
Handout lezing Rian Visser
Digitale kinderboeken en werken met nieuwe media

rianvisser.nl (direct openen)
Handleidingen en brochures (direct openen)
Aanmelden Tips leesbevordering (direct openen) 
Yurlspagina gratis digibordlessen (direct openen)

raadgedicht.nl (direct openen)
Poëzie en leesbevordering

voorleesgids.nl (direct openen)
Gratis digitale kinderboeken

lekkerlezen.nu (direct openen)
De beste boekentips van boekenmakers.

robotoorlog.nl (direct openen)
Serie voor zwakke lezers, dyslexie, 
gedrag in de klas

blitzboeken.nl (direct openen)
Alles over de boeken van Blitz.

Belangrijk website en downloads

http://www.rianvisser.nl
http://www.rianvisser.nl/bestanden-downloaden/
http://www.rianvisser.nl/nieuwsbrief-2/
http://rianvisser.yurls.net
http://www.raadgedicht.nl
http://voorleesgids.nl/
http://rianvisser.yurls.net
http://www.robotoorlog.nl
http://www.robotoorlog.nl


Digitale prentenboeken

Prentenboekapp voor Apple (direct openen)
Wil je een prentenboek app bekijken op een Apple appartaat, zoals een ipad of iPhone, 
dan kun je zoeken in de App Store. Let erop: goede apps kosten ongeveer 3 euro. In gratis 
apps zit vaak reklame of je moet aankopen doen in de app.  
Het aanbod is de laatste jaren minder geworden: de apps zijn duur om te maken en 
doordat de software op je tablet of telefoon telkens verandert, zijn ze ook duur om te 
onderhouden. Sommige apps worden niet geupdated en worden na een tijdje onbruikbaar.

Prentenboekapp voor Android tablets en telefoons (direct openen)
Wil je een prentenboek app bekijken op een Android appartaat, dan kun je zoeken in 
Google Play. Let erop: goede apps kosten ongeveer 3 euro. In gratis apps zit vaak reklame 
of je moet aankopen doen in de app. 

app.wepboek.nl (direct openen)
Twintig geanimeerde prentenboeken met thema´s die nauw aansluiten bij de
belevingswereld van peuters en kleuters, zoals Nippertje en Schatje en Scheetje. Je ziet 
twee keer hetzelfde boek. De tweede keer wordt verhaal onderbroken voor vragen (semi-
interactief). Duur ongeveer 15 min per boek. Gratis.

Schooltv.nl (direct openen)
Digitale prentenboeken uit Koekeloere, zoals De koe die een ei legde, Benno is nooit bang, 
Ik maak je weer beter, zei Beer en Ik zou wel een kindje lusten. Eenvoudig geanimeerd met 
gesproken tekst. Gratis.

Bereslim.nl  (direct openen)
Zestig geanimeerde prentenboeken. Het is nodig om een abonnement te nemen. In 
Openbare Bibliotheken worden de boeken vaak getoond. 

Het sprekend boek.nl  (direct openen)
Digitale prentenboeken voor gehandicapte kinderen die niet zelfstandig een boek kunnen 
vasthouden en lezen. Gratis uitproberen: Plons, Mijn eerste van Dale en Lotje is jarig. 
Statische beelden met gesproken en geschreven tekst.

Kindertube.nl (direct openen)
Verzameling filmpjes van Sesamstraat en andere tv-programma’s. Met zoekfunctie.

Leesmevoor.nl (direct openen)
Gratis digitale voorleesverhalen, gemaakt door een groep enthousiaste schrijvers en 
illustratoren. 

iBooks (direct openen)
iBooks is de boekwinkel van Apple. Er staan prentenboeken in met een vaste layout en 
soms ook met een voorleesfunctie. Je kunt deze boeken lezen op een iPhone, iPad en Mac 
computer. 

