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Hoe kun je leren leuker en aantrek-
kelijker maken? Dat vroeg onze 
oprichter zich 10 jaar geleden af. 
Inmiddels oefenen en spelen ruim 
180.000 kinderen Squla vanuit huis 
en meer dan 600.000 kinderen 
doen dat (gratis) via hun basisschool.  
Zo geven we kinderen, als ze dat 
nodig hebben, net dat extra steuntje 
in de rug.

Op Squla kunnen kinderen oefenen 
met alle vakken. Maar of ze nu een 
topografiequiz maken of aan de 
slag gaan met een rekenquiz:  
lezen is de basis van al het leren. 
Als kinderen goed lezen, begrijpen 
ze de stof beter en wordt leren 
een stuk makkelijker en leuker! 
Daarom is goed leren lezen heel 
belangrijk. Niet alleen op school, 
maar ook voor later. Goed leren 
lezen is een cadeau waar je de rest 
van je leven profijt van hebt. En het 
hebben van plezier in lezen helpt 

daarbij! Daar dragen we als educatief 
platform graag een steentje aan bij. 
Dat doen we met quizzen en games 
waarmee kinderen kunnen oefenen 
met taal, spelling, woordenschat  
en begrijpend lezen. Maar ook met 
tips voor ouders om kinderen thuis 
met plezier te laten lezen. In dit 
whitepaper delen we de resultaten 
uit onze OnderwijsMonitor.  
Een onderzoek over het leesplezier 
van kinderen onder ruim duizend 
ouders en vijfhonderd basisschool-
leerlingen in de leeftijd van acht 
tot twaalf jaar. Ook gingen we in 
gesprek met verschillende experts 
over het belang van lezen en hoe 
je het leesplezier vergroot. 

We hopen dat de praktische tips  
en ideeën in dit whitepaper je  
helpen om het leesplezier van je  
kind te stimuleren.

Veel leesplezier!

Woord vooraf
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Taalontwikkeling
Wie meer leest, wordt beter in 
taal. Een lezend kind heeft een 
veel grotere woordenschat. En 
een grote woordenschat helpt je 
weer om duidelijk te maken wat je 
denkt, voelt en wilt, maar ook om 
de wereld om je heen beter te 
begrijpen. Je woordenschat werkt 
eigenlijk als een kapstok! Hoe 
meer woorden je kent, hoe meer 
haakjes je hebt om nieuwe woor-
den aan op te hangen.

En wat dacht je van alles dat je 
kind leert op het gebied van  
schrijven, grammatica, zinsbouw  
en spelling? Ook helpt lezen het 
concentratievermogen te vergroten. 
Van dat alles plukt een kind bij 
andere vakken op school – en 
daarbuiten – de vruchten. Een kind 
dat goed leest en verhalende en 
informatieve teksten begrijpt, 
heeft daar de rest van zijn leven 
profijt van. 

Sociale ontwikkeling
Lezen is ook goed voor de sociale 
ontwikkeling. Onderzoek wijst uit 
dat een kind dat leest vaak ver-
banden legt tussen het gelezen 
boek en de eigen identiteit. Le-
zende kinderen zien meerdere 
kanten van een verhaal, maken 
kennis met verschillende emoties 
en leren zich in te leven in (hoofd)
personen. Dat werkt weer positief 
door in de manier waarop ze met 
anderen omgaan. Het (voor)lezen 
van een verhaal kan daarnaast 
helpen een lastig onderwerp be-
spreekbaar te maken. 

Ontspanning en fantasie
Tot slot werkt lezen ook nog eens 
enorm ontspannend en stimuleert 
het de fantasie. Kinderen die 
lezen, krijgen toegang tot een 
compleet andere wereld waarin 
alles mogelijk is. Niets zo lekker als 
helemaal wegdromen bij een goed 
boek, toch? 

Lezen is voor alle leeftijden van 
onschatbare waarde: je wordt er 
slim, blij én gezond van. Dat kan 
Nina Willemse van ABC Onderwijs-
adviseurs, dat het onderwijs en 
ouders bij allerlei vraagstukken 
rond leren en onderwijzen onder-
steunt, niet genoeg beamen. “Voor 

een kind dat van lezen houdt, gaat 
een nieuwe wereld open. Een 
wereld vol fantasie en belevingen 
ligt klaar om ontdekt te worden. 
Door te lezen groeit het kinder-
brein en de woordenschat, en 
leert een kind verbanden leggen.” 

1. De voordelen 
van lezen
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Lezen is goed voor kinderen, dat is 
duidelijk. Maar hoe stimuleer je dat? 
Dat valt of staat met twee dingen: 
leesvaardigheid en leesplezier. 
Deze twee kunnen niet zonder elkaar. 
Uit onderzoek van Stichting Lezen 
blijkt dat kinderen die voor hun 
plezier in hun vrije tijd lezen, over 
het algemeen leesvaardiger zijn. 

