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Voorwoord 
 
 
In 2021 hebben we vol ingezet op het ontwikkelen van nieuwe voorleesprojecten en het (verder) 
verbeteren van de kwaliteit van onze projecten en voorlezers. Ik ben er trots op dat we meer en 
meer worden gezien als dé voorleesspecialist in Dordrecht en omgeving. We worden vaker 
gevraagd om voorleesprojecten en voorleescursussen op maat te maken. We trekken voorlezers 
aan die zich met hart en ziel inzetten en open staan om zich te ontwikkelen tot goede voorlezers. 
Partners geven positieve feedback op de inzet van door ons getrainde en begeleide voorlezers. 
 

“We zien een duidelijke meerwaarde van het voorlezen bij leerlingen thuis. Buiten het feit  
dat het goed is voor hun taal, zie je dat het zelfvertrouwen toeneemt bij deze leerlingen.” 

 
“De groepsleiding geeft aan te kunnen zien dat de voorleesouders handvatten mee  

hebben gekregen en met veel enthousiasme komen voorlezen.” 
 

Voorlezen is een activiteit die de kwaliteit van het onderwijs, de opvoeding van kinderen en van 
de ouderenzorg kan verbeteren. Voorlezen is veel meer dan een taalactiviteit. Voorlezen is een 
activiteit die vanuit de relatie tussen de voorlezer en haar luisteraar(s) waarde en betekenis krijgt; 
voor de taalontwikkeling van kinderen en voor de sociaal-emotionele basis van luisteraars – jong 
én oud. Daar geloven we in en dat zien we terug tijdens onze voorleesmomenten.  
 

“Voorlezen is de krik om het onderwijs op te krikken.” 
 
We zien kansen om het primair onderwijs dat worstelt met een groot lerarentekort en behoud 
van kwaliteit van onderwijs te ondersteunen. We sluiten hiermee aan bij het advies van de 
onderwijsinspectie. Zij geeft in haar rapport ‘Staat van het onderwijs 20221’ het advies aan het 
primair onderwijs om prioriteit te geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de 
basisvaardigheden taal en rekenen. Stichting Voorlezen kan met haar (op maat gemaakte) 
voorleesprojecten een waardevolle aanvulling zijn op het taalonderwijs voor basisschool 
leerlingen. 
 
Voorlezen doe je samen! 
 
Onze voorlezers nodigen hun luisteraars – jong en oud / één-op-één en in groepsverband – uit 
om samen plezier te hebben in de voorgelezen boeken en om samen te leren en te ontdekken. 
Luisteraars weten zich door onze voorlezers gezien en gehoord. Maar wij - Stichting Voorlezen – 
kunnen het niet alleen. We zijn dankbaar voor de vele partners waarmee wij samenwerken in 
Dordrecht en omgeving. Eind dit jaar hebben we het Dordts netwerk van voorleesambassadeurs 
geïnstalleerd. Een initiatief van de Bibliotheek AanZet en Stichting Voorlezen samen.  
 
Samen met onze voorlezers, partners én de voorleesambassadeurs zetten we ons de komende 
jaren nog meer in voor het versterken van het voorleesklimaat in Dordrecht. 
 
 
Ilse van Donkelaar 
directeur 
ilse.vd@voorlezen.org en 06-41362309 

																																																								
1 Meer informatie: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs 
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1. Nieuwe ontwikkelingen 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
1.1 Inleiding 

 
Stichting Voorlezen heeft in 2021 drie grote ontwikkelingen in gang gezet. Ten eerste, we hebben 
geïnvesteerd in scholing en begeleiding van voorlezers. Ten tweede, we hebben nieuw voorlees-
aanbod ontwikkeld. Ten derde, we hebben, samen met de Bibliotheek AanZet, het initiatief 
genomen een netwerk van voorleesambassadeurs te starten. Met elkaar staan we sterker en 
kunnen we voorlezen beter zichtbaar maken in onze stad.  
 

 
1.2 Investeren in scholing en begeleiding 

 
Voorlezen is een vak! 
 
Zet een goede en een minder goede voorlezer met hetzelfde boek voor dezelfde groep luisteraars 
en na afloop kunnen de luisteraars precies vertellen waarom ze de ene voorlezer beter vonden 
dan de andere. Iedereen kan voorlezen, maar niet iedereen kan goed voorlezen. Daarom hebben 
wij dit jaar geïnvesteerd in het verbeteren van het scholingsaanbod voor voorlezers. Er is een 
scholingsaanbod ontwikkeld waarmee voorlezers zich kunnen ontwikkelen tot goede voorlezers. 
De reacties van onze voorlezers én van onze partners zijn positief.  
 
De aanleiding om het scholingsaanbod te verbeteren is tweeledig. Ten eerste, de voorlezers staan 
open om meer te leren en willen graag goede voorlezers zijn of worden. Ten tweede, willen wij de 
kwaliteit van onze voorlezers kunnen garanderen voor basisscholen die ‘voorleespret’ (zie ook 
hoofdstuk 2) inzetten om de taalontwikkeling van hun leerlingen te bevorderen. 
 

