
 

 
 
 
Vacature Vrijwilliger Voorleesvisite 
 
Wie komt bij ons thuis voorlezen? 
 
Wil jij bijdragen aan het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen en kom je graag bij 
gezinnen uit diverse culturen binnen het Westland? 
De Voorleesvisite is een project waarbij 30 weken lang, elke week voorgelezen wordt bij 
gezinnen thuis. Kinderen die een taalachterstand hebben of thuis een andere taal spreken 
hebben veel profijt van de Voorleesvisite. Tijdens het voorlezen horen de kinderen nieuwe 
woorden en leren de betekenis. Kinderen die worden voorgelezen leren hierdoor per jaar 
1000 woorden meer dan kinderen die niet worden voorgelezen. 
 
Wat doe je als Vrijwilliger Voorleesvisite? 
De vrijwilliger wordt voor 30 weken gekoppeld aan een gezin. Dit gezin wordt elke week 
bezocht. Tijdens dit bezoek van een uur neemt de vrijwilliger (prenten)boeken mee waaruit 
op een interactieve manier wordt voorgelezen. Ook taalspelletjes worden aangeboden. 
Ouders zien de positieve werking van het voorlezen aan hun kinderen waarbij het leesplezier 
heel belangrijk is en worden hierin nadrukkelijk betrokken. De voorleesvrijwilliger vertelt 
waarom voorlezen belangrijk is maar ook hoe men geschikte boeken uitzoekt. Ouders 
ervaren op deze manier hoe leuk het is om aan je kinderen voor te lezen, dat écht iedereen 
het kan en dat het voor de taalontwikkeling van hun kinderen van groot belang is. Ouders 
krijgen tips om het voorlezen daarna zelf over te nemen en op die manier boeken en taal een 
blijvende plek te geven in het dagelijkse leven. Hierdoor kunnen ouders zelf de 
taalontwikkeling en het leesplezier van hun kinderen stimuleren op hun eigen manier.  
 
Wat breng jij mee? 
Je spreekt de Nederlandse taal, je bent minimaal 18 jaar en je woont in het Westland. Je 
bent flexibel en communicatief vaardig. 
 
Wat verwachten we van de Vrijwilliger Voorleesvisite? 
Je staat open voor andere culturen, houdt van voorlezen en bent beschikbaar om voor te 
lezen na schooltijd. Ga je bij bibliotheek Westland aan de slag als vrijwilliger? Dan vragen we 
je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
 
Wat bieden wij jou? 
Als je gekoppeld bent aan een gezin dan wordt er door de bibliotheek een voorleesvisitepas 
beschikbaar gesteld zodat je in alle bibliotheken in het Westland kinderboeken en speelgoed 
kunt lenen. Maandelijks is er een koffieochtend waarbij tips worden gegeven en je andere 
vrijwilligers kunt ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. 
Na een periode voorlezen ontvang je een gratis abonnement van de bibliotheek. 
 
Info en aanmelden 
Heb je interesse in deze vrijwilligersvacature? We gaan graag met jou in gesprek.  
Stuur een e-mail naar voorleesvisite@bibliotheekwestland.nl  dan nemen we zo snel  
mogelijk contact met je op. 
 
Wil je eerst meer weten over de Voorleesvisite?  
Dan kun je contact opnemen met Wendy van der Voort tel: 06-20269678 
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