VoorleesExpress Breda

VoorleesExpress als middel om
ouderbetrokkenheid vorm te geven

VoorleesExpress Breda is in 2009 begonnen als
derde VoorleesExpress locatie in Nederland. Vanaf
het begin heeft VoorleesExpress Breda zich ingezet
voor een stevige verankering in het lokale netwerk.
Intensieve samenwerking met de gemeente Breda
zorgde voor draagvlak bij lokale

Best
practice
samenwerkingspartners. VoorleesExpress Breda
maakt inmiddels deel uit van het gemeentelijk
onderwijskansenbeleid. Hiermee wordt structureel
ingezet op het verbeteren van de startcondities
van kinderen in de voor- en vroegschoolse periode
en op het vergroten van ouderbetrokkenheid.

Ouders in Breda krijgen vanaf de geboorte van hun kinderen 
te maken met een aaneengesloten keten op het gebied van
opvoedondersteuning en taalontwikkeling. Jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, voor- en vroegscholen, de bibliotheek en
welzijn werken hierbij samen. Laaggeletterde ouders doen mee
aan een reeks van activiteiten. Hierbij worden ze gestimuleerd
om hun rol als ouders ten opzichte van de ontwikkeling van hun
kind in te nemen, op een manier die bij hen past. De VoorleesExpress is vast onderdeel van deze activiteiten. Deelname is
niet verplicht. Er wordt gewerkt vanuit het wederkerigheids
principe: ouders mogen kosteloos gebruikmaken van de voorschoolse educatie onder de voorwaarde dat ze deelnemen aan
alle VVE-activiteiten en de ontwikkeling van hun kinderen stimu
leren. Ouders tekenen daarvoor aan het begin van het VVE-
traject een contract. De activiteiten vinden plaats in de peuterspeelzaal, het kindercentrum of school én thuis bij het gezin.
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De VoorleesExpress als middel
om ouderbetrokkenheid
te vergroten

Focus op voor- en vroegschoolse educatie
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VoorleesExpress Breda werkt samen met jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, voor- en vroegscholen,
de bibliotheek en welzijn. De gemeente probeert partners te binden en in gezamenlijk overleg permanent
op zoek te gaan naar en te investeren in innovatie.
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De VoorleesExpress is in Breda verankerd in het gemeentelijk
onderwijskansenbeleid en ontvangt structureel subsidie.
Een mooi voorbeeld hiervan is de VoorleesWijzer (Vrolijk &
Van Velzen, 2015). Dit is een instrument dat voorlezers helpt
om beter bij de ouder aan te sluiten. En ander voorbeeld is het
monitoronderzoek dat de ervaringen rondom de VoorleesWijzer
in kaart brengt. Dit onderzoekt ook welke inzichten het werken
met dit instrument oplevert voor het werken met de ouders uit
de doelgroep.
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• het verbeteren van de startcondities van kinderen in de 
voor- en vroegschoolse periode;
• het vergroten van ouderbetrokkenheid bij het educatieve
traject van hun kinderen.
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VoorleesExpress Breda maakt deel uit van een stadsbrede
aanpak van de gemeente Breda. De gezamenlijke doelen van
partners uit het onderwijs en kinderopvangorganisaties zijn:

‘Het effect van de VoorleesExpress in de
gemeente Breda is dat je ziet dat kinderen zelf
heel actief met boekjes en met lezen aan de slag
gaan. Het project biedt een mooie kans om
kinderen, maar vooral ook ouders, vroeg te bereiken en hen weer een stap verder te brengen.
Inmiddels is de VoorleesExpress niet meer uit
het onderwijskansenbeleid weg te denken.’
Miriam Haagh, wethouder Zorg, Onderwijs en Dienstverlening bij Gemeente Breda
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