Youtube (direct openen)
Op Youtube kun je veel digitale prentenboeken vinden. Soms zijn dit professionele 
producties. Soms zijn het boeken die door lezers zelf zijn ingesproken en gefilmd zijn. Niet 
altijd is duidelijk of daarvoor toestemming gevraagd is aan de makers. 

https://www.apple.com/ios/app-store
https://play.google.com/store/books
http://app.wepboek.nl/
http://www.schooltv.nl/zoekresultaten/?q=prentenboek
http://web.bereslim.nl/
http://www.hetsprekendboek.nl
http://www.kindertube.nl/
http://www.leesmevoor.nl/index.htm
https://itunes.apple.com/nl/author/rian-visser/id557877014?mt=11
https://www.youtube.com/results?search_query=prentenboek


Digitale leesboeken

Online bibliotheek  (direct openen)
Als je lid bent van de openbare bibliotheek kun je gratis e-boeken en luisterboeken lenen. 
Dit is vooral handig voor leesboeken. Voor boeken met veel beeld en een vaste opmaak is 
de lees app van de bibliotheek niet geschikt. Het aanbod is heel ruim.

Vakantiebieb app  
Deze app is twee keer per jaar open: in 
de zomervakantie en in de Kerstvakante. 
Je download de app in de App Store of in 
Google Play. Je hoeft geen lid te zijn. De 
app bevat een selectie e-boeken. 

E-boeken kopen (elke boekwinkel)
E-boeken zijn ook te koop bij elke 
boekwinkel en internet boekwinkel. Je 
kunt ze na aanschaf downloaden. 

Illegale e-boeken (van je vrienden en familie)
Er is ook een groot aanbod illegale e-boeken. Mensen die een e-reader kopen, krijgen vaak 
van vrienden een usb-stick vol ‘grats’ e-boeken. Dat is diefstal. Een e-boek mag je niet 
doorgeven als je het uit hebt. Via de online bibliotheek krijgen de makers een vergoeding. 

iBooks (direct openen)
iBooks is de boekwinkel van Apple. Er staan kinderboeken in met een vloeiende en met een 
vaste layout. Je kunt deze boeken lezen op een iPhone, iPad en Mac computer. 

Luisterboeken

Online bibliotheek  (direct openen)
Als je lid bent van de openbare bibliotheek kun je gratis e-boeken en luisterboeken lenen. 
tegenwoordig zit dat in dezelfde app.

Storytel (direct openen)
Storytell heeft een groter aanbod dan de Luisterbieb en een prettige bediening. Je betaalt 
echter wel voor een maandelijks abonnement. Er is een app voor Android en iPhone.

Luisterboeken kopen (elke boekwinkel)
Luisterboeken zijn ook te koop bij elke boekwinkel en internet boekwinkel. De bestanden 
staan dikwijls op een dvd in een mooie papieren hoes van boekformaat. Of je kunt de 
bestanden downloaden in mp3-formaat.

https://www.onlinebibliotheek.nl
https://itunes.apple.com/nl/author/rian-visser/id557877014?mt=11
https://www.onlinebibliotheek.nl
https://www.storytel.nl/


Digitale leesboeken (met geluid)

Yoleo (direct openen)
Dit platform is sinds kort gekoppeld aan 
de Online bibliotheek. Met een kinderpas 
van de bibliotheek kun je gratis boeken 
lenen. Een volwassen pas werkt niet! De 
e-boeken hebben een voorleesfunctie. Je 
kunt op de computer lezen of in een iPad 
app. Er zitten ook spelletjes in de app. Het 
aanbod is een beetje verouderd, maar ik 
heb gehoord dat er binnenkort nieuwe 
boeken bijkomen.

Leesplaneet  (direct openen)
Honderden online leesboeken voor het 
onderwijs. Leerkacht vult de bibliotheek 
van de groep en heeft inzicht in het leesgedrag, Bij de meeste boeken is een voorleesstem.

Booqees (direct openen)
Meer dan 1000 e-boeken voor kinderen. Je kunt op de computer lezen of in een app voor 
Android of Apple. De boeken hebben geen geluid, maar sommige boeken kun je wel zelf 
inspreken. 

