
Voorleesroutines 
‘Zo doen wij dat altijd’
    
Workshop over het organiseren van het voorlezen in de kinderopvang



‘Ik ga voorlezen, wie doet er mee?’, of: ‘Lina, Hidde 
en Milan, kom hier zitten. We gaan voorlezen’, of: ‘Rom 
bom bom, de voorleestrom…’ Dit zijn drie voorbeelden 
van de vele manieren waarop je vragend, instruerend 
of zingend kinderen uitnodigt om mee te doen met 
een voorleesmoment. Het effect van hoe je dit doet 
is wisselend. Bij de ene aanpak heb je vlot een rustige 
voorleessituatie gecreëerd en bij de andere heb je 
kans dat er nog het nodige gerommeld en geregeld 
moet worden voordat je kunt beginnen. 
 
Het onderwerp van deze workshop gaat uit van 
de vraag: hoe organiseer je het voorlezen zó dat er 
voorleesroutines ontstaan die de meeste kans geven 
op optimale voorleesmomenten. Voorleesroutines 
zijn min of meer vaste patronen? Een bepaalde 
aanpak waaraan zowel de kinderen als de pedagogisch 
medewerkers gewend raken: wie leest er voor,
 wanneer, waar en hoe vaak, en lees je kinderen
 individueel voor of meerdere kinderen tegelijk 
en hoe creëer je veiligheid en intimiteit. 

Het uitgangspunt is dat zinvolle voorleesroutines 
leiden tot kwaliteitsvolle  interactie en actief 
meedoen van de kinderen. 

In deze workshop worden de voorleesroutines 
die op de kinderopvanglocaties al bestaan onder 
de loep genomen. Er wordt bekeken of nieuwe 
routines zinvol zijn of dat aanpassing van bestaande 
routines wenselijk is. 

Inleiding

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers die werken in de dagopvang 
(0 – 4 jaar) en peuteropvang (2 ½ – 4 jaar).

Opdracht vooraf

Stuur de deelnemers voorafgaand aan de workshop 
de vragenlijsten (zie Deel 3) over de routines die zij op 
dat moment toepassen. Dit is nodig als voorbereiding 
op de workshop. Ze vullen individueel antwoorden in 
of doen dat per team van pedagogisch medewerkers 
die in dezelfde groep werken. 
Het doel van de vragenlijsten is dat men zich bewust
is van bestaande routines, daar tijdens de workshop 
kritisch naar kijkt en de eigen situatie evalueert. De 
nieuwe inzichten worden verwerkt door op de 
vragenlijsten aan te geven wat men wil verbeteren.  
Laat de ingevulde vragenlijsten tijdig retourneren 
en adviseer de deelnemers hun ingevulde lijsten 
voor zichzelf te printen en mee naar de workshop 
te nemen.   

 

Tijdsduur

Reken op 1.5 uur om de inhoud goed aan bod te 
laten komen en diepgang te bereiken. Heb je minder 
tijd, laat dan een of meer voorleesroutines vervallen 
(afhankelijk van relevantie). Die stel je vooraf vast door 
de deelnemers vragenlijsten in te laten vullen. 
Zie: ‘Opdracht vooraf’.   

Doel en beoogd resultaat

• De deelnemers leren hoe ze het voorlezen goed 
   organiseren door zinvolle voorleesroutines toe 
   te passen.    
• De deelnemers behouden routines die positief 
   effect hebben op de kinderen, kiezen voor nieuwe 
   routines en wijzigen routines die kinderen niet 
   voldoende profijt en leesplezier opleveren.  



Gebruikswijzer

De leidraad voor deze workshop bestaat uit vier delen:
1) Deel 1: Inleiding 
     Inhoud van een korte inleiding aan de hand 
     van enkele PowerPointslides. 
2) Deel 2: Bespreking van de voorleesroutines.
     Per voorleesroutine vind je een suggestie voor 
     een werkvorm om de routine te bespreken.  
3) Deel 3: Reader Voorleesroutines 
     ‘Zo doen wij dat altijd’ 
     Deze reader is zowel informatiemateriaal voor 
     de trainer of workshopbegeleider als voor de deel- 
     nemers aan de workshop. Voor de deelnemers print  
     je deze informatie om mee te geven.   
4) Deel 4: De vragenlijsten over bestaande routines. 
     Bij iedere voorleesroutine hoort een vragenlijstje.    
     Deze dienen vooraf ingevuld te worden door 
     de deelnemers.. 

 

Er staan vijf voorleesroutines centraal in de workshop  

• Routine 1 
 – Voorlezen aan kinderen - apart of samen in een kleine of grote groep 

• Routine 2
 – De voorleesplek - waar en hoe zit je ten opzichte van elkaar

• Routine 3
 – Het voorleesmoment - wanneer lees je voor

• Routine 4
 – Hoe pak je het aan - Introduceren en afsluiten van een geplande voorleessessie

• Routine 5 
– Extra aandacht voor laagtaalvaardige kinderen

Bijlage

PowerPoint voor gebruik bij de inleiding en bij de 
uitvoering van de werkvormen. 

 



Deel 1  Inleiding

Voorbereiding

Zet de PowerPoint klaar bij slide 1

Tijdsduur

15 minuten

Bespreek in het 
kort de eerste 
zeven slides van 
de PowerPoint 
zodat de inhoud 
en bedoeling van 
de workshop 
duidelijk is. 

Slide 1: Toon de titel 
van de workshop en 
leg uit dat de work-
shop gaat over het 
goed organiseren van 
het voorlezen in de 
kinderopvang. Uit de 
praktijk blijkt dat op 
dit gebied veel vragen 
liggen.  

Voorleesroutines 
‘Zo doen wij dat altijd’
    
Workshop over het organiseren van het voorlezen in de kinderopvang

Voorleesroutines 
zijn min of meer vaste 
patronen die zijn ontstaan 
als je kinderen voorleest.
    

Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’
Workshop over het organiseren van het voorlezen in de kinderopvang

Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’
Workshop over het organiseren van het voorlezen in de kinderopvang
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Doel van de workshop

• de bestaande routines onder de loep nemen 
• nieuwe inzichten krijgen
• routines aanpassen, verbeteren of nieuwe routines toe gaan passen

 

Het effect van de routines 
moet zo positief mogelijk 
zijn voor het leesplezier
en de ontwikkeling 
van de kinderen.
    

Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’
Workshop over het organiseren van het voorlezen in de kinderopvang

Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’
Workshop over het organiseren van het voorlezen in de kinderopvang

De nadruk ligt op:

• De kwaliteit van de interactie 
• De mate waarin kinderen actief mee kunnen doen met het voorlezen. 

 

Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’
Workshop over het organiseren van het voorlezen in de kinderopvang

1 – Voorlezen aan kinderen apart of samen in een kleine of grote groep 

2 – De voorleesplek – waar en hoe zit je ten opzichte van elkaar

3 – Het voorleesmoment - wanneer lees je voor

4 – Hoe pak je het aan: Introduceren en afsluiten van een geplande voorleessessie

5 – Extra aandacht voor laagtaalvaardige kinderen

 

Slide 2: Leg uit wat voor-
leesroutines zijn:  min 
of meer vaste patronen 
die zijn ontstaan als je 
kinderen voorleest. Peda-
gogisch medewerkers zijn 
gewend om het voor-
lezen op een bepaalde 
manier aan te pakken, bij-
voorbeeld : voorlezen aan 
kinderen apart of samen 
met andere kinderen, de 
voorleesplek, wanneer 
ze voorlezen en hoe ze 
het voorlezen starten en 
beëindigen.  

Bij slide 3:  Stel de vragen:  
Herkennen jullie deze 
voorleessituatie? Wat vin-
den jullie van deze manier 
van voorlezen? Trek een 
conclusie: deze positie 
is niet handig voor de 
kinderen die het boek ‘op 
de kop’ moeten bekijken.  
Het is van belang dat alle 
kinderen het boek goed 
zien als je voorleest. 

Bij slide 4: Leg het doel 
van de workshop uit: de 
bestaande routines onder 
de loep nemen en door 
nieuwe inzichten tijdens 
deze workshop routines 
aanpassen, verbeteren of 
nieuwe routines toe gaan 
passen.
  

Bij slide 5: Leg uit dat 
het effect van voorlees-
routines zo positief 
mogelijk moet zijn voor 
het leesplezier en de
 ontwikkeling van 
de kinderen.

Bij slide 6: Leg 
uit dat de nadruk 
ligt op de meeste 
kans op kwali-
teitsvolle interac-
ties en de mate 
waarin kinderen 
actief mee kun-
nen doen met het 
voorlezen. 

Bij slide 7: Bekijk 
welke voorlees-
routines besproken 
gaan worden. Als je 
er een of meer laat 
vervallen geef 
je dat aan. 



Deel 2  Bespreking van de voorleesroutines 
Routine 1 - Voorlezen aan kinderen apart of samen in een kleine of grote groep

Voorbereiding

• Lees vooraf zorgvuldig de informatie in Deel 3: 
   Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’- 
   Routine 1 - Voorlezen aan kinderen apart of samen 
   in een kleine of grote groep
• Toets je kennis van dit onderwerp aan de uitleg 
   bij iedere stelling . 
• Maak voor iedere deelnemer een setje met de 
   stellingen op strookjes en twee kaartjes 
  ‘waar’| ‘niet waar’
• Zet de PowerPoint klaar bij slide 8

Stellingen en uitleg

1. Een baby kun je het beste individueel voorlezen.
Antwoord: Waar | Uitleg: Lezen met een baby betekent dat die de eigen gang kan gaan met het boekje, dat je 
hem daarin volgt en iets toevoegt om het voorleesmoment te verrijken. Dat lukt alleen goed als je even apart met 
een baby met een boekje speelt.  

2. Een dreumes van anderhalf jaar heeft het meest aan voorlezen als hij mee mag luisteren met oudere 
kinderen die worden voorgelezen.   
Antwoord: Niet waar | Uitleg: Een dreumes kan er wel wat profijt van hebben om te horen hoe oudere kinderen 
reageren en iets zeggen. Maar een dreumes kan zelf niet goed actief meedoen op het niveau van de oudere kinderen. 
Bovendien zal het boek te moeilijk zijn. Juist actief meedenken en meepraten is nodig om van het voorlezen profijt 
en plezier te hebben.  

3. Voorlezen aan een grote groep peuters geeft meer kans op leesplezier dan voorlezen in een kleine groep. 
Antwoord: niet waar | Uitleg: Betrokkenheid is de sleutel tot leesplezier. Betrokkenheid ontstaat als kinderen mee 
kunnen denken en meedoen in de interactie. In een klein groepje hebben kinderen meer spreekkansen, denken 
beter mee, worden beter gezien en gehoord en krijgen meer persoonlijke feedback en aandacht.  

4. Een laagtaalvaardig kind leert veel van andere kinderen tijdens het voorlezen in een kleine groep. 
Antwoord: Waar | Uitleg: Kinderen steken veel op van elkaar. De impact van interactie tussen kinderen is groot, 
ook bij laagtaalvaardige kinderen. Zij ervaren hoe kinderen die wat meer taalvaardig zijn reageren en ze merken 
hoe die iets onder woorden brengen. Voor laagtaalvaardige kinderen is het in een kleine groep veel gemakkelijker 
om mee te doen in de interactie.  

Werkvorm: ‘Waar of niet waar?‘

De deelnemers zitten in tweetallen aan tafel en krijgen 
per tweetal een setje met stellingen. De deelnemers 
overleggen met elkaar en leggen de stellingen bij de 
kaartjes ‘WAAR’ of ‘NIET WAAR‘. 
Daarna plenair: toon de stellingen één voor één op 
het scherm, slide 9 t/m 12. Wie denkt dat de stelling 
‘waar’ is? Doorloop de stellingen, laat de deelnemers 
argumenteren waarop hun mening is gebaseerd en 
geef de uitleg erbij. 

Tijdsduur

15 minuten



Deel 2  Bespreking van de voorleesroutines 
Routine 2 - De voorleesplek – waar en hoe zit je ten opzichte van elkaar 

Voorbereiding

• Lees vooraf zorgvuldig de informatie in Deel 3: 
   Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’: 
   Routine 2 – De voorleesplek – Waar en hoe zit je ten   
   opzichte van elkaar 
• Zet de PowerPoint klaar bij slide 13. 

