
Voorlezen, je kunt er niet vroeg genoeg  
mee beginnen. Maar een baby en een  
boek: hoe dan? En wat als je peuter steeds  
wegloopt? Zo maak je voorlezen leuk.
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 Lekker
LEESVOER

ontwikkeling

Nee hoor, zelfs een baby van een paar weken kun je al 

voorlezen. Samen lezen is goed voor jullie band. Tijdens het 

voorlezen kijkt je baby je aan en luistert hij naar je stem en  

dat is goed voor de hechting. Bovendien hoort je kind al vroeg 

allerlei woorden en die slaat hij op, zelfs als hij nog niet kan 

praten. Wist je dat een baby, al voordat hij een jaar oud is en 

kan praten, verbanden legt tussen plaatjes en woorden?  

Uit onderzoek van Universiteit Leiden blijkt dat baby’s die 

regelmatig worden voorgelezen vóórdat ze acht maanden zijn, 

later hoger scoren op taal en bij vijftien maanden een grotere 

woordenschat hebben. Ook worden kinderen die vanaf de 

babyleeftijd zijn voorgelezen, later vaker voorgelezen. Als je 

dus eenmaal een voorleesroutine hebt gevonden, blijft die 

vaker bestaan. Kinderen die al jong goede ervaringen hebben 

met (voor)lezen, hebben daar later ook meer plezier in. En  

dat helpt weer bij het leren lezen. Kortom: je kunt er niet vroeg 

genoeg mee beginnen. 

DAAROM: VOORLEZEN
Lezen is het cement van de  

samenleving, zeggen ze bij 

Stichting Lezen. Door te lezen, 

kun je je beter inleven, meer 

begrip opbrengen voor anderen 

en makkelijker nieuwe contacten 

leggen. Als je met plezier leest, 

krijg je een grotere woordenschat 

en taalvaardigheid. Door je kind 

voor te lezen, leer je hem dus 

belangrijke vaardigheden. Naast 

taal zijn dat concentratie, fanta-

sie én inlevingsvermogen. En dan 

zijn er ook nog al die leerzame 

onderwerpen die in een boek 

voorbijkomen, zoals kleuren, vor-

men, cijfers, dieren en geluiden.

DE VOORDELEN VAN VOORLEZEN

Is een baby niet te jong  
voor een boekje? 
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ontwikkeling

GRATIS LEESVOER
In Nederland kan elk kind 

gratis lid worden van de 

bibliotheek. Voor de kleinsten 

is er BoekStart, een initiatief 

van Stichting Lezen en de 

Koninklijke Bibliotheek om 

baby’s kennis te laten maken 

met boeken. Als je baby drie 

maanden is, krijg je per post 

of op het consultatiebureau 

een folder waarmee je bij  

de bibliotheek een gratis  

koffertje kunt ophalen met 

twee boeken erin. Bibliothe-

ken organiseren in het kader 

van BoekStart ook activiteiten 

voor ouders en baby’s. Meer 

weten? boekstart.nl.

Je peuter wil graag steeds hetzelfde 

verhaal, want dat geeft hem een 

veilig gevoel. Maar in de categorie 

‘ze eten toch ook niet alleen maar 

brood met hagel slag’ geldt ook 

hier: afwisselen. Want lees plezier  

is belangrijk en een enthou siaste 

voorlezer is daarbij essen tieel. Als 

je denkt: niet wéér dat boekje, is 

verstoppen een optie. Niet omdat je 

je kind zijn favoriet wilt afpakken, 

maar omdat je hem nieuwsgierig 

wilt maken naar een nieuw boekje. 

Je kunt, net als bij tv-kijken, het 

aanbod een beetje sturen. Maak 

bijvoorbeeld elke week een lees  - 

mand met zes boekjes, waar je kind 

er telkens eentje uit mag kiezen.

