
Samen kinderen optimale 
onderwijskansen bieden

In deze tijd wordt helaas voor iedereen duidelijk 
dat er teveel kinderen zijn die een taalachterstand 
hebben, dat kinderen geen gelijke onderwijskansen 
hebben en dat het onderwijs enorm onder druk 
staat door het groeiende lerarentekort. Er is extra 
hulp nodig om ervoor te zorgen dat alle kinderen 
zich optimaal kunnen ontwikkelen. Samen met jullie 
willen wij zoveel mogelijk kinderen en ouders berei-
ken die extra ondersteuning nodig hebben bij taal.

Landelijk netwerk VoorleesExpress

De VoorleesExpress is inmiddels alweer 15 jaar ac-
tief. Gestart vanuit Kanaleneiland in Utrecht is het 
programma uitgegroeid tot een landelijk netwerk. 
Een netwerk waarbij meer dan 100 organisaties 
(bibliotheken en welzijnsorganisaties) zich hebben 
aangesloten. Onder de vlag van de Voorlees- 
Express begeleiden zij vrijwilligers en gezinnen en 
zetten zich lokaal in voor onder andere leesplezier, 
een stimulerende thuisomgeving voor alle kinde-
ren, meertaligheid en het educatief partnerschap 
met ouders. Zij bepalen allemaal zelfstandig hoe 
zij het project lokaal positioneren, inrichten en 
organiseren. Samen zetten ze zich, door onderdeel 
te zijn van het VoorleesExpress netwerk, in voor 
kennisdeling, onderzoek en investeren in nieuwe 
ontwikkelingen.

Stichting VoorleesExpress

Stichting VoorleesExpress is verantwoordelijk 
voor het ondersteunen van VoorleesExpress 
locaties en het doorontwikkelen van de 
VoorleesExpress. Alles is erop gericht om de 
aanpak nog effectiever te maken, meer gezinnen 
te bereiken en het meedoen aan de Voorlees-
Express voor iedereen makkelijker én leuker te 
maken. Drie parttimers (1,8 fte) luisteren goed 
naar wat er speelt in het werkveld en zorgen voor 
kennisdeling. Nieuwe ontwikkelingen en  
projecten komen altijd voort vanuit behoefte in 
het werkveld en krijgen in nauwe samen- 
werking met lokale projectleiders vorm. Stichting 
VoorleesExpress geneert inkomsten door  
locaties een jaarlijkse bijdrage in rekening te  
brengen. Deze inkomsten worden volledig in-
gezet voor de landelijke ondersteuning van de 
VoorleesExpress locaties. De stichting heeft 
geen winstoogmerk. Voor nieuwe ontwikkelingen 
en projecten worden subsidies geworven.
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Het concept van de VoorleesExpress

Het concept van de VoorleesExpress is heel 
simpel: een vrijwilliger heeft 20 contactmomenten 
met een gezin om de taalontwikkeling van kin-
deren te stimuleren. De afgelopen 15 jaar is het 
concept uitgebreid met een aantal 
inzichten:

• Voor langdurige impact richten we ons   
 actief op de overdracht aan ouders en staat   
 het betrekken van ouders centraal.

• Vrijwilligersmanagement en -begeleiding   
 organiseren we slim door terugkerende   
 processen te automatiseren. Daarnaast    
 kunnen vrijwilligers heel zelfstandig    
 opereren doordat ze via een app zelf alles   
 kunnen regelen, e-learning kunnen volgen   
 en via een community ervaringen kunnen   
 uitwisselen.  Dit bespaart tijd zonder dat je   
 kwaliteit verliest.

• Online aanbod en educatieve apps stellen  
 gezinnen in staat om thuis zelf de taal te  
 stimuleren van kinderen. We omarmen   
 deze mogelijkheden en zetten ons in voor   
 laagdrempelige toegang voor laagtaal-   
 vaardige gezinnen.

