
Hoe ouders betrekken 
bij het lezen?

Workshop ontwikkeld i.k.v. project

Lezen in Actie
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VCOV   ouderkoepel vrij onderwijs
www.vcov.be 

• Informeren

Over ouderbetrokkenheid, participatie
en onderwijsbeleid

• Sensibiliseren en vormen

Projecten, acties, webinars en 
oudercafés

• Vertegenwoordigen

Ouders vertegenwoordigen in VLOR, 
KOV, overheid...

• Adviseren en bemiddelen

Deskundig advies over ouderwerking
en schoolraad
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Ouders betrekken 
bij het lezen

Waarom?
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Waarom?
Ouders zijn van groot belang 

bij de leesopvoeding!

Positieve leesopvoeding door 
ouders:

• Kans dat kinderen uitgroeien tot lezers in 
5x groter 

• Vooral leesbegeleiding: voorlezen, praten 
over boeken, interesse tonen, samen 
naar bib gaan…

• Zo vroeg mogelijk beginnen

• Voorlezen aan alle leeftijden
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Algemene 
aandachtspunten

Om ouders bij het lezen te 
betrekken
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Spreek ouders direct 
aan

• Inventariseer hoe je ouders kan bereiken

• Differentieer in uitnodiging: woorden in 
een andere taal, pictogrammen, 
telefonisch contact…

• Tip: geef uitleg bij een mogelijke activiteit 
voor ouders + geef aan dat het er nadien 
over wil praten met de ouders

• Probeer alle ouders te bereiken!
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https://www.vcov.be/ouderinfotheek/Communicatie/communicatie-
als-basis-voor-ouderbetrokkenheid-en-participatie
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Algemene aandachtspunten bij communicatie:
-communiceer via verschillende kanalen
-herhaal
-gebruik afbeeldingen om tekst te illustreren
-helder taalgebruik

https://www.vcov.be/ouderinfotheek/Communicatie/communicatie-als-basis-voor-ouderbetrokkenheid-en-participatie
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Probeer ouders te 
verleiden, niet te 
verplichten

Zet in op spel, leesplezier 
en leesmotivatie

• Taak van de school: 
technisch lezen

• Plezierige activiteiten thuis 
om het leren lezen te 
ondersteunen:
• Klankspelletjes
• Voorlezen
• Samen lezen
→ In een ongedwongen en 
gezellige setting woordenschat 
en leeservaring opdoen, ten 
gunste van leesmotivatie
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Focus bij elke interventie op het versterken van de 
relatie tussen ouder en kind
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Geef concrete ondersteuning 
en terugkoppeling

Een voorbeeld

Bas loopt achter met technisch lezen. Op school 
krijgt hij extra begeleiding. De leerkracht heeft de 
moeder van Bas gevraagd thuis op een 
ongedwongen manier bezig te zijn met lezen, ten 
gunste van zijn leesmotivatie en leesplezier. Dit 
gebeurt echter niet. 

De leerkracht besluit het anders aan te pakken en 
benadert de moeder opnieuw: “Bas vindt dit een 
mooi boek. Kun je dat samen met hem lezen?” 

Een week later vraagt ze aan de moeder bij het 
ophalen van Bas hoe het is gegaan. Het samen 
lezen was goed verlopen en de moeder van Bas wil 
er graag mee verder.
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Differentieer bij 
interventies naargelang 
het profiel van de ouders

Laagopgeleide ouders / weinig talige ouders

• Stimuleren om interesse te tonen, samen naar bib gaan…

• Modeling: voordoen op bv toonmoment, filmpje

• Individueel gesprek of koffiemoment met gelijkgestemden
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Differentieer bij 
interventies naargelang 
het profiel van de ouders

Anderstalige ouders

• Voorlezen in de thuistaal is goed voor ontwikkeling van Nederlands

• Zorg voor aanbod anderstalige boeken

• Verhaal vertellen is ook goed, vb vertelplaten, story cubes
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Bladwijzers met voorleestips in verschillende talen (Klasse)

16



17

Bron: Klasse



Vergeet de (groot)vaders 
niet
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Inspiratiebundel 
voor leraren

Om ouders bij het lezen te 
betrekken
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https://www.vcov.be/ouderinfotheek/
in-de-kijker/lezen-in-actie



Inspiratiebundel voor leraren
Deel 2

Inspiratiemateriaal om ouders te betrekken bij 
het lezen

• Inspelen op de beginsituatie van ouders

• Inspiratievragen: wat vinden ouders haalbaar om thuis te 
doen rond lezen?

