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Samenvatting

‘Loont’ het om kinderen al in hun eerste levensjaar voor te lezen? Meer dan de 
interactie tussen ouder en kind tijdens het eten, spelen en naar bed brengen, kan 
voorlezen een stimulans zijn voor de taalontwikkeling. Tijdens het voorlezen 
blijken volwassenen veel complexere taal te gebruiken dan bijvoorbeeld tijdens 
spel. In twee studies is onderzocht of BoekStart, een programma dat een vroege 
start met voorlezen stimuleert, effect heeft op de taalontwikkeling van kinderen. 
Drie maanden na de geboorte van hun kind ontvangen ouders een waardebon voor 
een BoekStart-koffertje met een boekje en een cd met kinderliedjes en een gratis 
babylidmaatschap van de bibliotheek. We hebben onderzocht of een extensief pro-
gramma als BoekStart voorlezen stimuleert en effect heeft op taalontwikkeling. 
Een tweede doel was te onderzoeken of de doelgroep – ouders die uit zichzelf wei-
nig voorlezen – bereikt wordt.

BelangrijkSte reSultaten

Ouders die onder invloed van BoekStart vaker voorlezen als de baby 8 maanden 
oud is, hebben kinderen die hoger scoren op taal. Al na 15 maanden zijn de effec-
ten van meer voorlezen meetbaar. Op de langere termijn (na 22 maanden) worden 
effecten van een vroege start sterker.

BoekStart heeft in het bijzonder effect bij baby’s met een moeilijk temperament. 
Zonder BoekStart worden zij veel minder vaak voorgelezen dan kinderen met 
een gemakkelijk temperament. Onder invloed van BoekStart zijn ouders minder 
geneigd voorlezen uit te stellen en lezen ze al voor als de baby 8 maanden oud is, 
ondanks ‘moeilijk’ gedrag van de baby. Deze kinderen profiteren het meest van 
BoekStart: ze scoren een halve standaarddeviatie hoger op woordenschat dan even 
moeilijke kinderen die niet meedoen met BoekStart.

Ouders van snel geïrriteerde kinderen blijken ook vaker mee te doen met 
BoekStart. De kans dat deze ouders meedoen is vijf keer groter dan de kans dat 
ouders van minder moeilijke kinderen meedoen. Kennelijk zijn deze ouders zich 
ervan bewust dat de interacties met hun kind niet optimaal zijn en zoeken ze via 
deelname aan het BoekStart-programma oplossingen voor de problemen die ze 
ervaren in de dagelijkse omgang met hun kind. Ouders met een mbo-opleiding 
of lager rapporteren even vaak problemen in de dagelijkse omgang met hun kind, 
maar verbinden daar minder vaak consequenties aan door BoekStart aan te grijpen 
als een mogelijkheid om de verbale interactie met hun kind te verbeteren.
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aanBevelingen

De bevinding dat BoekStart vooral een bron van inspiratie is als ouders de inter-
acties met hun kind als problematisch ervaren, heeft consequenties voor BoekStart. 
Er moet rekening mee gehouden worden dat veel ouders die advies vragen aan 
bibliotheekmedewerkers of die meedoen aan workshops, de verbale interactie met 
hun kind als problematisch ervaren.

Ouders met een mbo-opleiding of lager onderkennen weliswaar even vaak als 
hoger opgeleide ouders dat hun kind moeilijk in de omgang is, maar deze ouders 
doen desondanks niet mee met BoekStart. Misschien zijn deze ouders minder 
overtuigd van het belang van verbale interactie met een baby. Medewerkers van 
consultatiebureaus zouden deze risico-ouders nog meer kunnen aanmoedigen tot 
deelname aan BoekStart dan nu al gebeurt. Wellicht is voor risicogroepen een 
actiever beleid aan te bevelen, waarbij ouders ervan overtuigd worden dat de kwali-
teit en kwantiteit van verbale interactie binnen hun gezin tekortschiet en daardoor 
het risico op taalachterstanden wordt vergroot.

Wellicht verdient het ook aanbeveling om op meerdere momenten een 
BoekStart-pakket aan te bieden om de kans te vergroten dat ouders op één van de 
oproepen reageren. Op termijn kunnen zo (nog) grotere effecten op taalontwikke-
ling bereikt worden.
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1 introductie

Kinderen bouwen hun woordenschat op door te ‘praten’ met hun ouders. Toch 
interacteren miljoenen ouders veel te weinig met hun kinderen, concludeert 
Hillary Clinton (2013) in haar blog Too Small To Fail. Vooral ouders die onder 
slechte sociale en economische omstandigheden leven, komen weinig toe aan inter-
actie met hun kind, of ze onderkennen simpelweg niet hoe belangrijk interacties 
tussen ouder(s) en kind zijn voor de taalontwikkeling (Clinton, 2013).

BoekStart heeft als doel talige interacties van ouders met hun baby’s en peuters 
te stimuleren. Het in 2008 in Nederland geïntroduceerde programma richt zich niet 
alleen op laagopgeleide ouders, maar op álle ouders, ervan uitgaand dat ook veel 
hoogopgeleide ouders het belang van ‘praten’ met heel jonge kinderen onvoldoende 
onderkennen. BoekStart stimuleert dat ouders verhaaltjes, en rijmpjes vertellen en 
liedjes zingen door te laten zien wat voor baby’s en peuters geschikte materialen zijn 
en door tips te geven voor de interactie tijdens voorlezen.

Waarom voorlezen vanaf jonge leeftijd?

Uit onderzoek met apparatuur van Language Environment Analysis (LENA) – een 
apparaatje dat alle taal in de omgeving van jonge kinderen registreert – blijkt dat 
de verschillen in verbale input binnen het gezin enorm zijn (Weisleder & Fernald, 
2013). Sommige kinderen hoorden wel 12.000 woorden per dag, andere maar 670. 
Uit een van de eerste longitudinale onderzoeken naar taalontwikkeling (Hart 
& Risley, 2003) komt naar voren dat verschillen consequenties hebben voor de 
taalontwikkeling. Naast kwantiteit maakt volgens recent onderzoek ook de kwa-
liteit van de talige input uit; vooral verbale interactie is doorslaggevend voor de 
taalontwikkeling (Ramírez-Esparza & Kuhl, 2014, Cameron-Faulkner & Noble, 
2013). Als kinderen in de eerste paar jaar weinig taal horen en er weinig interactie 
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is,  hebben ze doorgaans een verhoudingsgewijs kleine woordenschat als ze drie jaar 
zijn (DeBaryshe, 1993; Payne, Whitehurst, & Angell, 1994). Veel meer dan alle-
daagse interacties over eten, drinken en slapen, of interactie tijdens samen spelen 
zijn boekjes met verhaaltjes en rijmpjes geschikt om de vroege taalontwikkeling 
te stimu leren (Crain-Thoreson, Dahlin, & Powell, 2001; Landry & Smith, 2006). 
In boeken komen complexere zinsconstructies voor, die in combinatie met de plaat-
jes ervoor zorgen dat kinderen causale verbanden beter begrijpen en zich een voor-
stelling van woorden kunnen maken (Cameron-Faulkner & Noble, 2013). Zelfs de 
allersimpelste boekjes met nauwelijks tekst hebben dit effect.

Raikes et al. (2006) gebruiken de metafoor van de sneeuwbal om effecten van 
een vroege start met voorlezen te verklaren. Babyboekjes zijn aanleiding om lied-
jes te zingen, verhaaltjes te vertellen en plaatjes te benoemen of van commentaar 
te voorzien. Daardoor raken kinderen al vroeg vertrouwd met complexe taal en 
neemt hun interesse in verhaaltjes, liedjes en rijmpjes toe. De vroege starters worden 
daardoor ook op termijn vaker voorgelezen en hun taal blijft zich daardoor sneller 
ontwikkelen.

Waarom BoekStart in nederland?

