
Pageturner

‘Voorlezen is als tandenpoetsen’

Pageturner is een vernieuwend en kennisonderbouwd ouderprogramma waarmee we pro-
beren om voorlezen net zo vanzelfsprekend te laten worden als tandenpoetsen; een vast 
onderdeel van de dagelijkse routine. 
Hiervoor worden de digitale prentenboeken van Bereslim ingezet.

De belangrijkste doelstelling: 
ouders en kinderen gaan zo veel, en zo langdurig mogelijk digitale boeken lezen.

Uitvoering 
Pageturner kan worden uitgevoerd op voor- en 
vroegscholen. Het programma bestaat uit zes korte 
en compacte ouderbijeenkomsten, waaraan 8 tot 
10 gemotiveerde ouders kunnen deelnemen. De 
bijeenkomsten vinden plaats op de eigen locatie. 
De ouders worden begeleid en krijgen toegang 
tot de digitale omgeving van het programma, dat 
dertien weken duurt. In die periode draait het om 
gewoontevorming van de deelnemers. Digitaal 
voorlezen moet een vast ritueel worden. We ma-
ken het ouders zo makkelijk mogelijk – korte bij-
eenkomsten, met maar een eenvoudige opdracht: 
voorlezen (maar dan wel zo vaak en zo veel moge-
lijk!). 

Al het benodigde materiaal is te vinden in de hand-
leiding die verstrekt wordt. Vervolgens kunnen de 
begeleiders zelfstandig de oudergroepen begelei-
den. Dat vraagt ongeveer 18 uur per oudergroep. 

Het Pageturner programma kan worden aange-
schaft door (voor-)scholen, maar ook door biblio-
theken of welzijnsinstellingen.

Aarzel niet ons te contacteren bij verdere vragen 
of voor advies-op-maat. 

Je  kunt dit doen via 
pageturner@vinci-toponderwijs.nl 
of bel ons even: 06-39051326

Ook voor de begeleiders is het programma ge-
makkelijk uit te voeren. Dat zijn medewerkers 
van de eigen (voor-)scholen of bibliotheken (met 
minimaal mbo-denkniveau), die door Vinci worden 
geïnstrueerd en begeleid.
Zij volgen eenmalig een eenvoudige online trai-
ning, op een voor hen geschikt moment – een 
investering van zo’n tweeënhalf uur. De Pageturner 
helpdesk beantwoordt hun eventuele vragen. 

www.bereslim.nl

Stimuleren van gewoontevorming



Het introductiepakket
Om te kunnen starten, is het Pageturner introduc-
tiepakket nodig. Dit zeer complete pakket bestaat 
uit de volgende onderdelen;

Alle benodigde materialen voor uw inter-
ne trainers (handleiding, instructiefilmpjes, 
checklists, formats);

Train-de-trainer en voortgangsbijeenkomst 
voor uw interne trainers;

Helpdeskfunctie tijdens de voortgang;

Startpakket (inclusief kinderkoptelefoons) bij 
aanmelding van elke nieuwe oudergroep; 

Benodigde licentie Bereslimme boeken, inclu-
sief inlog digitale Bereslim-omgeving (*); 

Toegang tot afgeschermde Pageturner-omge-
ving met informatie;

Certificering en kenniscommunity trainers;

Meelopend effect-onderzoek door Oberon 
(www.oberon.eu ).

De prijzen
Het Pageturner introductiepakket varieert in 
prijs, afhankelijk van het aantal oudergroepen 
waarmee u start. 
Let op, dit zijn de kostprijzen voor 2023, waarbij 
de start van het programma in 2023 ligt. Alle 
prijzen zijn inclusief BTW.

Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Wij hanteren drie verschillende 
prijscategorieën;

Starten met 1 of 2 oudergroepen;

Pageturner introductiepakket inclusief 
startpakket voor de eerste 2 oudergroepen 
(2 x 10 ouders).
Voor elke extra oudergroep dient een start-
pakket aangevraagd te worden à €375,- 

€2260,- incl. BTW

Starten met 3 of 4 oudergroepen;

Pageturner introductiepakket inclusief 
startpakket voor de eerste 4 oudergroepen 
(4 x 10 ouders).
Voor elke extra oudergroep dient een start-
pakket aangevraagd te worden à €375,- 

€2910,- incl. BTW

Starten met 5 of 6 oudergroepen;

Pageturner introductiepakket inclusief 
startpakket voor de eerste 6 oudergroepen 
(6 x 10 ouders).
Voor elke extra oudergroep dient een start-
pakket aangevraagd te worden à €375,- 

€3560,- incl. BTW

(*) In het Pageturner introductiepakket is het afsluiten 
van 1 licentie voor Bereslim inbegrepen. Deze licentie 
geeft tevens toegang tot de specifieke Pageturner-omge-
ving in Bereslim, met alle benodigde ondersteuning. De 
licentie kan jaarlijks worden verlengd.

www.pageturner-online.nl


