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Achtergrond en doelstelling

In februari 2020 start de Leescoalitie een campagne om de betrokkenheid van grootouders bij de 
leesopvoeding van hun kleinkinderen te bevorderen. Om beter zicht te krijgen op de doelgroep en hun 
huidige leesopvoeding heeft de Leescoalitie het voorliggende onderzoek laten uitvoeren. 

De belangrijkste doelstellingen van het onderzoek zijn:

▪ Inzicht krijgen in wie de grootouders zijn; hoe groot is de totale doelgroep en hoe ziet de doelgroep 
er uit? (demografisch profiel)

▪ Inzicht krijgen in gedrag en houding van grootouders ten opzichte van hun kleinkinderen, zowel 
algemeen als meer specifiek in de leesopvoeding. 

▪ Inzicht krijgen in factoren die de leesopvoeding bevorderen, dan wel hinderen.

▪ Leescoalitie - Grootouders en hun betrokkenheid bij de leesopvoeding
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▪ Veldwerk

21 oktober 2019 t/m 24 oktober 2019

Bruto steekproef n=1.799

Netto steekproef n=559

3

Onderzoeksverantwoording

▪ Methode

Online (CAWI in GfK Online panel)

Invulduur van de vragenlijst: circa 10 minuten

Onderwerpen vragenlijst: Profiel grootouders, kleinkinderen en activiteiten, 

voorlezen en leesopvoeding overig

Grootouders hebben de vragen in de vragenlijst beantwoord voor het kleinkind

waar zij de meeste tijd mee doorbrengen

▪ Steekproef

GfK Online Panel

Nederlands representatief (55+)

De bruto steekproef is door middel van weging representatief 

gemaakt op geslacht, leeftijd en sociale klasse.

In de rapportage wordt soms onderscheid gemaakt tussen 3 typen 

lezers op basis van frequentie:

• Heavy lezer: elke dag – 3-6 keer per week

• Medium lezer: 1-2 keer per week

• Light lezer: 1-3 keer per maand – 1-2 keer per kwartaal

▪ Leescoalitie - Grootouders en hun betrokkenheid bij de leesopvoeding17-dec-19
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Management-

samenvatting
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Managementsamenvatting (1/5)

Nederland telt in totaal ongeveer 3,4 miljoen grootouders. Van alle 55-plussers in Nederland is 61% grootouder. 76% 

van de grootouders heeft kleinkinderen jonger dan 12 jaar. Boven de 12 wordt nog maar mondjesmaat voorgelezen.

De totale doelgroep van voorlezende grootouders betreft daarmee zo’n 2,6 miljoen grootouders (van kleinkinderen < 12 

jaar). 

53% van de grootouders leest met of voor aan het kleinkind. Dit percentage stijgt naar 69% onder de grootouders van 

kinderen jonger dan 12 jaar. De jongste kleinkinderen worden het meest voorgelezen. 

34% van de grootouders heeft een vast oppasmoment. Een vast oppasmoment is zeer bevorderlijk voor het voorlezen. 

Deze grootouders lezen aanzienlijk vaker voor aan hun kleinkind (72%). Dit hangt ook samen met de hoeveelheid tijd 

die men doorbrengt met het kleinkind. Grootouders die veel tijd met hun kleinkind doorbrengen lezen vaker voor. 

Oma’s lezen iets vaker voor dan opa’s. 

Grootouders in Nederland
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Managementsamenvatting (2/5)

▪ Ruim de helft van de grootouders was tussen de 50-59 jaar oud toen het eerste kleinkind geboren werd.

▪ 37% heeft 1-2 kleinkinderen, nog eens 37% 3-4 kleinkinderen, 26% heeft 5 of meer kleinkinderen. 

▪ Drie kwart van de grootouders met kleinkinderen < 19 jaar ziet het kleinkind minstens 1 keer per 2 of 3 weken.

▪ 34% van de grootouders met kleinkinderen < 19 jaar heeft een vast oppasmoment.

▪ Ruim de helft van de grootouders leest of luistert minimaal 1 keer per week zelf een boek.

▪ 31% van de grootouders werd vroeger zelf nooit voorgelezen.

▪ Als grootouders vroeger werden voorgelezen, was het in de meeste gevallen de moeder die voorlas. Opa's en 

oma's lazen vrijwel nooit voor.

▪ Het aantal boeken voor volwassenen dat grootouders in de kast hebben varieert van 1-20 tot 201-500 

boeken. Boeken voor kinderen hebben ze ook in huis, de meerderheid (51%) heeft 1-20 kinderboeken en nog 

eens 29% heeft 21-50 kinderboeken.  

Grootouders over kleinkinderen

Grootouders en zelf lezen
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Managementsamenvatting (3/5)

Activiteiten

▪ Buitenspelen/sporten wordt voor kleinkinderen van alle leeftijden belangrijk gevonden voor de ontwikkeling. Voor 

kleinkinderen in de leeftijd van 0-5 jaar en 6-8 jaar wordt (voor)lezen tevens zeer belangrijk geacht. Naarmate de 

kleinkinderen ouder worden verschuift dit naar activiteiten als knutselen, spelletjes spelen en huiswerk maken. 

▪ Een bezoek aan de bibliotheek vinden grootouders belangrijk voor de ontwikkeling van de kleinkinderen > 6 jaar. 