Roos de Ridder van Stichting 
CPNB, een stichting die het leven 
van mensen wil verrijken door ze 
meer boeken te laten lezen,  
vertelt daar meer over. “Leesvaar-
digheid en leesplezier gaan hand  
in hand. Door vaak te lezen, worden 
kinderen er beter in. En kinderen 
die goed zijn in lezen, hebben er 
vaker plezier in.” 

64 procent van de  
basisschoolkinderen vindt  
lezen leuk
Gelukkig vinden veel basisschool-
leerlingen lezen ook leuk, zo blijkt 
uit onze OnderwijsMonitor. Als je 
hen vraagt om hun leesplezier uit 
te drukken in een cijfer, geeft 64 
procent van de kinderen een  
zeven of hoger. Opvallend is dat 
hoe ouder basisschoolkinderen 
worden, hoe meer ze lezen gaan 
waarderen. De kinderen uit groep 
5 geven een gemiddeld rapport- 
cijfer van 6,6 en kinderen in groep 
8 een gemiddeld rapportcijfer van 
7,1. Een mogelijke verklaring voor 
deze stijging is dat kinderen beter 
worden in lezen naarmate ze ouder 
worden. Zoals Roos de Ridder 
hierboven al aangaf: leesvaardigheid 
en leesplezier gaan hand in hand.

2. Waarom leesvaar-
digheid en leesplezier 
hand in hand gaan 

https://www.leesmonitor.nu/nl/leesvaardigheid-stimuleren#leesplezier-hangt-positief-samen-met-leesvaardigheid
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Het belang van een goede basis
Hoe leuk kinderen lezen ook vinden 
op de basisschool, het leesplezier 
neemt af als ze op de middelbare 
school zitten. Uit internationaal 
onderzoek van PISA onder meer 
dan 5000 Nederlandse middelbare 
scholieren van 15 jaar blijkt dat 
bijna de helft van de ondervraagde 
scholieren aangeeft lezen ‘tijd- 
verspilling’ te vinden. Een mogelijke 
oorzaak is de verschuiving van het 
vrijwillige naar het verplichte lezen. 
Uit een publicatie van Stichting 
Lezen blijkt dat als kinderen ouder 
worden, ze steeds vaker een boek 
‘moeten’ lezen voor school. Omdat 
lezen een verplichting wordt en ze 
voor school minder vaak een zelf 
uitgezocht boek lezen, kan lezen 
voor 13- tot 17-jarigen een minder 
grote hobby zijn dan voor 7- tot 
12-jarigen. 

Juist daarom is het volgens Roos 
de Ridder zo belangrijk om al vroeg 
een goede basis voor leesplezier 
te leggen. “De basis voor leesplezier 
wordt voor een groot deel op  
de basisschool gelegd. Als dit 
fundament sterk is, is de kans 
groot dat kinderen daar op latere 
leeftijd ook profijt van houden.”

Van een 7 naar een 9
Een goede basis maakt dus het 
verschil voor een leven lang lees-
plezier. Op dit moment geven 
kinderen hun leesplezier gemid-
deld een 7. Maar voor een ijzer-
sterk fundament dat bestand is 
tegen het verplichte lezen op de 
middelbare school zou een 8 of 
zelfs een 9 natuurlijk nog beter 
zijn. Wat kun je nu als ouder doen 
om lezen en het plezier daarin 

(nog) meer te stimuleren en kilo-
meters te maken? En waar ligt de 
verantwoordelijkheid van de 
school? 

‘Leesplezier en leesvaardigheid 
gaan hand in hand’

Nina Willemse zegt daarover het 
volgende. “De verantwoordelijk-
heid om kinderen leesvaardiger te 
maken, ligt wat mij betreft echt bij 
de school. Grotendeels bij de 

meester of juf, maar ook in een 
goede schoolbibliotheek en een 
leescoördinator die kinderen 
proactief helpt bij het uitzoeken 
van leuke boeken. Ouders kunnen 
zich beter richten op het vergro-
ten van het leesplezier.” 

De hamvraag luidt dus: ‘Hoe  
vergroot je dat leesplezier als  
ouder?’ Daar geven we in de 
volgende hoofdstukken antwoord 
op aan de hand van de basis- 
ingrediënten van leesplezier. 

“De basis voor leesplezier 
wordt grotendeels op 

de basisschool gelegd”

Basisingrediënten van leesplezier:  
motivatie, vertrouwen en woordenschat. 

• Leesmotivatie: de intrinsieke wil en zin van een 
kind om te lezen

• Leesvertrouwen: de competentie en het vertrouwen 
van het kind in de eigen leesvaardigheid

• Woordenschat: het aantal woorden dat het kind kent

van de kinderen 
geeft hun leesplezier 
een zeven of hoger

64
procent

https://www.pisa-nederland.nl/pisa-2018/
https://www.leesmonitor.nu/nl/welke-kinderen-houden-van-lezen#waarom-neemt-leesplezier-af
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“Om nog meer plezier in lezen te 
krijgen, is het belangrijk om veel 
leeskilometers te maken. In een 
ideale wereld lezen basisschool-
leerlingen elke dag een half uur in 
hun vrije tijd,” stelt Nina Willemse 
van het ABC. “Dertig minuten per 
dag in een boek duiken maakt een 
kind leesvaardig en vergroot het 
leesplezier enorm.”

