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Vacature  

 

 

BoekStartcoach / Leesconsulent BoekStart 

(24 uur)  
Per 1 april 2023 | jaarcontract met uitzicht op een vast contract 

 

Jij bent een bevlogen en ervaren leesexpert en deelt met veel enthousiasme 

het belang van (voor)lezen met ouders. Je denkt mee met professionals over de 

wijze waarop zij (voor)lezen kunnen integreren in hun programma op 

kinderdagverblijven. Je volgt de ontwikkelingen op leesgebied en vertaalt deze 

in creatieve en concrete oplossingen. Jij bent onze nieuwe BoekStartcollega. 

 

BoekStart voor baby’s en peuters en BoekStart in de kinderopvang 

 

Tijdens de baby- en peutertijd is taalontwikkeling erg belangrijk. Via taal kan het jonge kind 

de wereld om zich heen ontdekken en begrijpen. De Bibliotheek Venlo werkt samen met 

consultatiebureaus en kinderdagverblijven om bij zoveel mogelijk ouders met jonge 

kinderen het belang van een goede taalontwikkeling te bespreken. Dit doen we aan de hand 

van het landelijke programma BoekStart. 

In jouw functie ondersteun je zowel professionals als ouders met advies en het creëren van 

bewustwording rondom voorleesplezier. Als lid van het team Onderwijs binnen de 

Bibliotheek Venlo draag je zo bij aan een structurele doorgaande leeslijn waarmee we de 

cirkel van laaggeletterdheid kunnen doorbreken. De 12 medewerkers van het team 

Onderwijs richten zich op de helpende volwassene in het voorschoolse aanbod, het primair 

onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. Onze droom is dan ook dat alle kinderen en 

jongeren van 0 tot 25 jaar in onze gemeente toegang hebben tot een rijk leesaanbod.   

 

Als  BoekStartcoach / leesconsulent BoekStart:  

• Enthousiasmeer en inspireer je ouders en professionals op het gebied van 

taalontwikkeling en het belang van (voor)leesplezier; 

• Ondersteun je pedagogisch medewerkers proactief en op maat, waarbij een goede 

samenwerking met voorleescoördinatoren voorop staat; 

• Analyseer je samen met de voorleescoördinator wat de belangrijkste vraagstukken 

zijn en stel je samen een plan op om daar gericht mee aan de slag te gaan; 
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• Draag je samen met je collega’s binnen het project zorg voor haalbare planningen en 

een overzichtelijke projectadministratie; 

• Informeer je betrokkenen bij het project BoekStart (intern en extern) proactief over 

de voortgang van de werkzaamheden; 

• Ben je een teamspeler, organisatorisch sterk en denk je in oplossingen; 

• Lever je een bijdrage aan de verbetering en borging van het BoekStart programma 

binnen de Bibliotheek Venlo. 

Dit vragen we van jou 

• Hbo-werk- en -denkniveau; 

• Relevante opleiding(en) op het gebied van pedagogiek, logopedie, kinderopvang of 

onderwijs. Ervaring m.b.t. de samenwerking met kinderdagverblijven is een pré; 

• Kennis van: voorlezen, leesplezier, meertaligheid, doelgroep 0-4 jaar en hun ouders; 

• Gevoel voor de juiste benadering van laagtaalvaardige ouders;  

• Flexibiliteit en daadkracht. 

Dit mag je van ons verwachten 

• Ruimte voor jouw goede ideeën; 

• Echte uitdaging en volop afwisseling: voor verveling hoef je bij ons niet bang te zijn; 

• Scholing (we zijn niet voor niets dé plek voor persoonlijke ontwikkeling); 

• Een informele en open werksfeer in een creatieve omgeving met fijne collega’s. Tip: 
ons ‘smoelenboek’ op de website, neem alvast een sneakpreview. Jij maakt straks 
deel uit van het team Onderwijs; 

• Jaarcontract met uitzicht op een vast contract;  

• Salaris volgens CAO Openbare Bibliotheken, schaal 8 (min €2.860,- en max. €3.665,- 
bij een 36-urige werkweek); 

• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering, 
deelname aan het pensioenfonds, laptop en telefoonvergoeding en natuurlijk een 
bibliotheekabonnement. 

 

Enthousiast? 

Word jij blij van deze vacature? Wil je meer weten of gewoon direct solliciteren? 

Voor vragen over deze functie bel je Tess Holtermans, teamleider Onderwijs (06-23959195). 

Je motivatie en cv ontvangen we graag via hr@bibliotheekvenlo.nl t.a.v. Tess Holtermans. 

Hier heb je tot en met woensdag 1 maart de tijd voor. De eerste gesprekken vinden plaats in 

de week van 6 maart. 

 

 

  

https://www.bibliotheekvenlo.nl/over-ons/medewerkers0.html
mailto:hr@bibliotheekvenlo.nl
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En waar kom je dan te werken? 

 

In een Bibliotheek met collega’s die veel zin hebben om samen met jou de Bibliotheek Venlo 

stevig op de kaart te zetten als dé plek om je persoonlijk te ontwikkelen en anderen te 

ontmoeten.  

Een laagdrempelig Huis van Informatie waar de deur voor iedereen openstaat. Samen met 

onze partners en vrijwilligers zorgen we ervoor dat iedere inwoner van Venlo een leven lang 

kan leren en meetelt in onze samenleving. We maken ons bovendien sterk voor de toegang 

van alle Venlose kinderen en jongvolwassenen van 0 tot 25 jaar tot rijke (lees)informatie 

waarvoor de Bibliotheek op school de basis vormt.  

De Bibliotheek is anno 2023 zoveel meer dan alleen boeken. Jaarlijks organiseren we vele 

activiteiten die gericht zijn op ontwikkeling & educatie, maar die ook voor verbinding en 

ontspanning zorgen. Met vestigingen in Arcen, Belfeld, Blerick, Tegelen, Velden en Venlo is 

er altijd een Bibliotheek dichtbij. 

Meer weten over ons ‘hoe, waarom en wat?’ Op onze website vertellen we hoe we onze 

dromen willen waarmaken en met welke ambities we samen met jou aan de slag gaan.  

 

https://www.bibliotheekvenlo.nl/over-ons/beleid.html

