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Stellingen behorende bij het proefschrift:
From BookStart to BookSmart,
about the importance of an early start with parent-child reading.
Heleen van den Berg
1. Als ouders onder invloed van BoekStart vroeg beginnen met voorlezen lopen hun
kinderen in het tweede levensjaar al voorop in taalontwikkeling. (dit proefschrift)
2. BoekStart heeft de sterkste invloed op het ouder-kind activiteitenpatroon als kinderen
een moeilijk temperament hebben. (dit proefschrift)
3. Kinderen met een moeilijk temperament gaan onder invloed van BoekStart meer vooruit
in taal dan kinderen met een makkelijk temperament. (dit proefschrift)
4. De kans dat een ouder van een temperamentvol kind op zoek gaat naar tips en trucs is in
hoogopgeleide gezinnen veel groter dan in laagopgeleide. (dit proefschrift)
5. Extensieve projecten als BoekStart bedoeld voor alle jonge ouders zijn noodzakelijk. (dit
proefschrift)
6. Het cumulatieve effect van weinig taalinput loopt al snel hoog op; na drie jaar is er al een
kloof van dertig miljoen woorden. (Hart & Risley, 2003)
7. Meer dan alledaagse ouder-kind interactie tijdens eten of spelen kan voorlezen de
taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleren. (Cameron-Faulkner & Noble, 2003)
8. Tijdens voorlezen praten ouders niet alleen meer maar hun taalgebruik is ook complexer
(moeilijkere woorden, langere zinnen). (Cameron-Faulkner & Noble, 2003)
9. Een vroege start met voorlezen zet een reeks ontwikkelingen in gang, te vergelijken met
een sneeuwbal die bij het bergafwaarts rollen steeds groter wordt en steeds sneller naar
beneden rolt. (Raikes and colleagues, 2006)
10. Mijn vriend heeft een baby en ik schrijf alle geluiden op die hij maakt. Dan kan ik later
aan hem vragen wat hij ermee bedoelde. (Silas Wright, Amerikaans politicus, 1795-1847)
11. Lezen is voor de geest wat beweging is voor het lichaam. (Sir Richard Steele, essayist 16721729)
12. Nourishing a child’s mind in the first five years of life is as essential as feeding her body.
(Hillary Clinton, Amerikaans politicus)
13. Een goed begin is het halve werk. (Nederlands spreekwoord)

