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Het begint achter de voordeur 

In handen heb je de toekomstvisie van de VoorleesExpress. Na veertien jaar 
voorlezen (eerst in Utrecht en daarna landelijk) bij meer dan 30.000 gezinnen, 
hebben we de zaken eens op een rij gezet. Met al die expertise en opgedane 
kennis willen we open en kritisch naar onszelf kijken en ons afvragen: wat 
hebben we nou geleerd en waar ligt onze kracht? En vooral: wat is er nodig 
om succesvol een bijdrage te kunnen blijven leveren aan taalontwikkeling bij 
kinderen?

Daarvoor hebben we tien ambities geformuleerd. Ambities die bijdragen aan 
een toekomst waarin kinderen niet meer met een taalachterstand hoeven op 
te groeien. Omdat alle kinderen in Nederland een gelijke kans horen te krijgen 
op een goede taalontwikkeling, beginnend in de wieg. En zodat wij overbodig 
worden. Om tot deze inzichten te komen hebben we afgelopen jaren veel 
gesprekken gevoerd met ouders, pedagogisch medewerkers, wetenschap-
pers, vrijwilligers, maatschappelijk werkers en nog veel meer mensen. We 
hopen dat onze observaties ook aansluiten bij wat jullie in de praktijk zien. 

Jullie zijn een radertje in het netwerk van een kind, en heel graag gaan we 
samen met jullie kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat kinderen in Neder-
land niet meer opgroeien met een taalachterstand. Door een breed scala aan 
oplossingen groots voor te leggen, hopen we dat iedereen er zijn of haar eigen 
mogelijkheden uithaalt. 

Laten we samen de komende jaren hierover in gesprek gaan, dingen uitpro-
beren, samen leren en de basis leggen voor een slimmere manier van werken.

Anne Heinsbroek en Manon Wouters
Stichting VoorleesExpress
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Wat onderscheidt de Voorlees-
Express nou precies van andere orga-
nisaties die om een kind heen werken? 
In de meeste gevallen: wij komen bij 
mensen thuis, zitten samen met ouder 
en kind op hun bank en drinken samen 
thee. Dat biedt de mogelijkheid om 
een gezin beter te leren kennen, om 
vragen te stellen, te luisteren naar wat 
mensen bezighoudt en te zien hoe de 
dynamiek in een huishouden is. 

Nu we achter de voordeur komen, 
blijkt dat er meerdere problemen zijn 
waar we tegenaan lopen. Bijvoorbeeld 
kinderen die opgroeien in een taalarme 
omgeving waarin ze om verschillende 
redenen niet gestimuleerd worden 
door hun ouders.  Dat kan gaan van 
onzekerheid bij ouders tot gewoon 
geen idee hebben hoe ze het moeten 
doen.  

Die problemen zijn vaak niet zichtbaar 
voor docenten en school, die vaak niet 
de tijd hebben om bij ouders thuis te 
komen, waardoor er geen duidelijk 
beeld is van de thuissituatie. Maar 
je hoeft niet thuis bij iemand thee te 
drinken om deze kennis te vergaren. 

Soms lijkt het of scholen en andere 
betrokkenen bang zijn om een familie 
aan te spreken of door te vragen 
over de thuissituatie. Ze zijn bang 
om zich te bemoeien met zaken die 
hen niet aangaan, of bang voor de 
reactie die ze krijgen. Misschien is er 
gewoon ook geen tijd door het werk 
dat zich ophoopt, maar wij denken 
dat de belangrijkste taak van alle 
betrokkenen bij een kind het tonen 
van oprechte interesse en nieuws- 
gierigheid is. Pas als je met ouders een 
vertrouwensband hebt opgebouwd, 
ontdek je waar zij thuis tegenaan 
lopen en welke onontdekte talenten 
familieleden bezitten. 

Dus aan iedereen die kinderen 
begeleidt in hun ontwikkeling, 
van onderwijsdocenten tot sport-
coaches, willen we meegeven: durf 
vragen te stellen, neem de tijd om in 
gesprek te gaan met ouders en wees 
nieuwsgierig naar hun thuisomgeving 
en -situatie. Het helpt je om te be-
grijpen tegen welke moeilijkheden 
zij aanlopen, maar ook om kansen te 
ontdekken in de thuissituatie die nu 
onbenut blijven.

We hebben altijd een 
duidelijk beeld van de 

thuisomgeving en -situatie 
wanneer we een kind 
willen ondersteunen

Ambitie 1
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Gehoorproblemen 
zorgen voor 
achterstand

Annelies “Het was vooral in 

het begin lastig communi- 

ceren met Mohammed. Hij 

was niet goed te verstaan. Hij 

sprak heel weinig en vrijwel 

onverstaanbaar, waardoor 

het voor hem heel moeilijk 

was om zich te uiten. Zijn 

ouders spraken Berbers en 

Nederlands met hem. Later 

bleek dat hij een probleem 

had met zijn gehoor en dat 

verklaarde ook wel waarom 

het moeilijk was voor hem 

om goed te praten. Na afloop 

sprak ik nog altijd even na met 

Jamal en Fadma, want het 

was best zwaar voor hun.” 

Het voorlezen blijft

Jamal “Nadat Annelies weg 

was ben ik zelf gaan voor-

lezen. Ik kreeg op mijn kop van 

haar dat ik dat niet deed, nee 

serieus, ik vind het ook leuk om 

te doen nu. Toen zij hier kwam 

was ik verdrietig en boos 

door omstandigheden met de 

familie. Nu heb ik er weer zin 

in. Ik ben geboren in Neder-

land, dus ik ken alle sprookjes! 

Ik heb op de vrijmarkt op 

Koningsdag boeken gekocht. 

Van die hele dikke sprookjes-

boeken. Daaruit lees ik Ilhem 

iedere dag iets voor.”

Hulpverlening over 
de vloer

Jamal “We kregen thuis-

begeleiding voor Ahlam en 

Mohammed. We hebben 

sowieso veel hulp gehad 

via Lijn5 (integrale Jeugd- 

zorg, red.). Eerst allemaal 

professionals en later kwam 

Annelies erbij.”

Fadma “We zijn op een 

gegeven moment met alles 

gestopt. Het werd te veel. 

