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Aanleiding 

Laaggeletterdheid  

Nog steeds gaan veel jongeren van school met te lage basisvaardigheden (Inspectie van het 
Onderwijs, 2018). De Onderwijsinspectie ziet de laatste twee jaar steeds meer leerlingen van 
de basisschool komen die niet goed kunnen lezen. Daarnaast is de leesmotivatie onder 
Nederlandse jongeren erg laag. Maar 31% van de leerlingen vindt lezen leuk blijkt uit het 
internationale PIRLS-onderzoek naar leesprestaties. Verder heeft 17,9% van alle 15-jarigen 
in Nederland een leesniveau waarbij zij een verhoogd risico lopen om op latere leeftijd onder 
de noemer ‘laaggeletterd’ te vallen. Gezien bovenstaande feiten is het stimuleren van 
leesplezier en een positieve leesopvoeding op jonge leeftijd van groot belang.  
 
De Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad riepen en roepen daarom op tot een 
leesoffensief, dit deden zij in juni 2019 met het advies “Lees! Een oproep tot een 
leesoffensief’. In navolging hiervan werd in december 2019 een kamerbrief gepubliceerd 
waarin de ministers opriepen tot een leesoffensief waarbij zij landelijk in willen zetten op 
porgramma’s en activiteiten voor meer leesplezier. In juni 2020 publiceerde de onderwijsraad 
het advies: Vooruit zien voor jonge generaties, een advies over de gevolgen van de 
coconacrisis. In dit advies is een beleids-en investeringsprogramma voor het onderwijs 
opgenomen waarin nadrukkelijk aandacht gevraagd wordt voor een investering in het 
aanpakken van kansenongelijkheid en het bevorderen van leesvaardigheid en een rijke 
taalomgeving. In oktober 2020 werd een kamerbrief gepubliceerd over de stand van zaken 
met betrekking tot het leesoffensief, daarin is het stiumleren van leesplezier één van de 
actielijnen. 
 
De behoefte om laaggeletterdheid aan te pakken is maatschappelijk en politiek dus groot.  

Zowel de VoorleesExpress als de Boekfiets zetten in op het creëren van een taalrijke 
omgeving voor álle kinderen en dragen zo bij aan het voorkomen van laaggeletterdheid. 
Door de krachten te bundelen kunnen zij nog effectiever werken aan deze gezamenlijke 
missie. In dit projectplan staat beschreven hoe een gezamenlijke, gerichte inzet 
georganiseerd kan worden om maximaal resultaat te behalen.  
 
Organisaties die nu al de VoorleesExpress uitvoeren, worden uitgenodigd om mee te doen 
aan een pilot waarbij zij ook de Boekfiets gaan uitvoeren in de eigen regio. Zij zetten de 
Boekfiets gericht in bij kinderen en ouders die deel hebben genomen aan de 
VoorleesExpress. De pilotlocaties vormen een leerkring met elkaar waarin we kennis en 
ervaring delen, samen experimenteren en pionieren om tot de beste aanpak te komen. 
 
 
Doe mee met ons voorleesoffensief! 
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De Boekfiets  
Elke week rijden vrijwilligers en/of professionals met de 
Boekfiets uit naar wijken en locaties in verschillende steden. 
De boekfiets rijdt naar wijkcentra, scholen, IKC’s1, 
bibliotheken, peuteropvang, kinderopvanglocaties, 
parken, speeltuinen, evenementen, ziekenhuizen, 
festivals, etc. Locaties waar veel diversiteit te vinden is in 
opleidingsniveau, culturele achtergrond en 
sociaaleconomische status hebben de voorkeur. De Boekfiets staat wekelijks op een vast 
tijdstip op een vaste locatie in de wijk. Zo is voor ouders en kinderen duidelijk wanneer zij de 
Boekfiets kunnen bezoeken in hun wijk en maken we herhaalde ontmoeting mogelijk. 
Daarnaast kan de Boekfiets ook extra ritten maken naar wisselende locaties. Op de website 
www.boekfiets.nl kunnen ouders zien op welke tijden en locaties de Boekfiets er is.  
De Boekfiets is rijkelijk gevuld met o.a. een vertelkastje, vertelplaten van boeken, spelletjes 
en een muziekinstallatie. Bij de eerstvolgende terugkomst van de Boekfiets op eenzelfde 
locatie wordt afgewisseld tussen de thema’s, zodat kinderen keer op keer een nieuwe 
ervaring hebben. We motiveren de kinderen en hun ouders om terug te komen bij het 
eerstvolgende Boekfiets bezoek door te vertellen wat het volgende thema zal zijn. Ook krijgt 
elke kind, of elke groep (afhankelijk van de situatie), een eigen ‘stickerkaart’ waarop bij elk 
bezoek aan de Boekfiets een Boekfiets-sticker geplakt wordt. Als er vijf Boekfietsstickers op 
de kaart geplakt zijn, wordt het Boekfietsdiploma uitgereikt. Op deze manier zorgen we voor 
herhaaldelijke ontmoetingen bij de Boekfiets. 
Bij de Boekfiets kunnen kinderen en hun ouders/opvoeders luisteren naar mooie verhalen, 
samen bewegingsversjes doen en taalspelletjes spelen. Deelname is altijd gratis en is 
daarmee toegankelijk voor kinderen en ouders van verschillende achtergronden 

