
 

3.6 Taalontwikkeling 
 
Naam deelplan Taalontwikkeling Categorie 3 
Resultaten No. 2, 29, 30, 31, aanv 7.1 Organisaties Bblthk en VWON 
 
1. Waarom 
 
Een deel van de kinderen van 2 tot 8 jaar heeft (risico op) een taalachterstand die hen belemmert in 
de ontwikkeling welke voorwaardenscheppend is om ‘mee te doen’ (om mee te kunnen doen!) in de 
ruimste betekenis. Een taalachterstand bij de start op de basisschool loopt in de loop der jaren op. 
Momenteel kan 1 op de 6 15-jarigen niet goed lezen en schrijven. Dit percentage ligt hoger dan 
enkele jaren geleden. De maatschappelijke kosten vanwege laaggeletterdheid zijn hoog. (zie stichting 
lezen en schrijven) 
De VoorleesExpress is in Wageningen medio 2015 gestart. Landelijk heeft het zijn vruchten 
afgeworpen (onderzoek). De Samenwerkingspartners die gezinnen aanmelden en ouders zelf geven 
aan resultaat te zien. 
 
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een basisvaardigheid ten bate van 
zelfredzaamheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatie, het maken van bewuste keuzes en 
het ontwikkelen en benutten van kansen en mogelijkheden. Er is een relatie te leggen 
van  taalvaardigheid naar gezondheid, het omgaan met geld en sociale-, culturele-, maatschappelijke 
participatie. (resultaat 2,3) 
Aan taalontwikkeling kan niet vroeg genoeg worden gewerkt en ouders spelen hierin een cruciale rol. 
Kinderen die opgroeien in een arme taalomgeving, lopen risico op achterstand in de taalontwikkeling. 
Acties om ouders te stimuleren en begeleiden zijn op zijn plek. Uit de vrijwillige deelname van ouders 
aan ondersteuningsactiviteiten zoals de VoorleesExpress valt af te leiden dat veel ouders die 
ondersteuning ook graag willen. 
Het landelijk toenemend aantal laagtaalvaardigen (zowel mondeling als schriftelijk) rechtvaardigt de 
stelling dat dit ook in Wageningen aandacht vraagt. Kinderen met een goede taalontwikkeling scoren 
beter in het onderwijs. Het komt ten goede aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling  en biedt hen 
meer mogelijkheden om te leren en later succesvol te functioneren. 
Het Verdrag van de Verenigde Naties, Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
(1989) benadrukt het recht van elk kind op volledige ontplooiing, het recht op vrije en open toegang 
tot informatie, materialen en programma’s, onder gelijke omstandigheden voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, ras, geslacht, religieuze, nationale en culturele achtergrond, taal, sociale status of persoonlijke 
vaardigheden en aanleg.(bron: Richtlijnen voor het jeugdbibliotheekwerk – IFLA 2001) 
Met het thuis - ondersteuningsprogramma’s (zoals bijv.  De VoorleesExpress) ervaren jonge kinderen 
(2 t/m 8 jaar) en hun ouders op informele, laagdrempelige wijze door inzet van geschoolde vrijwilligers 
(resultaat 30) leesplezier. Er wordt een basis gelegd die de kans op een betere taalontwikkeling 
vergroot. Ouders krijgen voorbeelden en suggesties aangereikt voor het realiseren van een rijk taal-
leesklimaat in het gezin. 
Als voorbeeld: De Voorleesexpress zoals deze nu loopt: 
Door nauwe samenwerking met de kinderopvang, het onderwijs, het consultatiebureau (JGZ - 
VGGM), Solidez (Homestart en VVE-coördinatoren), logopedisten en andere professionals is er een 
netwerk waarin vroegtijdig en kan worden gesignaleerd en er snel een laagdrempelig aanbod in 
ondersteuning worden gedaan. Voorleesvrijwilligers komen gedurende 20 weken een uur in het gezin. 
Doordat er zoveel mogelijk op maat naar de behoefte van het gezin wordt gewerkt, ontstaat er vaak 
een vertrouwensrelatie met de voorleesvrijwilliger, waarbij eventuele behoeften aan ondersteuning op 
een ander vlak, zoals opvoedondersteuning, of sociaal-maatschappelijke hulp, zichtbaar kan worden. 
Directe terugkoppeling naar het Startpunt wordt gerealiseerd. 
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Er is een voor de hand liggende relatie met het ( Digi)taalhuis, omdat niet zelden de ouders zelf een 
taalprobleem hebben. De vrijwilligers worden expliciet geïnstrueerd op de signaleringsfunctie. Naar 
behoefte van het gezin wordt er doorverwezen. 
De VoorleesExpress is het meest succesvol als het ingebed is in het hiervoor geschetste brede 
netwerk. De uitvoering echter ligt bewust in handen van twee organisaties die ervaring en elkaar 
aanvullende expertise hebben op dit terrein. Dit komt ten goede aan de kwaliteit en efficiëntie. 
Het op aanvraag van ouders en professionele toeleiders; partners uit het eerder genoemde netwerk, 
op een laagdrempelige manier binnen het gezin te werken aan het voorkomen van achterstand in de 
taalontwikkeling van jonge kinderen door geschoolde en toegankelijke vrijwilligers, past hier naadloos 
bij. 