Uit deze Onderwijsmonitor blijkt 
dat 52 procent van de kinderen in 
hun vrije tijd leest. Zij lezen een 
paar keer per week, of zelfs dage-
lijks in hun vrije tijd. Minimaal tien 
minuten, oplopend tot een half 
uur. Een klein deel van de kinderen 
(13 procent) leest elke dag een uur 

of meer. Toch is er ook een groep 
die niet uit vrije wil aan het lezen 
slaat: 23 procent van de kinderen 
leest (bijna) nooit in hun vrije tijd. 
Bijna eenderde van de kinderen 
(30 procent) in ons onderzoek 
geeft aan alleen te lezen als het 
moet van school. Alarmerende 
resultaten die bevestigen waarom 
het zo belangrijk is om leesplezier 
te stimuleren.

Lezen alleen omdat het moet 
leidt niet tot betere prestaties
Hoe motiveer je kinderen om meer 
leeskilometers te maken? Uit  
onderzoek van Stichting Lezen 
blijkt dat kinderen die in hun vrije 
tijd een sterke autonome  

3. Hoe motiveer 
je je kind om te 
lezen?

van de kinderen  
leest (bijna) nooit  
in hun vrije tijd

23
procent

https://www.leesmonitor.nu/nl/leesvaardigheid-stimuleren
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(intrinsieke) motivatie hebben om 
te lezen, vaker lezen en leesvaar-
diger te zijn. Dit gaat dus om lezen 
uit eigen beweging, bijvoorbeeld 
omdat het plezier geeft of de 
nieuwsgierigheid bevredigt.  
Het verband tussen de gecontro-
leerde (extrinsieke) leesmotivatie 
en de leesvaardigheid is negatief. 
Kinderen die vooral lezen omdat 
andere mensen dit graag van hen 
willen, bijvoorbeeld ouders of 
onderwijzers, presteren minder 
op lezen.  De sleutel tot meer 
leesplezier is dus om de intrinsieke 
motivatie je kind te stimuleren. Dit 
kun je als volgt doen. 

’In een ideale wereld lezen 
kinderen elke dag een half 
uur een boek’

Geef zelf het goede voorbeeld 
Goed voorbeeld doet goed volgen. 
Weinig dingen zijn zo motiverend 
als ouders die zelf regelmatig met 
een boek op de bank kruipen en 
aan tafel vertellen over hoe leuk, 
mooi of spannend het verhaal is. 
Kinderen die hun ouders geregeld 

zien lezen, grijpen zelf ook sneller 
naar een boek. Samen lezen is een 
favoriete bezigheid van 43 procent 
van de ondervraagde ouders en 
kinderen. 

Het juiste boek voor het 
juiste kind
Het juiste boek maakt het verschil. 
Dat komt duidelijk naar voren uit 
het onderzoek en de gesprekken 
met de experts. Zowel jongens (30 
procent) als meisjes (32 procent) 
geven aan meer te lezen als ze 
leukere boeken zouden hebben. 
Kinderpsychologe Tischa Neve 
benadrukt hoe belangrijk het is om 
die zoektocht zorgvuldig aan te 
pakken. “Het juiste boek uitzoeken 
vraagt tijd en aandacht. Ga met je 
kind in gesprek. ‘Wat vind je echt 
leuk om te lezen? Van welke verhalen 
word je blij? Als je dat weet, kun  
je samen heel gericht op zoek 
gaan. Qua niveau kun je altijd de juf 
of meester om advies vragen.”  
En daarna: hop, naar de bibliotheek 
of boekwinkel.  

Tip: op www.squla.nl/downloads 
vind je handige leeslijsten voor  
elke leeftijd. 

Hoe deel je je leesplezier met  
je kind?

• Niet: ‘Ai, bijna vergeten, we moeten  
vandaag nog oefenen met lezen!’

• Wel: ‘Zullen we zo gezellig samen op  
de bank een boek lezen?’ 

van de kinderen 
leest in de vrije tijd 
niet dagelijks

48
procent

http://www.squla.nl/downloads
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Het maakt niet uit wát je kind 
leest, áls hij maar leest
Vergeet niet dat meerdere wegen 
naar Rome leiden. Een ‘traditioneel’ 
boek is niet de enige manier. Houdt 
je kind van stripboeken of leest hij 
liever een tijdschrift? Ook prima! 
Het maakt niet uit wát je kind 
leest, áls hij maar iets leest dat 
hem interesseert. Zodra een kind 
graag stripboeken of tijdschriften 
leest, is de stap naar een boek 
bovendien kleiner. Laat je kind dus 
zelf bepalen. Kijk bijvoorbeeld ook 
eens naar toneelboeken (waarin 
elke lezer een eigen rol speelt) en 
samenleesboeken. 

