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Het slechte nieuws 
 

2,5 miljoen mensen grote moeite met lezen, schrijven, 

begrijpen en toepassen van informatie.  

 

1,3 miljoen tussen de 16 en 65 jaar -> moeite met taal  

 

Laaggeletterdheid  sociale ongelijkheid:  

• minder arbeidsmarktkansen; 

• moeizame deelname maatschappelijk verkeer;  

• minder goede gezondheid (PIAAC, 2013). 



HET GOEDE NIEUWS: 

PROJECT MET HOGE AAIBAARHEID 

 

1) Onderzoek naar (wetenschappelijke) 

achtergronden en best practices leverde 

praktische aanbevelingen op.  

2) Pilot in de Bibliotheek Waalwijk (april – juli 2017). 

3) Uitrol andere vestigingen in Midden Brabant 



Kwispellezen, pilot in De Bibliotheek Waalwijk (31.620 inw.) 

Kinderen lezen voor aan een hond. De kinderen die meededen  

• 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 voorlezen aan een aandachtig  

luisterende hond bezorgt de kinderen een  

succeservaring.  

 

Dit vergroot hun zelfvertrouwen en  

de motivatie om te lezen met als gevolg dat  

ook hun leesvaardigheid toeneemt. 



vraag 1:  
 
code voor de deelnemers: 47 20 12 
 
https://www.mentimeter.com/s/261a9f8f0175714cf4b586f4c2c7bf3b/1f271f69a2ce  

https://www.mentimeter.com/s/261a9f8f0175714cf4b586f4c2c7bf3b/1f271f69a2ce
https://www.mentimeter.com/s/261a9f8f0175714cf4b586f4c2c7bf3b/1f271f69a2ce


Deskundigheid (1) 

 

• Getrainde hondenhandler 

• Pedagogische kennis en vaardigheden: 

o leesvaardigheid 

o gedrag 

o ontwikkelingsproblematiek 

o rapporteren 

o bekend met onderwijssector 

 

 









Resultaten 

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”.  



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. 

 

 



vraag 2:  
 
code voor de deelnemers: 35 28 8 
 
https://www.mentimeter.com/s/147200dc952415bafd10ccd5df0a9330/5441ec5f4b89 

https://www.mentimeter.com/s/147200dc952415bafd10ccd5df0a9330/5441ec5f4b89




Waarom een hond kan helpen 

• Motiveert kinderen om te lezen.  

• Luistert aandachtig maar geeft natuurlijk geen 

commentaar.  

 

Meerwaarde hulphond versus gewone hond: 

• Prikkelverwerking 

• Herstelvermogen 



Deskundigheid (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.  



Resultaten 

VERDER REIKEND EFFECT 

Vaak gestelde vraag: Hoe kun je met 

(slechts) 6-8 keer een kwartier voorlezen 

resultaten bereiken?  

• Het effect van deze 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.  



Resultaten 

BIBLIOTHEEKBEZOEK  

• Ouders geattendeerd op de 

collectie kinderboeken.   

• ‘Makkelijk lezen plein’ met een 

speciaal aanbod voor kinderen 

met dyslexie onder de aandacht 

gebracht. 

• Broertjes en zusjes, vriendjes die 

meekwamen hebben 

kinderboekencollectie bekeken en 

ook boeken geleend.  

 



Ouderbetrokkenheid 

 

 1. (Laagtaalvaardige) ouders informeren over wat ze thuis kunnen doen om het   
       zelfvertrouwen en de leesmotivatie van hun kind te stimuleren. 

2. Een werkwijze ontwikkelen die rekening houdt met de grote verschillen tussen  
     ouders en/of gezinnen. 

3. Positieve leeservaringen Kwipellezen voortzetten. 





vraag 3:  
 
code voor de deelnemers: 43 37 47 
 
 
https://www.mentimeter.com/s/c8c3460baba8ac82348ca6b656a21c44/aceee8eb79b8  

https://www.mentimeter.com/s/c8c3460baba8ac82348ca6b656a21c44/aceee8eb79b8
https://www.mentimeter.com/s/c8c3460baba8ac82348ca6b656a21c44/aceee8eb79b8
https://www.mentimeter.com/s/c8c3460baba8ac82348ca6b656a21c44/aceee8eb79b8


www.kwispellezen.nl  