• Voor veel ouders is zelf voorlezen te hoog   
 gegrepen. Wij laten onze vrijwilligers en  
 ou ders zien dat er nog heel veel leuke laag-  
 drempelige andere manieren zijn om de   
 taalontwikkeling te stimuleren. 

• Veel kinderen groeien meertalig op. Dit is   
 positief, als de verschillende talen    
 op een ‘rijke’ manier en consequent worden   
 aangeboden. Wij stimuleren ouders om   
 kinderen in hun moedertaal op te voeden en   
 zetten ons in voor aanbod in de moedertaal   
 van ouders.

• Een traject als de VoorleesExpress levert   
 veel meer op als het onderdeel is van een   
 groter geheel, van een ‘gezinsaanpak’. Wij   
 zetten ons in voor een lokaal netwerk van   
 organisaties die samen optrekken. 
 

Waarom aansluiten bij het  
VoorleesExpress netwerk?

Door aan te sluiten bij het VoorleesExpress net-
werk kun je gebruik maken van landelijke acties 
en landelijke kennis en expertise. Ook krijgen jullie 
toegang tot de online omgeving MijnVoorleesEx-
press. Daarmee kun je efficiënter en overzichte-
lijker werken. Daarnaast word je onderdeel van 
een community die elkaar inspireert en motiveert 
op het gebied van bijvoorbeeld leesbevordering, 
vrijwilligersmanagement en ouderbetrokkenheid. 
Door aan te sluiten bij het VoorleesExpress net-
werk kunnen jullie lokaal nog meer impact maken, 
kun je gebruik maken van de kennis van collega’s, 
maar ook zorgen we er samen voor dat we meer 
gezinnen kunnen bereiken en samen urgente t
hema’s op de agenda kunnen krijgen.
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VoorleesExpress dienstverlening

Je lift mee op:
• De landelijke werving voor vrijwilligers via  
 social media en online advertenties 
• Landelijke afspraken met fondsen en bedrijven
• Erkenning als bewezen effectieve interventie 
• 15 jaar kennis en ervaring op gebied van  
 fondsenwerving, vrijwilligersmanagement,   
 onderzoek en positionering. 

Alle locaties die aangesloten zijn bij de Voorlees- 
Express krijgen onder andere: 
• Toegang tot de managementomgeving in Mijn 
 VoorleesExpress waarin je gemakkelijk:  
  -aanmeldingen verwerkt en status bijhoudt 
  -vrijwilligers en gezinnen koppelt, rekening  
   houdend met bereikbaarheid en beschik-  
   baarheid 
  -voortgang monitort 
  -rapportages en mailinglijsten uitdraait 
  -automatisch toeleiders op de hoogte houdt  
   van voortgang
• Toegang voor alle vrijwilligers tot de Voorlees 
 Express app. Waarin ze  
  -e-learning volgen 
  -sessies evalueren en feedback geven 
  -voortgang bijhouden en doorgeven 
  -contact kunnen houden met de organisatie 
  -andere vrijwilligers ontmoeten in een  
   community 
  -via Whatsapp ouders leuke tips door  
   kunnen sturen
• Toegang tot het online handboek met kennis   
 en materialen voor projectleiders en    
 coördinatoren
• Een eigen locatiepagina op  
 www.voorleesexpress.nl
• Mooie nieuwe kinderenboeken voor ieder   
 gezin
• Fysieke materialen die het traject onder- 
 steunen (zie ve-webwinkel.nl)
• Gebruik van  promotiematerialen, beelden en  
 video’s
• Advies bij lokale positionering 
 
 
 

Je blijft op de hoogte door:
• Een maandelijkse nieuwsbrief 
• Online brainstorms en workshops 
• Regionale netwerkbijeenkomsten 
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Provinciale netwerken 