Werkvorm: ‘Geef je mening’

De deelnemers vormen twee- of drietallen en zitten 
aan een tafel om te kunnen schrijven.  Toon op het 
scherm achtereenvolgens de beelden van de verschillen-
de voorleesplekken en posities. Bij ieder voorbeeld geef 
je de groepjes de tijd om te overleggen en hun mening 
te vormen over de voor- en nadelen van deze plek en 
positie. Dit noteert ieder groepje voor zich om later 
plenair naar voren te kunnen brengen.  

Voorbeeld 1 - Op schoot in je armholte
Voorbeeld 2 - Recht voor je op je bovenbenen
Voorbeeld 3 - Op het speelkleed op de grond
Voorbeeld 4 - Aan tafel
Voorbeeld 5 - Op de bank
Voorbeeld 6 - Tegenover je op kussens, bank of stoeltjes 

Bespreek plenair de meningen. Doorloop daarvoor de 
slides nog eens, inventariseer hoe men de voor- en na-
delen beoordeelt  en trek conclusies. Zorg voor tempo.

 

Tijdsduur

15 minuten



Deel 2  Bespreking van de voorleesroutines 
Routine 3 - Het voorleesmoment - Wanneer lees je voor?

Voorbereiding

• Lees vooraf zorgvuldig de informatie in Deel 3: 
   Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’: 
   Routine 3 – Het voorleesmoment – wanneer 
   lees je voor.  
• Zet de PowerPoint klaar bij slide 22 

Werkvorm: ‘Stap in de kring’

Je vormt een grote kring. Je stelt achtereenvolgens de 
vragen over wie op welk moment gewend is om voor te 
lezen. Toon de vraag telkens op het scherm, de slides 22 
t/m 28. De bedoeling is dat de voor- en nadelen van een 
gekozen moment per vraag duidelijk wordt besproken. 

Vragen:
1) Wie leest voor tijdens het tussendoortje of tijdens 
     het eten? 
2) Wie leest voor als kinderen moeten wachten tot ze  
     opgehaald worden?  
3) Wie leest voor op een vast moment op de dag? 
4) Wie leest voor tijdens of na een verzorgingsmoment  
     of na de voeding? 
5) Wie leest voor als een kind aandacht, troost of 
     rust nodig heeft?
6) Wie leest voor als een kind zelf een boek kijkt of 
     met een boek bij je komt?

   

Tijdsduur

15 minuten

De deelnemers die de gestelde vraag bevestigend 
beantwoorden, gaan in het midden van de kring staan. 
Vraag aan de mensen in het midden waarom zij dit een 
goed moment vinden om voor te lezen. Wat zijn hun 
overwegingen en ervaringen? Wat zijn de eventuele na-
delen? De deelnemers die nog in de kring staan reageren 
door te vertellen waarom zij dat voorleesmoment niet 
kiezen. Je voegt overwegingen of argumenten toe als 
dat tot meer inzichten leidt.  



Deel 2  Bespreking van de voorleesroutines 
Routine 4 - Hoe pak je het aan: introduceren en beëindigen van een voorleessessie

Voorbereiding

• Lees vooraf zorgvuldig de informatie in Deel 3: 
   Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’: 
   Routine 4 – Hoe pak je het aan: introduceren en
   beëindigen van een voorleessessie
• Verzamel de attributen die genoemd worden bij 
   de werkvorm ‘Lokkertjes’ 
• Toon PowerPoint slide 29
 

Werkvorm: ‘Lokkertjes’

Deze werkvorm heet ‘lokkertjes’ omdat het de bedoe-
ling is om de deelnemers te verleiden deze voorlees-
routines toe te gaan passen. Het zijn voorbeelden, 
suggesties van voorleesroutines die aan te raden zijn 
voor succesvolle voorleesmomenten. De attributen en 
benodigdheden die in deze werkvorm worden gebruikt 
staan symbool voor een voorbeeld of suggestie en vor-
men de aanleiding voor bespreking ervan. Verzin gerust 
een ander symbool als je dat beter lijkt. 

Leg in een kring op een tafel achtereenvolgens telkens 
de attributen en benodigdheden die bij een voorbeeld 

Tijdsduur

15 minuten

•Een bordje met tekst: ‘Introductie-activiteit’ en een 
peuterboek samen met een attribuut 
Bijvoorbeeld: een kinderlaars bij het boek ‘Waar is Beer?’.  
Uitleg: Een goed begin van een voorleessessie is het uit-
voeren van een betekenisvolle activiteit die de kinderen 
in de sfeer van het boek brengt en voorkennis oproept. 
Geef een voorbeeld aan de hand van een boek en bijpas-
send attribuut. Bij ‘Waar is Beer?’doe je voor hoe je in 
de laars zoekt of zich daar een beer heeft verstopt. Past 
een beer wel in een laars?  

* Zie voor meer voorbeelden en inzicht in introductie-activiteiten 
de verdiepende BoekStartmodule (4): Betekenisvolle introduc-
tie- en verwerkingsactiviteiten: ‘Hoe versterk je leesplezier en 
verhaalbegrip bij 0 – 4 jarigen’. Zie website BoekStart, BoekStart-
pro, Kinderopvang. 

• Een bordje met tekst: ‘Verwerkingsactiviteit’ en een 
peuterboek samen met een attribuut of speelgoed
Bijvoorbeeld: speelgoeddieren die horen op een boer-
derij en in een dierentuin bij het boek ‘Boer Boris en de 
olifant’. 
Uitleg: Het uitvoeren van een betekenisvolle verwer-
kingsactiviteit vormt een zinvolle afronding van het 
voorleesmoment. Als deze activiteit goed gekozen is bij 
wat het belangrijkste is in het verhaal  versterkt dit het 
verhaalbegrip en de beleving. Bij het boek ‘Boer Boris en 
de olifant’ moet begrepen worden dat een  olifant het 
beste in de dierentuin kan wonen en boerderijdieren op 
de boerderij. Spelend met speelgoeddieren wordt het 
onderscheid gemaakt.   

* Zie voor meer voorbeelden en inzicht in verwerkingsactiviteiten 
de verdiepende BoekStartmodule (4): Betekenisvolle introduc-
tie- en verwerkingsactiviteiten: ‘Hoe versterk je leesplezier en 
verhaalbegrip bij 0 – 4 jarigen’. Zie website BoekStart, BoekStart-
pro, Kinderopvang. 

horen. Of leg die verspreid in de ruimte en nodig de 
deelnemers uit erbij te komen staan. In dit geval blijft 
men meer actief in beweging. Laat bij de bespreking van 
iedere routine voorbeeldgedrag zien. 

