggeletterdheid in Nederland is preventief beleid onder 0- tot en met 6-
jarigen een essentieel onderdeel. Deze leeftijdsgroep bevindt zich in een cruciale periode voor het leggen van een 
goede basis voor een hoog taalniveau op latere leeftijd. Het inzetten op geletterdheid van 0- tot en met 6-jarigen 
draagt hiermee sterk bij aan het voorkomen van laaggeletterdheid op latere leeftijd en op langere termijn aan het 
verminderen van laaggeletterdheid, en alle bijbehorende gevolgen op individueel en maatschappelijk niveau, bij 
de gehele bevolking. 
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3. Risicofactoren en ontluikende en beginnende geletterdheid  
in Nederland en Zuid-Holland 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de risicofactoren die van invloed zijn op geletterdheid onder kinderen van 0 
tot en met 6 jaar, te weten een taalontwikkelingsachterstand (TOA) en een taalontwikkelingsstoornis (TOS) 
waarbij we vooral dieper in gaan op taalontwikkelingsachterstand en de rol van taalaanbod daarin. Vervolgens 
kijken we naar de situatie in Zuid-Holland op het gebied van ontluikende en beginnende geletterdheid onder 
kinderen van 0 tot en met 6 jaar door te kijken wat het gevaar is op een gebrekkig taalaanbod bij jonge kinderen. 
 
 

3.1 Belangrijke factoren voor de geletterdheid van nul tot en met zes jarigen     

3.1.1 Taalontwikkelingsachterstand (TOA) en taalontwikkelingsstoornis (TOS) 
 
Kinderen bij wie de taalontwikkeling achterblijft bij leeftijdsgenoten hebben een taalachterstand volgens de JGZ-
richtlijn taalontwikkeling3. Aanwijzingen voor een taalachterstand kunnen zich al voordoen op jonge leeftijd, 
bijvoorbeeld een baby die weinig brabbelt. Een taalachterstand kan worden veroorzaakt door een stoornis bij het 
kind (een taalontwikkelingsstoornis) of door onvoldoende taalaanbod uit de omgeving (een 
taalontwikkelingsachterstand). Ook een combinatie is mogelijk.  
  
Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kenmerkt zich door een achterblijvende én afwijkende taalontwikkeling. De 
oorzaak van TOS ligt in een neurobiologisch defect, er is geen duidelijke verklaring vanuit een afwijkend verloop 
van de (zintuiglijke) ontwikkeling van het kind of vanuit onvoldoende taalaanbod (Gerrits, 2017). Onder een 
taalontwikkelingsachterstand (TOA) wordt verstaan: een achterblijvende taalontwikkeling als gevolg van 
onvoldoende (kwalitatief) taalaanbod vanuit de omgeving.  
 
TOA komt volgens deskundigen in Nederland voor bij ongeveer 25% van de kinderen en kenmerkt zich door een 
langzame of vertraagde ontwikkeling van de taal. Het kind gebruikt taal die niet passend is bij de leeftijd, maar 
hoort bij jongere kinderen. Dit in tegenstelling tot TOS waarbij de taalontwikkeling ook kwalitatief anders 
verloopt. Kinderen met TOA kunnen niet optimaal profiteren van het onderwijsaanbod en hun prestaties blijven 
achter. TOA heeft een goede prognose als het taalaanbod verbetert. Hier kunnen bibliotheken een belangrijke rol 
spelen vandaar dat wij in dit hoofdstuk dieper in gaan op de problematiek en achtergrond van een 
taalontwikkelingsachterstand. 
 
Zie tabel 1 op de volgende pagina voor de verschillen tussen TOS en TOA. 
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Tabel 1: het verschil tussen TOS en TOA  

  TOS TOA 
Oorzaak Neurologisch defect bij kind zelf Onvoldoende taalaanbod uit omgeving 

Symptomen Uit zich in probleem met (1 of meerdere 
symptomen): taalbegrip, taalproductie, 
klankontwikkeling, grammatica, 
woordenschat of feitelijk gebruik taal 

Langzame ontwikkeling van de taal 

Prevalentie Circa 5% tot 12% van kinderen < 7 jaar Circa 25% van de kinderen in Nederland 

Prognose Hardnekkig, negatieve gevolgen o.g.v.: 
ouder-kindrelatie, sociale relaties, 
depressie/ angststoornis/ sociale fobie, 
schoolsucces en maatschappelijk 
functioneren 

Als het taalaanbod verbetert is er een 
goede prognose op inhalen achterstand 

Bron: C.I. Lanting, M.S. de Wolff, K. Wiefferink, N. Uilenburg (2018), JGZ-Richtlijn taalontwikkeling 
 
 

3.1.2 De invloed van taalaanbod op het ontstaan van een taalontwikkelingsachterstand 
 
Laaggeletterdheid ouders 
Notten en Wijs geven aan dat kinderen die opgroeien in gezinnen met laaggeletterde ouders minder goed 
presteren op school op het gebied van taal dan kinderen die opgroeien in hooggeletterde gezinnen. Een deel van 
deze relatie wordt verklaard door de sociaaleconomische status van het gezin, en dan vooral het opleidingsniveau 
van de ouders, en andere gezinskenmerken zoals een migratieachtergrond. De geboden leesopvoeding verklaart 
een deel van de relatie tussen laaggeletterdheid en taalprestaties. Dus kinderen uit laaggeletterde gezinnen 
presteren deels minder goed op school doordat er thuis minder leesbevordering is12. Want wanneer er thuis 
weinig aandacht is voor lezen en schrijven of wanneer de lees- en schrijfvaardigheden beperkt zijn, is de kans 
groot dat kinderen al een achterstand hebben in deze vaardigheden aan het begin van hun schoolcarrière. 
 
Laaggeletterdheid is hiermee niet alleen een actueel probleem voor volwassenen, maar zeker ook voor hun 
kinderen13. Ouders geven allerlei zaken door aan hun kinderen waaronder ook kennis, vaardigheden, normen en 
waarden. Soms doen ouders dat bewust, maar vaak ook onbewust. Kinderen imiteren nu eenmaal het gedrag van 
hun ouders. Dus wanneer ouders niet veel lezen, zullen kinderen dit voorbeeldgedrag overnemen. Laaggeletterde 
ouders hebben vaak te weinig vaardigheden, plezier en motivatie om te lezen, waardoor de kans groot is dat hun 
kinderen dit ook niet hebben. Ook is het aannemelijk dat laaggeletterde ouders minder in staat en gemotiveerd 
zijn om hun kinderen leesbegeleiding te bieden, door bijvoorbeeld samen een boek te lezen. Kinderen in 
laaggeletterde gezinnen zullen daardoor minder gestimuleerd worden bij het ontwikkelen van hun woordenschat. 
En omdat laaggeletterde ouders zelf nauwelijks lezen of voorlezen zal het aanbod van boeken in huis beperkt zijn. 
Hierdoor worden kinderen minder geprikkeld om te gaan lezen, wat een negatieve invloed kan hebben op hun 
geletterdheid. 
 
Belangrijk in deze discussie is dat kinderen die opgroeien in armoede in het maatschappelijk debat worden 
omschreven als “kansarm”. Om te bepalen of kinderen uit een kansarm of achterstandsgezin komen, wordt vaak 
de sociaaleconomische positie van de ouders gehanteerd als maatstaf. In de afgelopen jaren werd het 
opleidingsniveau van ouders meegenomen om te bepalen of een kind een “achterstandsleerling” is en om die 
reden in aanmerking komt voor extra ondersteuning op school. Deze indicator bleek echter te beperkt.  
 
Recentelijk zijn er initiatieven genomen om dit signaleringsmeetinstrument (i.e., gewichtenregeling) uit te 
breiden, met bijvoorbeeld verblijfsduur en herkomst van ouders, zodat er geen of in ieder geval minder kinderen 
buiten de boot vallen. 
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Toch is er nog weinig expliciete aandacht voor de laaggeletterdheid van ouders. Want laaggeletterdheid komt niet 
alleen voor in kansarme gezinnen. Ook wanneer ouders boven de grens van “achterstandsgezin” uitkomen (dus 
een opleidingsniveau hoger dan lbo/vbo, praktijkonderwijs/ lwoo of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg 
hebben) kan laaggeletterdheid een rol spelen. Als ouders na het afronden van hun opleiding en in hun dagelijkse 
werkzaamheden minder oefenen met lezen en schrijven kunnen hun vaardigheden afnemen. Dit betekent dat 
wanneer we kinderen in Nederland gelijke kansen gunnen, en daarom wat extra ondersteuning willen bieden, het 
niet afdoende is om enkel te kijken naar het opleidingsniveau of de herkomst van ouders14. 
 
The 30 million word gap: het belang van woordenschat 
Onderzoek toont aan dat gezinnen sterk uiteenlopen in de hoeveelheid en kwaliteit van taal die wordt gesproken. 
De Amerikaanse onderzoekers Hart & Risley onderzochten hoe ouders omgaan met baby’s in de periode waarin 
zij leren praten11. De onderzoekers maakten maandelijks opnamen van de gesprekken tussen ouders en kinderen 
in de leeftijdsperiode van zeven maanden tot drie jaar. Het bleek dat er in sommige gezinnen veel meer gepraat 
werd dan in andere. Het verschil tussen de gezinnen waar het minst gepraat werd en de gezinnen waar het meest 
gepraat werd, was ongeveer een op drie. Na vier jaar betekent dit dat een kind uit een gezin waar veel gepraat 
wordt 30 miljoen woorden meer heeft gehoord dan een kind uit een ‘zwijgzaam’ gezin. Dit wordt de kloof van 30 
miljoen (the 30 million word gap) genoemd. In het onderzoek van Hart en Risley bleken deze verschillen samen te 
hangen met het opleidingsniveau van de ouders. Uit meer recent onderzoek blijkt echter dat de sociale 
achtergrond niet allesbepalend is als het gaat om het taalaanbod van ouders. Ook binnen een sociale groep 
kunnen zich grote verschillen voordoen. Adriana Weisleder en Anne Fernald van Stanford University 
onderzochten het taalaanbod in een groep van laagopgeleide Spaanstalige ouders met kinderen van 1,5 jaar en 
troffen uitersten aan van 67 tot 1.200 woorden per uur. Het is daarom misschien beter om te spreken van 
zwijgzame ouders versus praatgrage ouders11. 
 
De gevolgen voor de woordenschatontwikkeling zijn enorm, temeer omdat bleek dat de woorden die in 
zwijgzame gezinnen werden gebruikt veel minder gevarieerd waren dan de woorden in de praatgrage gezinnen. 
Daar komt bij dat in gezinnen waar weinig wordt gepraat de taal minder uitnodigt tot interactie. En die interactie 
is ook erg belangrijk voor de taalontwikkeling. Kinderen uit gezinnen waar weinig gepraat wordt, hebben in die 
eerste jaren dus veel minder kans om een flinke woordenschat te ontwikkelen. De kinderen uit deze gezinnen 
bouwden in drie jaar tijd een woordenschat van 525 woorden op, terwijl de kinderen uit de praatgrage gezinnen 
op die leeftijd al 1.100 woorden kenden. Dit is een belangrijk gegeven, want de omvang van de woordenschat 
heeft een grote invloed op het leren lezen en het leren begrijpen van teksten.  
 
De zwakke talige omgeving thuis resulteert dus in een achterstand bij de start op school en die achterstand is 
later bijna niet meer in te halen. Uit vervolgonderzoek van Hart & Risley bleek dat de ontwikkeling in 
woordenschat en mondelinge taal op negenjarige leeftijd sterk samenhing met de omvang van de woordenschat 
die was gemeten op driejarige leeftijd. Veel kinderen hebben er dus baat bij als er meer taal wordt gebruikt in het 
gezin. Het begin van de kloof kan al op jonge leeftijd worden gesignaleerd. Fernald van Stanford University toont 
aan dat kinderen van 18 maanden uit gezinnen waar veel wordt gepraat vaker plaatjes kunnen identificeren van 
woorden dan kinderen uit zwijgzame huishoudens. Het voorkomen van de kloof dient dus al op hele jonge leeftijd 
te beginnen. 
 
Aangezien de omvang van de woordenschat een belangrijke voorspeller is voor het leerniveau dat kinderen 
bereiken, gaan we hier wat dieper in op dit facet van de taalontwikkeling15. Figuur 2 hieronder laat het verschil 
zien in de receptieve woordenschat (het aantal woorden dat een kind begrijpt) van enerzijds allochtone kinderen 
(van Turkse en Marokkaanse ouders) en anderzijds gemiddelde autochtone kinderen op de basisschool. 
Bij binnenkomst op de basisschool is er al sprake van een verschil van 2.000 woorden. De grafiek toont voor beide 
groepen een knik bij 6.000 woorden: dat is de basiswoordenschat die je moet beheersen om de betekenis van 
onbekende woorden uit een tekst te kunnen afleiden. De woordenschat van de autochtone kinderen maakt vanaf 

http://www.versvak.nl/media-communicatie/opgroeien-in-een-laaggeletterd-gezin-wat-betekent-dat-voor-de-kansen-van-een-kind/#_ftn1
http://www.versvak.nl/media-communicatie/opgroeien-in-een-laaggeletterd-gezin-wat-betekent-dat-voor-de-kansen-van-een-kind/#_ftn1
http://www.versvak.nl/media-communicatie/opgroeien-in-een-laaggeletterd-gezin-wat-betekent-dat-voor-de-kansen-van-een-kind/#_ftn1
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dat moment een grote spurt, via het lezen van teksten. De allochtone kinderen in dit voorbeeld bereiken het 
niveau van de basiswoordenschat echter pas twee jaar later; vanaf dat moment groeit ook hun woordenschat 
harder, maar niet voldoende om het verschil in te halen. Aan het einde van de basisschool loopt het verschil op 
tot 7.000 woorden. 
Om in de eerste schooljaren een achterstand van 2.000 woorden in te halen, moeten kinderen 3.000 woorden 
leren: 1.000 om niet verder achter te gaan lopen (autochtone leerlingen leren immers ook nieuwe woorden) en 
2.000 om de kloof te overbruggen. Om dit te bereiken via intentioneel woordenschatonderwijs wordt als 
onhaalbaar gezien.  
 