Ondanks dat grootouders dit belangrijk vinden voor de ontwikkeling wordt de bibliotheek (en ook boekhandel) 

relatief weinig bezocht. Er is veel concurrentie van andere activiteiten zoals de dierentuin/kinderboerderij, speeltuin, 

zwembad, sportveld, pretpark of bioscoop. 
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Managementsamenvatting (4/5)

Voorlezen

▪ Vooral kleinkinderen in de leeftijd van 0-5 jaar en 6-8 jaar worden voorgelezen door de grootouders. Naarmate de 

kleinkinderen ouder worden (> 12 jaar), wordt er minder voorgelezen.  

▪ De voorleesfrequentie is het hoogst onder kleinkinderen van 0-5 jaar, terwijl de gemiddelde voorleestijd oploopt 

naarmate de kleinkinderen ouder worden. 

▪ De top 3 redenen voor grootouders om hun kleinkinderen voor te lezen is 1) het is goed voor de taalontwikkeling, 2) 

het kleinkind vindt het leuk en 3) voorlezen prikkelt de fantasie. 

▪ Grootouders lezen vooral voor uit voorleesboeken afkomstig van het kleinkind zelf of uit eigen voorleesboeken van 

vroeger. Onder andere de boeken van Nijntje, Pinkeltje, Dikkie Dik en Rupsje Nooitgenoeg zijn favoriet.  

▪ Meer tijd doorbrengen met de kleinkinderen (in het algemeen of in de avonduren) zou grootouders helpen om 

(vaker) voor te lezen. Ook minder afleiding en het beperken van de woonafstand worden genoemd. 
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Managementsamenvatting (5/5)

Leesopvoeding overig

▪ De meest frequente leesopvoedingsactiviteiten onder grootouders zijn zelf lezen en het kleinkind aansporen om te 

lezen. Een bezoek aan de bibliotheek en boekhandel zijn de minst frequente leesopvoedingsactiviteiten. Veel 

grootouders denken dat hun kleinkinderen de bibliotheek/boekhandel al vaak (genoeg) met hun ouders bezoeken. 

Voor grootouders is dit een veelgenoemde reden om niet met het kleinkind alsnog een bezoek te brengen. 

Daarnaast zijn de leeftijd van het kleinkind (te jong/te oud), afstand tot bibliotheek/boekhandel en zelf veel boeken 

voorradig hebben redenen om geen bezoek te brengen. De belangrijkste reden om een boekhandel / bibliotheek wel 

te bezoeken is omdat de grootouder graag een boek cadeau wil geven / het kind graag een boek wil lenen. Speciale 

activiteiten zijn voor 1 op de 5 bezoekers de reden geweest tot bezoek.  

▪ Verjaardagen, feestdagen en ‘zomaar’ zijn de meest voorkomende cadeaumomenten onder alle leeftijdscategorieën.

▪ Een boek-cadeau actie wordt als meest aansprekend ervaren onder grootouders met kleinkinderen in de leeftijd van 

6-18 jaar. Voor kleinkinderen van 0-8 jaar wordt een voorleesactiviteit het aantrekkelijkst gevonden om samen 

naartoe te gaan.    



Resultaten:

Profiel van de 

grootouders
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Grootouders in Nederland:
Nederland telt ongeveer 3,4 miljoen grootouders. De meeste van hen hebben kleinkinderen in de 

leeftijd van 0-12 jaar.

S01: Heeft u één of meerdere kleinkinderen?

S02: Hoeveel kleinkinderen heeft u in de volgende leeftijdsgroepen?

Basis S01: Alle respondenten, n=1.000

Basis S02: grootouders van kleinkinderen, n=624

van alle 55+ in NL 

= grootouder

61%
± 3,4 miljoen

grootouders in 

Nederland
% grootouders dat 

kleinkinderen heeft in 

leeftijdscategorie

0-12 jaar 

76%
13-18 jaar

44%

> 18 jaar

32%
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37%

37%

26% 1 of 2

3 of 4

5 of meer

4  

gem.30%

47%

23%

55-64 jaar 65-75 jaar 75+
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Profiel grootouders:
Gemiddeld zijn grootouders 56 jaar wanneer het eerste kleinkind geboren wordt.

1%

16%

54%

28%

1%

30-39 jaar 40-49 jaar 50-59 jaar 60-69 jaar 70+ jaar

48%

52%
42%

35%

23%

Demografisch profiel Leeftijd grootouder toen eerste kleinkind geboren werd

Aantal kleinkinderen

Basis: Alle grootouders van kleinkinderen < 19 jaar n=559

56 jr 

gem.

Opleiding

Laag

Midden

Hoog
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29%

25%

22%

9%

10%

2%

1%

2%

Meerdere keren per week

1 keer per week

1 keer per 2 of 3 weken

1 keer per maand

1 keer per 2 of 3 maanden

1 keer per half  jaar

1 keer per jaar

Minder vaak
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Grootouders over kleinkinderen:
Een derde van de grootouders heeft een vast oppasmoment met zijn/haar kleinkind en meer dan de helft ziet 

zijn/haar kleinkind tenminste 1 keer per week.

Doelgroepverschillen: 

Hoe vaak zien grootouders het kleinkind?

