


Hoe kan de bibliotheek ouders van jonge kinderen (0-4 jaar) (beter) aan zich binden?  

 

‘Door bekendheid over het gevarieerde aanbod voor kinderen te verhogen en door het bieden van informatie over taalontwikkeling en 

voorlezen.’ Dát is, zo blijkt, hoe de bieb ouders van jonge kinderen aan zich bindt. 

 

Lezen kan niet vroeg genoeg beginnen 

Want (voor)lezen is belangrijk. Niet voor niets bundelen kinderopvangorganisatie KindeRdam en Bibliotheek aan den IJssel de krachten, 

om op vier locaties in Krimpen aan den IJssel BoekStart in de kinderopvang te realiseren. De locaties openen eind oktober 2017, wat 

betekent dat elke locatie een eigen bibliotheekje krijgt, dat zoveel mogelijk medewerkers getraind worden in interactief voorlezen en dat 

er op elke locatie een medewerker wordt opgeleid tot voorleescoördinator.  

 

“Mijn kind is nog te jong om voor te lezen…” 

Vrijwel alle ouders die deelnamen aan het onderzoek denken dat het nuttig is voor de taalontwikkeling van kinderen om voor te lezen en 

vanaf het tweede levensjaar wordt er (door 63%) frequent voorgelezen. Ouders lezen hun kinderen vooral voor vanwege de 

taalontwikkeling en de gezelligheid en geven vaak aan dat voorlezen onderdeel is van het bed-gaan ritueel bij een 2-4 jarig kind. De 

leeftijd blijkt een belangrijke reden om het kind niet voor te lezen, zo blijkt. Maar liefst 70% van de ouders van kinderen tussen de 0-2 

jaar geeft aan dat zijn/haar kind nog te jong is om voor te lezen!  

 

Ouders 0-4 jaar niet op de hoogte van gratis lidmaatschap en BoekStartkoffer 

Dat kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek (vanaf 1 januari 2018 ook zónder inschrijfkosten!) weet 41% niet en 66% geeft 

aan dat hun kind (van 0-4 jaar) nog geen lid is van de bibliotheek. Meer dan de helft van alle ondervraagden wist niet dat zij een gratis 

BoekStartkoffertje voor hun kind konden ophalen in de bibliotheek en eveneens meer dan de helft heeft de bibliotheek in de afgelopen 12 

maanden niet bezocht. Hier is dus veel ruimte voor verbetering. 
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