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TRAINING VOORLEESCOÖRDINATOR
  De training leidt pedagogisch medewerkers op tot voorleescoördinator. Met een 

voorleescoördinator op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool is het 

(voor)leesbeleid goed geborgd. 

  De kinderopvang heeft een belangrijke taak in de ontwikkeling van de literaire 

competentie en leesmotivatie bij kinderen van nul tot vier jaar. Aandacht voor 

boeken, lezen en voorlezen in de kinderopvang is dan ook van grote betekenis.  

Een voorleescoördinator zorgt er voor dat het voorlezen een structurele plek krijgt 

binnen beleid en uitvoering in de instelling. Onderzoek wijst uit dat kinderen die 

al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) 

ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben.

  De voorleescoördinator draagt met steun van het team en de manager zorg voor 

de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele 

gevarieerde boekencollectie, de leesomgeving, ouderbetrokkenheid, deelname 

aan leesactiviteiten en -projecten en deskundigheidsbevordering voor pedagogisch 

medewerkers. Een voorleescoördinator legt in samenspraak met de leidinggevende 

het voorleesbeleid vast in een voorleesplan. 

INHOUD VAN DE TRAINING
  De opleiding tot voorleescoördinator bestaat uit drie bijeenkomsten, met 10 uur 

huiswerk. Het aantal contacturen is 12, de studiebelasting 22 uur. Daarnaast is er 

een jaarlijkse terugkombijeenkomst van 3 uur. De deelnemers beschikken na afloop 

van de training over basiskennis van jeugdliteratuur voor de doelgroep nul- tot 

vierjarigen. Onderdeel van de training is de opdracht een realistisch voorleesplan te 

schrijven voor de eigen locatie. Met behulp van de website www.leesplan.nl wordt 

dit plan opgesteld. De deelnemers ontvangen een certificaat na afloop.

 Bijeenkomst 1: Bijeenkomst 2:



CURSUSMATERIALEN

 

de kinderopvang is verplichte literatuur. Dit boek is voor ! 14,90 te bestellen bij  

de boekwinkel. 

BOEKSTART IN DE KINDEROPVANG
  Het leesbevorderingsprogramma BoekStart richt zich mede op de kinderopvang.  

BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare 

Bibliotheken en is onderdeel van het programma Kunst van Lezen. BoekStart in de 

kinderopvang heeft als doel kinderen via de kinderopvang in aanraking te brengen 

met boeken en voorlezen. Dit gebeurt door het versterken van de relatie tussen 

openbare bibliotheek en kinderopvang en het verbeteren van het voorleesklimaat 

die participeren in BoekStart wordt minimaal één medewerker opgeleid tot voorlees-

www.boekstartpro.nl. 

AANBIEDER TRAINING VOORLEESCOÖRDINATOR
  De training wordt aangeboden door een aantal grotere bibliotheekorganisaties.  

Zij hebben geschoolde opleiders in dienst die de training geven.

KOSTEN
  De cursus kost ongeveer ! 200,- per deelnemer voor drie bijeenkomsten.

LOCATIE

Bijeenkomst 3:

activiteiten

‘Tijdens de cursus kreeg ik de tip dat kinderen de 

boeken zelf moesten kunnen pakken, dus hebben we 

ze allemaal lager gezet. Je bent toch bang dat kinderen 

die mooie boeken scheuren, want ze gaan er natuurlijk 

niet voorzichtig mee om. Maar het was een goede 

beslissing, dat merkten we meteen.’
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TRAINING VOOR OPLEIDERS
De training voor opleiders is te volgen voor hbo-geschoolde bibliotheek-

medewerkers die voldoende trainingservaring hebben. De training wordt 

verzorgd door ABC Onderwijsadviseurs. De training wordt gegeven zolang er 

nog opleiders nodig zijn. Aanmelden voor de training kan bij Stichting Lezen: 

info@lezen.nl.