• Leesplan: wat kan een school en een ouderwerking doen?

• Meertalig voorlezen 

• Leesbingo 

• Leesdobbelsteen 

• Uitnodiging voorleesmoment 

• Bedanking ouders

• E-toolkit ouderbetrokkenheid 
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Speel in op de 
beginsituatie van ouders

Praat met ouders 

Bevraag de leerlingen

Stem je aanpak af op de beginsituatie van 
ouders

• Laaggeletterde ouders: samen in boeken 
kijken en benoemen wat je ziet, verhalen 
vertellen

• Anderstalige ouders: meertalig of anderstalig 
boek lezen
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ouders die 
nauwelijks lezen

ouders die graag 
lezen

ouders die af en 
toe lezen

ouders die liever in 
een ander taal 
lezen



Inspiratievragen: 
wat vinden 

ouders haalbaar 
om thuis te doen 

rond lezen?



‘(voor)lezen’ is een terugkerend 
onderwerp tijdens/in:

Ja/nee Voor ouders 
van welke 
klassen of 
jaren:

Geschikt voor welke 
ouders?
- ouders die 
nauwelijks lezen
- ouders die af en 
toe lezen
- ouders die graag 
lezen
- ouders die liever in 
een ander taal lezen

Hoe kan de ouderwerking hierbij helpen? Beoogd / behaald 
resultaat? (ouders 
informeren, activeren 
op school, activeren 
thuis…)

Ouderavonden Bv. een ouderavond over lezen organiseren en/of mee 
bekend maken, getuigen over lezen thuis, een 
toonmoment voor verteltassen inrichten vb1 en vb2… 

Individuele gesprekken / oudercontacten Bv. afstemmen met leraren welke vragen over lezen ze 
kunnen stellen aan ouders, in de wachtruimte voor 
ouders (voor)lezen bespreekbaar maken…

Startgesprekken/intakegesprekken met 
nieuwe ouders

Bv. afstemmen met leraren welke vragen over lezen ze 
kunnen stellen aan ouders, in de wachtruimte voor 
ouders (voor)lezen bespreekbaar maken…

Koffieochtenden Bv. een koffieochtend organiseren en het gesprek over 
lezen bij ouders op gang brengen, getuigen over lezen 
thuis…

De voorleesweek of de grote voorleesdag Bv. de ouders en leerlingen uitdagen, voorlezen 
(stimuleren) vb1 + vb2, deelnemen aan de grote 
voorleesdag, een voorleeswandeling organiseren vb1 + 
vb2…

De (digitale) nieuwsbrief en op sociale 
media

Bv. de tekst over (voor)lezen opmaken of nalezen, een 
kalender met boekentips maken…

Anders, namelijk Bv. een schoolbib opmaken waar leerlingen en ouders 
boeken kunnen ontlenen, een thuistaalbibliotheek 
maken, een (digitale) boekenbeurs organiseren, 
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https://www.vcov.be/ouderinfotheek/examples/Toonmoment-verteltassen
https://www.vcov.be/ouderinfotheek/examples/Verteltas-en-voorleesnamiddag
https://www.vcov.be/ouderinfotheek/examples/De-leesuitdaging
https://www.vcov.be/ouderinfotheek/examples/ouders-betrekken-bij-leesacties
https://www.vcov.be/ouderinfotheek/examples/Diversiteit-op-school-en-in-de-ouderwerking
https://www.vcov.be/ouderinfotheek/examples/Hier-hangt-(voor)lezen-in-de-lucht
https://www.vcov.be/ouderinfotheek/examples/voorleeswandeling-en-voormiddag
https://www.vcov.be/ouderinfotheek/examples/voorleeswandeling-voor-gezinnen
https://www.vcov.be/ouderinfotheek/examples/Kalender-vol-boekentips
https://www.vcov.be/ouderinfotheek/examples/De-Letterfabriek
https://www.vcov.be/ouderinfotheek/examples/Thuistaalbibliotheek
https://www.vcov.be/ouderinfotheek/examples/Digitale-boekenbeurs