 
2. Waar gaat het over 
 
Stimulering van de taalontwikkeling in de thuissituatie door introductie van een voorleesritueel in 
gezinnen met  kinderen van 2 tot 8 jaar waar sprake is van (risico op) een taalachterstand. Vrijwillige 
voorlezers komen gedurende 20 weken een uur in het gezin. Zij lezen voor en betrekken de ouders 
hierbij. Samen zoeken zij hoe de ouders na afloop van het project de taalontwikkeling van hun 
kinderen kunnen stimuleren. De taal omgeving wordt verrijkt, het leesplezier neemt toe, de 
taalontwikkeling is vooruitgegaan en de ouders weten hoe zij verder kunnen in de thuissituatie. 
Werken met vrijwilligers is laagdrempelig. De VoorleesExpress brengt stadsgenoten uit diverse lagen 
van de bevolking en uit een verschillende sociale omgeving met elkaar in contact. Dit verbindt en 
verrijkt naar beide kanten. 
Aanvullend resultaat beleidskader 
Op grond van par. 7.1 beleidskader, wordt bij activiteiten om de resultaten voor het thema 
Jeugd te bereiken onderscheid gemaakt tussen inzet voor kinderen van -9 maanden tot 13 jaar en 
inzet voor jongeren van 13 tot 27 jaar. 
VoorleesExpress Plus is specifiek voor 2 tot 4- jarigen met een VVE indicatie. Deze kinderen worden 
voorgelezen door een professional met materiaal dat specifiek aansluit bij het thema en de methodiek 
bij de kinderopvang 
 
3. Voor wie  
 
a) Kinderen van 2 tot 8 jaar met een (risico op)  taalachterstand en hun ouders. 
We helpen onbekendheid / onvermogen / onmacht om te buigen naar mogelijkheden om als ouders 
met plezier de kinderen thuis met taal in aanraking te brengen: transformatie van een taalarme 
omgeving naar een taalrijke omgeving 
b) het onderwijs en andere partners 
Ondersteuning van taalontwikkeling in de thuissituatie zodat kinderen beter mee kunnen doen op 
school en in de samenleving. 
 
4. Wat willen we bereiken? 

 
• verhoging leesplezier 
• verrijking taalomgeving in de thuissituatie: meer taal thuis 
• ouders weten wat zij zelf bij kunnen dragen  
• ouders weten hoe contact te onderhouden met school /  peuterspeelzaal 
• verbetering taalontwikkeling kinderen 
• vrijwilligers / professionals uit verschillende sociale omgevingen of culturele omgevingen leren 

elkaar kennen en krijgen meer begrip en verbinding voor elkaar. 
• Vrijwillige inzet, begeleid door professionals, is relatief goedkoop ten opzichte van het 

resultaat.  Gezamenlijke coördinatie van beide projecten 
• Beperking maatschappelijke kosten (doubleren, uitval voorkomen op middelbare school door 

niet afmaken opleidingen, zie algemene onderzoeken met betrekking tot laaggeletterdheid 
onder andere bij St Lezen en Schrijven) 
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• Je legt hiermee de basis om laaggeletterdheid te voorkomen. Je reduceert de kans op 
multiproblematiek in de ontwikkelingsgang van de doelgroep en leert ouders om hun rol te 
pakken in de taalontwikkeling van hun kind. 

• De praktijk leert dat er steeds nieuwe inzichten ontstaan die leiden tot effectievere werkwijzen 
(functioneel vernieuwen).  
 