Doelstelling: 

Ouders en kinderen ervaren bij de Boekfiets dat zij op verschillende manieren en op 
verschillende plaatsen (ook buiten) met boeken (en taal) bezig kunnen zijn. Zij ontmoeten 
daarbij anderen en hebben samen lees- en taalplezier.  

De Boekfiets is een preventieve, gezinsgerichte aanpak gericht op preventie van 
laaggeletterdheid. Door op een laagdrempelige manier lees-en taalplezier te creëren bij 
kinderen en hun ouders dragen we bij aan het voorkomen van intergenerationele overdracht 
van laaggeletterdheid, zo vergroten we de kans op een voorspoedige schoolloopbaan. 
 

Specifieke doelen:  
⁃ Stimuleren van lees- en taalplezier bij kinderen en hun (mede)opvoeders 

⁃ Stimuleren van bewegend en spelend leren 

⁃ Bevorderen van een positieve leesopvoeding  

⁃ Bijdragen aan sociale cohesie, de (pedagogische) civil society.  

Doelgroep 

Elk kind verdient het de kans te krijgen om het plezier in lezen te ontdekken! De Boekfiets 
heeft een preventieve functie en draagt bij aan een taalrijke omgeving voor álle kinderen 
ongeacht hun culturele, religieuze of sociaaleconomische achtergrond.  

 
1 Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, 

buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Voor kinderen 

van tenminste 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.  

http://www.boekfiets.nl/
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Laaggeletterde ouders hebben meer moeite met taalstimulering thuis en de mondelinge 
interactie met hun kind dan niet-laaggeletterde ouders (Van der Pluijm, Van Gelderen & 
Kessels, 2017). De Boekfiets wordt daarom ingezet in wijken waarin het percentage 
laaggeletterden hoog is. Een laag taalniveau hangt vaak samen met een lage Sociaal 
economische status en een laag opleidingsniveau (Christoffels et al., 2017) 
Veel laaggeletterden schamen zich ervoor dat ze laaggeletterd zijn, vooral de 
laaggeletterden die in Nederland zijn opgegroeid (Faddegon & van Wijk, 2019). Om deze 
groep te bereiken is een laagdrempelig aanbod dus essentieel.  
De Boekfiets is toegankelijk voor iedereen en brengt leesplezier bij àlle kinderen en ouders. 
Dit maakt deelname laagdrempelig. Deelnemers hoeven immers niet aan specifieke 
selectiecriteria te voldoen om deel te kunnen nemen (laaggeletterd zijn, meertalig opvoeden 
etc.). Ook is aanmelding door een professional niet nodig. Deze laagdrempeligheid zorgt 
ervoor dat dat de Boekfiets aantrekkelijk is voor iedereen en dus ook voor de beoogde 
doelgroep. Kortom: door de keuze van een locatie waar veel laaggeletterden wonen en door 
het laagdrempelige en aantrekkelijk aanbod van de Boekfiets, wordt de kwetsbare en vaak 
moeilijk te bereiken groep laaggeletterde ouders bereikt.  
 
Samengevat: 
Inzet van de Boekfiets richt zich op 

- jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar en hun ouders/verzorgers; 
- kinderen in achterstandswijken met een hoog risico op laaggeletterdheid,  

 

Aanpak bij de Boekfiets 

Stimuleren lees- en taalplezier bij kinderen en hun (mede)opvoeders 

Nog steeds gaan veel jongeren van school met te lage basisvaardigheden (Inspectie van het 
Onderwijs, 2018). De Onderwijsinspectie ziet de laatste twee jaar steeds meer leerlingen van 
de basisschool komen die niet goed kunnen lezen. Daarnaast is de leesmotivatie onder 
Nederlandse jongeren erg laag. Maar 31% van de leerlingen vindt lezen leuk blijkt uit het 
internationale PIRLS-onderzoek naar leesprestaties (Gubbels, Netten, & Verhoeven, 2017). 
Verder heeft 17,9% van alle 15-jarigen in Nederland een leesniveau waarbij zij een verhoogd 
risico lopen om op latere leeftijd onder de noemer ‘laaggeletterd’ te vallen (Feskens, 
Kuhlemeier, & Limpens, 2016). Gezien bovenstaande feiten is het stimuleren van leesplezier 
en een positieve leesopvoeding op jonge leeftijd van groot belang. 
 