Die mensen kwamen hier 

naar binnen om alleen maar 

notities te maken, verder 

deden ze niets. Ik wilde alleen 

nog maatschappelijk werk en 

Annelies. Met haar was het 

altijd gezellig en Mohammed 

werd erg rustig van haar."

Annelies las tien jaar 
geleden voor aan 

Mohammed en Ahlam

Ahlem, vader Jamal, 
moeder Fadma,

Mohammed, Annelies 
en Ilhem

Lees  hier het

 uitgebreide portret  

voorleesexpress.nl/

het-begint-achter-de-

voordeur
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Ambitie 2

Alle kinderen in Nederland 
worden al vanaf hun 
geboorte gestimuleerd in 
hun taalontwikkeling

‘Bij gelijke intelligentie wordt het voor 
je schoolloopbaan steeds bepalen-
der uit welk gezin je komt. En daarin 
speelt de opleiding van je ouders de 
hoofdrol’, zo waarschuwde de onder-
wijsinspectie al in 2016. Het verschil 
tussen kinderen van hoogopgeleide 
ouders en kinderen van laagopgeleide 
ouders wordt steeds groter. En dat is 
een zorgelijke ontwikkeling.

Bij de taalontwikkeling van een kind 
zijn de ouders en thuisomgeving van 
doorslaggevend belang. Kinderen 
die vanaf de geboorte niet geprikkeld 
worden met bijvoorbeeld voorlezen, 
praten of liedjes zingen, hebben een 
achterstand in hun woordenschat in 
vergelijking tot kinderen die thuis wel 
veel op taalgebied worden gestimu-
leerd. Die achterstand is moeilijk in 
te halen op het moment dat ze naar 
het basisonderwijs gaan. Hoe jonger 
kinderen zijn, hoe beter je ze hulp kunt 
bieden zonder dat het veel geld kost; 
interventies op latere leeftijd kosten 
instanties veel meer geld. Daarnaast 
is er met kinderen makkelijker contact 
te leggen, en daarmee ook met de 
ouders.

Helaas zien we bij veel kinderen thuis 
dat ze weinig geprikkeld en gestimu-

leerd worden. Vaker zitten ze voor de 
televisie of vermaken zichzelf. Ouders 
zijn druk met hun eigen problemen, 
zijn veel aan het werk of hebben 
gewoon geen idee hoe ze met hun kind 
moeten omgaan, omdat ze het zelf 
nooit hebben meegekregen van hun 
ouders. Ook komt het regelmatig voor 
dat ouders onzeker zijn over hun eigen 
vaardigheden en het spreken van de 
Nederlandse taal.

Om alle kinderen een gelijke kans te 
geven op een kansrijke toekomst, is 
het noodzakelijk dat ieder kind vanaf 
de geboorte gestimuleerd wordt in de 
taalontwikkeling. 

Hoe kunnen we ouders helpen aan 
middelen en mogelijkheden om 
hiermee zelf vanaf de geboorte van 
hun kind aan de slag te gaan en een 
duurzame gedragsverandering door te 
voeren? Iedereen die vader of moeder 
wordt, of net is, zou hierin gecoacht 
kunnen worden, bijvoorbeeld vanuit 
het consultatiebureau. Door tijd in 
te ruimen om met iedere ouder echt 
contact te maken en aan te sluiten bij 
mogelijkheden en behoeftes. En dat 
ieder half jaar weer, zodat je ouders kunt 
blijven ondersteunen in hun bijdrage 
aan de ontwikkeling van hun kind. 
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We slagen erin om een 
divers netwerk rondom 
een kind te mobiliseren 
als extra ondersteuning 
nodig blijkt

Ambitie 3

Voordat vrijwilligers van de Voorlees- 
Express bij mensen thuiskomen, is 
er al een traject aan vooraf gegaan. 
Ook nadat de vrijwilliger twintig weken 
heeft voorgelezen en de deur achter 
zich dichttrekt, blijft een kind vaak hulp 
nodig hebben. Hoewel scholen zich 
beroepen op organisaties zoals de 
VoorleesExpress om kinderen extra 
hulp te bieden, blijkt uit verschillende 
onderzoeken dat thuisinterventie 
niet altijd voldoende is voor die stimu- 
lerende thuisomgeving. Dat merken 
wij ook in de praktijk: er is een groep 
ouders die na afloop van het traject wel 
actiever met taal bezig blijft en vaker 
naar de bibliotheek gaat, maar er is een 
te grote groep ouders waarbij dat niet 
lukt.

Wil je een goede basis creëren voor het 
bieden van gelijke kansen, dan begint 
het al veel eerder, met een netwerk om 
een gezin heen dat samenwerkt en hen 
erkent als een cruciale en bepalende 
factor. Een netwerk dat erop gericht 
is om er samen voor te zorgen dat het 
kind zich optimaal kan ontplooien. 

Zo’n netwerk bestaat uit maatschap-
pelijk werkers, huiswerkbegeleiders, 

logopedisten, buren en sportcoaches. 
De meeste gezinnen waar wij thuis-
komen hebben zo’n netwerk al om 
zich heen. Toch wordt dit netwerk 
niet betrokken bij de visie op onder-
wijs. Er wordt teveel vanuit gegaan dat 
onderwijs plaatsvindt in de klas, en niet 
daarbuiten.

Wij zouden ons er graag voor inzetten 
dat iedereen die kan bijdragen aan 
de ontwikkeling van een kind samen-
werkt. In plaats van kleine eilandjes 
waartussen een kind hopt, ontstaat er 
een breder netwerk dat aan dezelfde 
doelstelling werkt. Zie het als een team 
dat je vormt om een kind heen; een 
team dat samen strijdt voor hetzelfde 
doel. 

Scholen zouden op den duur een 
coördinerende of zelfs aansturende rol 
kunnen spelen in de samenwerking van 
dit netwerk als zij hiervoor toegerust 
worden. Zo kunnen zij de touwtjes 
in handen nemen en betrokkenen 
aansturen, input verzamelen en deze 
communiceren naar alle betrokkenen. 
En krijg je een helder beeld van wat een 
kind nodig heeft (en krijgt) om vooruit te 
komen. 
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Niet alleen voor-
lezen

Imen “Toen Marjolein klaar 

was met voorlezen, was mijn 

man ziek en ik was zwanger 

van een tweeling. Ik heb nie-

mand behalve Marjolein verteld 

dat ik een tweeling zou krijgen. 

