
 

  

Maak een heuse (voor)leeshoek waar je kindje zelf op ontdekking kan en waar je heerlijk samen 
kunt lezen!  
 
Soort activiteit  (voor)lezen 
Leeftijd   0-2 jaar / 2-4 jaar  
Ontwikkelingsgebied  Taal/sociaal-emotioneel 
Voorbereidingstijd   15 minuten 
Duur activiteit   30 minuten 
 

 

 Stoffen boekjes 
 Kartonnen boekjes 
 Prentenboeken 
 Evt. kussen, kleedje, zitzak 
 Evt. (tipi) tent 
 Evt mand of (boeken) plankjes 

 

Bedenk voordat je gaat (voor)lezen welke boekjes geschikt zijn voor jouw kindje en leg deze klaar. 
Maak een lekker (voor)leeshoekje in huis.. Leg de boekjes die je voor jouw kind hebt uitgekozen in 
deze hoek. Leg er wat kussen neer, een lekkere zitzak of misschien wel een mooie (tipi) tent.  Zo 
kan je kindje altijd naar de boekjes toe kruipen/lopen en aangeven dat hij (samen) wil lezen. Je kunt 
na een aantal weken wat boekjes vervangen, zodat het aanbod aantrekkelijk blijft.  
 

Maak het gezellig en knus in huis. Zorg dat de televisie, laptop, tablet uit staan en dat er niet teveel 
storende factoren op de achtergrond aanwezig zijn. Is dit wel zo, zal je kindje snel afgeleid zijn. 
Neem je kindje op schoot en zorg dat je zelf ook lekker zit.  
 
Geef het boekje aan je kind en laat je kind het boekje ontdekken. Vertel aan je kindje wat hij ziet en 
wat er gebeurd. Het is helemaal niet erg als je kindje maar met één bladzijde of één plaatje bezig is. 
Je kunt rustig vertellen wat je ziet op het plaatje of wat je kindje aan het doen is. Doordat je dit elke 
dag of meerdere keren per week doet, leert je kindje steeds beter naar jou te luisteren en zich te 
concentreren. Neem er elke dag even de tijd voor en maak er samen een gezellig momentje van.  
 
Wist je dat kinderen vaak een langere periode achter elkaar hetzelfde boekje willen lezen?  
Dit komt omdat kinderen een tragere verwerkingssnelheid hebben, zij hebben langer nodig om 
woordjes en plaatjes tot een verhaal te verbinden. Je kind moet zich de woorden nog eigen maken 
en moet een woord meerdere keren gehoord hebben, om het te kunnen begrijpen. Pas als een kind 
een woord begrijpt, kan hij deze gaan oefenen met spreken.  Daarnaast geeft de herkenning van 
hetzelfde verhaal hem een veilig en vertrouwd gevoel. Het is dus helemaal niet erg als je  
(heel) vaak hetzelfde boekje met je kind leest.   
 
 



 

  

 
 
 
Tip: misschien weet je nog een leuk liedje die bij het boekje past? Ook van zingen leert je kind weer 
heel veel nieuwe woorden en klanken.  
 

Voorlezen is op vele manieren goed voor de ontwikkeling van je kind. Je kind leert nieuwe woorden, 
leert hoe een zin opgebouwd is en leert verschillende klanken van elkaar te onderscheiden. Door 
met je kind te praten over een boek, wordt hij gestimuleerd om actief met taal aan de slag te gaan, 
ook leert hij zich te concentreren en goed te luisteren (wat voor een baby/peuter nog best heel erg 
lastig kan zijn). Ook stimuleert voorlezen zijn fantasie. Verder geeft voorlezen een gevoel van 
veiligheid. Je hebt op dat moment alleen oog voor hem en het boek. Dit geeft je kind rust. Kortom: 
voorlezen is ontzettend belangrijk en draagt bij aan een positieve ontwikkeling voor je kind. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


