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BoekStartcoach in de Veluwezoom  
 

“Als een kind nooit taal hoort, zal het ook niet leren praten.  
Een mooi voorbeeld is het verhaal van Tarzan” 

Jeugdverpleegkundige VGGM 
 

De VVGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) en de 
Bibliotheek Veluwezoom hebben de handen ineengeslagen en hebben samen de 
ambitie om kinderen al op vroege leeftijd in aanraking te laten komen met lezen. 
Om de week kwam er een Boekstartcoach van de Bibliotheek Veluwezoom op het 
spreekuur van het consultatiebureau van de VGGM. Tijdens het spreekuur ging 
zij het gesprek aan met ouders en kinderen in de wachtkamer. De 
BoekStartcoach zocht contact met de ouders en kinderen, las boekjes voor en 
vertelde over het belang van lezen. Ook stimuleerde ze ouders om naar de 
bibliotheek te gaan. 
 
BoekStartcoach en spreekuur consultatiebureau gaan hand in hand 
De professionals van het consultatiebureau hebben veel gesprekken met ouders. 
Maar voor elk gesprek staat maar circa 20 minuten. Tijdens dat gesprek kunnen 
de professionals van het consultatiebureau niet alles bespreken. Daar is 
gewoonweg te weinig tijd voor. Toch onderstreept men ook vanuit de VGGM het 
belang van taalontwikkeling. Daarom is de aanvullende samenwerking met de 
BoekStartcoach van de bibliotheek Veluwezoom een uitkomst. Als ouders moeten 
wachten op het gesprek van het consultatiebureau kan de BoekStartcoach zowel 
ouder als kind het belang en plezier van taal laten inzien. Het gaat hand in hand. 
Tijdens het spreekuur van het consultatiebureau kan men andere belangrijke 
gespreksonderwerpen met de ouders en het kind bespreken, terwijl de 
taalontwikkeling op een soepele wijze tijdens het wachten aandacht krijgt. 
 
Effect op taalontwikkeling van kind en ouder 
De professionals van het consultatiebureau verwachten, dat de inzet van de 
BoekStartcoach niet alleen van invloed is op de taalontwikkeling van het kind, 
maar ook iets wezenlijks doet met de ouders. Naast dat het kind naar alle 
waarschijnlijkheid meer aandacht voor taal krijgt, meer gaat lezen en lid kan 
worden van de bibliotheek, staan ouders ook meer stil bij het belang van lezen 
en taal. Zij worden aangesproken op hun rol als ouder bij de ontwikkeling van 
taal bij hun kinderen. Men merkt, dat ze zich bewust worden van het feit dat taal 
en lezen belangrijk zijn en doordat ze het plezier van lezen bij kinderen 
ontdekken, worden ze geïnspireerd om zelf boeken aan te schaffen. Ouder en 
kind krijgen extra aandacht tijdens hun bezoek aan het consultatiebureau voor 
een wezenlijk onderdeel tijdens het opgroeien van het kind, namelijk de 
taalontwikkeling. 
 
 

 


