
Alles begint met taal!  

Wil jij de taalontwikkeling van kinderen een impuls geven? 

 
BiblioPlus zoekt een Projectleider Taal en Gezin (24 uur per week) 

Als BiblioPlus geloven wij in het belang van goede taalvaardigheid en digitale vaardigheden zodat  
kinderen opgroeien tot kritische, zelfstandige en participerende volwassenen die zich een fijne plek 
in de toekomstige maatschappij kunnen verwerven. 

Daarom zet BiblioPlus zich in om samen met partners ondersteuning te bieden aan ouders, kinderen, 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Wij delen onze kennis, geven advies en ontwikkelen 
activiteiten waarmee we alle kinderen en hun ouders kansen geven om de taalvaardigheid te 
verbeteren.   

Projectleider Taal en Gezin 

Als Projectleider Taal en Gezin  ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten  op het 
gebied van taalontwikkeling van met name kwetsbare doelgroepen. Je zal werken binnen het team 
‘Kinderen en Ouders’. De volgende twee projecten ga je leiden: 

 
VoorleesExpress 
BiblioPlus bestrijdt inmiddels twee jaar taalachterstanden bij 
kinderen door middel van de VoorleesExpress. Vrijwilligers lezen 
wekelijks voor aan kinderen die moeite hebben met taal en die 
opgroeien in een taalarme thuisomgeving. Door met plezier en 
enthousiasme voor te lezen zorgen voorleesvrijwilligers 20 weken 
lang in een ‘eigen’ gezin voor het verrijken van de taalomgeving 
en het bevorderen van de taalvaardigheid van kinderen. Er wordt 
bovendien een groot beroep gedaan op actief ouderschap. Het eind 
doel is dat de ouders het voorleesritueel na de 20 weken zelf overnemen. Kinderen die meedoen aan 
de VoorleesExpress krijgen een betere woordenschat en hun taalontwikkeling gaat zichtbaar vooruit. 
We zoeken iemand die dit project kan overnemen en weer een stap verder kan brengen. 

BoekStartcoach 
Het project “De BoekStartcoach” is een voor BiblioPlus nieuw 
project dat moet worden opgestart. De projectleider is ook de 
Boekstartcoach helpt ouders met het voorlezen en zet zich in voor 
de preventie van laaggeletterdheid en is structureel aanwezig op 
het consultatiebureau en kan jeugdarts en jeugdverpleegkundige 
ondersteunen door met ouders in gesprek te gaan, een luisterend oor te hebben en gerichte 
voorlees ondersteuning te bieden. Daarnaast besteedt de Boekstartcoach aandacht aan de 
meerwaarde en de mogelijkheden van een actief lidmaatschap van de bibliotheek. Door de inzet van 
de BoekStartcoach raken meer (laagtaalvaardige) ouders betrokken bij de taal-en leesontwikkeling 
van hun kind, komen meer ouders het Boekstartkoffertje ophalen in de bibliotheek wordt de 
samenwerking tussen bibliotheek en JGZ-instelling versterkt.  

 

 



Profiel 

• Je hebt een grote maatschappelijke betrokkenheid en daarmee de drijfveer om de projecten 
tot een succes te maken; 

• Je bent flexibel en je hebt een open houding; 
• Je werkt zelfstandig en bent niet bang een eigen inbreng te leveren; 
• Je beschikt over sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden;  
• Wij vragen voor deze functie minimaal HBO werk- en denkniveau; 
• Kennis en ruime ervaring van projectmanagement; 
• Je bent in staat om leiding te geven aan een team vrijwilligers;  
• Je bent in staat om samenwerking aan te gaan en goed te communiceren met partners 

(instellingen, fondsen, etc.); Je weet daarbij de achterliggende gedachten en de 
doelstellingen van het project over te brengen;  

• Je kunt en durft in te spelen op onvoorziene situaties en past daarbij de juiste 
gesprekstechnieken toe; Vrijwilligers kun jij hierin begeleiden;  

• Ervaring in een gemixte werkomgeving van beroepskrachten en vrijwilligers; 
• Je bent in het bezit van een auto.  

 

De werkzaamheden 

Als Projectleider Taal en Gezin ben je verantwoordelijk voor het coördineren en positioneren van de 

projecten. Je onderhoudt contact met de samenwerkingspartners, zoals scholen, kinderdagverblijven 

en maatschappelijke organisaties en draagt zorg voor de opzet en continuering van het project. Je 

geeft leiding aan en onderhoudt contact met de voorleesvrijwilligers. Daarnaast werk je samen met 

onze Lees- Mediaconsulenten.  

• Je werkt aan de inhoudelijke ontwikkeling en organisatorische uitvoering; 
• Je organiseert trainingen voor de coördinatoren en voorlezers;  
• Je geeft presentaties en uitleg aan ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers  
• Je werkt zelfstandig aan de werving van voorleesgezinnen, voorlezers en coördinatoren; bij 

de selectie van deze doelgroepen werk je nauw samen met maatschappelijke organisaties;  
• Je bent verantwoordelijk voor de werving, matching met de gezinnen, begeleiding en training 

van de vrijwilligers van de VoorleesExpress; 
• Je rapporteert aan de regisseur over de voortgang van de projecten;  
• Je versterkt het netwerk en breidt dit zo nodig uit.  

 

Wat wij bieden:  
Een uitdagende, flexibele functie voor een jaar met uitzicht op een verlenging in de fase hierna. 
Inschaling vindt plaats volgens de CAO Openbare Bibliotheken, schaal 8 (max. €3420,- op basis van 36 
uur), afhankelijk van opleiding en ervaring. 

 
Solliciteren op deze functie? 
Reageer vóór 1 maart en stuur een motivatie en jouw cv t.a.v. Martine Huisman naar 
info@biblioplus.nl 

De organisatie 
Met acht vestigingen, meerdere leespunten en 58 bibliotheken op basisscholen is BiblioPlus de 
belangrijkste partner op het gebied van lezen, leren en informeren in het Land van Cuijk en 
Maasduinen. De Bibliotheek van nu is meer dan een uitleenpunt van boeken. Doel is de 
zelfredzaamheid van mensen in de participatiesamenleving, in het bijzonder van kwetsbare 



doelgroepen, te vergroten en ondersteunen. Vanuit de traditionele uitleenfunctie ontwikkelt 
BiblioPlus zich hierbij tot een slagvaardige netwerkorganisatie. Partners op het gebied van lezen, 
leren en informeren nodigen we uit om krachten te bundelen en de Bibliotheek als podium te 
gebruiken. Deze rol vraagt om andere producten en een andere manier van denken en werken (van 
aanbodgericht naar vraaggericht en van reactief naar proactief handelen).  

 
 