In de afgelopen twee decennia zijn tal van interventies gestart in peuter- en 
kleuter groepen – de zogenoemde VVE-programma’s (bv. Piramide, Kaleidoscoop, 
Opstap) (Leseman, Otter, Blok, & Deckers, 1998; Leseman, Veen, Triesscheijn, 
& Otter, 1999; Veen, Derriks, & Roeleveld, 2002; Veen, Roeleveld, & Leseman, 
2000). Anders dan VVE-interventies voor kinderen met een ‘gewicht’ vanwege de 
op leiding of taalachtergrond van de ouders, is BoekStart bedoeld voor álle kinde-
ren. Ook veel hoogopgeleide ouders zijn er niet van overtuigd dat het al mogelijk is 
met heel jonge kinderen te ‘praten’ (Needlman, Klas, & Zuckerman, 2002). Ze lei-
den uit de reacties van hun kind af dat het nog niet veel begrijpt van boekjes en ze 
stellen voorlezen liever uit naar een later tijdstip (Berkule et al., 2008). Vooral als de 
pogingen om voor te lezen negatief verlopen, zijn ouders geneigd te wachten tot hun 
kind zich meer ontvankelijk toont (Karrass, Van Deventer, & Braungart-Rieker, 
2003). ‘Moeilijke’ kinderen lopen daardoor een groot risico achter te blijven in taal-
ontwikkeling (Slomkowski, Nelson, Dunn, & Plomin, 1992).

BoekStart is bedoeld om de talige input thuis te vergroten. Ouders worden 
gestimuleerd hun kind verhaaltjes te vertellen en voor te lezen (Hoogeveen & 
Versteegen, 2013). Het programma, dat sinds de start in 2008 een pijlsnelle ontwik-
keling doormaakt, biedt ouders vrije toegang tot een ruime collectie boekjes voor 
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baby’s en peuters in de bibliotheek. Via de bibliotheek kunnen ouders tevens tips en 
suggesties krijgen over ‘praten’ met je kind (www.leesmonitor.nu, 2013).

Als kinderen ongeveer drie maanden oud zijn, ontvangen ouders een brief 
van de gemeente met een waardebon. Daarmee kunnen ze in de maanden daarna 
gratis een BoekStart-koffertje bij een lokale vestiging van de bibliotheek ophalen. 
In de bibliotheekfilialen is een aantrekkelijke hoek ingericht met materialen voor 
baby’s. Ouders kunnen daar ook zien hoe je je baby kunt voorlezen (zie fragmen-
ten op www.boekstart.nl). De bibliotheekmedewerkers zijn speciaal opgeleid om 
ouders van baby’s wegwijs te maken in het materiaal voor heel jonge kinderen. 
Medewerkers van consultatiebureaus stimuleren ouders mee te doen met BoekStart 
tijdens het zevenmaandengesprek. De bibliotheek zorgt ervoor dat zij geïnformeerd 
zijn over het BoekStart-programma.

effecten van BoekStart

Volgens onderzoek naar BoekStart in Groot-Brittannië – waar het programma al 
meer dan twintig jaar terug is geïnitieerd – ‘loont’ het om al in de babyperiode 
een start te maken met voorlezen (Baily, Harrison, & Brooks, 2002; Hall, 2001; 
Moore & Wade, 2003; Wade & Moore, 1998). De aanpak in Groot-Brittannië 
verschilt echter enigszins van de Nederlandse. Ouders in Groot-Brittannië ont-
vangen twee keer een boekenpakket voor hun jonge kind. Als kinderen ongeveer 
acht maanden oud zijn en als ze drie jaar worden. In Nederland ontvangen ouders 
één maal een pakket met babyboekjes, als hun kind ongeveer zeven maanden 
oud is.

Uit een quasi-experiment met een kleine groep participanten (N = 41) bleek dat 
Engelse ouders onder invloed van BoekStart meer gaan voorlezen aan hun kind, 
vaker naar de bibliotheek gaan en meer overtuigd raken van de mogelijkheid om 
met hun baby te ‘praten’ en vroeg te starten met voorlezen (Wade & Moore, 1998). 
Eenmaal op school bleken ‘BoekStart-kinderen’ in groep drie van de basisschool 
beter te presteren bij het lezen dan hun klasgenoten (Wade & Moore, 2000).

onderzoekSvragen

Het Engelse onderzoek is kleinschalig van opzet en laat belangrijke vragen over de 
effectiviteit van BoekStart onbeantwoord. Daarom hebben medewerkers van de 
Universiteit Leiden, financieel ondersteund door Stichting Lezen en het ministerie 
van OCW, onderzoek gedaan naar de effecten van BoekStart. Het hoofddoel was 
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te testen of onder invloed van BoekStart verandering optreedt in het gedrag van 
ouders en of ze vaker gaan voorlezen en of, als gevolg van een toename in voorlezen, 
de woordenschat van kinderen toeneemt. We hebben ook onderzocht welke kin-
deren het meest van BoekStart profiteren. Kinderen met ‘moeilijk’ gedrag krijgen 
doorgaans minder verbale input van hun ouders (Karrass et al., 2003). Wellicht is 
BoekStart vooral in die groep effectief.

Omdat deelname aan BoekStart vrijwillig is, hebben we ook onderzocht 
welke ouders zich aangetrokken voelen tot BoekStart en of zij het koffertje 
op halen. Tonen laagopgeleide ouders dezelfde interesse als hoogopgeleide ouders? 
Hoogopgeleide ouders zijn zich misschien meer bewust van het nut van intensieve 
talige interactie met hun kind dan laagopgeleide ouders en staan daarom meer open 
voor de suggestie al in het eerste jaar met voorlezen te beginnen. Het gevolg daar-
van zou kunnen zijn dat onder invloed van BoekStart verschillen tussen kinderen 
uit hoog- en laagopgeleide gezinnen eerder toe- dan afnemen. In de literatuur wordt 
dit fenomeen ook wel het Mattheüseffect genoemd: de armen worden armer en de 
rijken rijker.

Wanneer interacties met kinderen moeizaam verlopen, is de ouder misschien 
eerder geneigd op zoek te gaan naar hulp bij voorlezen en ontvankelijker voor het 
BoekStart-programma. We hebben daarom ook onderzocht of ouders van ‘moei-
lijke’ kinderen meer geneigd zijn mee te doen met BoekStart en meer van deelname 
profiteren.

hoe We te Werk zijn gegaan

De hierna gerapporteerde studies zijn gebaseerd op twee onderzoeksprojecten. 
In het eerste onderzoeksproject hebben we ouders uitgenodigd om drie keer vragen-
lijsten in te vullen over talige activiteiten thuis, over taalontwikkeling en over tem-
perament: als het kind 8, 15 en 22 maanden oud is. De BoekStart-groep woonde in 
een BoekStart-gemeente en had het koffertje opgehaald. De controlegroep woonde 
in een niet-BoekStart-gemeente en deed niet mee aan BoekStart. De proefpersonen 
zijn geworven in 70 gemeenten. In Drenthe, Gelderland, Limburg en Overijssel 
deden tussen 20 en 50 kinderen per provincie mee. In Brabant, Noord- en Zuid-
Holland en Utrecht ongeveer 200 kinderen per provincie. De ouders van baby’s tus-
sen 6 en 9 maanden oud zijn benaderd in de periode tussen maart 2011 en december 
2011. Via de bibliotheek is contact gelegd met BoekStart-ouders en via consultatie-
bureaus met controle-ouders.