Figuur 2: woordenschatomvang op verschillende leeftijden 

 
 
Een rijke taalomgeving op jonge leeftijd zeer belangrijk 
We hebben in het voorgaande gezien dat jonge kinderen voor het leren van taal afhankelijk zijn van de 
mondelinge taal van volwassenen. Een rijke taalomgeving houdt in dat de volwassene veel met het kind praat, dat 
het kind gestimuleerd wordt om zelf te praten en dat er materiaal aanwezig is dat de interactie bevordert. 
Boeken, ook met plaatjes, kunnen hierbij een belangrijke rol spelen omdat deze uitnodigen tot een rijk 
taalgebruik aangezien in boeken meer woorden gebruikt worden dan in spreektaal. Bovendien nodigen boeken 
uit tot interactie zoals voorlezen, praten, uitleggen, aanwijzen en uitwisselen van ervaringen. Hiermee kunnen 
boeken in een taalarme omgeving de woordenschat helpen verrijken.  
 
Het effect van een rijke taalomgeving doet zich vanaf heel jonge leeftijd gelden. De taalontwikkeling van kinderen 
die al in hun eerste levensjaar worden voorgelezen verloopt gunstiger dan die van kinderen die niet worden 
voorgelezen. Een rijke taalomgeving is niet vanzelfsprekend voor alle kinderen. In sommige gezinnen wordt nu 
eenmaal meer en anders gepraat dan in andere. 
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3.1.3 Samenvatting risicofactoren  
 
Samenvattend kunnen we zeggen dat een taalachterstand veroorzaakt kan worden door de volgende factoren: 
• TOS: neurobiologisch defect, taalproblemen bij kinderen met TOS zijn hardnekkig; driekwart van de vijfjarigen 

met TOS heeft op 12-jarige leeftijd nog steeds problemen (Tomblin, 2003). De kans dat de problemen 
aanhouden is onafhankelijk van factoren als opleiding van de moeder, sociale status van het gezin en of het 
kind thuis wordt voorgelezen (Zubrick, 2015). Het verloop is wel beïnvloedbaar door therapie. 

• TOA: kenmerkt zich door een langzame of vertraagde ontwikkeling van de taal. TOA heeft een goede 
prognose als het taalaanbod verbetert. Hierin kunnen bibliotheken een grote rol spelen. 

 
Bij TOA zien we een verband met kinderen die opgroeien in laagtaalvaardige gezinnen waarbij diverse oorzaken 
een rol kunnen spelen zoals laagopgeleide ouders, allochtone ouders en laaggeletterde ouders. Hierbij moet wel 
vermeld worden dat er ook in laagtaalvaardige gezinnen kinderen opgroeien met een hoog taalniveau en dat er in 
gezinnen waar een ouder hoger opgeleid is er sprake kan zijn van zwijgzame ouders met als mogelijk gevolg 
minder taalvaardige kinderen doordat rijkdom van de taalomgeving vooral wordt bepaald door de mate waarin er 
dagelijks met het kind wordt gepraat en er wordt voorgelezen.  
 
 

3.2 Wat is de situatie in Nederland en Zuid-Holland? 

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat het voor de geletterdheid van jonge kinderen belangrijk is dat ze een 
‘rijke’ taalomgeving hebben met voldoende taalaanbod. Kinderen die in laagtalige gezinnen opgroeien lopen een 
groter risico op een lager niveau van geletterdheid. Een van de factoren die hierbij een rol speelt, en waarover 
ook cijfers beschikbaar zijn, is de geletterdheid van ouders. Alhoewel dit niet de enige verklarende factor is, 
kunnen we wel stellen dat kinderen uit gezinnen met laaggeletterde ouders een groter risico lopen op 
laaggeletterdheid op latere leeftijd. 
 
In onze  themarapportage laaggeletterdheid gaan we dieper in op laaggeletterdheid onder volwassenen in 
Nederland en de provincie Zuid-Holland. Samengevat kunnen we daar het volgende uit halen. In een grootschalig 
internationaal OESO-Onderzoek naar basisvaardigheden van volwassenen is in 2012 vastgesteld dat Nederland 
1,3 miljoen laaggeletterden telt in de leeftijd van 16 – 65 jaar waarvan een groot deel zowel laaggeletterd als 
laaggecijferd is16. Dat is 11,9% van de beroepsbevolking. Bovenop bovenstaande 1,3 miljoen mensen komen ook 
nog eens 450.000 personen tussen de 16 en 65 jaar die niet laaggeletterd maar wel laaggecijferd zijn wat het 
totaal aan mensen met lage basisvaardigheden in de beroepsbevolking op bijna 1,8 miljoen brengt17. 
 

Dit onderzoek met resultaten voor Nederland als geheel is door het ROA (Universiteit Maastricht) vertaald naar 
provincies en gemeenten met als doel de regionale spreiding van laaggeletterdheid in Nederland inzichtelijk te 
maken middels schattingen van laaggeletterdheid op gemeenteniveau18. Voor Zuid-Holland komen zij uit op een 
geschat percentage van 15% laaggeletterdheid onder de beroepsbevolking. Zuid-Holland komt hiermee, 
procentueel gezien, op de tweede plaats achter Flevoland (16,2%). Echter, absoluut gezien betekent dit rond de 
350.000 laaggeletterden in de beroepsbevolking in Zuid-Holland waarmee dit de provincie is met verreweg de 
meeste laaggeletterden in Nederland.  
 
Figuur 2 geeft een goed beeld van de spreiding van laaggeletterdheid in de gemeenten in Zuid-Holland. Koplopers 
met een geschat risico van meer dan 16% laaggeletterdheid zijn: 
 
• Rotterdam  
• Schiedam  
• Den Haag  
• Dordrecht  
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Vervolgens komt een groep gemeenten waarbij het risico tussen 13% en 16% ligt, dus nog steeds 
bovengemiddeld (gemiddeld is 11,9%):  
 
• Zoetermeer  
• Maassluis/Vlaardingen  
• Westland  
• Katwijk/Oegstgeest 
• Capelle aan den IJssel 
• Barendrecht  
• Zwijndrecht 
• Krimpen aan den IJssel/Nederlek 
 
Figuur 3: Spreiding laaggeletterdheid in Zuid-Holland 
 
 

 
 
 
* De gemeente Krimpenerwaard is in het onderzoek onderverdeeld in meerdere gebieden met verschillende r 
…risico inschattingen; het getoonde percentage is gebaseerd op het gebied met de meeste inwoners. 
 
** De gemeente Nissewaard is in het onderzoek onderverdeeld in twee gebieden met verschillende risico  
      inschattingen; het getoonde percentage is gebaseerd op het gebied met de meeste inwoners. 
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3.3 Conclusie over ontluikende en beginnende geletterdheid in Zuid-Holland 

We hebben gezien dat een groot taalaanbod aan jonge kinderen erg belangrijk is voor ontluikende en beginnende 
geletterdheid. Ouders hebben hierin een cruciale rol. Laaggeletterde ouders en geletterde ouders die als 
zwijgzaam beschouwd kunnen worden zijn een risico voor de geletterdheid van jonge kinderen omdat het de kans 
op een taalontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen vergroot. Voor de omvang van laaggeletterdheid is een 
nauwkeurige schatting gedaan voor Zuid-Holland op basis van onderzoek. De cijfers gepresenteerd in paragraaf 
3.2 tonen aan dat Zuid-Holland de provincie is met verreweg de meeste laaggeletterden in de beroepsbevolking 
(voor meer informatie hierover verwijzen we naar onze themarapportage laaggeletterdheid) waaruit volgt dat er 
ook veel laaggeletterde ouders zijn. Tel hierbij op dat meer dan een vijfde van de 0- tot en met 6-jarigen in 
Nederland in Zuid-Holland woonachtig is19 en dan kunnen we concluderen dat geletterdheid onder jonge 
kinderen in Zuid-Holland een belangrijk aandachtspunt is.   
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4. De taak van de bibliotheek op het gebied van ontluikende  
en beginnende geletterdheid 

In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat een rijke taalomgeving belangrijk is voor ontluikende en beginnende 
geletterdheid. Gezien de wettelijke taak van de bibliotheek en de ‘karakteristieken’ van de bibliotheek 
(laagdrempelig, landelijke spreiding, voor iedereen toegankelijk, informeel, plek met een rijke taalomgeving) is er 
voor de bibliotheek een belangrijke rol weggelegd in het stimuleren en bevorderen van geletterdheid onder 0- tot 
en met 6-jarigen. In dit hoofdstuk gaan we hier dieper op in. 
 
 

4.1 Wettelijke taak van de bibliotheek en actielijn leesbevordering 

In de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) die sinds 2015 van kracht is, zijn vijf kerntaken van 
bibliotheken vastgelegd, ‘die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke 
kansen van het algemene publiek’: 
 

1. ter beschikking stellen van kennis en informatie; 

2. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; 

3. bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; 

4. organiseren van ontmoeting en debat; en 

5. laten kennis maken met kunst en cultuur. 
 
Werken aan geletterdheid valt onder de eerste drie hierboven genoemde kerntaken van de bibliotheek, namelijk 
Kennis en Informatie, Educatie en Lezen en Literatuur. Het werken aan geletterdheid in de samenleving door 
bibliotheken levert een wezenlijke bijdrage aan het realiseren van de hierboven genoemde wettelijke taken. 
Hieronder valt ook de ontluikende en beginnende geletterdheid. In hoofdstuk twee hebben we het belang gezien 
van het stimuleren van ontluikende en beginnende geletterdheid in het kader van de preventie van 
laaggeletterdheid op latere leeftijd. 
 
Verder is in 2015 het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ opgezet. Met dit programma willen de departementen 
OCW, VWS en SZW gezamenlijk tegengaan dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te 
staan. In een brief aan de kamer, 6 maart 2015, van het ministerie van OCW over dit programma staat onder 
andere het volgende: 
 
Elke laaggeletterde is er één te veel. We geven daarom de komende jaren extra aandacht aan taal. We creëren 
synergie door diverse terreinen waar taal een rol speelt te verbinden: op scholen, in bibliotheken en buurthuizen, 
maar ook bij sociale wijkteams, de schuldhulpverlening, schooluitval, (re)integratie, jeugdhulpverlening en de 
bijstand. […..] 
We verbinden het aanpakken van laaggeletterdheid bij volwassenen bovendien met het voorkomen van 
taalachterstanden en het bevorderen van leesplezier bij kinderen. Dit draagt bewezen bij aan taalontwikkeling en 
kan laaggeletterdheid op latere leeftijd helpen voorkomen. Zo vergroten we de kansen van kwetsbare groepen om 
mee te doen in onze samenleving, nu en in de toekomst. 
 
Met name actielijn drie uit dit programma is van belang voor bibliotheken en hun rol op het gebied van 
ontluikende en beginnende geletterdheid: 
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Actielijn 3. Leesbevordering 
 
Actie: het Actieplan Kunst van Lezen wordt de komende drie jaar voortgezet. Kunst van Lezen krijgt een landelijke 
uitrol en wordt versterkt. Dit gebeurt door een extra inzet bij ouders met een lage taalvaardigheid en hun kinderen 
middels een pilot.  
  
Hoofddoelstelling   
In 2018 worden in totaal 1 miljoen jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd bereikt met 
leesbevorderingsactiviteiten, zodat hun taalvaardigheid en leesplezier toenemen.   
 
Beoogde resultaten   
3a. Eind 2018 is in alle basisbibliotheken het programma BoekStart ingevoerd; eind 2018 wordt 100% van de 
ouders met pasgeboren baby’s geïnformeerd en wordt 55% van de Nederlandse baby’s via hun ouders actief 
bereikt. 
   
3b. Eind 2018 voert 85% van de basisbibliotheken BoekStart in de kinderopvang uit, waaraan 45% van de 
kinderopvanginstellingen in hun werkgebied deelneemt.  
 
3c. Eind 2018 is het programma de Bibliotheek op School uitgebreid. In het primair onderwijs met 85% van de 
basisbibliotheken die 60% van de leerlingen bereiken in hun werkgebied. In het vmbo met 25% van de 
basisbibliotheken die 25% van de leerlingen bereiken binnen hun werkgebied. In het HAVO/VWO met 10% van de 
basisbibliotheken die daarmee 10% van de leerlingen bereiken in hun werkgebied.   
 
 

4.2 Het belang van de bibliotheek voor leesbevordering 

Onderstaande bevindingen van Kees Broekhof en Maryse Nijhof-Broek benadrukken de rol van de bibliotheek als 
een centrale partner voor leesbevordering op jonge leeftijd11.  
  
Boeken zijn een middel bij uitstek om de taalomgeving van kinderen te verrijken, want boeken geven op een 
vanzelfsprekende manier aanleiding tot interactie tussen ouder en kind. Het is de combinatie van de materiële 
omgeving (de boeken) en het gedrag van de ouders (het praten) die de doorslag geeft voor de taalontwikkeling 
van kinderen. Hoe beter ouders erin slagen om de juiste boeken voor hun kind te kiezen en om daar op een 
stimulerende manier mee om te gaan, des te sterker zal het effect zijn op de taalontwikkeling van het kind.  
Bibliotheken kunnen ouders helpen met suggesties voor geschikte boeken en tips voor effectief voorlezen. Door de 
voorleesroutine al op de jongste leeftijd in te zetten, krijgt de omgang met boeken een vaste plek in het gezin. 
Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen kunnen op deze routine voortbouwen. Onderzoek toont aan dat de 
gunstige effecten van deze aanpak al zichtbaar worden in de leerresultaten op de basisschoolperiode en zelfs 
doorwerken tot in het hoger onderwijs. 
 