 
“Ik dacht een training van drie uur. Wat kan je allemaal vertellen over voorlezen?  

Maar de drie uur zijn omgevlogen. En ik heb veel nieuwe dingen geleerd.” 
 

een nieuwe voorlezer  
 

investeren in kwaliteit en partnerschap 
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1.3 Nieuw (online) voorleesaanbod 
 
Voorlezen doen wij op verschillende manieren! 
 
We zijn trots op wat we dit jaar aan nieuw voorleesaanbod hebben neer gezet. We zijn flexibel 
ingespeeld op de situatie (coronamaatregelen) en op de specifieke vraag van twee scholen (meer 
kinderen bereiken met voorlezen). De opgedane kennis en ervaring zetten we ook na 2021 in. 
Want: hoe meer er wordt voorgelezen, hoe beter het is voor de taalontwikkeling van de kinderen. 
Drie voorbeelden van nieuw voorleesaanbod: 
 
We hebben vijf voorleesfeestjes via livestreams georganiseerd. Ze zijn goed bezocht. Zo waren er 
80 kinderen bij onze livestream ‘op reis naar de maan’! (zie ook: paragraaf 2.5).  
 
We hebben een voorleescursus van drie modulen gegeven aan ouders die daarna zijn gaan 
voorlezen in de onderbouwklassen (zie ook: paragraaf 2.3). 
 
 

 
“De groepsleiding geeft aan te kunnen zien dat de voorleesouders handvatten 

mee hebben gekregen en met veel enthousiasme komen voorlezen.” 
 

Veerle Kuijpers (Kiem) 
 

 
 
We hebben na schooltijd aan acht groepjes van 3-5 leerlingen op een school in Dordrecht 
voorgelezen (zie ook: paragraaf 2.3). 
 
 
 
1.4 Netwerk van voorleesambassadeurs 
 
Voorlezen vinden veel mensen leuk om te doen, en belangrijk om door te geven! 
 
Toen het landelijke leesoffensief in 2020 werd gelanceerd, zeiden de beiden directeuren van 
Stichting Voorlezen en de Bibliotheek AanZet tegen elkaar: “Wij gaan samen een lokaal leesoffensief 
initiëren. We willen lezen en voorlezen concreet en lokaal op de agenda zetten.” Op 17 november 2021 is de 
eerste groep van veertien voorleesambassadeurs gepresenteerd op het verjaardagsfeest van 
Stichting Voorlezen. Ze vinden elkaar in het plezier in voorlezen, het belang van voorlezen aan 
kinderen en dat er meer moet worden voorgelezen. (zie meer: paragraaf 4.3) 
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2. Voorleespret 
 

         
 
 
 
 
 
 
2.1  Inleiding 
 
‘Voorleespret’ is het taalstimuleringsproject van Stichting Voorlezen voor kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 12 jaar. Het project omvat in 2021: voorleespret thuis, voorleespret op school, 
voorleespret op de zomerschool en voorleespret in het museum. We voeren ‘voorleespret’ uit 
voor basisscholen in Dordrecht, Stichting Zomerschool Dordrecht en het Nationaal 
Onderwijsmuseum.  
 
 
2.2  Voorleespret thuis 
 
Basisscholen melden twee keer per jaar een aantal kinderen en hun ouders aan voor ‘voorleespret 
thuis’ en wij koppelen deze kinderen aan een voorlezer. De voorlezers lezen wekelijks een uur bij 
het gezin thuis voor, gedurende een half jaar. Tijdens deze voorleesbezoeken stimuleert de 
voorlezer de ouder het voorlezen over te nemen, het bibliotheekbezoek te integreren en 
regelmatig de voorleesfeestjes in het Nationaal Onderwijsmuseum te bezoeken. Ook bezoekt de 
voorlezer samen met het gezin kinderboekwinkel de Giraf. De Giraf en Stichting Voorlezen 
geven samen een boekenbon van vijftien euro aan alle voorleesgezinnen. De deelnemende 
kinderen, ouders, voorlezers en leerkrachten worden uitgenodigd voor de feestelijke afsluiting 
van het project.  
 
Dit jaar doen zeven scholen mee met ‘voorleespret thuis’: de Albatros, Don Bosco, de Fontein, 
de Mondriaan, Prinses Juliana en de Statenschool. In de tabel hieronder staan het aantal kinderen 
per school en per voorleesseizoen op een rij.  
 