In een tweede onderzoek wierven we tijdens hun bezoek aan het consultatie-
bureau 70 ouders van 10 maanden oude baby’s. Alleen ouders die in het Nederlands 
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konden antwoorden, zijn uitgenodigd aan het onderzoek mee te doen. Enkele 
maanden later hebben we de ouders thuis bezocht en vragenlijsten afgenomen. 
Om deelname van laagopgeleide ouders te stimuleren, zijn de lijsten zo veel moge-
lijk mondeling afgenomen. De vragen hadden betrekking op de gezinssamenstel-
ling, activiteiten met de baby en hun temperament. Met de resultaten is onderzocht 
welke factoren bepalen of ouders meedoen met BoekStart. Naast factoren als 
op leidingsniveau of aantal kinderen is onderzocht of problemen in de omgang met 
het kind deelname beïnvloeden. Met dat doel is bij een deel van de ouders een dag 
lang de taal geregistreerd.
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2 BoekStart,  BoekexpoSure en effecten 
op de ta alontWikkeling

Als de baby tussen 3 en 15 maanden oud is, ontvangen ouders een uitnodiging om 
een BoekStart-koffertje bij de bibliotheek af te halen. Het bevat een babyboekje en 
een folder met informatie over voorlezen aan baby’s. Bovendien kan de baby koste-
loos lid worden van de plaatselijke bibliotheek. Beïnvloedt deelname aan BoekStart 
de interactie met de baby en daardoor de taalontwikkeling? Veel ouders weten dat 
het belangrijk is om voor te lezen. We kunnen er daarom vrij zeker van zijn dat 
een deel van de ouders toch wel vroeg begint met voorlezen, of ze nu meedoen met 
BoekStart of niet. Dit compliceert een onderzoek naar effecten van BoekStart. 
We moeten vermijden dat effecten worden vastgesteld op basis van de groep die ook 
zonder BoekStart vroeg begint met voorlezen.

Voor een ander deel van de ouders geldt dat hun gedrag wel verandert: onder 
invloed van BoekStart gaan zij vaker naar de bibliotheek en lezen ze meer voor. 
BoekStart heeft effect als we kunnen aantonen dat vooral in deze groep de taal snel-
ler vooruitgaat dan in een vergelijkbare groep zonder BoekStart. In het onderzoek 
hebben we daarom met behulp van statistische technieken de ouders die onder 
invloed van BoekStart meer gaan voorlezen, geïsoleerd van de andere ouders en 
bepaald of in die groep BoekStart taal stimuleert.

de Steekproef

Om het effect van BoekStart aan te tonen, vergeleken we een groep die actief 
deelneemt aan BoekStart met een groep die geen uitnodiging heeft ontvangen 
en niet deelneemt. BoekStart-ouders zijn in 2011 in 8 regio’s uit het midden van 
Nederland geworven. In totaal deden 480 ouders mee. Als controlegroep zijn via 
consultatie bureaus 302 ouders geworven in dezelfde regio’s, maar in gemeenten 
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waar BoekStart nog niet geïmplementeerd was. Bij de start van het onderzoek 
waren de kinderen ongeveer 8 maanden oud. De eerste vragenlijst is ingevuld door 
782 ouders, de tweede vragenlijst door 584 ouders en de derde vragenlijst door 
561 ouders.

BoekexpoSure

We verwachtten dat ouders die hun gedrag veranderen en vroeg beginnen met voor-
lezen, bekender zijn met babyboekjes. Daarom hebben we als indicator van voor-
leesfrequentie een lijst met babyboekjes ontworpen en die aan ouders voorgelegd 
toen de kinderen ongeveer acht maanden oud waren. In de jaren tachtig heeft de 
Canadese onderzoeker Keith Stanovich een zogenoemde print exposure list ontwik-
keld om het leesgedrag van tieners te meten (Stanovich & West, 1989). Jongeren 
kregen een lijst te zien met daarop de namen van bestaande en niet-bestaande 
auteurs en moesten aanvinken welke namen ze kenden. De totaalscore (het aantal 
aangevinkte bestaande auteursnamen minus het aantal aangevinkte niet-bestaande 
auteursnamen) bleek in het onderzoek van Stanovich en een groot aantal replica-
ties in verschillende leeftijdsgroepen een goede voorspeller van leesfrequentie en 
leesvaardigheden (Mol & Bus, 2011). Omdat in veel babyboekjes geen auteur of 
titel wordt vermeld, is het niet mogelijk om ouders te vragen namen van auteurs 
of titels van babyboekjes aan te vinken. We hebben daarom afbeeldingen van de 
boekjes aan de ouders voorgelegd. De lijst bestond uit 40 echte babyboekjes, die op 
dat moment te vinden waren in het aanbod van de bibliotheek en boekhandel, en 
23 nepboekjes waarvoor we zelf een titel en een kaft ontwierpen. Voor het selecteren 
van ‘echte’ babyboeken hebben we Elly van der Linden van Bureau Leesbevordering 
& Taalstimulering 0-7 jr gevraagd welke boeken geschikt zijn voor de allerjongsten. 
Enkele voorbeelden uit de babyboekenlijst voor het herkennen van babyboekjes zijn 
weergegeven in figuur 1.

figuur 1 |  aFBeelDinG van Drie itemS Uit De Print exPoSUre liSt met BaByBoekJeS. Het eerSte 

en DerDe BoekJe BeStaan, Het miDDelSte iS een nePBoekJe.
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Het eerste en het derde plaatje zijn afbeeldingen van boekjes die verkrijgbaar zijn bij 
de bibliotheek en in de boekhandel. Deze boekjes zijn geschikt om samen met nul- 
tot tweejarigen te lezen. De middelste afbeelding is een niet-bestaand babyboekje; 
afbeelding en titel zijn fictief. Aan de ouders hebben we gevraagd welke boekjes ze 
herkennen. In de instructie voor het invullen van de vragenlijst staat vermeld dat de 
lijst ook nepboekjes bevat. Op die manier probeerden we gokgedrag zo veel moge-
lijk in te dammen. We verwachtten dat vooral ouders die vaak naar de bibliotheek 
of boekhandel gaan voor nieuwe boekjes en daardoor veel babyboekjes onder ogen 
krijgen, beter bekend zijn met het aanbod babyboekjes en daardoor hoger scoren.

taalontWikkeling

Om de taalontwikkeling te onderzoeken vroegen we ouders om op lijsten met 
55 woorden aan te kruisen welke woorden hun kind al kan begrijpen en of hun kind 
de woorden al kan zeggen. Deze lijsten voor Communicatieve Ontwikkeling (Zink 
& Lejaegere, 2003) worden beschouwd als goede indicatoren voor de taalontwik-
keling van jonge kinderen, omdat scores op de lijsten samenhangen met gestan-
daardiseerde taaltests (Zink & Lejaegere, 2003). Op de lijsten staan woorden als 
kip, paard, auto, kinderwagen, eten, papa en oma. De totaalscore is berekend door 
woorden die het kind volgens de ouder al begrijpt, op te tellen bij woorden die het 
kind volgens de ouder al kan zeggen. De lijsten zijn voorgelegd aan ouders toen de 
kinderen ongeveer 15 en 22 maanden oud waren.

reSultaten

We volgden een tweetrapsmodel waarmee eerst is vastgesteld of en hoeveel ouders 
onder invloed van BoekStart vaker gaan voorlezen. Vervolgens is getest of meer 
voorlezen onder invloed van BoekStart een positief effect heeft op taal als kinderen 
15 en 22 maanden oud zijn. We gebruikten statistische technieken die ons in staat 
stellen de groep die onder invloed van BoekStart meer voorleest te isoleren van 
de groep die sowieso voorleest en die te vergelijken met de controlegroep zonder 
BoekStart (Murnane & Willett, 2011).

Een deel van de ouders gaat meer voorlezen onder invloed van BoekStart; ze 
herkennen gemiddeld bijna 3 boekjes meer op de lijst. Als tweede stap is getest of 
hun kinderen hoger scoren op taal als ze 15 maanden oud zijn. Dit bleek zo te zijn. 
Als BoekStart ouders 2.67 boekjes meer herkennen onder invloed van BoekStart, 
scoren hun kinderen gemiddeld ongeveer een half woord hoger op de taaltest 
(2.67 x 0.16).
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BoekStart heeft dus effect. Als ouders onder invloed van BoekStart meer gaan 
voorlezen en daardoor meer boekjes van de babyboekenlijst herkennen, kennen hun 
kinderen meer woorden als ze 15 maanden oud zijn (figuur 2).

