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De Boekenkaravaan in het kort

Doelen project

o Leesplezier stimuleren
o Taal bevorderen
o Uitwisseling tussen culturen voorlezer en gezin
o Kennismaking boeken/bibliotheek 
o Voorleesgewoonte installeren in het gezin



De Boekenkaravaan in het kort

1. Voorlezen aan huis
Negen keer bij hetzelfde gezin voorlezen en één 
keer samen naar de bibliotheek

2. Voorlezen op locatie
Welzijnsorganisaties met maatschappelijk 
kwetsbare doelgroep

3. Voorlezen in de publieke ruimte 
In de zomervakantie. 



Elkaar leren kennen 
Vertrouwen langzaam opbouwen
Open houding – wat kan jij van hen leren?
Vragen stellen
Boek als gespreksstimulator 
Prenten ondersteunen tekst
Zoek naar gedeelde interesses, herkenning, 
aanknopingspunten voor een gesprek.



Hoe kies je een geschikt boek?

o Interesses kinderen 

o Herkenbaarheid cultuur en personages

o Voorleesbaar

o Eigen favorieten + favorieten kinderen

o Rekening houdend met taalniveau 

Beperkt taalniveau: Je ziet wat je leest.

o Bijzondere gebeurtenissen, thema’s, …  

o Interactieve boeken 

o Evenwicht tussen herkenning en nieuwe horizonten



Culturele diversiteit in kinder- en voorleesboeken

– Personages

– Context

– Objecten 

Positief voor identificatie, zelfwaardegevoel en 
identiteitsontwikkeling lezer/luisteraar. 

Impliciete en expliciete diversiteit



Ouders betrekken

Geef het voorbeeld.

Doorbreek het rollenpatroon.

Motto: ‘Iedereen kan voorlezen’

Zelfvertrouwen geven.

1) Zelf voordoen 
2) Ouder uitnodigen om samen voor te lezen

Voorwaarde: vertrouwensband met ouder en 
weten waar ze zich goed bij voelen.

• Lezen in het Nederlands?

• Lezen in de eigen moedertaal?

• Vertellen bij prenten?

• Voorlezen in jouw bijzijn? 



Hulpmiddelen 

• Woordloze boeken

• Zoekboeken, flapjesboeken en doe-boeken

• Eenvoudige, rechtlijnige prentenboeken met 
duidelijke tekeningen die de tekst verbeelden

• Meertalige boeken

• Anderstalige boeken

Tip: Laat eens een anderstalig boek daar. 
Vraag aan het kind of zijn/haar mama of papa het boek 
voor het slapengaan opnieuw wil voorlezen. Misschien in 
een andere taal? 



Samen voorlezen - meertalige boeken

Personages verdelen

Pagina’s verdelen



Samen voorlezen - woordeloze prentenboeken

Alle versies van het verhaal zijn juist.

Vragen stellen. Samen met kinderen en 
ouders verhaal verzinnen.

• Wat zie je?

• Was dat op de vorige prent ook zo?

• Wat denk jij dat er gebeurt?

• Heb je dat al eens meegemaakt?

Evenwicht tussen sturing en openheid. 



Een aangenaam (voor-)leesklimaat thuis

• Toeleiding naar bibliotheek.

• Boeken aanwezig in de thuiscontext.

• Kinderen kiezen zelf boeken.

• Vast (voorlees-)momentje inplannen 
=> gewoonte installeren

• Voorlezen ≠ huiswerk

• Knusse (voor-)leeshoek

• Ouders spelen een belangrijke rol. 



Zelf voorlezen in vijf stappen  
1. Zorg voor rust. 

Geen lawaai, geen televisie en geen afleiding.  

 
2. Je kan vertellen in je eigen moedertaal.  

Vertel wat je ziet op de prenten en maak je eigen verhaal.  

 
3. Stel je kinderen vragen over de prenten. 

Wat zien ze? Wat gebeurt er?  

 
4. Zoek naar personen en objecten op de prenten. 

 
5. Geef je kinderen een opdracht. 

Een liedje zingen, een tekening maken of een dier nadoen. 

  

 

 

Beş adımda kendiniz sesli kitap 

okuyun 
1. Sakinliği sağlayın. 

Gürültü olmasın, televizyonu açmayın ve dikkat dağıtacak unsurlar 

olmasın. 

 
2. Kendi anadilinizde anlatabilirsiniz, resimlerde ne gördüğünüzü anlatın ve kendi hikayenizi 

oluşturun.  

 
3. Resimler hakkında çocuklarınıza sorular sorun. Ne görüyorlar? Ne oluyor?  

 
4. Resimlerde kişileri ve objeleri arayın.  

 
5. Çocuklarınıza, bir şarkı söylemek, resim yapmak veya bir hayvanı taklit etmek gibi görevler 

verin.  

 



Toegankelijkheid

• Eenvoudig

• Humor

• Positief

• Kleurrijk

• Beeldend

• Universele thema’s

• Diversiteit

• Hedendaags

vzw
Herkes = ‘iedereen’  (Turks)



Interactie tijdens/na het lezen

Themaboekjes
• Spreken kinderen rechtstreeks aan. 

Ideaal om in dialoog te gaan: 
Welke kleur vind jij mooi? Wat vind jij lekker?

Verhaaltjes
• Mee beleven: 

Wat zou jij doen? Wat mag wel, wat niet?
Ben jij ook bang als het onweert? 
Ken jij nog dieren die eieren leggen?

http://nik-nak.eu/shop/index.php?route=product/category&path=156_216
http://nik-nak.eu/shop/index.php?route=product/category&path=156_216
http://nik-nak.eu/shop/index.php?route=product/category&path=154_213
http://nik-nak.eu/shop/index.php?route=product/category&path=154_213


Ouders

• pikken ook Nederlandse woorden op. 

• kunnen de rol van voorlezer makkelijker opnemen.

• worden geholpen door de vragen.

• genieten van het intieme moment 
met hun kind.



Vragen?

Eefje Raets

De Boekenkaravaan, Leesweb

Louis Frarynlaan 75

2050 Antwerpen

03 272 21 46

info@boekenkaravaan.be

www.leesweb.be 

www.boekenkaravaan.be 

Chris Sterkens

Vzw Herkes

0478 788990

chris@nik-nak.eu

www.nik-nak.eu

mailto:info@boekenkaravaan.be
mailto:chris@nik-nak.eu

