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Kwispellezen

Kinderen lezen voor aan een hond. De kinderen die meedoen 

• hebben moeite met lezen en/of 

• vinden hardop lezen in de klas bovenmatig spannend en/of 

• kunnen zich moeilijk op het lezen concentreren. 

Doel: Het creëren van een succeservaring

tijdens het lezen. 

Dit vergroot hun zelfvertrouwen en 

de motivatie om te lezen met als gevolg dat 

ook hun leesvaardigheid toeneemt.



Waarom een hond kan helpen

• Motiveert kinderen om te lezen. 

• Luistert aandachtig maar geeft natuurlijk geen 

commentaar. 

• Zuid-Afrikaans onderzoek: kinderen die 

voorlazen aan een hond ontwikkelden meer 

leesvaardigheid dan kinderen die aan 

volwassene of een knuffel voorlazen. 

Meerwaarde hulphond versus gewone hond:

• Prikkelverwerking

• Herstelvermogen



Werkwijze

• Scholen melden deelnemers aan + leesniveau, -voorkeuren en -problematiek.

• De leesconsulent maakt selectie boeken op maat van het kind.

• Kinderen komen met (groot)ouder naar de bibliotheek op woensdagmiddag.

• Kinderen krijgen een logboekje mee.

• Acht weken lang een kwartier individueel voorlezen.



• Zes kinderen uit groep 3 en 4 met een 

‘leesachterstand’ 

• Lezen elk 8 x 15 minuten voor aan 

hulphond Flex. 

• De handler van Flex leidt het voorlezen 

in goede banen. 

• Is vrijwilliger van Hulphond met een 

diploma Pedagogiek. 



Super grappig.

Leuke boeken.

Lekker rustig.

Hij lag te slapen! Luistert goed.

Spannend.
Wat zeggen de kinderen?

Het gaat goed.



Doel(en) van Kwispellezen voor de ouders

Belangrijkste doelen bij het begin B E Realisatie van dit doel

1 Vooruitgang in het lezen en concentratie 

behouden. Plezier in het lezen.

1 4 Hij had er veel lol in. Het plezier om te lezen 

werd groter, concentratie iets verhoogd. 

2 Leesachterstand. Plezier in lezen kwijt 2 5 J. heeft echt het plezier in lezen weer terug. 

Ze is ook wel iets vlotter gaan lezen. 

3 Ze vindt lezen moeilijk. Het lezen leuker 

gaan vinden.

2 -- --

4 Meer enthousiast om zelf te gaan lezen; iets 

sneller gaan lezen.

2 4 Hij wil meer uit zich zelf lezen. Pakt op school 

een boek. Wanneer we samen lezen, ligt zijn 

leestempo hoger. 

5 Meer zelfvertrouwen. Beter lezen. Lezen 

leuk gaan vinden. 

2 4 Hij leest makkelijker, sneller iets voor. Uit van 

alles blijkt dat hij het leuker vindt. 

6 Plezier in lezen. Wil liever niet zelf lezen, wel 

luisteren.

Zelfvertrouwen behouden.

2 4 Gaat uit eigen initiatief lezen, geen strijd 

meer.

Leest liever en durft ook andere taakjes m.b.t. 

lezen op te pakken.



Resultaten

VERDER REIKEND EFFECT

• Het effect van de wekelijkse sessies 

werkt opmerkelijk ver dóór, thuis en op 

school. 

• Kinderen ervaren dat ze kunnen 

voorlezen! Moeilijke woorden en foutjes 

horen daarbij maar aan het eind van de 

sessie is er een flink stuk gelezen.

Kinderen ervaren dus dat ze succesvol zijn. 

Dat stimuleert hen meer te gaan lezen. 



VOORBEELD VERDER REIKEND EFFECT: 

Een moeder schrijft in het logboek: 

“Hij wil zelfs na het [Kwispel]lezen nog de 

bieb in om boekjes uit te gaan zoeken!! Dat 

heeft hij nog nooit eerder uit zich zelf 

aangegeven. Hij kiest een boek van Dolfje

Weerwolfje want daar is hij helemaal gek van. 

Iedere avond wordt hij daaruit voorgelezen, 

maar nu geeft hij ook aan zelf te willen 

voorlezen aan mij. We lezen om de beurt een 

pagina en het valt mij op dat het leestempo 

een stuk hoger ligt en dat zijn woordenschat 

groter lijkt te zijn. Moeilijke woorden leest hij 

makkelijker”. 



DE OUDERBETROKKENHEID MODULE

• De betrokkenheid van ouders is van het 

grootste belang. 

• Voor hen is het goed om te merken dat hun 

betrokkenheid een positieve bijdrage kan 

leveren aan de leesontwikkeling van hun kind.

• De ouderbetrokkenheid module bestaat uit een 

handleiding voor leesconsulenten en hand-outs 

voor ouders.

• De leesconsulent gaat wekelijks op een 

informele manier met de ouder in gesprek over 

verschillende thema’s rondom lezen en geeft 

tips en handreikingen voor thuis. 



BIBLIOTHEEKBEZOEK

• Ouders geattendeerd op de 

collectie kinderboeken.  

• ‘Makkelijk lezen plein’ wordt 

onder de aandacht gebracht.

• Ouders worden op ander aanbod 

van de bibliotheek gewezen, zoals 

puzzels, spelletjes, 

kindertijdschriften en leuke 

activiteiten in de bibliotheek.



Wilde weer boeken uitzoeken.

Heeft onze hond
voorgelezen!

Veel belangstelling
op school.

Fijn dat je als 
ouder bevestiging 
krijgt dat je het 
goed doet.

Makkelijke tips.Hond maakt rustig.

Leest langer. 

Wat zeggen de ouders:

We praten
thuis meer
over lezen.



Resultaten

KWISPELLEZEN EN DE SCHOOL

Kinderen, ouders en leerkrachten zeiden dat 

de  kinderen op school graag vertelden over 

Kwispellezen. 

Een leerkracht: “Het eerste wat ze vanmorgen 

tegen me zei, ging over de hond. 

Ze zit er vol van! Goed project. Ik denk wel dat 

M. een leesprobleem heeft. Maar alle hulp is 

mooi meegenomen en vooral in deze vorm.” 

De aandacht op school voor de kinderen die 

meededen aan Kwispellezen, maakte hen op 

een positieve manier bijzonder in de klas.



Deskundigheid (1/2)

• Kinderen, dieren, ouders en 
leerkrachten stellen vertrouwen in 
Kwispellezen. Vraagt om zorgvuldigheid
en deskundigheid. 

• Hierin onderscheidt Kwispellezen zich 
van enkele andere initiatieven met 
voorleeshonden. 

• Initiatieven (in Nederland) die we 
hebben bestudeerd en/of bezocht gaan 
vaak uit van een individu met een 
(hulp)hond.

• Van een onderbouwde benadering lijkt 
doorgaans geen sprake en ook de 
uitvoering verloopt minder doelmatig, 
eerder gezellig moment. 



Deskundigheid (2/2)

Professionaliteit voorleesbegeleider:

• Getrainde hondenhandler

• Pedagogische kennis en vaardigheden:

o leesvaardigheid

o gedrag

o ontwikkelingsproblematiek

o rapporteren

o bekend met onderwijssector