De Boekfiets zorgt allereerst voor lees- en taalplezier bij kinderen en hun ouders. Als je 
ergens plezier in hebt, dan ga je dat vaker doen, zeker als je bij de Boekfiets leuke ideeën 
opdoet om samen met taal bezig te zijn. Wanneer kinderen plezier krijgen in het voorlezen, 
ontwikkelen zij een positieve leeshouding en een sterke leesmotivatie. De keesmotivatie is 
op haar beurt weer een belangrijke voorspeller van de leesvaardigheid (Bus, 2001) 
 
Om de effecten van het leesonderwijs te versterken is het belangrijk dat ouders thuis 
aandacht aan lezen besteden. Ouders kunnen voorleesboeken precies afstemmen op de 
interesses van het individuele kind, in plaats van op de gemiddelde interesses van de hele 
klas. Bovendien vindt het voorlezen en het praten over boeken thuis plaats in een 
ongedwongen setting, waarbij de onderlinge relatie, veiligheid en gezelligheid belangrijker 
zijn dan het leveren van prestaties (Van Lierop, 1990). Bij de Boekfiets zien en ervaren 
ouders hoe leuk het is om samen met lezen en taal bezig te zijn. Zij zien hoe zij dit kunnen 
aanpakken en oefenen hoe zij hun ouderbetrokkenheid kunnen vormgeven.  



6 
 

Stimuleren van bewegend en spelend leren  

Bij de Boekfiets wordt gewerkt vanuit thema’s die herkenbaar zijn voor peuters en kleuters 
zoals bijvoorbeeld: de seizoenen, vriendschap, boodschappen doen, muziek maken etc. 
Ouders/opvoeders worden nadrukkelijk betrokken bij de activiteiten en doen mee. Kinderen 
en ouders genieten van de positieve aandacht voor elkaar en voor anderen. Er is veel 
interactie en dynamiek door middel van beweging en spel, dit maakt het leuk en zorgt ervoor 
dat de jonge kinderen, met hun korte spanningsboog, echt plezier hebben en meer leren. Tot 
7 à 8 jaar leren kinderen met hun lijf. Bewegen levert dan ook een belangrijke bijdrage aan 
de cognitieve ontwikkeling, de taalontwikkeling en aan rekenvaardigheden (Collard et al., 
2014; Hartman et al., 2015; Visscher et al., 2011). Taalbeweegspelletjes, waaronder 
bewegingsversjes, gericht op taalverwerving vormen daarom een vast onderdeel van een 
Boekfietssessie. Ouders die niet (goed) kunnen voorlezen krijgen zo bovendien handvatten 
hoe ze ook op andere manieren de geletterde ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. 

Bevorderen van een positieve leesopvoeding door middel van 
voorbeeldgedrag en samen oefenen  

Door zelf actief mee te doen oefenen ouders vaardigheden en ervaren zij wat wel en wat niet 
werkt bij hun eigen kind. Deze methode van actief betrekken en direct oefenen is de meest 
effectieve manier om iets te leren (Dale 1954; NTL, 2016). De ouders profiteren bovendien 
van het zien van voorbeeldgedrag van de Boekfietsvrijwilligers en van andere ouders. 
Ouders oefenen zelf met aspecten van leesbegeleiding en zien hoe andere vorm geven aan 
leesbegeleiding zoals voorlezen, interesse tonen, en praten over een boek. Leesbegeleiding 
heeft een sterke, positieve invloed op de onderwijsloopbaan van kinderen (Notten, 2010). 

Bijdragen aan sociale cohesie en de (pedagogische) civil society 

Een sterke pedagogische civil society, een sociale opvoedomgeving waarin sprake is van 
gevoelswarmte en betrokkenheid heeft een positieve invloed op het opvoedingsklimaat. Een 
sterke “village” waarin mensen samen verantwoordelijkheid nemen voor het opvoeden en 
opgroeien van kinderen is niet meer vanzelfsprekend. De pedagogische civil society is niet 
van bovenaf te regisseren. De kwaliteit van de “village” kan wel gevoed worden door de inzet 
van voorwaarde scheppende strategieën (NJI, 2010). Het organiseren van laagdrempelige, 
informele, herhaaldelijke ontmoetingsmomenten waarbij opvoeders op en positieve manier 
met elkaar in contact komen is een voorbeeld van zo’n strategie. Deze momenten kunnen 
steun bieden bij het opvoeden (Kesselring et al., 2015). Gezamenlijke momenten beleven 
maakt het bouwen aan sociale cohesie mogelijk zo geeft Boutellier aan in Movisie (2018). 
Tijdens de boekfietsactiviteiten worden contacten tussen de verschillende ouders en 
kinderen tot stand gebracht. Bij de Boekfiets beleven zij positieve momenten van 
gezamenlijkheid en contact. Ouders en kinderen ervaren verbinding: je hoort ergens bij en 
wordt gezien. Je werkt samen aan leesbevordering en hebt gezamenlijk plezier. 
 