Onderstaande citaten van Notten en Wijs geven het belang van leesbevordering aan en verwijzen naar 
onderzoeken die op dit gebied zijn gedaan12. 
 
Ongeacht de geletterdheid van een gezin stimuleert voorlezen en samen naar de bibliotheek gaan de 
taalprestaties van kinderen in groep 2 van het primair onderwijs. Daarnaast blijkt dat leesopvoeding in de vorm 
van voorlezen en samen de bibliotheek bezoeken een even belangrijke positieve stimulans is voor kinderen uit 
laag- en middengeletterde gezinnen als voor kinderen uit hooggeletterde gezinnen. Dit onderstreept het belang 
van het ondersteunen van laaggeletterde ouders bij leesbevorderingsactiveiten thuis. 
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en: 
 
Uit onderzoek van Suzanne Mol en Adriana Bus komt het toenemende belang van (voor)lezen in verschillende 
leeftijdsfasen duidelijk naar voren. De onderzoekers bestudeerden effecten van (voor)lezen op de taalontwikkeling 
op verschillende leeftijden, variërend van peuters tot studenten in het hoger onderwijs. [….] Voor peuters en 
kleuters die zijn voorgelezen blijkt dat zij een grotere woordenschat hebben dan andere kinderen. Ook kennen zij 
meer letters en zijn zij beter in staat om klanken in woorden te herkennen en te manipuleren. Volgens de 
onderzoekers beheerst bijna 70 procent van de kinderen die zijn voorgelezen deze vaardigheden ‘in voldoende 
mate’, terwijl dat geldt voor slechts 30 procent van de kinderen die niet zijn voorgelezen. [….] 
De positieve langetermijneffecten die Mol en Bus vaststelden worden bevestigd door meer recent 
wetenschappelijk onderzoek. Allen Gottfried van California State University volgde in een langdurig onderzoek een 
groep vanaf de kleuterleeftijd tot de leeftijd van 29 jaar. Hij verzamelde op verschillende momenten in de levens 
van deze mensen gegevens over de frequentie waarmee zij werden voorgelezen, hun leesvaardigheid en 
leesmotivatie, en het opleidingsniveau dat zij uiteindelijk behaalden. Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen die op 
kleuterleeftijd veel zijn voorgelezen als adolescent beter lezen en meer gemotiveerd zijn om te lezen en als 
volwassene uiteindelijk een hoger opleidingsniveau bereiken (Gottfried e.a., 2015). 
 
Een belangrijke aanvulling op bovenstaande is dat boeken rijker in taalgebruik zijn dan spreektaal wat een deel 
van het positieve effect van voorlezen op de woordenschat van jonge kinderen verklaart. 
 
 

4.3 De bibliotheek als de plek voor leesbevordering 

In opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken is in 2014 door de externe commissie Cohen een 
toekomstperspectief ontwikkeld voor de openbare bibliotheek in 2025. Volgens de commissie is de kern van de 
opdracht van de Openbare Bibliotheek het bijdragen aan en de basis vormen voor de kennis- en 
informatiesamenleving. De bibliotheek is hierin een onmisbare schakel. De opdracht bestaat uit het stimuleren, 
ondersteunen, faciliteren en toerusten van burgers om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de 
moderne kennissamenleving. De commissie geeft een invulling aan de eerdergenoemde kerntaken van de 
bibliotheek waarbij hun visie op de kerntaak ‘lezen en literatuur’ interessant is in het kader van deze 
rapportage20:  
  
Lezen is de basis 
De primaire taak van de bibliotheek begint bij geletterdheid in brede zin. Lezen is de basis voor het verwerven van 
kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit. Dat is eens te meer van belang in een samenleving die zich 
heeft ontwikkeld tot een kennissamenleving. Ondersteuning van leesbevordering en promotie van de lees- en 
literaire cultuur behoort daarom ook in de toekomst tot het hart van de dienstverlening van de openbare 
bibliotheek. De bibliotheek inspireert en stimuleert lezers en potentiële lezers, verrast hen met en gidst hen naar 
het aanbod van boeken en verhalen. Ze is de vanzelfsprekende professionele partner van het onderwijs en een 
belangrijke speler in de aanpak van laaggeletterdheid. 
 
Een ander belangrijk gegeven die in het toekomstperspectief van de commissie Cohen wordt benadrukt is dat de 
bibliotheek laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk is, zowel in stad, wijk als dorp. Deze laagdrempeligheid 
van de bibliotheek en het feit dat de bibliotheek op zoveel plekken aanwezig is komt tot uiting in het volgende 
citaat uit het toekomstperspectief: “De bibliotheek is er voor zoveel mogelijk Nederlanders”.  
 
  



 

Pagina 26 van 55 

Daarnaast is de bibliotheek een ideale plek voor het informeel en non-formeel leren. We kennen namelijk 
verschillende soorten leervormen, te weten21: 
 

• Formeel leren: systematisch en gestructureerd leren binnen een omgeving die ontworpen is om te leren, met 
als doel het behalen van erkende diploma’s of certificaten. 
 

• Non-formeel leren: niet gericht op het behalen van een erkend diploma of certificaat. De omgeving is niet per 
se ontworpen als leeromgeving. 

 

• Informeel leren: onbedoeld leren, kan in een georganiseerde leersetting plaatsvinden en ook daarbuiten. Dit 
leren is in feite een ‘bijproduct’ van andere activiteiten.  

 
Bibliotheken richten zich in de praktijk vooral op non-formeel en informeel leren door bijvoorbeeld workshops, 
cursussen en lezingen te organiseren en informatie te verstrekken. Dit ‘informele’ karakter maakt de bibliotheek 
ook toegankelijker voor een groot publiek. Daarmee is de bibliotheek geschikt om een aanvullende rol op zich te 
nemen ten opzichte van het ‘formele’ onderwijs. 
 
 

4.4 Samenvatting taak van de bibliotheek 

We hebben gezien dat de eerste 3 kerntaken uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), te 
weten Kennis en informatie, Educatie en Lezen en Literatuur, de bibliotheek een wettelijke taak geeft om te 
werken aan geletterdheid. Onder geletterdheid vallen ook ontluikende en beginnende geletterdheid.  
Actielijn 3 uit het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ dat in 2015 is opgezet, geeft hiervoor ook een aantal 
doelstellingen voor bibliotheken in het kader van het actieplan ‘Kunst van Lezen’. Hieronder vallen de 
programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school die gericht zijn op het stimuleren en bevorderen van 
taalvaardigheid en leesplezier onder kinderen. Bibliotheken hebben in deze twee programma’s en belangrijke rol 
gekregen. 
 
Verder zien we dat leesbevordering een krachtig middel is in het bevorderen van de ontluikende en beginnende 
geletterdheid. De bibliotheek biedt een plek voor iedereen om (basis)vaardigheden aan te leren; ongeacht 
opleiding, etniciteit, oriëntatie of leeftijd. De bibliotheek richt zich hierbij op non-formeel en informeel leren in 
tegenstelling tot onderwijsinstanties die gericht zijn op het formeel leren. De bibliotheek vormt hiermee een 
goede aanvulling op het formeel onderwijs. Daarnaast is de bibliotheek op alle niveaus aanwezig: landelijk, 
provinciaal, regionaal maar ook op gemeentelijk en wijkniveau. Hiermee is de bibliotheek de plek die bij uitstek 
geschikt is om op een voor iedereen bereikbare manier ouders te helpen een rijke taalomgeving voor jonge 
kinderen te realiseren en op die manier te werken aan leesbevordering.  
 
 
 
  



 

Pagina 27 van 55 

5. Activiteiten die bibliotheken ondernemen in Zuid-Holland  
op het gebied van ontluikende en beginnende geletterdheid   

In het vorige hoofdstuk hebben we belicht waarom er een taak is weggelegd voor bibliotheken op het gebied van 
ontluikende en beginnende geletterdheid. In de praktijk doen bibliotheken al veel op het gebied van jeugd en 
voor veel bibliotheken is jeugd zelfs een belangrijk speerpunt in het beleid. In dit hoofdstuk kijken we naar de 
belangrijkste activiteiten en programma’s die bibliotheken in Zuid-Holland inzetten om de jongste kinderen te 
bereiken en met wie ze daarvoor samenwerken. Het betreft vooral landelijke programma’s maar we kijken hierbij 
ook naar de inzet in Zuid-Holland van deze programma’s. 
 
 

5.1 Het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ en het actieplan ‘Kunst van Lezen’  

Dankzij gezamenlijke financiering van de ministeries van OCW, SZW en VWS is het actieprogramma ‘Tel mee met 
Taal’ landelijk beschikbaar ter ondersteuning van gemeenten en organisaties die zich samen met gemeenten 
willen inzetten voor de aanpak van leesbevordering, taalachterstanden en laaggeletterdheid. 
 
Binnen het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ is via het actieplan ‘Kunst van Lezen’ leesbevordering onder jonge 
kinderen en de rol van de bibliotheek daarin hoog op de agenda gezet (zie paragraaf 4.1). 
De preventieve aanpak van ‘Kunst van Lezen’ rust daarbij op vier pijlers die samen het woord LEES vormen: 
  
• Leesomgeving (waaronder aantrekkelijke bibliotheekruimte en goede collectie)  
• Expertise (deskundigheidsbevordering)  
• Evidentie (wetenschappelijk onderzoek, een Monitor)  
• Samenwerking (op zowel strategisch als uitvoerend niveau). 
 
‘Kunst van Lezen’ kent drie programmalijnen: BoekStart, de Bibliotheek op school en een landelijk dekkende 
voorziening van netwerken. Hieronder gaan we dieper in op BoekStart en de Bibliotheek op school. Daarna zullen 
we ook nog andere activiteiten behandelen die worden ondernomen door bibliotheken in Zuid-Holland. 
 
 

5.2 BoekStart  

5.2.1.  Betrokkenen/ samenwerkingspartners 
 
Het programma BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek als onderdeel van het 
actieplan ‘Kunst van Lezen’. Het programma wordt uitgevoerd door de openbare bibliotheek ondersteund door 
de volgende belangrijke samenwerkingspartners: de gemeente, het consultatiebureau, peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven. De uitvoering wordt gefinancierd door de gemeente (subsidie voor de bibliotheek) en Kunst 
van Lezen met subsidie van de overheid. Soms krijgen bibliotheken extra geld uit VVE gelden of preventie 
laaggeletterdheid (sociaal domein) van de gemeente. Verder dragen bibliotheken en/of de kinderopvang 
regelmatig uit eigen middelen bij. 
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5.2.2. Opzet BoekStart 
 
BoekStart is gericht op kinderen van 0 tot en met 3 jaar, met andere woorden de leeftijd voordat kinderen naar 
school gaan in de fase van ontluikende geletterdheid. Ouders worden met het programma BoekStart in de 
bibliotheek, het consultatiebureau en de kinderopvang voorgelicht over het belang van voorlezen en 
aangemoedigd om hun kinderen zo jong mogelijk (vanaf circa 3 maanden) in aanraking te brengen met boeken en 
om samen met boeken bezig te zijn. Hiermee ontstaat een leescultuur in het gezin en wordt de vanzelfsprekende 
aanwezigheid van boeken in jonge gezinnen bevorderd. Het programma bestaat uit twee delen: BoekStart voor 
baby’s en BoekStart in de kinderopvang. Daarnaast is er BoekStart-BoekenPret dat zich specifiek richt op de 
doelgroep gezinnen met peuters en kleuters zonder een voorleestraditie.  
 
BoekStart voor baby’s 
Ouders ontvangen in het kader van BoekStart voor baby’s ongeveer drie maanden na de geboorte van hun kind 
een uitnodiging van de gemeente of het consultatiebureau om hun kind gratis lid te maken van de bibliotheek bij 
hen in de buurt en een waardebon om een BoekStartkoffertje bij de bibliotheek te komen ophalen. In het 
BoekStartkoffertje zitten twee babyboekjes, een boekenlegger en een folder met informatie over (het belang van) 
voorlezen.  
 
Het nieuwste onderdeel binnen BoekStart voor baby’s, de BoekStartcoach, wordt sinds 2017 ingezet en komt 
wekelijks op het consultatiebureau en ondersteunt de jeugdarts en verpleegkundige door met ouders in gesprek 
te gaan en gerichte voorleesondersteuning te bieden. Naast het voorlezen informeren BoekStartcoaches ouders 
over boekjes, geven ze voorleestips en gaan ze met ouders in gesprek over het belang van voorlezen voor de 
taalontwikkeling. Dit om ouders bewust te maken van hun belangrijke rol in de taalontwikkeling van hun kind. 
 
Uit onderzoek van Kantar Public in opdracht van ‘Kunst van Lezen’ blijkt dat BoekStart voor baby’s 
positief gewaardeerd wordt door en een positieve uitwerking heeft op alle ouders, ongeacht hun sociale 
achtergrond. Hoewel BoekStart voor baby’s een generiek programma is, blijkt uit de resultaten dat ook ouders 
met een lage sociaaleconomische status (SES) gevoelig zijn voor deze interventie. Wat betreft de bekendheid van 
het BoekStartkoffertje onder de doelgroep van ouders met een lage SES kan nog winst geboekt worden aangezien 
zij minder vaak bekend zijn met het koffertje dan ouders met een gemiddelde of hoge SES. Echter, wanneer lage-
SES-ouders het koffertje kennen, halen zij dat in de meeste gevallen ook op. Daarnaast worden juist deze ouders 
naar eigen zeggen door het ophalen van het koffertje positief beïnvloed in hun voorleesgedrag en/of -attitude22. 
 