BoekStart 2.67** Babyboekenlijst 0.16* Taalontwikkeling
15 maanden 

figuur 2 |  eFFecten van BoekStart oP taal oP De leeFtiJD van 15 maanDen via 

voorleeSFreqUentie, Gemeten met De BaByBoekenliJSt (n =584). * p<.05, ** p<.01

Er is eenzelfde positief verband tussen BoekStart en de taalontwikkeling op de leef-
tijd van 22 maanden via voorlezen. Opvallend is dat het effect van voorlezen op de 
taalontwikkeling bij 22 maanden sterker is dan het effect bij 15 maanden. Het lijkt 
er dus op dat het effect van BoekStart op taal toeneemt naarmate kinderen ouder 
worden.

concluSie

De resultaten laten zien dat er een causaal verband is tussen een vroege start met 
voorlezen en de taalontwikkeling van jonge kinderen. Wanneer ouders gehoor 
geven aan de oproep van BoekStart om een vroege start te maken met voorlezen, 
gaan hun kinderen meer vooruit in taal. Nooit eerder is al zo vroeg in de ontwik-
keling van het kind effect van voorlezen op taal aangetoond. Omdat we in dit 
onderzoek een babyboekenlijst hebben gebruikt om te toetsen of ouders voorlezen, 
kunnen de verschillen in voorleesfrequentie niet toegeschreven worden aan sociaal 
wenselijke antwoorden van ouders.

BoekStart beïnvloedt niet alleen de taalscores als kinderen 15 maanden oud 
zijn, maar de effecten worden ook sterker als kinderen ouder zijn. Dit wijst op een 
sneeuwbaleffect: een vroege start met boeken beïnvloedt de interesse van kinderen 
in boeken, waardoor ze meer plezier gaan beleven aan voorleesactiviteiten en ouders 
vaker gaan voorlezen (Bingham, 2007).

Een extensieve interventie als BoekStart is dus effectief. Ouders krijgen slechts 
een koffertje met voorbeeldmaterialen en een gratis babylidmaatschap van de 
bibliotheek. Er wordt aan ouders geen coaching geboden, zoals in meer intensieve 
interventies (Boekenpret of VoorleesExpress). Ouders moeten zelf initiatief nemen 
om naar de bibliotheek te gaan en boekjes te lenen of deel te nemen aan een ouder-
kindworkshop in de bibliotheek.
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De gevonden effecten van BoekStart op de taalontwikkeling zijn klein, maar 
vermoedelijk onderschattingen. Er is nog niet veel variatie in taalscores wanneer 
kinderen zo jong zijn, waardoor effectgroottes per definitie klein zijn. Wellicht is 
ook de gebruikte analysemethode er debet aan dat we slechts kleine effectgroottes 
vonden. We wilden uitsluiten dat effecten van BoekStart zouden worden overschat 
doordat vooral ouders het koffertje ophalen die sowieso voorlezen aan baby’s.

Het is ook mogelijk dat effecten van BoekStart sterker zijn in een subgroep. 
We kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat BoekStart vooral effect sorteert als kin-
deren moeilijk in de omgang zijn en ouders zonder BoekStart de start met voorlezen 
zouden uitstellen. Deze hypothese wordt in het volgende hoofdstuk geëxploreerd.
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3 reactieve kinderen profiteren het 
meeSt van BoekStart

Van kinderen met een reactief temperament (kinderen die vaak huilen of verdrietig 
zijn) is bekend dat ze een grotere kans lopen dat ze minder worden gestimuleerd en 
als gevolg daarvan achterblijven in ontwikkeling (Karrass et al., 2003). Een tempe-
ramentvol kind is snel afgeleid of geïrriteerd. Omdat het moeilijk is om deze kinde-
ren bij verbale interacties te betrekken en hun aandacht vast te houden, worden ze 
onbedoeld minder gestimuleerd en lopen ze een grotere kans achter te raken in hun 
taalontwikkeling.

Maar een reactief temperament kan ook een positieve keerzijde  hebben.
Een opmerkelijke bevinding in recent orthopedagogisch onderzoek is dat 
deze kinderen ook meer profiteren van een stimulerende omgeving (Belsky, 
Bakermans-Kranenburg & Van IJzendoorn, 2007). Als ouders sensitief reageren en 
ondersteunend zijn, reageren deze kinderen daar sterker op en ze ontwikkelen zich 
sociaal en emotioneel zelfs beter dan hun minder temperamentvolle leeftijdgenoten 
(zie bijv. Poehlmann et al., 2012). Wellicht geldt dit ook voor de talige ontwik-
keling: ouders zijn minder geneigd om talige interacties te initiëren bij moeilijke 
kinderen. Ze moeten vaak troosten en zijn blij als hun reactieve kind even tevre-
den is. Ze stellen activiteiten zoals voorlezen daarom vaak uit naar later (Karrass 
et al., 2003). BoekStart wijst ouders op het grote belang van een vroege start met 
voorlezen, verhalen vertellen en rijmpjes opzeggen, waardoor ouders van tempera-
mentvolle kinderen misschien minder geneigd zijn om deze activiteiten op een laag 
pitje te zetten en uit te stellen naar een later moment als hun kind beter in staat is 
te luisteren. Als de meer reactieve kinderen sterker reageren op stimulansen, kan dit 
betekenen dat ze extra profiteren van BoekStart. Met andere woorden: als ouders 
aangemoedigd worden talige interactie te initiëren en daarmee door te gaan, ook als 
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hun kind negatief reageert, profiteren temperamentvolle kinderen misschien zelfs 
meer van voorlezen dan hun minder temperamentvolle leeftijdgenoten.

In dit onderzoek hebben we daarom getest of BoekStart ouders helpt om zich 
over het moeilijke gedrag van hun kind heen te zetten en hun temperamentvolle 
kinderen toch frequent voor te lezen. We verwachtten dat deze meer reactieve kin-
deren het minst vorderingen in taal maken zonder BoekStart, maar het meest voor-
uitgaan wanneer hun ouders meedoen met BoekStart.

temperament

Om de groep met moeilijk temperament te onderscheiden, lieten we de ouders een 
verkorte Nederlandse versie van de Infant Behavior Questionnaire (Rothbart, 1981) 
invullen met vragen over gedrag tijdens eten, slapen, wassen, spelen en aankleden. 
Bij positief en negatief gedrag geven ouders op een achtpuntsschaal aan of het 
gedrag bijna nooit of zeer frequent voorkomt. We spreken van een moeilijk tem-
perament als kinderen snel geïrriteerd raken en ze vaker dan hun leeftijdgenoten 
huilen tijdens het haren wassen, eten en spelen.

de Steekproef

Om het effect van BoekStart aan te tonen voor kinderen met een reactief tempera-
ment hebben we gebruikgemaakt van dezelfde onderzoeksgroep als beschreven in 
hoofdstuk 2. In dit onderzoek zijn de 584 ouders die de eerste en tweede vragenlijst 
hebben ingevuld, geïncludeerd. We vergeleken kinderen die volgens de ouders 
moeilijk in de omgang zijn met makkelijke kinderen.

voorleeSfrequentie en temperament

Ouders rapporteerden de frequentie waarmee ze voorlezen als de kinderen gemid-
deld ongeveer 8 maanden oud zijn (dagelijks, een paar keer per week, een paar keer 
per maand, bijna nooit). In figuur 3 worden de resultaten voor de kinderen met 
een moeilijk temperament (donkere balken) en gemakkelijk temperament (lichte 
balken) apart weergegeven. Uit de analyse blijkt, conform onze verwachtingen, 
dat kinderen van 8 maanden oud met een moeilijk temperament zonder BoekStart 
minder vaak worden voorgelezen dan kinderen met een gemakkelijk temperament. 
In de BoekStart-groep daarentegen, wordt ongeveer even vaak voorgelezen aan 
kinderen met een moeilijk en aan kinderen met een gemakkelijk temperament. 
BoekStart zorgt er dus voor dat kinderen ondanks hun snelle irritaties en vaak 
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negatieve reacties toch worden voorgelezen. Vooral in de groep kinderen met een 
moeilijk temperament resulteert BoekStart in een verandering van het activiteiten-
patroon in het gezin en wordt er meer voorgelezen.

