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biedt om boeken te lezen
en de weg te vinden
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VoorleesExpress
in het kort

Laaggeletterdheid: een groot
maatschappelijk probleem

De VoorleesExpress stimuleert de
taalontwikkeling van kinderen en
verrijkt de taalomgeving thuis.
We stellen ouders in staat om de taalontwikkeling
van hun kinderen te stimuleren – op hun eigen manier.
Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis
bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar.
Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met
de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme
thuisomgeving. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten

om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een
blijvende plek te geven in het dagelijks leven.

Daarnaast versterken we het
partnerschap tussen school
en ouders.
Zo nemen ouders en school samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen, waarbij
ze elkaar ondersteunen én versterken.

Ongeveer 10% van de Nederlanders
is laaggeletterd. En dat terwijl
geletterdheid zeer belangrijk is voor
de volksgezondheid en de economie.
De feiten en cijfers op een rij.

… en de gevolgen
Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk
probleem. Want geletterdheid heeft een directe
invloed op onderwijsniveau, werk, inkomen en
gezondheid. Een hoge leesvaardigheid is van groot
belang voor een groeiende economie, de nationale
volksgezondheid en een bloeiend cultureel-maatschappelijk leven4.

Laaggeletterden kunnen geschreven informatie onvoldoende gebruiken om goed te functioneren - thuis,
op het werk en in de maatschappij. In 2008 was
10% van de 16- tot en met 65-jarigen laaggeletterd.
Twee derde van hen is van Nederlandse afkomst,
een derde van buitenlandse afkomst. En de laaggeletterdheid in Nederland neemt voorlopig niet af. In 2020
zal de laaggeletterdheid nauwelijks gedaald zijn1.

De oorzaken …
Eén van de oorzaken voor laaggeletterdheid is, dat
de leesprestaties van Nederlandse basisscholieren
onder het vereiste niveau liggen. Aan het eind van
groep 3 heeft ongeveer één op de zeven leerlingen
een onvoldoende technische leesvaardigheid.
Aan het eind van groep 4 is deze leesvaardigheid
nog steeds onvoldoende bij één op de drie leerlingen2. Een kwart verlaat de basisschool met het
leesvaardigheidsniveau van een groep 6-leerling3.

Amina onthoudt de
verhalen allemaal. Vaak
ligt ze ‘s avonds stiekem
4
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met het lampje aan in bed
nog boekjes te kijken.
Safae, moeder
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VoorleesExpress:
voorlezen bij gezinnen thuis
De VoorleesExpress is een initiatief
van SodaProducties, bureau voor
maatschappelijke innovatie. De
initiatiefnemers zijn de zussen
Anne en Marieke Heinsbroek.
Wat doet de VoorleesExpress?
Wat zijn onze doelen en aanpak?
Doelen
Dit zijn onze doelstellingen:
− Het stimuleren van de taalontwikkeling van
kinderen.
− Het verrijken van de taalomgeving bij kinderen
thuis.
− Ouders in staat stellen om op hun eigen manier
de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren.
− Het partnerschap tussen school en ouders versterken, zodat ze samen de verantwoordelijkheid
nemen voor de ontwikkeling van kinderen en
elkaar daarbij ondersteunen en versterken.

Doelgroep
Het project richt zich op gezinnen waarbij de kinderen
van 2-8 jaar een taalachterstand hebben. Of waarbij
het risico groot is dat de kinderen een taalachterstand ontwikkelen.
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Uitgangspunten
Ouders centraal
Wij gaan uit van de talenten en mogelijkheden van
ouders. Samen met hen zoeken we naar manieren
waarop zij de taalontwikkeling van hun kinderen
kunnen stimuleren. We streven ernaar dat ouders
in het ondersteunen van hun kinderen:
− zich zelfverzekerder voelen;
− goed kunnen aangeven wat hun drempels en
wensen zijn;
− praktische handvatten krijgen om het stimuleren
van de taalontwikkeling toe te passen binnen
de gezinssituatie;
− beter hun weg weten in het aanbod van leesbevordering;
− sterker staan in het contact met de school.
Leesplezier vergroten
Een positieve houding tegenover lezen bij kinderen
en ouders - dat is een belangrijke voorwaarde voor
het stimuleren van taal. Slechts 60% van de leerlingen
vindt lezen leuk5. En deze lijn daalt in vergelijking met
eerder peilingsonderzoek. Onze vrijwilligers houden
van boeken, lezen en voorlezen. Hierdoor kunnen
zij kinderen en ouders inspireren. Ieder op een eigen
manier.