BoekStart in de kinderopvang 
BoekStart in de kinderopvang is een uitbreiding van BoekStart voor baby's, waarbij de kinderopvang en de 
bibliotheek de krachten bundelen. BoekStart in de kinderopvang richt zich op het verbeteren van het 
voorleesklimaat en deskundigheidsbevordering in de kinderopvang door de kinderopvang te steunen bij: 
 
• Het inrichten van een aantrekkelijke (voor)leesplek 
• Het samenstellen van een startcollectie geschikte boekjes 
• Deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers 
• Het bevorderen van het ouderpartnerschap 
• Het opstellen van een voorleesplan 
• De samenwerking in het lokale leesbevorderingsnetwerk 
 
Boeken en voorlezen krijgen zo een vaste plek in het dagprogramma van de kinderopvang waarmee een 
doorgaande lijn wordt gecreëerd binnen BoekStart die loopt vanaf dat een kind geboren wordt tot hij/ zij naar 
school gaat.  
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BoekStart-BoekenPret  
Het programma BoekenPret is al sinds 1998 landelijk geïmplementeerd. BoekenPret richt zich op gezinnen met 
kinderen tussen 0 en 6 jaar (ouders en kinderen) en de professionals om hen heen. De aanpak en materialen zijn 
specifiek ontwikkeld voor gezinnen zonder (voor)leestraditie. Een belangrijk onderdeel van BoekenPret is de 
plaatselijke samenwerking tussen de instellingen die de uitvoering van BoekenPret moeten verzorgen. De 
bibliotheek, het consultatiebureau, de kinderopvang, soms al de basisscholen, het welzijnswerk en de gemeente. 
Terwijl BoekStart zich richt op alle kinderen waarbij bewustwording en stimulering centraal staan, neemt de vraag 
toe naar intensivering en verdieping van het programma voor gezinnen waar geen voorleestraditie is. BoekenPret 
sluit hiermee goed aan op BoekStart. Daarom zijn beide programma’s geïntegreerd en wordt vanaf 2015 de 
programmanaam BoekStart-BoekenPret gehanteerd. Dit is een door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) erkende 
interventie. 
 
 
5.2.3 BoekStart in Zuid-Holland 
 
Zie Bijlage 1 voor tabellen gebaseerd op de resultaten van het onderzoek ‘Voor- en vroegschoolse educatie (0-4) 
2017’. Hieronder volgt een samenvatting op hoofdlijnen van deze tabellen voor Zuid-Holland. Waar er verschillen 
zijn met de cijfers van Nederland als geheel wordt dat vermeld. 
 
100% van de bibliotheken in Zuid-Holland biedt BoekStart voor baby’s aan. Hiermee is in Zuid-Holland het 
beoogde resultaat uit het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’, dat eind 2018 in alle basisbibliotheken het 
programma BoekStart is ingevoerd, al in 2017 gerealiseerd, net als in heel Nederland overigens. Dit wil zeggen dat 
alle bibliotheken een collectie hebben voor de doelgroep 0-4 jaar en/of een digitale collectie en een 
activiteitenaanbod voor ouders en hun baby’s. Bijna alle bibliotheken geven bovendien aan dat alle gemeenten in 
hun werkgebied meedoen aan BoekStart voor baby’s. Driekwart van de bibliotheken zeggen dat de gemeente ook 
één van de instanties is die de BoekStart brief uitreikt aan de ouders van pasgeboren baby’s. Wat opvalt is dat ook 
relatief veel consultatiebureaus deze brieven uitreiken in Zuid-Holland, 80% tegenover 69% in heel Nederland. 
Verder zijn er in totaal 9.422 BoekStart koffertjes uitgereikt in 2017 in Zuid-Holland oftewel gemiddeld 673 
koffertjes per bibliotheek die deze vraag heeft ingevuld. Dat is aanmerkelijk meer dan in Nederland waar 
gemiddeld 376 koffertjes per bibliotheek worden uitgereikt. Hierbij zal de grotere bevolkingsdichtheid van Zuid-
Holland en de omvang van een aantal bibliotheken ook een rol spelen. 
 
Sinds 2017 worden er in sommige bibliotheken in Zuid-Holland ook BoekStartcoaches ingezet, te weten in 20% 
van de bibliotheken. 80% van de bibliotheken in Zuid-Holland heeft een BoekStart-coördinator tegenover 69% van 
de bibliotheken in Nederland. Ook zien we meer voorleesconsulenten voor kinderen van 0 tot 4 jaar in Zuid-
Holland dan in Nederland: 45% versus 31%.  
 
Verder kiest 80% van de bibliotheken in Zuid-Holland voor BoekStart in de kinderopvang waarbij zij een 
samenwerking met de kinderopvang aangaan om de expertise van de pedagogisch medewerkers op het gebied 
van leesbevordering te verhogen en het voorleesbeleid in de kinderopvang te verbeteren. Deze bibliotheken 
geven aan dat ruim een vijfde van de kinderopvanglocaties in hun werkgebied deelneemt aan het programma. 
Hier is zeker nog ruimte voor groei. Voor heel Nederland is dit meer, bijna een derde van de 
kinderopvanglocaties. 
 
Verder biedt een kwart van de bibliotheken in Zuid-Holland BoekStart-BoekenPret aan.  
 
Op de vraag met welke partners een bibliotheek formele afspraken heeft gemaakt worden de gemeente en 
consultatiebureaus het meest genoemd, beiden door 95% van de bibliotheken. Kinderopvanginstellingen komen 
op de derde plaats met 80% op afstand gevolgd door basisscholen genoemd door een derde van de bibliotheken.  
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Ook hier zien we dat consultatiebureaus vaker genoemd worden in Zuid-Holland (95%) dan in heel Nederland 
(79%). De formele afspraken gaan het meest over het doorverwijzen van ouders naar de bibliotheek (100% van de 
formele afspraken), de financiering van het programma (80%) en het projectplan (80%). Deze worden in Zuid-
Holland allemaal wat vaker genoemd dan in Nederland als geheel. 
 
 

5.3 De Bibliotheek op school (dBos)  

5.3.1.  Betrokkenen/ samenwerkingspartners 
 
Ook het programma de Bibliotheek op school is als onderdeel van het actieplan ‘Kunst van Lezen’. ontwikkeld 
door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. Zij voeren gezamenlijk de landelijke regie over het programma. 
De Bibliotheek op school bestaat uit 2 delen: dBos in het primair onderwijs en dBos in het voortgezet onderwijs 
(VO). In combinatie met BoekStart is er hiermee een doorgaande lijn in de programma’s binnen ‘Kunst van Lezen’ 
vanaf 0 tot en met 18 jaar. Hier zullen we ons voor dBos beperken tot het primair onderwijs gezien de doelgroep 
0- tot en met 6-jarigen. Binnen dit programma werkt de openbare bibliotheek structureel samen met de 
gemeente en basisscholen. De uitvoering wordt gefinancierd door de gemeente (geoormerkte subsidie voor dBos) 
en Kunst van Lezen met subsidie van de overheid. Soms krijgen bibliotheken extra geld uit preventie 
laaggeletterdheid (sociaal domein) gelden van de gemeente. Verder dragen bibliotheken en/of scholen 
regelmatig uit eigen middelen bij. 
 
 
5.3.2  Opzet van de Bibliotheek op school 
 
De Bibliotheek op school (dBos) is gericht op kinderen vanaf vier jaar, de leeftijd dat ze naar school gaan en de 
leeftijd waar BoekStart ophoudt. De samenwerking wordt vormgegeven via diverse, in het actieplan opgenomen, 
richtlijnen: 
 

• Netwerk en Beleid: bibliotheek, school en gemeente maken gezamenlijke afspraken over hun beleid op het 
gebied van lezen en mediawijsheid. 

 

• Expertise: bibliotheek en school zetten hun deskundigheid in om, samen met ouders, het lezen thuis en op 
school en om het werken met digitale media te verbeteren.  

 

• Collectie: alle leerlingen lenen regelmatig uit een inspirerende collectie boeken in een gezellige leesomgeving 
in de school en/of in een openbare bibliotheek. 

 

• Activiteiten: er is elke dag aandacht voor vrij lezen, voorlezen en praten over boeken en er zijn activiteiten (ook 
voor ouders) rondom leesbevordering, lezen thuis en informatievaardigheden/mediawijsheid. 

 

• Monitor: bibliotheek en school stellen jaarlijks doelen vast rondom lezen en mediawijsheid op basis van 
monitormetingen bij leerlingen en leerkrachten. 

 

• Digitale portaal: alle leerlingen gebruiken een digitale omgeving voor het zoeken en uitlenen van boeken en 
voor het vinden van leestips en betrouwbare informatie. 
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Samengevat komt het erop neer dat binnen de landelijke aanpak van dBos de lokale bibliotheek zorgt voor een 
hoogwaardige boekencollectie in de lokale school, voor een goede digitale lees- en leeromgeving en voor de 
expertise die nodig is om het lezen te bevorderen. Dit laatste gebeurt via de leesconsulent, een 
bibliotheekmedewerker die op school ondersteuning biedt. Het uiteindelijke doel is om de taalontwikkeling van 
de leerlingen te stimuleren. 
 
Met de Monitor de Bibliotheek op school, een belangrijk onderdeel van dBos, worden de activiteiten op school, 
het leesgedrag en leesplezier van leerlingen jaarlijks in kaart gebracht. In de Monitor wordt ook ingegaan op de 
mate waarin dBos wordt ingezet en de effecten die dit heeft op de leesvaardigheid van de leerlingen. Zo blijkt dat 
de leesbevorderende activiteiten een positieve invloed hebben op de gemiddelde Cito-score voor begrijpend 
lezen en het leesplezier van de leerlingen. Ook kennen leerlingen met een actieve Bibliotheek meer manieren om 
aan boeken te komen (Hartkamp, 2017)23. 
 
Uit ander onderzoek naar de effecten van de aanpak dBos blijkt dat het landelijke leesbevorderingsprogramma 
effectief is in het voorkomen van laaggeletterdheid. Kinderen op scholen die de aanpak volgen, lezen meer en 
hebben een betere leesvaardigheid dan kinderen op scholen waar geen speciale aandacht is voor 
leesbevordering. Zo scoren de leerlingen op scholen die deelnemen aan dBos significant hoger op begrijpend 
lezen dan leerlingen op andere scholen (Nielen & Bus, 2016)24. Uit onderzoek naar de effecten van de 
schoolbibliotheek op het leesgedrag van niet-westerse migrantenleerlingen blijkt dat er een positief effect is op 
de woordenschat. Daarnaast vonden de leerlingen lezen na verloop van tijd belangrijker dan leerlingen op een 
school zonder schoolbibliotheek (Kleijnen, 2016)25. 
 
 
5.3.3 De Bibliotheek op school in Zuid-Holland 
 
Zie Bijlage 2 voor tabellen gebaseerd op de resultaten van het onderzoek ‘Samenwerking Primair Onderwijs 2016-
2017’ waarin bibliotheken vragen beantwoorden over hun samenwerking met scholen in het primair onderwijs. 
Hieronder volgt een samenvatting op hoofdlijnen van deze tabellen voor Zuid-Holland voor wat betreft de vragen 
die een link hebben met de Bibliotheek op school. Waar er verschillen zijn met de cijfers van Nederland als geheel 
wordt dat vermeld. 
 
Driekwart van de bibliotheken in Zuid-Holland geven aan een samenwerkingscontract te hebben met één of meer 
scholen in het primair onderwijs voor leesbevordering op basis van de aanpak de Bibliotheek op school en bijna 
de helft voor informatievaardigheden.  
 
Deze bibliotheken geven, bij elkaar opgeteld, aan met 30% van de basisscholen in hun verzorgingsgebied een 
samenwerkingscontract te hebben voor leesbevordering en met 11% voor informatievaardigheden.  
 
Voor het speciaal onderwijs is dit minder. 14% van de bibliotheken in Zuid-Holland geven aan een 
samenwerkingscontract te hebben met één of meer scholen in het speciaal onderwijs op basis van de aanpak de 
Bibliotheek op school voor leesbevordering en 10% voor informatievaardigheden.  
 
17 van de 21 ondervraagde bibliotheken in Zuid-Holland geven aan voor leesbevordering verkennende 
gesprekken te voeren met scholen waar nog geen samenwerkingscontract mee is in het basisonderwijs en 3 
bibliotheken met scholen in het speciaal onderwijs. Voor informatievaardigheden is dit respectievelijk 11 en 2 
bibliotheken. Als we kijken naar het aantal basisscholen in het verzorgingsgebied van de bibliotheken in Zuid-
Holland waarmee deze gesprekken worden gevoerd dan is dit voor leesbevordering in het regulier basisonderwijs 
met 6% van de scholen en voor het speciaal onderwijs met 3% van de scholen. Voor informatievaardigheden is dit 
resp. 4% en 2%.  
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Wat we hierboven zien is dat meer bibliotheken samenwerken met basisscholen op het gebied van 
leesbevordering dan op het gebied van informatievaardigheden. Verder zien we dat een grote meerderheid van 
de bibliotheken bezig is met dBos. Echter, de dekkingsgraad qua aantal scholen dat meedoet laat nog veel ruimte 
voor groei. Wel is het belangrijk hierbij te vermelden dat de gemiddelde basisbibliotheek in Zuid-Holland volgens 
het onderzoek een contract heeft met 16,7 scholen in het basisonderwijs voor dBos leesbevordering (dit is 
inclusief de bibliotheken die aangeven met 0 basisscholen een contract of vorm van samenwerking te hebben). 
Met andere woorden dit zijn voor sommige bibliotheken al redelijk veel scholen gegeven beschikbare middelen 
(zie ook hoofdstuk 6). In het speciaal onderwijs gaat het om 1,1 scholen. Voor informatievaardigheden is dit 
respectievelijk 7 en 0,3 scholen.  
 
