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BoekStart 
Handleiding training
Interactief voorlezen in de kinderopvang 

De training ‘Interactief voorlezen in de kinderopvang aan 0-4 jarigen’ is ontwikkeld door Elly van der Linden, 
Bureau Leesbevordering & Taalstimulering 0-7 jr, in opdracht van Stichting Lezen en Koninklijke Bibliotheek. 

Beide opdrachtgevers voeren de landelijke organisatie van BoekStart uit in het  
kader van Kunst van Lezen in opdracht van het ministerie van OCW.
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Inleiding 
BoekStart wil bijdragen aan het laten ontstaan of versterken van een levendige (voor)leescultuur 
in de kinderopvang. Veel baby’s, dreumesen en peuters brengen immers veel dagelijkse tijd door in 
het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Als kinderen thuis gewend zijn aan een rijke leescultuur 
is het wenselijk dat zij die ook aantreffen in de groep waar ze samen met andere kinderen bezig 
zijn met boeken en met voorlezen. Als er met kinderen thuis weinig wordt gelezen en er weinig 
aandacht is voor boeken, is de aanvullende of compenserende rol van het kinderdagverblijf nog 
belangrijker. 

Niet alleen de aanwezigheid van boeken in de groep stimuleren de belangstelling en het 
enthousiasme voor boeken van kinderen. Of er een leescultuur in de groep bestaat ligt ook aan de 
motivatie van pedagogisch medewerkers om met kinderen te spelen met boekjes en om met hen te 
lezen. En of dat geslaagde leesmomenten oplevert is weer afhankelijk van de competenties van de 
pedagogisch medewerkers. 

In het kader van BoekStart worden twee trainingen ingezet voor de kinderopvang. De training 
voorleescoördinator en deze training over interactief voorlezen. De trainingen komt tegemoet 
aan de behoefte van de kinderopvang naar meer contact met de Bibliotheek en de behoefte aan 
deskundigheidsbevordering op het gebied van voorlezen. Met de BoekStarttraining ‘Interactief 
voorlezen in de kinderopvang aan 0–4 jarigen’ kunnen Bibliotheekmedewerkers helpen om de 
competenties van de pedagogisch medewerkers te ontwikkelen of te versterken. Deze handleiding 
is bedoeld om de Bibliotheekmedewerkers daarbij te ondersteunen en te inspireren.



5

Training
 
‘Interactief voorlezen in de kinderopvang aan 0–4-jarigen’

 
Deze handleiding is een leidraad voor Bibliotheekmedewerkers die een training interactief 
voorlezen aan 0–4 jarigen willen opzetten voor pedagogisch medewerkers van de kinderopvang in 
hun werkgebied.
 

Doelgroep
Pedagogisch medewerkers van de kinderopvang die werken met kinderen van 0–4 jaar.

Doelstellingen training

Hoofddoel 
De pedagogisch medewerkers zijn in staat om op een interactieve manier baby’s, dreumesen en 
peuters voor te lezen. 
 
Beoogde resultaten
De pedagogisch medewerkers
• krijgen inzicht in hoe de leesontwikkeling verloopt bij 0 tot 4 jarigen
• leren alert te zijn op de initiatieven die kinderen nemen in de omgang met boekjes en weten 

hoe ze daar adequaat op kunnen reageren
• leren hoe ze het voorlezen tot een rijke en plezierige activiteit kunnen maken
• kunnen het voorlezen goed organiseren

De training bestaat uit twee bijeenkomsten 
Bijeenkomst 1:   Hoe gaat interactief voorlezen met baby en dreumes?
     Dat kun jij ook!  

Hoe kun je het interactief voorlezen met baby en dreumes goed organiseren?  

Bijeenkomst 2:  Hoe gaat interactief voorlezen met peuters?
     Dat kun jij ook!  

Hoe kun je het interactief voorlezen met peuters goed organiseren?

Aantal deelnemers: maximaal 14–16 personen
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Voorbereiding training

Intakegesprek
Het is belangrijk voor een goede afstemming op de deelnemers van je training dat je op de hoogte 
bent van hun werksituatie. Bij voorkeur bezoek je het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal 
persoonlijk.  
Je ervaart de sfeer in de groepen en hoe er wordt omgegaan met de kinderen en met elkaar.  
Als een bezoekje vooraf niet haalbaar is, inventariseer je gegevens telefonisch of per mail.  
Het is prettig als je een vaste contactpersoon binnen de organisatie hebt, bijvoorbeeld de 
voorleescoördinator.

Welke informatie heb je vooraf nodig: 
• de groepsindeling: babygroep, dreumesgroep, peutergroep/horizontale groepen en/of verticale 

groepen
• de personele bezetting: met hoeveel mensen staat men op de groep
• wie zullen er deel gaan nemen aan de training? (functies, ervaring, opleiding)
• de voorleescultuur in het kinderdagverblijf 

-  wat gebeurt er nu met boeken in de babygroepen, dreumesgroepen? 
-  hoe wordt er nu voorgelezen in de peutergroepen? 
Je weet dan of er routines zijn en welke routines

• aanwezigheid van collectie boeken voor 0–4 jarigen 
Probeer te weten te komen hoe groot de eigen collectie is en wat de kwaliteit is. Ook de 
toegankelijkheid voor kinderen is een zinvol gegeven. Worden er boeken geleend in de 
Bibliotheek?