Door de ervaring van verbinding, de aantrekkelijkheid van het aanbod en het werken met de 
stickerkaart worden ouders en kinderen gemotiveerd om te blijven komen. Deze herhaalde 
ontmoetingen zorgen voor een duurzaam effect. 
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De Boekfiets Webapp 

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is de Boekfiets 
Webapp. Deze webapp is een slimme website te openen 
op laptops, telefoons, smartphones, iPads, tablets en 
meer. Via de Webapp kan elk van onze doelgroepen 
informatie vinden die relevant voor specifiek die doelgroep 
is over De Boekfiets.  

Nieuwe vrijwilligers kunnen zich bijvoorbeeld aanmelden, 
bestaande vrijwilligers kunnen zichzelf inplannen voor 
ritten en resultaten van een Boekfiets sessie kunnen 
ingevoerd worden, zoals het aantal kinderen dat aanwezig 
was. Ook zijn er uitgewerkte voorleeskaarten, 
bewegingsversjes en instructiefilmpjes te bekijken.  

Organisaties die uitvoeder van de Boekfiets willen worden kunnen hierover lezen en extra 
informatie opvragen. De boekfiets kan per regio geboekt worden en ook donateurs en 
gastlezers kunnen zich via de website aanmelden. 

Op Boekfiets.nl is tevens per regio te zien waar en wanneer de Boekfiets langskomt.  

Een Boekfietssessie  

In een Boekfietssessie worden een reeks lees- en taalactiviteiten aangeboden, gekoppeld 
aan een thema. Een aantal vaste elementen in elke boekfietssessie zorgt ervoor dat aan de 
doelstellingen wordt voldaan en de kwaliteit consistent is. 

Kamishibai 
Bij de Boekfiets wordt gebruik gemaakt van Kamishibai, vertelplaten, en een vertelkastje. Het 
juiste gebruik van het vertelkastje zorgt voor diepe concentratie bij de toeschouwers. Die 
concentratie is belangrijk omdat zij hierdoor informatie beter kunnen verwerken en 
onthouden. Er ontstaat een bundeling van concentratie van alle kinderen en ouders. 

Deze extreme concentratie veroorzaakt een wij-gevoel: een krachtige betrokkenheid van 
ouders en kinderen bij het verhaal, bij de verteller én bij elkaar. Ze hebben samen plezier en 
leven zich samen in in het verhaal en de personages. In Japan zegt men dat er kyokan 
ontstaat. Letterlijk betekent dit ‘het delen van gevoelens’ en saamhorigheid.  
Het stimuleert kinderen en hun ouders om aandacht te hebben voor elkaar (dus de opvatting 
en gevoelens van anderen) en voor het verhaal en om samen na te denken over oplossingen 
voor problemen die zich in het verhaal voordoen. Er ontstaat automatisch interactie. Op deze 
manier werken ze spelenderwijs aan cruciale sociale vaardigheden die nodig zijn voor 
samenwerken in een team en het samenleven in een maatschappij. 
Het wij-gevoel verdwijnt niet met het sluiten van de deurtjes van het vertelkastje. De band 
groeit verder, doordat de kinderen en ouders na afloop van de voorstelling er met elkaar over 
praten en (delen van) de vertelling in hun spel opnemen. Dit is een enorme stimulans voor 
de taalontwikkeling. 
 
 
 
 
Een Kamishibai voorstelling is heel geschikt voor kinderen die de taal nog niet goed machtig 
zijn, zoals peuters, kleuters en kinderen die thuis met een andere taal opgroeien. Het 
vertelkastje helpt bij de taalontwikkeling door: 
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• Het gebruik van illustraties die perfect aansluiten op de tekst. Plaat en tekst beperken 
zich tot de essentie en laten dus hetzelfde zien en horen.  

• De communicatie met de verteller intensiveert de concentratie: de kinderen beleven 
het verhaal waardoor het vertelde een diepere indruk maakt en beter beklijft. Actief 
meedoen vergroot de kans dat de kinderen woorden en zinnen onthouden.  

