
Digitale prentenboeken, leuk én leerzaam
 
Er zijn online veel digitale prentenboeken te vinden. Dit is, naast 
gewoon voorlezen, een leuke manier om je kind nieuwe woorden te 
leren. Regelmatig een digitaal prentenboek kijken zorgt ervoor dat 
je kind 30% meer nieuwe woorden leert en het helpt om het verhaal 
goed te begrijpen (verhaalbegrip). 
Kinderen met concentratieproblemen kunnen beter naar een verhaal 
luisteren als ze eerst het verhaal digitaal hebben gezien. Daarnaast 
kan je de verhalen zo vaak bekijken als je wilt. Voor deze leeftijd is 
herhaling namelijk erg belangrijk. 

Tip! Als je kind lid is van de bibliotheek dan kan je bij
Bereslim prachtige geanimeerde prentenboeken bekijken. 

Boekenapps
Apps gebaseerd op papieren boeken motiveren kinderen. Er is herkenning 
van dingen uit het boek, waardoor kinderen verbanden leren leggen. 
Vaak biedt een boekenapp spelletjes over het verhaal, waardoor er 
verdieping ontstaat en het kind nog meer bij het boek betrokken 
wordt.

Checklist voor betrouwbare en geschikte apps/digitale 
prentenboeken
• Wordt het verhaal goed overgebracht?
• Zijn er niet te veel dingen toegevoegd die je afleiden van het 
• vertelde verhaal?
• Hebben de getoonde beelden en de vertelde tekst met elkaar te 

maken?
• Is het geluid (muziek en andere geluiden) ondersteunend voor 

het verhaal?
• Zijn er spelletjes of extra filmpjes die voor of na het voorlezen 

kunnen worden aangeboden?
• Kan het digitale kinderboek of de app ook zonder gebruik van  

internet gebruikt worden?

 Luisterboeken (Luisterbieb)
Naast voorlezen kun je ook gebruik maken van luisterboeken. 
Daar kan je kind eindeloos naar blijven luisteren en mogelijk 
met een papieren versie meelezen. 

Is je kind lid van de bibliotheek? Download dan de Luisterbieb-app, 
log in met het lidmaatschapsnummer en luister naar de prachtigste 
boeken.

De wereld van het jonge kind wordt steeds digitaler. Een 
goede mediaopvoeding is hierbij belangrijk! Het is onderdeel 
van de gewone opvoeding en jij bepaalt welk voorbeeld je 
aan je kind wilt geven. Net als bij alle andere opvoedzaken! 

Voor peuters en kleuters wordt steeds meer digitaal ontwikkeld; digitale 
prentenboeken, luisterboeken en apps. Maar wanneer is een app of 
een digitaal prentenboek geschikt? Hoe lang mag je kind eigenlijk 
naar een scherm kijken? En wat zijn goede en betrouwbare sites over 
mediaopvoeding? Allemaal vragen over media waar je tegenaan kunt 
lopen als ouder of opvoeder.

https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes.html
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/luisterbieb.html


Een goede balans in gebruik
van digitale media en spelen
Zoek een goede balans voor je kind tussen het gebruik van digitale media 
en lekker spelen. Buiten of binnen spelen, alle vormen van spel zijn belangrijk. 
Wissel het af en zorg voor een goede verhouding. 

Zet digitale media slim in door dit te combineren met dingen die je samen 
met je kind hebt meegemaakt. Hebben jullie bijvoorbeeld een boswandeling 
gemaakt? Ga dan op zoek naar filmpjes over bosdieren of paddenstoelen 
en maak vervolgens samen een knutselwerk van gevonden takken en bladeren. 
Of zoek een educatief spelletje online of lees/kijk samen naar een digitaal 
prentenboek, dat gericht is op het bos of bijvoorbeeld de lente.

Leeftijd en schermtijd
Er zijn nog geen officiële onderzoeksgegevens bekend over 
hoe lang een kind naar een scherm mag kijken en in hoeverre dit 
schadelijk is of niet. Maak bewuste keuzes over schermtijd.  

0 – 2 jaar
Baby’s van 0 tot 2 jaar leren in principe niets van het kijken naar een beeldscherm, 
omdat hun hersenen daar nog niet aan toe zijn. Ze leren door ervaringen op 
te doen, iets wat een plat scherm niet kan bieden. 

2 -4 jaar
Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen een start maken met het kijken naar en 
het spelen met verschillende soorten media. Hier wordt vaak veel plezier 
aan beleefd en de kinderen leren omgaan met computers en software.

4 jaar en ouder
Voor kinderen vanaf 4 jaar zijn er educatieve apps, sites en (tv)-programma’s, 
waar je kind ook echt iets van kan leren. Deze verschillende vormen van 
media kun je combineren met fysieke spelletjes of bij het voorlezen.

Spel

Weet jouw kind wat dit allemaal is? 
Vraag je kind wat hij/zij denkt wat dit is en ga het gesprek aan over 

oude en nieuwe media en waar het voor gebruikt wordt/werd.

Nuttige websites

www.kindmedia.nl 
informatie voor ouders en professionals

www.mediawijsheid.nl 
informatie voor ouders en professionals

www.hoezomediawijs.nl 
informatie voor jeugd (+ ouders met oudere kinderen)

www.mediasmarties.nl
online aanbod voor digitale prentenboeken

www.schooltv.nl/beeldbank 
gratis filmpjes en digitale prentenboeken 

www.wepboek.nl 
online aanbod voor digitale prentenboeken 

voor peuters en kleuters

hhtps://0-6.jeugdbibliotheek.nl 
online aanbod voor digitale prentenboeken

en doorverwijzingen naar websites met digitale prentenboeken
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