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Therapiehond Flex geniet van een verhaal met zijn vrienden



Hall et al., 2016: 

meta-analyse van 48 
internationale 
wetenschappelijke 
onderzoeken.

Conclusie: leesprogramma’s 
met honden zijn effectief. 



Logboek 1



Therapiehond is voor kind 
bereikbaar en aanspreekbaar.

Logboek 1



Boeken zijn ism leerkracht afgestemd 
op leesniveau en leesvoorkeuren van 
kind.

Leesconsulent maakt voorselectie.

Logboek 1



Een omgeving waarin je je vrij voelt 
om te proberen, zonder kritiek en 
waarin je gezien wordt als een 
competente en zelfstandige lezer, 
geeft kind moed en plezier.

Logboek 1



De hond geniet van de aandacht en 
het gezelschap en laat dat ook 
merken. Zijn aanwezigheid vormt een 
stimulans om te lezen. 
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Kind ervaart dat het zelfstandig en 
langere tijd achter elkaar kan lezen. 
Is goed voor het zelfvertrouwen.

Ook andere ouders vertellen dat 
hun kind thuis meer ging lezen.
De extrinsieke motivatie van 
Kwispellezen verandert dan in 
intrinsieke motivatie.

Logboek 1



Logboek 1
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Kinderen ervaren dat de hond er 
onvoorwaardelijk voor hen is en 
emotionele steun biedt. 

Dit creëert een geschikte context 
om te oefenen en te leren. 

Logboek 2



Iets waarvoor een kind 
belangstelling heeft, zoals een hond, 
of voetbal (‘Scoor een boek’) 
verbinden met een anders niet zo 
aantrekkelijke taak creëert interesse. 
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Het contact met de hond maakt 
het voorlezen tot een authentieke 
en betekenisvolle leestaak. 
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Bij voorleessessie 7 en 8 is  
niets ingevuld, ook niet bij de 
‘oudervraag’.
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Wandeling met hond naar 
voorleesruimte geeft kind:

• controle over de gebeurtenissen 
• gelegenheid zich te concentreren 

op wat gaat komen. 

Logboek 3

Zelfs zwakste lezer steekt met kop 
en schouders boven ongeletterde 
hond uit. 



Vaak vastgesteld effect: kinderen die 
komen Kwispellezen willen voor het 
eerst boeken lenen uit de bieb.
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Kinderen die Kwispellezen zijn in 
hun omgeving op een positieve 
manier bijzonder.
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Ouderbetrokkenheids-

programma biedt via informele 

gesprekken inzichten en tips 

voor hoe ouders hun kind thuis 

tot lezen kunnen motiveren. 
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Kinderen die een hond voorlezen: 

• hebben een positiever beeld van 
zichzelf als lezer; 

• schatten hun kunnen hoger in;

• hebben het idee dat hun 
leesvaardigheid toeneemt; 

• kijken uit naar het lezen van 
moeilijkere boeken.

(Treat, 2013; Heyer & Beetz, 2014). 

Logboek 3



Dus:

Een hond voedt de leesmotivatie op een unieke 
manier en vooral doordat hij geen mens is.

Een hond reageert niet afkeurend waardoor 
kinderen meer ‘risico’s’ durven te nemen. 

Een hond bezorgt kinderen een succeservaring; 
zien zichzelf, voor het eerst, als een lezer.

Nodig zijn: een onderbouwd programma; een 
getrainde therapiehond met begeleider; 
afstemming met de school; ouderbetrokkenheid.

Op deze manier wordt lezen plezierig, betekenisvol, 
rijk aan sociale interacties en ontstaat leesmotivatie.



https://www.youtube.com/watch?v=MafV3pZ6zBw

https://www.youtube.com/watch?v=MafV3pZ6zBw


Kwispellezen is 
genomineerd voor

Woord van het Jaar

Kies Kwispellezen:

https://woordvanhetjaar.vandale.nl


