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    Voorlezen doe je zo! 
De Nationale Voorleesdagen zijn in volle gang! Waarom is voorlezen zo belangrijk en  
hoe kun je er samen met je kind op een goede, en vooral leuke manier mee bezig zijn? 

Voordelen van voorlezen 
Samen met je kind een boek lezen is niet alleen fijn, het geeft rust en werkt ontspannend.  
Belangrijk bijkomend voordeel is dat je als ouder met voorlezen, het liefst 20 minuten per dag,  
ook nog eens de ontwikkeling van je kind op vele gebieden positief kunt beïnvloeden. Door je  
kind voor te lezen laat je het kennis opdoen over allerlei onderwerpen, je vergroot de woordenschat en 
het verhaalbegrip van je kind, en je leert je kind te luisteren naar een ander. Je verhoogt de concentratie 
van je kind, laat het inlevingsvermogen groeien en geeft zijn of haar fantasie en creativiteit een positieve 
boost. Daarbij versterk je ook nog eens de relatie met je kind, door samen een fijn, ontspannen moment 
te hebben, met elkaar in interactie te zijn en samen iets leuks te ondernemen. Wie wil dat nou niet? Dus 
neem onderstaande tips mee en voorlezen maar! 

 • Begin vroeg en stop niet! Je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Baby’s van drie maanden oud kun je 
al boeken voorlezen en de plaatjes laten zien en benoemen. Stop ook niet als je kind zelf al kan lezen. 
Ook voor oudere kinderen blijft voorlezen plezierig en goed voor de ontwikkeling. 

 • Maak het leuk! Maak er een gezellig, ontspannen dagelijks ritueel van. Met iets lekkers erbij op de 
bank of knus met knuffel in bed. Zorg voor zo min mogelijk afleiding door broertjes of zusjes (of neem 
ze erbij), zet de tv uit, leg je mobiele telefoon even weg en creëer zo elke dag een quality time  
momentje. 

 • Houd het leuk! Vindt je kind het boek niet leuk, weg ermee en op naar de volgende! Is de  
concentratie van je kind op, stop dan en ga een andere keer verder! Vraagt je kind je vriendelijk om dat 
ene boekje voor de vijftigste keer te lezen, doe het onder het mom: herhaling is goed voor het  
geheugen en om nieuwe informatie een plek te geven in het brein. Voor jezelf kan je het enigszins 
leuk houden door steeds een ander onderwerp te kiezen om na afloop samen over te praten, zoals het 
thema, de personages en vergelijkbare eigen ervaringen. 

 • Zoek een leuk boek! Zoek samen naar een boek dat aansluit bij de interesse en belevingswereld van 
je kind. Denk bijvoorbeeld aan gebeurtenissen in het leven van je kind (naar school, op vakantie,  
Sinterklaas). Boeken, waarvan een reeks bestaat of die zijn verfilmd, spreken kinderen ook vaak aan. 
Bekijk samen de voorkant van het boek en praat over wat jullie zien en waar het over zal gaan. Een iets 
te moeilijk boek mag best. Laat uiteindelijk je kind zelf het boek uitkiezen! 

 • Afwisseling! Wissel af in genre en verschillende soorten teksten: lees eens voor uit een  
gedichtenbundel of kies een informatieve tekst, lees een strip voor of een recept uit een  
kinderkookboek. Op deze manier leert je kind dat tekst op verschillende manieren  
gebruikt wordt en dat het dus belangrijk is om te leren lezen. Daarbij kan je kind zo  
ervaren waar het plezier aan beleeft tijdens het lezen.
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 • Nieuwe woorden! Door voorlezen leert je kind veel nieuwe woorden kennen. Bespreek moeilijke 
woorden. Vraag welk woord je kind nog niet kent en leg deze uit. Tijdens het verhaal wordt vaak 
vanzelf duidelijk wat het betekent. Als je het moeilijke woord na het lezen nog een keer terughaalt en 
uitlegt, kan je kind het makkelijker onthouden.  

 • Boekenpraat! Praat samen met je kind over het boek. Geef je kind ruimte om vragen te stellen en  
opmerkingen te maken en ga hier kort op in. Zo leert je kind verbindingen te leggen  
bij eerder opgedane kennis en nieuwe kennis beter in zich op te nemen. Stel zelf  
vragen over het verhaal of de plaatjes, zoals: Wat zal er nu gebeuren? Waarom is  
de hoofdpersoon boos? Wat zou jij doen? Beperk je echter tot één of twee  
vragen per pagina, om je kind niet uit het verhaal te halen. Praat na afloop  
samen over het verhaal: Wat vond je van het boek? Wat vond je leuk en wat vond je minder? Wat was 
het probleem en hoe werd het opgelost? Wie kwamen er in het boek voor? Wat zou jij ook willen 
doen? Wat zou jij doen als….? 

 • Voorspellen! Stop na de eerste bladzijde, halverwege de bladzijde of op de op één na laatste  
bladzijde van het boek en laat je kind voorspellen hoe het verhaal verder zal gaan. Zo krijgt je kind 
meer interesse in het verhaal, wordt het nieuwsgierig en ontwikkelt het zijn of haar fantasie. Door te 
vragen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denkt je kind goed na. Daardoor leren ze in hun 
dagelijks leven ook beter naar oplossingen te zoeken voor problemen. 

 • Papa, lees eens voor! Laat ook papa voorlezen. Want papa heeft met zijn leesstijl een andere manier 
van voorlezen dan mama. Vaders blijken meer volwassen taal en moeilijkere woorden te gebruiken 
en vaker zelf verhaallijnen te verzinnen. Moeders gebruiken meer stemmetjes en speciale gebaren en 
gaan vaker in op de betekenis van het verhaal. Daarnaast lijken vaders meer op entertainment gericht 
te zijn en creatiever voor te lezen, terwijl moeders een meer schoolse aanpak hanteren. Op deze  
manier worden kinderen door elk van hun ouders op een andere manier uitgedaagd bij het voorlezen. 

 •  Sta model voor je kind! Laat je kind jouw plezier in lezen zien en wees een voorbeeld. 
Praat vol enthousiasme over boeken, lees zelf boeken in het bijzijn van je kind en ga  
samen naar de bibliotheek of de (kinder)boekhandel. Kinderen van ouders die veel 
lezen, voorlezen en een rijk gevulde boekenkast hebben, lezen zelf meer, zijn  
leesvaardiger en schoppen het verder in het onderwijs. 
 
Dus geef liefde en plezier voor lezen door en lees voor!