Hoeveel uur brengt u per maand door met uw kleinkind? 

0-4 uur

31%

5-15 uur

36%

> 15 uur

33%

Basis: Alle grootouders van kleinkinderen < 19 jaar n=559

▪ 0-5- en 6-8-jarigen hebben 

het vaakst een vast 

oppasmoment

▪ Als er een vast 

oppasmoment is, wordt er 

vaker minimaal wekelijks 

voorgelezen

▪ “jonge” grootouders (55-64 

jaar) en laagopgeleide 

grootouders brengen de 

meeste tijd door (in aantal 

uren) met het kleinkind

▪ Het meest geziene kleinkind 

is meestal 0-5 of 6-8 jaar 

oud. Naarmate kleinkinderen 

ouder worden zien 

grootouders hen minder.

Gemiddeld aantal uren: 21 

4%

29%

67%

Vast oppas moment

0-4 uur

5-15 uur

Meer dan 15 uur

44%

39%

17%

Geen vast  oppas moment

40 uur 12 uur

Ja

34%
Nee

66%

Vast oppasmoment

Grootouders hebben de vragen in de vragenlijst beantwoord voor het kleinkind waar zij de meeste tijd mee doorbrengen
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38%

16%

7%

4%

4%

31%

24%

Door moeder

Door vader

Door oma

Door opa

Door iemand anders

Ik werd niet  voorgelezen

Weet ik niet  meer

56%

15%

6%

8%

15% zowel grootouder als ouder

alleen ouder

alleen grootouder

geen van beide

weet niet
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Grootouders en zelf lezen:
Veel grootouders werden vroeger zelf niet voorgelezen, ook niet door hun eigen grootouders. Zelf lezen ze 

wel frequent aan hun kleinkinderen voor. De positie van grootouders in de leesopvoeding lijkt dus sterker te 

zijn geworden. 

Aantal keer boeken lezen/luisteren

Door wie werd de grootouder vroeger zelf voorgelezen?Door wie wordt het kleinkind (0-12 jaar) voorgelezen?

27%

15%

12%

13%

21%

12%

Elke dag

3 - 6 keer per week

1 - 2 keer per week

1 - 3 keer per maand

Minder vaak

Nooit

Basis: Alle grootouders van kleinkinderen < 19 jaar n=559

Doelgroepverschillen

▪ Oma’s lezen 

vaker elke dag 

dan opa’s
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> 500 boeken

201-500 boeken

101-200 boeken

21-50 boeken

51-100 boeken
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Aantal boeken in boekenkast grootouders:
4 op de 10 grootouders heeft meer dan 100 boeken voor volwassenen in de kast staan, terwijl de 

meerderheid minder dan 20 kinderboeken in de kast heeft.

5-15 uur > 15 uur

36% 33%

+

1-20 boeken

Geen boeken

Ik heb geen idee

Basis: Alle grootouders van kleinkinderen < 19 jaar n=559

22%

18%

13%

16%

16%

9%

1%

4%

51%

29%

12%

2%

1%

1%

4%

1%

+

Geen boeken

Ik heb geen idee

Aantal boeken voor volwassenen

> 500 boeken

201-500 boeken

101-200 boeken

21-50 boeken

51-100 boeken

1-20 boeken

Aantal boeken voor kinderen



Resultaten:

Activiteiten
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Belangrijke activiteiten voor ontwikkeling kleinkind 

(1/2):
Lezen / voorlezen wordt met name belangrijk geacht voor de ontwikkeling van kleinkinderen t/m 8 jaar. Naarmate de 

kleinkinderen ouder worden, vinden grootouders andere activiteiten belangrijker voor de ontwikkeling van het kind. 

A09: Welk van onderstaande activiteiten vindt u het meest belangrijk voor de ontwikkeling van uw kleinkind? Basis: Alle grootouders van kleinkinderen < 19 jaar n=559

73%

59%

49%

79%

70%

92%

1. Lezen/ voorlezen

2. Buiten spelen/ sporten

3. M et speelgoed spelen

0-5 jaar (n=192) 6-8 jaar (n=88)

63%

59%

49%

71%

72%

74%

1. Buiten spelen/ sporten

2. Lezen/ voorlezen

3. Knutselen/ tekenen/ schilderen

Belangrijk voor ontw ikkeling Samen ondernomen

9-12 jaar (n=122)

61%

44%

40%

36%

48%

54%

79%

49%

1. Buiten spelen/ sporten

2. Knutselen/ tekenen/ schilderen

3. Spellet jes spelen/ puzzelen

4. Lezen/ voorlezen

Gootouders konden maximaal 3 antwoorden selecteren uit de volgende activiteiten: Buiten spelen/sporten – Muziek maken/zingen – Knutselen/tekenen/schilderen – Met 

speelgoed spelen – Lezen/voorlezen – Spelletjes spelen/puzzelen – Gamen (op pc of console) – Huiswerk maken – TV kijken – Internetten – Museum bezoeken – Theater 
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A09: Welk van onderstaande activiteiten vindt u het meest belangrijk voor de ontwikkeling van uw kleinkind? Basis: Alle grootouders van kleinkinderen < 19 jaar n=559

13-15 jaar (n=82) 16-18 jaar (n=75)

60%

44%

28%

25%

33%

24%

61%

15%

1. Buiten spelen/ sporten

2. Huiswerk maken

3. Spellet jes spelen/ puzzelen

4. Lezen/ voorlezen

Belangrijk voor ontw ikkeling Samen ondernomen

54%

46%

24%

20%

19%

14%

18%

7%

1. Buiten spelen/ sporten

2. Huiswerk maken

3. M uziek maken/ zingen

6. Lezen/ voorlezen

Belangrijke activiteiten voor ontwikkeling kleinkind 

(2/2):
Lezen / voorlezen wordt met name belangrijk geacht voor de ontwikkeling van kleinkinderen t/m 8 jaar. Naarmate de 

kleinkinderen ouder worden, vinden grootouders andere activiteiten belangrijker voor de ontwikkeling van het kind. 