• Een voorleesknuffel of een handpop 
Uitleg: je gebruikt de knuffel of pop om de kinderen uit 
te nodigen om mee te gaan naar de voorleesplek om 
voorgelezen te worden. Doe voor hoe je de pop een 
kind laat begroeten en uitnodigen om mee te doen met 
voorlezen. 

• Een speelgoedtrom met stokjes samen met voor 
iedere deelnemer de tekst op papier van het liedje 
‘De voorleestrom’ 
Uitleg: Voor BoekStart is een speciaal liedje gemaakt als 
signaal dat er voorgelezen gaat worden. 
Deel de tekst uit en en sla op de trom terwijl je (een deel 
van) het liedje zingt. De deelnemers doen mee.

• Afspeelapparatuur met muziek van 
‘De voorleestrom‘ of de cd ‘De voorleestrom‘ 
Uitleg: Het laten horen van het liedje heeft dezelfde 
functie als het zelf zingen van het liedje . Je kunt het in 
verschillende talen laten horen. Dat is voor alle kinderen 
goed om te horen met het oog op talensensibilisering.

* Talensensibilisering is een manier om kinderen op een positieve 
manier in contact te brengen met taaldiversiteit. Het is niet de be-
doeling dat kinderen een specifieke taal leren maar wel een open 
attitude ontwikkelen ten aanzien van talen en culturen. Het gaat 
letterlijk om kinderen sensibel, gevoelig maken voor verschillende 
talen en voor taal in het algemeen. Centrum voor Taal en Onder-
wijs (KU Leuven) en Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent); Leuven 
en Gent 2012



Deel 2  Bespreking van de voorleesroutines 
Routine 5 - Extra aandacht voor laagtaalvaardige kinderen

Voorbereiding

• Lees vooraf zorgvuldig de informatie in Deel 3: 
   Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’: 
• Routine 5 –Extra aandacht voor laagtaalvaardige 
   kinderenToon PowerPoint slide 30

 

Tijdsduur

15 minuten

Werkvorm: ‘In samenspraak’

Gebruik voor de bespreking van dit onderwerp vragenlijst 5. Zie deel 4.
Iedere deelnemer heeft de vragenlijst voorafgaand aan de workshop ingevuld. Maak twee- of drietallen 
van deelnemers, bij voorkeur van mensen die nauw met elkaar samenwerken. Men vertelt elkaar over 
de antwoorden die ze gegeven hebben op deze vragenlijst. Op de vragenlijsten kan genoteerd worden 
waar men in de toekomst meer op gaat letten. Het doel is dat op deze manier de deelnemers hun eigen 
routines evalueren aan de hand van de nieuw verworven inzichten. 

 

Plenaire bespreking: 
• Wat ga je verbeteren? Welke van de routines om 
   laagtaalvaardige kinderen extra aandacht te geven, 
   ga je (meer) toepassen?
• Welke drempels of struikelblokken voorzie je? 
• Welke adviezen heeft men voor elkaar? 



Deel 2  Bespreking van de voorleesroutines 
Afsluiting van de workshop

Voorbereiding

• Toon PowerPoint slide 31

Iedere deelnemer gebruikt de inzichten en de informa-
tie om in de praktijk veranderingen en verbeteringen 
te realiseren. De vragenlijsten zijn daarbij te gebruiken 
als steun.  Routines die zinvol zijn blijft men toepas-
sen,  andere routines worden aangepast of veranderd 
en nieuwe routines worden ingevoerd. Dit kan op de 
vragenlijsten worden genoteerd, nu of op een later mo-
ment tijdens een overlegmoment samen met collega‘s. 
Het eindresultaat is dat vooral kwaliteitsvolle voorlees-
routines worden uitgevoerd en de organisatie van het 
voorlezen vlot verloopt. 

Deel de reader uit en verwijs de deelnemers naar waar  
de reader te vinden is:  Deel 3: Voorleesroutines – ‘Zo 
doen wij dat altijd’, met daarin alle informatie op een 
rijtje. 

• Toon PowerPoint Slide 32

Succes en veel voorleesplezier!

 



Deel 3  Reader Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’ 
Inleiding

Voorlezen aan jonge kinderen moet je goed 
organiseren. Hoe je dat doet, wordt vanzelf een 
gewoonte. Zowel kinderen als de pedagogisch 
medewerkers raken gewend aan min of meer vaste 
patronen. Zoals: lees je kinderen individueel voor 
of meerdere kinderen tegelijk, waar lees je voor en 
wanneer, hoe introduceer je het voorleesmoment en 
hoe beëindig je het, en hoe houd je speciaal rekening 
met laagtaalvaardige kinderen. Deze patronen worden 
routines: voorleesroutines. 

In onderstaande informatie lees je hoe en welke 
voorleesroutines de meeste kans geven op positieve 
voorleesmomenten. Het uitgangspunt is dat de 
omstandigheden die leiden tot  kwalitatief goede 
interactie en actief meedoen van de kinderen zo 
optimaal mogelijk moet zijn. 

 

Toelichting bij de volgende vijf voorleesroutines:   

• Routine 1 
 – Voorlezen aan kinderen apart of samen in een kleine of grote groep 

• Routine 2
 – De voorleesplek – waar en hoe zit je ten opzichte van elkaar

• Routine 3
 – Het voorleesmoment - wanneer lees je voor

• Routine 4
 – Hoe pak je het aan: Introduceren en afsluiten van een geplande voorleessessie

• Routine 5 
– Extra aandacht voor laagtaalvaardige kinderen

 



Deel 3  Reader Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’ 
Routine 1  -  Voorlezen aan kinderen apart of samen in een kleine of grote groep 

Je ziet in de praktijk vaak dat kinderen bij je komen met 
een boek om voorgelezen te worden. Zo ontstaan spon-
tane voorleesmomenten. Daarnaast wordt steeds vaker 
structureel voorgelezen in de groep. Dat zijn geplande 
voorleesmomenten. 
Er is variatie mogelijk in het aantal kinderen dat je tege-
lijk voorleest: kinderen apart, tweetal, kleine groepjes en 
een grote groep. De kleine of grote groep kan homo-
geen of heterogeen zijn. De keuze voor het aantal kinde-
ren dat je tegelijk voorleest en de samenstelling van het 
groepje heeft effect op de kwaliteit van het voorleesmo-
ment. De kwaliteit heeft te maken met wat het meest 
kans geeft op rijke talige interacties en leesplezier. 