 
 
 
 

Voorlezen is onze uitnodiging om  
samen te zijn, plezier te hebben en te leren 
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voorleespret thuis 
2021 

school 01-jan-2021 instroom   totaal uitstroom 31-dec-2021 
Albatros 
seizoen 2020.2 
seizoen 2021.2 

 
4 

(4) 

 
0 
0 

 
4 
4 

 
0 
4 

 
4 
0 

Don Bosco 
seizoen 2020.2 
seizoen 2021.1 

 
7 
0 

 
0 
5 

 
7 
5 

 
7 
5 

 
0 
0 

Fontein 
seizoen 2020.2 
seizoen 2021.1 
seizoen 2021.2 

 
2 
0 
0 

 
0 
2 
1 

 
2 
2 
1 

 
2 
2 
1 

 
0 
0 
1 

Mondriaan 
seizoen 2020.2 
seizoen 2021.2 

 
2 
0 

 
0 
2 

 
2 
2 

 
2 
0 

 
0 
2 

Mozaïek 
seizoen 2021.1 
seizoen 2021.2 

 
0 
0 

 
5 
6 

 
5 
6 

 
5 
0 

 
0 
6 

Pr. Juliana 
seizoen 2020.2 
seizoen 2021.1 
seizoen 2021.2 

 
5 
0 
0 

 
0 
5 
5 

 
5 
5 
5 

 
5 
5 
0 

 
0 
0 
5 

Statenschool 
seizoen 2021.1 
seizoen 2021.2 

 
0 
0 

 
4 
4 

 
4 
4 

 
4 
0 

 
0 
4 

totaal 20 36 56 42 23 
 
 
Het effect van ‘voorleespret thuis’ op de deelnemende kinderen in 2021 is volgens de voorlezers2:  
 

• Het kind kan zich iets beter concentreren.  
• Het kind gebruikt nieuwe woorden. 
• Het kind maakt iets betere zinnen. 
• Het kind praat meer tijdens het voorleesbezoek.  
• Het kind heeft plezier in voorlezen en vooral in het spelletje tot slot! 

 
Over de betrokkenheid van de ouders bij de voorleesbezoeken in 2021 zeggen de voorlezers:  
 

• Bijna de helft van de ouders doet actief mee met de voorleesbezoeken. 
• Driekwart van de ouders leest de kinderen thuis voor.  
• Ouders die voorlezen doen dat zowel in de thuistaal als in het Nederlands. 
• Weinig ouders beschikken zelf over een collectie boeken in hun thuistaal. 
• De boeken in een andere taal krijgen de ouders voornamelijk via de voorlezer – uit de 

collectie van ‘Dordrecht leest voor… in alle talen’3. 

																																																								
2 Aan het eind van het voorleesseizoen evalueren voorlezers de voortgang van het project in hun 
voorleesgezinnen. Het is goed te beseffen dat deze evaluatie subjectief van aard is. Voorlezers geven hun eigen 
oordeel over het resultaat van het project. 
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Voorlezers vertellen over hun mooiste herinnering aan het voorleesgezin.  
 
 

“Dat ik voor de kinderen echt wat ben gaan betekenen en ze ernaar uitkijken dat ik kom.” 
 – een voorlezer 

 
 “Eerst vond ze het boek niet zo leuk, maar na verder kijken blijkt er  
veel te ontdekken en is het zelfs een boek waar je om kan lachen.” 

 – een voorlezer 
 

“Het enthousiasme van moeder en kind.”  
 – een voorlezer 

 
 

 
Scholen die meedoen zijn positief over het project.  
 
 

“We zien een duidelijke meerwaarde van het voorlezen bij leerlingen thuis.  
Buiten het feit dat het goed is voor hun taal, zie je dat het zelfvertrouwen toeneemt  

bij deze leerlingen. De rol van de ouders is actiever, omdat ze hebben gezien en geleerd  
wat het voorlezen met hun kind doet. En ook wat ze daar zelf aan bij kunnen dragen.  

Regelmatig komen ouders vragen of hun kind nog een keer mee kan doen. 

“Wij vertellen externen dat we meedoen aan ‘voorleespret thuis’ en hoe belangrijk we  
dit vinden. We raden het andere scholen dan ook echt aan. We vinden de samenwerking  

met Stichting Voorlezen erg plezierig. Het is goed om te zien dat er elke keer weer nieuwe 
activiteiten ontplooid worden. Het is een professionele organisatie die uitdraagt  

hoe belangrijk voorlezen is. Dus gaan we graag door!” 

 – Petra Bijlsma (Prinses Julianaschool) 
 

 
 
 
2.3  Voorleespret op school  
 
In 2021 zijn we benaderd door twee scholen in Dordrecht die meer leerlingen willen bereiken 
met voorlezen. We hebben de volgende projecten voor deze scholen ontwikkeld:  
 
Voorleesproject met voorleesouders  
Samen met een school in Dordrecht hebben we een project ontwikkeld waardoor de school 
ouders kan inzetten om in de klassen voor te lezen. Wij hebben ouders in een aantal 
workshopochtenden getraind in ‘goed voorlezen’ en we begeleiden ze tijdens het proces naar het 
voorlezen in de klas toe. 
 