Ik kon goed met haar praten. 

En ze ging wel eens mee naar 

het ziekenhuis om met de arts 

te praten. Ik had een moeilijke 

bevalling en ik heb tien dagen 

in het ziekenhuis gelegen. 

Marjolein heeft geholpen met 

de kinderen.”

Marjolein  “En ze helpen mij 

ook. De tieners Mahmoud en 

Ahmed passen af en toe op 

mijn zonen Vos en Kees van 

acht en vijf jaar oud.” 

Marjolein las negen 
jaar geleden voor 
aan Aya, Mahmoud 

en Ahmed

Vertrouwen krijgen 
dat je meer kunt

Imen “Marjolein heeft mij 

meegenomen naar Post Oost, 

hier om de hoek. Ik ben Ne- 

derlandse les en naailes gaan 

volgen. Ik had tot dat moment 

alleen een inburgeringcursus 

gehad. Door de Nederlandse 

les ben ik zelfstandiger 

geworden, ik ga meer naar 

buiten en praat Nederlands. 

Nu wil ik een nieuwe cursus 

gaan doen met toetsen. Om 

het nog beter te leren.”

Durven geloven in 
je talent

Imen “Mahmoud had 

drie onvoldoendes op zijn 

basisschool, maar deed het 

verder heel goed. Toch zei 

de docent: hij zal het moeilijk 

hebben, want jullie spreken 

Arabisch, dus hij moet naar 

lager onderwijs. Dan redt 

hij het wel. Dus moest hij 

naar lager onderwijs, maar 

hij is slim en als een docent 

dat zegt, voelt hij zich slecht 

over zichzelf. Nu zit hij op het 

mbo. Vroeger wilde hij piloot 

worden. Nu weet hij het niet 

meer. Door de gebeurtenis-

sen op school heeft hij geen 

vertrouwen meer dat hij het 

kan.”

Marjolein “Bij zo’n incident 

wordt de hele familie weg-

gezet als mensen ‘die het toch 

niet snappen’. Ouders die 

mondiger zijn en zich beter 

kunnen uitdrukken hebben 

echt een voordeel. Imen heeft 

dus een nadeel. Dat is ook de 

reden dat ze echt graag goed 

Nederlands wil leren.”

Aya, Ahmed, 
moeder Imen, Maryam & 

Hagar, Vos, Kees, Marhmoud 
en Marjolein

Lees  hier het

 uitgebreide portret  

voorleesexpress.nl/

het-begint-achter-de-

voordeur
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We zetten ons samen 
met onderwijsprofessionals 

en ouders in voor een 
stimulerende thuisomgeving

Ambitie 3
Ambitie 4

Onze vrijwilligers zijn ons spreekwoor-
delijk kapitaal. Zij komen bij de mensen 
thuis, via hen vergaren we voor een 
groot deel onze kennis. We zien het 
belang van een leidende rol van de 
vrijwilligers en willen hen aanleren hoe 
ze die rol invulling moeten geven en 
zelfredzaam kunnen zijn. We willen 
ze tijdens het traject blijven onder- 
steunen, maar we realiseren ons ook 
dat het niet (alleen) onze taak is om 
een kind te begeleiden in de ontwik-
keling. Die expertise ligt met name bij 
het onderwijs, inclusief voorschoolse 
educatie.

Als we meer kinderen willen helpen bij 
hun taalontwikkeling en meer ouders 
daarbij willen betrekken zullen onder-
wijsprofessionals meer ruimte moeten 
krijgen om dichter bij ouders te staan 
en actief mee te kunnen denken wat 
een kind buiten school meer nodig 
heeft voor zijn of haar (taal)ontwik-
keling. Pedagogische medewerkers 
of leraren zien kinderen regelmatiger 
en voor een veel langere periode dan 
de twintig weken die wij aanbieden. 
Daarnaast hebben zij de kennis en 

kunde om hulp te bieden op vlakken 
waar dit nodig is. 

Naast contact met de ouders, 
bijvoorbeeld door het inzetten van 
middelen als de VoorleesExpress 
waardoor je weet wat ouders kunnen 
en willen bijdragen, zou je ook een 
leer- en uitwisselsysteem voor een 
kind kunnen invoeren. Pedagogisch 
medewerkers (PM’ers) of leraren 
zouden altijd inzicht in dit systeem 
hebben. Hier kan de PM’er of leraar 
specifieke opdrachten inzetten 
waarmee kinderen, ouders en betrok-
kenen thuis aan de slag kunnen gaan 
en waarin ouders en andere partijen 
binnen het netwerk weer input kunnen 
geven. Zo werkt het twee kanten op 
en wordt het voor derden ook veel 
makkelijker om thuis aan de slag te 
gaan in de lijn van school. Wij geloven 
dat investeren in die verbinding tussen 
thuis en school de PM’er of leraar 
uiteindelijk enorm ontlast, omdat je 
zult zien dat een kind gaat groeien 
als het vanuit allerlei hoeken, maar 
met dezelfde visie, ondersteund en 
begeleid wordt.
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Kinderboeken voor 
Ethiopië

Fasil “In Ethiopië zijn heel 

weinig boeken. Vooral scholen 

hebben nauwelijks boeken, 

terwijl lezen goed is voor de 

ontwikkeling van kinderen. 

Daarom hebben Elon en ik 

het plan opgevat om samen 

Nederlandse kinderboeken 

te vertalen in het Amhaars. Ik 

heb nu zoveel kinderboeken 

gelezen dat ik goed weet 

welke geschikt zijn. En dat 

zijn er best veel. Kinderen 

in Ethiopië kunnen door de 

boeken hun taal ontwikkelen 

en leren over andere landen 

en culturen. Het is een grote 

droom die we graag willen 

verwezenlijken.”

Voorleesrituelen

Fasil “Dankzij Kai heb ik de 

bibliotheek leren kennen. Een 

plek waar je gewoon boeken 

kunt meenemen. Nu neem ik 

iedere week kinderboeken 

mee uit de bibliotheek. Iedere 

avond lees ik de kinderen voor 

het slapengaan voor. Zo leer ik 

zelf ook beter Nederlands.”

Kai las vijf jaar 
geleden voor aan 

Elon en Finot

Elon de boeken-
wurm

Simret “Elon vond het heel 

fijn dat er iemand kwam die ze 

vragen kon stellen in het Ne- 

derlands. Sinds Kai hier kwam, 

verslindt ze stapels boeken. 