Welke effect hebben de verschillende mogelijkheden? 

 

Voorbeeld 1 Voorlezen aan kinderen apart 

Voor alle jonge kinderen is het zinvol om ze regelmatig 
apart voor te lezen. Ieder kind profiteert ervan omdat jij 
de interactie goed kunt afstemmen op dat ene kind. Je 
kunt goed volgen hoe het reageert, je geeft alle ruimte 
om initiatieven te nemen om iets te doen of te zeggen 
en je kunt goed ingaan op al die acties en uitingen van 
dat ene kind. Samen met andere kinderen kan het bijna 
niet anders dan dat je je aandacht en de interactie meer 
moet spreiden. 

Bij baby’s ligt individueel voorlezen het meest voor de 
hand. Zij gaan hun eigen gang met het boekje en jij volgt 
wat de baby doet, je praat daar over en je voegt iets toe. 
Dat lukt alleen goed als je even apart met een baby met 
een boekje speelt. 

Alle dreumesen en peuters in een groep hebben regel-
matig behoefte aan direct persoonlijk contact. Veel kin-
deren hebben zelfs extra je aandacht nodig. Zeker als ze 
verdrietig, bang, moe of onrustig zijn. Samen een boek 
kijken en lezen is een mooie manier om die aandacht te 
geven en tegelijk het plezier in het boek te delen. 

Voor een laagtaalvaardig kind is het vrijwel noodzakelijk 
om het regelmatig apart voor te lezen. Je stemt je taal-
aanbod precies af op wat dit kind nodig heeft. Je weet 
hoe je dit kind uitlokt om te praten naar aanleiding van 
het boek. Je geeft goede feedback op non-verbale uitin-
gen en wat het in de eigen taal of het Nederlands zegt. 



Deel 3  Reader Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’ 
Routine 1  -  Voorlezen aan kinderen apart of samen in een kleine of grote groep 

Voorbeeld 2 Voorlezen in kleine groepjes 

Jonge kinderen hebben veel baat bij voorlezen in een 
kleine groep. Er ontstaan gemakkelijk gesprekjes over 
wat er allemaal in het boek staat en wat er gebeurt. Een 
kleine groep bestaat uit vier, hoogstens vijf kinderen. 
Hoe jonger de kinderen hoe kleiner het groepje. Het 
effect van voorlezen in een kleine groep is: 
• Ieder kind krijgt de kans om zelf te praten en actief  
  deel te nemen aan het gesprek, bijvoorbeeld: zelf   
  opmerkingen maken, zich hardop iets afvragen, een  
  oplossing aandragen, reageren op andere kinderen. 
• Omdat je bij ieder kind goed ziet hoe het reageert,  
  bijvoorbeeld of het emotie laat blijken, iets wil 
  zeggen of doen, kun je daar direct op ingaan en 
  feedback geven. 
• Kinderen in een klein groepje steken veel op van 
  elkaar. Dat gebeurt spontaan of jij neemt de rol op 
  je om ze te betrekken op elkaar. Kind-kind interactie  
  heeft veel impact op een kind. 
• Een kleine groep is extra gunstig voor laagtaalvaardige  
   kinderen en kinderen die het Nederlands niet als 
   thuistaal hebben. In een kleine groep wordt het voor  
   hen gemakkelijker om mee te doen in de interactie.

* De werkwijze van interactie in de kleine kring bestaat al lang 
evenals de aandacht voor interactievaardigheden. De fundamenten 
zijn ontleend aan diverse inzichten uit theorie en onderzoek naar 
moedertaal- en tweede-taalverwerving. Bron: Mondelinge commu-
nicatie; Resi Damhuis en Piet Litjens; Expertisecentrum Nederlands; 
2003. 

*De kwaliteit van de gesprekjes in de kleine groep is afhankelijk 
van de kwaliteit van interactievaardigheden van de pedagogisch 
medewerker. Voor meer inzicht hierin is een module ontwikkeld als 
verdieping op de basistraining Interactief voorlezen in de kinder-
opvang: BoekStartmodule 3: Interactieve voorleesvaardigheden. 
Informeer bij de trainer of workshopbegeleider. 

Praktische tips
Door een grote groep te verdelen in kleine groepjes die je na 
elkaar voorleest, heb je misschien wat meer tijd nodig, maar het 
effect is beter dan wanneer je voorleest aan een grote groep. 

Organiseer het voorlezen aan groepjes peuters als circuitmodel: 
één of twee groepjes doen een andere activiteit met een colle-
ga terwijl jij voorleest aan een groepje. Daarna wordt gewisseld. 
Kinderen wennen aan de routine: ‘nu is dit groepje aan de 
     beurt en straks mag ik’. 



Voorbeeld 3 Voorlezen aan een grote groep kinderen

Voorlezen aan een grote groep peuters kan leuk zijn als je dat goed kunt leiden. De aard van het voorlezen is anders 
dan voorlezen in een kleine groep. Het is meestal meer een boekvoorstelling waaraan de kinderen plezier beleven als 
je ze betrokken kunt laten blijven. Dat is een kunst apart en niet gemakkelijk. Wil je interactie in een grote groep dan 
is het best lastig om op de inbreng van een peuter te reageren op een manier dat ook de andere peuters betrokken 
blijven. Het zijn vaak steeds dezelfde kinderen die reageren op een opmerking of vraag van jou. Andere peuters zijn 
ondertussen al snel met heel andere dingen bezig zijn, ook al blijven ze zitten. Beperk je de interactie tot vooral luis-
teren en kijken, dan vraag je veel van hun spanningsboog en die is bij peuters kort. Hoe actiever je ze mee kunt laten 
doen hoe beter het effect op het leesplezier. 

Kinderen die het voorlezen het hardst nodig hebben, de peuters die niet goed kunnen volgen wat er in het boek 
gebeurt, beleven minder leesplezier en hebben vaak maar weinig profijt van voorlezen in een grote groep. 

Als je toch de hele groep wilt voorlezen, organiseer het dan zo dat je kinderen die het zeker nodig hebben nog eens 
voorleest in een kleine groep of individueel. Het beste is om dat vooraf te doen. Dan weten ze al wat je gaat voorlezen 
en kunnen beter meedoen. Achteraf kan ook. Je merkt dan goed op wat ze al wel en wat nog niet begrepen hebben 
van het verhaal. 