Controlegroep BoekStart 

BoekStartXTemperament 

Moeilijk temperament
Gemakkelijk temperament

Dagelijks

Wekelijks

Eens per maand

Nooit p

*

<.05*

figuur 3 |  FreqUentie van Samen lezen UitGeSPlitSt naar moeiliJk en GemakkeliJk 

temPerament in De BoekStart-GroeP en De controleGroeP

Betekent dit dat onder invloed van BoekStart de kans op een vertraagde taalont-
wikkeling in de groep met moeilijk temperament kleiner wordt? We hebben geme-
ten hoeveel woorden de kinderen uit de controlegroep en uit de BoekStart-groep 
receptief en expressief kennen als ze ongeveer 15 maanden oud zijn. We maakten 
gebruik van de Nederlandse Lijsten voor Communicatieve Ontwikkeling (Zink 
& Lejaegere, 2003). Ouders kruisten aan of hun kind woorden als koe, auto, hand 
en buiten al begrijpt en gebruikt. In figuur 4 zijn de taalscores van de kinderen uit 
de controle- en BoekStart-groep afzonderlijk weergegeven voor kinderen met een 
moeilijk (donkere lijn) en gemakkelijk (lichte lijn) temperament. Uit de figuur blijkt 
dat de gevoeligheid voor BoekStart sterk varieert. De effectgrootte in de groep 
met een gemakkelijk temperament is klein en statistisch niet-significant (Cohen’s 
d = -.09, p =.33). Dat wil zeggen dat deze groep kinderen ongeveer evenveel woor-
den heeft geleerd, met en zonder BoekStart. In de groep kinderen met een moeilijk 
temperament (de donkere lijn) daarentegen, zijn de verschillen tussen de controle-
groep en de BoekStart-groep groot en statistisch significant (Cohen’s d =.46, p <.01). 
Kinderen met een moeilijk temperament scoren onder invloed van BoekStart 
gemiddeld een halve standaarddeviatie hoger op taal dan moeilijke kinderen uit de 
controlegroep en tonen zich dus gevoeliger voor BoekStart. Zoals uit figuur 4 blijkt, 
lopen temperamentvolle kinderen zonder BoekStart in taalontwikkeling ver achter 
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bij de rest, maar met BoekStart scoren de moeilijke kinderen zelfs hoger dan hun 
leeftijdgenoten die minder moeilijk in de omgang zijn.

BoekStartXTemperament 

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

Controlegroep BoekStart
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Moeilijk temperament

Gemakkelijk temperament

figuur 4 |  taalScoreS van kinDeren Uit controle- en BoekStart-GroeP aFzonDerliJk 

WeerGeGeven voor kinDeren met een moeiliJk (Donkere liJn) en kinDeren met 

een GemakkeliJk (licHte liJn) temPerament. De kinDeren met een GemakkeliJk 

temPerament Scoren onGeveer even HooG, oF HUn oUDerS meeDoen met 

BoekStart oF niet (β = -.04, p = .35 ). kinDeren met een moeiliJk temPerament 

Gaan Sterk voorUit onDer invloeD van BoekStart (β = .20, p <.01).

Dit resultaat bevestigt dat kinderen met een moeilijk temperament gevoeliger zijn 
voor talige stimulansen als gevolg van BoekStart dan hun leeftijdgenoten. De 
meeste studies naar gevoeligheid voor omgeving richtten zich op sociaal-emotionele 
ondersteuning. Deze studie toont aan dat ook sprake is van een grotere gevoeligheid 
voor talige input. Temperamentvolle kinderen raken snel afgeleid of gefrustreerd, 
waardoor ouders minder vaak voorlezen (“dat komt nog wel als hij eraan toe is”). 
Het gevolg is dat hun kinderen minder oefenen met taal en dat hun taalontwikke-
ling achterblijft. Als de ouders, ondanks het moeilijke gedrag van hun kind, onder 
invloed van BoekStart blijven voorlezen, blijken deze kinderen daarvan meer te 
profiteren dan hun minder temperamentvolle leeftijdgenoten.
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concluSie

BoekStart werkt, maar niet voor alle kinderen even sterk. Naarmate kinderen 
 moeilijker in de omgang zijn heeft BoekStart meer invloed op talige activiteiten 
met de baby. BoekStart maakt ouders ervan bewust hoe belangrijk verbale input is 
voor de cognitieve ontwikkeling van hun baby en draagt er zo aan bij dat kinderen 
ondanks moeilijk gedrag toch geregeld worden voorgelezen, verhaaltjes horen en 
rijmpjes oefenen.

Opmerkelijk is dat de temperamentvolle kinderen in deze studie zelfs voor-
lopen op hun minder temperamentvolle leeftijdgenoten. Al na 15 maanden hebben 
de ‘moeilijke’ kinderen een lichte voorsprong in taalontwikkeling die, als de ver-
bale input op hetzelfde niveau wordt gecontinueerd, wellicht steeds groter wordt. 
70-80% van de kinderen met een moeilijk temperament heeft er voordeel van als 
ouders worden aangemoedigd veel en vaak verbaal te interacteren met hun kind. 
BoekStart is dus voor een heel grote groep van cruciaal belang. Onder invloed van 
BoekStart gaan deze ouders meer voorlezen, ondanks het moeilijke gedrag van hun 
baby. De scores in de controlegroep tonen aan dat qua temperament ‘moeilijke’ 
kinderen zonder BoekStart een serieus risico lopen al vroeg achter te raken in taal. 
Een achterstand die, naar verwacht mag worden, in de daarop volgende jaren alleen 
maar groter zal worden.

Een ander opmerkelijk resultaat is dat BoekStart er aan bijdraagt dat het leer-
vermogen van een deel van de kinderen beter benut wordt. BoekStart voorkomt 
niet alleen achterstanden van moeilijke kinderen, maar stelt deze kinderen ook 
beter in staat om hun taalvaardigheden optimaal te ontwikkelen.
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4 Welke ouderS profiteren van 
BoekStart?

Ouders uit BoekStart-gemeenten ontvangen een coupon voor een gratis koffertje 
met een babyboekje, cd en informatiefolders. 40% van de ouders haalt het koffertje 
op bij de bibliotheek. Het doel van deze derde studie was te bepalen wat ouders 
motiveert mee te doen met BoekStart. Grijpen ouders programma’s als BoekStart 
aan om de omgang met hun kind te verbeteren en zijn problemen rond verbale 
interactie met de baby reden om mee te doen?

Het slechtst denkbare scenario zou zijn dat alleen ouders die toch al voorlezen, 
het BoekStart-materiaal ophalen, terwijl ouders die weinig voorlezen niet mee-
doen. BoekStart moet ook aantrekkingskracht hebben op ouders als de intensiteit 
en kwaliteit van de verbale interactie met de baby te wensen overlaat. Als het kind 
snel geïrriteerd raakt, maakt dit ouders onzeker over hun kwaliteiten als opvoeder. 
Juist deze ouders kunnen BoekStart aangrijpen als een bron van tips en suggesties 
om beter met hun kind te leren interacteren. In de uitnodiging voor deelname aan 
BoekStart wordt daarom benadrukt dat verbale interactie met de baby geen uit-
stel duldt. In de brief staat bijvoorbeeld: “Wist u dat u met uw baby al boekjes kunt 
‘ lezen’?” En: “Samen praten of zingen is goed voor het contact met uw baby en voor de 
taalontwikkeling van uw kind.”