• De non-verbale communicatie met de verteller geeft steun bij het interpreteren en 
onthouden van de gesproken tekst. Kinderen kunnen betekenissen aflezen aan de 
gezichtsuitdrukking van de verteller en ze kunnen emoties horen aan de intonatie en 
het tempo van het verhaal. 

• Het wij-gevoel dat ontstaat door gezamenlijke, diepe concentratie op het verhaal. 
Tijdens de voorstelling stimuleren de kinderen elkaar door al dan niet woordelijk te 
reageren en na afloop gebruiken ze samen de woorden in hun spel. 

 
Bewegingsversjes 
De bewegingsversjes zijn een belangrijk onderdeel van het Boekfiets concept. 
De bewegingsversjes: 

- zorgen voor gezamenlijk taalplezier en versterken daarmee interactie en sociale 
cohesie; 

- prikkelen het verbeeldend vermogen; 
- komen tegemoet aan de bewegingsdrang van kinderen; 
- zorgen ervoor dat kinderen zich langer kunnen concentreren; 
- zorgen door gebruik van gebaren voor ondersteuning van woordbegrip en 

communicatie; 
- maken dat kinderen zich kunnen uiten/expressie kunnen tonen; 
- maken gebruik van rijm, ritme en herhaling; 
- zijn een vorm van bewegend leren en hebben daardoor een groter leereffect; 
 

Alle ouders en kinderen kunnen de bewegingsversjes op hun eigen niveau meedoen, dit 
maakt deelname laagdrempelig  

De versjes zijn vrij toegankelijke voor ouders en kinderen via https://www.boekfiets.nl/voor-
thuis-en-in-de-klas Ook ouders die niet zelf kunnen lezen of die de Nederlandse taal niet 
goed beheersen kunnen deze activiteit samen met hun kind doen. De versjes kunnen ook op 
de peuteropvang en in de klas gebruikt worden.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boekfiets.nl/voor-thuis-en-in-de-klas
https://www.boekfiets.nl/voor-thuis-en-in-de-klas
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Gedragsverandering thuis door VoorleesExpress en 
Boekfiets 
Voor ouders die laaggeletterd zijn en nog niet actief bezig zijn met de lees- en taalopvoeding, 
is het lastig om de omslag te maken naar een taalrijke thuisomgeving.  
De VoorleesExpress zorgt voor het aanbrengen van een voorleescultuur in de thuissituatie 
door de inzet van een vrijwillige voorlezer gedurende 20 weken. Ouders en kinderen zijn 
enthousiast en kinderen gaan vooruit in hun taalontwikkeling. We zien echter dat het voor 
ouders lastig is om deze aangedragen gedragsverandering vast te houden als de 
voorleesvrijwilliger na 20 weken niet meer komt. Doormiddel van een gerichte, 
gecombineerde inzet van de VoorleesExpress en de Boekfiets kunnen groepen ouders 
langdurig en laagdrempelig geprikkeld en geïnspireerd worden om thuis te blijven lezen en 
taalspelletjes te doen en zo de gedragsverandering consolideren.  
 
De gecombineerde inzet van de VoorleesExpress en de Boekfiets geeft de volgende 
voordelen: 
 

• Het helpt ouders de gedragsverandering te consolideren door langdurige 
ondersteuning, kinderen groeien op in een taalrijke omgeving; 

• Het maakt efficiënte inzet van vrijwilligers mogelijk doordat de 
Boekfietsvrijwilligers een groep ouders en kinderen tegelijk bedienen; 

• Het maakt de organisatie aantrekkelijk voor vrijwilligers die houden van voorlezen. 
Zij kunnen, passend bij hun talenten en mogelijkheden, zowel bij één van deze 
projecten als bij beide projecten ingezet worden; 

• Training en begeleiding van vrijwilligers kan voor beide groepen vrijwilligers 
efficiënt, gezamenlijk, georganiseerd worden door overlappende thema’s; 
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Pilot 
De VoorleesExpress en de Boekfiets willen middels een pilot met 5 lokale organisaties 
onderzoeken of een gerichte inzet van de Boekfiets bij gezinnen die hebben deelgenomen 
aan de VoorleesExpress bijdraagt aan een duurzamere gedragsverandering bij ouders 
waarbij zij zorgen voor een taalrijke omgeving voor hun kind. 

Doelstelling: 

Kennis opdoen over en werken aan het realiseren van een taalrijke opvoeding door de 
gecombineerde inzet van de VoorleesExpress en de Boekfiets. Waarbij ouders voortdurend 
geïnspireerd worden om aandacht blijven geven aan de taal- en leesopvoeding van hun kind. 

