
Voorlezen: belangrijk, maar vooral heel leuk!

De meeste kinderen vinden het leuk om 
voorgelezen te worden. Maar voor de 
ontwikkeling van uw kind is het ook heel 
belangrijk!

1. Kinderen leren luisteren en nadenken
Door naar verhalen te luisteren en samen boekjes te lezen leert uw kind te 
luisteren. Omdat uw kind het verhaal moet onthouden om het te kunnen 
volgen, ontwikkelt het geheugen. Het leren van rijmpjes is ook een manier 
om het geheugen te trainen. Doordat de plaatjes in een boek uw kind over 
iets laten nadenken wat ze in het echt nooit zien, wordt de fantasie 
geprikkeld. Dit vergroot de denkwereld van uw kind. 

2. Door een boek kunnen kinderen nadenken over hun gevoel
Door een verhaal te lezen over bang zijn in het donker, ontdekt het kind dat 
het niet de enige is, maar dat andere mensen dit ook ervaren. Dit helpt om 
over hun gevoel te praten. Er bestaan verhalen over bang zijn, maar ook 
over blij, verdrietig of boos zijn. 

3. Voor het verbeteren van het contact met uw kind 
Wanneer u samen met uw kind een boek leest, heeft u even helemaal 
aandacht voor elkaar. U kunt een boek lezen om uw kind voor te bereiden 
op wat komen gaat. Zo kunt u een boek kiezen over het bos als u 
binnenkort een boswandeling gaat maken, of over het ziekenhuis als u daar 
binnenkort met uw kind naartoe gaat.

Hoe vaak en hoe lang voorlezen?
Lees iedere week een aantal keer voor. Het liefst 
iedere dag ongeveer 15 minuten.
Het beste is om dit op vaste momenten te doen. 
Bijvoorbeeld voor het slapen gaan, of als uw kind druk 
heeft gespeeld.
Denk niet te snel dat uw kind het saai vindt. Zorg dat 
voorlezen net zo normaal wordt als de andere 
dagelijkse activiteiten.



Waar let u op bij het voorlezen? 
Het belangrijkste is, dat u het zelf leuk vindt om voor te lezen. Hoe vaker u 
voorleest, hoe leuker en makkelijker het wordt. Voorlezen is niet moeilijk. Af 
en toe wisselen van hoge of lage stem is al genoeg. Blij kijken bij een 
vrolijke tekst of boos kijken met een boze heks is leuk, maar het hoeft niet.

Een aantal tips voor ouders bij het voorlezen: 
 Bekijk het boek vooraf zelf alvast door.
 Zorg dat uw kind lekker zit en dichtbij u zit, zodat het de plaatjes in het 

boek goed kan zien.
 Bekijk samen met uw kind de voorkant van het boek, voordat u het 

open doet, u kunt er vragen over stellen.
 Lees het verhaal rustig voor of vertel het in uw eigen woorden. 
 Ga in op reacties van uw kind. Stel zelf vragen en begin met:  “wie..., 

wat..., waarom..., hoe...?” Probeer in het verhaal terug te kijken. Zo 
legt u verbanden. 

 Betrek uw kind steeds actief bij het verhaal, bijvoorbeeld door te 
vragen: “Hoe denk je dat het verhaal verder gaat?” 

 Zorg dat u het boek steeds op dezelfde manier voorleest, met 
dezelfde tekst. Kinderen vinden herhaling leuk. 

 Laat uw kind het verhaal navertellen. 
 Leg het boek ergens zo neer, zodat uw kind er nog eens in kan kijken. 
 Vraag uw kind welk verhaaltje het nog een keer wil horen. Herhalen is 

heel goed om het geheugen te oefenen. 

Hoe kom ik aan leuke en goede boeken? 
Het is niet altijd makkelijk om een goede keuze 
te maken. Er zijn zo veel boeken voor  jonge 
kinderen. De bibliotheek kan u goed op weg 
helpen. Het lidmaatschap van de bibliotheek is 
voor kinderen gratis. Ook in 
(kinder-)boekwinkels kunnen ze u informeren 
over een goede keuze. 
Een tip: kies vooral boeken die u zelf ook leuk 
vindt. Kijk voor simpele boekjes voor peuters 
eens op www.kopvoeters.com. 
En kijk ook op: www.lezenenschrijven.nl, 
www.tolkinfo.nl, www.logopedie.nl

http://www.logopedie.nl/
http://www.tolkinfo.nl/
http://www.lezenenschrijven.nl/
http://www.kopvoeters.com/