In de derde studie is getest of ouders die BoekStart het meest nodig hebben 
bereikt worden door te onderzoeken of BoekStart-ouders hun kind vaker als moei-
lijk percipiëren en of de dagelijkse interacties met hun baby een problematisch 
verloop te zien geven. Naast het voorleggen van een vragenlijst (Infant Behavior 
Questionnaire), waarmee ouders over het gedrag van hun kind rapporteerden, 
observeerden we hoe de verbale interacties binnen het gezin verliepen. Daarvoor is 
gebruikgemaakt van een ambulant registratiesysteem (LENA) dat kinderen een 
dag lang bij zich droegen. Uit het verzamelde materiaal kan worden afgeleid 
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 hoeveel taal kinderen in hun omgeving hoorden, hoeveel pogingen tot taalgebruik 
ze zelf deden en hoe vaak sprake is geweest van interactie tussen het kind en een 
 volwassene.

We hielden rekening met voor de hand liggende verklaringen voor deelname 
aan BoekStart. We verwachtten bijvoorbeeld dat hoogopgeleide ouders meer 
aangesproken zouden worden door BoekStart dan laagopgeleide ouders. Van laag-
opgeleide ouders is bekend dat zij minder dan hoogopgeleide ouders onderkennen 
hoe belangrijk praten met baby’s is (Hart & Risley, 2003). We verwachtten daarom 
dat laagopgeleide ouders, ook als ze aangeven dat de interactie met hun baby moei-
zaam verloopt, minder geneigd zijn om mee te doen met BoekStart, doordat zij zich 
minder bewust zijn van de nadelige gevolgen van weinig interactie voor hun kind. 
Hoogopgeleide ouders zijn zich meer bewust van het belang van verbale interactie 
met baby’s. Wellicht daardoor worden zij sterker aangetrokken tot Boekstart, zeker 
als zij problemen ervaren in de interactie met hun kind.

Verder verwachtten we dat ouders die de bibliotheek geregeld bezoeken, meer 
geneigd zullen zijn om mee te doen dan ouders die er zelden komen, ongeacht de 
problemen die ze ervaren als ze hun baby proberen voor te lezen. Wellicht is ook de 
gezinssamenstelling een factor van belang waarmee we rekening moeten houden als 
we onderzoeken wie met BoekStart meedoen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat 
ouders het BoekStart-koffertje vaker afhalen voor een eerstgeboren kind dan voor 
een tweede of derde kind (Vanobbergen, Daems, & Tiburg, 2009).

Steekproef

Om deelname van laagopgeleide ouders aan ons onderzoek te stimuleren, hebben 
we ouders mondeling geworven via consultatiebureaus in Den Haag, Hilversum, 
Naarden-Bussum, Schiedam en Vlaardingen. Gedurende 3 maanden waren we aan-
wezig tijdens de uren dat ouders het consultatiebureau bezochten. Aan alle ouders 
met een kind tussen de 6 en 9 maanden is gevraagd of ze wilden meedoen met 
ons onderzoek. Toen de kinderen ongeveer 12 maanden oud waren, hebben we de 
ouders en kinderen thuis bezocht om enkele vragenlijsten mondeling af te nemen. 
We streefden naar een ongeveer gelijk aantal laag-, gemiddeld- en hoogopgeleide 
ouders. Uiteindelijk participeerden in totaal 70 ouders (23 laag-, 26 gemiddeld- en 
21 hoogopgeleid).
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achtergrondvariaBelen

We stelden aan de ouders vragen over het opleidingsniveau, de aanwezigheid van 
oudere broers en/of zusjes, of ze in een BoekStart-gemeente wonen en een uitnodi-
ging voor deelname aan BoekStart hebben ontvangen en of ze zelf lid van de biblio-
theek zijn. Ouders die als hoogste opleiding middelbaar of lager beroepsonderwijs 
hebben afgerond, zijn in dit onderzoek gedefinieerd als laagopgeleid. Ouders met 
een opleiding hoger dan of gelijk aan hoger beroepsonderwijs als hoogopgeleid.

temperament

Net als in eerder onderzoek lieten we de ouders een korte, Nederlandse versie van 
de Infant Behavior Questionnaire (Rothbart, 1981) invullen, met vragen over gedrag 
tijdens het eten, slapen, wassen, spelen en aankleden. Ouders gaven op een acht-
puntsschaal aan of huilen tijdens de activiteiten bijna nooit of zeer frequent voor-
komt. Kinderen met een reactief temperament kunnen zo onderscheiden worden 
van minder temperamentvolle kinderen. We spreken van een reactief temperament 
als kinderen snel geïrriteerd raken en ze vaker dan hun leeftijdgenoten huilen tij-
dens het haren wassen, eten en spelen.

verBale interactie

We vroegen ouders om overdag een Language Environment Analysis-systeem 
(LENA) 10 uur lang te bevestigen aan de kleding van hun kind. De LENA is een 
meetinstrument dat aan de hand van hardheid en frequentie van geluiden in kaart 
brengt hoeveel woorden de ouders spreken op een dag en hoeveel klanken het kind 
maakt. Tevens wordt gemeten hoe vaak het kind binnen 5 seconden reageert op wat 
de ouder zegt. De LENA kan ook meten of er meerdere kinderen aan het woord 
zijn geweest en of er overlap in geluiden is (kinderen praten tegelijk). Daarnaast kan 
uit LENA-data worden afgeleid of er veel elektronische geluiden zijn (bijvoorbeeld 
televisie, radio, mobiel boven het bedje), of het vaak stil is, of er vaak lawaai wordt 
gemaakt en of er scherpe of harde geluiden zijn. Van de 70 ouders waren er 38 
bereid mee te doen en een dag lang LENA-gegevens te verzamelen.
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voorSpellerS in de groep van 70 kinderen

We hebben eerst getest of het temperament van het kind deelname aan BoekStart 
voorspelt in de groep van 70 kinderen. In een eerste stap gebruikten we de ach-
tergrondvariabelen als voorspellers: afstand tot een BoekStart-bibliotheek (groot/
klein), lidmaatschap van de bibliotheek (ja/nee), oudere broers en/of zussen (ja/
nee) en opleiding van ouders (hoog/laag). In tabel 1 staan de resultaten van deze 
analyse. Odds-ratio’s geven de kans weer dat ouders het koffertje ophalen bij de 
bibliotheek. Een odds-ratio van 3 wil bijvoorbeeld zeggen dat ouders onder een 
bepaalde conditie 3 keer zo vaak het koffertje ophalen als wanneer de conditie niet 
gerealiseerd is. De significante odds-ratio’s in tabel 1 tonen aan dat alle achtergrond-
variabelen deelname aan BoekStart voorspellen. Voor afstand tot de bibliotheek 
geldt bijvoorbeeld een odds-ratio van ruim 9. Dat wil zeggen dat ouders die in een 
BoekStart-gemeente wonen 9 keer vaker meedoen dan ouders die wonen in een 
gemeente zonder BoekStart. De odds-ratio voor de variabele ‘lidmaatschap van de 
bibliotheek’ is nog hoger. Dit betekent dat als ouders zelf lid zijn van de bibliotheek 
de kans bijna 13 keer groter is dat ze het BoekStart-koffertje bij de bibliotheek afha-
len dan wanneer ze geen lid zijn. De kans dat ouders van een eerste kind meedoen 
is 12 keer groter dan bij een tweede of derde kind. De resultaten bevestigen ook dat 
hoogopgeleide ouders meer meedoen met BoekStart dan ouders met een lage oplei-
ding. De kans dat een hoogopgeleide ouder meedoet, is ruim 10 keer groter dan de 
kans dat een laagopgeleide ouder meedoet. Van deze set voorspellers is de afstand 
tot de bibliotheek de sterkste voorspeller; de chi-kwadraat als indicator voor de fit 
van het model verandert het meeste wanneer deze voorspeller wordt verwijderd uit 
het model (zie de laatste kolom in tabel 1).

taBel 1 |  voorspellers van deelname aan Boekstart

verandering in chi-kwadraat 
wanneer de voorspeller 
wordt verwijderd uit 
het model

variabelen B (Se) odds ratio χ2 change (1)