Valkuil én kans voor ouders
Hoe mooi het ook klinkt, ouders 
hebben vaak niet de rust en tijd 

om echt samen met hun kind op  
de bank een boek te lezen.  
Willemse ziet daar een grote kans 
voor ouders om het leesplezier te  
vergroten. Maar dat vraagt wel 
een investering van tijd. 

“Zorg dat je als ouder tijd inruimt 
om samen dat kwartier of halve 
uur op de bank te lezen. Dus niet 
als je zelf eigenlijk iets anders 
moet doen, maak er voor jezelf 
ook een rustmoment van.”  
Tip: neem het samen lezen op in je 
dagelijkse routine. Elke dag voor 
het slapengaan bijvoorbeeld. Begin 
klein met 10 minuten en verhoog 
langzaam naar een half uur. Routines 
geven duidelijkheid voor iedereen. 
Zo wordt samen lezen al snel een 
leuke gewoonte. 

Wat lezen kinderen graag?

1. een papieren boek (44 procent)
2. een stripboek of pocket, bijvoorbeeld  

Donald Duck of Tina (39 procent)
3. blogs, chatberichten, online info (5 procent)
4. een tijdschrift (4 procent)
5. een digitaal boek (3 procent)

10 tips om de leesmotivatie van je kind te vergroten

• Laat je kind zelf uitzoeken welk boek of ander leesvoer, zoals een  
stripboek, hij wil lezen 

• Lees samen! Ga met je eigen boek naast je kind zitten om samen te lezen
• Maak er een leuk en ontspannen moment van (op de bank, kop thee erbij)
• Stimuleer je kind om boeken te ruilen met andere kinderen
• Laat je kind het moment bepalen waarop gelezen wordt
• Lees je kind voor, ook als het zelf al kan lezen
• Praat met elkaar over wat er in jullie beider boeken gebeurt
• Maak van een bezoek aan de bibliotheek of de boekwinkel een gezellig uitje
• Wissel een echt boek eens af met een luisterboek!
• Maak er een dagelijkse routine van: plan samen een vast leesmoment!

De Kinderboekenweek: al 80 jaar een succes 

Sinds 1955 (!) vindt elk najaar de Kinderboekenweek plaats. Die week – die 
tegenwoordig tien dagen duurt – staat volledig in het teken van promotie van 
het (Nederlandse) kinderboek. Voor 2021 is het thema ‘Worden wat je wil’, 
waarbij kinderboeken een onuitputtelijke bron zijn om over beroepen na te 
denken. Squla is al jaren partner van de Kinderboekenweek. Tijdens de  
Kinderboekenweek kunnen kinderen op Squla video’s bekijken met leestips  
van het Kinderboekenweek Leesteam. Pauline van Squla: “We willen kinderen 
prikkelen om zelf naar de winkel of bieb te gaan om hun nieu - we favoriete 
boek te ontdekken. Daarom delen we elk jaar leeslijsten met boeken voor alle 
leeftijden om kinderen en hun ouders te inspireren.”

van de kinderen zou
meer lezen als ze leukere  
boeken zouden hebben

31
procent
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5 x zaken die funest zijn voor leesplezier

1. Boeken lezen die een kind niet leuk vindt
2. Te moeilijke boeken
3. Te makkelijke boeken
4. Als lezen een ‘moetje’ is 
5. Ouders die continu corrigeren

Wat als je kind echt niet wil?
Klinkt goed toch? Maar wat als je 
kind nu echt niet wil? Verplichten 
werkt volgens Tischa Neve  
averechts. “Met boos worden en 
straffen bereik je het tegenover-
gestelde. Geef je kind in dit geval 
de regie over hoe, wanneer en 
hoeveel jullie lezen. Maar stel wel 
het kader dát jullie elke dag lezen. 
Zorg dat je het leuk maakt en je 
kind vertrouwen geeft.” 

Spelenderwijs lezen
Lezen wordt ook leuker door er 
een spelletje van te maken. Lezen 
op Squla is dan ook populair. 70 
procent van de gebruikers oefent 
wel eens met lezen op het plat-
form. Pauline Rambonnet, Hoofd 

Educatie van Squla: “Van woorden-
schat tot begrijpend lezen, op 
Squla vind je honderden quizzen en 
games die kinderen spelenderwijs 
helpen om beter te lezen. De tek-
sten sluiten perfect aan bij de 
lesstof van de basisschool en zijn 
afgestemd op het niveau én de 
interesses van kinderen. Houdt een 
kind bijvoorbeeld van griezelen of 
juist van dieren? We bieden teksten 
aan in verschillende thema’s die 
aansluiten op de belevingswereld 
van kinderen. Zo blijkt uit onze data 
dat jongens het liefst over  
dieren en humor lezen en meisjes 
juist over griezelen. Zelf kiezen 
over welk onderwerp je graag 
leest, motiveert én dat komt het 
leesplezier ten goede.”

