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Praktijkverhaal uit Breda
Astrid Segeren, specialist Jeugd & Basisonderwijs bij Bibliotheek Breda, en Stella Nauta,
projectleider VVE/spel thuis en ouderbetrokkenheid, vertelden enthousiasmerend waarom
gemeente Breda gekozen heeft voor een integraal VVE Ouderbeleid en hoe dit gestalte
kreeg.
Uitganspunten
De uitgangspunten in Breda zijn: betrek ouders zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van het
kind én kijk wat de ouder kan doen om in de thuissituatie zijn kind te stimuleren in zijn
ontwikkeling én ga uit van de competenties van de ouder.
Gemeente Breda heeft gekozen voor ouders die kinderen hebben in de leeftijdsgroep van 0
tot 4 jaar, omdat tot 4 jaar de belangrijkste ontwikkelingsfase is. Het betreft kinderen met een
verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand en door de ouders nu de tools te geven om
de ontwikkeling te stimuleren, wordt preventief gewerkt.
De volgende instellingen werken hierbij samen: Surplus Welzijn Breda, Careyn, Kober
kinderopvang en voorscholen , Bibliotheek en de vroegscholen van diverse
basisonderwijsinstellingen. Er is 4x per jaar een interventieoverleg met alle deelnemers zodat
afstemming van activiteiten en hiaten met elkaar worden kortgesloten.
Werkwijze
Het startpunt ligt bij het consultatiebureau. Zij indiceert de kinderen/gezinnen op o.a. het
opleidingsniveau van de ouders, achterstand in spraak/taalontwikkeling en onderstimulering.
Deze kinderen mogen in Breda gratis naar de Voorschool. Voor 2 dagdelen per week.
n ruil hiervoor vraagt de gemeente Breda van de ouders Ouderbetrokkenheid.
Dit betekent dat verwacht wordt dat ouders meedoen aan Home based activiteiten ( op leeftijd
en doorgaande lijn ): BoekStart, Dreumes spel thuis, VVE spel huis en de Voorlees Express
Daarnaast wordt er verwacht dat ouders meedoen aan Center based activiteiten: activiteiten
van het consultatiebureau zoals het 7 ½ mnd consult, VVE thuis op de Voorschool en Logo
3000 op de vroegschool.
De home based activiteiten sluiten aan bij de center based activiteiten.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
 activiteiten van het consultatiebureau zoals het 7 ½ mnd consult, JVK geeft uitleg
over de normale spraak/taalontwikkeling bij Dreumesen. Dit sluit aan bij de sensitief
responsieve vaardigheden die ouders oefenen d.m.v. Dreumes spel thuis
 bij VVE/spel thuis worden er gewerkt met de VVE thuis materialen die aansluiten bij
het VVE programma op de Voorschool en de Ouderbijeenkomsten.
 Logo 3000 geeft op de vroegschool ouders de domein woorden van het4 tact model
en lesprogramma mee, zodat ze daar thuis met de kinderen mee aan de slag
kunnen gaan.
 deelname aan de Voorleesexpress
Kracht
De kracht van bv VVE spel thuis ligt hierin dat studenten pedagogiek van de Fontys
Academie op bezoek komen in de gezinnen. DMV modeling laat de speelster/student zien
aan ouders dat spelen leuk is en ook leerzaam. En dat zij zelf als ouder door mee te spelen
een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van hun kind en dat ze ertoe doen.
Ouders zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het kind.
Dezelfde werkwijze hanteert de Voorlees Express. Alleen wordt daar o.a. door studenten
AVANS maar vooral door veel vrijwilligers voorgelezen. Ouders worden met kinderen en
voorlezers ontvangen in de Bibliotheek Breda. Ook is een speciale bijeenkomst over lezen
en boeken voor ouders gemaakt.

