
 

 

10 redenen waarom voorlezen 
goed is: 
 

• Versterkt de band tussen ouder en kind. Door elke dag eventjes 
tijd te maken om voor te lezen, kun je toch een fijn, ontspannen 
moment met je kind doorbrengen, waarbij alle aandacht naar 
hem/haar uitgaat. 

• Oefenen met concentratie. Door leuke en spannende verhalen 
voorgelezen te krijgen en door naar plaatjes te kijken leert een kind 
om goed te luisteren en zich te concentreren. 

• Taalinzicht ontwikkelen. Het voorlezen aan je kind zorgt ervoor 
dat hun taalinzicht groter wordt. In verhalen worden andere 
woorden en zinnen gebruikt dan in de spreektaal, dus kunnen 
kinderen hun woordenschat vergroten. 

• Lekker slapen. Voorlezen helpt bij het rustig en ontspannen 
worden. Je kind valt daarna misschien wel sneller in slaap! 

• Hersenen stimuleren. Het kind zal minder moeite hebben met 
spellen of begrijpend lezen. Kinderen leren om zich in te leven in de 
personages en om emoties die erin voorkomen te herkennen. 
Daarnaast leren ze ook oorzaken, gevolgen en verbanden 
herkennen. 

• Aanleiding tot een gesprek. Emoties als angst en verdriet kun je 
bespreken na het voorlezen van een boek, net als lastige zaken als 
ziekte of de dood van een familielid of huisdier kunnen zo 
begrijpelijker gemaakt worden. 

• Zelfvertrouwen. Omdat lezen voor veel schoolvakken en -
opdrachten belangrijk is, zorgt voorlezen ervoor dat uw kind zich 
meer op zijn gemak voelt. 

• Fantasie ontwikkelen. Je verbreedt het wereldbeeld van je kind 
door hem/haar kennis te laten maken met verschillende 
gebeurtenissen, mensen en culturen. Ook de illustraties en 
beschrijvingen zorgen er voor dat je kind gaat fantaseren. 

• Jong geleerd, oud gedaan! Als je veel voorgelezen wordt, lees je 
later waarschijnlijk meer. Je krijgt er een positief gevoel over. 

• Lezen is leuk en maakt nieuwsgierig. Voorlezen maakt 
nieuwsgierig en nieuwsgierige kinderen willen het liefst meer leren. 