																																																																																																																																																																													
3 De Bibliotheek AanZet heeft een collectie boeken in vreemde talen; deze staat in de Bibliotheek Crabbehoff en 
kan met een biebpasje geleend worden. Stichting Voorlezen  heeft een collectie boeken in vreemde talen; deze 
staat in het kantoor van de stichting en kan geleend worden via de voorlezer. 
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De school combineert met dit project twee doelen op een aansprekende en inspirerende manier 
met elkaar. Er wordt méér voorgelezen in de klassen. Er zijn méér ouders betrokken in school.  
Door onze stichting te vragen brengt school expertise over voorlezen in school en krijgt ze hulp 
bij de praktische organisatie van het project.  
 
 
 

“De communicatie met jullie verloopt soepel. Wij hebben op school veel aandacht voor lezen  
en willen ouders er meer bij betrekken. Door er samen over te praten, is het voorleesproject  
ontstaan. Jullie scholen en begeleiden ouders die voor gaan lezen in de onderbouwklassen.  

Wat fijn is, is dat jullie makkelijk bereikbaar zijn en heel betrokken. Van wat ik  
gehoord heb van de voorleesouders en wat ik ook zie als ik binnenloop, bieden jullie  

inspirerende workshopochtenden waar de ouders echt wat mee kunnen.  
 

 Ik zou dit project dan ook zeker aanraden voor andere scholen  
die willen starten met het inzetten en opleiden van voorleesouders.” 

 
 – Veerle Kuijpers (Kiem) 

 
 

 
Voorleesgroepjes op school 
Samen met een school in Dordrecht hebben we ‘voorleespret thuis’ naar school gebracht door in 
kleine groepjes aan leerlingen voor te lezen, gedurende een periode van veertien weken. We 
hebben aan acht groepjes van drie tot vijf leerlingen voorgelezen in de leeftijd van vijf tot twaalf 
jaar. De school investeert hiermee in de taalontwikkeling van taalzwakke kinderen. 
 
 
2.4 Voorleespret op de zomerschool 
 
Stichting Zomerschool Dordrecht heeft Stichting Voorlezen gevraagd om gedurende de 
zomerschool van twee weken vier keer een half uur voor te lezen in de onderbouwgroepen. Het 
overkoepelende thema is ‘de jungle’. Het voorlezen gebeurt in de onderbouwklassen en wordt op 
een leuke manier geïntroduceerd en uitgebreid met verwerkingsopdrachten. De voorlezers 
worden warm onthaald door de kinderen.  
 
 
2.5  Voorleespret in het museum 
 
Dit jaar hebben we vijf voorleesfeestjes via livestreams georganiseerd4 en drie fysieke 
voorleesfeestjes in het Nationaal Onderwijsmuseum.  
 
De voorleesfeestjes via livestreams zijn een groot succes. Er nemen gemiddeld 36 kinderen per 
livestream deel. Het hoogtepunt is de livestream ‘Reis naar de maan’ waar 80 kinderen een half 
uur lang geboeid meekijken en actief meedoen.  

																																																								
4 De aanleiding om voor livestreams te kiezen is de lock-down die in het land geldt om de coronapandemie te 
bestrijden en als gevolg daarvan musea en andere openbare gebouwen, winkels en scholen dicht zijn.  
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Wij leren elke livestream bij op welke manier we het programma zo moeten maken dat kinderen 
het verhaal in worden getrokken en ze actief mee doen. We zien dat er een andere groep kinderen 
meedoet met de livestreams dan met de fysieke voorleesfeestjes in het Onderwijsmuseum. De 
kinderen die naar de livestreams kijken zijn ouder dan de kinderen die in het Onderwijsmuseum 
naar onze voorleesfeestjes komen; gemiddeld 7 tegenover gemiddeld 5 jaar. Een derde van het 
aantal kinderen komt via via bij onze livestreams terecht. Dat is meer dan bij de fysieke 
voorleesfeestjes. We hebben vooral veel kinderen uit de Eritrese gemeenschap uit Dordrecht en 
Zwijndrecht mogen verwelkomen bij onze livestreams. Het valt op dat onze contactpersonen 
meer en beter onze livestreams doorzetten naar de kinderen met wie zij in contact staan dan naar 
onze fysieke voorleesfeestjes.  
 
In het nieuwe jaar willen we onze opgebouwde expertise onderhouden en mogelijkheden 
onderzoeken voor een standaard aanbod van voorleesfeestjes via livestreams.  
 
 
 

“Ik heb een verhaal geschreven. Mag ik dat voorlezen?” 
 – een kind via een livestream 

 
 “Wat goed, zeg! Ja, laat maar horen.” 