Meertalig voorlezen

Voertaal = Nederlands

Elk verhaal wordt pagina per pagina 
voorgelezen in zowel het Nederlands als de 
vreemde taal.

• Zoek 2 voorlezers: 1 Nederlandstalige en 1 
anderstalige voorlezer

• Kies een taal

• Kies een boek

• Bij het voorleesmoment zelf: interactie
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Tips bij je zoektocht naar 
anderstalige boeken
• Een aantal bekende prentenboeken zijn vertaald in verschillende talen zoals Frans, Engels, 

Italiaans, Spaans… Vraag er naar in de bibliotheek of boekhandel.

• O Mundo is een kleine Wereldbibliotheek van Iedereen Leest. Deze boekenpakketten 
bevatten originele boeken uit alle hoeken van de wereld met telkens een Nederlandstalige 
vertaling en audiofragmenten.

• Studio Sesam: deze organisatie wil culturele en sociale diversiteit zichtbaar maken in alle 
mogelijke vormen van externe communicatie en ontwikkelde o.a. het superdiverse 
kinderboekenproject SESAM.

• Nik-Nak: uitgeverij van tweetalige boekjes in een 15-tal talen.

• Fundels: digitale, bewegende prentenboeken in het Nederlands, Frans en Turks.

• Buro Extern: tweetalige boeken in het Nederlands, Duits, Turks, Arabisch, Papiamento en

• Engels.

• Little Linguist: boeken in verschillende talen.

• IBBY Europe: selectie kinderboeken in Europese talen. 25

https://omundo.be/
https://studiosesam.be/category/sesam-kinderboeken/
https://nik-nak.eu/
https://www.fundels.com/nl-be/prentenboeken/
https://extern.nl/kinderboeken/
https://www.little-linguist.co.uk/
https://www.ibby-europe.org/


Inspiratiebundel voor leraren
Deel 3

Praktijkvoorbeelden

ouders betrekken bij het lezen

• Koffiemoment lezen en voorlezen

• Voorleeswandeling voor gezinnen

• Boekenhoek voor ouders en leerlingen

• Verteltassen

• Toonmoment verteltassen

• Ouderwerking zorgt mee voor 
leesinfrastructuur

• Inspiratie leesacties voor secundair onderwijs
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Uitwisselmoment
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Wat hebben jullie alvast gemerkt dat werkt 
om ouders te betrekken bij het lezen?

Welke drempels ervaren jullie om ouders 
te betrekken bij het lezen? En wat 
kunnen we hieraan doen?

Welke rol kan een ouderwerking spelen bij 
het betrekken van ouders bij het lezen?



Vragen?
www.vcov.be
info@vcov.be
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http://www.vcov.be/
mailto:info@vcov.be


Bronnen

• De schoolbrug (2020). Scoren zonder 
huiswerk. Lezen en Voorlezen. 
www.deschoolbrug.be

• Stichting Lezen (2014). Kwestie van 
lezen. Ouders betrekken bij (voor)lezen. 
Amsterdam, Stichting Lezen.

• Stichting Lezen (2014). Ouders 
betrekken bij lezen. Over het hoe en 
waarom van het betrekken van ouders 
bij de leesopvoeding thuis. Amsterdam, 
Stichting Lezen.
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http://www.deschoolbrug.be/