▪ Wanneer we deze resultaten vergelijken met meting 42 van de Boekenbranche (Themameting Leesopvoeding ouders, oktober 2017) blijken deze grotendeels overeen te komen. Tot 8 jaar 

wordt lezen/voorlezen als belangrijkste activiteit gezien, gevolgd door buiten spelen/ sporten. In de leeftijdsgroep 8-12 jaar is dit juist andersom en voor 13-18-jarigen zien we dat ouders 

huiswerk maken als belangrijkste activiteit gaan zien voor de ontwikkeling van hun kind. Lezen/voorlezen wordt in deze oudste leeftijdsgroep door 31% van de ouders belangrijk 

gevonden.  

Gootouders konden maximaal 3 antwoorden selecteren uit de volgende activiteiten: Buiten spelen/sporten – Muziek maken/zingen – Knutselen/tekenen/schilderen – Met 

speelgoed spelen – Lezen/voorlezen – Spelletjes spelen/puzzelen – Gamen (op pc of console) – Huiswerk maken – TV kijken – Internetten – Museum bezoeken – Theater 
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Activiteiten samen met kleinkinderen:
Lezen / voorlezen als activiteit doen grootouders veelal samen met hun kleinkinderen in de leeftijd van 0-5 

jaar en 6-8 jaar. Met oudere kleinkinderen worden andere activiteiten samen ondernomen. 

A07: Kunt u van de onderstaande activiteiten aangeven of u deze samen met uw kleinkind doet? Basis: Alle grootouders van kleinkinderen < 19 jaar n=559

Activiteiten samen met kleinkinderen

Activiteit Totaal (n=559) 0-5 jaar (n=192) 6-8 jaar (n=88) 9-12 jaar (n=122) 13-15 jaar (n=82) 16-18 jaar (n=75)

Met speelgoed spelen 55% 92% 81% 36% 9% 8%

Lezen / voorlezen 53% 79% 72% 49% 15% 7%

Spelletjes spelen / puzzelen 71% 76% 92% 79% 61% 35%

Buiten spelen / sporten 53% 70% 71% 48% 33% 19%

Verzorging 51% 69% 61% 49% 26% 18%

Muziek maken / zingen 35% 63% 37% 15% 12% 18%

Knutselen / tekenen / schilderen 49% 59% 74% 54% 19% 15%

Samen film, serie of TV kijken 59% 58% 76% 62% 50% 43%

Internetten 31% 11% 38% 46% 43% 40%

Gamen 18% 8% 25% 31% 23% 12%

Huiswerk maken 15% 2% 20% 27% 24% 14%
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Belangrijke locaties voor ontwikkeling kleinkind (1/2):
Een bezoek aan de bibliotheek vinden grootouders zeer belangrijk voor de ontwikkeling van hun kleinkinderen; 

toch bezoeken zij de bibliotheek niet zo vaak samen met hun kleinkind. 

A10: Welke van onderstaande activiteiten vindt u het meest belangrijk voor de ontwikkeling van uw kleinkind? Basis: Alle grootouders van kleinkinderen < 19 jaar n=559

0-5 jaar (n=192) 6-8 jaar (n=88) 9-12 jaar (n=122)

71%

40%

39%

33%

10%

69%

31%

50%

14%

12%

1. Dierentuin/ Kinderboerderij

2. Zwembad

3. Speeltuin/ Speelhal

4. Bibliotheek

7. Boekhandel

50%

46%

46%

11%

77%

27%

54%

24%

1. Dierentuin/ Kinderboerderij

2. Bibliotheek

3. Zwembad

8. Boekhandel

Belang locat ie Locat ie bezocht

44%

44%

43%

13%

13%

33%

34%

10%

1. Bibliotheek

2. M useum

3. Sporthal/ sportveld

8. Boekhandel

Gootouders konden maximaal 3 antwoorden selecteren uit de volgende locaties: Dierentuin/Kinderboerderij – Pretpark – Museum – Speeltuin/speelhal – Theater – Bioscoop –

Zwembad – Sporthal/sportveld – Festival over taal en/of cultuur – Bibliotheek – Boekhandel
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A10: Welke van onderstaande activiteiten vindt u het meest belangrijk voor de ontwikkeling van uw kleinkind? Basis: Alle grootouders van kleinkinderen < 19 jaar n=559

13-15 jaar (n=82) 16-18 jaar (n=75)

65%

45%

29%

12%

50%

35%

6%

12%

1. Sporthal/ sportveld

2. M useum

3. Bibliotheek

7. Boekhandel

Belang locat ie Locat ie bezocht

52%

43%

37%

11%

24%

20%

8%

5%

1. Sporthal/ sportveld

2. M useum

3. Bibliotheek

7. Boekhandel

Belangrijke locaties voor ontwikkeling kleinkind (2/2):
Een bezoek aan de bibliotheek vinden grootouders zeer belangrijk voor de ontwikkeling van hun kleinkinderen; 

toch bezoeken zij de bibliotheek niet zo vaak samen met hun kleinkind. 