- een voorlezer 
 

het kind leest tien regels voor, na het voorlezen 
 

“Mooi verhaal. Ga zo door. Misschien lezen wij ooit jouw verhalen voor!”  
 – een voorlezer 

 
 
 
Dit jaar hebben we ook drie fysieke voorleesfeestjes georganiseerd in het Nationaal 
Onderwijsmuseum. Het gemiddelde aantal kinderen is 14 kinderen per voorleesfeestje. De 
nieuwe groep kinderen die we via via bij onze livestreams hebben verwelkomd, is jammer genoeg 
niet overgestapt naar onze fysieke voorleesfeestjes. De drempel is te hoog; de combinatie van 
museumbezoek met een QR Corona Check maakt dat ouders zich niet opgeven voor onze 
fysieke voorleesfeestjes. De vaste groep bezoekers bij onze fysieke voorleesfeestjes van voor de 
coronajaren zijn we voor een groot deel kwijt en een nieuwe groep is nog niet gevormd.  
 
Volgend jaar bouwen we aan een nieuwe groep bezoekers van onze fysieke voorleesfeestjes. 
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3. Voorleesvisite 
 

      
 
 
 
 

 
3.1. Inleiding 
 
Voorlezen aan mensen met dementie is waardevol. Via de voorlezers bied je de mens met 
dementie (opnieuw) toegang tot het plezier van boeken en verhalen. En tot een fijn contact; je 
praat en je lacht met elkaar, de luisteraars voelen zich gehoord en gezien.  
 
 
3.2. Voorleesvisite thuis 
 
Stichting Voorlezen biedt privébezoeken ‘voorleesvisite5’ aan voor ouderen (met dementie). In 
2021 is hier geen gebruik van gemaakt. De voornaamste reden: de coronasituatie. 
 
 
3.3. Voorleesvisite op locatie 
 
Sinds 2017 lezen wij voor aan mensen met dementie in verzorgingshuizen In 2020 heeft het 
project ‘voorleesvisitie’ een jaar stil gelegen in verband met de coronapandemie. Gelukkig hebben 
we het voorlezen in het voorjaar van 2021 weer op kunnen pakken, toen de coronamaatregelen in 
de verzorgingshuizen werden versoepeld. Dit jaar hebben we in twee verzorgingshuizen in 
Dordrecht voorgelezen op drie locaties.  
 
 
 

“Ik ben zo blij dat het voorlezen weer is begonnen. Jullie brengen 
een stukje buiten naar binnen. Daar zijn de bewoners heel erg aan toe.” 

 
– Ella Stam (Het Parkhuis) 

 

																																																								
5 voorheen: Luisteren in je leunstoel 

Voorlezen is onze uitnodiging om 
in contact te zijn met mensen met dementie 
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Voorlezers lezen een afgesproken aantal keer en in een afgesproken frequentie voor aan een 
groepje bewoners met dementie. Tijdens het voorleesbezoek wordt afwisselend voorgelezen, 
gekletst en gezongen. Natuurlijk ontbreekt het kopje thee of koffie met iets lekkers erbij niet. De 
voorlezers lezen een paar weken lang voor rond een bepaald thema. Ze kiezen ter plekke, en in 
interactie met de luisteraars, welk verhaal en welk gedicht ze voorlezen. Daarnaast nemen 
voorlezers voorwerpen mee die het thema op een andere manier overbrengen, via de andere 
zintuigen. 
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4. Andere projecten 
 

           
 
 
 
 
 
 
4.1  Inleiding 
 
Stichting Voorlezen werkt samen met organisaties aan een sterk voorleesklimaat in Dordrecht en 
omgeving. Ten eerste initiëren we projecten als we zien dat er behoefte is aan een ander 
voorleesaanbod; prentenboeken in andere talen. Ten tweede, maken we voorleeszaken graag 
concreet; Dordts netwerk van voorleesambassadeurs. Tot slot, vieren we samen met onze 
voorlezers en andere voorleesliefhebbers het voorlezen; dit jaar hebben we (net voor een lange 
lock-down) elkaar fysiek kunnen ontmoeten in een inspirerend voorleesfeest voor volwassenen.  
 
 
4.2  Dordrecht leest voor 
 
Al jaren zet Stichting Voorlezen zich in voor een meertalige benadering rond voorlezen. Samen 
met de Bibliotheek AanZet heeft Stichting Voorlezen het project ‘Dordrecht leest voor’ opgezet. 
In dit project reiken we ouders, professionals en vrijwilligers handvatten aan hoe om te gaan met 
meertaligheid en voorlezen. We hebben een collectie prentenboeken in vreemde talen welke wij 
uitlenen aan anderstalige ouders die hun meertalige kinderen in hun taal willen voorlezen. We 
organiseren ouderbijeenkomsten op scholen over het onderwerp. We hebben op een school in 
Dordrecht een boekenkastje van ‘Dordrecht leest voor’ neergezet waarin wij boeken heen en 
weer kunnen laten gaan tussen ouders en onze stichting. We zijn blij met en dankbaar voor de 
particuliere donaties van boeken in het Farsi en in het Turks.  
 
 
 

“Als ouders horen dat ze in hun eigen taal mogen voorlezen, dan zijn ze blij dat ze  
iets kunnen betekenen voor de taalontwikkeling van hun kind. Ze voelen zich vaak  

machteloos als school hen vraagt om samen met hun kind in het Nederlands te  
lezen, terwijl zij het Nederlands niet voldoende machtig zijn.” 