 

5.4 Andere programma’s en activiteiten 

5.4.1 Activiteiten op het gebied van leesbevordering 
 
Naast dBos werken bibliotheken ook met andere programma’s voor leesbevordering en informatievaardigheden. 
Als je deze programma’s en activiteiten meerekent dan blijkt dat bibliotheken met 77% van de reguliere 
basisscholen in het verzorgingsgebied van deze bibliotheken een samenwerking hebben voor leesbevordering en 
30% voor informatievaardigheden. Voor het speciaal basisonderwijs is dit respectievelijk 69% en 14%. Met andere 
woorden deze andere programma’s en activiteiten op het gebied van leesbevordering waaraan bibliotheken 
deelnemen of die zij opzetten vormen een belangrijke aanvulling op de Bibliotheek op school. De meest 
genoemde diensten van de bibliotheek aan scholen (incl. dBos) volgen hieronder:  
 

Welk type diensten biedt uw bibliotheek bij de samenwerking met het primair onderwijs op het gebied van 
leesbevordering? 

  

Zuid-Holland Nederland 

Aantal 
bibliotheken 

N=21 N=138 

Opstellen leesplan 20 95% 90% 

Workshops en/of trainingen leerkrachten 19 90% 90% 

Uitvoeren en ondersteunen activiteiten en/of 
werkvormen in groep en/of schoolbibliotheek 

19 90% 92% 

Informatieavonden en/of workshops ouders 18 86% 89% 

Begeleiden of opleiden van vrijwilligers 17 81% 75% 

Advies over gebruik boeken bij zaakvakken 16 76% 75% 

Bijwonen teamvergaderingen 15 71% 72% 

Begeleiden leerlingen in schoolbibliotheek 14 67% 67% 

Advies over individuele leerlingen 8 38% 40% 

Anders, namelijk 3 14% 6% 

Aanbod collecties 2 10% 6% 

Groepsbezoeken aan de bibliotheek 1 5% 4% 
 

Bron: onderzoek ‘Samenwerking Primair Onderwijs 2016-2017’ 
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5.4.2  De Nationale Voorleesdagen  
 
De Nationale Voorleesdagen worden sinds 2003 door de CPNB georganiseerd op initiatief van Stichting Lezen. De 
Nationale Voorleesdagen worden jaarlijks gehouden om het voorlezen aan jonge kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen te stimuleren. Ieder jaar wordt naast het Prentenboek van het Jaar ook de Prentenboeken TopTien 
verkozen. De uitverkoren prentenboeken staan centraal in de activiteiten die tijdens de Nationale Voorleesdagen 
worden georganiseerd. 
 
Bibliotheken kunnen meedoen aan dit jaarlijks terugkerend evenement door middel van het organiseren van 
allerlei activiteiten voor peuters en kleuters zoals het Voorleesontbijt waarbij bekende en onbekende 
Nederlanders voorlezen aan kleuters.  
 
In Zuid-Holland deden in 2017 alle bibliotheken mee met de  Nationale Voorleesdagen.  
 
 
5.4.3  VoorleesExpress 
 
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Door de inzet van 
vrijwilligers, die bij kinderen thuis komen voorlezen, wordt de doelgroep laagtaalvaardige jeugd (3 tot 9 jaar) en 
hun ouders gestimuleerd om zelf te lezen en meer voor te lezen waardoor het plezier in lezen vergroot wordt en 
taalachterstanden voorkomen worden. Het project is in 2006 als kleinschalig particulier initiatief opgezet en 
inmiddels uitgegroeid tot een landelijk netwerk vallend onder de Stichting VoorleesExpress. 
 
Door heel Nederland zijn zo’n tachtig organisaties verantwoordelijk voor de lokale coördinatie in hun regio. Dit 
zijn voornamelijk bibliotheken, maar ook welzijnsorganisaties en andere organisaties die actief zijn in het sociaal 
domein. Deze organisaties zijn voor gezinnen, vrijwilligers en lokale partijen het aanspreekpunt. Zij zorgen ervoor 
dat de VoorleesExpress aansluit bij lokaal beleid en dat er een nauwe samenwerking is met lokale partners. 
 
Met de VoorleesExpress hebben bibliotheken een programma in handen dat het voorkomen van 
taalachterstanden en het bestrijden van laaggeletterdheid als doel heeft en goed aansluit bij een gezinsaanpak. 
De VoorleesExpress sluit aan op leesbevorderingsprogramma's zoals BoekStart en de Bibliotheek op School. Het is 
ook een door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) erkende interventie. 
 
In Zuid-Holland deed in 2017 ruim een derde van de bibliotheken mee aan de VoorleesExpress.  
 
 
5.4.4  Andere activiteiten in Zuid-Holland 
 
Hieronder volgt een overzicht van leesbevorderingsprogramma’s die bibliotheken in Zuid-Holland aangeven te 
doen naast bovenstaande activiteiten en programma’s. Alle bibliotheken geven aan mee te doen aan de 
Kinderboekenweek en bijna alle bibliotheken aan de Nationale voorleeswedstrijd. Ook bieden veel bibliotheken 
de Vakantiebieb aan. 
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Leesbevorderingsprogramma's 

Zuid-Holland Nederland 

Aantal 
bibliotheken 

N=21 N=138 

Kinderboekenweek 21 100% 98% 

Nationale voorleeswedstrijd 20 95% 99% 

Nationale Voorleesdagen 20 95% 98% 

VakantieBieb 18 86% 82% 

BoekStart/BoekenPret 17 81% 80% 

Nederlandse Kinderjury 13 62% 68% 

Nederland Leest Junior 11 52% 59% 

Poëzieweek 5 24% 23% 

Zelf ontwikkelde programma's 4 19% 14% 

Anders, namelijk 2 10% 14% 

De Rode Draad 1 5% 36% 

Regionale programma's 1 5% 13% 
 

Bron: onderzoek ‘Samenwerking Primair Onderwijs 2016-2017’ 

 
 

5.5 Samenvatting activiteiten van bibliotheken in Zuid-Holland 

Binnen het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ vanuit de ministeries van OCW, SZW en VWS  is via het actieplan 
‘Kunst van Lezen’ leesbevordering onder jonge kinderen hoog op de agenda gezet. ‘Kunst van Lezen’ kent hierbij 
twee programmalijnen: BoekStart en de Bibliotheek op school waarmee een landelijke aanpak is gerealiseerd 
gericht op de geletterdheid van 0- tot en met 18-jarigen. Hierbij richt BoekStart zich op 0- tot 4-jarigen met de 
programma’s BoekStart voor Baby’s en BoekStart in de kinderopvang. De Bibliotheek op school richt zich op 
kinderen vanaf 4 jaar. De bibliotheek heeft in deze programmalijnen een belangrijke rol gekregen. Kern van de 
programmalijnen is de samenwerking tussen verschillende partijen zoals de gemeente, consultatiebureaus en 
bibliotheken voor BoekStart en de gemeente, scholen en bibliotheken voor dBos. 
 
Via deze programma’s realiseren bibliotheken in Zuid-Holland inmiddels veel activiteiten op het  gebied van 
leesbevordering op het niveau van ontluikende en beginnende geletterdheid. Voor meer informatie hierover 
verwijzen we naar bijlagen 1 en 2 en de paragrafen 5.2.3 en 5.3.3. 
 
Andere landelijke programma’s waar een deel van de bibliotheken mee werken zijn 
de programma’s BoekStart-BoekenPret en de VoorleesExpress. BoekStart-BoekenPret is een aanvullend 
programma op BoekStart, maar dan speciaal gericht op laagtaalvaardige gezinnen, waar een kwart van de 
bibliotheken mee werkt. Ruim een derde van de bibliotheken doet mee met VoorleesExpress, een programma dat 
ook gericht is op laagtaalvaardige gezinnen via de inzet van vrijwilligers die bij kinderen thuis komen voorlezen. 
 
Andere programma’s en activiteiten waar bibliotheken vaak aan meedoen zijn de Nationale Voorleesdagen, de 
Kinderboekenweek, de Nationale voorleeswedstrijd, de VakantieBieb en de Nederlandse Kinderjury. Daarnaast 
pakken alle bibliotheken activiteiten op binnen het primair onderwijs ten behoeve van leesbevordering 
waaronder hulp bij het opstellen van een leesplan workshops voor leerkrachten of ouders, informatieavonden 
voor ouders, opleiden vrijwilligers etc. 
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6. Hoe kunnen bibliotheken hun aanbod verbeteren?  

In dit hoofdstuk kijken we naar de huidige stand van zaken van de aanpak van ontluikende en beginnende 
geletterdheid en de rol van bibliotheken daarin: wat gaat goed, wat zijn knelpunten en wat kunnen bibliotheken 
nog doen of verbeteren, naast wat ze al doen, om ontluikende en beginnende geletterdheid te stimuleren. 
 
 

6.1 Wat gaat goed 

Het succes van BoekStart en de Bibliotheek op School is de landelijke aanpak en de daaruit volgende efficiency. 
Bibliotheken hoeven daardoor niet steeds zelf het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen aansluiten bij een 
bestaande en geïntegreerde aanpak om ontluikende en beginnende geletterdheid te bevorderen. Uit 
onderzoeken blijkt dat deze programma’s een positief effect hebben op woordenschat, leesvaardigheid, 
leesfrequentie en geletterdheid (zie ook de paragrafen 5.2.2 en 5.3.2). Daarmee dragen deze programma’s bij aan 
een preventieve aanpak van laaggeletterdheid wat, zoals we eerder gezien hebben, veel meer effect heeft dan 
een enkel curatieve aanpak.  
 
Een belangrijke doelstelling en instrument in deze programma’s is de samenwerking tussen verschillende partijen. 
Volgens het onderzoek ‘Voor- en vroegschoolse educatie (0-4) 2017’ geeft meer dan twee derde van de 
bibliotheken in Zuid-Holland aan dat de stelling ‘samenwerking met partners verloopt goed’ één van drie 
elementen is waar ze het meest tevreden mee zijn in hun dienstverlening rondom voor- en vroegschoolse 
educatie. Verder is de helft van de bibliotheken tevreden met de expertise die ze in huis hebben. 
 
Verder zien we dat alle bibliotheken in Zuid-Holland vaak deelnemen aan andere programma’s. Een belangrijke 
om te vermelden is de VoorleesExpress waarbij vrijwilligers die voorlezen achter de voordeur komen bij laagtalige 
gezinnen met jonge kinderen. Maar ook bekende, jaarlijks terugkerende programma’s zoals de Nationale 
Voorleesdagen, de Kinderboekenweek, de Vakantiebieb etc. Ook pakken de bibliotheken zelf activiteiten op die 
ten behoeve komen van ontluikende en beginnende geletterdheid en dan met name activiteiten gericht op 
leesbevordering (zie ook paragraaf 5.4). 
 
 

6.2 Wat zijn de knelpunten 

Ondanks dat een meerderheid van de bibliotheken in Zuid-Holland een samenwerkingscontract heeft met één of 
meer scholen in het reguliere basisonderwijs in het kader van dBos zien we dat de dekkingsgraad qua aantal 
scholen dat meedoet in het verzorgingsgebied van deze bibliotheken nog veel ruimte voor groei laat. Deze 
dekkingsgraad is binnen het primair onderwijs 30% voor het basisonderwijs en 14% voor het speciaal onderwijs. 
Voor heel Nederland is dit hoger met respectievelijk 46% en 23% maar ook daar is nog ruimte voor groei. Dat de 
dekkingsgraad in Nederland gemiddeld hoger ligt heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de hoge 
stedelijkheidsgraad van Zuid-Holland waardoor er daar gemiddeld genomen meer scholen zijn per vierkante 
kilometer   
 
Bij BoekStart in de Kinderopvang zien we dat iets meer dan een vijfde van de kinderopvanglocaties in het 
verzorgingsgebied van de deelnemende bibliotheken in Zuid-Holland deelneemt aan het programma. Voor heel 
Nederland is dat een derde. Ook hier is dus de nodige ruimte voor groei. 
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Gevraagd naar knelpunten geven bibliotheken in Zuid-Holland voor de dienstverlening rondom voor- en 
vroegschoolse educatie de volgende vier punten het vaakst aan: 
 
• Onvoldoende financiering (45%) 
• Onvoldoende personele bezetting (45%) 
• De doelgroep is moeilijk te vinden of te bereiken (30%) 
• Onvoldoende zicht op de effectiviteit van onze dienstverlening (25%) 
 
De vier meest voorkomende knelpunten bij de samenwerking met het primair onderwijs zijn: 
 
• Onvoldoende financiering (52%) 
• Onvoldoende personele bezetting binnen de eigen bibliotheek (38%) 
• Onvoldoende beleidsprioriteit bij het onderwijs (33%) 
• Onvoldoende beleidsprioriteit bij gemeente (29%) 
  
Samenvattend kan gesteld worden dat volgens de bibliotheken zelf financiering en personele bezetting de 
grootste knelpunten vormen bij hun aanpak van ontluikende en beginnende geletterdheid. 
 