Het gezin krijgt
wekelijks een voorlezer
thuis op bezoek.

Partnerschap ouders en school versterken
Een goede samenwerking tussen ouders en school
heeft een positieve invloed op kinderen. Zowel op
hun ontwikkeling als op hun welbevinden. Wij zetten
ons er daarom voor in om het partnerschap tussen
ouders en scholen te versterken. Om dit te bereiken
is het belangrijk dat:
− de school uitgaat van de talenten, wensen
en vragen van ouders;
− de school de ouders ziet als gelijkwaardige
partner;
− ouders in staat zijn hun vragen en wensen
te kunnen benoemen;
− ouders actief bij willen dragen aan de
ontwikkeling van hun kinderen.
Mensen met elkaar in contact brengen
We vinden het belangrijk om mensen met elkaar in
contact te brengen. Tijdens ons project gebeurt dit
doordat vrijwilliger en gezin elkaar ontmoeten tijdens
het voorlezen. Door dit contact komt er meer begrip
voor elkaars verschillen. Opleidings- en inkomensverschillen bijvoorbeeld, of verschillen in culturele
achtergrond. Worden mensen op een duurzame manier
met elkaar in contact gebracht rond een thema dat niks
met deze verschillen te maken heeft, dan kan dit leiden
tot positievere denkbeelden en tot meer kennis over
elkaar. Dit blijkt uit onderzoek6.

Aanpak
Thuis voorlezen
Twintig weken lang krijgt het gezin wekelijks een
voorlezer thuis op bezoek. In dit uur introduceert de
vrijwilliger het voorleesritueel. Ook krijgen de ouders
handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en
op andere manieren de taalontwikkeling van de
kinderen te stimuleren.

Inzet vrijwilligers
De VoorleesExpress draait op vrijwilligers.
Zij worden zorgvuldig geselecteerd, getraind en
begeleid. De trainer is een betaalde kracht die vanuit
een professionele organisatie opereert. Bijvoorbeeld
een bibliotheek of welzijnsorganisatie.
Sterke lokale netwerken
Wij streven naar een aanpak waarbij we deel uitmaken
van een netwerk. We werken veel samen met partners
op het gebied van leesbevordering, ouderbetrokkenheid
en vrijwillige inzet en participatie. Daarnaast werken
we landelijk en lokaal samen met verschillende projecten en programma’s. Zoals BoekStart, Taal voor
het Leven en Bibliotheek op School. Op deze manier
krijgen gezinnen voor een langere periode een breed
aanbod op het gebied van leesbevordering en taalstimulering. Ook kunnen we doorverwijzen bij andere
hulpvragen.
Vrijwillige inzet
en participatie
welzijnsorganisaties,
vrijwilligersorganisaties

Ouderbetrokkenheid
Leesbevordering
bibliotheken

basisscholen,
voorscholen,
hoge scholen en
universiteiten

Figuur: partners op het gebied van leesbevordering,
ouderbetrokkenheid en vrijwillige inzet en participatie
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Organisatie
SodaProducties, bureau voor maatschappelijke
innovatie, heeft de VoorleesExpress ontwikkeld.
SodaProducties stuurt de landelijke uitvoer aan
met een franchisemodel, Platform VoorleesExpress. Dat werkt zo:
In iedere gemeente kan een zelfstandige organisatie
zelf de VoorleesExpress uitvoeren. Een bibliotheek,
welzijns- of vrijwilligersorganisatie bijvoorbeeld.
SodaProducties ondersteunt de franchisenemers
met trainingen, materialen, advies en kennisuitwisseling. Ook zet het bureau landelijke netwerken in.

Lokale uitvoer
Lokaal zijn er drie vaste functies. De coördinatoren
en voorlezers zijn vrijwilligersfuncties.
Projectleider voert lokaal de VoorleesExpress uit,
soms in samenwerking met stagiaires
of een projectmedewerker.
Coördinator ondersteunt vijf voorlezers en gezinnen en vormt de schakel tussen de
voorlezer en de projectleider.
Voorlezer
komt twintig weken bij een gezin thuis
om samen met de ouders en kinderen
de taalomgeving te verrijken.

