
Voor elke sessie: online instructie, na elke sessie: kort registreren hoe het gaat. Mogelijkheden om met andere vrijwilligers ervaringen uit te wisselen.

Online omgeving voor zelfstudie en reflectie waarmee je de eigen ontwikkeling en de taalomgeving van het gezin ziet groeien

Na afloop…

Tools om zelf promotie en 
werving te doen

Je kan aangeven of je opnieuw 
wil voorlezen.

Je kan op een makkelijke manier 
anderen uitnodigen om ook mee 
te doen.

“VoorleesExpress, daar hoor ik 
bij.”

Verhalen delen op social media.

Anderen aandragen als voorlezer.

Zelf opnieuw aanmelden als 
voorlezer.

Ambassadeur van 
VoorleesExpress worden

Samen stilstaan bij wat goed 
ging en wat leuk was.

Voorleespakket aan gezin geven.

Gezin leren kennen.

Verkennen wat gezin al met taal 
doet.

Voorleesritueel inpassen.

Ouders kleine rol geven.

Op toegankelijke manier 
voorlezen.

Zoeken naar kwaliteiten ouders 
die bijdragen aan 
taalontwikkeling.

Oplossingen bedenken voor 
belemmeringen thuissituatie.

Samen haalbare doelen stellen.

Complimenten geven aan ouders 
en kind.

Samen met gezin mogelijkheden 
buitenshuis onderzoeken.

Bibliotheek, online 
prentenboeken en 
schoolactiviteiten overwegen.

Helpen met mobiliseren sociaal 
netwerk.

Kind neemt lees- en doeboek 
mee naar school.

Met ouders elke sessie evalueren 
en dingen die ze zelf kunnen 
doen vastleggen.

Laten zien dat het gaat om 
plezier.

Ouders een steeds grotere rol 
geven.

Voorlezen

“Het moet goed voelen” “Hoe kan ik het nog beter doen?”

Fase 5 – Vieren (20)

Je kan vanuit je omgeving dingen 
die je hebt bereikt delen met 
anderen.

Samen succes vieren

Leren over motiverende 
gesprekstechnieken.

Je krijgt links aangeboden naar 
boekentips online.

Samen met het gezin goed van 
start gaan

Fase 1 – Beginnen (1)

Centraal online 
aanmeldformulier

“Er is nog geen locatie bij jou in 
de buurt maar je kan al wel zelf 
aan de slag met onze hulp.”

Gedachten en 
gevoelens

♥

“Ik ga een culturele reis maken.”
"

Doe-het-zelf 
oplossingen

Informatiepakket voor 
potentiële vrijwilliger

We geven de vrijwilliger een 
informatiepakket. Daarmee leert 
ze (o.a.) een school uit te nodigen 
om gezinnen te zoeken.

De school screent de vrijwilliger.

Voorleespakket voor 
enthousiaste school

School bestelt een 
voorleespakket, gaat akkoord 
met voorwaarden, en doet de 
aanvraag bij Justis voor de VOG.

Er is een FAQ over de VOG 
beschikbaar.

“Straks kan ik niet meer…”
#

Doorlopend matchen en starten

Als een school een gezin heeft 
gevonden voor de vrijwilliger dan 
kan ze gelijk aan de slag.

In de tussentijd kan de vrijwilliger 
al beginnen met de 
voorbereiding.

Paniek!
$

Er zijn geen seizoenen en de 
aantallen gezinnen en vrijwilligers 
zijn laag.

Voorpret
"

%

We maken inzichtelijk waar een 
vrijwilliger wel een training kan 
volgen.

Acties

Aanmelden Kennismaken Intake Matchen Voorbereiden

Doelen
◎

Laten weten dat je wil voorlezen Aangenomen worden Papierwinkel regelen Wachten tot je wat hoort Gekoppeld worden aan een 
passend gezin Goed voorbereid aan de slag

'

Wachten

Bellen, mailen of online 
formulier invullen van locatie bij je 
in de buurt.

Fases

Een informatie-avond van de 
locatie bezoeken, of een 1-op-1 
gesprek hebben.

Contract, aanmeldformulier en 
intakeformulier insturen.

VOG ontvangen van Justis en 
opsturen aan locatie.

Email ontvangen van locatie met 
gegevens gezin.

Bellen of mailen met locatie als je 
iets wil veranderen.

(

Reader (PDF) ontvangen en 
lezen.

Boekentas ontvangen.

Abonnement en boeken uitkiezen 
bij bibliotheek.

Leren over juiste boeken kiezen 
voor kind(eren).

Training volgen over interactief 
voorlezen bij bibliotheek.

Start-training bij coordinator. 

Leren over gelijkwaardig 
partnerschap.

Start-training als online 
instructie

De rol van de coordinator wordt 
vervuld door de doe-het-zelf 
oplossing.

Voor vragen wordt er gelinkt naar 
een online community waar 
vrijwilligers elkaar kunnen helpen.

Training interactief voorlezen 
als online instructieReader in online omgeving

Reader wordt verwerkt in online 
omgeving voor DHZ vrijwilligers.

Fase 2 – Verdiepen (2–8) Fase 3 – Verbreden (9–13) Fase 4 – Borgen (14–19)

Leren over taalontwikkeling en 
taalklimaat.

Leren hoe ouders te betrekken.

Op zoek naar taal in huis

Je kan makkelijk zien wat er aan 
taal-activiteiten lokaal worden 
aangeboden door de school, de 
bibliotheek, enzovoorts.

Je krijgt tips over breder aanbod 
talige activiteiten.

Op zoek naar taal buitenshuis

Je kan aangeven welke boeken 
geschikt zijn voor het gezin in 
voorleespakket.

Samen plezier in taal hebben

Trots!
"

Spannend Onzekerheid

De vrijwilliger wordt online warm gehouden. Ze kan de status van haar aanvraag inzien en krijgt sneak previews van wat ze gaat leren.

#"

Voor doen Samen doen Loslaten

Bibliotheek via school 
betrekken

School koppelt vrijwilliger aan 
bibliotheek.