Dit kan verduidelijkt worden met BoekStart in de kinderopvang. In het werkgebied van de bibliotheken in Zuid-
Holland die BoekStart in de kinderopvang aanbieden neemt slechts een vijfde van de kinderopvanglocaties deel 
aan het programma. Echter, als we kijken wat dit per deelnemende bibliotheek betekent dan zien we dat 
gemiddeld genomen 15 kinderopvanglocaties per bibliotheek meedoen aan het programma. In het landelijke 
rekenmodel wordt uitgegaan van 0,5 tot 1,0 uur per week inzet van een voorleesconsulent per 
kinderopvanglocatie. Dat kan dus oplopen tot bijna 2 werkdagen per week voor 15 locaties. De voorleesconsulent 
heeft vaak ook andere activiteiten in het kader van BoekStart (bezoek consultatiebureaus, ook 1 uur per locatie), 
is soms betrokken bij dBos in het primair onderwijs (2-4 uur per week per school) en heeft nog andere activiteiten 
binnen de bibliotheek zelf. Alles bij elkaar kunnen de uren dan snel oplopen. In de praktijk is er daardoor vaak 
geen ruimte meer bij de bibliotheek voor meer kinderopvanglocaties gegeven de personele bezetting en 
financiële middelen. Qua financiële middelen is er subsidie beschikbaar van Kunst & Lezen voor het opzetten van 
BoekStart in een kinderopvanglocatie. Echter, als het eenmaal opgezet is, moet de financiering vervolgens lokaal 
geregeld worden: uit de reguliere begrotingen van de bibliotheek en/of de gemeente en/of de kinderopvang zelf. 
 
Eenzelfde trend zie we voor de Bibliotheek op school waarbij de gemiddelde basisbibliotheek in Zuid-Holland die 
dBos aanbiedt voor leesbevordering een samenwerkingscontract heeft met 16,7 basisscholen terwijl de 
dekkingsgraad maar 30% van het totaal aantal reguliere basisscholen is. Dit lijkt te duiden op ruimte voor groei, 
maar soms heeft de bibliotheek de grens van wat zij aan kan bereikt qua inzet van middelen en blijft deelname 
beperkt tot een aantal scholen. Ook hebben veel scholen zelf moeite met het bedrag dat door de bibliotheek per 
leerling gevraagd wordt. Dat varieert per bibliotheek en schommelt tussen 5 en 10 euro per leerling per jaar. 
Hiermee betalen ze een fractie van wat het de bibliotheek kost, circa 50 euro per leerling per jaar. Sommige 
bibliotheken bieden het met hulp van de gemeente gratis aan, vaak betreft het achterstandscholen, en daar is het 
bezwaar soms dat ze geen tijd hebben om mee te doen, omdat ze het al zo druk hebben.  
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6.3 Wat kunnen bibliotheken in Zuid-Holland nog meer doen en wat is daarvoor nodig? 

Hieronder volgen een aantal punten waarop bibliotheken nog verbeteringen zouden kunnen doorvoeren en wat 
daarvoor nodig is.  
 
 
6.3.1 Gezinsaanpak 

 
Bij de activiteit VoorleesExpress kwam de term gezinsaanpak al naar boven. De gezinsaanpak van 
laagtaalvaardigheid is belangrijk, omdat ouders de grootste invloed hebben op de taalvaardigheid van kinderen, 
vooral in de periode voordat een kind naar de kinderopvang of school gaat. Bibliotheken hebben veel in huis om 
op dit vlak een sterkere rol te pakken: expertise op het gebied van lezen, voorlezen (ook aan heel jonge kinderen) 
en laagtaalvaardige (jong) volwassenen die vaak weer jonge kinderen hebben. De kunst is om de activiteiten op 
dit gebied meer samen te brengen. 
 
De problematiek rond de cyclus van laaggeletterdheid was voor Kunst van Lezen de aanleiding om in 2017 
opdracht te geven tot het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar een gezinsaanpak binnen lokale 
netwerken en de rol die de bibliotheek daarbij kan spelen. Uit het onderzoek uit 2017 bleek o.a. dat de interne 
organisatie van veel bibliotheken nog niet voldoende was (in)gericht op het uitvoeren van een succesvolle 
gezinsaanpak. Een gezinsaanpak zou een koppeling betekenen van doelgroepen die al onderdeel zijn van het 
meerjarenbeleid van de meeste bibliotheken, maar die nu doorgaans afzonderlijk benaderd worden. Marie-Anne 
Raaijmakers en Hermien Lankhorst geven het volgende voorbeeld in het onderzoek Meer aandacht voor het 
laagtaalvaardige gezin om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken26: 
 
Juist met al bestaande of licht uitgebreide activiteiten kan worden bekeken of er binnen de eigen organisatie en 
binnen het lokale netwerk sprake is van een sluitende aanpak, gericht op laagtaalvaardige gezinnen. Een 
Taalinloop* gericht op volwassenen kan bijvoorbeeld een plek zijn waar gezinnen voor de VoorleesExpress worden 
gevonden. En zo kan vanuit de VoorleesExpress maar ook vanuit BoekStart in de kinderopvang verwezen worden 
naar de Taalinloop. Om de doorverwijzingen soepel te laten verlopen, moeten de activiteiten en processen van de 
bibliotheek en die van samenwerkingspartners goed op elkaar aansluiten. 
 

*Taalinloop bestaat uit gratis voor iedereen toegankelijke Nederlandse taallessen in de bibliotheek 
 
Zij geven in hun onderzoek een aantal aandachtspunten voor bibliotheken om een gezinsaanpak op te zetten. 
Deze punten zijn hieronder samengevat.   
 
• De gemeente heeft formeel de regierol als het gaat om het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. 

Het is dan ook belangrijk binnen de gemeente de verbinding van deze twee lijnen in het laagtaalvaardige 
gezin op de agenda te zetten. Om dit succesvol te kunnen doen is inzicht nodig in het vocabulaire, de 
speerpunten, het ‘beleidsritme’ (wanneer zijn de grote debatten, worden de colleges gevormd, etc.) en de 
interne organisatie (hoe hoog zijn de muren tussen de verschillende domeinen) van de gemeente. 
 

• Op strategisch niveau is het van belang dat de bibliotheek zich positioneert als een van de partners die in 
samenwerking het laagtaalvaardige gezin kan ondersteunen. De bibliotheek kan het onderwerp op de lokale 
agenda zetten.  
 

• Om tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van het laagtaalvaardige gezin, is een sterke samenwerking 
nodig tussen (medewerkers van) de verschillende teams die nu nog vaak teveel langs elkaar heen werken. Dit 
mag niet blijven bij ad hoc samenwerken maar moet een structureel karakter krijgen.  
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• De interne bibliotheekorganisatie dient zich op een aantal terreinen aan te passen om een goede 
dienstverlening voor gezinsaanpak op te zetten. Eerst moet een bibliotheek een bewuste keuze maken om 
laagtaalvaardige gezinnen als doelgroep binnen haar beleid en organisatie een plek te geven.  

 
 
6.3.2 Aanbevelingen voor BoekStart in de kinderopvang  

 
Het BoekStartkernteam, ondersteund door monitorspecialist Kees Broekhof van Sardes, heeft op basis van de 
uitkomsten van de ‘Monitor BoekStart in de kinderopvang in 2018’ een aantal aanbevelingen gedaan voor het 
landelijke programma die ook toepasbaar zijn voor Zuid-Holland. De rest van deze paragraaf is overgenomen uit 
deze aanbevelingen: 
 
Aanbevelingen met betrekking tot bibliotheken 
1. Bijna alle bibliotheken hebben medewerkers in dienst die verantwoordelijk zijn voor BoekStart (98%), slechts 

43% krijgt daarvoor specifieke uren toegekend. Het verdient aanbeveling ervoor te zorgen dat de 

medewerker die BoekStart in de kinderopvang in het takenpakket heeft ook expliciet daarvoor bestemde 

uren ter beschikking heeft, anders komt een goede, structurele samenwerking niet van de grond.  

 
2. Vrijwel alle bibliotheken bieden de training Interactief voorlezen aan (90%), terwijl daar onvoldoende gebruik 

van wordt gemaakt, want in de peuteropvang is 31% van de medewerkers geschoold in interactief voorlezen 

en slechts 14% in de dagopvang. Hetzelfde geldt voor informatie over digitale prentenboeken en 

kinderboekenapps die door 81% van alle bibliotheken gegeven wordt, terwijl 47% van de medewerkers in de 

peuteropvang en 62% in de dagopvang aangeeft er nooit mee te werken. Er is meer nodig dan aanbieden en 

informeren, dus zet in op een actief en minder vrijblijvend beleid op deze onderdelen.  
 

3. De uitkomsten van de landelijke analyse en ook die van de bibliotheek zelf, lenen zich ervoor om ook met het 

bibliotheekmanagement te bespreken en beleidsmatige zaken aan de orde te stellen. Een goed moment 

hierover in gesprek te gaan met het management.  
 

Aanbevelingen met betrekking tot de kinderopvang 

1. Steeds meer locaties beschikken over opgeleide voorleescoördinatoren (88%) en daarvan beschikt 69% over 

een voorleesplan, terwijl uit de Monitor blijkt dat een voorleesplan een cruciale factor speelt bij het 

voorleesklimaat. Het advies is dan ook om ervoor te zorgen dat er in ieder geval een Voorleesplan is, ook bij 

locaties waar geen voorleescoördinator is.  

 
2. Bij dagopvanglocaties met een uitnodigende voorleeshoek in alle groepen, wordt significant vaker dagelijks 

voorgelezen en is voorlezen significant vaker een vast programmaonderdeel. Een uitnodigende voorleeshoek 

is dan ook van doorslaggevend belang voor het voorleesklimaat. Het verdiend aanbeveling daarvan een 

speerpunt te maken.  

 
3. Pedagogisch medewerkers (pm’ers) geven vaker aan te weten hoe ze laaggeletterde ouders kunnen 

herkennen (48% in 2018 t.o.v. 43% in 2017). Dat is goed nieuws en het zou mooi zijn als dat percentage de 

komende jaren stijgt. Het advies is dan ook om meer medewerkers te trainen in het herkennen en 

doorverwijzen van laaggeletterde ouders.  

 
4. Een grote meerderheid van pm’ers geeft aan nooit met digitale prentenboeken te werken. Uit onderzoek is 

bekend dat het bekijken van digitale prentenboeken zeer bevorderlijk is voor de taalontwikkeling.  
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Zorg er daarom voor dat digitale prentenboeken in het aanbod worden opgenomen. Ga voor inspiratie 

eventueel in gesprek met een ervaren locatie. 

 
5. Pm’ers in de dagopvang zijn minder geneigd dan pm’ers in de peuteropvang om ouders te stimuleren om 

thuis voor te lezen (19% vs. 51%). Maak alle ouders bewust van het grote belang van een levende leescultuur 

in het gezin.  

 
Ook zijn er een aantal aanbevelingen door het kernteam gedaan op basis van de uitkomsten van het onderzoek 
‘Voor- en vroegschoolse educatie (0-4) 2017’. 
 
Profileren van preventie 
Uit de resultaten blijkt dat veel bibliotheken aandacht besteden aan hun VVE-dienstverlening, en deze uitbreiden 
met de inzet van BoekStartcoaches, de VoorleesExpress en ouder en kind activiteiten. Tegelijkertijd worstelen zij 
met een te kort aan middelen waardoor de noodzakelijke voorwaarden voor structureel beleid ontbreken. En dat 
terwijl bibliotheken de sleutel tot geletterdheid in huis hebben. Zij spelen met BoekStart en de Bibliotheek op 
school als samenwerkingspartner voor consultatiebureaus, kinderdagverblijven, scholen en gemeenten een 
cruciale rol in de preventieve aanpak. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat beide programma’s een 
significant positief resultaat hebben. Daarom is het van belang dat de bibliotheek hierover in gesprek gaat met de 
gemeente en laat zien dat alleen een preventieve aanpak een duurzame oplossing biedt in de strijd tegen 
laaggeletterdheid. Dat voorkomen niet alleen beter is dan genezen, maar ook veel goedkoper. 
 
Kansen met betrekking tot financiering 
Vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal wordt subsidie beschikbaar gesteld aan bibliotheken voor preventie 
gekoppeld aan curatie. Het kabinet heeft besloten om meer te investeren in VVE en heeft daar met de VNG al 
concrete afspraken over gemaakt. In het kader van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang is de 
kinderopvang gebaat bij de aanpak van BoekStart in de kinderopvang, omdat zij daarmee werken aan het 
verbeteren van de taalontwikkeling. Steeds meer organisaties zijn daarom bereid om een bijdrage in de kosten te 
betalen. Ga het gesprek aan met deze organisaties.  
 
Aandachtspunten formatie en deskundigheid 
Het is belangrijk dat er voldoende geoormerkte uren beschikbaar zijn en dat deze uren ook echt aan de VVE-
dienstverlening besteed worden, inclusief beleidsontwikkeling en kwaliteitsbewaking. Daarnaast is het van belang 
dat personeel in de front-office regelmatig bijgeschoold wordt en getraind wordt in het herkennen van en 
omgaan met laaggeletterde ouders.  
 
 
6.3.3 Interview met Kees Broekhof over wat bibliotheken nog meer kunnen doen  

 
De expert laaggeletterdheid Kees Broekhof van onderzoeksbureau Sardes geeft in een telefonisch interview een 
aantal adviezen voor de Bibliotheek op school in het basisonderwijs en daarnaast nog wat algemene adviezen. 
Deze adviezen zijn hieronder samengevat en zijn daarmee geen letterlijk citaat van wat hij heeft gezegd. 
 
• Leescoördinatoren worden opgeleid door de bibliotheek. Dat zijn nu één of twee leraren op een school. Dit 

blijkt helaas te weinig te zijn. Beter is als dit als een team binnen een school opgepakt wordt die gezamenlijk 
verantwoordelijkheid dragen voor en betrokken zijn bij leesbevordering zodat het breed gedragen is en niet 
vanuit een enkele, individuele, leraar.  
 