Voorlezers (67%)
Coördinatoren (19%)

Platform VoorleesExpress (1%)

Gemiddeld wordt 86% van het werk
uitgevoerd door vrijwilligers.

Figuur: gemiddeld aantal
uren werk voor de
VoorleesExpress in procenten

Lokale partners
Lokaal worden er
verschillende taken
uitgevoerd.
De projectleider doet
dit in samenwerking
met lokale partners.
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Werving en/of
selectie vrijwilligers

Werving en/of
selectie gezinnen

Bewijsvoering/
onderzoek

Fondsenwerving
(incl. sponsoring
in natura)

− Hogeschool
− Universiteit
− Vrijwilligerscentrale

− Voorscholen
− Basisscholen
− Logopedie
praktijken
− Centra voor
Jeugd en Gezin
− Consultatiebureaus

− Kenniscentra
− Hogeschool
− Universiteit

−
−
−
−
−
−
−
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Landelijke fondsen
Lokale fondsen
Gemeente
Bedrijven
Gemeente
Service clubs
Donateurs

“Voorgelezen worden is
goed voor ieder kind.
De vrijwilligers van de
VoorleesExpress komen
voorlezen in gezinnen
waar dat anders niet
of nauwelijks gebeurt.
Ik ben vereerd dat ik
me VoorleesExpress
ambassadeur mag
noemen.”

“Soms vind ik lezen ook
wel moeilijk. Maar het
vergroot wel mijn
woordenschat. Als ik
rap en liedjes schrijf, heb
ik dat natuurlijk nodig!
Ik vind het echt
belangrijk wat de
VoorleesExpress doet.”
Monsif Bakkali, artiest
Fotograaf: Flore Zoé

Lokale projectleiders (13%)

Tjibbe Veldkamp, kinderboekenschrijver
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Bereik
Aantal gezinnen en vrijwilligers per jaar
3000

Gezinnen
Vrijwilligers

2500
2000

“Zelf ben ik vroeger veel voorgelezen en ik ben nu een echte
boekenwurm. Door het (voor)
lezen krijg je een bredere kijk
op de wereld en leer je veel.
Dit wilde ik delen met mijn
voorleesgezin!”

1000

Kollumerland
Dantumadiel

Achtkarspelen
Tytsjerksteradiel

Medemblik
Enkhuizen
Stede Broec
Drechterland
Hoorn
Purmerend

Lelystad
Raalte

Haarlem

500

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Amsterdam
Uithoorn

Leiden
Den Haag

Pekela

Stadskanaal

Mirjam, voorlezer

1500

0

Dongeradeel
Ferwerderadiel
Leeuwarderadeel
Menaldumadeel

Nijverdal
Hilversum

Deventer
Amersfoort

Zoetermeer

Wierden
Losser
Enschede

Apeldoorn

Utrecht

Haaksbergen
Ede

Gouda

Arnhem

Rotterdam

Aan het woord
Jos Debeij
Organisatie:
Bibliotheek Deventer

Functie:
directeur
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Roosendaal

Breda
Tilburg

Bergen op Zoom

“De VoorleesExpress brengt kinderen en hun ouders op enthousiaste
wijze in aanraking met voorlezen. Ze leren boeken en verhalen kennen
die naar meer doen verlangen. Dankzij de VoorleesExpress komen
kinderen in aanraking met de bibliotheek. Zonder de voorlezers zouden
we deze kinderen waarschijnlijk niet bereikt hebben. De VoorleesExpress
is het mooiste wat ons de afgelopen jaren is overkomen. Hun gedreven
en enthousiaste vrijwilligers bieden honderden kinderen geweldige
kansen op een betere ontwikkeling.”

Eindhoven

Verwacht vanaf september 2013
Aa en Hunze, Almelo, Almere, Assen, Beilen, Bodegraven, Borne,
Capelle a/d IJssel, Coevorden, Emmen, Hengelo, Holten, Krimpen
a/d IJssel, Middelburg, Nieuwerkerk a/d IJssel, Rijssen, Sassenheim,
Tubbergen, Veere, Veghel, Vlissingen, Voorhout, Warmond & Zwolle.
Kijk op www.voorleesexpress.nl/locaties voor het actuele overzicht.
Copyright © Platform VoorleesExpress, juni 2013
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Effectiviteit
De effectiviteit van de VoorleesExpress is door
een onafhankelijke commissie van deskundigen
getoetst. Het project is als erkende interventie
opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

bibliotheekbezoeken is toegenomen en er zijn
meer boeken in huis voor de kinderen; kinderen
kijken vaker en langer in boeken.’