Stap 1 afstand bibliotheek (klein) 2.20 (.79) 9.06** 9.67**

aantal kinderen (één) 2.46 (.93) 11.72** 9.22**

lidmaatschap bibliotheek (Ja) 2.55 (.96) 12.78** 8.86**

opleidingsniveau (hoog) 2.34 (.89) 10.38** 8.99**

constante -5.03 (.80) .00***

Stap 2 reactiviteit (hoog) 1.68 (.80) 5.37* 4.94*

constante -6.40 (1.55) .00***

noot: * p<.05, ** p<.01
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In een tweede stap voegden we temperament toe aan de set met voorspellers. Als 
alle achtergrondvariabelen zijn ingevoerd, blijkt ook het temperament van de baby 
een voorspeller te zijn voor participatie in BoekStart. De resultaten laten zien dat 
ouders eerder geneigd zijn om het BoekStart-koffertje af te halen wanneer hun kind 
een moeilijk temperament heeft. De kans dat ouders van een temperamentvolle 
baby het koffertje ophalen is bijna 5 keer groter dan de kans op participatie wan-
neer baby’s gemakkelijk in de omgang zijn. Dit wijst er dus op dat BoekStart vooral 
aantrekkingskracht heeft op ouders die problemen ervaren in de omgang met hun 
kind.

voorSpellerS in de groep van 38 kinderen

Doen ouders vooral mee omdat de interactie met hun kind te wensen overlaat? 
We onderzochten in hoeverre de verbale interacties in het gezin aanleiding zijn 
om mee te doen met BoekStart. Is weinig interactie of juist overmatig veel inter-
actie – zoals vaak voorkomt bij temperamentvolle kinderen – reden om deel 
te nemen aan BoekStart? Uit figuur 5 kan worden afgeleid dat deelname aan 
BoekStart groter is als thuis heel weinig of juist heel veel geïnteracteerd wordt met 
de baby. Als we de kwadratische functie van de LENA-scores als predictor gebrui-
ken voor deelname aan BoekStart, blijkt dat onder beide condities ouders meer 
geneigd zijn om het BoekStart-koffertje op te halen. Als er een extreme score is op 
verbale interactie (heel hoog of heel laag) halen ouders het koffertje 3 keer zo vaak 
op bij de bibliotheek als ouders die gemiddeld scoren op verbale interactie (tabel 2). 
Deze resultaten indiceren dat het daadwerkelijke verloop van verbale interactie in 
het gezin deelname aan BoekStart voorspelt; problematisch verlopende interacties 
zijn aanleiding mee te doen met BoekStart.

taBel 2 |  verBale interacties thuis als voorspeller voor deelname aan Boekstart

variabelen B (Se) odds ratio

afstand tot bibliotheek 1.52(.97) 4.58

opleidingsniveau 2.98 (1.36) 19.67*

verbale interactie

Factor score .01 (.46) 1.01

kwadratisch functie  1.14 (.55) 3.11*

constante -5.40 (9.77) .004**

noot: * p<.05, ** p<.01
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weinig gemiddeld veel
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figuur 5 |  kWaDratiScH verBanD tUSSen verBale interactie en ParticiPatie in BoekStart. 

in Gezinnen met veel oF WeiniG interactie WorDt Het koFFertJe vaker 

oPGeHaalD.

correlatie tuSSen verBale interactie en temperament

We vonden ook een kwadratisch verband tussen temperament en de frequentie 
van de verbale ouder-kindinteractie. Dit duidt erop dat temperament en verbale 
interacties in het gezin nauw samenhangen. De kwadratische correlatie tussen 
temperament en verbale interactie suggereert dat kinderen met een moeilijk tempe-
rament soms veel en soms weinig interacties uitlokken. Waarschijnlijk zijn er veel 
interacties als ouders vaak bezig zijn te sussen of gedrag te corrigeren. Er is juist heel 
weinig interactie als ouders meer geneigd zijn negatief gedrag te negeren en het kind 
met rust te laten als het tevreden is.
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concluSie

Het percentage ouders dat met BoekStart meedoet, ligt in onze onderzoeksgroep 
iets lager dan het landelijke gemiddelde (40%); 30% van de ouders heeft het 
 koffertje afgehaald bij de bibliotheek. Dit verschil is veroorzaakt doordat we ook 
ouders hebben meegenomen die in een dorp of stad woonden waar BoekStart nog 
niet was geïmplementeerd. Naast de afstand tot de BoekStart-bibliotheek spelen 
lidmaatschap van de bibliotheek en het aantal kinderen een rol. Ouders zijn eerder 
geneigd het koffertje af te halen voor hun eerste kind, of wanneer zij lid zijn van 
de bibliotheek.

Onze resultaten tonen ook aan dat ouders van kinderen met een moeilijk tem-
perament op zoek gaan naar handreikingen die een positieve wending kunnen 
geven aan de interacties met hun temperamentvolle baby. Als ouders het gedrag van 
hun baby’s moeilijk vinden, doen ze vaker mee met BoekStart. Ook de taalobserva-
ties met de LENA laten zien dat wanneer de verbale interactie extreem hoog of laag 
is, ouders eerder geneigd zijn om deel te nemen aan BoekStart. Deze resultaten sug-
gereren dat ouders zonder hulp van buitenaf vaststellen dat de interactie met hun 
kind niet optimaal verloopt en dat verbetering nodig is. Ze grijpen BoekStart aan 
om de interacties met hun kind te optimaliseren.

De kans dat een ouder van een temperamentvol kind op zoek gaat naar hulp is 
in hoogopgeleide gezinnen veel groter dan in laagopgeleide. Het percentage kinde-
ren met een moeilijk temperament is even groot in de groep hoog- en laagopgeleide 
ouders. Maar slechts 13% van de laagopgeleide ouders heeft het BoekStart-koffertje 
afgehaald bij de bibliotheek, terwijl dit percentage bijna 3 keer hoger lag in de groep 
hoogopgeleide ouders. De lage participatie in de groep laagopgeleide ouders is alar-
merend, omdat we juist in die groep verwachten dat BoekStart een verandering in 
het dagelijkse interactiepatroon kan bewerkstelligen wanneer kinderen vaak moei-
lijk gedrag laten zien. Laagopgeleide ouders constateren wel dat er problemen zijn 
in de interactie met hun kind, maar beseffen minder goed wat de consequenties van 
deze problemen zijn voor de taalontwikkeling van het kind.

Het is belangrijk om in adviezen aan ouders, demonstratievideo’s en workshops 
rekening te houden met het gedrag van het kind. Waar de bibliotheek nu voor-
namelijk is ingericht op voorlezen aan alle kinderen, ligt het gezien onze bevindin-
gen voor de hand in te spelen op meer problematische interacties. Uit dit onderzoek 
blijkt immers dat veel ouders op zoek zijn naar tips en suggesties om de verbale 
interactie met moeilijke kinderen te verbeteren. Voor laagopgeleide ouders is het 
ook belangrijk dat ze meer inzicht krijgen in de intensiteit en kwaliteit van de inter-
actie met hun kind en de noodzaak om interacties te intensiveren.
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diScuSSie en a anBevelingen

Ouders zijn niet alleen verantwoordelijk voor het fysieke welzijn van hun jonge 
kinderen, maar ook voor hun cognitieve ontwikkeling. BoekStart is ontwikkeld om 
ouders te helpen verbale interacties te initiëren die de cognitieve ontwikkeling kun-
nen stimuleren. In een reeks studies hebben we getoetst
1. of een extensieve interventie – zoals BoekStart – een stimulans is voor ouders 

om hun kind al in het eerste levensjaar voor te lezen en of de vroege start met 
voorlezen een positief effect heeft op de taalontwikkeling van baby’s,

2. of ouders met qua gedrag moeilijke kinderen meer van BoekStart kunnen profi-
teren en

3. of ouders BoekStart gebruiken als bron van tips en suggesties om de verbale 
interactie met hun kind te optimaliseren.

