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▪ Ga naar: www.menti.com

▪ Gebruik de code: 5839 4685

▪ Beantwoord de vraag

▪ Uitslag

Wat is de kracht van de boekstartcoach?

http://www.menti.com/
https://www.mentimeter.com/app/presentation/adf662be97cbfdf994075e6ccfeaae9d/dbcce789f387
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Programma vandaag:

▪ Inleiding BoekStartcoach

▪ In gesprek met KopGroep
Bibliotheken over hun aanpak

▪ Pauze

▪ Met elkaar in gesprek

▪ Afronding 12.00 uur

Welkom
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▪ Intensivering op de algemene 
doelstelling van BoekStart: 
(laagtaalvaardige) ouders bewust 
maken van het belang van 
voorlezen.

▪ Het verhogen van het percentage 
van (laagtaalvaardige) ouders die het 
BoekStartkoffertje komt ophalen. 

Doelstelling van de BoekStartcoach
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Succesfactoren BoekStartcoach

▪ Aansluiten bij gemeentelijk beleid

▪ Onderdeel maken van netwerk / ketenaanpak

▪ Investeren in samenwerking en altijd kijken wat wél kan

▪ Investeren in continuïteit en zichtbaarheid 

▪ Aandacht voor meertaligheid

Varianten:

1. Hybride BoekStartcoach – ook digitaal contact

2. De BoekStartcoach Thuis – huisbezoek bij VVE gezinnen
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Voor bibliotheken:

▪ Drempelverlagend

▪ Groter bereik ouders met jonge 
kinderen

▪ Meer bibliotheekleden

▪ Profilering bibliotheek

▪ Intensivering samenwerking JGZ

Meerwaarde van de BoekStartcoach
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Voor de Jeugdgezondheidszorg:

▪ Gerichte inzet op taken en 
werkzaamheden JGZ

▪ Tijdwinst bij consult spraak- en 
taalontwikkeling

▪ Jeugdverpleegkundige én arts werken 
samen met de BoekStartcoach

▪ Kennisdeling bibliotheek en 
consultatiebureau

Meerwaarde van de BoekStartcoach
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E-learning voor jeugdartsen en 
verpleegkundigen

De e-learning helpt JGZ-professionals bij het bespreken van:

▪ het belang van voorlezen met ouders 

▪ frist de kennis op en vergroot de deskundigheid 

▪ biedt veel voorbeeldmateriaal dat direct aansluit bij de 
praktijk 

▪ bevat een reader met verdiepend materiaal 

▪ wordt met een toets afgesloten en is geaccrediteerd.
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▪ Wat is de maatschappelijke 
waarde?

▪ Hoe maak je zichtbaar waar je 
aan bijdraagt?

▪ Welke verandering wordt 
ermee in gang gezet?

▪ Hoe en wat meet je?

Impact BoekStartcoach
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Resultaten pilot met monitor BoekStartcoach

▪ De meeste BoekStartcoaches zijn over het algemeen tevreden met de samenwerking met de JGZ. Over de 
communicatie onderling het meest en over hun werkplek het minst.

▪ De BoekStartcoaches komen vooral in contact met ouders door rond te lopen en ouders aan te spreken (89%) of juist 
met de kinderen te praten (86%) en presenteren hun collectie zo aantrekkelijk mogelijk (89%). Maar 6% wacht tot de 
ouder initiatief toont.

▪ Veelbelovend is dat 63% van de BoekStartcoaches aangeeft dat ze ouders terug zien in de Bibliotheek die ze eerder 
gesproken hebben op het consultatiebureau.

▪ Veruit de meeste coaches (35%) geven aan deskundiger te willen worden op het gebied van omgaan met 
laaggeletterde ouders, maar noemen ook vele andere onderwerpen.

▪ Van de coördinatoren geeft 83% aan dat de BoekStartcoach-aanpak is opgenomen in het beleid van de Bibliotheek. 
Zo’n 11% weet dit niet.

▪ De coördinatoren zijn positiever gestemd over de samenwerking met de JGZ dan de coaches, maar zijn dat het minst 
over de strategische samenwerking.

▪ De meeste consultatiebureaumedewerkers die de vragenlijst hebben ingevuld zijn jeugdverpleegkundigen. Alle 
consultatiebureaus zeggen ten minste tevreden te zijn over de inzet van de BoekStartcoach. Iets meer dan de helft is 
zelfs zeer tevreden over de aanwezigheid.
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1e sessie 19 april: 

Het signaleren van laaggeletterdheid en 
het communiceren met laagtaalvaardige 
ouders op het consultatiebureau.

2e sessie 19 mei:

De aanpak Thuis in Taal en de 
verbinding met de BoekStartcoach
werkpraktijk; welke elementen zijn ook 
voor BoekStartcoaches bruikbaar.

Kennissessies SPN op biebtobieb

https://www.biebtobieb.nl/do/note?id=1135184-6e6f7465
https://www.biebtobieb.nl/do/note?id=1167164-6e6f7465
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▪ BoekStart en de JGZ met e-
learing en kennisdossier 
Voorlezen

▪ Taalstimulering door voorlezen -
reader bij e-learning module 
JGZ

▪ Inspiratiedocument 
BoekStartcoach

▪ Themapagina met documenten

Meer weten? 

https://www.boekstartpro.nl/home/jeugdzorg.html
https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/netwerk-en-beleid/bs-reader-elearning-002.pdf
https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/netwerk-en-beleid/20210614_boekstartcoach-inspiratiedocument.pdf
https://www.boekstartpro.nl/home/bibliotheken/boekstartcoach.html
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▪ Meertaligheid in de bibliotheek

▪ Handboek meertaligheid voor 
professionals

▪ Save the date: 1 september 
webinar meertaligheid

▪ Verdiepingstraining 
BoekStartcoach 7 november

▪ Display en andere materialen

Tips

https://www.probiblio.nl/producten/samenwerking-kinderopvang-onderwijs/voor-en-vroegschoolse-educatie/meertaligheid
https://pactpp.nl/meertaligheid
https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/netwerk-en-beleid/20210614_boekstartcoach-inspiratiedocument.pdf
https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/nascholing-boekstartcoach
https://bestellijst.boekstartpro.nl/product-categorie/promotie/


Interview met KopGroep Bibliotheken



Pauze tot 
11.00 uur 



Aan de slag in groepjes