Ze is een echte boekenwurm.”

Kai: “Ik had het geluk om voor 

te mogen lezen bij een gezin 

waar ik echt resultaat boekte. 

Bij deze familie leek het of ik 

iedere keer met een snoep-

winkel binnenkwam: alles wat 

ik meebracht was leuk, lekker 

en mooi.”

Moeder Simret, 
Finot, Kai, Elon en 

vader Fasil

Lees  hier het

 uitgebreide portret  

voorleesexpress.nl/

het-begint-achter-de-

voordeur
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We bereiken meer 
gezinnen met 
een Nederlandse 
achtergrond

Ambitie 5

Op het consultatiebureau, bij het 
peutercentrum, bij de logopedist, 
zodra blijkt dat ouders thuis een 
niet-westerse taal spreken, gaan de 
antennes aan voor de taalontwik-
keling van kinderen. Ook wij komen 
voornamelijk bij gezinnen waar 
ouder(s) een andere moedertaal dan 
het Nederlands hebben; bij maar 7 
procent van de gezinnen waar we 
voorlezen wordt alleen Nederlands 
gesproken. Terwijl uit cijfers van de 
Stichting Lezen en Schrijven blijkt dat 
van de 2,5 miljoen laaggeletterden in 
Nederland meer dan de helft geboren 
en getogen Nederlanders zijn.

We kunnen concluderen dat alle 
landelijke programma’s ondanks 
alle inzet voornamelijk anderstaligen 
bereiken. Die gezinnen waar beide 
ouders Nederlands spreken, glippen 
vaak door de mazen van het hulpnet, 
waardoor kinderen opgroeien met een 
taalachterstand. 

Om te bedenken hoe we deze groep 
kunnen helpen, is het belangrijk eerst 
te weten waarom we ze niet bereiken. 
In het onderwijs zullen docenten 
eerder kijken naar kinderen die thuis 

weinig tot geen Nederlands spreken. 
Daarnaast zullen Nederlandse ouders 
niet snel om hulp vragen bij taalontwik-
keling voor hun kinderen omdat ze 
het niet nodig vinden of omdat ze zich 
schamen. In alle gevallen is het aan 
de omgeving om in te grijpen. Ook 
voor ons geldt dat we actiever moeten 
werven op kinderen met een Neder-
landstalige achtergrond, door in onze 
communicatie duidelijk te maken dat 
het voor ieder kind belangrijk is om de 
taal te ontwikkelen. 

Daarnaast moeten we een vinger 
aan de pols houden bij alle locaties 
van de VoorleesExpress over hoe zij 
proberen deze doelgroep te bereiken: 
kunnen we daar lessen uit trekken? 
Met welke organisaties kunnen we 
kennis delen op dit gebied of waar 
kunnen we meewerken aan pilots of 
onderzoek met als doel hoe bereik je 
Nederlandstalige gezinnen? Het zou 
mooi zijn als we op landelijk niveau, 
met iedereen die werkzaam is in dit 
werkveld, dus ook PM’ers en leraren, 
meer oog krijgen voor kinderen die 
in een Nederlandstalige omgeving 
opgroeien waarin ze onvoldoende 
gestimuleerd worden.
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We leggen de norm voor 
ouders niet te hoog en 
rekenen hen niet af op hun 
taalniveau, maar kijken 
naar de mogelijkheden

De snelheid waarmee we ons voort-
bewegen in de maatschappij is 
indrukwekkend, maar het lukt niet 
iedereen om dat tempo bij te benen. 
De normen die we daar namelijk bij 
stellen worden steeds harder en 
de eisen steeds hoger: je moet een 
bepaalde cito-score hebben voor een 
succesvol onderwijsverloop. Je moet 
goed kunnen lezen en schrijven. Je 
moet genoeg digitale vaardigheden 

hebben. De lijst aan vaardigheden 
groeit gestaag, waarbij de consequen-
tie is dat er mensen buiten de boot 
gaan vallen. 

Als we bij gezinnen thuis komen, zien 
we regelmatig dat het – met name bij 
laaggeletterde en anderstalige ouders 
– ontbreekt aan kennis en mogelijk- 
heden om hun kinderen al vanaf de 
geboorte te stimuleren op het gebied 

van taal. Bijvoorbeeld ouders die niets 
doen met hun kind omdat ze denken 
dat het in het Nederlands moet, en hun 
Nederlands daar niet goed genoeg 
voor is. We zien ook ouders die niets 
doen met hun kind omdat ze zelf niet 
goed kunnen lezen en schrijven en niet 
beseffen dat zingen, praten of verha-
len vertellen ook heel waardevol is. En 
we zien mensen die werkeloos thuis 
zitten en denken dat ze niets kunnen, 
maar eigenlijk veel in huis hebben. 
En niet alleen de ouders, maar ook 
kinderen worden belemmerd door 
een laag zelfvertrouwen of faalangst 
omdat ze al op jonge leeftijd horen dat 
ze zwak zijn in taal. 

Ouders zijn de belangrijkste schakel 
in de taalontwikkeling van een kind. 
Dat proces begint met de realisatie 
dat hun inbreng cruciaal is bij een 
goede taalontwikkeling van hun baby, 
peuter en kleuter. Nu leggen we de 
nadruk nog te veel op de tekortkoming- 
en in plaats van op wat iemand wel 
kan bijdragen. Zonde, want wij zien 
namelijk hoe mensen opbloeien als we 
kijken naar wat ze wel kunnen. 
Via consultatiebureaus en biblio-

theken zou er met ouders meer in 
gesprek gegaan moeten worden over 
de ontwikkeling van hun kind op het 
gebied van taal; wat hun rol daarin is, 
wat nodig is om taalontwikkeling te 
stimuleren en hoe ze daarin onder- 
steuning kunnen krijgen. Door middel 
van toegankelijke boeken, materialen 
en digitale middelen kun je ouders 
helpen om zelf aan de slag te gaan. 

Dat aanbod is, zeker voor laaggelet-
terde of anderstalige ouders, nu nog 
onvoldoende. Terwijl je deze groep 
juist iets wilt bieden wat bij hen past 
en wat ze zelf kunnen inzetten om 
de taalontwikkeling van hun kind te 
stimuleren. Daarbij zouden we ook 
veel meer gebruik moeten maken van 
technologische ontwikkelingen zoals 
spraakherkenning, geautomatiseerde 
vertalingen en visuele communicatie. 