 
– Martine Korkmaz (Stichting Voorlezen) 

 

Voorlezen doe je samen en in alle talen! 
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4.3  Netwerk van voorleesambassadeurs  
 
Stichting Voorlezen en de Bibliotheek AanZet hebben in het najaar van dit jaar partners 
benaderd met de vraag: ‘Wil jij voorleesambassadeur worden?’ De werving verloopt vlot en 
binnen korte tijd hebben we veertien Dordtenaren gevonden die voorleesambassadeur willen 
worden.  
 
 
 

“Ik kwam Agnès, voorlezer van onze stichting, betrokken bij een politieke partij en 
 werkzaam bij Gemeente Dordrecht, onverwacht tegen op straat. Ik kwam laat uit ons kantoor  

in de kinderboekwinkel De Giraf. Zij stond voor een gesloten deur van de bieb, ze had 
zich vergist in de openingstijden in coronatijden. We kwamen aan de praat en ik vroeg, nog 

vol van de plannen die ik met de bieb had bedacht die dag, wil jij voorleesambassadeur zijn?  
Bijna nog voor ik had uitgelegd wat het ambassadeurschap precies inhield, had Agnès al ja 

gezegd. En daarmee was ze onze eerste voorleesambassadeur van Dordrecht.” 
 

– Ilse van Donkelaar (Stichting Voorlezen) 
 

 
 
Op 17 november is de eerste groep voorleesambassadeurs tijdens het verjaardagsfeest 
geïnstalleerd en voorgesteld aan de gasten. De groep bestaat uit bekende en minder bekende 
Dordtenaren; uit de politiek, het onderwijs, het maatschappelijke veld en het bedrijfsleven. Vanaf 
het begin is de sfeer gemotiveerd en is er bereidheid om tot acties over te gaan. De voorleesam-
bassadeurs hebben zich voor (minimaal) een jaar verbonden aan het netwerk en zullen volgend 
jaar acties initiëren om het voorlezen in Dordrecht zichtbaar te maken. 
 
 
4.4 Verjaardagsfeest  
 
Op 17 november hebben we een groot(s) voorleesfeest georganiseerd voor onze voorlezers, 
voorleesambassadeurs en andere voorleesliefhebbers. De sfeer is uitstekend en de timing perfect6.  
We vieren onze zevende verjaardag met een inspirerend programma: (1) een lezing over voor-
lezen in de kunst, (2) een introductie op de tentoonstelling ‘boom roos vis’ van het Nationaal 
Onderwijsmuseum, (3) inspiratietafels van de bibliotheek en kinderboekwinkel, (4) de presentatie 
van de voorleesambassadeurs en (5) netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.  
 
 
 

“Voorlezen doe je niet alleen; voorlezen doen we samen.” 
 

– Ilse van Donkelaar (Stichting Voorlezen) 
 

 

																																																								
6 Een paar dagen later komt Nederland in (weer) een lange lock-down terecht om de coronapandemie te doen 
keren.  
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5. Organisatie 
 

 

                
 
 
 
 
 
 
       
5.1 Inleiding 
 
Stichting Voorlezen heeft sinds eind 2020 een eigen kantoor. Deze eigen plek heeft een positieve 
slinger gegeven aan het contact tussen de leiding, voorlezers en partners van de Stichting. Er is 
meer en beter contact. Hier zijn nieuwe projecten ontwikkeld en bestaande projecten zijn 
verbeterd. Ook financieel is 2021 een goed jaar geweest voor de Stichting.  
 
 
5.2  Directeur, projectondersteuner en vrijwilligers  
 
De directeur en projectondersteuner vormen een krachtig duo dat leiding geeft aan Stichting 
Voorlezen; enthousiast, betrokken, creatief en goed in organiseren. Net als in 2020 staan ze dit 
jaar voor de uitdaging om de organisatie van de voorleesprojecten binnen de – steeds wisselende 
coronamaatregelen – vorm te geven. Ze slagen daar goed in blijkens antwoorden van voorlezers 
in evaluaties met voorlezers. Voorlezers zijn blij met de praktische en kundige ondersteuning. Ze 
komen regelmatig langs in het nieuwe kantoor om samen te sparren, boeken en ander materiaal te 
lenen.  
 
Stichting Voorlezen waardeert de inzet van haar (nieuwe) vrijwilligers zeer. Mede door hun inzet, 
kennis en vaardigheden, zijn onze projecten kwalitatief van hoog niveau. Dit jaar bestaat de groep 
vrijwilligers uit: 
 

• voorlezers  
• boekenkastvrijwilliger 
• ontwerper 
• helpers (website, klussen) 

 
 

Stichting Voorlezen ontvangt voorlezers  
en partners in het eigen kantoor  
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In de onderstaande tabel is te zien hoeveel vrijwilligers zich in 2021 ingezet hebben bij de 
verschillende voorleesprojecten, hoeveel vrijwilligers daarvan voor het eerst zijn gestart en 
hoeveel vrijwilligers definitief gestopt zijn bij de Stichting. Dit jaar hebben acht voorlezers in 
twee of meer projecten voorgelezen of ondersteunende werkzaamheden verricht. Naast deze 
actieve groep vrijwilligers heeft de Stichting contact met mensen die benaderd mogen worden 
voor een voorleesproject of – activiteit die bij hen past, qua opzet en qua tijdsmoment en –
investering. In totaal heeft Stichting Voorlezen contact met 225 (potentiële) vrijwilligers. 
 