Geef het contact met de kinderen 
meer aandacht dan het boek. Dat 
betekent dat je voortdurend probeert 
je goed af te stemmen op hoe de 
kinderen meedoen. Praat mét ze en 
niet tégen ze. Praat zeker niet globaal 
rondkijkend over hun hoofden heen. 
Hoe groot de groep ook is, probeer 
ieder kind regelmatig even aan te 
kijken en niet steeds alleen dezelfde 
kinderen. Luister naar wat ze zeggen 
ook al kun je er niet echt op ingaan. 
De kinderen voelen zich gezien en 
gehoord door jou en blijven daardoor 
beter betrokken. 

Tip voor het voorlezen
 aan een grote groep

Deel 3  Reader Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’ 
Routine 1  -  Voorlezen aan kinderen apart of samen in een kleine of grote groep 



Deel 3  Reader Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’ 
Routine 2  -  De voorleesplek – Waar en hoe zit je ten opzichte van elkaar?

‘Hier zitten we altijd als we voorlezen!’ Voor kinderen moet dat een knusse en vertrouwde plek zijn. Het is een belang-
rijke routine om zó te gaan zitten, dat de kinderen en jij elkaar én het boek goed kunnen zien. Je leest interactief voor 
dus je moet zicht hebben op de reacties van de kinderen en als je met elkaar praat moet je elkaar kunnen aankijken. Je 
creëert een zo gunstig mogelijke positie. 

Wat is het effect van de verschillende plekken en posities? 

Voorbeeld 1 - Op schoot in je armholte 

Kinderen zitten graag op schoot als je hen 
voorleest. Het is knus en ze kunnen goed in 
het boek kijken. Als het belangrijk is dat het 
kind en jij elkaar goed aan kunnen kijken, is 
het minder gunstig. Een laagtaal-
vaardig kind bijvoorbeeld 
heeft er baat als het 
de expressie van je 
gezicht goed ziet 
en hoe je de woor-
den vormt met je 
mond. Zoek met 
dit kind een positie 
waarbij dat wel het 
geval is. 

Voorbeeld 2 – Recht voor je op je bovenbenen

Het heeft veel effect als je een baby of dreumes met het 
gezicht naar jou toe laat zitten of liggen, bijvoorbeeld 
op je bovenbenen. Die trek je wat op zodat het kind een 
steuntje in de rug heeft. Jullie kijken elkaar recht aan, 
volgen elkaars mimiek, expressie en mondbe-
wegingen. Het is een ideale positie om 
oogcontact te hebben en dat doet 
een jong kind heel open en 
spontaan. Hoe beter je 
op deze manier ook 
nog reageert op 
de geluidjes, hoe 
meer de baby 
gaat ‘praten’. 

Voorbeeld 3 - Op het speelkleed op de grond 

Als je dreumesen met boekjes laat spelen, zit je bij hen 
op een speelkleed op de grond. De boekjes liggen voor 
de kinderen voor het grijpen, ze spelen er even mee, 
kruipen weg en komen weer 
terug om verder te spelen. Jij 
grijpt de kansen die je ziet om 
met een dreumes mee te doen. 
Dat kan best met verschillende 
dreumesen bij elkaar. Je 
geeft ieder kind zo veel 
mogelijk aandacht. 



Voorbeeld 4 - Aan tafel 

Het kan prettig zijn om dreumesen en jonge peuters 
aan tafel met boekjes te laten spelen. Ze pakken zelf 
de boekjes die ze willen bekijken. Jij grijpt de kansen 
om met ieder kind  telkens even met het bezig te zijn 
met boek. Als je tegenover ze zit, gaat dat beter 
dan wanneer je achter ze staat. 

 

Voorbeeld 5 - Op de bank

Voorlezen op een bank is gezellig. Met een of twee 
kinderen op schoot of aan iedere kant een kind naast 
je gaat dat prima. Ze zien het boek goed en als je je 
wat buigt kun je hen aankijken. Als je meer dan twee 
kinderen voorleest, wordt dat lastiger. Jij houdt zelf 
het boek vast en daarom zie jij dat het beste. Kinderen 
die verder van jou en het boek af een plaatsje innemen, 
moeten zich in allerlei bochten draaien om het boek 
te kunnen zien. Dat is dan ook nog vanuit een lastig 
perspectief. 

Vaak klimmen er op de bank nog kinderen bij die mee 
willen doen. Soms zijn ze zelfs zo slim om de rugleuning 
in beslag te nemen om het boek te kunnen zien. Dat 
geeft gezellige drukte maar het is wel lastig 
communiceren op deze manier. 
Vaak komen er kinderen bij staan als ze zien dat je 
voorleest. Die proberen het boek ‘op de kop’ mee te 
bekijken. Ook dat is een onhandige situatie, dat 
is niet erg bij korte spontane momenten 
maar moet  geen routine zijn. Kies 
voor een geplande voor-
leessessie een bete-
re opstelling waarbij 
jullie elkaar én het 
boek goed zien. 

 

Voorbeeld 6 - Kinderen zitten tegenover 
je op kussens, bank of stoeltjes. 

Als je er vanuit gaat dat kinderen het boek goed moeten 
zien en jullie elkaar moeten kunnen aankijken, is het 
zinvol om ze tegenover je te laten zitten op de grond, 
op stoeltjes of kussens of op een bank. Ze zitten met 
drietjes of viertjes naast elkaar of in een klein boogje. 
Zorg dat ze dicht bij je zitten en toch de ruimte hebben 
om te bewegen en elkaar niet in de weg zitten. Je 
houdt het boek steeds naar de kinderen toegekeerd 
en zo stil mogelijk. Dus draai het boek niet telkens 
naar jezelf toe om te lezen. Lees van bovenaf 
of vanaf de zijkant.

 

 

Het is handiger om een boekenstandaard 
te gebruiken. Het boek beweegt niet. De 
kinderen kunnen rustig de platen bekijken 
en details ontdekken. Jij zit aan de zijkant. 
Je kunt het boek hanteren en de reacties 
van de kinderen in de gaten houden. Je hebt 
bovendien je handen vrij om kinderen aan 
te kunnen raken en om gebaren te maken.

Deel 3  Reader Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’ 
Routine 2  -  De voorleesplek – Waar en hoe zit je ten opzichte van elkaar?