Als er meer aandacht komt voor 
ouders en hun behoeftes op dit 
gebied, en er veel meer nadruk wordt 
gelegd op wat ouders wel kunnen 
bijdragen in plaats van wat ze nu 
allemaal niet doen, zal de motivatie 
een stuk groter zijn. 

Ambitie 6
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Vijf jaar geleden 
las Ron voor
aan Owen

Een mannelijke 
voorlezer

Haidy “Bij de Voorlees- 

Express vroegen ze of we 

een man of een vrouw wilden 

als voorlezer. Ik heb het aan 

Owen gevraagd en hij zei dat 

hij graag een man wilde.”

Ron “Het was volgens mij vrij 

bijzonder dat er überhaupt 

iets te kiezen viel. Ik ben laatst 

op een bijeenkomst geweest 

met allemaal voorlezende 

vrijwilligers, en onder de 

veertig mensen waren er twee 

mannen.”

Voorlezen is leuk, 
zelf lezen is saai

Owen “Voorgelezen worden 

vind ik leuk, maar zelf lezen 

vind ik saai. Behalve in boeken 

over dieren, met mooie foto’s, 

dan lees ik wel graag. Ik wil 

kok worden, dus soms lees ik 

een kookboek. En het boek 

Draakje Kokosnoot vond ik 

leuk om zelf te lezen.”

Ron “Heb je daarna nog 

andere delen van Draakje 

Kokosnoot gelezen ?”

Owen “Nee, want toen kreeg 

ik een Playstation 4 en wilde ik 

niet meer lezen, maar ik lees 

soms wel voor aan mijn zusje. 

Dat vind ik leuk om te doen.”

Het belang van 
voorlezen in de klas

Ron “Leraren hebben het 

tegenwoordig zo druk met 

alles wat ze op hun bord 

krijgen dat er nauwelijks nog 

tijd is om voor te lezen. Terwijl 

voorlezen zo belangrijk is. Het 

is niet alleen een rustmoment 

- als mijn klas druk was, ging 

ik altijd even voorlezen, daar 

smulden ze van - het is ook 

goed voor de taalontwikkeling 

van kinderen. Daarnaast kun 

je boeken kiezen waarmee je 

maatschappelijke problemen 

een plek geeft in de klas.”

Ron, Owen, Quinly, 
moeder Haidy, vader Steve 

en dochter O’dean 
ontbreekt

Lees  hier het

 uitgebreide portret  

voorleesexpress.nl/

het-begint-achter-de-

voordeur
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Kinderen die thuis 
opgevoed worden in een 
andere taal zijn trots op 

hun thuistaal

Ambitie 7

Bij een groot deel van de gezin-
nen waar we thuis komen, spreken 
de ouders een moedertaal die niet 
Nederlands is. Die taalbarrière is 
vaak een probleem bij de Neder-
landse taalontwikkeling van kinderen, 
maar niet bij de taalontwikkeling in 
het algemeen. Mits een andere taal 
goed en grondig is aangeleerd heeft 
meertaligheid positieve invloed op een 
kind; zowel voor hun identiteit als voor 
de taalvaardigheid. Kinderen kunnen, 
als ze een goede basis hebben in de 
moedertaal van hun ouders, later 
makkelijker Nederlands erbij leren. 
Pas als er nauwelijks woordenschat 
is in welke taal dan ook, is het een 
probleem. 

De afgelopen veertien jaar is ons 
duidelijk geworden dat we meer 
moeten aansluiten bij de diversiteit 
van onze doelgroep. Onzekerheid 
bij ouders over kennis van de Neder-
landse taal zorgt er vaak voor de ze 
helemaal niet met hun kind aan de 
slag gaan. Terwijl het in de moeder-
taal spelen van spelletjes, voorlezen of 
boodschappenlijstjes maken met de 

kinderen een grotere bijdrage levert 
aan de taalontwikkeling van een klein 
kind. 

Als je talen niet ‘rijk’ of niet conse-
quent genoeg aanbiedt, dan gaat het 
positieve effect van meertaligheid 
verloren. Dan raken de talen ‘in de 
war’. Kinderen kunnen dan juist wat 
meer moeite krijgen met het spreken 
en begrijpen van taal. In het onder-
wijs wordt vaak nog weinig rekening 
gehouden met meertaligheid en de 
impact van andere talen op de ontwik-
keling van een kind. 

Wij als organisatie, maar zeker ook 
bibliotheken en scholen, zouden 
samen met de ouders daarom 
moeten kijken welke rol deze talen 
krijgen in het leven van een kind. 
Door bijvoorbeeld ouders boeken en 
spelletjes in hun moedertaal aan te 
bieden zodat ze daarmee hun kind 
kunnen stimuleren. Door kinderen 
te laten zien dat alle talen die ze 
beheersen waardevol zijn, zodat ze 
een boost krijgen in hun zelf-
vertrouwen en affiniteit met taal. 
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Mieneke las drie 
jaar geleden voor 

aan Nicki

Iedere dag samen 
voorlezen

Nicki  “Ik lees iedere avond 

mijn moeder een pagina voor 

uit mijn boek. Soms overhoor 

ik haar of ze het begrepen 

heeft. Ik heb veel van Mieneke 

geleerd. Als ik een moeilijk 

woord hoor, vraag ik aan 

Mieneke wat het betekent, 

maar we praten ook over 

dingen als muziek, zoals over 

Beethoven. Ik speel iedere 

dag piano.”

Ik kan zelf niet 
goed voorlezen

Mahboubeh “Ik heb sociale 

wetenschappen gestudeerd 

in Teheran voordat ik trouwde 

en naar Nederland verhuisde, 

waar mijn ex-man al woonde. 

Ik heb sinds mijn geboorte 

een ziekte aan mijn ogen; 

ik kan slecht zien en lezen 

kost veel energie. Ik heb een 

speciale bril met vergrotende 

kijkertjes erop. Dat is verve-

lend, maar wat ik nog erger 

vind, is dat ik mijn dochter niet 

goed kan helpen met lezen.”