Bevindingen

eFFecten van BoekStart

Voorlezen aan baby’s heeft kortetermijneffecten. Ouders die onder invloed van 
BoekStart vaker voorlezen en meer boekjes op de babyboekenlijst herkennen, 
hebben kinderen die hoger scoren op taal als de kinderen 15 maanden oud zijn. 
We vonden ook dat effecten sterker zijn op langere termijn, als kinderen 22 maan-
den oud zijn. Dit wijst op een sneeuwbaleffect: een vroege start met voorlezen 
stimuleert de taal en zorgt ervoor dat kinderen steeds meer plezier krijgen in voor-
lezen. Voorlezen gebeurt daardoor steeds vaker en vormt een steeds sterkere stimu-
lans voor de taalontwikkeling van het kind. De gevonden effecten zijn weliswaar 
klein, maar significant en relevant. Bovendien kunnen we verwachten dat de ver-
schillen groter worden naarmate kinderen ouder worden.
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‘moeiliJke’ kinDeren

De effecten van BoekStart zijn sterker naarmate kinderen moeilijker in de omgang 
zijn. Moeilijke kinderen – ze huilen veel tijdens dagelijkse activiteiten als eten, in 
bad en naar bed gaan – worden minder vaak voorgelezen dan gemakkelijke kin-
deren. Dit bleek uit de verschillen binnen de controlegroep. Maar onder invloed 
van BoekStart verdwijnen deze verschillen en worden moeilijke kinderen even vaak 
voorgelezen als gemakkelijke kinderen. Het resultaat is dat de woordenschat van 
temperamentvolle kinderen meer profiteert van BoekStart dan de woordenschat 
van minder temperamentvolle kinderen. In de groep moeilijke kinderen heeft een 
extensieve interventie als BoekStart zelfs een middelgroot effect. Gemiddeld scoren 
BoekStart-kinderen met een moeilijk temperament een halve standaarddeviatie 
hoger dan moeilijke kinderen uit de controlegroep. Dit geeft aan dat 70 tot 80% 
van de moeilijke kinderen in de BoekStart-groep meer vooruitgaat in taal dan een 
vergelijkbare groep zonder BoekStart. Ouders zijn geneigd voorlezen uit te stellen 
in de groep moeilijke kinderen, maar als ouders dankzij BoekStart toch voorlezen 
aan temperamentvolle kinderen, blijken die daar zelfs meer van te profiteren dan 
andere kinderen. Al na 15 maanden blijken ze gemiddeld voor te lopen met hun 
woordenschat.

ontvankeliJkHeiD voor BoekStart

Als ouders problemen ervaren in de omgang met hun kind, blijken zij vaker met 
BoekStart mee te doen dan ouders van kinderen met een gemakkelijk tempera-
ment. Kennelijk gaan ouders op zoek naar tips en suggesties via deelname aan 
BoekStart als ze zich ervan bewust zijn dat de interacties met hun kind niet opti-
maal zijn. Ze verwachten via BoekStart oplossingen te vinden voor de problemen 
die ze ervaren in de dagelijkse omgang met hun kind. Ze merken dus zelf proble-
men in de interactie op en grijpen BoekStart aan als een kans om ondersteuning 
te krijgen.

aanBevelingen

ScHolinG van BiBliotHeekmeDeWerkerS

In een quasi-experimenteel onderzoek is aangetoond dat voorlezen aan baby’s van 
rond de 8 maanden een stimulans is voor hun taalontwikkeling. Vooral als ouders 
de interacties met hun kind als problematisch ervaren, blijkt BoekStart een bron 
van inspiratie te zijn en voorlezen in gezinnen te bevorderen. Dit heeft consequen-
ties voor het aanbod van de bibliotheken. Ze kunnen er rekening mee houden 
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dat veel ouders die advies vragen of meedoen aan workshops, de verbale interac-
tie met hun kind als problematisch ervaren. Dat is nu nog nauwelijks het geval. 
Bibliotheekmedewerkers zijn er vooral op gericht om ouders algemene tips te geven 
over voorlezen aan baby’s, maar nog niet geschoold om ouders te adviseren wanneer 
ouder-kindinteracties minder goed verlopen. Door bibliotheekmedewerkers bij te 
scholen over interactie met moeilijke kinderen, kunnen ze hun adviezen verbreden 
en kan de bibliotheek zich nog meer profileren als centrum waar ouders terecht-
kunnen voor advies over cognitieve stimulering.

meer WorkSHoPS

Bibliotheekmedewerkers geven naast individueel advies ook workshops over het 
belang van een vroege start met voorlezen. Uit de vragenlijst blijkt dat maar 5% van 
de ouders gebruikmaakt van dit aanbod. De aantrekkingskracht van bijeenkom-
sten kan verhoogd worden door meer in te spelen op de vragen van de ouders die 
meedoen. Wellicht kunnen de bijeenkomsten meer worden afgestemd op ouders 
die ontevreden zijn over de interacties met hun kind. Deze ouders zijn op zoek naar 
suggesties om verbale interactie met hun kind tijdens voorlezen en andere activitei-
ten te optimaliseren. Hun kinderen reageren vaak afwerend op pogingen om ze een 
boekje voor te lezen en ouders weten niet hoe ze daarmee om kunnen gaan. Met de 
hulp van orthopedagogen kan geschikt cursusmateriaal worden ontwikkeld voor 
‘moeilijke’ kinderen.

riSico-oUDerS

Ouders met een mbo-opleiding of lager voelen zich minder aangetrokken tot 
het BoekStart-programma. Deze ouders onderkennen weliswaar dat hun kind 
een moeilijk temperament heeft, maar dit vormt voor hen geen motief om met 
BoekStart mee te doen. Misschien zijn deze ouders er niet van overtuigd dat de 
interactie binnen hun gezin de taalontwikkeling onvoldoende stimuleert en is 
daardoor de kans op taalachterstanden bij hun kind groot. Medewerkers van 
consultatiebureaus zouden deze risico-ouders nog meer moeten aanmoedigen tot 
deelname aan BoekStart dan nu al gebeurt. Ouders van kinderen die ongeveer 3 
of 7 maanden oud zijn, wordt tijdens hun consultatiebureaubezoeken gevraagd of 
ze het BoekStart-koffertje hebben afgehaald. Maar misschien zou BoekStart bij 
risico-ouders nog sterker gepromoot moeten worden. Wellicht is voor risico groepen 
een actiever beleid aan te bevelen, waarbij ouders ervan overtuigd worden dat de 
kwaliteit en de kwantiteit van verbale interactie binnen hun gezin tekortschiet. 
LENA, het apparaatje dat het taalgebruik registreert en in kaart brengt, biedt de 
mogelijkheid de verbale interactie binnen het gezin te vergelijken met taal in andere 
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gezinnen en zo aan ouders te laten zien dat de kans op een verstoorde of vertraagde 
taalontwikkeling aanwezig is. Directe coaching van ouders door medewerkers van 
het consultatiebureau naar aanleiding van de LENA-registratie kan ouders er mis-
schien van overtuigen dat een vroege start met voorlezen van belang is voor de 
taalontwikkeling van hun kind en dat deelname aan BoekStart belangrijk is. Een 
intensievere samenwerking tussen consultatiebureau en bibliotheek, speciaal gericht 
op deze groep ouders, is daarom wenselijk.

intenSiverinG van BoekStart

In Nederland krijgen ouders op slechts één moment een oproep toegestuurd voor 
het afhalen van een BoekStart-koffertje. In Engeland krijgen de ouders twee keer 
vóór het vierde levensjaar van hun kind een pakketje thuisgestuurd (Wade & 
Moore, 1998). Het voordeel daarvan is dat ouders er aan herinnerd worden dat 
voorlezen belangrijk is voor de taalontwikkeling en dat ze zien welke materialen 
voor verschillende leeftijden geschikt zijn. Door op meerdere momenten een pakket 
aan te bieden, vergroten we de kans dat ouders op een van de oproepen reageren en 
dat op termijn (nog) grotere effecten op taalontwikkeling bereikt worden.
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