
Informatie voor professionals die gezinnen (willen) 

aanmelden voor VoorleesExpress 

Wat leuk dat je interesse hebt in de VoorleesExpress en de tijd neemt om je te verdiepen in 

wat wij doen! De VoorleesExpress werkt graag nauw samen met bijvoorbeeld scholen, 

peutercentra en logopedisten. De juiste gezinnen vinden en bereiken kunnen wij niet alleen. 

Daarin heb jij als aanmelder een belangrijke rol. Jij kent de kinderen en het gezin vaak al 

langer en kan een goede inschatting maken van wat het kind extra nodig heeft. Om je te 

helpen bij het selecteren van een gezin geven we in deze flyer wat meer informatie. Als een 

gezin niet mee kan doen, maar wel meer ondersteuning nodig heeft, willen wij altijd 

meedenken over alternatieven die je kunt bieden. 

Wat doet de VoorleesExpress? 

 

De VoorleesExpress richt zich op gezinnen waarbij de kinderen van 2-8 jaar een taal-

achterstand hebben, of waarbij het risico groot is dat de kinderen een taalachterstand 

ontwikkelen. Twintig weken lang komt er een vrijwilliger wekelijks in het gezin en gaat, 

samen met de ouders, aan de slag met lezen en taal. De ouders krijgen van de voorlezers 

handvatten om zelf het kind te stimuleren in de taalontwikkeling. Gezinnen kunnen maar één 

keer meedoen, omdat het project een laagdrempelige interventie is die erop gericht is dat 

ouders na afloop zelf verder kunnen. 

Doelen: 

 We laten zien hoe leuk taal en lezen kunnen zijn. 

 We krijgen een goed beeld van de interesses en behoeften van kind en ouder(s). 

 We ondersteunen ouder(s) om zelf de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. Dit kan 

op heel veel verschillende manieren en in de taal waar zij zich het meest comfortabel in 

voelen. 

 Uiteindelijk streven we ernaar dat lezen en taal een blijvende plek in het gezin krijgen. 

Selectiecriteria 

Helaas kunnen niet alle gezinnen meedoen. We hebben maar een beperkt aantal vrijwilligers 

en daarbij zien we dat het project niet bij alle gezinnen effectief is. Om te beoordelen of een 

gezin geschikt is voor deelname kijken we onder andere naar de volgende selectiecriteria: 

 Het kind is tussen de 2-8 jaar oud. 

 Het kind heeft (risico op) een taalachterstand.[1] 

 Er is sprake van rustige en veilige thuisomgeving. 

 Ouders hebben moeite met het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kind (er wordt 

thuis weinig voorgelezen, weinig gesproken en/of (taal)spelletjes gespeeld). 

 Ouders zijn gemotiveerd actief deel te nemen. 

 Het gezin heeft nog niet eerder meegedaan. 

  

https://voorleesexpress.zendesk.com/hc/nl/articles/7699079370002-Informatie-voor-professionals-die-gezinnen-willen-aanmelden-voor-VoorleesExpress#_ftn1


[1] *Met taalachterstand bedoelen we bij meertalige kinderen dat er niet alleen een 

achterstand is in het Nederlands, maar ook in de moedertaal. Wij richten ons niet op het 

uitbreiden van het Nederlands. Wij gaan ervan uit dat als een kind zich in de moedertaal goed 

ontwikkelt, het Nederlands vanzelf zal volgen. Luister deze interessante podcast over het 

vaststellen van een taalachterstand bij een meertalig kind. 

Aanmelden bij de VoorleesExpress 

Jullie organisatie als ‘toeleider’ 

Het is belangrijk dat jullie als organisatie telkens voor dezelfde ‘toeleider’ kiezen in het 

aanmeldformulier, zodat goed in beeld blijft welke gezinnen vanuit jullie organisatie worden 

aangemeld. Per toeleider gebruiken we één vast mailadres. Dit mailadres ontvangt dan altijd 

informatie over de samenwerking met de VoorleesExpress en het verloop van trajecten. Dit 

kan bijvoorbeeld het mailadres zijn van de IB-er of een algemeen mailadres van jullie 

organisatie of locatie. Staan jullie er nog niet tussen? Neem dan contact op met de 

projectleiding. 