Grote 
verbondenheid

Mieneke:“Ik heb niet lang 

nagedacht toen Mahboubeh 

vroeg of ik wilde blijven. Ik 

weet dat ze het fijn vinden dat 

ik kom en ik voel me verbon-

den met moeder en dochter. 

We hebben het gezellig en 

dat is belangrijk, want de 

bezoekjes moeten voor ons 

alle drie niet als een verplich- 

ting gaan voelen.”

Sterkere band door 
het Fârsi

Mahboubeh “Ik wil heel graag 

dat Nicki mijn taal, het Fârsi, 

goed leert spreken. Ik oefen 

met haar via YouTube video’s. 

Ze begrijpt goed wat ik in Fârsi 

zeg, maar ze antwoordde 

altijd in het Nederlands. Als ik 

vroeg waarom, zei ze: “Ik ben 

Nederlands, ik wil Nederlands 

praten.” En dat begrijp ik wel, 

maar ik vind het heel lastig 

mijn gevoelens uit te drukken 

in het Nederlands. Door alle 

video’s kan ze nu veel beter 

Fârsi begrijpen. Daardoor is 

onze band ook sterker.”

 Mahboubeh, 
Nicki en Mieneke

Lees  hier het

 uitgebreide portret  

voorleesexpress.nl/

het-begint-achter-de-

voordeur



33Ambities32 VoorleesExpress

Mannen spelen een 
belangrijke rol in de 
taalontwikkeling van 
een kind

Ambitie 8
Ambitie 8

We zijn werkzaam in een veld waar 
relatief weinig mannen werkzaam zijn. 
Als je alleen al kijkt naar het primair 
onderwijs: daar is momenteel 19 
procent van het personeel mannelijk 
(waarvan het merendeel in directie 
of management functie). Vergeleken 
met de  37,9 procent in 1995 zijn er 
dus steeds minder rolmodellen voor 
jongens in de klas. En ook in de biblio-
theeksector zijn vrouwen met 80,7 
procent in de meerderheid.

Ook voor de VoorleesExpress zijn 
mannen vaak de spreekwoorde- 
lijke speld in de hooiberg en daarom 
lastig te vinden. Zo’n 90 procent van 
onze vrijwilligers en professionals zijn 
vouwen. Helaas, want er zijn wel veel 
jongens die worden voorgelezen door 
onze vrijwilligers. En als we ook vaders 
willen stimuleren hun kinderen voor te 
lezen, zou een mannelijke voorlezer 
een goed rolmodel zijn. Moeders lezen 
meer voor, gaan vaker naar de biblio-
theek met hun kroost en praten vaker 
over boeken volgens de leesmonitor 

van Stichting Lezen. Het heeft er dus 
alle schijn van dat het stigmatiserend 
werkt dat vrouwen altijd die rol op zich 
nemen; als jongens het idee hebben 
dat lezen iets voor vrouwen is, gaan 
ze het zelf later ook niet fanatiek doen. 
Dan koppelen ze die ervaring aan hun 
eigen gedrag. 

Naast dat we streven naar meer diver-
siteit, willen we ook meer gezinnen 
bereiken, en we hebben de manne-
lijke helft van de bevolking hierbij hard 
nodig. 

Daarom moeten we meer inzetten op 
het werven van mannen. Hoe gaan we 
dat doen? Misschien moeten we in de 
werving en organisatie meer nadruk 
leggen op de procesmatige kant van 
het werk, meer digitale middelen 
betrekken en daarmee competenties 
zoeken die mannen over het algemeen 
meer aanspreken. Ook kunnen we 
samenwerking zoeken met partijen 
die een groter bereik hebben onder 
mannen. 



34 35VoorleesExpress Op bezoek bij

Veerle las acht jaar 
geleden voor aan 

Buket en Buse

Buket, moeder Semiha, 
Veerle,  vader Mustafa, 

Buse en Serife Nur

Hulp bij de taal

Buket “Mijn moeder heeft via 

de bibliotheek gevraagd of 

iemand kon komen voorlezen. 

Ze wilde dat we de Neder-

landse taal goed leerden, 

maar sprak zelf niet goed 

Nederlands. Daarom heeft ze 

hulp gevraagd voor ons.”

Als een eigen 
dochter

Veerle “Vanaf het eerste 

moment dat ik binnenkwam, 

werd ik ontzettend gastvrij 

ontvangen. Ik schoof bij- 

voorbeeld regelmatig aan 

voor het avondeten. Heel fijn, 

want ik woonde op mezelf 

en dan is het een prettige 

gedachte dat er op je gewacht 

wordt met eten. Ik kan me nog 

goed herinneren dat ik een 

keer tijdens het Suikerfeest 

langskwam. Ik voelde me 

een beetje bezwaard, maar 

ze zeiden: ‘Nee kom, je bent 

nu ook familie’. Ik ben als gast 

op het huwelijk geweest van 

Taybe, de oudste zus, en op 

het hennafeest van Hülya, de 

andere zus.”

Praten over van 
alles en nog wat

Buket “Waar ik vooral aan 

terugdenk zijn de mooie her-

inneringen. Ik weet niet meer 

goed wat we lazen of hoe dat 

ging, maar ik herinner me wel 

dat het altijd gezellig was met 

Veerle. Ze is een soort oudere 

zus. We zijn nog naar het 

Van Gogh Museum geweest 

samen, met de tram. En we 

zijn ook nog bij haar thuis 

geweest. Veerle heeft me 

geleerd met intonatie te lezen, 

zodat verhalen spannender 

werden. En dat ik nooit een 

boek op de omslag moet 

beoordelen.”

Lees  hier het

 uitgebreide portret  

voorleesexpress.nl/

het-begint-achter-de-

voordeur
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We kijken met aandacht 
naar wat een gezin nodig 

heeft en sluiten door 
een brede gezinsaanpak 
aan op hun behoefte en 

mogelijkheden

Om gerichter te werken en kosten 
te besparen worden organisaties en 
onderwijsprocessen steeds efficiënter 
ingericht. Het gevolg daarvan is dat mens 
en samenleving meer gestandaardiseerd 
worden. Daar is de VoorleesExpress 
evengoed schuldig aan: ook wij hebben 
er alles aan gedaan om één effectieve 
methodiek te ontwikkelen met standaard 
materialen. 