Gootouders konden maximaal 3 antwoorden selecteren uit de volgende locaties: Dierentuin/Kinderboerderij – Pretpark – Museum – Speeltuin/speelhal – Theater – Bioscoop –

Zwembad – Sporthal/sportveld – Festival over taal en/of cultuur – Bibliotheek – Boekhandel

▪ De bibliotheek wordt belangrijker gevonden dan de boekhandel.

▪ Grootouders die zelf heavy lezers zijn, vinden bibliotheekbezoek belangrijker dan medium en light lezers.

▪ Oma’s vinden bibliotheekbezoek belangrijker dan opa’s. 
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Locatie Totaal (n = 559) 0-5 jaar (n=192) 6-8 jaar (n=88) 9-12 jaar (n=122) 13-15 jaar (n=82) 16-18 jaar (n=75)

Dierentuin/Kinderboerderij 55% 69% 77% 51% 36% 17%

Speeltuin/Speelhal 40% 50% 66% 37% 22% 7%

Zwembad 36% 31% 54% 43% 30% 23%

Pretpark 34% 25% 51% 42% 38% 18%

Bibliotheek 14% 14% 27% 13% 6% 8%

Boekhandel 12% 12% 24% 10% 12% 5%

Theater 15% 10% 21% 19% 16% 13%

Museum 23% 10% 31% 33% 35% 20%

Bioscoop 28% 8% 43% 38% 42% 29%

Sporthal/sportveld 25% 6% 32% 34% 50% 24%
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Bezochte locaties met kleinkind:
De bibliotheek en de boekhandel worden maar beperkt bezocht. De leeftijd 6 tot 8 jaar lijkt zich het beste 

te lenen voor een bezoek aan de bibliotheek of boekhandel. 

A08: Welke van de onderstaande plekken bezoekt u wel eens met het kleinkind waar u de meeste tijd mee doorbrengt? Basis: Alle grootouders van kleinkinderen < 19 jaar n=559

Plekken bezoeken met kleinkind

▪ Grootouders met een vast oppasmoment bezoeken de bibliotheek vaker met hun kleinkind dan grootouders zonder vast oppasmoment. 



Resultaten:

Voorlezen
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Voorleesfrequentie en gemiddelde 

voorleestijd:
De voorleesfrequentie is het hoogst onder kleinkinderen van 0-5 jaar, terwijl de gemiddelde 

voorleestijd juist langer is onder kleinkinderen van 9-12 jaar. 

B01: Hoe vaak leest u ongeveer voor aan het kleinkind waar u de meeste tijd mee doorbrengt?

B02: Hoe lang leest u gemiddeld per keer voor uit een boek?

20%

40%

24%

10%

3%

2%

0%

1%

Meerdere keren per week

1 keer per week

1 keer per 2 of 3 weken

1 keer per maand

1 keer per 2 of 3 maanden

1 keer per half jaar

1 keer per jaar

Minder vaak

Basis: Alle grootouders die weleens voorlezen n=291

18%

28%

24%

13%

7%

3%

2%

6%

3%

24%

16%

13%

19%

5%

2%

18%

0-5 jaar (n=152) Kleinkinderen 

>12 jaar worden 

bijna niet meer 

voorgelezen

17,6 min 18,2 min 20,6 min

6-8 jaar (n=63) 9-12 jaar (n=58)
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93%

91%

89%

87%

86%

85%

83%

81%

78%

75%

Het  voorlezen is goed voor de t aalontwikkeling van mijn kleinkind

Mijn kleinkind vindt  het leuk om te worden voorgelezen

Voorlezen prikkelt de fantasie

Het  voorlezen draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van mijn kleinkind

Ik hoop dat  mijn kleinkind door het voorlezen interesse voor boeken krijgt

Om een rust ig moment  voor mijn kleinkind te creëren

Het  voorlezen versterkt de band met mijn kleinkind

Ik vind het voorlezen leuk om te doen

Het  voorlezen draagt bij aan de onderwijskansen van mijn kleinkind

Om mijn kleinkind nieuwe kennis te laten opdoen over de wereld
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Redenen om voor te lezen:
Grootouders lezen wat vaker voor omdat hun kleinkind het leuk vindt, dan omdat zij het zelf leuk vinden. 

B03: Wat zijn voor u redenen om voor te lezen aan het kleinkind waar u de meeste tijd mee doorbrengt? Basis: Alle grootouders die weleens voorlezen n=291

▪ Dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling leeft sterker bij de grootouders met kleinkinderen jonger dan 12 jaar.

▪ Oma’s vinden voorlezen vaker leuk om te doen dan opa’s. Zij hopen ook vaker dat het kleinkind door het lezen interesse voor boeken krijgt. Ook denken zij vaker dat voorlezen de 

fantasie prikkelt.  
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Herkomst voorleesboeken:
De meerderheid van de voorleesboeken is afkomstig van het kleinkind zelf of heeft de grootouder nog van 

vroeger. 

