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Maak er weer een feest van tijdens de NVD



Goed om 
te weten



Prentenboek
Top 10



van nationale
voorleesdagen
naar doorleesdagen



De kracht van verbinding

Voorlezen, kijken, 
luisteren, spelen en doen







In een 
grote 

koekenpan

Voorlezen

Kijken

LuisterenSpelen

Doen



Media voor jonge kinderen over koken, 
bakken en eten....

Een voor jou, twee 
voor mij

Kasper de bakker

Arabella en de 
keukenprins

Pizzeria van 
Hoelahoep



Hoe kom je tot een goede
gezinsaanpak?



“De gezinsaanpak heeft als doel de cyclus van laaggeletterdheid 
te doorbreken. De gezinsaanpak richt zich daarom primair op het 
ondersteunen van ouders bij het stimuleren van de taal- en 
geletterdheidsontwikkeling van hun (jonge) kinderen thuis. 
Daarnaast wordt er ook ingezet op het verhogen van het taal- en 
geletterdheidsniveau van de ouders zelf.”

De gezinsaanpak



De cyclus van
laaggeletterdheid



De helft van de laaggeletterden 
in Nederland heeft jonge 
kinderen. 

Wat (zorgelijke) cijfers op een rij



Doorbreek de cyclus!



Ouders

Ouders hebben de de grootste invloed op de taalontwikkeling 
van hun kinderen. 

Cruciaal = 
* Leesopvoeding
* Taalrijke thuisomgeving 



Leesopvoeding

Leesopvoeding = 
§ leesvoorbeeld (attitude) + 
§ leesbegeleiding (o.m. voorlezen) + 
§ leesaanbod (bibliotheekabonnement, kranten, boeken én 

media)

De leesopvoeding kan stimuleren
maar ook belemmeren! 



Van jongs af aan:

- Samen praten en zingen
- Voorlezen
- Het goede voorbeeld geven 
- Boeken, kranten, tijdschriften,    
educatieve media in huis
- Samen naar de bibliotheek

Taalrijke thuisomgeving



Succesfactoren programma’s

ü Hou rekening met (culturele) achtergrond van ouders
ü Laat het instapniveau aansluiten bij niveau van ouders
ü Focus op het aanleren van één specifieke vaardigheid (niet 

te veel verschillende dingen willen bereiken)
ü Als (leren) voorlezen mogelijk is, richt je dan vooral daar op
ü Nodig ouders uit om voor te lezen in de thuistaal
ü Pas activiteiten op de behoeften van het gezin aan