Maar ieder kind is anders en ieder gezin 
is anders, zelfs iedere vrijwilliger is anders 
en in de praktijk merken we dat het niet 
werkt om maar één methode aan te 
bieden; je hebt als organisatie pas effect 
als je de moeite neemt om op maat aan te 
sluiten bij de behoeftes van de ander. 
Dat betekent dat je goed op de hoogte 
moet zijn van de situatie en wat er nodig 
is binnen een familie aan hulpmiddelen 

Ambitie 9

en dat je je realiseert dat de ontwik-
keling van een kind samengaat met 
de ontwikkeling van ouders. Zowel 
kind als ouder hebben behoefte 
aan bepaalde hulp en in overleg met 
ouders moet er dan ook naar beiden 
gekeken worden wil je een duurzame 
verandering inzetten.  

Soms blijkt een gezin prima zelf in 
staat om met aangeboden hulp- 
middelen en een plan aan de slag te 
gaan en is er geen vrijwilliger nodig. Er 
zijn ook gezinnen waar juist wel hulp 
in de persoon van een vrijwilliger of 
– in zwaardere gevallen – een profes-
sionele deskundige nodig is om te 
regisseren en de juiste hulp om een 
kind heen te verzamelen. 

Onze vrijwilligers zouden bij zo’n 
scenario nog meer uit moeten gaan 
van hun eigen kwaliteiten, zodat ze op 
korte termijn invulling kunnen geven 
aan het doel dat we willen bereiken. 

Ze moeten daarbij creatief genoeg 
zijn om met wat er voorhanden is aan 
de slag te gaan en open te staan voor 
kansen en mogelijkheden. 

De VoorleesExpress is maar één 
schakel die je in kunt zetten. We doen 
niet de selectie en beslissen niet wat 
ouders nodig hebben, maar we zijn 
wel degene die je kunt inschakelen als 
ouders net een beetje extra hulp nodig 
hebben. Ook hierbij is het heel belang- 
rijk dat je bij de mensen thuis komt 
of in ieder geval echt contact maakt, 
doorvraagt en ouders en kinderen 
goed leert kennen. Het vertrouwen 
vanuit het gezin moet groot zijn. Dit 
vergt van bepaalde instanties wel 
net wat meer toewijding in het uitvin-
den van wat de behoeftes en moge- 
lijkheden binnen een gezin zijn. Maar 
wij hebben er het volste vertrouwen 
in dat we samen kunnen inspelen op 
situaties om tot een goed einde te 
komen.
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Als we kinderen en 
ouders samen goed willen 
ondersteunen, moeten we 
ons slim organiseren en 
goed communiceren

Ambitie 10

We zijn heel trots op wat we met de 
VoorleesExpress hebben bereikt, 
maar als we de afgelopen jaren één 
ding hebben geleerd, is het wel dat wij 
het niet alleen kunnen. 

We zijn steeds meer gaan inzien dat 
we maar één schakeltje zijn in de 
ontwikkeling van een kind. Als we 
allemaal bescheiden zouden kijken 
naar onze rol en de invloed daarvan, en 
het kind en de ouders centraal stellen, 
dan kunnen we ons slimmer orga- 
niseren en alle schakeltjes met elkaar 
verbinden, zodat er een opwaartse lijn 
ontstaat. 

Als de wil er is, moet het lukken om 
efficiënte netwerken te organiseren 
om gezinnen heen en op een makke-
lijke manier kennis te delen om flexi-
bel in te kunnen spelen op behoeften 
van ouders en kinderen. We zien 
het al op andere terreinen dat zo’n 
netwerk-aanpak rondom een gezin 
werkt. In de hulpverlening is veel erva- 

ring opgedaan met systeemgericht 
werken en de ervaringen zijn zeer 
positief. 

Daarbij wordt duidelijk dat de kern 
persoonlijk contact en vertrouwen 
is, met daarnaast een overzichtelijk 
systeem en duidelijke afspraken. 
Bepaalde stappen moet je automa-
tiseren, kennisdeling moet je faciliteren 
en contact kun je stimuleren door 
bijvoorbeeld op bepaalde momenten 
geautomatiseerde updates te 
versturen naar alle betrokkenen. 

Het is complex en vraagt om een 
nieuwe aanpak, maar het moet 
kunnen! Wij hebben de afgelopen 
jaren bij het ontwikkelen van Mijn.
VoorleesExpress geleerd dat je struc-
turen en processen echt kunt veran-
deren. Als je maar klein begint, samen 
de doelen helder formuleert en blijft 
evalueren met de gebruikers en hun 
input gebruikt om steeds weer te 
blijven verbeteren.
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In gesprek met 
Agnes van Montfoort

Stichting Lezen

“Toen de VoorleesExpress voor het eerst aanklopte bij Stichting 
Lezen, lazen ze voor bij tien gezinnen in de buurt Kanaleneiland in 
Utrecht. Het project sprak me aan om twee redenen, de Voorlees- 
Express liet studenten pedagogiek – die toen voorlazen – kennis-
maken met de thuissituatie van een doelgroep waar ze later wellicht 
mee zouden gaan werken, en door het voorlezen ontwikkelen jonge 
kinderen uit gezinnen waar weinig gelezen wordt toch een positieve 
associatie met boeken en lezen. 

Ik heb niet de illusie dat de VoorleesExpress het voorleesklimaat in 
een gezin drastisch kan veranderen. Het merendeel van de ouders zal 
het voorleesritueel niet overnemen en dat is ook niet erg. Je geeft de 
kinderen namelijk wel iets mee: voorlezen is niet meer vreemd voor ze, 
waardoor bijvoorbeeld ook de afstand tussen thuis en school wordt 
verkleind. Daarnaast waarderen ouders het voorlezen positief en 
we weten uit onderzoek dat de houding van ouders ten opzichte van 
lezen en voorlezen ontzettend belangrijk is voor de manier waarop 
kinderen met lezen omgaan. Er is een zaadje geplant tijdens het voor-
leestraject dat zich verder kan ontwikkelen. Goed kunnen lezen is de 
basis van onderwijs, je hebt het nodig om verder te komen op school, 
om werk te kunnen doen dat je graag wilt doen, om volwaardig mee te 
kunnen doen in de maatschappij.

