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Onderstaande vragen zijn gesteld door de deelnemers die het webinar Digitale prentenboeken 

op 21 januari 2021 live hebben gevolgd. De vragen zijn in lijn met de inhoud van het webinar, 

dat hier terug te kijken is.  

1. Waar kan ik kwalitatief goede digitale prentenboeken vinden?  

Bereslim biedt kwalitatief goede digitale prentenboeken aan. Het aanbod op Bereslim wordt 

regelmatig uitgebreid. Op WePboek staan ook kwalitatief goede digitale prentenboeken, dit aanbod 

wordt echter niet meer uitgebreid met nieuwe titels. 

Via www.jeugdbibliotheek.nl kunnen bibliotheekleden e-books lenen van prentenboeken en andere 

voorleesverhalen. Dit kan via de online Bibliotheek-app 

In de Jeugdbibliotheek vind je hier een overzichtspagina met het aanbod van voorleesfilmpjes & 

geanimeerde prentenboeken. 

Digitale prentenboeken en apps waarin kinderen het verhaal goed kunnen blijven volgen en die 

bijdragen aan het verhaalbegrip en leesplezier, zijn leesbevorderend te noemen. Andere digitale 

prentenboeken en apps zijn wellicht plezierig om te gebruiken, maar dragen weinig bij aan de 

leesontwikkeling van kinderen. Om te bepalen of een app of digitaal prentenboek leesbevorderend 

is, is het belangrijk om het digitale aanbod altijd eerst zelf te bekijken. Meer informatie hierover is 

te vinden in Kwestie van Lezen nummer 7.  

TIP: de Digitale Voorleestas 

De Digitale Voorleestas is gericht op het stimuleren van voorleesplezier bij gezinnen met kinderen in 

de leeftijd van 2-6 jaar. In de Digitale Voorleestas staat een (digitaal) prentenboek centraal met 

een aantal kleine verwerkingsactiviteiten samengesteld in de categorieën lezen, praten en doen. De 

(digitale) prentenboeken in de Digitale Voorleestas zijn veelal toegankelijk via 

www.jeugdbibliotheek.nl. Denk hierbij aan de prentenboeken van de Voorleeshoek, WePboek, 

Bereslim en Schooltv.  

Bibliotheken kunnen zelf de content van de Digitale Voorleestas delen via hun lokale website. Zie 

voor een voorbeeld de website van de Bibliotheek Kampen . 

De Digitale Voorleestas is gratis in te zetten en is ontwikkeld door Rijnbrink. Een poule van 

jeugdspecialisten en (voor)leesconsulenten van diverse bibliotheken stelt de tas samen. 

2. De digitale prentenboeken van Bereslim zijn vaak te moeilijk voor de doelgroep peuters. Is 

hier een alternatief voor? 

Bereslim biedt kleuterboeken en peuterboeken aan. Het is raadzaam om goed op het verschil te 

letten. De boekjes van Anna, Gonnie en Dikkie Dik zijn geschikt voor peuters. Als peuters deze 

boekjes niet direct begrijpen, kun je er toch mee werken door extra ondersteuning te bieden (eerst 

het papieren boek introduceren in een kleine groep, om de kinderen te laten kennismaken met de 

personages en de belangrijkste woorden, dan samen een deel van het verhaal digitaal bekijken en 

bespreken, enz.) 

 

3. In het onderwijs staan laptops/computers in de klassen. Hoe is de stand van zaken hierin in 

de kinderopvang / op de peuterspeelzaal? In mijn dagelijkse praktijk zie ik dat nog weinig. Hoe 

kunnen we dat verbeteren en stimuleren? 

Ter inspiratie: zes bibliotheken door heel Nederland hebben met tien kinderopvanglocaties in de 

periode van maart 2019 tot maart 2020 intensief samengewerkt aan het stimuleringstraject 

effectief werken met digitale prentenboeken bij BoekStart in de kinderopvang. De bevindingen van 

dit stimuleringstraject zijn samengevat in de brochure 'Eén grote bundeling van taalactiviteiten'. 