 

Vrijwilligers 
2021 

Project/evenement aantal waarvan nieuw waarvan gestopt 
Voorleespret thuis 34 14 3 
Voorleespret op school 7 3 1 
Voorleespret op de zomerschool 6 4 1 
Voorleespret in het museum 6 1 0 
Voorleesvisite op locatie 5 1 1 
Ondersteuning 4 1 0 
Raad van Toezicht 3 1 0 

totaal 65 25 6 

 
 
Stichting Voorlezen vindt opleiding en begeleiding van haar voorlezers belangrijk. We hebben dit 
jaar geïnvesteerd in het verbeteren van onze basisopleiding van voorlezers (zie ook: paragraaf 1.2). 
Dit heeft geresulteerd in de training ‘goed voorlezen basis’. Ook zijn we begonnen met het 
aanleggen van een eigen kleine bibliotheek (boeken en materialen) waar voorlezers uit kunnen 
lenen. Zeker voor de voorlezers die voorlezen aan mensen met dementie is dit van belang, omdat 
zij regelmatig voorlezen uit boeken die niet meer in de bibliotheek te leen zijn.  
 
In 2021 hebben we de volgende scholing aangeboden:  
 

• training ‘goed voorlezen (basis)’ 
• workshop ‘voorleesplezier’ 
• workshop ‘wegwijs in de bieb’  i.s.m. de Bibliotheek AanZet  
• workshop ‘dementie en communicatie’ i.s.m. Van Sleen training & advies7  
• workshop ‘dementie en voorlezen’ 
• voorlezersbijeenkomsten ‘voorleespret’ 
• instructiebijeenkomst map ‘Lekker Lezen Lezen‘  
• lezing ‘waar spoken word en voorlezen samen komen’ van Najiba Abdellaoui8 
• lezing ‘voorlezen in de kunst’ van Elseline Knuttel (tijdens het verjaardagsfeest)9 

 
 

																																																								
7 Van Sleen Advies & Innovatie is expert in communicatie met mensen met dementie. Zij brengt Stichting 
Voorlezen geen kosten in rekening voor de workshop Dementie en communicatie. Meer informatie: 
https://www.tevansleen.nl 
8 Zie meer informatie: https://www.linkedin.com/in/najibaabdellaoui/?originalSubdomain=nl 
9 Zie meer informatie: https://www.linkedin.com/in/elseline-knuttel-80123228/?originalSubdomain=nl 
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5.3 Partners 
 

Geen actie, activiteit of project doet Stichting Voorlezen alleen. De Stichting werkt altijd met één 
of meer partners samen. De vorm van samenwerking verschilt: het samen uitvoeren van een 
project, het samen initiëren van een activiteit of sponsoring-in-natura.  
 
Nieuw dit jaar is dat de Stichting tegen betaling voorleesprojecten ontwikkelt en uitvoert voor 
basisscholen (zie ook: paragraaf 2.3). We zetten de komende jaren in om voor meer basisscholen 
van betekenis te kunnen zijn. Voorlezen is een belangrijke activiteit in het bestrijden van de 
ontlezing van de jeugd, omdat je met voorlezen een basis legt voor de taalontwikkeling van 
kinderen én voor de leeshouding en het leesplezier van kinderen zelf.  
 
 

 
“Voorlezen is de krik om het onderwijs op te krikken.” 

 
– Bert van de Burgt (Stichting Voorlezen) 

 
 
 
 
5.1. Huisvesting 
 
Stichting Voorlezen houdt, sinds eind 2020, kantoor op de eerste etage van kinderboekwinkel de 
Giraf in Dordrecht10. Het hebben van een eigen kantoor heeft ons contact met de voorlezers 
versterkt. Voorlezers komen regelmatig langs om te sparren en om boeken en ander materiaal te 
lenen of terug te brengen. Het heeft ook de samenwerking met kinderboekwinkel De Giraf en de 
Bibliotheek AanZet verstevigd. We spreken elkaar vaker en zijn daardoor beter van elkaars 
ontwikkelingen op de hoogte en kunnen sneller doorverwijzen en samen plannen maken en 
uitvoeren. 
 