Hoe stimuleer je het leesplezier van kinderen? 17

van de ouders laat 
hun kinderen zelf 
boeken uitkiezen 

56
procent
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3 x leuke luisterboeken voor 
kinderen tot 9 jaar

1. Geheim Agent Oma - Manon Sikkel
2. Alle hens aan dek - Bette Westera
3. Zondag maandag sterrendag - Anna Woltz

Tip: op Spotify staan veel luisterboeken!

Luisterboeken: ja of nee?
Nina Willemse is fan van luisterboe-
ken. Er zijn luisterboeken voor alle 
leeftijden. “Van luisterboeken gaan 
kinderen misschien technisch niet 
beter lezen, maar ze krijgen er wel 
een veel grotere woordenschat 
door. En, niet te vergeten, meer 
taalgevoel en verhaalbeleving. Om 
toch ook aan taalvaardigheid te 
werken kun je kiezen voor luister-
boeken waarbij je de tekst ook in 
beeld ziet (‘karaokeboeken’), zoals 
Yoleo-luisterboeken.” De Ridder: 
“Een luisterboek kan een mooi 
opstapje zijn voor een ‘echt’ boek. 
Zeker voor kinderen die niet graag 
zelf lezen.”

De meisjes tegen de jongens
Meisjes geven aan meer plezier in 
lezen te hebben dan jongens. Zo 
geven meisjes lezen een 7,3, terwijl 
dat cijfer bij jongens op een 6,5 
blijft steken. Driekwart (73 pro-
cent) van de meisjes geeft aan op 
school én in de vrije tijd te lezen, 

tegenover 56 procent van de 
jongens. Ook het aandeel dat nooit 
leest is bij jongens aanzienlijk gro-
ter dan bij meisjes: 30 procent van 
de jongens zegt nooit een boek 
open te slaan. Bij meisjes is dat 
maar 15 procent. Volgens Nina 
Willemse zijn meisjes van nature 
wat taliger. Bovendien zijn meisjes 
– hoe stereotyperend ook – eer-
der geneigd rustig met een boek 
op schoot te gaan zitten. Het juiste 
boek is een voorwaarde om zowel 
meisjes als jongens meer aan het 
lezen te krijgen. “Dat hoeft niet per 
se een boek te zijn. Een tijdschrift 
over voetballen, de Donald Duck of 
een dierenencyclopedie is ook 
helemaal prima.” Jongens zijn daar-
bij meer van het “doen”. “Ze vinden 
het leuker om bijvoorbeeld een 
gebruiksaanwijzing te ontcijferen 
om er vervolgens daadwerkelijk 
iets van te maken, of de spelregels 
van een spel te lezen. Zo’n spel-
vorm lijkt minder op het oefenen 
van lezen.”

van de kinderen 
vindt lezen saai en 
zonde van de tijd

36
procent
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Zoals eerder genoemd in deze 
OnderwijsMonitor ervaren kinderen 
die goed zijn in lezen, ook meer 
plezier in lezen. Heeft je kind het 
gevoel dat lezen hem of haar niet 
makkelijk afgaat? Dan is het  
belangrijk om aan leesvertrouwen 
te bouwen. Voelt een kind zich 
competent (ik kan dit!), dan zal hij 
of zij het lezen ook leuker vinden. 
Dit blijkt ook uit ons onderzoek. 
Bijna alle kinderen die aangeven 
goed te kunnen lezen (83%),  
beoordelen hun leesplezier ook 
hoger, namelijk met een ruime 
voldoende. We stipten het al eerder 
aan: leesplezier en leesvaardigheid 
gaan hand in hand. 

Niet corrigeren, maar  
aanmoedigen
Nina Willemse benadrukt dat zelf-
vertrouwen op het gebied van 
lezen al heel jong belangrijk is. 
Juist in de fase waarin een kind 
nog veel fouten maakt, is zelf- 
vertrouwen belangrijk. “In groep  
3 komt het nog heel vaak voor  
dat kinderen letters spiegelen en 
woorden verkeerd lezen.  
Corrigeer ze vooral niet, maar 
moedig het aan: ‘Wat leuk dat je 
me voorleest!’ Wat knap dat  
je de straatnaam al kunt lezen!’ 
Corrigeren doet de meester of  
juf wel.” 

4. Hoe bouw je aan 
leesvertrouwen?

Wat draagt bij aan meer leesvertrouwen?

• Het juiste boek van het juiste niveau
• Een ouder in de buurt (‘begeleidende volwassene’)
• Regelmaat en herhaling
• Beschrijvende complimenten over het lees-

proces en -vorderingen
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Bewustzijn van eigen stappen 
wekt vertrouwen
Ook Tischa Neve stelt dat leesver-
trouwen essentieel is om het leuk 
te vinden. Veel complimentjes 
uitdelen dus! Maar let op: volgens 
Neve focussen ouders zich hierbij 
nog te veel op ‘goed’ of ‘slecht’. 
“We zeggen kinderen vaak dat ze 
iets heel goed doen – ‘wat heb je 
die moeilijke bladzijde goed gelezen’, 
‘je hebt een uur gelezen, wat 
goed’. Liever kijken we niet naar 
wat ze goed doen, maar naar wat 
er daadwerkelijk gelukt is. Dan 
klinkt een compliment als volgt:  
‘Je hebt heel lang gelezen, ik zag 
dat je er plezier in had, je was de 
hele tijd aan het lachen!’  