Het NJI zegt over de VoorleesExpress: ‘Uit onderzoek
door Platform VoorleesExpress blijkt het volgende.
De VoorleesExpress kinderen presteerden na afloop
van het project beter op taalvaardigheid (boekoriëntatie,
verhaalbegrip, begrijpend lezen en woordenschat) en
hadden meer leesplezier. Ook is de taalomgeving in
huis verrijkt: ouders hebben meer plezier in het voorlezen en zien het belang van lezen meer; het aantal

Ouders hebben meer
plezier in voorlezen;
kinderen kijken vaker
in boeken.

Aan het woord
Ingrid Zuure
Organisatie:
Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland

Functie:
teamleider VoorleesExpress Leiden
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Erkenning
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“Vrijwilligers van de VoorleesExpress hebben te maken met kinderen én
met ouders. Het is de bedoeling dat ze hen bij het voorlezen betrekken.
Ik wilde onze vrijwilligers beter kunnen ondersteunen in hun contact met
ouders. Daarom heb ik de training Oudergericht Werken van Hogeschool
Zuyd gevolgd. Hierin leer je naast ouders te gaan staan, in plaats van
boven of onder hen. Dat leverde nieuwe inzichten op. Ik adviseer onze
vrijwilligers nu om vanuit de ouders te denken. Schrijf ze niet voor hoe ze
het voorlezen moeten aanpakken – kijk samen naar hun mogelijkheden en
wat bij hen past. Dit vergroot hun motivatie en betrokkenheid.”

De VoorleesExpress is meerdere keren landelijk
in de prijzen gevallen op het gebied van taal,
alfabetisering en vrijwilligersbeleid.
Meer dan handen vrijwilligersprijs (2012)
Uit het juryrapport: ‘De jury was van mening dat
de VoorleesExpress een mooi voorbeeld is van
een initiatief dat aandacht heeft voor competentie-
ontwikkeling bij alle betrokken partijen, van ouders
tot vrijwilligers. (…) Een bijzonder concept, dat
unaniem hoge cijfers heeft gekregen.’
Nationale Alfabetiseringsprijs (2010)
Uit het juryrapport: ‘(…) Het project is een toonbeeld
van zuivere, belangeloze inzet voor die mensen die
taalondersteuning het hardste nodig hebben.’

Achmea Publieksprijs (2010)
Marja van Bijsterveldt bij de uitreiking: ‘Gezinnen
komen niet alleen op een makkelijke manier in contact
met taal, de VoorleesExpress verbindt ook culturen
met elkaar. Een terechte winnaar!’
Europees Talenlabel voor innovatief talenonderwijs,
Ministerie van OCW en Europees Platform (2010)
Uit het juryrapport: ‘De jury prijst de organisatie
voor het grote effect dat is bereikt en is onder de
indruk van het grondige effectenonderzoek dat de
organisatoren hebben verricht. (…) De jury prijst
de organisatie voor hun lef, doorzettingsvermogen
en culturele sensitiviteit. (….) Dit is een mooi,
compleet en inspirerend project dat het verdient
te blijven groeien.’

‘Een mooi, compleet
en inspirerend project.’

“Ik adviseer onze
vrijwilligers om vanuit
de ouders te denken.”
Copyright © Platform VoorleesExpress, juni 2013
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We investeren in kwaliteit. Dit doen we door
onderzoek te doen en samenwerking met
kenniscentra te zoeken. Zo kunnen we de
VoorleesExpress steeds meer verbeteren.

Lokaal onderzoek
Lokaal voeren studenten regelmatig onderzoeken uit.
Ook is er in het verleden een effectiviteitsonderzoek7
gedaan in Utrecht. De uitkomsten van deze onderzoeken verspreiden we via onze website en sociale media.

Tevredenheidsonderzoek
We vinden het belangrijk om kritisch te zijn op 
de maatschappelijke impact van het project en
de manier om dit te bereiken. Om dit te kunnen
monitoren, houden wij tevredenheidsenquêtes.
Voorlezers en coördinatoren geven hun mening
over de kwaliteit van de trainingen en begeleiding.
Ouders kunnen binnenkort via een app hun
mening over het project kwijt.