Bibliotheek
Bibliotheek Breda maakt met BoekStart onderdeel uit van het proces, is betrokken bij de
Voorlees Express en is nu met een pilot ‘uitleenmodule’ bezig in de kinderopvang.*
Tot slot
Breda investeert veel in Ouderbetrokkenheid en met name in de thuissituatie.
Dit wordt betaald uit de VVE gelden die zijn geoormerkt. Breda loopt voorop in deze aanpak.
Dit komt tot uitdrukking in het inspectierapport van de Onderwijs Inspectie. Breda scoorde
heel goed en is hiermee een voorbeeld voor anderen.

Op verzoek van de deelnemers aan deze sessie heeft Astrid Segeren hieronder de pilot
‘Uitleenmodule’ beschreven. De volgende instellingen nemen deel aan deze pilot:
Bibliotheek Breda
Kunst van Lezen/ Boekstart in de Kinderopvang
Cubiss
Kinderopvangorganisatie KOBER, locatie Dribbel

* Pilotbeschrijving: Uitleenmodule: Boekstart verbinden met Boekstart in de
Kinderopvang: distributie via Kinderopvang
Beginsituatie
Ouders halen het Boekstartkoffertje op en worden lid van de bibliotheek. Het
daadwerkelijk lenen en bezoeken van de bibliotheek wordt echter door het sluiten van
vestigingen bemoeilijkt. Dit betekent minder uitleningen en een gebrek aan een
structurele relatie tussen ouders en de bibliotheek. Hierdoor ontstaan weinig tot geen
vroege voorleesroutines in gezinnen.
Doelgroep(en) van de pilot
 Het jonge kind (baby, dreumes, peuter)
 De ouders
 Pedagogisch medewerkers
 Bibliotheekmedewerkers
Het verwachte bereik
Bij een kinderdagverblijf met 30 kinderen worden naar schatting 25 kinderen lid van de
bibliotheek, in dit geval spreken we over bijna 84 procent deelname. Deze kinderen lenen
gemiddeld 10 boeken per jaar bij de bibliotheek.
In het kinderdagverblijf is gemiddeld eens per week ( of een ander tijdsschema in
overleg) een expert vanuit de bibliotheek aanwezig, welke ouders en Pedagogisch
Medewerkers adviseert met betrekking tot keuze van boeken, bestellen en voorbeeldvoorleesgedrag. 60 % van de ouders van de kinderen neemt deel aan
instructiemomenten rondom voorlezen en kiezen van boeken.
Deze instructies worden georganiseerd in het kinderdagverblijf. Alle PM’ers en ouders
worden door de bibliotheek maandelijks voorzien van titelsuggesties. De bibliotheek zorgt
dat de titels ook in het kinderdagverblijf aanwezig zijn.
Uitgangspunten
 Het kinderdagverblijf werkt met alle onderdelen van ‘Boekstart in de Kinderopvang’
 Boeken zijn digitaal te bestellen via de catalogus van de bieb

 Boeken worden afgeleverd bij het kinderdagverblijf
 Het kinderdagverblijf zorgt dat de boeken in de postvakken/bak van het kind komen
 De leesconsulent biedt begeleiding aan ouders en pedagogisch medewerkers
Activiteiten
 Communicatie richting ouders en pedagogisch medewerkers
 Instructie geven aan ouders over het bestelsysteem en het voorlezen met hun kind
Aparte bijeenkomsten voor ouders, eventueel met schrijversbezoek, waarbij
specifieke thema’s uitgewerkt kunnen worden
 Toeleiding naar de bibliotheek verstevigen en zo zorgen dat de bibliotheek in beeld
blijft
Meetbare resultaten
 Aantal uitleningen stijgt
 Aantal lidmaatschappen stijgt
 Aanwezigheid van ouders bij activiteiten wordt vergroot
 Tevredenheid van ouders / Pedagogische medewerkers neemt toe
 Materiele leesomgeving binnen het kinderdagverblijf wordt verbeterd, maandelijks
worden andere boeken aangeboden