Digitale samenleesboeken  (direct openen)
Net als bij gedrukte samenboeken lees je samen, maar dan op scherm. De voorleesfunctie 
kan voor het laagste of hoogste AVI-niveau worden aangezet. De digitale boeken worden 
ook als papieren boek uitgegeven.

iBooks (direct openen)
iBooks is de boekwinkel van Apple. Er staan AVI-boeken in met een vaste layout en met 
een voorleesstem. Tijdens het voorlezen lichten de voorgelezen woorden op. Je kunt deze 
boeken lezen op een iPhone, iPad en Mac computer. 

Bontekoe Meeluisterboeken (direct openen)
Uitgeverij Bontekoe heeft meeluisterboeken. Je koopt een papieren boek met een code. 
Terwijl het kind een ‘echt papieren boek’ leest, luistert het online mee met de ingesproken 
tekst. De tekst is ingesproken op het leestempo van het kind. De teksten zijn ingesproken 
door professionele stemacteurs. Er is aandacht voor uitspraak, tempo, pauzemomenten en 
moeilijke woorden. 

HYboek (direct openen)
HYboek is een platform van uitgeverij Bontekoe met AVI-boeken voor beginnende lezers. 
Net als in iBooks lichten de woorden tijdens het voorlezen op: karaokelezen. De tekst wordt 
voorgelezen door een menselijke stem, dus geen computerstem. 
In plaats van dit meelopende leesbalkje kan er ook gekozen worden voor een simpelere 
leesliniaal. Als de audio uitgeschakeld wordt kunnen specifieke lastige woorden aangeklikt 
en apart beluisterd worden. De leessnelheid kan enigzins worden aangepast. Het aanbod is 
nog beperkt, maar gaat groeien tot minimaal 250 boeken.

https://www.yoleo.nl/
https://www.leesplaneet.nl/
https://www.booqees.nl/
http://www.samenleesboeken.nl/
https://itunes.apple.com/nl/author/rian-visser/id557877014?mt=11
https://www.meeluisterboek.nl/over-uitgeverij-bontekoe
https://www.hyboek.nl/


Informatie over digitale prentenboeken en media

www.jeugdbibliotheek.nl   (direct openen) 
Per leeftijdscategorie kun je informatie vinden over e-boeken, luisterboeken en natuurlijk 
ook over papieren boeken. 

Mediasmarties.nl   (direct openen) 
Online gids met recensies van nieuwe kindermedia.

www.bibliotheek.nl/apps.html  (direct openen)
Recensies over apps. 

www.jufjannie.nl  (direct openen) 
Digitale leerkracht die veel informatie geeft over haar eigen educatieve apps en over apps 
en e-boeken van anderen. 

Susanspekschoor.nl  (direct openen) 
Digitale leerkracht die apps en e-boeken recenseert.  
Ze heeft ook een Yurlspagina: apps.yurls.net  (direct openen) 

Snugger App voor iPad  (direct openen) 
Recensie-app van NBDBiblion over films, games, boeken en apps. Een gedeelte is gratis en 
een deel is betaald. Niet erg up-to-date.

Digitale lessen

Eduapp.nl  (direct openen)
Lessen bij verschillende apps en programma’s.

www.digibordopschool.nl (direct openen)
Handige portal voor digitale lessen van leerkrachten. 

www.digischool.nl (direct openen)
Communityplatform voor een door docenten. 

www.klascement.net (direct openen)
Gratis platform waar leerkrachten elkaar inspireren door lesmateriaal te delen, voor 
leerlingen van alle leeftijden. Tienduizenden leermiddelen kun je gemakkelijk doorzoeken 
op onderwerp, vak of onderwijsniveau.

rianvisser.yurls.net  (direct openen)
Gratis digibordlessen voor creatief schrijven en leesbevordering

https://www.jeugdbibliotheek.nl/
http://www.mediasmarties.nl/
http://www.bibliotheek.nl/apps.html
http://www.jufjannie.nl
http://susanspekschoor.nl/ 
http://apps.yurls.net/nl/page/
https://itunes.apple.com/nl/app/snugger/id808106152?mt=8
https://eduapp.nl/
https://www.digibordopschool.nl/
https://digischool.pleio.nl/
https://www.klascement.net/
http://rianvisser.yurls.net


Windows 
computer

Mac  
computer

iPad iPod  
iPhone

Android tablet
of smartphone

E-reader

Webboek (browser)

Wepboek

Bereslim

YouTube (Sesamstraat, 
School-tv e.a.)