• Momenteel staat het leesplan dat scholen opstellen binnen dBos, vaak met hulp van de bibliotheek, los van 
het taalbeleidsplan van de school. Dit dient geïntegreerd te worden vanuit het gezichtspunt dat kunnen 
(leesvaardigheid) en willen (leesplezier/motivatie) lezen samengaan en een geïntegreerde aanpak vereisen. 
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Leesbevordering, wat nu onderdeel is van het leesplan, is taalbeleid. De bibliotheek zou een grotere rol 
moeten nemen in deze geïntegreerde aanpak. 
 

• Het format van het leesplan is te algemeen waardoor het vaak een invuloefening wordt. Het leesplan moet 
meer op maat ingevuld worden per school. Hierbij dienen drie belangrijke vragen beantwoord te worden voor 
een school specifiek: waarom (leesbevordering op deze school), hoeveel (leesbevordering is er nodig) en hoe 
(gaan/willen we dit doen)? 
 

• Bibliotheken werken vaak met losse projecten die losstaand te weinig opleveren. Beter is als bibliotheken zich 
richten op een hoofddoel, bijvoorbeeld een dagelijkse leescultuur bevorderen, en vervolgens daarvoor een 
overkoepelende aanpak opzetten. Hiervoor is een visieontwikkeling gewenst met als doel te komen tot een 
uitgewerkte visie over de educatieve rol van de bibliotheek. Vanuit die visie kan een bibliotheek vervolgens 
een geïntegreerd beleid opzetten die dit helpt te verwezenlijken. 
 

Bibliotheken hebben naast hun traditionele, culturele, rol ook een educatieve rol gekregen. Die educatieve rol 
omvat onder andere de dienstverlening voor preventie van laaggeletterdheid. In dit kader vindt Kees Broekhof 
dat bibliotheken ook aangemerkt moeten worden als educatieve instellingen en niet enkel als culturele 
instellingen. Volgens hem is leesbevordering namelijk echt iets anders dan literatuur. Het laatste valt onder 
cultuur het eerste onder educatie. Dit voorbeeld geeft al aan dat, omdat de bibliotheek nu enkel een culturele 
instelling is, de speerpunten en fondsen niet overeenkomen met wat nodig is voor een echt efficiënte aanpak van 
preventie van laaggeletterdheid, wat begint bij de jongste doelgroep. Als educatieve instelling val je onder het 
juiste departement als bibliotheek die wil werken aan de preventie van laaggeletterdheid, namelijk onder 
onderwijs. Dit biedt mogelijk ook bredere kansen voor financiering door de overheid. 
 
 

6.4 Samenvatting hoe bibliotheken hun aanbod kunnen verbeteren 

Een meerderheid van de bibliotheken in Zuid-Holland zijn actief bezig met ontluikende en beginnende 
geletterdheid en met name met leesbevordering. Zij lopen hierbij tegen een aantal knelpunten aan waarvan 
onvoldoende financiering en personele bezetting de belangrijkste twee zijn. Hierdoor is het lastig een lange 
termijnstrategie en structureel beleid te ontwikkelen terwijl dit voor de aanpak van laaggeletterdheid en de 
bevordering van ontluikende en beginnende geletterdheid belangrijk is, zo stellen diverse experts. 
 
Aangezien ouders de grootste invloed hebben op de taalvaardigheid van kinderen, vooral voordat een kind naar 
de kinderopvang of school gaat, kan een gezinsaanpak een belangrijke bijdrage leveren. Bibliotheken richten zich 
al op meerdere doelgroepen in het gezin maar dan meestal los van elkaar. De kunst is om die activiteiten op dit 
gebied meer samen te brengen. Hier kunnen bibliotheken in de toekomst meer aan doen. 
 
Verder geven het BoekStartkernteam en Kees Broekhof van Sardes een aantal algemene adviezen voor BoekStart 
in de kinderopvang waaronder: 
 
• Het is belangrijk dat de bibliotheek in gesprek met de gemeente laat zien dat alleen een preventieve aanpak 

een duurzame oplossing biedt in de strijd tegen laaggeletterdheid. 
• Steeds meer organisaties zijn bereid om een bijdrage in de kosten te betalen voor taalontwikkeling in de 

kinderopvang. Ga het gesprek aan met deze organisaties.  
• Het is belangrijk dat er voldoende geoormerkte uren beschikbaar zijn die daadwerkelijk aan de VVE-

dienstverlening besteed worden, inclusief beleidsontwikkeling en kwaliteitsbewaking.  
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Voor dBos geeft Kees Broekhof aan dat er meer leescoördinatoren nodig zijn op scholen, dat het leesplan en 
taalbeleidsplan op scholen geïntegreerd moeten worden tot één plan en dat het format van het leesplan meer op 
de school zelf toegespitst moet zijn in plaats van de huidige algemene format. Verder pleit hij ervoor dat 
bibliotheken aangemerkt worden als een educatieve instelling en niet alleen als culturele instelling. Als 
educatieve instelling val je onder het juiste departement als bibliotheek die wil werken aan de preventie van 
laaggeletterdheid, namelijk onder onderwijs, en het biedt mogelijk ook bredere kansen voor financiering door de 
overheid. 
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BIJLAGE 1: RESULTATEN ONDERZOEK ‘VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (0-4) 2017’ 

Tabel 1 V2   

Welk van de onderstaande leesbevorderende programma’s voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 
organiseert uw bibliotheek? 

  

Zuid-Holland Nederland 

Aantal 
bibliotheken 

% van N=20 % van N=124 

BoekStart voor baby’s 20 100% 100% 

De Nationale Voorleesdagen 20 100% 98% 

BoekStart in de kinderopvang 16 80% 80% 

Een zelf ontwikkeld programma 8 40% 32% 

Een ander programma, namelijk 7 35% 52% 

VoorleesExpress 7 35% 40% 

BoekenPret 5 25% 24% 

Geen 0 0% 0% 

Weet ik niet 0 0% 0% 

 
 

Tabel 2 V3  
[indien BoekenPret aangeboden] Hoeveel bibliotheekvestigingen doen er mee aan 
BoekenPret (Peildatum 31-12-2017)? 

  
Zuid-Holland Nederland 

N=5 N=29 

Gemiddeld aantal vestigingen dat meedoen aan 
BoekenPret: 

3,6 (18 totaal) 3,5 (101 totaal) 

  
  

Tabel 3 V5  
[indien VoorleesExpress] U heeft aangegeven dat uw bibliotheek de VoorleesExpress 
coördineert. Hoeveel gezinnen heeft uw bibliotheekorganisatie hiermee in 2017 
voorgelezen? 

  
Zuid-Holland Nederland 

N=6 (+ 1 wn) N=45 (+5 wn) 

Gemiddeld aantal gezinnen (excl. wn): 
71,2 (427 

totaal) 
39 (1753 
totaal) 
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Tabel 4 V6   

Welk van de onderstaande leesbevorderende programma’s voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 
organiseert uw bibliotheek? 

  

Zuid-Holland Nederland 

Aantal 
bibliotheken 

% van N=20 % van N=124 

Training voor pedagogisch medewerkers en personeel 
kinderopvang 20 85% 77% 

Training en ondersteuning voor ouders 20 80% 69% 

Netwerkbijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers 5 65% 57% 

Bij- en nascholing BoekStart in de kinderopvang 16 40% 40% 

Geen 8 10% 7% 

Anders, namelijk 7 5% 21% 

Weet ik niet 7 0% 1% 

    

Tabel 5 V7   

[indien BoekStart voor baby’s wordt aangeboden] Doen alle gemeenten in uw werkgebied 
mee aan BoekStart voor baby’s?  

  
Zuid-Holland Nederland  

N=20 N=124  
Ja 95% 96%  
Nee 0% 2%  
Weet niet 5% 2%  
 

 
  

Tabel 6 V9   

[indien BoekStart voor baby’s wordt aangeboden] Welke instanties in uw werkgebied versturen of reiken de 
BoekStart brieven uit aan ouders van pasgeboren baby’s? 

  

Zuid-Holland Nederland 

Aantal 
bibliotheken 

N=20 N=124 

De consultatiebureaus 16 80% 69% 

De gemeente(n) 15 75% 71% 

De bibliotheek 7 35% 29% 

Anders, namelijk 1 5% 7% 

Geen 0 0% 0% 

Weet ik niet 0 0% 0% 

 
Tabel 7 V10  
Hoeveel BoekStartkoffertjes heeft uw bibliotheek in 2017 uitgedeeld?  

  
Zuid-Holland Nederland 

N=14 N=90  

Gemiddeld aantal BoekStart koffertjes (excl. wn): 
673 (9422 

totaal) 
376 (33879 

totaal) 

Weet niet 6 34 
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Tabel 8 V11   

[indien BoekStart voor baby’s wordt aangeboden] Welke producten en diensten biedt uw bibliotheek in het 
kader van BoekStart voor baby’s? Dit kunnen ook producten en diensten zijn die derden namens uw 
bibliotheek aanbieden. 

  

Zuid-Holland Nederland 

Aantal 
bibliotheken 

N=20 N=124 

Een collectie babyboekjes voor 0 tot 18 maanden (AB) 20 100% 98% 

Een speciaal voor baby’s ingerichte boekenhoek 17 85% 87% 

Voorlichting geven aan ouders 15 75% 83% 

Het organiseren van ouder-kind activiteiten 15 75% 77% 

Anders, namelijk 1 5% 14% 

Weet niet 0 0% 0% 

 
 
Tabel 9 V12  
[indien BoekStart in de kinderopvang wordt aangeboden] Hoeveel kinderopvangorganisaties 
en bijbehorende locaties bevinden zich in totaal in het werkgebied van uw 
bibliotheekorganisatie? 

  
Zuid-Holland Nederland 

N=16* N=99 * 

Gemiddeld aantal kinderopvangorganisaties 25 (350 totaal) 
17 (1478 
totaal) 

Gemiddeld aantal locaties van kinderopvangorganisaties 
85 (1189 
totaal) 

64 (5620 
totaal) 

*Dit is inclusief de mensen die weet niet geantwoord hebben. Die zijn niet meegenomen zijn in het 
gemiddelde 

   

Tabel 10 V13  
[indien BoekStart in de kinderopvang wordt aangeboden] En hoeveel 
kinderopvangorganisaties en bijbehorende locaties nemen in uw werkgebied in totaal deel 
aan BoekStart in de kinderopvang? 

  

Zuid-Holland Nederland 

N=16 (incl. wn) N=99 (incl. wn) 

Gemiddeld aantal kinderopvangorganisaties  5,3 (74 totaal) 5,2 (454 totaal) 

Gemiddeld aantal locaties van kinderopvangorganisaties  
15 (247 totaal) 

19 (1836 
totaal) 

*Dit is inclusief de mensen die weet niet geantwoord hebben. Die zijn niet meegenomen zijn in het 
gemiddelde 
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Tabel 11 V14   

Kunt u uit onderstaande overzicht de partners selecteren waarmee u formele afspraken heeft gemaakt over 
samenwerking rondom voor- en vroegschoolse educatie? 

  

Zuid-Holland Nederland 

Aantal 
bibliotheken 

% van N=20 % van N=124 

Gemeente(n) 19 95% 87% 

Consultatiebureaus 19 95% 79% 

Kinderopvanginstellingen en/of hun koepelorganisaties 16 80% 79% 

Basisscholen 7 35% 38% 

Anders, namelijk: 3 15% 10% 

Geen 0 0% 1% 

Weet niet 0 0% 1% 

  
   

Tabel 12 V15   

[indien formele afspraken met één of meer partners gemaakt] Waar gaan deze formele afspraken rondom 
voor- en vroegschoolse educatie over? 

  

Zuid-Holland Nederland 

Aantal 
bibliotheken 

N=20 N=122 

Doorverwijzing van ouders naar de bibliotheek 20 100% 86% 

Financiering van het programma 16 80% 67% 

Projectplan 16 80% 61% 

Communicatie/PR 12 60% 42% 

Gezamenlijke programmaonderdelen 12 60% 50% 

Anders, namelijk: 0 0% 5% 

Weet niet 0 0% 0% 

  
   

Tabel 13 V17   

Wat doet uw bibliotheekorganisatie om laagtaalvaardige ouders te bereiken?  

  

Zuid-Holland Nederland 

Aantal 
bibliotheken 

N=20 N=122 

Wij organiseren speciale activiteiten 15 75% 58% 

Wij werken samen met partners die zich op 
laagtaalvaardige ouders richten, namelijk: 

11 55% 65% 

Wij voeren beleid op preventie – curatie 7 35% 44% 

Anders, namelijk: 7 35% 25% 

Wij hebben een BoekStartcoach 5 25% 20% 

Wij coördineren de VoorleesExpress 5 25% 38% 

Niets 2 10% 3% 

Weet niet 0 0% 1% 

Tabel 14 V18   
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Kunt u in het onderstaande overzicht de functies selecteren (of de daar op lijkende functies) die uw 
bibliotheek beschikbaar heeft voor de dienstverlening rondom voor- en vroegschoolse educatie? 