Aanpak: 

De Boekfiets wordt gericht ingezet bij groepen kinderen en ouders die hebben deelgenomen 
aan de VoorleesExpress. Zij bezoeken de Boekfiets(club) wekelijks op een vast moment op 
een vaste locatie in hun eigen wijk (bijvoorbeeld: een bibliotheeklocatie, een wijkcentrum een 
Integraal Kindcentrum) en doen mee aan een Boekfiets voorleessessie.  
Zij krijgen dan ook tips en materiaal om samen thuis aan de slag te gaan. Zij kunnen 
bijvoorbeeld het prentenboek dat is voorgelezen direct lenen bij de bibliotheek, zij kunnen 
ook aan de slag met een bewegingsversje en/of taalspelletje. 
 
Door regelmatig bezoek aan de Boekfiets in de eigen wijk blijven ouders gemotiveerd om het 
voorlezen te consolideren doordat: 
- de Boekfietssessies bijdragen aan een gevoel van competentie: zij zien voorbeeld gedrag 
en krijgen handvatten om thuis met lezen bezig te blijven. Zij ervaren lees- en taalplezier met 
hun kind, ouder en kind doen nog meer positieve lees- en taalervaring op. Zij worden zo ook 
herinnerd aan de tips die ze kregen van hun voorlezer en het belang van voorlezen. 
- het bezoek aan de Boekfiets zorgt voor verbinding: je hoort ergens bij en wordt gezien. Je 
werkt samen aan leesbevordering en hebt gezamenlijk plezier.  
 
De Boekfiets is aantrekkelijk en herkenbaar en bovendien niet locatiegebonden. De 
Boekfiets is laagdrempelig en wordt outreachend ingezet. De Boekfiets brengt het 
voorleesplezier naar ouders en kinderen toe. 

Evaluatie en Kennisdeling 

Tijdens de pilot wordt onderzocht of de gerichte, gezamenlijke inzet van VoorleesExpress en 
Boekfiets er inderdaad voor zorgt dat ouders aandacht blijven geven aan de taal- en 
leesopvoeding van hun kind. En wat daarin de werkzame factoren zijn. 
 
Dit doen we met elkaar, elke pilotorganisatie houdt van de deelnemende ouders bij: 
1) Of zij de Boekfiets wekelijks bezoeken  
    (zelf registreren); 
2) Of zij regelmatig kinderboeken lenen bij de bibliotheek  
    (met toestemming van ouders uit de administratie van de Bibliotheek te verkrijgen); 
3) Of zij de bewegingsversjes thuis oefenen 
    (navragen bij de ouder); 
4) Of zij thuis andere taalactiviteiten ondernemen met hun kind 
    (navragen bij de ouder) 
 
Daarnaast kan de organisatie per pilotlocatie verschillen, we kijken naar deze verschillen en 
evalueren wat de effecten daarvan zijn. 
De pilotlocaties vormen een leerkring met elkaar waarin we kennis en ervaring delen, samen 
experimenteren en pionieren om tot de beste aanpak te komen. 
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Deelnemen aan de pilot 

Aanmelding en selectie 
Bibliotheken of welzijnsorganisaties die de VoorleesExpress uitvoeren kunnen zich 
aanmelden om deel te nemen aan deze pilot. Dat betekent dat de betreffende organisaties 
ook lokaal de Boekfiets gaan uitvoeren waarbij ze inzetten op een gerichte gecombineerde 
uitvoering zoals hierboven beschreven. Na aanmelding volgen gesprekken met de 
betreffende organisaties om te bepalen of deelname aan de pilot uitvoerbaar en passend is. 
 
De Boekfiets is een initiatief van Stichting Aanzet. Stichting Aanzet heeft de ambitie om het 
Boekfietsconcept landelijk uit te rollen zodat zoveel mogelijk jonge kinderen en hun ouders 
bereikt worden. In samenwerking met verschillende lokale partners wil zij het project tot een 
succes maken. Daartoe heeft zij het landelijk Platform Boekfiets opgericht, dit platform 
ondersteunt lokale organisaties bij de uitvoering van project de Boekfiets. Platform Boekfiets 
werkt dus vanuit een samenwerkingsmodel. Locaties die deelnemen aan de Pilot gaan een 
samenwerkingsovereenkomst aan met Stichting Aanzet. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
Het Landelijk Platform ondersteunt lokale organisaties op de volgende manier: 

• Zij levert elke lokale organisatie/regio het complete Boekfietspakket met o.a. een 
speciaal ontworpen bakfiets (met trapondersteuning!) rijkelijk gevuld met 20 boeken 
in de vorm van vertelplaten met bijbehorende attributen zoals voorwerpen, knuffels, 
tekenmaterialen geschikt voor verschillende leeftijden en een geluidsinstallatie. Bij 
elke set vertelplaten levert zij een handige instructiekaart (voorleeskaart) zodat 
Boekfietsvrijwilligers concrete richtlijnen hebben per verhaal. Ook zorgt zij voor PR-
materiaal. Inhoud van het pakket kan variëren op basis van beschikbaarheid. 