Apps

Via Google Play

Via Amazon App Store

Via iTunes App Store

E-boeken

Gewone tekstboeken 
(epub 2) via alle winkels

Vaste layout-eboeken via 
Kobo

Vaste layout-eboeken met 
video en geluid via iBooks

Op welke apparaten kun je digitale boeken gebruiken?

Er zijn digitale boeken met een flexibele en vaste opmaak. Leesboeken hebben een 
flexibele opmaak. Je kutn zelf tekst grootte en lettertype aanpassen. De plaatjes bewegen 
mee. Deze boeken heten ePub2 en zijn op alle apparaten te lezen. 
Prentenboeken en non-fictie boeken hebben een vaste opmaak. Deze boeken kun je niet op 
alle apparaten lezen. Boeken met animatie en geluid zijn vaak voor een specifiek apparaat 
gemaakt. Onderstaand overzicht geeft iets meer informatie, maar het blijft complex. 



Interactief werken met prentenboeken

Dit kan ook zonder digitale middelen. In deze presentatie vind je een overzicht van alle 
aspecten van werken met prentenboeken. (direct downloaden pdf)

Creatieve apps

Overzicht van 18 handige creatieve apps. direct download pdf)

http://www.rianvisser.nl/downloads/Werkenmetprentenboeken.pdf
http://bit.ly/2i2Rdfm


Interactief werken met prentenboeken

Titel:       Auteur:

Analyse Antwoord Verwerkingsideëen
Zoals: knutselen / muziek, geluiden nabootsen, delen tekst 
mee laten spreken / bewegingsactiviteit / verhaal naspelen, 
praten over thema, taalvaardigheid / fantasie prikkelen, 
creativiteit

Wat is het 
hoofdthema? 

Tip: leer de kinderen een liedje dat bij het thema past

Zijn er nog kleinere 
thema’s?

Wie zijn de 
hoofdpersonen?

Tip: gebruik knuffeldieren, poppenkastpoppen of 
handpoppen om het verhaal na te spelen. Of laat kinderen 
zelf de hoofdpersoon in elkaar knutselen.

Welke emoties 
komen in het verhaal 
voor?

Tip: vraag kinderen of ze de emoties begrijpen en herkennen. 
Wat zouden zij doen als ze de hoofdpersoon waren? 

Welke 
gebeurtenissen zijn 
er?

Wat leer je uit het 
verhaal (bijv. over de 
maatschappij)?

Welke delen uit het 
verhaal kunnen 
kinderen zelf 
meedoen?

Tip: denk aan woorden die zich herhalen, toverspreuken, 
bewegingen die gemaakt kunnen worden.

Welke dingen zijn 
voor kinderen 
herkenbaar? 

Welke dingen zijn 
voor kinderen 
nieuw?

Welke woorden 
in het verhaal zijn 
nieuw?

Tip: laat  kinderen moeilijke woorden hardop meezeggen en 
bewegingen maken die de betekenis verduidelijken. 

Welke voorwerpen 
kun je bij het verhaal 
gebruiken?

Dit werkblad hoort bij les Interactief werken met prentenboeken van Rian Visser. 
Deze les kunt u gratis downloaden op rianvisser.yurls.net.

http://rianvisser.yurls.net


Leesbevordering

www.rianvisser.nl  (direct openen)

Rian Visser schrijft prentenboeken en leesboeken. Haar specialisatie is spannende 
verhalen schrijven, vooral voor kinderen die moeite hebben met lezen. 

Robotoorlog
Fictie gecombineerd met 
non-fictie over vechtspor-
ten en robots.  
Meer informatie en gratis 
lesmateriaal vind je op 
www.robotoorlog.nl.

Blitz!
Grappige ver-
halen over een 
ruimtemanne-
tje. Gezet in 
een dyslexie-
lettertype. 

Ik lees serie: Zar
Boeken voor beginnende lezers 
die van Minecraft houden.

http://www.rianvisser.nl
http://www.robotoorlog.nl