B04: Hoe komt u aan de boeken die u voorleest aan uw kleinkind? Basis: Alle grootouders die weleens voorlezen n=291

49%

57%

38%

23%

18%

4%

61%

49%

31%

18%

18%

5%

Voorleesfrequentie

minimaal

wekelijks

Voorleesfrequentie

minder

vaak

▪ Grootouders die minimaal wekelijks voorlezen, lezen vaker voor uit eigen voorleesboeken van vroeger dan grootouders die minder frequent voorlezen.

55%

53%

34%

21%

18%

5%

Ik lees voor uit  een voorleesboek van mijn kleinkind

Ik heb zelf  nog voorleesboeken van vroeger

Ik heb zelf  recente/ nieuwe voorleesboeken (niet  van vroeger)

Ik leen voorleesboeken uit  de bibl iotheek

Ik koop voorleesboeken in de (online) boekwinkel

Anders
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Favoriete voorleesboek van de grootouder:
Jip en Janneke, Nijntje en sprookjesboeken zijn de favoriete voorleesboeken van grootouders

B05: Wat is momenteel uw favoriete voorleesboek?  

▪ De titel van het boek Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop heeft gepoept was te lang om in de woordwolk mee te nemen. Dit boek is, net als Disney, 6 keer genoemd door 

grootouders.
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42%

33%

22%

11%

23%

0%

5%

2%

4%

6%

2%

0%

0%

0%

0%

14%

52%

19%

29%

43%

12%

0%

4%

9%

5%

2%

3%

0%

0%

0%

0%

4%
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Redenen om niet (vaker) voor te lezen:
De redenen om kleinkinderen niet (vaker) voor te lezen zijn vooral van praktische aard: grootouders zien 

het kleinkind te weinig of enkel in gezelschap van anderen, of het kleinkind heeft het druk met andere 

dingen. 

B08: Wat zijn voor u redenen om uw kleinkind niet (vaker) voor te lezen? Basis: Alle grootouders die vaker willen voorlezen of dit niet heel vaak doen n=214

0-5 jaar 6-8 jaar 9-12 jaar

▪ Vanaf 9 jaar is er een aanzienlijke groep die het kleinkind te oud vindt om voor te lezen.

▪ Grootouders met een vast oppasmoment noemen vaker als reden om niet  (vaker) voor te lezen dat hun kleinkind niet voorgelezen wil worden of het druk heeft met andere dingen, 

terwijl grootouders zonder vast oppasmoment vaker aangeven dat zij hun kleinkinderen te weinig zien om voor te lezen.

46%

25%

23%

19%

11%

8%

7%

3%

3%

2%

1%

1%

0%

0%

0%

12%

Ik zie mijn kleinkind te weinig om aan voorlezen toe te komen

Ik zie mijn kleinkind vaak in gezelschap van anderen, daardoor is er weinig gelegenheid

Mijn kleinkind heeft het druk met andere dingen

Mijn kleinkind is te oud om te worden voorgelezen

Ik doe liever andere activiteiten met mijn kleinkind

Mijn kleinkind is te jong om te worden voorgelezen

Mijn kleinkind wil niet voorgelezen worden (is onrustig, blijf t niet zitten)

Mijn partner kan veel beter voorlezen

Mijn partner is degene die voorleest

Ik heb er geen tijd voor

Ik heb onvoldoende voorleesboeken in huis

Ik kan niet zo goed (voor)lezen

Ik vind voorlezen niet leuk

Ik vind voorlezen moeilijk om te doen

Ik vind voorlezen niet belangrijk

Anders

47%

25%

24%

0%

5%

18%

8%

1%

1%

0%

0%

2%

0%

0%

0%

14%

Vraag gesteld aan grootouders die vaker willen voorlezen, of dit momenteel niet heel vaak doen (1 keer per half jaar of minder vaak):
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Wat zou grootouders helpen om (vaker) voor te lezen: 
Meer tijd doorbrengen met de kleinkinderen (in het algemeen of in de avonduren) zou grootouders helpen om 

(vaker) voor te lezen. Ook minder afleiding en het beperken van de afstand worden genoemd. 

B9: Wat zou u helpen om uw kleinkind (vaker) voor te lezen?

Een wereld zonder TV

en andere afleiders 

Meer naar 

bed 

brengen 

Rustige 

omgeving 

samen (zonder 

anderen)

Verhuizen zodat we 

dichter bij elkaar wonen.

Meer tijd 

beschikbaar stellen 

Vaker elkaar zien, zonder iPad 

en games in de buurt 

Een spannend boek 

en meer tijd

Meer tijd 

doorbrengen in de 

avonduren

Niks anders, anders word ik voor hun 

een zeur oma 

Af en toe een 

keer logeren bij 

opa en oma
Alleen met 

haar zijn

Als hij wat minder 

actief bezig zou zijn 

de hele dag

Boeken voor haar kopen

35%
.. van de grootouders zou zijn/haar kleinkind graag vaker willen voorlezen dan hij/zij nu doet. Wat hen daarbij zou helpen:  

Nog meer tijd vrij maken 

voor de kleinkinderen

Meer tijd, minder werken

Geduld van de kinderen

Een vraag van haar 

om dit te doen

▪ Van de grootouders met kleinkinderen t/m 12 jaar geeft 44% aan vaker te willen voorlezen. Van de grootouders met kleinkinderen van 13-18 jaar geeft 11% dit aan. 