• De verbruiksmaterialen (tekenmaterialen, ballonnen, PR drukwerk etc) worden 
eenmalig door het Platform geleverd en dienen daarna door de lokale organisatie zelf 
aangevuld te worden. Extra drukwerk kan tegen een vergoeding besteld worden bij 
Platform Boekfiets. 

•  Zij biedt trainingen voor de regiomanager zoals: 
- fietstraining en uitleg over werking van de fiets 
- werken met de webapp 
- interactief voorlezen en werken met de Kamishibai (vertelplaten met vertelkastje) 
- werken met bewegingsversjes 

• Zij biedt vrijwilligersmanagement en planning via de Boekfiets webapp. Deze 
applicatie helpt overzicht te houden over de werving en selectie van vrijwilligers, het 
plannen van Boekfietsevenementen en verwerken van aanvragen voor boekingen 
van de Boekfiets. Ook zorgt de webapp ervoor dat de voortgang kan worden 
gemonitord. 

• Zij zorgt voor landelijke PR via de website en social media kanalen. Elke Regio krijgt 
een eigen locatiepagina op de website die de Regiomanager deels zelf kan beheren. 
Daarop zijn ook alle geplande evenementen van die regio zichtbaar. Elke lokale 
organisatie is zelf verantwoordelijk voor het in gebruik nemen en beheren van social 
media kanalen. Hierop is de wet AVG en het Boekfiets Social Media Protocol van 
toepassing. 

• Zij adviseert bij werving, begeleiding en training van voorleesvrijwilligers. 

• Zij biedt advies over de financiering. 

• Elke regio krijgt een accountmanager waar hij of zij terecht kan met vragen of 
suggesties. 

• De Boekfiets organiseert jaarlijks het Boekfietscafé. Dit is een landelijke kennisdag 
voor alle Regiomanagers. Kennis en ervaringen worden gedeeld, nieuwe materialen 
worden gepresenteerd etc. 
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De lokale organisaties zijn volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van project de 
Boekfiets in hun eigen regio. 
 

Lokale uitvoerders van de Boekfiets: de Regiomanagers 
De Boekfiets wordt lokaal uitgevoerd door partners van Platform Boekfiets. De landelijke 
Boekfiets verwacht onder andere van haar Lokale Organisaties/ regio’s dat zij de Lokale 
Boekfiets met al haar kenmerken uitvoert. 

Het Project De Boekfiets kenmerkt zich door: 
- een speciaal ontworpen elektrische bakfiets - De Boekfiets - en het daarbij ontwikkelde 

pakket voor taaleducatie (zie bijlage 1 voor de inhoud van dit pakket);  
- een specifiek herkenbare huisstijl met promotiemateriaal; 
- trainingsmateriaal; 
- een handboek;  
- website en webapp; 
- de projectbegeleiding en educatieve ondersteuning aan de lokale organisaties en de 

gebruikers.  
 

Kosten 

Je koopt eenmalig een Boekfietspakket ad €12.000,- 
 
Voor bovenstaande ondersteuning en gebruik van de Boekfiets-webapp betaal je het eerste 
jaar entreegeld ad € 2.500,-. 
 

Daarna betaal je jaarlijks een fee ad € 1.500,- voor het gebruik van het concept 
Boekfiets inclusief gebruik van en toegang tot één eigen regio-webpagina, voor 
maximaal twee fietsen. 

 

 

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. 

* Prijzen gelden voor 2021 

Financiering 

De lokale organisatie draagt zelf zorg voor de financiering. Stichting Aanzet biedt advies, 
levert een format voor de begroting en kan, bij gebleken geschiktheid van de lokale 
organisatie, een aanbevelingsbrief schrijven voor het VSB fonds. 
 
