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Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen biedt meer dan het ter beschikking stellen van haar collectie. 
Wij geven een eigentijdse invulling aan de functies lezen, leren, informeren, ontmoeting, 
debat en cultuur. Dit doen wij voor en door alle inwoners  van ons werkgebied. Wij zijn een 
samenwerkingspartner op het gebied van verbinden van mens en cultuur en altijd in beweging.

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen heeft als doel het lezen te bevorderen, het leren te ondersteunen en 
informatie toegankelijk te houden. Want: burgers die een goede leesvaardigheid hebben en weten 
hoe ze goed met informatie kunnen omgaan, kunnen zich in de Nederlandse samenleving 
handhaven en hun eigen toekomst bepalen.

VACATURE
We zijn � z�k n�r j�!

De VoorleesExpress zoekt 

voorleeshelden 
Als lezen leuk is, lees je meer.

Jij maakt lezen leuk! 

Wat is de VoorleesExpress? 

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een Nederlandse 
taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt een vrijwilliger 
wekelijks bij hen thuis om voor te lezen. Samen met de ouders en school 
streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. 
De VoorleesExpress wordt uitgevoerd door Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. 
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen adviseert, ondersteunt en ontwikkelt 
producten en diensten voor onder andere jeugd en gezin, in samenwerking 
met partners, zoals de basisscholen en kinderopvang. Bibliotheek Zeeuws-
Vlaanderen coördineert de VoorleesExpress voor de gemeenten Hulst en Sluis 
en werkt daarbij samen met Hulst Voor Elkaar en Porthos. 

Hoe werkt de VoorleesExpress? 

Twintig weken lang kom je als vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met 
kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat om kinderen die moeite hebben 
met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. Je 
introduceert het voorleesritueel bij het gezin en je geeft de ouders handvatten 
om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren – op hun eigen manier. 
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Wat zoeken wij in onze voorlezers? 

Je bent creatief, oplossingsgericht en flexibel en hebt een open houding. Je 
hebt affiniteit met kinderen en vindt het leuk om kind en ouders te stimuleren 
om meer te doen met taal. Je spreekt goed en helder Nederlands en houdt 
van boeken en (voor)lezen.

Wat biedt de VoorleesExpress jou?
 
· Trainingen en persoonlijke begeleiding
· E-learnings over verschillende thema's zoals laaggeletterdheid,
 meertaligheid, interactief voorlezen, het betrekken van ouders bij het
 voorlezen, etc. 
· (Intervisie)bijeenkomsten met gelegenheid om ervaringen uit te wisselen,
 elkaar te helpen en informatie te delen 
· Een bibliotheekpas voor jezelf én een bibliotheekpas voor het voorleesgezin 
· Je ontvangt (jaarlijks) een attentie voor je inzet
· Je krijgt de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen 
· Je leert nieuwe mensen met verschillende achtergronden kennen 

Aanmelden

Lijkt het je leuk je voorleeskwaliteiten in te zetten en ben je ongeveer 20 
weken lang 2 tot 3 uur per week beschikbaar? Meld je dan snel aan, zodat we 
met elkaar kunnen kennismaken. 

Neem contact op met Marleen van Kouteren, projectleider VoorleesExpress 
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen: 
voorleesexpress@bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl / 085 0863130