Basis: Alle grootouders die vaker willen voorlezen  n=192



Resultaten:

Leesopvoeding

overig
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Frequentie leesopvoedingsactiviteiten met 

kleinkind:
Zelf lezen en het kleinkind aansporen om te lezen zijn de meest frequente leesopvoedingsactiviteiten onder 

grootouders. De bibliotheek wordt door 8% minimaal maandelijks bezocht, de boekhandel door 5%. 

C01: Hoe vaak doet u de volgende activiteiten met het kleinkind waar u de meeste tijd mee doorbrengt? Basis: Alle grootouders van kleinkinderen < 19 jaar n=559

▪ Hoogopgeleide grootouders en grootouders die heavy lezers zijn, geven vaker een boek cadeau dan laagopgeleide grootouders en grootouders die light lezers zijn.

29%

19%

14%

10%

7%

3%

2%

9%

12%

11%

10%

6%

6%

6%

4%

3%

4%

6%

5%

5%

7%

5%

10%

7%

12%

3%

4%

5%

5%

6%

4%

3%

7%

15%

3%

3%

1%

5%

4%

4%

2%

5%

24%

53%

56%

64%

64%

69%

79%

78%

76%

45%

Zelf lezen (en daarmee het ‘goede’ voorbeeld geven)

Kleinkind aansporen om te lezen

Samen (stil) lezen

Praten over boeken

Lezen t ijdens de schoolvakantie stimuleren

Boekentips geven

Bibliotheekbezoek

Bezoek aan boekhandel

Boek cadeau geven

Wekelijks Maandelijks Een keer per kwartaal Half jaarlijks Jaarlijks Minder vaak

35%

29%

32%

27%

14%

6%

6%

6%

7%

0-5 

jaar
6-8 

jaar

9-12 

jaar
13-15 

jaar

16-18 

jaar

41%

33%

24%

23%

14%

12%

8%

2%

1%

41%

33%

24%

23%

14%

12%

8%

2%

1%

38%

30%

12%

11%

12%

7%

2%

5%

1%

% tenminste maandelijks

29%

20%

16%

8%

9%

8%

8%

3%

2%
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Momenten waarop een boek cadeau gegeven wordt:
Verjaardagen, feestdagen en ‘zomaar’ zijn de meest voorkomende boek-cadeaumomenten onder alle 

leeftijdscategorieën. 

C02: Op welk moment geeft u weleens een boek cadeau aan uw kleinkind, waar u de meeste tijd mee doorbrengt? Basis: Alle grootouders van kleinkinderen < 19 jaar n=559

Cadeau moment Totaal (n=559) 0-5 jaar (n=192) 6-8 jaar (n=88) 9-12-jaar (n=122) 13-15 jaar (n=82) 16-18 jaar (n=75)

Verjaardag
55%

55% 56% 60% 57% 40%

Feestdagen 
49%

49% 56% 55% 44% 38%

Zomaar
47%

57% 48% 41% 37% 37%

Vakantie
17%

13% 25% 24% 9% 13%

Boekenweek of Kinderboekenweek of 

andere leescampagne 12%
12% 17% 11% 13% 10%

Bijzondere prestatie/bijzonder moment 
10%

8% 14% 13% 6% 11%

Ziekenbezoek
4%

3% 2% 5% 3% 5%

Andere gelegenheid
7%

7% 5% 4% 14% 11%
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Reden voor bezoek boekhandel of bibliotheek met 

kleinkind:
De belangrijkste reden om een boekhandel te bezoeken is omdat de grootouder graag een boek cadeau wil 

geven. De bibliotheek wordt veelal bezocht als het kleinkind een boek wil lenen. Speciale activiteiten zijn voor 

20-24% van de bezoekers de reden tot bezoek. 

C03: Wat zijn voor u redenen om een boekhandel met uw kleinkind te bezoeken?

C04: Wat zijn voor u redenen om een bibliotheek met uw kleinkind te bezoeken?

Basis: Alle grootouders die wel eens een boekhandel bezoeken met kleinkind n=133

Basis: Alle grootouders die wel eens een bibliotheek bezoeken met kleinkind n=126

63%

20%

20%

19%

10%

5%

Mijn kleinkind krijgt een boek cadeau van mij

Mijn kleinkind wil een boek kopen

Als er een speciale activiteit is

Ik wil een boek kopen

Samen een boek lezen

Anders

49%

24%

20%

20%

14%

9%

Mijn kleinkind wil een boek lenen

Als er een speciale activiteit is

Ik leen een boek voor mijn kleinkind

Samen een boek lezen

Ik wil een boek lenen

Anders

Bezoek boekhandel

▪ Als ze een nachtje komt slapen

▪ Lekker rondneuzen

▪ Een cadeau voor klasgenoot halen

▪ Samen op ontdekking gaan

▪ Kennis laten maken met de bieb

Bezoek bibliotheek

• Grootouders die een vast oppasmoment hebben noemen het lenen van een boek voor het kleinkind vaker als argument om naar de bibliotheek te gaan dan grootouders zonder vast 

oppasmoment.
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C05: Wat voor soort activiteit(en) heeft u wel eens met uw kleinkind in de bibliotheek of boekhandel bezocht?