Extra mailadres opgeven 

Wij houden jullie op de hoogte van het verloop van het traject via mails. Het is het 

noodzakelijk  om als extra mailadres het mailadres in voeren van degene die contact heeft met 

het kind en de ouders. (Dit is bijvoorbeeld de pedagogisch medewerker of leerkracht van het 

kind). Deze persoon ontvangt dan ook updates over het traject en de vrijwilliger of de 

projectmedewerker kan dan contact opnemen als daar behoefte aan is. 

Signaleren en in gesprek met de ouder(s) 

Gezinnen moeten altijd worden aangemeld door een professional. De aanmelding kan 

bijvoorbeeld gedaan worden door een leerkracht, pedagogisch medewerker of een intern 

begeleider. Het is belangrijk dat het iemand is die goed kan inschatten wat het kind nodig 

heeft en of de VoorleesExpress bij het gezin past. Als je een gezin wilt aanmelden, ga dan 

eerst in gesprek met ouders. Het is belangrijk dat ouders zelf gemotiveerd zijn en vrijwillig 

meedoen. 

Informeren 

Je kan onze flyer bespreken of onze meertalige animatie laten zien, zodat ouders een beeld 

kunnen vormen van wat de VoorleesExpress inhoudt. Door ouders vooraf te betrekken en 

goed te informeren, vergroot je de kans dat verwachtingen vooraf helder zijn en dat het traject 

kan slagen. 

Aanmelden 

Vul samen met de ouders het online aanmeldformulier in. Het is belangrijk dat zij samen met 

jou de vragen beantwoorden en toestemming geven voor deelname en het uitwisselen van 

gegevens. 

  

https://voorleesexpress.zendesk.com/hc/nl/articles/7699079370002-Informatie-voor-professionals-die-gezinnen-willen-aanmelden-voor-VoorleesExpress#_ftnref1
https://kletsheadspodcast.nl/2019/11/01/hoe-weet-je-of-een-meertalig-kind-een-taalachterstand-heeft-aflevering-4/
https://vimeo.com/showcase/9106515


Op de hoogte blijven van het verloop van het traject 

Als aanmelder wordt je op vier momenten op de hoogte gehouden gedurende het traject. 

1. Jullie en het gezin krijgen een bevestiging mail van de aanmelding. 

2. Zodra het gezin is geaccepteerd voor deelname krijgen jullie en het gezin een mail dat het 

gezin gaat meedoen. 

3. Wanneer het traject daadwerkelijk gestart is krijgen jullie en het gezin een mail. 

4. Wanneer het traject is afgerond krijgen jullie en het gezin een mail. In deze laatste mail 

kan de voorlezer een korte terugkoppeling aan jou geven (met medeweten van de ouder). 

Speciale doelgroepen: kunnen zij meedoen met de 

VoorleesExpress? 

Er zijn veel gezinnen die een vrijwilliger van de VoorleesExpress goed kunnen gebruiken. We 

willen zoveel mogelijk gezinnen bereiken die het echt nodig hebben. Daarom hebben we 

hieronder op een rij gezet hoe we tegen bepaalde doelgroepen aankijken en waar we op letten 

om te bepalen of zij wel of niet mee kunnen doen. 

Expat gezinnen 

Bij deze gezinnen zijn ouders vaak zelf goed in staat een rijke taalomgeving aan te bieden in 

hun eigen taal en gaat het enkel om het sneller leren van de Nederlandse taal. Vaak hebben ze 

zelf ook de financiële middelen om betaalde/commerciële hulp in te zetten. Deze gezinnen 

behoren dan niet tot de doelgroep van de VoorleesExpress. Ook expat gezinnen die maar 

tijdelijk in Nederland zijn behoren niet tot de doelgroep van de VoorleesExpress, omdat de 

investering die we in een gezin doen dan in verhouding te groot is. 

