
WAAROM VOORLEZEN?   
Voorlezen is heel belangrijk voor de taalverwerving en -ontwikkeling van kinderen. Zij leren hierbij 
namelijk veel nieuwe woorden en leren deze taal begrijpen door deze te koppelen aan een context. 
Daarnaast ontwikkelen kinderen tijdens het voorlezen fantasie, luistervaardigheden en helpt het hen 
om zich te leren concentreren. 
 
INTERACTIEF  VOORLEZEN  
Door alleen een boek voor te lezen, bereik je deze doelen nog niet. Je wilt namelijk dat het kind actief 
betrokken is en misschien zelfs meedoet. Dit kan al op zeer jonge leeftijd. Door middel van interactief 
voorlezen betrek je kinderen meer. Kinderen krijgen zelf een rol in de activiteit en worden 
gemotiveerd om actief mee te doen. Hierdoor gaat de taal een veel grotere rol spelen bij het kind 
zelf. Daarnaast kun je met activiteiten meer aansluiten op de behoeften en voorkeuren van het kind. 
Niet ieder kind kan bijvoorbeeld een heel boek lang stil zitten, maar dat hoeft hierbij ook helemaal 
niet! 
 

Stappenplan interactief voorlezen 

Laat bij iedere voorleesactiviteit de stappen van interactief voorlezen terugkomen. Dit 
geeft je kind structuur en maakt het proces voorspelbaar. De stappen van interactief 
voorlezen zijn: 

1. Introduceer het verhaal. Bekijk met z’n allen de kaft en de illustraties van het boek. Laat 
vervolgens je kind voorspellen waar het verhaal over gaat. Vraag bijvoorbeeld over wie het 
verhaal gaat, waar het verhaal zich afspeelt of wat er gebeurt in het verhaal.  

2. Lees het verhaal voor. Stel tussendoor vragen over het verhaal en leg begrippen uit. 

3. Bespreek het verhaal na afloop. Vraag je kind of hun voorspelling klopte en laat ze vertellen 
over hoe het verhaal begon, wat het probleem was, welke oplossing er was voor het 
probleem en hoe het verhaal afliep. 

Is je kind creatief? Maak samen een tekening of knutselwerkje na het lezen van het boek.  
Houdt je kind van zingen? Zoek dan een liedje op (op YouTube bijvoorbeeld). 
In veel liedjes rijmen woorden, waardoor het voor kinderen makkelijker is om deze woorden te 
onthouden. 

Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.  

Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings)vragen bij mij terecht.  

Je kunt me ook bellen of mailen.  

Tot ziens,  

Laila Bouayachi 

06 20478620  

l.bouayachi@lumenswerkt.nl  
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