
Audioboeken en lêzen leare 
in gearfetting fan in langere stúdzje, dy't hielendal te lêzen is op www.audiofrysk.nl/  
 

Yntroduksje 
Lêze kinne is hieltyd wichtiger yn de hjoeddeiske maatskippij, 
dochs binne der in protte bern, dy't amper foarlêzen wurde en 
dy't thús mar komselden in boek sjogge. Ien fan de middels om 
te helpen it lêzen oan te learen binne lústerboeken.  
Foarlêzen stimulearret it fonemyske bewustwêzen troch de 
lûden fan de skreaune taal hearre te litten. It leit de struktuer 
fan de skreaune taal bleat, lit de krekte útspraak en klemtoan 
hearre en lit sjen hoe't je flot lêze. 
Foarlêzen fan bern is de kaai foar in libben lang lêzen.  
Learlingen/studinten hearre graach nei seleksjes út de 
harkbibleteek omdat it boek dat se lêze sa in 'stim' kriget. 

Hoe wurde je in lêzer...  
Deskundigen binne it der oer iens dat lûdop lêze de wichtichste 
aktiviteit is foar it oanlearen fan de lêsfeardichheden. Dat 
begjint mei it foarlêzen fan ferhalen. Sa't yn in Amerikaansk rapport steld waard: De 
alderwichtichste aktiviteit om de kennis op te bouwen dy't nedich is foar suksesfol lêzen is it 
lûdop foarlêzen fan de bern. 

Learkrêften en âlden 
wurde stimulearre om lústerboeken te brûken omdat dy:  

 
- lêzers in bredere wurdskat oanbiede;  
 
- foarbylden jouwe fan flot lêzen en de krekte yntonaasje, lêstoan 
en artikulaasje;   
 
- mear materiaal tagonklik meitsje foar lêzers. Erfaren lêzers en 
bern dy't noch muoite ha om de wurden te ûntsiferjen, kinne nei 
ferhalen hearre, dy't fier boppe harren technyske feardichheden 
útgeane en sa nijsgjirriger matearje ta har nimme;  
 
- gelegenheid jouwe oan lêzers 
om oer de literatuer te 
diskusjearjen;  

 
- lêzers stypje, dy't noch muoite ha om troch in tekst te 
kommen;  
 
- bern útnoegje om mei te dwaan oan de literatuer troch te 
lêzen en te harkjen. 
 



Ideeën foar learkrêften 

Lêssintrum 
Harkboeken kinne brûkt wurde yn in lêssintrum, dêr't bern nei har moaiste boeken harkje 
kinne, foarlêzen troch betûfte stimmen, wylst se de tekst folgje kinne yn it papieren boek.  

 

Boeketaske 
Harkboeken en in printe ferzje fan in boek kinne byinoar yn in 
boeektaske dien wurde, dat de learling mei nei hûs nimme kin om 
der thús fan te genietsjen. Learlingen wikselje de taskes út en 
learkrêften kinne mei aktiviteiten dêrop oanslute. In boeketaske 
belûkt de hiele húshâlding by it lêzen learen fan it bern.  
 
Audioboeken  diele  yn de klasse 
De hiele klasse kin mei-inoar nei in fragmint harkje. Dan kin der oer 
praat wurde en libbet de literatuer foar de bern.  

 

Boekeklup 
Bern mei ferskillende lêsnivo's wolle gauris deselde boeken lêze 
en deroer prate. Foar bern dy't it dreech ha om troch de tekst te 
kommen, kinne lústerboeken in útkomst wêze.  
 

Opwaarmerkes 
Lit in fragmint fan in harkboek hearre om de lêzers oan te setten it 
hiele boek sels te lêzen. It kin goed wêze foar de motivaasje en 
bern oer in drompel helpe. Bern dy't in griis ha oan lêzen besteane 
net, wol bern dy't noch net it goede boek fûn ha.  
 
 
In stikje út in bloch fan de Bovenbouwjuf:  
 
Ik zag de dyslectische kinderen ploeteren in hun leesboek en bedacht dat een luisterboek 
misschien een uitkomst zou zijn. Ik besprak met ze wat ze graag wilden lezen en zocht 
verschillende luisterboeken uit naar hun eigen niveau. Op basis daarvan ben ik begonnen om 
een collectie luisterboeken en de daarbij behorende leesboeken samen te stellen. De 
leerlingen kunnen hier zelfstandig mee aan de slag en vinden het geweldig om de 
luisterboeken in de klas te gebruiken! 
 
 
Audiofrysk  wurket graach mei oan it lêzen yn skoalle. Us fûns oan berneboeken biedt al in 
flink ferskaat.  
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