Of: Gisteren duurde het best lang 
voordat je deze bladzijde gelezen 
had; vandaag ging het een stuk 
sneller’. Leg de focus op het proces 
en de positieve uitkomst. Door je 
kind bewust te maken van de  
stappen die het zelf zet, groeit het 
leesvertrouwen”, aldus Neve. 

Het juiste niveau
Net als voor de leesmotivatie, is 
het ook voor het vertrouwen heel 
belangrijk dat een kind het juiste 
boek te pakken heeft. En dan met 
name het juiste niveau. Een te 
moeilijk boek werkt demotiverend. 
Te makkelijk is ook niet goed: dat 
wordt al snel te saai. In beide 
gevallen haakt het kind meestal af. 

Kijk daarom eens mee over de 
schouder van je kind en vraag wat 
ze begrijpen en wat niet. De school 
kan bovendien goed advies geven 
over het juiste niveau voor jouw 
kind. Ook het leesniveau van de 
teksten op Squla is afgestemd op 
het juiste AVI-leesniveau. Pauline: 
“In de begrijpend lezen-quizzen 
houden we hier rekening mee door 
de teksten te differentiëren naar 
drie niveaus: makkelijk, gemiddeld 
en moeilijk. Een minder sterke 
lezer doet er verstandig aan om te 
starten met de makkelijke tekst. 
Een goede lezer kan met een gerust 
hart de teksten op het moeilijke 
niveau aan.” 

Rust, routine en regelmaat 
Alle experts zijn het erover eens 
dat rust, regelmaat en routine 
belangrijk zijn. Zorg dus voor een 
fijne, rustige leesplek en lees op 
een vast tijdstip. Neve: “Kijk wat 
werkt voor jou en je kind. Vaak is 
voor het slapengaan een goed 
moment.” In het begin is het heel 
belangrijk dat een ouder ernaast 
zit, of in ieder geval in de buurt is, 
vindt Neve. “Een kind zonder  
leesvertrouwen in z’n eentje in een 
kamer een boek laten lezen, heeft 
geen zin. Voor het vertrouwen is 
het belangrijk dat ‘ie weet dat er 
een ouder in de buurt is, voor als 
het even niet lukt of hij een woord 
niet begrijpt.”  

Complimenteren kun je leren 

• Niet: ‘Je hebt een uur gelezen, wat goed’
• Wel: ‘Je hebt heel lang gelezen, ik zag dat je  

er plezier in had’ 

van de ouders vindt dat 
hun kind goed kan lezen 
voor de leeftijd

van de basisschool- 
leerlingen vindt lezen  
makkelijk

73
procent

81
procent

“Laat het corrigeren over 
aan de meester en juf”
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Een grote woordenschat is van  
onschatbare waarde. Hoe meer 
woorden je kind kent, hoe beter hij 
zich kan uitdrukken en de wereld 
om zich heen kan begrijpen.

Niet stampen maar lezen
Wie denkt dat woorden stampen 
de manier is om de woordenschat 
van een kind te vergroten, heeft 
het mis. Wat wel werkt? Lezen! 
Lezen is dé manier om meer woorden 
te leren kennen en begrijpen. 
Lezen vergroot de woordenschat 
van een kind maar liefst tien keer 
sneller dan woordjes stampen. 
Nina Willemse: “Een kind dat elke 
dag een kwartier leest, leert zoveel 
nieuwe woorden. Kun je nagaan 
hoeveel woorden dat na een jaar 
zijn! Kinderen slaan ongelooflijk 
veel op van wat ze horen en zien.” 

Praat zelf in volwaardige zinnen
Minstens zo belangrijk is in volwaar-
dige zinnen tegen je kind praten. 
Gebruik bij jonge kinderen het 
liefst zoveel mogelijk woorden. 
Kinderen leren het makkelijkst wat 
een woord betekent als ze het 
daadwerkelijk kunnen zien. Dus 
loop je ergens en zie je een mooie 
vogel? Benoem het dan. ‘Kijk, daar 
vliegt een zwaluw, kende je die 
vogel al?’ Bij oudere kinderen  
kun je inhaken op onderwerpen 
waar ze op school over leren.  
Hebben ze het op school over de 
Middeleeuwen? Praat daar dan met 
je kind over, haal er een boek bij. 
Hoe dichter bij de belevingswereld 
en interesse van het kind, des te 
sneller het de nieuwe woorden in 
zich zal opnemen.  

5. Hoe vergroot je 
de woordenschat? 
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Sneeuwbaleffect  
Tijdens het lezen komen kinderen 
vaak genoeg een woord tegen dat 
ze niet kennen. Juist daar leren ze 
nieuwe woorden van, stelt Roos de 
Ridder. “Uit de context en de  
zinsbouw kunnen kinderen vaak 
afleiden wat het woord betekent. 
Zo leren kinderen ongemerkt heel 
veel nieuwe woorden, en leggen ze 
nieuwe verbanden.” 