Klik hier om meer te lezen. 

https://youtu.be/ahXtjgeojcg
http://www.bereslim.nl/
http://www.wepboek.nl/
http://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes.html
https://www.lezen.nl/nl/publicaties/kwestie-van-lezen-deel-7-digitale-kinderboeken
https://centraal.rijnbrink.nl/contentpakketten/detail/de-digitale-voorleestas
https://www.overijsselsebibliotheken.nl/de-digitale-voorleestas?referer=www.bibliotheekkampen.nl
http://www.rijnbrink.nl/
https://www.boekstartpro.nl/home/bibliotheken/nieuws-bibliotheek/bevindingen-pilot-kopgroep-boekstart-in-de-kinderopvang.html
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4. Wij hebben behoefte aan digitale prentenboeken voor hele jonge kinderen: van 1 en 2 jaar. 

Hier is geen onderzoek naar gedaan. Is het dan wel zinvol om deze boeken zelf te gaan maken? 

Zo lang we niet zeker weten dat het werkt, is het advies van Kees Broekhof om dit niet te doen. De 

jongste groep waarvan onderzoeksresultaten bekend zijn, was 17-26 maanden oud. Het onderzoek 

vond plaats in een typische laboratoriumsetting, waarbij de kinderen 1-op-1 werden begeleid door 

een onderzoeker, dus dit lijkt nog helemaal niet op de ‘gewone’ setting in de opvang of thuis. 

Vergeet vooral niet dat heel jonge kinderen het moeten hebben van direct contact en dat het 

boekje eigenlijk niet meer is dan een excuus voor dat contact. 

 
5. Zelf digitale prentenboeken/voorleesfilmpjes maken; hoe zit het met (auteurs)rechten? 

Bij het zelf maken van online (voorlees)filmpjes is het belangrijk om rekening te houden met  

auteursrecht en de volgende regels:  

• Gebruik wat (online en vrij) beschikbaar is. Er zijn bijvoorbeeld online filmpjes te vinden 

van auteurs die voorlezen uit eigen werk en digitale prentenboeken die je kan gebruiken. 

• Als je online voorleest, doe dit dan in een besloten omgeving. Online voorlezen (via 

livestream) kan, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het belangrijkste is dat 

voorgelezen wordt in een besloten omgeving voor een specifieke doelgroep. Denk daarbij 

aan een voorleeswebinar voor bibliotheekleden, of online voorlezen aan kinderen/ouders. 

• Verwijs altijd naar de auteur, illustrator en uitgever van het boek. De rechthebbenden 

(auteur, illustrator en uitgever) hebben gezamenlijk de auteursrechten op de titel die 

voorgelezen wordt. Het is goed om tijdens het online voorlezen (livestream) duidelijk te 

maken wie ervoor gezorgd heeft dat het boek tot stand is gekomen. 

• Maak geen opname van het online voorlezen. Als u online (via livestream) voorleest, maak 

dan geen opname van wat er voorgelezen wordt (noch beeld, noch geluid). Een opname kan 

makkelijk gereproduceerd en verspreid worden buiten de besloten omgeving (denk daarbij 

aan verspreiding via YouTube, social media-kanalen, etc.). 

• Bij het openbaar verspreiden van een al gemaakte opname – neem contact op met de 

uitgever en/of schrijver om daar afspraken over te maken. Het is voor een uitgever echter 

niet altijd mogelijk om afspraken te maken over bijvoorbeeld vertaalde titels. Let op: als er 

geen afspraken zijn kunnen rechthebbenden schadevergoeding eisen. 

Bron: deze tekst is door de KB | Nationale bibliotheek in samenwerking met de GAU en de 

Auteursbond opgesteld. 

6. Waar kunnen we anderstalige digitale prentenboeken vinden? 

Op Bereslim staan een aantal titels die zowel in het Nederlands als in andere talen te bekijken zijn. 

Een aantal titels zijn in het Engels en Nederlands en er zijn ook een paar titels in het Arabisch te 

vinden op Bereslim. 

