
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voorlezen staat breed in de belangstelling. Uit allerlei hoeken komt de boodschap dat 

het loont om kinderen voor te lezen. Voorlezen is een van de meest effectieve manieren 

waarmee ouders en opvoeders de taalontwikkeling van hun kinderen kunnen bevorderen. Maar 

jammer genoeg is voorlezen niet in alle gezinnen een vaste gewoonte en stoppen voorlezende 

ouders vaak als hun kind zelf leert lezen. In dit artikel wordt uitgelegd waarom voorlezen zo 

belangrijk is. 

 

Jonge kinderen leren van de taal om zich heen. Hoe meer er met kinderen wordt gesproken 

en hoe meer taal ze horen, hoe beter hun woordenschat wordt ontwikkeld. Uit een 

Amerikaans onderzoek (‘The 30 million word gap’ van Hart & Risley) blijkt dat de verschillen 

per gezin enorm groot kunnen zijn. In gezinnen waar veel gesproken en voorgelezen wordt, 

hebben de kinderen met 4 jaar 30 miljoen woorden meer gehoord dan in gezinnen waar 

weinig wordt gesproken en gelezen. Niet iedereen is zo’n prater en daarom kan voorlezen een 

groot verschil maken. 

 

Andere woorden  
Boeken geven aanleiding om over andere zaken te praten dan die je dagelijks tegenkomt. Bij 

voorlezen worden meer en vooral andere woorden gebruikt dan in de dagelijkse verzorging van 

kinderen. Door over de verhalen te praten ontwikkelen kinderen hun mondelinge 

taalvaardigheden. Maar ook voor kinderen die nog niet kunnen praten, is voorlezen van belang. 

Een kind van 7 maanden legt al verbindingen tussen een woord en het plaatje van een woord. Zo 

wordt er woordenschat opgebouwd. Bovendien is het een belangrijke basis voor het leesplezier 

voor de rest van hun leven.  

 

Plezier in lezen 

Van voorlezen ga je later meer lezen. Kinderen die veel woorden kennen, kunnen moeilijkere 

boeken lezen of voorgelezen krijgen. Hierdoor krijgen ze meer plezier in boeken,  gaan ze zelf 

meer lezen en dus ook meer leren. (Dit is aangetoond met het onderzoek ‘To read or not to read’ 

van Suzanne Mol). 

 

  



 

 

 

 

Baby’s 

Babyboeken hebben bijna geen taal. De taal wordt ‘toegevoegd’ door de 

voorlezer die praat over de plaatjes. De boekjes hebben vaak leuke extra’s 

zodat alle zintuigen van de baby worden aangesproken.  Ook boekjes met 

rijmpjes zijn nuttig omdat dit soort teksten kinderen helpt om gevoel voor 

taal en klanken te ontwikkelen. Dit blijft natuurlijk op latere leeftijd ook 

belangrijk.  

 

Dreumesen 

Voor kinderen van 1 of 2 jaar zijn die kartonnen boekjes met korte verhalen 

over kinderen of dieren erg geschikt. Kinderen gaan ook zelf aanwijzen en 

benoemen. De voorlezer gebruikt steeds meer zinnen om ‘voor te lezen’ of 

te vertellen.  

 

Peuters 

Vanaf drie jaar kunnen kinderen vaak goed luisteren en hebben ze plezier in 

wat langere prentenboeken. Kinderen houden er van om personages uit een 

boek te herkennen of situaties te herkennen uit hun eigen leven. Kinderen 

horen door deze boeken taal die ze in het gewone leven nog niet vaak 

horen. Het is een voorbereiding op de taal waarmee ze binnenkort op school 

te maken krijgen. Door over de verhalen te praten en verbanden te leggen 

wordt het denkvermogen van de kinderen verder ontwikkeld. Kinderen 

kunnen leren voorspellen hoe het verhaal zal aflopen of kunnen bedenken 

hoe een probleem in een verhaal in de echte wereld opgelost kan worden.  

 

Kleuters 

Vanaf 4 jaar kunnen kinderen naar langere prentenboekverhalen luisteren. 

Ze kunnen nu ook de emoties bij de personages beter begrijpen. In deze 

boeken mogen best wel moeilijke zinnen staan met echte boekentaal. De 

voorlezer kan samen met het kind ontdekken wat het betekent. Kinderen 

vinden het heel fijn als het verhaal in een keer wordt uitgelezen.  

 

Voorlezen aan oudere kinderen 

De leesboekjes die kinderen in het begin zelf kunnen lezen, zijn een stuk 

eenvoudiger dan de prentenboeken die ze gewend zijn. Voor kinderen 

waarbij de leesontwikkeling moeizaam verloopt, is het verschil in de boeken 

die ze zelf kunnen lezen en die qua beleving en ontwikkeling bij ze past enorm groot. Ouders 

kunnen hier goed op inspringen door deze boeken voor te lezen. Zo gaat het (technisch) leren 

lezen niet ten koste van het leesplezier. Bij het voorlezen aan oudere kinderen is het belangrijk 

dat het kind het boek aansprekend vindt, maar dat ook de voorlezer plezier aan het boek heeft. 

Ook blijft het belangrijk om over de teksten te blijven praten.  

 

Het indrukwekkende effect van voorlezen 

Een van de bekendste studies naar de effecten van voorlezen is van de Nederlandse 

wetenschapper Adriana Bus. Zij koppelde verschillende onderzoeken over voorlezen en kwam tot 

de conclusie dat er een positieve relatie is tussen voorlezen thuis en de ontwikkeling van 

taalvaardigheid en leesvaardigheid bij kinderen. Voorlezen heeft een  positief effect op de 

ontwikkeling van kennis en vaardigheden die invloed hebben op het latere leren op school en op 

de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voorlezen heeft een langdurig effect op het leven.  