Resultaat/effect Concreet doel indicatoren monitoring 
er wordt informele of 
formele hulp aangeboden 
en er is ondersteuning 
door professionals, 
vrijwilligers en mensen uit 
het eigen netwerk (thema 
jeugd) 

VLE basis: 
b) jaarlijks 50 gezinnen bereiken, 
ongeveer 75 kinderen. 
50 voorleesvrijwilligers en 10 vrijwillige 
coördinatoren om de trajecten te 
begeleiden. 17 uur betaalde inzet van 
Bblthk en VWON. 
Onderzoeken of samenwerking en 
afstemming met andere 
thuisprogramma’s Home Start en 
Buurtgezinnen zou 
efficiënt  (kostenbesparend) kunnen zijn 
en tot kwaliteitsverbetering kunnen 
leiden. 

Aantallen 
gezinnen 
bereikt, 
taalniveau 

Tellen en 
kwalitatief 
rapporteren over 
voortgang en 
ontwikkeling. 
 
Vanaf 2018 
invoering 
WEBapp 
waardoor betere 
monitoring 
mogelijk is 
 

 
5. Onderbouwing:  
 

Het is een systematiek en werkwijze is die in het land 
tot positieve resultaten heeft geleid. 
Preventief, kind en ouder centraal, ouder actief 
betrokken, puur vertrouwen, functioneel vernieuwend. 
Aansluitend bij behoeften kind / gezin. Samenwerking 
tussen verschillende organisaties. 
Beschikbaar voor iedereen, gewenst door betrokken 
doelgroep en match met vrijwilliger en professionals die 
past bij wensen en omstandigheden van het gezin en 
waar gezin mee instemt. Aansluiting op thema’s en 
methodiek  kinderopvang.  
 
 

6. Aanpak  
 
a) Voorleesexpress: In samenwerking met verschillende partijen in de stad (o.a. onderwijs, 

kinderopvang, consultatiebureau, Solidez/Home-Start/Doorstart/VVE-coördinatoren/Startpunt, 
logopedisten).  Netwerk dat het project draagt. Uitvoering Bblthk en VWON 

b) Vertelkoffer: Een professional komt gedurende 20 weken 1x per week maximaal een uur bij 
ouder(s) en kind thuis met een vertelkoffer. Een vertelkoffer bevat een prentenboek (aansluitend 
bij het lopende thema op de kinderopvang) met concreet spelmateriaal. Het boek wordt 
interactief voorgelezen, waardoor de taalontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt en de 
vaardigheden van de ouder in het ondersteunen van het kind bevorderd wordt. 

c) maatwerkondersteuning 1 op 1, afstemming met netwerkpartners. Vanaf 2018 voor monitoring 
landelijk ontwikkelde WEBAPP. 

d) start 2 seizoenen per jaar: start in januari en september. Duur seizoen 20 weken in een half jaar. 
e) Samenwerkingsverband uitvoering: VWON (begeleiding vrijwilligers), de bblthk (contact 

toeleiders, werving gezinnen en onderhouden netwerk) 
f) Basisinfrastructuur inbedding in Wageningen: netwerk van samenwerkingspartijen voor 

effectieve inbedding in voorschools onderwijs en hieraan bij te dragen informele en formele 
hulpinstanties. 

g) De doelgroep betrekken wij door: 
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o voorlezers werken samen met de ouders, de ouders doen tijdens het voorlees bezoek mee. 
De coördinatoren bezoeken de gezinnen drie maal om met de ouders doelen vast te stellen 
en te evalueren en bij te stellen. 

o bij aanmelding  betrekken de toeleiders de ouders al bij de intake en peilen of ouders het 
willen. 

o tijdens de netwerkbijeenkomsten met de samenwerkingspartners bekijken wij hoe we de 
doelgroep kunnen bereiken. 
 

 
 
7. Organisatie (Kartrekkers en samenwerkingspartijen) 
De bblthk en VWON in samenwerking met  scholen, kinderopvang, VWC, Home Start, VVE-
consulenten, jeugdconsulenten. 
 
8. Budget/begroting 
 
BASISINFRASTRUCTUUR 

Activiteit / interventie Organisatie Totaal 

Taalontwikkeling: ondersteuningsprogramma 
voor ouders en kinderen. Voorlees Express 
Wageningen 

Bibliotheek 
 

 € 45.000 

Totaal:   €45.000 

UIT FONDS SAMEN WAGENINGEN 

Vertelkoffer Solidez (team opvoeden en 
opgroeien) i.s.m. Home Start, 
kinderopvang buurtgezinnen en 
de bblthk 

€ 26.000 

 Totaal € 26.000 
 

 