VANAF EEN JAAR OF DRIE KRIJGEN ZE 
DOOR DAT SOMMIGE DINGEN ‘NIET ECHT’ 
ZIJN, MAAR DE SCHEIDSLIJN IS DUNKlopt, maar wie zei dat voorlezen 

lang moet duren? Bed-bad-

boxboekjes zijn gemaakt om de 

zintuigen van je baby te prikkelen. 

Hij hoort het geknisper en voelt de 

stof. Ondertussen kun jij aanwijzen: 

‘De koe, de kip! Wat zegt de kip?’ 

Baby’s houden van herhaling. Blijf 

dus benoemen wat je ziet en hoort. 

‘Hoor je het boekje knisperen?’ Of  

je verzint zelf een verhaal. Zodra je 

baby ouder is, kun je een boekje 

lezen terwijl hij bij je op schoot zit.  

Je kunt nu samen plaatjes kijken of 

je zingt samen een liedje. Observeer 

je baby: wanneer lacht-ie? Probeer  

te ontdekken waar je kind langer 

naar kijkt. En wanneer maakt hij een 

geluidje? Zo kom je meer te weten 

over je kind en daar kun je dan weer 

op inspelen met een ander boekje, 

speelgoed of een reactie. Wat je óók 

kunt doen bij je nieuwbakken baby, 

is gaan voor je eigen leesvoer. Zoals 

de krant, een roman of iets anders 

wat je interessant vindt. Wát je 

namelijk voorleest, maakt eigenlijk 

niet zo veel uit. Zolang je hardop 

leest en je baby af en toe aankijkt,  

zit je goed. De cadans van de zinnen, 

jouw geruststellende, veilige stem, 

de woorden die hij hoort: het  

draagt allemaal bij aan zijn talige 

ontwikkeling en het geeft je kind  

een veilig gevoel. Een pasgeboren 

baby ziet nog niet veel, dus de 

plaatjes kun je prima bewaren  

voor later. 

Dat verschilt per leeftijd, op  

welk moment van de dag je 

voorleest en waar. Voor een 

baby: hou het kort, want die 

zijn snel overprikkeld. Kijkt-ie 

weg, dan is het tijd om te 

stoppen. De ene peuter heeft 

aan een boekje per keer wel 

genoeg, sommigen willen er 

het liefst drie. Met lezen gaat 

het zo: je kind is de baas over 

het boek én over het moment. 

Forceren heeft geen zin. Maar 

je kunt het voorlezen wel 

aantrekkelijker maken,  

zodat je kind niets anders wil.

ACHTERIN BEGINNEN MET  
LE ZEN? PRIMA! JE KIND IS  
DE BAAS OVER HET BOEK

Omdat ze anders de clou missen? Kinderen hoeven niet per se te weten hoe 

iets afloopt, sterker nog: niet eens alle verhalen zijn rond. Hoe en hoe lang je 

voorleest, bepaal je zelf. Misschien tellen jullie wel alleen alle bomen in het 

boek, geef je een eigen draai aan het verhaal of belanden jullie in een gesprek, 

omdat je kind ineens moest denken aan de olifant in de dierentuin. Dát je 

voorleest, is al goed. Veel ouders denken dat een voorleesmoment stopt als  

het verhaaltje uit en het boekje dicht is. En dus blijven ze stug door ploeteren  

tot de laatste letter. Misschien werkt één boekje verdeeld over de dag beter? 

Hoe ouder, hoe meer een kind zich afvraagt hoe een verhaal afloopt. Beter 

credo: maak van elke pagina iets leuks. Achterin beginnen met lezen? Prima!  

Je kind is de baas over het boek. En als het voorleesmoment leuk is, vindt je 

kind lezen en taal later ook leuker. Het is dus letterlijk quality time.

Dat verhaaltje moet wel uit, toch?

