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UNIEK TAALAANBOD
Baby’s, peuters en kleuters komen 
via boekjes in aanraking met woorden 
die in alledaags taalgebruik niet 
zoveel voorkomen.

UITNODIGING TOT INTERACTIE
Ouders praten tijdens het voorlezen 
meer met hun kinderen dan tijdens 
andere (spel)activiteiten. 

GEREEDSCHAP VOOR LATER
Hoe eerder en vaker ouders 
voorlezen, hoe groter de 
woordenschat van hun kinde-
ren wordt. Hierdoor vergroot 
de kans dat zij later goed 
leren lezen en goed kunnen 
meekomen op school. 

SLIMME INVESTERING
Investeren in de vroege ontwikkeling van
kinderen levert meer op dan investeren 
op latere leeftijd. Elke euro voor vroege 
leesbevordering is dus goed besteed.

WELZIJN VAN OUDER EN KIND
Voorlezen is goed voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen. Ook is het een fijn 
moment tussen ouder en kind.
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IEDER KIND GELIJKE KANSEN
Kinderen verschillen sterk in 
het taalaanbod dat zij van huis 
uit meekrijgen. Voorlezen kan 
kinderen uit taalarme gezinnen 
helpen om de woordenschat-
kloof te dichten.

HET TALIGE BREIN: 
VOLOP IN ONTWIKKELING
In de eerste levensjaren komt het 
talige brein van kinderen tot 
rijping. In deze gevoelige periode 
zijn zij daardoor het ontvankelijkst 
voor taalstimuli uit de omgeving. 



BoekStart
Met je baby op schoot een boekje 
ontdekken is leerzaam. Het stimuleert 
de taal- en spraakontwikkeling van je 
kind, zo blijkt uit onderzoek. En het 
verhoogt de concentratie. Allemaal 
zaken waar je baby een leven lang 
plezier van heeft. Vanuit deze 
gedachte is BoekStart ontstaan: een 
programma dat kinderen van 0 tot 4 
jaar en hun ouders van boeken laat 
genieten. Kijk voor meer informatie op 
boekstart.nl 
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