Samenwerking met kenniscentra
De VoorleesExpress werkt samen met landelijke
kenniscentra op het gebied van laaggeletterdheid en
ouderbetrokkenheid. Zoals Sardes, Stichting Lezen
& Schrijven, Stichting Actief Ouderschap, Stichting
Lezen, SIOB, CINOP en CPNB. Op deze manier
blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
en kunnen we ons project blijven verbeteren.

Aan het woord
Marco Brinkhuis
Organisatie:
Openbare Basisschool De Klimroos

Functie:
directeur
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“Ouderbetrokkenheid vind ik erg belangrijk. Uiteraard bepaalt onderwijs
voor een deel of een kind slaagt in de toekomstige maatschappij. Maar
wat vooral bepalend is bij het leren van een kind, is de betrokkenheid van
ouders. Hoe meer interactie, hoe beter een kind zich kan ontwikkelen.
De VoorleesExpress vind ik een mooi voorbeeld van die interactie tussen kind en ouder. Kinderen genieten van de aandacht van hun ouders.
En ouders genieten van hun kind. Daarnaast zien ze ook nog eens dat
hun kind zich goed ontwikkelt. Natuurlijk moet het onderwijs hard
werken om achterstanden weg te werken - maar ik geloof meer in het
wegwerken van thuisachterstanden. Daar, aan de bron, ligt de oplossing.
En juist bij die bron is de VoorleesExpress hard aan het werk.”

Verdieping: Educatief partnerschap
en ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is belangrijk. Zowel
thuis als op school. Scholen noemen dit
ook wel ‘educatief partnerschap’.
Wat is ouderbetrokkenheid?
Ouderbetrokkenheid is:
−− het betrekken van ouders bij de educatie van
hun kind;
−− ouders helpen om hun kinderen activiteiten
aan te bieden die de ontwikkeling stimuleren.
Betrokkenheid van ouders heeft een positieve
invloed op de schoolse ontwikkeling van kinderen.
Vooral ouderbetrokkenheid thuis is effectief.
Het zorgt voor een betere start in het onderwijs en
heeft effect tot aan het einde van de basisschool.
Wat is educatief partnerschap?
Jarenlang was de taakverdeling tussen school en
ouders gescheiden. Nu is de tendens steeds meer
dat opvoeding en onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn. Ook gelijkwaardigheid van ouders
en school krijgt steeds meer nadruk. Educatief partnerschap is ‘een proces waarin betrokkenen erop
uit zijn elkaar wederzijds te ondersteunen en waarin
ze proberen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen,
met als doel het leren, de motivatie en de ontwikkeling
van leerlingen te bevorderen.’8

kinderen9. Interessant is dat scholen zelf redelijk
tevreden zijn over de betrokkenheid en participatie
van ouders10.

Vooral ouderbetrokkenheid thuis is effectief.
Ouderbetrokkenheid binnen het VVE-beleid
Het ministerie van OC&W wil een betere toeleiding
van kinderen naar voor- en vroegschoolse educatie
(VVE). Het doel van VVE is dat kinderen met een
risico op een taalachterstand een goede start maken
op de basisschool. In de kamerbrief van Marja van
Bijsterveld11 noemde zij de VoorleesExpress als effectief instrument om ouderbetrokkenheid te stimuleren.
Daarnaast wil het ministerie dat ouders een grotere 
rol gaan spelen bij het verbeteren van de leerprestaties van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid is namelijk
belangrijk om VVE effectief te laten zijn. Uit het onderwijsverslag 2011/2012 blijkt dat VVE-locaties moeite
hebben om ouders te betrekken in VVE-activiteiten.
In 2013-2015 wordt dan ook geïnvesteerd in de
kwaliteit van VVE.

Onderzoek naar ouderbetrokkenheid
De Nationale Oudermonitor (2012) laat zien dat ruim
een kwart van de ouders geen steun van de school
ervaart bij de opvoeding, terwijl zij daar wel behoefte
aan hebben. Als scholen zich vaker richten op ouders,
blijkt dat zij meer investeren in het onderwijs van hun

Fotograaf: Flore Zoé

Investeren in kwaliteit

Copyright © Platform VoorleesExpress, juni 2013

15

“Voordat Ryan meedeed aan de
VoorleesExpress, was hij absoluut
niet geïnteresseerd in boekjes.
Vorige week liep hij tijdens het vrij
spelen opeens naar de boekenkast,
pakte een boek en ging zitten lezen!”
Leerkracht
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