Bezoek ter kennismaking 

met bibliotheek

Creatieve 

middag

Bezoek/lezing van 

een schrijver

Knutselmiddag

Speciale 

kindermiddagen

Boek 

presentatie

Voorbereiding op een 

voorstelling van de Gruffalo
Tentoonstelling die hij 

leuk/interessant vindt

Kinderboeken

week

Voorleesmiddagen

Kinderboekenschrijfster 

leest voor uit eigen werk

Bezochte activiteiten in de bibliotheek/boekhandel:
Voorleesactiviteiten, de Kinderboekenweek en een bezoek van een schrijver/schrijfster worden het meest bezocht 

met het kleinkind.

Signeersessie
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C06: Wat zijn voor u redenen om de bibliotheek en/of boekhandel niet te bezoeken met uw kleinkind?

Boeken genoeg voorradig

Gaat zelf naar de bieb

Ik woon niet in de buurt

Omdat je alles online 

kunt lezen

Te druk

Is te ver weg

Prijs

Absolute desinteresse van zijn kant, hij 

zou niet meegaan. 

De iPad en PC is 

een goed 

alternatief

Ben geen lid van, zijn niet in de buurt en ik kan 

slecht lopen
Het is heel moeilijk een leuk boek voor hem te vinden omdat 

hij beperkt is, om iets voor hem uit te zoeken gaat te veel tijd 

in zitten. 

Ben niet bekend in de stad 

waar zij wonen, bezoek 

beperkt 

Ik ben haar oma, niet haar moeder. Ik heb 

genoeg boeken voor handen. 

Openingstijden bibliotheek

Te druk met huiswerk en dagelijkse 

privé activiteiten

Dat doen de ouders al 

Daar zijn ze te jong voor

Ik doe liever andere 

dingen met ze

Hij vindt lezen 

niet leuk

Ik zie ze te weinig

Bibliotheek wordt met school 

en ouders bezocht Er is geen bibliotheek waar hij woont

Zijn zelfstandig, hebben ze mij niet voor nodig

Die hebben ze niet in ons dorp. Een stad ligt al snel op 25 km. Parkeren 

in de stad is een ramp, dus komen we liever niet. Ook niet vanwege 

vandalisme en allerlei gure types die daar rond hangen. 

Redenen om bibliotheek/boekhandel niet te bezoeken:
Grootouders geven aan dat veel ouders de bibliotheek/boekhandel met de eigen kinderen bezoeken. Voor 

grootouders is dit een veelgenoemde reden om niet met het kleinkind alsnog een bezoek te brengen. Daarnaast zijn 

de leeftijd van het kleinkind (te jong/te oud), de afstand tot bibliotheek/boekhandel en zelf veel boeken voorradig 

hebben redenen om geen bezoek te brengen.  

▪ Wanneer we naar de resultaten van meting 42 van de Boekenbranche (Themameting Leesopvoeding ouders, oktober 2017) kijken, blijkt dat 29% van de ouders tenminste 1-2 keer per 

maand met zijn/haar kind naar de bibliotheek gaat. 42% van de ouders geeft aan minder vaak dan één keer per jaar of nooit naar de bibliotheek te gaan met zijn/haar kind. 
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Activiteiten samen met kleinkind ondernemen:
Een boek-cadeau actie wordt als meest aansprekend ervaren onder grootouders met kleinkinderen in de 

leeftijd van 6-18 jaar. Voor kleinkinderen van 0-8 jaar wordt een voorleesactiviteit het aantrekkelijkst 

gevonden.  

C07: In hoeverre spreken onderstaande activiteiten u aan om samen met uw kleinkind te ondernemen?

24%

24%

13%

14%

9%

36%

28%

32%

23%

18%

Een actie die mij helpt  om samen met mijn kleinkind een boek te kopen

dat  ik cadeau kan doen, bi jvoorbeeld voor aanvang van de vakant ie.

Voorleesact iviteit

Een actie die mij helpt  om samen met mijn kleinkind samen een boek te

lenen, bijvoorbeeld voor aanvang van de vakant ie.

Logeerkoffert je: Grootouders en kleinkinderen kunnen een speciaal

logeerkof fert je vullen in de bibliotheek voor de logeerpart ij.

Voordracht  of lezing van een schrijver

Spreekt me zeer aan Spreekt me een beetje aan

Basis: Alle grootouders van kleinkinderen < 19 jaar n=559

0-5 jaar 6-8 jaar 9-12 jaar 13-15 jaar 16-18 jaar

% spreekt me (zeer/beetje) aan

55%

68%

44%

46%

22%

68%

67%

56%

46%

24%

74%

55%

51%

40%

34%

58%

24%

42%

23%

29%

46%

21%

31%

15%

28%

▪ Grootouders met een vast oppasmoment spreekt het logeerkoffertje meer aan dan grootouders zonder vast oppasmoment.

▪ Hoogopgeleide grootouders vinden alle activiteiten meer aansprekend dan laagopgeleide grootouders.



Bijlagen
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