
Overdrachtsdocument 
masterclass ouderpartnerschap 

                       voor de voorschoolse 
                  instellingen

Voorleespeiling

Inleiding    

Deze peiling kan gebruikt worden door kinderopvanginstellingen die meer willen weten over het voorlezen thuis. De enquête is 

niet wetenschappelijk van aard en alleen voor intern gebruik. U ben vrij om zelf vragen toe te voegen of vragen achterwege te laten. 

U kunt de vragenlijst eenvoudig verwerken bijvoorbeeld via het gratis enquête platform SurveyMonkey.        

    

1. Wanneer bent u begonnen met voorlezen?    

a) Babyleeftijd van 0   1,5 jaar    

b) Dreumesleeftijd van 1,5 - 2,5 jaar    

c) Peuterleeftijd van 2,5 -4 jaar    

    

2. Wie leest er het meeste voor thuis?    

a) Moeder    

b) Vader    

c) Moeder en vader    

d) Broertjes en zusjes    

e) Grootouders    

f) Anders, namelijk …………….    

    

3. Tot welke leeftijd vindt u het normaal om kinderen voor te lezen?        

a)  Tot ze peuter zijn (2,5- 4 jaar)    

b) Tot ze kleuter zijn (4- ‐6 jaar)    

c) Tot ze zelf leren lezen (vanaf 6 jaar)    

d) Tot ze naar de middelbare school gaan (12-13 jaar)    

e) Ik vind dat  er helemaal geen leeftijdsgrens zit aan voorgelezen worden    

f) Ik vind dat kinderen beter helemaal niet voorgelezen kunnen worden    

g) Weet ik niet    

    

4. Hoe vaak bent u vroeger als kind voorgelezen?        

a) Vaak    

b) Soms    

c) Nooit    

d) Weet ik niet    

    

5. Hoe vaak leest u voor?    

a) Meerdere keren per dag    

b) Elke dag    

c) Bijna elke dag    

d) Minstens één keer per week    

e) Minstens één keer per maand    

f) Minder dan één keer per maand    

g) Weet ik niet    

    

6. Hoe lang leest u meestal per keer voor?    

a) Minder dan 5 minuten    

b) 5- 10 minuten    

c) 10-15 minuten    

d) 15- 30 minuten    

e) 30- 60 minuten    

       



7. Als u meerdere kinderen heeft, leest u ze dan tegelijkertijd voor of apart?    

a)  Tegelijkertijd    

b) Apart    

c) Zowel tegelijkertijd als apart    

    

8. Hoeveel kinderboeken heeft u ongeveer in uw bezit?    

a) Geen    

b) Tussen de 1 en 10    

c) Tussen de 10 en 25    

d) Tussen de 25 en 50    

e) Meer dan 50    

    

9. Leest u op een vast moment voor op de dag?    

a) Vaste tijden    

b) Onregelmatig    

c) Vaste tijden en onregelmatig    

    

10. Hoe vaak gebruikt u deze manieren van voorlezen, zie lijst hieronder?    

a)  Altijd        

b) Vaak    

c) Soms    

d) Nooit    

e) Ik lees nooit voor    

    

• Voor het lezen bekijken we samen het boek   

• Tijdens het voorlezen wijs ik plaatjes aan

• Tijdens het voorlezen laat ik mijn kind(eren) de plaatjes aanwijzen    

• Tijdens het voorlezen praten we samen over het verhaaltje of de plaatjes    

• Tijdens het voorlezen stel ik vragen aan mijn kind(eren) over het verhaaltje of de plaatjes    

• Mijn kind(eren) reageert/reageren op het verhaal en de plaatjes tijdens het voorlezen    

• Mijn kind(eren) reageert/reageren op mij tijdens het voorlezen (bijv. als ik een opmerking maak over het verhaal)    

• Na het voorlezen praten we nog even na over het verhaal.    

    

11. Bent u lid van de Bibliotheek?            

a) Ja    

b) Nee, maar mijn kind wel    

c) Nee, en ook niemand anders in mijn huishouden    

d) Weet ik niet    

    

12. Wat is het favoriete boek van uw kind(eren)?    

            

13. Leest u wel eens een digitaal (prenten)boek voor?    

    

14. Binnen de kinderopvang wordt dagelijks voorgelezen en hebben we verschillende boeken in huis. Waarover zou u het liefste 

informatie willen van ons? U kunt meerdere antwoorden geven.    

a) Interactief voorlezen        

b) Boekentips    

c) Voorleestips    

d) Welke boeken er voorgelezen worden, zodat u daar thuis op aan kan haken    

e) Reacties van mijn kind op een verhaal    

f) Voorlezen en meertaligheid    

g) Digitale prentenboeken en kinderboekenapps    

h) Anders    