Heeft een regenworm botten?
Pauline van Squla beaamt dat kinderen 
het beste woorden leren als deze in 
een context staan. “In de Woorden-
schatquizzen op Squla verpakken 
we de woorden in een verhaal.  
We wekken de nieuwsgierigheid 
door kinderen een interessant 
verhaal te laten ontdekken op basis 
van prikkelende vragen. In iedere 
vraag staat een klein deel van het 

verhaal, zodat kinderen niet  
afgeschrikt worden door een grote 
lap tekst. Voorbeelden van vragen 
zijn: Welk dier gaat drie maanden 
lang niet naar de wc? Heeft  
een regenworm eigenlijk botten?  
In iedere quiz komen 10 nieuwe 
woorden of uitdrukkingen uit de 
WAK-lijsten aan bod. Dit zijn  
woordenlijsten die als basis dienen 
voor de inhoud van het woorden-
schatonderwijs.” Met het bouwen 
aan de woordenschat kun je niet 
vroeg genoeg beginnen. Speciaal 
voor peuters en kleuters is er  
daarom WoordExtra: een gratis 
woordenschatgame van Squla 
waarin alle belangrijke woorden in 
filmpjes, illustraties en leuke quizzen 
worden behandeld.

Hoe zorg je voor een grotere  
woordenschat van je kind?

• Kinderen voorlezen 
• Woordspelletjes als galgje, LetterSchool  

of WoordExtra
• In huis op zoek gaan naar items die met  

een bepaalde letter beginnen
• Podcasts en luisterboeken luisteren
• Benoem bij jonge kinderen alles wat  

je tegenkomt 

“Door te lezen groeit  
de woordenschat 10 keer 
sneller dan wanneer een  

kind woordjes zou stampen”
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Een boekje voorlezen voor het 
slapengaan; veel ouders beginnen 
er al vroeg mee. Hartstikke goed, 
want vrijwel iedereen is het erover 
eens dat voorlezen heel waardevol 
voor kinderen is. Zowel voor con-
tact en verbinding tussen ouder 
en kind, als voor de hersen- en 
taalontwikkeling. “Door voor te 
lezen leg je de basis voor verhaal-
beleving en gevoel voor intonatie”, 
zegt Nina Willemse. Ga er dus het 
liefst zo lang mogelijk mee door. 
Liefst de hele lagere schoolperio-
de, gemiddeld een kwartier per 
dag – of langer.” 

Voorlezen stimuleert zelf lezen
Maar wat als je kind zelf al goed 
kan lezen? Willemse snapt dat een 
kind dan minder behoefte heeft 
aan voorlezen. “Toch vinden ook 
die kinderen het vaak nog fijn om 
voor het slapengaan voorgelezen 
te worden. Juist omdat ze tegen 
die tijd soms te moe zijn om zelf te 
lezen. Sommige kinderen vinden 
het leuk als je tussendoor vragen 
over het boek stelt, of aan ze vraagt 
te voorspellen hoe het verhaal 
afloopt. Daardoor gaan ze meer op 
in het verhaal, en vinden ze het 
nóg leuker. Door kinderen voor te 
blijven lezen, stimuleer je ze dus 
ook weer om zelf (meer) te lezen.” 

6. Hoe belangrijk
is voorlezen en  
hoe lang kun je dat 
blijven doen?
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5 x tips om voorlezen leuker te maken

1. Maak er echt een moment van, liefst dagelijks  
op hetzelfde tijdstip

2. Gebruik verschillende stemmetjes per karakter
3. Vraag je kind te voorspellen of fantaseer samen  

hoe het verhaal afloopt
4. Laat je kind voorlezen of lees om en om  

een bladzijde
5. Zeker bij jongere kinderen: lees hetzelfde 

boek meerdere keren voor (kinderen houden 
van herhaling en vinden het fijn als ze al weten 
wat er gaat komen)

Maak er een gewoonte van
Roos de Ridder is het volmondig 
met haar eens. “Er zou geen leeftijd 
moeten zijn waarop ouders stoppen 
met voorlezen. Het blijft altijd fijn 
en waardevol – voor het moment 
samen, voor het leesplezier en 
voor de woordenschat.” Wat ook 
helpt, is er een gewoonte van 
maken. Lees bijvoorbeeld elke dag 
op een vast tijdstip voor, zoals na 
het eten of voor het naar bed gaan. 
Als je kind het leuk vindt, kan het 
zelf ook eens aan jou of aan andere 
gezinsleden voorlezen. Of lees met 
je kind om en om een bladzijde 
voor, dan doe je het echt samen. 