Deel 3  Reader Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’ 
Routine 3 – Het voorleesmoment - Wanneer lees je voor

Nu gaan we voorlezen! Kinderen raken gewend aan 
de momenten dat er wordt voorgelezen. Dat is zeker het 
geval bij voorleessessies als vast programma-onderdeel, 
maar ook bij spontane voorleesmomenten ontstaan 
routines. 

Voorbeeld 1 - Op een vast moment 
in het dagprogramma 

Het kiezen van een vast moment voor een 
voorleessessie is belangrijk omdat het dan 
duidelijk is dat het een zelfstandige activiteit 
is, namelijk een activiteit bedoeld om de 
ontwikkeling en het leesplezier van kinderen 
te stimuleren. Dat is niet het geval als het 
voorlezen wordt gekoppeld aan het moment 
van het tussendoortje, het eten of omdat 
kinderen met hun jas al aan wachten tot ze 
opgehaald worden. De kans is dan groot 
dat het voorlezen de status krijgt van een 
zoethoudertje of afleiding in plaats van een 
zinvolle en boeiende activiteit waarbij de 
kinderen actief meedoen. Kies daarom een 
moment in het dagprogramma dat kinderen 
niet moe of slaperig zijn. Als je dagritmekaar-
ten gebruikt, weten kinderen al snel wanneer 
het tijd is om voor te lezen.
 

Voorbeeld 2 - Tijdens of na een 
verzorgingsmoment of na de voeding

Een verzorgings- of voedingsmoment van een baby of 
dreumes is een uitgelezen kans voor persoonlijk contact. 
Leg bijvoorbeeld afwasbare badboekjes in de buurt van 
het aankleedkussen en laat het kind ermee spelen. Je 
gaat daar vanzelf bij praten en vertellen. Ook nadat een 
baby is gevoed, is het prettig om nog even op schoot 
te blijven zitten en samen met jou met een boekje te 
spelen, te kijken en te lezen. Kinderen raken hier aan 
gewend en ook voor jou wordt heteen routine om dit 
zo te doen.   

 



Deel 3  Reader Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’ 
Routine 4 – Hoe pak je het aan: Introduceren en beëindigen van een voorleessessie 

Voor zowel kinderen als pedagogisch medewerkers is 
het zinvol als er duidelijke routines zijn aan het begin en 
einde van een voorleessessie. De kinderen stellen zich in 
op het voorlezen als ze de signalen krijgen dat het voor-
lezen gaat beginnen. Zo ook bij het beëindigen van het 
voorlezen. In een verwerkingsactiviteit wordt nog eens 
teruggekeken of herhaald wat tijdens het voorlezen is 
beleefd. Het is een afronding van de voorleessessie en 
kinderen leren begrijpen: ‘hierna is het voorlezen afgelo-
pen en gaan we weer iets anders doen’. 

Suggesties voor introductie van een voorleessessie
Je haalt de kinderen bij elkaar die je wilt voorlezen. 
Kies een prettige en vlotte manier om dat te doen.

Voorbeeld 1 - ‘Kom maar met me mee!’

Benader ieder kind persoonlijk, noem het bij de naam en 
vertel dat je gaat voorlezen: ‘Kom maar met me mee’. 
Het is efficiënter bij jonge kinderen om het zo te stellen 
in plaats van te vragen of het kind meekomt. Of je laat 
dat zeggen door een speciale voorleesknuffel of hand-
pop. Op deze manier leg je meteen het persoonlijke con-
tact dat bij interactief voorlezen zo belangrijk is.  

Voorbeeld 2 - BoekStartliedje ‘De voorleestrom’ 

Je zingt het BoekStartliedje ‘De voorleestrom’, een 
liedje als signaal dat er voorgelezen gaat worden. 

Rom, bom, bom, de voorleestrom!
Kom, kom, kom , de voorleestrom!
Boek, boek, boek, ben jij, ben jij, op zoek, zoek, zoek, 
op zoek naar mij? 

Stap vrolijk rond en tik op een rustige manier op een 
trommel. Zo voorkom je dat de kinderen meteen 
motorisch heel actief worden en gaan joelen terwijl 
je eigenlijk rustig met hen wilt gaan zitten om voor te 
lezen. Lees je een paar kinderen voor, ga dan naar ieder 
kind apart toe. Lees je met een grotere groep, loop dan 
door de ruimte en verzamel de kinderen als een soort 
rattenvanger van Hamelen. 
In het laatste geval kun je ook het liedje laten horen: De 
Voorleestrom: een liedje in elf talen  op de speciale cd, 
Spotify, Deezer, en Apple Music. Of heb je ze liever als 
MP3? Teksten en bladmuziek vind je hier.
Je kunt kiezen voor verschillende talen als je kinderen 
in de groep hebt met een andere thuistaal dan het 
Nederlands. 

Voorbeeld 3 - Een introductie-activiteit

Je doet een introductie-activiteit om de kinderen in 
de sfeer van het boek te brengen en voorkennis op te 
roepen, bijvoorbeeld: 
• Je doet een geluidenspelletje als introductie op het  
   boekje van Fiep Westendorp: ‘Piep, piep met Fiep’, 
   een boekje over geluiden maken. 
• Je gebruikt een kinderlaars en een knuffelhaas bij het  
   boek ‘Waar is Beer?’ Je speelt dat de haas in de laars  
   zoekt naar een grote beer. Past een grote beer in 
   deze laars? Kan een grote beer zich verstoppen in deze  
  laars? We zullen eens kijken wat er in het boek gebeurt! 

 

 



Deel 3  Reader Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’ 
Routine 4 – Hoe pak je het aan: Introduceren en beëindigen van een voorleessessie 

Suggesties voor het beëindigen van de voorleessessie
Je voorkomt dat het voorlezen abrupt eindigt. Je roept dus niet enthousiast dat het boek ‘uit’. Je zorgt juist voor een 
activiteit na het voorlezen die het leesplezier, de beleving en het verhaalbegrip versterkt.

Voorbeeld 1 -  Napraten over het boek 

Neem de tijd om de kinderen te laten vertellen over 
wat in het boek stond. Blader er nog eens door en 
bekijk samen een bepaalde bladzijde nog eens. Dit kun 
je ook doen via de voorleesknuffel of handpop die je 
mee laat praten.  

