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Digitale prentenboeken



prentenboeken komen tot leven
Digitale peuter- en prentenboeken voor op de computer en apps 
voor smartphone of tablet: er komen er steeds meer, ook voor hele 
jonge kinderen. In digitale prentenboeken verschijnen verhalen 
als een filmpje op het scherm. Het zijn bestaande prentenboeken, 
waar bewegende plaatjes, stemmen en muziek bij zijn gemaakt. 
Op die manier wordt samen lezen voor kinderen nog leuker! 

Wisselwerking 
Bekijk met je kind de beelden op de computer. Pak later het boek 
er weer bij. Zo ontstaat een goede wisselwerking. Onderzoek heeft 
aangetoond dat digitale prentenboeken de woordenschat vergroten 
en bijdragen aan het verhaalbegrip. Boeken lezen en het internet 
kunnen elkaar daarbij versterken. Kinderen leren een boekfiguur-
tje kennen via computer of app, waardoor de herkenbaarheid van 
de boeken groter wordt. 

Moeilijke woorden
In een gedigitaliseerd prentenboek wordt regelmatig extra 
aandacht besteed aan een moeilijk woord. Als bijvoorbeeld in het 
verhaal staat dat Bang Mannetje bang is, hoor je een trilling in zijn 
stem. Zo leert je kind het woord ‘bang’ beter begrijpen.

vragen
Aan het slot van een digitaal prentenboek worden korte stukjes 
uit het verhaal herhaald, waar vragen over worden gesteld. Aan 
de antwoorden van je kind kun je merken of het alles goed heeft 
begrepen.





Hier vinD je Digitale prentenboeken

bereslim bereslim.nl
Op de site kunnen kinderen vanaf 2 jaar kijken en luisteren  
naar interactieve animatiefilms van bekende prentenboeken.  
Je kunt ze in de Bibliotheek bekijken of een abonnement voor thuis 
nemen. Sommige Bibliotheken hebben een abonnement met de 
mogelijkheid om leden thuis gratis toegang te verlenen. Vraag je 
Bibliotheek of je gebruik kunt maken van deze optie. 

Digidreumesen digidreumes.nl
Digidreumes is ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in de 
kinderopvang en ouders. De website digidreumes.nl bevat actuele 
en betrouwbare informatie over educatieve apps. Ook vind je op 
de website apps en digitale prentenboeken, beoordelingen en 
informatie over jonge kinderen en digitale media.

Fundels fundels.com
Fundels zijn multimediale pakketten rond geanimeerde prenten-
boeken voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Fundels zijn onder meer  
verkrijgbaar via een aantal Bibliotheken. 

Schooltv/beeldbank schooltv.nl/beeldbank 
Hier vind je gratis digitale prentenboeken. Gebruik de zoekfunctie 
en zoek op ‘Prentenboeken’.

Het Sprekend boek hetsprekendboek.nl
Website voor gehandicapte kinderen die niet zelfstandig een  
boek kunnen vasthouden en lezen. Daar zijn ook prentenboeken 
bij. Met een abonnement is het mogelijk om toegang tot de hele 
bibliotheek van het Sprekend Boek te krijgen.



Wepboek wepboek.nl
Het WePboek bestaat uit twintig digitale prentenboeken voor peu-
ters en kleuters en wordt met name in de kinderopvang gebruikt. 
Je kan de digitale prentenboeken ook thuis en in de Bibliotheek 
bekijken op wepboek.nl.

Hier vinD je appS en inForMatie

apps zijn te krijgen via de Appstore of bijvoorbeeld via de digitale 
kinderboekwinkel van vier uitgeverijen (digitale-kinderboeken.nl). 
Deze kinderboekwinkel is een gratis app voor op de iPad waar digi-
tale en interactieve kinderboeken te downloaden zijn. In de digitale 
winkel zijn boeken van Leopold, Ploegsma, Querido en Zwijsen te 
koop. Ook andere uitgeverijen bieden apps aan, bijvoorbeeld 
Gottmer (gottmer.nl/kinderboeken).

Mijn kind online mijnkindonline.nl
Stichting Mijn Kind Online is een kenniscentrum jeugd en (digitale) 
media met als streven dat alle kinderen media kunnen inzetten 
voor de eigen ontwikkeling, het eigen welzijn en dat van anderen. 



Mijn Kind Online doet onderzoek naar hoe jeugd tussen 2-18 jaar 
omgaat met nieuwe media en stimuleert de kwaliteit van digitale 
media voor kinderen. Ouders en professionals kunnen advies vinden 
op de website mijnkindonline.nl. 

leesplein leesplein.nl
Leesplein biedt twee handige overzichten: een met digitale prenten-
boeken voor kinderen van 0-6 jaar en een met apps voor dezelfde leef-
tijd. Een aantal digitale prentenboeken is gratis te downloaden; soms 
is een abonnement nodig of kun je ze downloaden via de Bibliotheek.
Leesplein.nl > Boeken zoeken > Op onderwerp > Digitale prentenboeken 
> Apps.