Je moet als organisatie blijven aansluiten op de talenten en mogelijk- 
heden van ouders, in die ambitie kan ik me goed vinden. Bij ouders die 
een andere moedertaal spreken, is vaak het gevoel aanwezig dat zij 
met hun kinderen Nederlands moeten praten. Vermoedelijk voelen 
ze die druk vanuit de maatschappij. Het gevolg is dat ze in gebrekkig 
Nederlands praten met hun kinderen en daardoor geen volwaardige 
gesprekken kunnen voeren, terwijl juist gesprekken voeren en 
kinderen hun denkwereld onder woorden laten brengen belangrijk is 
voor de taal- en cognitieve ontwikkeling. 

Organisaties zouden meer moeten aansluiten op wat ouders wel 
kunnen, en ik weet hoeveel tijd, energie en investering dat kost, maar 
het kan veel opleveren. Ga eerst maar eens twintig weken Voorlees-
Express doen, denk ik soms, en ga dan samen bedenken wat ouders 
vanuit hun eigen expertise en mogelijkheden nog meer kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van hun kinderen. We moeten in onze 
maatschappij af van het superioriteitsgevoel waarmee we een – vaak 
onhaalbare – norm stellen. Het gaat niet om zo hoog mogelijk te 
scoren op school, maar om eruit te halen wat erin zit.”

'De houding van 
ouders ten opzichte 
van lezen en voor-
lezen is ontzettend 

belangrijk'
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In gesprek met 
Rina Punt VSBfonds

“Wat de VoorleesExpress onderscheidt van veel initiatieven is hun 
professionaliteit. Ik heb vanaf het begin mee kunnen kijken hoe ze zich 
van een lokaal initiatief ontwikkelden tot een landelijke organisatie. Ze 
meten alles door zodat ze kunnen bijsturen en er is een duidelijke visie 
en uitvoering: iedere VoorleesEpxress in Nederland werkt volgens 
een vast stramien. Dat is hun kracht en daarom biedt het VSBfonds 
aan alle startende VoorleesExpressen in Nederland de eerste drie 
jaar steun. Het belang van de organisatie is namelijk evident: als je 
goed kunt lezen, kom je beter mee in de maatschappij. 

Niet alleen de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen 
worden gestimuleerd met het project, ook worden de ouders erbij 
betrokken. Het motto van het VSBfonds is ‘Iedereen doet mee’. De 
ambitie om ouders te helpen in het vinden van hun eigen talenten sluit 
daar mooi bij aan. Sommige ouders vinden dat de school een deel van 
de ontwikkeling van een kind op zich moet nemen, maar dat is en blijft 
een taak van de ouders zelf. Als je hen bewust maakt van hun eigen 
mogelijkheden kunnen ze hun kinderen ook beter helpen. Ik denk dat 
er vaak nog veel onzekerheid zit bij ouders.

Ook begrijpen we het belang van gelijke kansen voor alle kinderen 
vanaf de geboorte. We leven in een maatschappij waarin alles 
mogelijk lijkt, maar er toch een groep is die niet alle kansen krijgt. Dat 
zorgt er niet alleen voor dat deze groep niet volwaardig mee kan doen, 
maar zorgt ook voor frustratie bij deze mensen. 

Het onderwijs heeft het zwaar, leraren hebben geen tijd om kinderen 
individueel bij te staan. Als dan ook blijkt dat een te grote groep 
kinderen nog steeds het basisonderwijs verlaat met een taalachter-
stand, is het belang van organisaties die kinderen stimuleren in hun 
taalontwikkeling nog belangrijker. Helemaal als de ouders daarin 
betrokken worden.”

'Als je goed kunt 
lezen, kom je beter 

mee in de
maatschappij'
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..worden ook door hen onderschreven

Folkert Kuiken 
bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid aan de UvA

Paul Leseman 
hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht

Martine van der Pluijm 

docent en onderzoeker, Hogeschool Rotterdam, lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid

Roel van Steensel 
bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Onze ambities..

We hebben altijd een duidelijk beeld van de thuisomgeving en -situatie 

wanneer we een kind willen ondersteunen.

Alle kinderen in Nederland worden al vanaf hun geboorte gestimuleerd in 

hun taalontwikkeling.

We slagen erin om een divers netwerk rondom een kind te mobiliseren als 

extra ondersteuning nodig blijkt. 

We zetten ons samen met onderwijsprofessionals en ouders in voor een 

stimulerende thuisomgeving. 

We bereiken meer gezinnen met een Nederlandse achtergrond. 

We leggen de norm voor ouders niet te hoog en rekenen hen niet af op hun 

taalniveau, maar kijken naar de mogelijkheden. 

Kinderen die thuis opgevoed worden in een andere taal zijn trots op hun 

thuistaal.

Mannen spelen een belangrijke rol in de taalontwikkeling van een kind. 

We kijken met aandacht naar wat een gezin nodig heeft en sluiten door een 

brede gezinsaanpak aan op hun behoefte en mogelijkheden. 

Als we kinderen en ouders samen goed willen ondersteunen, moeten we 

ons slim organiseren en goed communiceren. 
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..en zij gaan met ons aan de slag!

DOEN
JULLIE OOK 

MEE?
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In handen heb je de toekomstvisie van de VoorleesExpress. Na veertien jaar 
voorlezen bij meer dan 30.000 gezinnen hebben we de zaken eens op een rij 
gezet. Met al die expertise en opgedane kennis willen we open en kritisch naar 
onszelf kijken en ons afvragen: wat hebben we nou geleerd en waar ligt onze 
kracht? En vooral: wat is er nodig om succesvol een bijdrage te kunnen blijven 
leveren aan taalontwikkeling bij kinderen?

Daarvoor hebben we tien ambities geformuleerd. Ambities die bijdragen aan 
een toekomst waarin kinderen niet meer met een taalachterstand hoeven op te 
groeien. Zodat wij als VoorleesExpress overbodig worden, omdat alle kinderen 
in Nederland een gelijke kans hebben op een goede taalontwikkeling, beginnend 
in de wieg. 

Jij bent, net als wij, een radertje in het netwerk rondom een kind. Daarom zouden 
we graag kijken wat we samen met jou kunnen doen om te voorkomen dat er nog 
kinderen met een taalachterstand opgroeien. Daarom nodigen we je uit deze 
publicatie te lezen en binnen jouw mogelijkheden een bijdrage te leveren. 

Achter de voordeur
ambities voor een toekomst zonder taalachterstand
Doen jullie mee?

www.voorleesexpress.nl