Sprookjes kunnen best gruwelijk zijn, dus grote kans dat je sommige verhalen het liefst 

een beetje aanpast. Maar is dat nou goed of niet? Ook nu geldt weer: het ene kind kan 

meer aan dan het andere en ook leeftijd speelt een rol. Je merkt snel genoeg of iets te 

spannend is of niet. Zo ja, dan is er niks mis mee om delen te omzeilen of om sommige 

boekjes voorlopig nog even te laten liggen. Kijkt je kind op televisie bijvoorbeeld graag 

naar spannende dingen, dan past een spannend boek meer bij hem dan bij een  

kind dat bij Nijntje achter een kussen kruipt. Een boek kan ook helpen om over lastige 

thema’s te praten. Een verhaal helpt om te normaliseren. Kinderen vinden vaak meer 

normaal dan je denkt. Vanaf een jaar of drie krijgen ze door dat sommige dingen ‘niet 

echt’ zijn, hoewel de scheidslijn tussen fantasie en werkelijkheid vrij dun is. Maar ze 

merken wel sneller dat de draken bijvoorbeeld ‘in het boek zitten.’ Een boek kan dus 

ook een aanleiding zijn om daar weer over te praten: wat is echt gebeurd en wat niet? 

En sprookjes? Ouderwetse sprookjes zijn vaak vrij gruwelijk geschreven: daar is een 

heks die iemand patsboem doodmaakt. Dat hoort bij de vertelstijl van toen en kun je 

natuurlijk iets afzwakken.

Kunnen boekjes ook te spannend zijn?

0-1 jaar 
boekjes met versjes en liedjes, 

bed-box-badboekjes en 

aanwijs- en benoemboekjes 

1-2 jaar 
alles van de nuljarigen en 

prentenboeken met kleine 

verhalen, één plaat per pagina 

2-4 jaar 
prentenboeken met verhalen 

in-en-om-het-huis en over 

emoties

WANNEER IS EEN 
VOORLEESMOMENT 
AFGELOPEN? 

Stel, je peuter gaat steeds ‘even iets 

pakken’ tijdens het voorlezen. Dan  

kan het zijn dat je het verkeerde 

voorleesmoment hebt uitgekozen.  

Een voorleesritueel helpt. Bijvoorbeeld 

altijd voor het slapengaan of na de 

lunch, zo raken ze gewend aan lezen 

en het hoort het bij de dag. Je kind 

kiest een boek en dan gaan jullie 

zitten op een vaste plek. Op de bank, 

het bed of een kussen op de grond: 

een fijne leesplek waar de televisie 

niet aanstaat en weglopen lastiger is. 

Ook handig: geen speelgoed in hun 

vizier of handen.  

Kies een boekje dat aansluit bij hun 

belevingswereld en betrek ze actief bij 

het lezen. Laat je kind bijvoorbeeld de 

bladzijde omslaan, iets aanwijzen of 

dingen oplossen. Van: ‘Waar zie je de 

koe? En wat zegt de koe?’ Tot: ‘Wat 

denk je: komt de politie er nu aan?’  

Veel ouders denken dat hun kind niet 

van lezen houdt, omdat hij liever 

rondloopt dan zit, het boekje weggooit, 

ermee wappert of er alleen maar in wil 

bladeren. Gevolg: ‘Nog even niet 

voorlezen dan maar, het komt vanzelf.’ 

En zo stellen ze het voorlezen uit tot 

een latere leeftijd. Een baby, maar 

sommige dreumesen en peuters ook, 

heeft inderdaad niet altijd het geduld 

om een boek van de eerste tot de 

laatste bladzijde te lezen. Dat hoeft 

ook niet. Een boek is ook speelgoed. 

Je kunt ermee zingen, lezen, kijken, 

vertellen, praten, aanwijzen, raden, 

het maakt geluid en ga zo maar door.

WAT ALS MIJN  
KIND VOORLEZEN 
NIET LEUK VINDT?

WAT LEES JE  
WANNEER?

MAAR ZO’N  
KNISPERBOEKJE  
HEB JE TOCH  
ZO UIT?

WAT ALS ZIJN  
FAVORIETE BOEK  
JE NEUS UITKOMT?
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