
Effecten van BoekStart 
na vijf jaar

Merel de Bondt

Adriana Bus









Gratis boek als “nudge”

Gratis boek
Ervaring dat een 
boek interactie 
vergemakkelijkt

Vaker voorlezen

Thaler & Sunstein, 2008



Lange-termijn effecten

Voorlees

routines

Taal- en lees

vaardigheid



• BoekStart-ouders uit 8 regio’s uit het midden 
van Nederland

• Controlegroep-ouders uit dezelfde regio maar 
in gemeenten zonder BoekStart (2011)



Longitudinaal onderzoek

8 maanden

•Frequentie van 
voorlezen

•N =782

15 maanden

•MacArthur-Bates 
Communicative 
Development 
Inventory

•N = 584

65 maanden

•Schoolgegegevens

•N = 467

•Taal voor Kleuters, 
januari groep 2

•N = 205



Voorlezen rond 8 maanden
(M = 8.15, SD = 1.42)

3 = dagelijks, 2 = een paar keer per week, 1 = paar keer per maand



Moeilijk temperament



Voorlezen rond 8 maanden



Voorlezen rond 8 maanden



7 maanden later

n.s.

Van den Berg & Bus, Learning and Individual Differences, 2014



7 maanden later

n.s.
P < .05



Vier jaar later? 

p = .556

BoekStart-groep: 99 kinderen; Controlegroep: 92 kinderen.  



Vier jaar later

d = .16



Samengevat

• BoekStart is een stimulans voor taal-
leesontwikkeling

• vooral voor kinderen met relatief moeilijk 
temperament:
– 8 maanden: met BoekStart meer voorlezen

– 15 maanden: zonder BoekStart achter in 
woordenschat

– groep 2: met BoekStart voorsprong in taal-
leesontwikkeling (d = .16) 



Theoretische implicaties

• Bookgifting aan jonge ouders bevordert vroege 
start met voorlezen 

• Het boekpakket zet een reeks activiteiten in 
gang (“nudging”)



Bookgifting
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start  
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Routine 
in 

babyfase
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Theoretische implicaties

• Steun voor theorie van differentiële 
gevoeligheid:

• Sommige kinderen zijn gevoeliger voor
omgeving

• Reageren sterker op wel BoekStart 
(voorsprong) of geen BoekStart (achterstand)



Praktische implicaties

• Bookgifting is een geschikt middel om 
voorlezen te stimuleren

• Moeten we op zoek naar een Nederlandse 
Dolly Parton? Herhaling van bookgifting? 



Beperkingen

Basisonderwijs/
MAVO/ VMBO

VO/ MBO

HBO/WO