Recent gevluchte gezinnen 

Gezinnen die recent naar Nederland zijn gevlucht en waarvan het kind nog niet, of pas net op 

een (voor)school is gestart, daarvan vragen wij aan aanmelders om eerst een goed beeld te 

vormen van de gezinssituatie en de taalontwikkeling. Is er sprake van een taalachterstand in 

eigen taal, of enkel het Nederlands? Is de thuissituaties stabiel genoeg en zijn ouders 

emotioneel instaat om actief deel te nemen? Door bijvoorbeeld een aantal maanden te 

wachten kan je soms een betere inschatting maken of de VoorleesExpress de meest geschikte 

interventie is. Ook geldt voor die maar tijdelijk in Nederland zijn, dat zij niet tot de doelgroep 

van de VoorleesExpress behoren, omdat de investering die we in een gezin doen dan in 

verhouding te groot is. 

Kinderen op speciaal onderwijs of kinderen met een 

taalontwikkelingsstoornis 

De begeleiding van een kind dat op speciaal onderwijs zit of een taalontwikkelingsstoornis 

heeft, vraagt een aanpak waarbij vaak extra expertise nodig is. Deze expertise hebben onze 

vrijwilligers meestal niet in huis. Stem met de lokale projectleider af of er maatwerk geboden 

kan worden. 



Kinderen met een Nederlandse achtergrond 

Wij richten ons op kinderen die thuis weinig in taal worden gestimuleerd. Dit kunnen zeker 

ook kinderen zijn die opgroeien met Nederlandstalige ouders. Ook bij deze doelgroep zullen 

wij ons richten op samenwerken met ouders om een stimulerende talige thuisomgeving te 

bieden. We merken dat deze doelgroep vaak vergeten wordt. 

Wat als je twijfelt? 

Als je twijfelt of het gezin in aanmerking komt voor deelname, neem dan eerst contact op met 

team dat de VoorleesExpress lokaal uitvoert. Door hier kritisch samen naar te kijken zorgen 

we ervoor dat we de gezinnen bereiken die ondersteuning het hardst nodig hebben én bij wie 

de VoorleesExpress het meest oplevert. 

Wat als een gezin wel hulp nodig heeft, maar niet 

kan meedoen met de VoorleesExpress? 

Lokaal aanbod 

Verwijs ouders naar lokale partners en onderzoek welk aanbod er is voor kinderen en ouders 

op gebied van taal. De bibliotheek is hierbij een logisch startpunt.  Als het goed is heeft de 

bibliotheek verschillende programma’s gericht op leesbevordering, maar ook 

ouderbetrokkenheid. 

Online aanbod en tips 

Online kunnen ouders ook terecht voor advies en aanbod in het Nederlands, of een andere 

taal. 

 Er is veel goed aanbod op nl. Dit is gratis voor kinderen die lid zijn van de bibliotheek. 

Niet alleen toegang tot heel veel luisterboeken en e-books maar ook voorleesvideo’s in 

verschillende talen en online lezen en luisteren met Yoleo. 

 Online verhalen lezen in heel veel verschillende talen met Storyweaver. 

 Bij nl kun je mooie prentenboeken luisteren in verschillende talen en dialecten. 

 Video’s over meertaligheid: (kies de video en de taal die voor ouders het best past) 

Tot slot 

De VoorleesExpress kan maar een klein schakeltje zijn in een groter netwerk rondom het kind 

en de ouder(s). Maar hoewel onze interventie kort duurt en niet intensief is, komen we wel 

achter de voordeur en doen veel waardevolle inzichten op. Heel graag zorgen we er met jullie 

voor dat wat wij thuis met ouders in gang zetten een vervolg krijgt. Wij zorgen graag, 

uiteraard alleen met toestemming van de ouders,  voor een warme overdracht en denken mee 

op welke manier jullie ouders kunnen blijven stimuleren. Wij geloven dat een educatief 

partnerschap hier in heel belangrijk en waardevol kan zijn. Meer weten?  Bekijk onze 

brochure ‘samenwerken met ouders voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers’. 

 

http://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/meertalige-voorleesfilmpjes.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/meertalige-voorleesfilmpjes.html
https://yoleo.nl/
https://storyweaver.org.in/
http://www.prentenboekeninalletalen.nl/
https://www.ru.nl/cls/our-research/research-groups/cognitive-developmental-aspects-multilingualism/2in1-project-nl/meertaligheid-beeld/
https://voorleesexpress.nl/assets/Brochure-samenwerken-met-ouders-2020.pdf