Voorbeeld 2 - Een verwerkingsactiviteit

Het meest zinvol is om het voorlezen te laten volgen 
door een betekenisvolle verwerkingsactiviteit. Dat is 
niet zomaar een activiteit die er wel leuk bij aansluit 
maar een activiteit waarbij goed is nagedacht over wat 
het belangrijkste is in het boek om te begrijpen. Een 
verwerkingsactiviteit moet zorgen voor meer begrip van 
het verhaal en verdieping van de beleving.

* Voor meer voorbeelden en inzicht in introductie- en verwerkings-
activiteiten is als verdieping van de training Interactief Voorlezen 
in de kinderopvang BoekStartmodule 4 ontwikkeld: Betekenisvolle 
introductie- en verwerkingsactiviteiten: ‘Hoe versterk je leesplezier 
en verhaalbegrip bij 0 – 4 jarigen’. Informeer bij je workshop-
begeleider of BoekStarttrainer.

 

 



Vraag

1

2

3

Deel 4  De vragenlijsten over bestaande routines  
Routine 1 – Voorlezen aan kinderen apart of samen in een kleine of grote groep 

Vraag

Lees je kinderen apart voor? 
- Baby’s 
- Dreumesen
- Peuters
- Onrustige kinderen
- Laagtaalvaardige kinderen 

Lees je voor aan kleine groepjes?

Lees je voor aan een grote groep?

1

2

3

Ja

 

Nee

 

Soms - hoe vaak?
Dagelijks, paar keer per dag /week

 

Wat ga je verbeteren? Hoe?

 

Hoe ben je het nu gewend? Invullen voor de workshop  
Wat ga je verbeteren of als nieuw routine invoeren? Invullen na de workshop 



Vraag

1

2

3

Deel 4  De vragenlijsten over bestaande routines  
Routine 2 – De voorleesplek - waar en hoe zit je ten opzichte van elkaar?

Hoe zit je met de kinderen als 
je voorleest 

Op schoot met een kind in mijn armholte

Recht voor me op mijn bovenbenen 

Op een speelkleed op de grond

Aan tafel

Op een bank

Tegenover me op kussens, 
bank of stoeltjes

1

2

3

4

5

6

Met hoeveel en met welke kinderen: 
baby(’s), dreumes(en), peuter(s)?

 

Wat ga je verbeteren? 

 

Hoe ben je het nu gewend? Invullen voor de workshop  
Wat ga je verbeteren of als nieuw routine invoeren? Invullen na de workshop 



Vraag

1

2

3

Deel 4  De vragenlijsten over bestaande routines  
Routine 3 – Het voorleesmoment - wanneer lees je voor

Wanneer lees je voor? 

Tijdens het tussendoortje of tijdens het eten
 

Als kinderen moeten wachten, bijvoorbeeld 
tot ze opgehaald worden
 

Op een gepland voorleesmoment 
als vast programmaonderdeel
 

Na een verzorgings- of voedingsmoment
 

Als een kind aandacht, troost of rust  
nodig heeft 

Als een kind zelf een boek kijkt of met een 
boek bij me komt

1

2

3

4

5

6

Antwoord: nooit – soms -  vaak
Met welke kinderen: baby(’s), 
dreumes(en), peuter(s)?

 

Wat ga je verbeteren? 

 

Hoe ben je het nu gewend? Invullen voor de workshop  
Wat ga je verbeteren of als nieuw routine invoeren? Invullen na de workshop 



Vraag

1

2

3

Deel 4  De vragenlijsten over bestaande routines  
Routine 4 – Hoe pak je het aan: Introduceren en beëindigen van een voorleessessie

  Vraag

Hoe verzamel je de kinderen die je in een 
groepje gaat voorlezen?

 
Hoe verzamel je kinderen die je in een grote 
groep gaat voorlezen?

 
Hoe vang je de aandacht?

 
Voer je een introductie- activiteit uit? 

 
Hoe sluit je het voorlezen af? 

 
Praat je na over het boek? 

 
Voer je een verwerkingsactiviteit uit?
 

1

2

3

4

5

6

7

Antwoord: nooit – soms -  vaak
En met welke kinderen: baby(’s), 
dreumes(en), peuter(s)?

 

Wat ga je verbeteren? 

 

Hoe ben je het nu gewend? Invullen voor de workshop  
Wat ga je verbeteren of als nieuw routine invoeren? Invullen na de workshop 



Vraag

1

2

3

Deel 4  De vragenlijsten over bestaande routines  
Routine 5 – Hoe geef je laagtaalvaardige kinderen extra aandacht en hoe lees je ze voor? 

  Vraag

Besteed je extra aandacht aan 
laagtaalvaardige kinderen door hen 
individueel voor te lezen? 

   
Laagtaalvaardige kinderen lees je vaker 
voor dan de andere kinderen. Hoe vaak?

  
Lees je laagtaalvaardige kinderen voor samen 
met een of een paar andere kinderen die 
meer taalvaardig zijn?
  

 

 

1

2

3

Antwoord: nooit – soms -  vaak

 

Wat ga je verbeteren? 

 

Hoe ben je het nu gewend? Invullen voor de workshop  
Wat ga je verbeteren of als nieuw routine invoeren? Invullen na de workshop 



Vraag

1

2

3

Deel 4  De vragenlijsten over bestaande routines  
Routine 5 – Hoe geef je laagtaalvaardige kinderen extra aandacht en hoe lees je ze voor? 

  Vraag

Waar let je op als je een laagtaalvaardig kind 
voorleest:

- Een baby en dreumes van laagtaalvaardige 
ouders geef je vaker even een boekje in han-
den en speel je mee

- Je zorgt dat een laagtaalvaardig kind je 
gezicht goed ziet als je het voorleest

- je voert gesprekjes waarin het kind zoveel 
mogelijk zelf aan het woord is. 

- Je leest laagtaalvaardige peuters voor 
samen met een of meer kinderen die meer 
taalvaardig zijn

- In de gesprekjes ga je uit van wat het kind 
wil zeggen 

- Je vraagt een kind met een andere thuistaal 
dan het Nederlands regelmatig hoe iets heet 
in die thuistaal. 

4

Antwoord: nooit – soms -  vaak

 

Wat ga je verbeteren? 

 

Hoe ben je het nu gewend? Invullen voor de workshop  
Wat ga je verbeteren of als nieuw routine invoeren? Invullen na de workshop 
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