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Lezen en voorlezen 
 
Lezen en voorlezen hebben een grote invloed op de taalontwikkeling van je kind, 
(voor)lezen heeft een grotere invloed op de taalontwikkeling dan televisie kijken. Voor de 
ontwikkeling van de Nederlandse taal van kinderen in het buitenland is het dus erg 
belangrijk dat ze lezen en/of voorgelezen worden in/uit Nederlandse boeken. Daarbij komt 
dat lezen/voorlezen de fantasie van kinderen stimuleert en dat het kan ontspannen. 
 
Hier volgen 4 tips om meer te lezen/voor te lezen: 
 

1. Zorg er voor dat de boeken bij jouw kind passen 
Als ouder ken je je kind het beste en weet je wat je kind leuk vindt, maar ken je alle 
Nederlandse kinderboeken? En waar kan je deze kinderboeken vinden als je in het 
buitenland woont? Als je een echt Nederlands kinderboek wil hebben dan kan je dat 
natuurlijk bestellen (bruna.nl/ bol.com/ boekenwereld.com) of aan familie/vrienden vragen 
om het op te sturen naar Kaapstad. Maar ook online is de nodige keus aan kinderboeken en 
luisterboeken. Doe ideeën op bij de jeugdbibliotheek.nl, leesbevorderingindeklas.nl en de 
onlinebibliotheek.nl. Bij de luisterbieb (onlinebibliotheek.nl) hebben ze een ruim aanbod 
aan luisterboeken. Als je lid bent van een bibliotheek kan je daar ook e-boeken lenen, voor 
kinderen tot 18 jaar is een lidmaatschap gratis. De luisterboeken kan je ook zonder 
lidmaatschap lenen. Tevens heb je tijdens de zomervakantie de vakantiebieb 
(onlinebibliotheek.nl), waar je gratis online boeken kan lenen.  
 

2. Lees voor 
Lees voor aan je kind(eren). Kinderen tot en met 8 jaar oud begrijpen het beter als iets 
voorgelezen wordt dan als ze het zelf lezen. Kinderen van 9-12 jaar zouden zelfstandig 
moeten kunnen lezen maar uit onderzoek blijkt dat het grootste gedeelte van deze kinderen 



lezen saai en lastig vindt. Om de taalontwikkeling toch te stimuleren kan het helpen om 
samen te lezen, bijvoorbeeld door om en om een paragraaf te lezen. Kinderen met 
leesproblemen kunnen zelfs baat hebben bij voorlezen, zo verruimen ze toch hun 
woordenschat.  
Dus tot welke leeftijd blijf je voorlezen? Veel ouders stoppen met voorlezen als hun kind 8 
jaar oud is, ze denken dat het kind het al heel goed zelf kan, maar dat is een misverstand! 
Blijf voorlezen en wissel dit af met samen lezen. Probeer dit vol te houden tot je kind 10 
jaar oud is en als je kind moeite heeft met lezen ga dan nog langer door met voorlezen/ 
samen lezen.  
 

3. Motiveer je kind(eren) om zelf te lezen 
Elke dag lezen stimuleert de taalontwikkeling van je kind. Probeer je kind te stimuleren om 
ook ieder dag een kwartier een Nederlandstalig boek te lezen. Of lees voor uit een 
Nederlandstalig boek. 
 

4. Luister naar luisterboeken 
Is je kind te moe om zelf te lezen, heb jij geen tijd om voor te lezen? Laat je kind dan naar 
een Nederlandstalig luisterboek luisteren. Luisterboeken vergroten ook je kind’s 
woordenschat, zorgen voor een beter leesbegrip en verbeteren zelfs de leesvaardigheid. Je 
kan ze gratis beluisteren op de app van de luisterbieb of op yoleo.nl. 
 