Ook oudere kinderen worden 
graag voorgelezen
Ook uit het onderzoek blijkt dat 
een ruime meerderheid van de 
basisschoolkinderen (68 procent) 
het nog altijd leuk vindt om voor-
gelezen te worden. Toegegeven, 
het animo neemt af naarmate 
kinderen ouder worden – terwijl in 
groep 7 zo’n 66 procent van de 
kinderen nog graag voorgelezen 
wordt; loopt dat percentage in 
groep 8 terug naar 43 procent. 
Deze cijfers sluiten naadloos aan 
op het aantal ouders dat nog 
voorleest. In groep 7 leest 62 
procent van de ouders nog wel 
eens voor, in groep 8 loopt dit 
terug naar 43 procent. 

van de kinderen 
wordt graag voorgelezen68

procent

10 x voorleesboeken die geheid bij elk kind tussen 
8-12 jaar in de smaak vallen

• GVR, Griezels, Matilda - Roald Dahl 
• De Waanzinnige Boomhut (serie) - Andy Griffiths 
• Geronimo’s Sprookjesboek - Geronimo Stilton
• Gorgels - Jochem Myjer
• Dolfje Weerwolfje - Paul van Loon
• Meester is een vampier - Paul van Loon
• Verboden te vliegen - Martine Letterie
• Lampje - Annet Schaap
• De Gruwelijke Generaal - Jozua Douglas
• Juffrouw Pots - Tosca Menten
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We leven in een wereld met steeds 
meer schermen. Dan kan het best 
een uitdaging zijn om leesplezier te 
stimuleren. Maar er liggen ook 
kansen. Kunnen schermen, social 
media en leesplezier elkaar bij-
voorbeeld versterken? Tischa 
Neve ziet zonder meer mogelijkhe-
den voor kruisbestuiving. “Mijn 
kind spreekt veel eerder Engels 
dan ik”, lacht ze. “En, al is het op 
een scherm, er wordt ook digitaal 
heel veel gelezen.” Dat ziet ook 
Roos de Ridder. Wel benadrukt ze 

dat er een wezenlijk verschil is 
tussen lezen van een scherm of 
papier. “Kinderen die van een 
scherm lezen, hebben minder 
tekstbegrip dan wanneer ze de-
zelfde tekst op papier zouden 
lezen. Het is goed als kinderen die 
op een scherm lezen leesplezier 
ervaren, maar het zou leuk zijn als 
ook die kinderen uiteindelijk naar 
een boek grijpen.” Uit de Onder-
wijsMonitor blijkt dat de meeste 
kinderen (78 procent) liever van 
papier lezen dan van een scherm. 

7. Lezen in een 
wereld met steeds 
meer schermen
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Educatieve spelletjes als  
instapmodel
Ouders denken ook dat educatieve 
online spellen bij kunnen dragen 
aan het leesplezier van hun kind. 
Vooral als kinderen jong zijn. 57 
procent van de ouders met een 
kind in groep 4 denkt dat educatieve 
spelletjes positieve impact op het 
leesplezier van hun kind hebben.  
In groep 8 denkt 46 procent van de 
ouders er 

nog steeds zo over. Volgens Neve 
kunnen educatieve spelletjes een 
ideaal ‘instapmodel’ zijn voor kinderen 
die niet graag uit zichzelf lezen. 
Volgens De Ridder is wel belangrijk 
dat die spelletjes een duidelijke 
link met lezen of verhalen hebben. 
Anders gaat het doel verloren.” 

Hoe vergroot Squla het leesplezier?
Pauline van Squla vertelt.
 
Eigen niveau: “Een te moeilijke tekst werkt demotiverend. 
Maar te makkelijk wordt al snel te saai. Daar houden  
we rekening mee door onze teksten te differentiëren 
naar drie niveaus: makkelijk, gemiddeld en moeilijk.  
Zo leert elk kind op zijn eigen niveau.”
 
Zelf kiezen: “Leest een kind graag over dieren of juist  
over reizen? We bieden begrijpend lezen-teksten aan  
in verschillende thema’s die aansluiten op de belevings- 
wereld van kinderen. Zelf kiezen over welk onderwerp  
je graag leest motiveert én dat komt het leesplezier  
ten goede.”

Nieuwsgierigheid: “We maken het leren van nieuwe woorden 
leuk door de nieuwsgierigheid van kinderen te wekken  
met bijzondere vragen. Welk dier gaat bijvoorbeeld drie  
maanden lang niet naar de wc? En heeft een regenworm  
eigenlijk botten?”
 
Inspiratie: “We inspireren kinderen om zelf in de winkel  
of bieb hun nieuwe favoriete boek uit te zoeken. Bijvoor-
beeld met video’s, quizzen en leeslijsten die we hebben 
ontwikkeld rondom boeken uit de Kinderboekenweek.”

Voor de allerkleinsten: “Voor de peuters en kleuters zijn 
er prentenboekquizzen, luisterboeken en voorleesvideo’s.”

van de ouders heeft liever dat 
hun kind van papier leest

van de ouders vindt het 
zorgwekkend dat het nieuwe 
lezen vooral digitaal gebeurt

71
procent

37
procent
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