Daarnaast kunnen bibliotheken gebruik maken van de subsidieregeling leesoffensief. De 
tijdelijke subsidieregeling Leesoffensief is gepubliceerd in de Staatscourant. Doel van het 
Leesoffensief is om het lezen door jongeren en het voorlezen aan kinderen te stimuleren. 
Het gaat hierbij om activiteiten voor doelgroepen die extra hulp nodig hebben: jongens, 
leerlingen op het vmbo en leerlingen met een meertalige achtergrond. Een subsidieaanvraag 
kan worden ingediend tot en met 31 maart 2021. Zie voor meer informatie: 
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuws/subsidieregeling-leesoffensief-0  

Boekfietspakket 1 fiets €14.520,00 (incl. BTW) € 12.000,00 (ex btw)

entreegeld 1 training, 1 regiopagina €3.025,00 (incl. BTW) € 2.500,00 (ex btw)

jaarlijkse fee €1.815,00 (incl. BTW) € 1.500,00 (ex btw)

Boekfietspakket 1 fiets €14.520,00 (incl. BTW) € 12.000,00 (ex btw)

entreegeld 1 training, 1 regiopagina €3.025,00 (incl. BTW) € 2.500,00 (ex btw)

jaarlijkse fee €1.815,00 (incl. BTW) € 1.500,00 (ex btw)

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/nieuws/subsidieregeling-leesoffensief-0
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Planning Pilot 

Aanmelden tot 18 januari  2021 

Gesprek en selectie Januari/februari 2021 

Aanvraag subsidie Februari/maart 2021 

Tekenen 
samenwerkingsovereenkomst 

voor 1 juni 2021 

Bestelling Boekfiets mei of juni 2021 

1e bijeenkomst leerkring juni 2021- oriëntatie op uitvoeringsvormen, organisatie 
en gegevensverzameling. 

Levering Boekfiets+ starttraining augustus- september  2021 

Start uitvoering Boekfiets Kinderboekenweek 2021- feestelijke lancering! 

2e bijeenkomst leerkring oktober 2021- organisatie en uitvoering ligt vast er zijn 
afspraken met samenwerkingspartners. 

Start groepsvorming voor 
gerichte inzet gekoppeld aan de 
VoorleesExpress 

november-december 2021 

3e bijeenkomst leerkring januari 2022- klaar voor de start!  

Start groep VoorleesExpress 
kinderen en ouders bij de 
Boekfietsclub 

januari-februari 2022 

4e bijeenkomst leerkring april 2022- uitwisseling eerste ervaringen en gegevens, 
zo nodig bijsturen. 

5e bijeenkomst leerkring juni 2022- evaluatie van de eerste resultaten. 
 

 
Aanmelden of meer informatie? 
Neem contact op met Eva Thier van Stichting Aanzet via 06-24650874 of 
e.thier@stichtingaanzet.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:e.thier@stichtingaanzet.nl
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Bijlage 1 Inhoud Boekfietspakket: 
Indien je je als uitvoerder bij de Boekfiets aansluit, koop je een Boekfietspakket. Met dit 
pakket kan je overal (in het park, op een plein, in de school etc) Boekfietssessies uitvoeren, 
het pakket bevat alles wat je nodig hebt. Het Boekfietspakket bestaat uit:  

- Een Boekfiets met elektrische trapondersteuning bedrukt in de echte 
Boekfietshuisstijl met logo van jouw organisatie. Inclusief AXA hangslot, 
stroomverlengsnoer, fietspomp en fietsolie. 

 

- Een grote bluetooth muziekspeaker van met bevestigingsriemen en handige 
instructies voor het gebruik van de bluetooth speaker in combinatie met de speciaal 
voor De Boekfiets geschreven liedjes. Te gebruiken voor grote groepen, kan lekker 
hard als het moet! 

 

- Een houten vertelkastje (kamishibai) met kleedje 
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- Inklapbaar tafeltje (op twee hoogtes te gebruiken) en krukje (om overal voor te 
kunnen lezen) 

 

 
10 grote en 10 kleine Vloertegels om op te zitten (kleuren kunnen afwijken van afgebeelde 
producten i.v.m. voorraad): 

 

 
 

10 x klein 

10 x groot 
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- Boek aan de slag met de Kamishibai: Auteur: Inge Umans. Uitgever: Eenhoorn. 

 

 

 

 

 

 

 

- 20 setsvertelplaten met uitgewerkte vertelkaart en bewegingsversje.  
- Benodigde materialen voor uitvoering: 

Knuffels, tekenspullen, spelmaterialen, opdrachtjes voor ouders en kinderen, 
bewegingsversjes. 

Let op: onderstaande plaatjes zijn indicaties en voorbeelden, de werkelijke 
knuffeltjes en inhoud van de fiets wordt met zorg samengesteld aan de hand 
van de huidige beschikbaarheid van de materialen bij onze leveranciers. 

 

 

 

 

 

 

- Drukwerken: 
- flyers met logo van jouw organisatie 
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- boekenleggers 
- 4 hippe Boekfietsschorten 
- grote stickers voor op groepsspaarkaarten 
- posters voor het werven van vrienden 
- in overleg posters voor het werven van vrijwilligers 

 

 

- Boekfiets webapp (via elke browser toegankelijk) met eigen regiopagina en online 
bibliotheek met materialen 
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