
 

 
 
 
Vacature Vrijwillige Voorleesconsulent 
 
 

Ga jij in gesprek bij gezinnen thuis? 
 
Wil jij de koppeling maken tussen een voorleesvrijwilliger en een gezin en zo bijdragen aan 
het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen met een taalachterstand in 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 Vrijwillige Voorleesconsulent? 
De consulent gaat op bezoek voor een intakegesprek bij de gezinnen thuis. Tijdens dit 
bezoek wordt uitleg gegeven over het project. Ook gaat de consulent mee bij het eerste 
bezoek van de vrijwilliger aan het gezin. De meeste gesprekken vinden plaats na schooltijd. 
Daarnaast helpt de consulent mee met het organiseren van de maandelijkse koffieochtend 
voor de voorleesvrijwilligers in één van de bibliotheken in het Westland. Tijdens deze 
ochtenden komen de vrijwilligers samen om voorleestips te krijgen en ervaringen uit te 
wisselen met elkaar. 
 
Wat breng jij mee? 
Je spreekt de Nederlandse taal 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 en je zorgt voor een goede communicatie naar 
voorlezers, gezinnen en de projectleider. Je bent beschikbaar om de intake- en 
koppelgesprekken te voeren 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? 
Een afwisselende vrijwilligersfunctie waarbij je mensen uit alle lagen en culturen van het 
Westland ontmoet. Door het koppelen van de vrijwilligers en de gezinnen zorg je voor het 
stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen met een taalachterstand. Ook ontvang je 
een vrijwilligersabonnement 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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