 
5.5 Financiën 
 
Stichting Voorlezen heeft 2021 financieel afgesloten met een positief resultaat. De Stichting heeft 
in de eerste zeven jaar van haar bestaan een goede financiële basis opgebouwd door creatieve 
fondswerving, goed ondernemerschap en een accurate bedrijfsvoering. Voor Stichting Voorlezen 
is de opgebouwde financiële reserve van belang om risico’s te kunnen managen: tegenvallende 
omzet, eventuele btw-heffing op onze diensten11 en ziekte of andere uitval van directeur en 
projectondersteuning.  
 

																																																								
10 De Bibliotheek AanZet heeft het gebruik van dit kantoor gratis toegezegd aan Stichting Voorlezen zolang de 
stadsbibliotheek naast de Giraf gevestigd is. Het plan is om in 2025 te verhuizen naar een nieuw pand elders in 
het centrum van Dordrecht.  
11 In oktober 2021 hebben we de Belastingdienst benaderd om een beoordeling te geven van onze 
belastingplicht met betrekking tot de omzetbelasting (btw) en/of er een vrijstelling van toepassing is. In april 
2022 heeft de Belastingdienst geconludeerd dat de projecten ‘voorleespret’ (en dus ook ‘Dordrecht leest voor’) 
niet btw-belaste prestaties zijn en vallen onder de onderwijsvrijstelling. De projecten van ‘voorleesvisite’ zijn wel 
btw-plichtig. Stichting Voorlezen is voor deze projecten aangifteplichtig voor de btw per 1 januari 2023. 
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In de opgebouwde reserves zijn het bestemmingsfonds ‘voorleespret’ en het egalisatiefonds 
‘voorleespret’ opgenomen; respectievelijk -41 euro en 5.623 euro hoog. Stichting Voorlezen heeft 
deze fondsen opgebouwd uit subsidies van Gemeente Dordrecht. Stichting Voorlezen en 
Gemeente Dordrecht zijn overeengekomen dat het bestemmingsfonds ‘voorleespret’ eind 2021 
vrijvalt en dat in 2022 het egalisatiefonds gebruikt wordt voor het project ‘voorleeslijn’. In dit 
project zullen we met onze Dordtse partners nadenken over het versterken van het 
voorleesklimaat in Dordrecht en samen handvatten ontwikkelen om het voorlezen te stimuleren, 
zowel thuis als op school en in de kinderopvang.  
 
Meer informatie over de financiën van Stichting Voorlezen is te lezen in de jaarrekening 202112. 
De jaarrekening is op te vragen bij de directeur van Stichting Voorlezen via info@voorlezen.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
12 De jaarrekening is op te vragen bij de directeur van Stichting Voorlezen via ilse.vd@voorlezen.org 
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6. Governance 
 
 
              
6.1  Inleiding 
 
In 2021 heeft Stichting Voorlezen het gehele jaar gewerkt volgens de – in 2020 gewijzigde –
governance. Met deze aanpassing hebben we tijdig geanticipeerd op de nieuwe bestuurswet. De 
nieuwe governance heeft de verhouding tussen directeur en Raad van Toezicht verduidelijkt en 
daarmee is de slagkracht van de organisatie versterkt.   
 
 
6.2  Verantwoording Raad van Toezicht 
 
In 2021 is de Raad van Toezicht vier keer bij elkaar gekomen. Alle vergaderingen zijn gehouden 
in het bijzijn van de directeur. Aan de orde zijn geweest: de inhoudelijke voortgang van de 
projecten, de commerciële en financiële resultaten, risico en controle met betrekking tot de 
financiële administratie, strategiebepaling voor de komende jaren en het werven van een nieuwe 
toezichthouder. Natuurlijk is het in dit (tweede) coronajaar ook gegaan over het coronavirus en 
de beperkende maatregelen die de overheid neemt om de pandemie in te dammen.  
 
De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft periodiek bilaterale overleggen gehouden met de 
directeur-bestuurder.  
 
De Raad van Toezicht heeft een zelfevaluatie uitgevoerd en hiervoor de vragenlijst van PWC 
gebruikt13. Het oordeel van de Raad van Toezicht is dat zowel de Raad van Toezicht als de Raad 
van Bestuur individueel en in samenwerking goed tot zeer goed functioneren.  
 
Het is voor de directeur een uitdagend jaar geweest; coronabeperkingen, initiëren en uitvoeren 
van (nieuwe) projecten en het werven van nieuwe opdrachten. Wij bedanken haar voor haar 
enthousiaste inzet, fijne samenwerking en vaste strategische koers op de toekomst.  
 
De Raad bestaat per 31 december 2021 uit de navolgende personen:  
 
Piet Hoogendoorn, voorzitter 
Bert van de Burgt 
Heleen Bonninga – van den Hil 
 
Heleen Bonninga – van den Hil maakt de Raad van Toezicht op 17 september 2021 weer 
compleet. We zijn blij met haar komst en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.  
 
 
Piet Hoogendoorn 
voorzitter Raad van Toezicht 

 

																																																								
13 De evaluatie is op te vragen bij de directeur van Stichting Voorlezen via ilse.vd@voorlezen.org. 