  

Zuid-Holland Nederland 

Aantal 
bibliotheken 

N=20 N=126 

Educatief specialisten (incl. onderwijskundigen en 
domeinspecialisten) 

18 90% 87% 

BoekStartcoördinator 16 80% 69% 

Voorleesconsulent 0-4 1 jaar 9 45% 31% 

Vrijwilligers 8 40% 53% 

Projectleider VoorleesExpress 7 35% 36% 

Consulent laaggeletterdheid 6 30% 31% 

Anders, namelijk: 5 25% 27% 

BoekStartcoach 4 20% 20% 

Geen perso0l beschikbaar voor dienstverlening rondom 
voor- en vroegschoolse educatie 

0 0% 2% 

Weet niet 0 0% 0% 

 
 

Tabel 15 V19  

Kunt u aangeven hoeveel fte per week beschikbaar is voor de dienstverlening rondom voor- 
en vroegschoolse educatie?  Het gaat hier om eigen personeel en personeel dat wordt 
ingehuurd voor de dienstverlening rondom voor- en vroegschoolse educatie. 

  
Zuid-Holland Nederland 

N=20 N=124  

Gemiddeld aantal fte: 1,5 0,9 

Weet niet 7 53 

 
 

Tabel 16 V24   

Uit welke bronnen wordt uw dienstverlening rondom voor- en vroegschoolse educatie gefinancierd? 

  

Zuid-Holland Nederland 

Aantal 
bibliotheken 

N=20 N=124 

De bibliotheek 19 95% 93% 

De gemeenten 15 75% 69% 

Kunst van Lezen 11 55% 60% 

Kinderopvanginstellingen 8 40% 44% 

Stimuleringsfondsen en subsidies commerciële partijen 4 20% 10% 

Anders, namelijk: 1 5% 2% 

Weet niet 0 0% 1% 

 
 
 

Tabel 17 V25  
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[indien dienstverlening wordt gefinancierd door de bibliotheek] Is het budget dat de 
bibliotheek heeft vrijgemaakt voor de dienstverlening rondom voor- en vroegschoolse 
educatie structureel en/of incidenteel? 

  
Zuid-Holland Nederland 

N=19 N=115 

Structureel (jaarlijks voor exploitatie) excl. wn 84% 75% 

Incidenteel (opstart nieuwe projecten) excl. wn 63% 51% 

Weet niet 5% 7% 

  
  

Tabel 18 V27  

[indien financiering door de gemeente(n)] Zijn de middelen die u van uw gemeente ontvangt 
geoormerkt voor dienstverlening rondom voor- en vroegschoolse educatie? 

  
Zuid-Holland Nederland 

N=15 N=86 

Ja, dit ontvangen we bovenop de reguliere financiering 40% 35% 

Ja, dit ontvangen we binnen de reguliere financiering met 
een duidelijk etiket  

33% 25% 

Nee 20% 24% 

Weet niet 7% 16% 

 
 

Tabel 19 V28   
Kunt u hieronder aangeven wat er goed gaat in de dienstverlening van uw bibliotheekorganisatie rondom 
voor- en vroegschoolse educatie? Met welke drie elementen van de dienstverlening bent u het meest 
tevreden? 

  

Zuid-Holland Nederland 

Aantal 
bibliotheken 

N=20 N=126 

De samenwerking met partners verloopt goed 14 70% 65% 

Voldoende expertise binnen eigen bibliotheek 10 50% 54% 

Beleidsprioriteit bij de bibliotheek 8 40% 36% 

De doelgroep is goed te vinden of te bereiken 6 30% 32% 

Beleidsprioriteit bij gemeente 6 30% 24% 

Voldoende zicht op de effectiviteit van onze dienstverlening 2 10% 6% 

Weet niet 2 10% 4% 

Voldoende financiering 1 5% 9% 

Voldoende personele bezetting 1 5% 8% 

Anders, namelijk: 1 5% 5% 
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Tabel 20 V29   

Kunt u hieronder de drie meest voorkomende knelpunten aangeven bij de dienstverlening rondom voor- en 
vroegschoolse educatie?  

  

Zuid-Holland Nederland 

Aantal 
bibliotheken 

N=20 N=126 

Onvoldoende financiering 9 45% 53% 

Onvoldoende personele bezetting 9 45% 62% 

De doelgroep is moeilijk te vinden of te bereiken 6 30% 31% 

Onvoldoende zicht op de effectiviteit van onze 
dienstverlening 5 

25% 31% 

De samenwerking met partners verloopt stroef 3 15% 7% 

Geen beleidsprioriteit bij gemeente 3 15% 18% 

Anders, namelijk: 2 10% 8% 

Geen knelpunten 1 5% 4% 

Onvoldoende expertise binnen eigen bibliotheek 0 0% 3% 

Geen beleidsprioriteit bij de bibliotheek 0 0% 3% 

Weet niet 0 0% 2% 
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BIJLAGE 2: RESULTATEN ONDERZOEK ‘SAMENWERKING PRIMAIR ONDERWIJS 2016-2017’ 

 

Tabel 1 V3  
Hoeveel van de volgende typen scholen bevinden zich in uw verzorgingsgebied? 

Gemiddeld aantal scholen in verzorgingsgebied per 
basisbibliotheek* 

Zuid-Holland Nederland 

N=21 (incl. 
wn) 

N=138 (incl. 
wn) 

Basisonderwijs (BO) 
56,1 (1179 

totaal) 
44,4 (6122 

totaal) 

Speciaal onderwijs (SBO/SO/VSO) 
6,9 (145 
totaal) 

4,8 (665 
totaal) 

* Bibliotheken die 0 geantwoord hebben zijn meegenomen in het gemiddelde. 
 
    

Tabel 2 V3  

Met hoeveel scholen in uw verzorgingsgebied werkt u samen op het gebied van 
leesbevordering, informatievaardigheden en mediawijsheid? 

Leesbevordering, gemiddeld aantal scholen per 
basisbibliotheek* 

Zuid-Holland Nederland 

N=21* N=138 * 

Basisonderwijs (BO) 
43,2 (908 

totaal) 
37,1 (5123 

totaal) 

Speciaal onderwijs (SBO/SO/VSO) 
4,8 (100 
totaal) 

2,9 (407 
totaal) 

Informatievaardigheden, gemiddeld aantal scholen per 
basisbibliotheek* 

Zuid-Holland Nederland 

N=21* N=138* 

Basisonderwijs (BO) 
18,9 (359 

totaal) 
21 (2787 
totaal) 

Speciaal onderwijs (SBO/SO/VSO) 1,1 (21 totaal) 
1,2 (155 
totaal) 

* Bibliotheken die 0 geantwoord hebben zijn meegenomen in het gemiddelde. 
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Tabel 3 V4   

Welk type diensten biedt uw bibliotheek bij de samenwerking met het primair onderwijs op het 
gebied van leesbevordering? 

  

Zuid-Holland Nederland 

Aantal 
bibliotheken 

N=21 N=138 

Opstellen leesplan 20 95% 90% 

Workshops en/of trainingen leerkrachten 19 90% 90% 

Uitvoeren en ondersteunen activiteiten en/of 
werkvormen in groep en/of schoolbibliotheek 

19 90% 92% 

Informatieavonden en/of workshops ouders 18 86% 89% 

Begeleiden of opleiden van vrijwilligers 17 81% 75% 

Advies over gebruik boeken bij zaakvakken 16 76% 75% 

Bijwonen teamvergaderingen 15 71% 72% 

Begeleiden leerlingen in schoolbibliotheek 14 67% 67% 

Advies over individuele leerlingen 8 38% 40% 

Anders, namelijk 3 14% 6% 

Aanbod collecties 2 10% 6% 

Groepsbezoeken aan de bibliotheek 1 5% 4% 

Geen 0 0% 0% 

Weet ik niet 0 0% 0% 

     

Tabel 4 V6   

[Indien vraag 3 leesbevordering: meer dan 0] Welke van de onderstaande leesbevorderings-
programma’s biedt uw bibliotheek aan in de samenwerking met het primair onderwijs? 

Leesbevorderingsprogramma's 

Zuid-Holland Nederland 

Aantal 
bibliotheken 

N=21 N=138 

Kinderboekenweek 21 100% 98% 

Nationale voorleeswedstrijd 20 95% 99% 

Nationale Voorleesdagen 20 95% 98% 

VakantieBieb 18 86% 82% 

BoekStart/BoekenPret 17 81% 80% 

Nederlandse Kinderjury 13 62% 68% 

Nederland Leest Junior 11 52% 59% 

Poëzieweek 5 24% 23% 

Zelf ontwikkelde programma's 4 19% 14% 

Anders, namelijk 2 10% 14% 

De Rode Draad 1 5% 36% 

Regionale programma's 1 5% 13% 

Leesvirus 0 0% 5% 

Geen 0 0% 0% 

Weet ik niet 0 0% 0% 
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Tabel 5 

Met hoeveel scholen in uw verzorgingsgebied voert u verkennende gesprekken voor 
de implementatie van de aanpak de Bibliotheek op school (= fase 1: acquisitie)? 

Leesbevordering, Fase 1: Acquisitie. Gemiddeld aantal 
scholen per basisbibliotheek* 

Zuid-Holland Nederland 

N=21 N=137 

Basisonderwijs (BO) 3,3 (70 totaal) 3 (409 totaal) 

Speciaal onderwijs (SBO/SO/VSO) 0,2 (4 totaal) 0,2 (29 totaal) 

Informatievaardigheden, Fase 1: Acquisitie. Gemiddeld 
aantal scholen per basisbibliotheek* 

Zuid-Holland Nederland 

N=20 N=136 

Basisonderwijs (BO) 2,2 (44 totaal) 
2,4 (320 
totaal) 

Speciaal onderwijs (SBO/SO/VSO) 0,2 (3 totaal) 0,1 (19 totaal) 

*Dit is exclusief de mensen die weet niet geantwoord hebben. Die zijn niet meegenomen in het 
gemiddelde. Bibliotheken die 0 geantwoord hebben zijn wel meegenomen in het gemiddelde. 

    

Tabel 6 V14  

Met hoeveel scholen in uw verzorgingsgebied heeft u een samenwerkingscontract op 
basis van de aanpak de Bibliotheek op school (Fasen Implementatie, Operationeel en 
Borging)? 

Leesbevordering, samenwerkingscontract.  Gemiddeld 
aantal scholen per basisbibliotheek* 

Zuid-Holland Nederland 

N=21 N=138 

Basisonderwijs (BO) 
16,7 (350 

totaal) 
14,8 (2037 

totaal) 

Speciaal onderwijs (SBO/SO/VSO) 1,1 (24 totaal) 
0,8 (110 
totaal) 

Informatievaardigheden, Samenwerkingscontract.  
Gemiddeld aantal scholen per basisbibliotheek* 

Zuid-Holland Nederland 

N=19 en 17 N=133 en 135 

Basisonderwijs (BO) 7 (133 totaal) 
9,3 (1240 

totaal) 

Speciaal onderwijs (SBO/SO/VSO) 0,3 (5 totaal) 0,5 (62 totaal) 

* Het gemiddelde is berekend exclusief de weet niet op deze vraag maar inclusief alle 
basisbibliotheken die 0 geantwoord hebben bij vraag 3 en deze vraag niet hebben gekregen (die 
zijn hier ook als 0 meegenomen) en/of bij deze vraag 0 geantwoord hebben. 
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Tabel 7 V18   

Kunt u voor de onderstaande (soortgelijke) functies aangeven of u voor de samenwerking met het 
primair onderwijs personeel beschikbaar heeft? 

  

Zuid-Holland Nederland 

Aantal 
bibliotheken 

N=21 N=138 

Onderwijsspecialist 15 71% 74% 

Projectleider/programma coördinator/accountmanager 15 71% 46% 

Leesconsulent 13 62% 54% 

Specialist doelgroepenbeleid Jeugd 13 62% 24% 

Mediaconsulent 8 38% 25% 

Lees- en mediaconsulent (combifunctie) 8 38% 48% 

Anders, namelijk 4 19% 13% 

Geen personeel beschikbaar voor samenwerking primair 
onderwijs 0 0% 1% 

Weet ik niet 0 0% 1% 

     

Tabel 8 V21   

Uit welke bronnen wordt de samenwerking met het primair onderwijs gefinancierd?  

  

Zuid-Holland Nederland 

Aantal 
bibliotheken 

N=21 N=138 

De bibliotheek 20 95% 96% 

De scholen 19 90% 91% 

De gemeenten (bovenop de reguliere subsidie) 17 81% 46% 

Stimuleringsfondsen (w.o. Kunst van Lezen en KB) en 
subsidies commerciële partijen 11 52% 46% 

De provincie 1 5% 3% 

Anders, namelijk 1 5% 4% 

Wij ontvangen geen financiering voor samenwerking met het 
primair onderwijs/ er is geen aparte.... 0 0% 1% 

Weet ik niet 0 0% 0% 
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Tabel 9 V27   
Wat zijn volgens u de drie meest voorkomende knelpunten bij de samenwerking met het primair 
onderwijs? 

  

Zuid-Holland Nederland 

Aantal 
bibliotheken 

N=21 N=138 

Onvoldoende financiering 11 52% 62% 

Onvoldoende personele bezetting binnen de eigen bibliotheek 8 38% 51% 

Onvoldoende beleidsprioriteit bij het onderwijs 7 33% 35% 

Onvoldoende beleidsprioriteit bij gemeente 6 29% 31% 

De samenwerking met partners verloopt stroef 3 14% 10% 

Onvoldoende expertise binnen eigen bibliotheek 2 10% 11% 

De doelgroep is moeilijk te vinden of te bereiken 2 10% 3% 

Onvoldoende zicht op de effectiviteit van onze dienstverlening 2 10% 13% 

Onderwijsmateriaal is ontoereikend 1 5% 1% 

Een ander knelpunt, namelijk 1 5% 4% 

Wij hebben geen knelpunten 1 5% 1% 

Weet ik niet 1 5% 1% 

De technische infrastructuur is ontoereikend (computers, 
netwerk etc.) 0 0% 7% 

Onvoldoende personele bezetting bij scholen 0 0% 4% 

 


