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Veelgestelde vragen over Taalvisite 

1. Hoe weten jullie dat de kinderen een taalachterstand hebben? 

Kinderen worden aangemeld door basisscholen en door peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven. Verder is er een nauwe samenwerking met het consultatiebureau,  

Logopedie Woerden en Welzijn Woerden. Deze instanties signaleren en nemen indien nodig 

contact op met de school of peuterspeelzaal om zodoende een kind aan te melden.  

Het uitgangspunt is dat de kinderen een lage woordenschat, moeite met zinsopbouw of 

begrijpend lezen hebben. 

2. Stuurt de Bibliotheek zomaar een taalvrijwilliger naar een gezin? 

De taalvrijwilliger krijgt een intake- en introductiebijeenkomst en krijgt als vervolg daarop 

een training met als onderwerpen: educatie, didactiek en interactief voorlezen. De training is 

gericht op het overbrengen van leesplezier en taalvaardigheden op de ouders, via het kind.  

Ook wordt er in de Bibliotheek een uitleg gegeven over de collectie. Zowel de taalvrijwilliger 

als het gezin moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De taalvrijwilligers moet in het 

bezit zijn van een bewijs van goed gedrag, afgegeven door de gemeente. 

De leerkracht of peuterleid(st)er voert een intakegesprek met de ouders en bepaalt of een 

gezin in aanmerking komt voor Taalvisite. De eerste kennismakingsbijeenkomst tussen 

taalvrijwilligers en gezin vindt altijd plaats in de Bibliotheek. Het gezin tekent dan ook een 

intentieverklaring, waarin duidelijke afspraken staan. We hebben ook regelmatig contact 

met de taalvrijwilligers en het gezin over de voortgang.  

3. Na 15 weken zit de taak van de taalvrijwilligers erop. Wordt er dan door de 

ouders voorgelezen? 

De kennismaking met het gezin en de taalvrijwilligers vindt plaats in de Bibliotheek. Het kind 

krijgt gratis een bibliotheekpas. De ouders worden actief gestimuleerd om regelmatig de 

Bibliotheek te bezoeken en om dagelijks op vaste tijden te gaan (voor)lezen, in het 

Nederlands (of in de eigen taal).  

4. Helpt Taalvisite? 

De grootste winst is dat vrijwel alle kinderen het plezier van lezen ontdekken daardoor uit 

zichzelf gaan lezen. Hierdoor gaan bijna alle kinderen flink vooruit in hun leesvaardigheden, 

het spreken en/of woordenschat. Vaak gaan ouders en kinderen samen woorden opzoeken 

die ze nog niet kennen. De rol van ouders is hierbij zeer belangrijk. De Bibliotheek meet de 

voortgang van elk kind na 6 weken en aan het eind van de Taalvisite. Op deze manier kan 

tijdens het traject worden bijgestuurd indien nodig. Mocht de ouder zelf ook hulp willen, dan 
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kan er worden doorverwezen naar bijvoorbeeld het Taalhuis. Via Taalvisite wordt door 

vroege meting soms een andere (bijv. medische) oorzaak gevonden voor taal- en 

spraakproblemen bij een kind. Wij verwijzen dan na overleg door naar een professionele 

instantie. 

5. Kunnen de ouders niet zelf voorlezen? 

Helaas is niet elke ouder in staat om zijn kind optimaal te begeleiden bij taalverwerving. 

Soms spreken de ouders onvoldoende Nederlands, zijn laaggeletterd of is het gezin laagtalig 

en hebben ouders wat handvatten nodig voor het zelfstandig bevorderen van de taligheid 

van hun kind. Maar binnen een gezin kunnen ook andere omstandigheden van invloed zijn: 

een ziek kind, scheiding, ziekte van de ouder etc.  

 

6. Is een uur voorlezen niet saai? 

Een uur lang lezen is inderdaad lang, zeker voor jonge kinderen. Daarom lezen we niet alleen 

voor, we doen ook taalspelletjes met de kinderen. Ook worden er liedjes gezongen en er 

wordt gepraat met de kinderen. Op deze manier leren we ouders dat zij naast het stimuleren 

van lezen ook tijdens dagelijkse bezigheden als aankleden (slofje, sandaal, slipper, schoen, 

laars, enz), spelletjes (dobbelen, drukken, gooien, leggen), eten (broccoli, bloemkool, uien), 

enz. de focus op taal  kunnen leggen door consequent te benoemen van wat ze doen, zien, 

horen en voelen.  

7. Behoort taalonderwijs niet tot het takenpakket van school? 

Dat klopt maar soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Taalvisite helpt kinderen met 

de taalontwikkeling en leesplezier. Hierdoor ontdekken vrijwel alle kinderen het plezier van 

lezen en gaan daardoor uit zichzelf lezen. Door het lezen van woorden in een context gaan 

vrijwel alle kinderen flink vooruit in hun leesvaardigheden, het spreken en/of woordenschat. 

De ouders worden hier direct bij betrokken, zodat zij het na 15 weken van de taalvrijwilligers 

kan overnemen. De kinderen die doorverwezen worden naar Taalvisite kunnen hun 

achterstand zonder extra begeleiding niet meer inhalen.  

8. In Nederland leert iedereen toch lezen en schrijven? 

In Nederland is 10% van de bevolking laaggeletterd. Dit zijn 1,5 miljoen inwoners waarvan 1 

miljoen autochtone Nederlanders zijn. Ook betreft het niet alleen oudere mensen, 15% van 

jongeren in de leeftijd van 15-25 jaar is functioneel laaggeletterd. 

9. Is het erg als je niet goed leert lezen?  

Als lezen moeilijk is, word je beperkt in je dagelijks leven. Op school is taal voor alle vakken 

essentieel: zonder goede leesvaardigheid kun je moeilijk nieuwe informatie leren of 

opdrachten goed uitvoeren. Ook na school blijft taal en leesvaardigheid belangrijk, 

bijvoorbeeld bij het schrijven van (sollicitatie)brieven, het doen van een belastingaangifte, 

communiceren via e-mail, het volgen van het nieuws, informatie zoeken op internet, het 

begrijpen van de bijsluiters bij medicijnen, enzovoorts.  