In de meeste provincies is de VoorleesExpress 
provinciaal georganiseerd. Een organisatie zoals 
de Provinciale Ondersteunings Instelling voor bi-
bliotheken (POI) neemt dan de regionale coördina-
tie op zich. Lokale bibliotheken én niet-bibliotheken 
kunnen bij dit provinciale netwerk aansluiten. De 
POI betaalt stichting VoorleesExpress jaarlijks de 
financiele basisbijdrage en ondersteunt vervolgens 
zelf de aangesloten organisaties. Deze organisa-
ties hoeven zo niet de financiële basisbijdrage te 
betalen, maar wel een bedrag per gezin. Dit be-
drag varieert van de €23,- per gezin tot €60,- per 
gezin. Afhankelijk van jullie bereik. (Hoe meer ge-
zinnen hoe lager het bedrag per gezin) Daarnaast 
betaal je €300,- per jaar voor een eigen  
MijnVoorleesExpress omgeving.
In de provincies Brabant, Limburg, Overijssel,  
Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland,  
Groningen, Flevoland en Zeeland is zo’n  
provinciaal netwerk actief waar organisaties laag-
drempelig kunnen aansluiten. 

Nog geen provinciaal netwerk?

Zijn jullie actief in een provincie waar nog geen 
provinciaal netwerk is? Om direct aan te sluiten 
bij stichting VoorleesExpress betaal je jaarlijks 
een financiële basis bijdrage van €1200,- per jaar . 
Daarnaast betalen jullie ook het bedrag per gezin. 
Dit bedrag varieert van de €23,- per gezin tot €60,- 
per gezin. Afhankelijk van jullie bereik. (Hoe meer 
gezinnen hoe lager het bedrag per gezin). Direct 
aansluiten bij stichting VoorleesExpress is duurder, 
omdat stichting VoorleesExpress dan meer kosten 
maakt voor begeleiding en ondersteuning. Je kunt 
ook kosten besparen door aan te sluiten bij een 
bestaande VoorleesExpress locatie, en zo samen 
de financiële basisbijdrage te delen of met andere 
organisaties ook een regionaal netwerk opzetten. 
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2021 jubileum-kennismakingsaanbieding

In 2021 bestaat de VoorleesExpress 15 jaar. 
Daarom bieden we eenmalig alle organisaties, die 
ook met vrijwilligers gezinnen bezoeken om de taal 
te stimuleren, één jaar lang gratis gebruik van de 
VoorleesExpress dienstverlening. Zo geven we  
organisaties de kans om uit te testen hoe het 
werkt. We vragen van deze organisaties niet om 
hun naam te veranderen. Ze kunnen het project 
onder de bestaande naam blijven uitvoeren. Na 
afloop van het jaar kan de organisatie kiezen of het 
officieel wil aansluiten bij het VoorleesExpress.

Meer info?

Neem voor meer informatie over deze aanbieding 
en de voorwaarden gerust contact op met stichting 
VoorleesExpress. Hier vind je het jaarverslag 2020 
om een beeld te krijgen van wat de activiteiten van 
het landelijke netwerk. 
Stichting VoorleesExpress
info@voorleesexpress.nl
030-7600424

Benieuwd naar ervaringen van anderen?

De VoorleesExpress wordt in Nederland vooral uit-
gevoerd door bibliotheken en welzijnsorganisaties. 
Maar ook andere organisaties kunnen aansluiten, 
zolang zij een professionele aanpak kunnen garan-
deren intensief samenwerken met de bibliotheek 
en het project lokaal goed kunnen borgen. Zo 
zijn er ook culturele organisaties en bijvoorbeeld 
Humanitas afdelingen die meedoen. Schroom ook 
niet om navraag te doen bij één van deze organi-
saties die aangesloten zijn bij de VoorleesExpress. 
Zij kunnen goed vertellen wat zij de toegevoegde 
waarde vinden van het netwerk en wat belangrijk 
is om rekening mee te houden. Hier vind je alle 
locaties.
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