Via Prentenboeken in alle talen vind je audio-vertalingen van prentenboeken in heel veel 

verschillende talen. 

 
7. Ik zou graag de uitkomsten weten van het door Kees Broekhof benoemde laatste onderzoek 

met meertalige boeken. Zijn die al beschikbaar? 

De resultaten zijn nog niet beschikbaar; het onderzoek loopt nog op dit moment, tot ca. september 

2021. 

 

 

https://algemene-uitgevers.nl/online-voorlezen-en-auteursrecht/
http://www.bereslim.nl/
https://prentenboekeninalletalen.nl/
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8. Gaan de in de presentatie benoemde meertalige prentenboeken uit Utrecht ook landelijk 

gedeeld worden? 

Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt. Kees Broekhof geeft aan dat het raadzaam is om de 

laatste updates te volgen via de nieuwsbrieven van Sardes. 

 

9. Als je het hebt over kennisopbouw, is het dan niet heel fijn als er ook digitale 

prentenboeken komen voor oudere kinderen? Ik denk hier ook aan bijvoorbeeld kinderen in het 

speciaal (basis)onderwijs die hier baat bij kunnen hebben.  

Dat is een goed idee. Zolang oudere kinderen plezier kunnen beleven aan prentenboeken voor 

kleuters, kun je ook die gebruiken. Daarbij kunnen kinderen die zelf kunnen lezen ook veel baat 

hebben bij het lezen van strips, die ook veel visuele begripsondersteuning bieden. 

 

Nuttige links 

Jeugdbibliotheek: 

• www.jeugdbibliotheek.nl  

• Overzichtspagina met voorleesfilmpjes en digitale prentenboeken 

Aanbieders kwalitatieve digitale prentenboeken en voorleesfilmpjes:  

• www.bereslim.nl 

• www.wepboek.nl  

• www.devoorleeshoek.nl  

• Bekijk de Digitale Voorleestas op de site van jouw lokale bibliotheek voor 

verwerkingsmateriaal bij prentenboeken van bovenstaande aanbieders. 

Meertaligheid: 

• Prentenboeken in alle talen (ingesproken audiovertalingen van bekende prentenboeken) 

• www.bereslim.nl (biedt ook meertalige prentenboeken aan) 

Meer lezen: 

• ‘Taalarme gezinnen hebben baat bij digitale prentenboeken’ (onderzoek) 

• Bereslimme boeken (onderzoek) 

• Bevindingen pilot kopgroep BoekStart in de kinderopvang: werken met digitale 

prentenboeken op de groep 

• Brochure BoekStart: Spelend leren - digitale media 2-4 jaar 

• Folder BoekStart: Voorlezen met digitale media  

 

 

Dit webinar is georganiseerd door Rijnbrink in samenwerking met de Bibliotheek Kampen. 

Meer informatie? Neem contact op met Linda Voortman (adviseur | Rijnbrink) via: 

linda.voortman@rijnbrink.nl 

 

https://www.sardes.nl/aanmelden-nieuwsbrief
http://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes.html
http://www.bereslim.nl/
http://www.wepboek.nl/
http://www.devoorleeshoek.nl/
https://centraal.rijnbrink.nl/contentpakketten/detail/de-digitale-voorleestas
https://prentenboekeninalletalen.nl/
http://www.bereslim.nl/
https://www.boekstartpro.nl/nieuws/taalarme-gezinnen-hebben-baat-bij-digitale-prentenboeken.html
https://www.bereslim.nl/onderzoek-bereslimme-boeken/
https://www.boekstartpro.nl/nieuws/bevindingen-pilot-kopgroep-boekstart-in-de-kinderopvang.html
https://www.boekstartpro.nl/nieuws/bevindingen-pilot-kopgroep-boekstart-in-de-kinderopvang.html
https://www.boekstartpro.nl/nieuws/brochure-spelend-leren-herzien.html
https://www.boekstartpro.nl/nieuws/nieuwe-folder-boekstart--voorlezen-met-digitale-media.html
mailto:linda.voortman@rijnbrink.nl

