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Voorlezen aan baby’s en peuters? Hoe doen we dat? 

Samenvatting op basis van: 

1) Boekstart-webinar 'Interactief voorlezen aan baby's en peuters van www.boekstart.be op 

19/11/2020 en 25/11/2020 

2) https://www.boekstart.be/boeken-en-babys-natuurlijk  

 

Voorlezen aan baby’s en peuters is: 

- Bezig zijn met boekjes 

- Intens genieten van elkaar 

- Samen op ontdekking gaan in boekjes 

- Een taal leren 

Extra taalontwikkeling dankzij voorlezen, want voorlezen: 

- Breidt woordenschat uit 

- Stimuleert fantasie 

- Inspireert 

- Interactie is belangrijk 

- Associaties met eigen leefwereld is belangrijk 

Van 0 tot 6 maanden 

- Boekjes met contrastrijke kleuren, zachte boekjes, kartonnen boekjes 

- Samen luisteren, kijken, neuriën, zingen, geluiden maken 

Van 6 tot 12 maanden 

http://www.rul-suriname.com/
http://www.boekstart.be/
https://www.boekstart.be/boeken-en-babys-natuurlijk
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- Handelingen volgen 

- Plaatjes benoemen 

- Herkenning van de eigen omgeving 

Vanaf 1 jaar 

- Link leggen met eigen leefwereld 

- Woorden oefenen 

Vanaf 2 jaar 

- Verhalenplezier groeit! 

Wat verzin je bij een boekje met dieren? 

- Hoe een dier heet 

- Wat je aan het dier ziet 

- Hoe het dier doet 

- Welk geluid het dier maakt 

- Waar je het dier ziet 

Wat verzin je bij een boekje met voorwerpen? 

- Waar het ding voorkomt/thuishoort 

- Wie het gebruikt 

- Hoe je dat doet 

- Waarom je dat doet 

- Of het kind het ook heeft 

- Of het thuis of in de opvang te vinden is 

Wat verzin je bij een boekje met moeilijke woorden, of met spelletjes spelen? 

- Uitbeelden 

- Gebaren 

- Liedje, rijmpje, versje 

- Geluiden 

- Spelletjes 

- Aanwijzen 

- Herhalen 

Nog enkele tips: 

- Het kind is de baas van het boekje 

- Herhaling geeft veiligheid en succesgevoel 

- Geef het kind tijd om te reageren 

- Volg de gedachtegang van het kind 

- Maak het kind nieuwsgierig 

- Kaats respectvol terug wat het kind zegt, bijvoorbeeld:  

 kindje zegt ‘falle om’,  

 mama zegt dan: ‘ja de stoel is omgevallen’.  

 Kindje zegt dan misschien: ‘toel omgefalle’ 

 Mama zegt weer: ‘ja, de stoel is omgevallen’. 

http://www.rul-suriname.com/
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Wat verzin je bij een boekje voor het slapen gaan 

- Rustige liedjes 

- Mooi klinkende versjes  

- Rustige achtergrondmuziek 

- Zachte verlichting 

 

Interactief voorlezen aan kinderen van 3 tot 6 jaar 

 

Voorlezen is nodig en leuk 

- Voorleesmoment is intens samenzijn 

- Je kind krijgt ‘verhalenhonger’ als je veel voorleest 

- Verhalenhonger zorgt voor leesbevordering 

- Voorlezen verrijkt de taal 

- Voorlezen biedt verschillende ontwikkelingskansen 

Interactief voorlezen: wat is dat? 

- Samen op ontdekking gaan 

- Extra beleving dankzij interactie met je kind 

- Interactief voorlezen is geen kennisoverdracht maar samen beleven 

Hoe kies ik een geschikt boek? 

- Voorkeur kan ruim gaan, blikverruiming mag zeker 

- Keuze op basis van het genre 

- Keuze op basis van leefwereld van je kind 

- Keuze kan op basis van het thema 

- Keuze kan met focus op diversiteit 

- Keuze kan leeftijdsgericht 

Voorlezen kan altijd en overal 

- Zolang het lezen voor voelt voor je kind en voor jezelf 

- Op een rustige plek 

- Voorlezen kan tijdens een wandeling, in de dierentuin, … 

- Voorlezen kan thuis, op school, in de opvang, bij oma, … 

Interactief voorlezen: hoe?  

- Zoek je eigen stijl 

- Je kan meerdere stemmen gebruiken 

- Stel vragen aan je kind tijdens het lezen, je mag er ook bij vertellen wat er niet staat maar 

waar je op dat moment ook aan denkt 

Interacties: 

- Maak je kind nieuwsgierig 

- Doe voorspellingen, vraag naar wat er zou kunnen volgen of gebeuren 

http://www.rul-suriname.com/
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- Doe veronderstellingen 

- Vertel ook over de illustraties 

- Maak een link met de eigen leefwereld van je kind 

http://www.rul-suriname.com/

