
10 jaar
VoorleesExpress!

VoorleesExpress viert  
10-jarig jubileum! 

In 2016 vieren we dat de VoorleesExpress 10 jaar bestaat!  
Dat is 10 jaar meer leesplezier, meer taalontwikkeling en meer 
 ouderbetrokkenheid. In 10 jaar tijd bereikten we ruim 13.000  

gezinnen met meer dan 15.000 enthousiaste vrijwilligers.

De VoorleesExpress stimuleert de 
taalontwikkeling van kinderen en verrijkt  

de taalomgeving thuis. Daarnaast versterken 
we het partnerschap tussen school en ouders. 

Een gezin krijgt wekelijks een  
voorlezer thuis op bezoek

Geen kind zonder 

voorlezen

15.000 
vrijwilligers

30.000 
kinderen

13.000 
gezinnen

40 
lokale uitvoerende 

organisaties

==

Het percentage 
laaggeletterden 

in Nederland is de 
afgelopen jaren 

gegroeid naar 12%

20% van de 
leerlingen verlaat de 

basisschool met het lees-
vaardigheidsniveau van 

een groep 6-leerling.

13% van de 
kinderen loopt het 
risico om op latere 

leeftijd laaggeletterd  
te worden.

Slechts 65%  
van de leerlingen in 

het basis- en speciaal 
onderwijs vindt lezen 

leuk.

De kans dat kinderen 
uitgroeien tot lezers 
is 5 x groter als de 

ouders zelf voorlezen  
en lezen stimuleren. 

260.000 
voorleesuren

13.000 
bibliotheekbezoeken

20 
voorleesseizoenen

Erkend als best practice  
op nationaal en  

internationaal niveau

Van 10 gezinnen in het begin 
naar landelijk franchisemodel

Effectieve 
Interventie 

volgens 
het NJi

Voorlezers en coördinatoren 
geven de VoorleesExpress 
gemiddeld een 8,4 als 
vrijwilligersproject. 

De VoorleesExpress werkt samen met 
honderden partners: gemeenten,  

(voor)scholen, bibliotheken, welzijnsorganisaties, 
projectbureaus, serviceclubs, fondsen, sponsoren, 

subsidiegevers en overige partners. 

Meer 
dan handen 

vrijwilligersprijs 
(2012) 

Nationale 
alfabetiserings-

prijs (2010)

Achmea 
publieksprijs 

(2010)

Europees 
Talenlabel 

voor innovatief 
talenonderwijs 

(2010)

‘Ik vind het fantastisch dat 
de VoorleesExpress kinderen 

meer kansen biedt om boeken 
te lezen en de weg te vinden 

naar de bibliotheek!’

Koningin Máxima

‘Een heel mooi en belangrijk 
project.’

Jet Bussemaker, Minister van 
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

‘Dat is waar ik mijn energie  
uit haal; die prachtige 

 verhalen, de gedrevenheid 
van vrijwilligers en de 

 gezinnen die staan te popelen 
om te starten.’

Myrthe Rensen, Projectleider 
 VoorleesExpress Rotterdam

‘Taal voedt de verbeelding en 
samen met de prettige ervaring 

van het voorlezen brengt  
de  VoorleesExpress onvergetelijke 
momenten in huizen waar weinig 

of geen boeken zijn.’
Nan van Schendel, Directeur 

Bibliotheek Gouda

‘De VoorleesExpress draagt  
bij aan het optimaliseren  

van kansen in het onderwijs en 
deelname aan de  samenleving.’

Marianne Nordt, Directeur  
Basisschool De Fontein

VoorleesExpress is een 
initiatief van 

Bron: Brochure “VoorleesExpress, 
geen kind zonder voorlezen”.  

European Literacy Policy 

Network

  

Effective Literacy Practices 

Database 

Databank Europees 

Talenlabel

Gottmer Uitgevers Groep 
geeft al 10 jaar elk gezin 
een prentenboek cadeau

Actief in meer dan 
100 Nederlandse 
gemeenten 

Kleine kernen

Grote gemeenten

Aantal gezinnen en 
 vrijwilligers per jaar
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Vrijwilligers Gezinnen

Dat is 25% van 
alle  gemeenten 

Geen kind zonder voorlezen 

www.voorleesexpress.nl

De VoorleesExpress blijft zich inzetten tegen taalachterstand.  
Onze missie is ‘Geen kind zonder voorlezen.’  

Kijk wat jij kunt doen op


