
VERGROOT HET LEESPLEZIER - LEZEN STIMULEREN BIJ JOUW KIND 
 

Beperkt jouw kind lezen het liefst tot een bezigheid op school? Jij kunt jouw kind thuis 

begeleiden en stimuleren en zo het leesplezier van jouw kind vergroten 

 

Het ene kind zit graag met de neus in de boeken terwijl het andere kind het liefst 

alleen leest als het moet, zoals op school. Als ouder kun je op een speelse manier 

laten zien dat lezen écht leuk kan zijn. Met behulp van de volgende tips kun jij 

jouw kind stimuleren om te lezen en het leesplezier vergroten! 

 

WAAROM IS LEZEN GOED? 

Taal vormt de basis op school. Als een kind niet goed kan lezen, krijgt hij of zij hier ook 

last van bij andere schoolvakken. Taal verbetert niet alleen de woordenschat, 

leesvaardigheid en taalvaardigheid maar door boeken te lezen ontwikkelen kinderen 

ook hun fantasie, verbeelding en inlevingsvermogen. 

 

HOE KUN JE LEZEN STIMULEREN? 

Je kunt jouw kind op verschillende manieren stimuleren om te lezen, maar het 

belangrijkste is dat het ook echt leuk moet blijven. Lezen moet dus geen verplichting 

worden. Dwing jouw kind niet om te lezen, dit verhoogt de weerstand alleen 

maar. Stimuleer jouw kind dus op een ontspannen manier zodat jouw kind ook echt 

plezier in het lezen gaat beleven. 

 

LEES DAGELIJKS 

Ook al is het maar kort, probeer jouw kind elke dag te laten lezen, lees samen of lees 

jouw kind elke dag even voor. Dagelijks 10 minuten lezen heeft een positiever effect dan 

één keer per week één uur lang. Jouw kind kan zich waarschijnlijk ook beter 10 minuten 

achtereenvolgens concentreren op een boek dan één uur lang. Je kunt lezen opnemen in 

jullie dagelijkse routine, bijvoorbeeld vlak voor het slapen gaan. 

 

LEES ZELF VEEL 

Lezen doe je natuurlijk niet alleen maar in boeken of bladen, lezen doe je overal. Laat 

jouw kind zien wat je allemaal met lezen kan doen en bereiken. Kook een maaltijd met 

een recept, maak een boodschappenlijstje of verlanglijstje, lees de menukaart in een café, 

lees borden in het openbaar vervoer, schrijf een kaart, doe een spelletje met spelregels. 

Jouw kind ziet zo waar taal allemaal voor gebruikt wordt. Je kunt natuurlijk ook het goede 

voorbeeld geven door zelf een boek, tijdschrift of krant te pakken om te lezen voor je 

plezier. 

 

KINDERBLADEN 

Is jouw kind echt geen boekenwurm? Misschien dat kindertijdschriften of strips wel 

aanspreken en jij jouw kind kunt stimuleren om deze te lezen. Een abonnement op een 

blad is ook heel leuk als cadeau, kinderen vinden het vaak leuk om hun favoriete blad op 

de deurmat te krijgen. 

 

BOEKEN DIE AANSPREKEN 

Ga samen naar de bibliotheek op zoek naar leuke kinderboeken. Als jouw kind niet van 

voetbal houdt, zal het een boek daarover waarschijnlijk ook niet zo waarderen en zal er 

niet met plezier gelezen gaan worden. Probeer daarom een boek voor jouw kind te vinden 

dat aansluit bij zijn of haar interesses. Je kunt ook denken aan boeken met relevante 

thema's die aansluiten bij de belevingswereld van jouw kind en wat er zich op dat moment 

afspeelt in zijn of haar leven. Zo zijn er bijvoorbeeld peuterboeken die peuters kunnen 

helpen bij zindelijkheid. 

 

BOEKENSERIE 

Raakt jouw kind geïnteresseerd in een boekenserie? Grote kans dat jouw kind na het lezen 

van het eerste deel, het tweede deel ook sneller zal lezen en uiteindelijk de hele serie. Je 

https://www.minime.nl/artikelen/1035/leuke-kinderboeken
https://www.minime.nl/artikelen/1003/peuterboeken-zindelijkheid


kunt jouw kind stimuleren door het eerste deel helemaal of gedeeltelijk voor te lezen. Als 

jouw kind in het verhaal zit, wil hij of zij waarschijnlijk ook weten hoe het verhaal afloopt 

en zal dan verder willen lezen. Dit helpt ook goed met een spannend boek, als je het 

begin voorleest heb je een grote kans dat jouw kind het boek zelf uit zal lezen. 

 

LEZEN IN DE VAKANTIE 

In de vakantie leest jouw kind waarschijnlijk een stuk minder omdat de scholen gesloten 

zijn. Vergeet daarom ook echt niet om toch te blijven lezen, het liefst dagelijks. Gaan jullie 

op vakantie? Neem dan genoeg leuke kinderboeken mee. Bij de plaatselijke bieb mag je in 

de zomervakantie vaak voor een langere tijd meerdere boeken lenen. 

 

PRAAT SAMEN OVER BOEKEN 

Een belangrijk onderdeel na het lezen van een verhaal: erover praten! Stel vragen en 

bespreek wat jullie net hebben gelezen, of wat jouw kind zelf heeft gelezen. Je kunt jouw 

kind ook vragen het verdere verloop van het verhaal te voorspellen. Op deze manier denkt 

jouw kind nog een keer na over het verhaal. Let er wel op dat het vooral een gezellig 

gesprek is en dat jouw kind het niet als overhoring ervaart. 

 