• wat is het huidige beleid op het gebied van voorlezen en kinderboeken?
• waar wil men naartoe met boeken en voorlezen in de toekomst? (toekomstig beleid). Dit 

onderwerp zal rechtstreeks verband houden met de motivatie om pedagogisch medewerkers 
deel te laten nemen aan de training ‘Interactief voorlezen in de kinderopvang  
aan 0–4-jarigen’ 

en vooruitkijkend naar gang van zaken na de training:
• hoe zal ervoor gezorgd worden dat de deelnemers daadwerkelijk aan de slag kunnen met wat ze 

in de training gaan leren. Dus stel een vervolgafspraak na de training in het vooruitzicht met het 
doel de leidinggevende (management) op de hoogte te stellen van:

 
-  hoe de training is verlopen 
-  wat de pedagogisch medewerkers nu in praktijk kunnen gaan brengen 
-  welke ondersteuning er van het management is gewenst, zoals condities scheppen, 

pedagogisch medewerkers blijven motiveren en enthousiasmeren, meedenken met het 
oplossen van eventuele knelpunten en obstakels 

-  hoe het overleg over het continueren van de samenwerking tussen Bibliotheek en het 
kinderdagverblijf plaats zal vinden
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Suggestie
Geef de deelnemers een vragenlijst die ze zelf vooraf invullen en je toesturen. Je kunt precies 
vragen wat je weten wilt en je krijgt antwoorden van de deelnemers zelf. 

Belangrijk
Maak met de persoon die in het kinderdagverblijf verantwoordelijk is voor de training een afspraak 
dat de deelnemers voorbereid worden op het doel en inhoud van de training en wat  
er van hen verwacht wordt. De kans is dan groter dat deelnemers met de juiste motivatie en 
verwachtingen naar de training komen.

Voorbereiding inhoud

Zilveren tips
• Stel je goed op de hoogte van de inhoud van de trainingsbijeenkomsten
• Maak je eigen keuzes en let daarbij op wat je doelgroep nodig zal hebben volgens jouw 

inschatting
• Bedenk steeds welk doel je voor ogen hebt
• Zorg dat je kennis van zaken hebt. Jij bent de specialist op het gebied van interactief voorlezen. 

Men moet van jou kunnen leren
• Als je in de training een werkvorm wilt toepassen of voorbeeldgedrag wilt laten zien is het zinvol 

om te oefenen, bijvoorbeeld hardop oefenen hoe je iets uitlegt, hoe je iets toelicht of onder 
woorden brengt, bijvoorbeeld een filmfragment

• Oefen hoe je zelf een boek dat je gaat gebruiken interactief voorleest
• Ben je ervan bewust dat niet alle deelnemers net zo ‘bevlogen’ zullen zijn van voorlezen en van 

boeken als jij, maar dat vooral jouw enthousiasme en liefde voor je vak heel aanstekelijk werkt
• Ben je vooraf bewust van hoe je omgaat met de groepsdynamiek die gaat ontstaan
• Als deelnemers elkaar kennen krijg je te maken met patronen die men met elkaar tijdens 

het werk heeft ontwikkeld. Je ziet wie gewend is om bijvoorbeeld vooral sociaal, dominant of 
teruggetrokken te reageren en die houding kent en verwacht men van elkaar. Deelnemers die 
elkaar niet kennen hebben het wat dat betreft soms gemakkelijker. Het blijft steeds belangrijk 
om goed te letten op hoe iedereen erbij zit. Check eventueel of je gevoel klopt, bijvoorbeeld dat 
de sfeer aangenaam is of dat er iets wringt. Maak het bespreekbaar zodat je kunt bijsturen
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Gouden tip
• Stel jezelf interactief op. Je laat dan in je manier van omgaan met de deelnemers zien wat een 

interactieve houding is. Dat gaat goed door steeds oprecht nieuwsgierig te zijn naar wat er in de 
deelnemers omgaat naar aanleiding van wat er gebeurt. 
Bijvoorbeeld: als jij ziet en laat merken dat je een opmerking van een deelnemer hoort en 
serieus neemt en er op reageert, ervaart men hoe prettig dat is. Bij interactief voorlezen is het 
ook de bedoeling dat je alert bent op de reacties en initiatieven van alle kinderen.  

VOORBEREIDING RUIMTE
Maak een prettige ‘kinderboekensfeer’ in de ruimte waar je de training geeft. Denk daarbij aan 
een variatie aan baby-, dreumes- en peuterboeken. Hang plaatmateriaal op en gebruik knuffels en 
spelmaterialen die aansluiten bij de boeken. 

Draai een cd met liedjes voor jonge kinderen bij binnenkomst van de deelnemers.

Let op een gunstige opstelling van stoelen (en tafels) ten opzichte van het scherm. 

Let op de meest gunstige positie van de trainer ten opzichte van de groep. 
• tijdens het vertonen van de film
• Het prettigst is als de trainer en de aanwezigen elkaar aan kunnen kijken tijdens het vertonen 

van de film. Je kijkt dan als trainer naar het scherm van je laptop. Praten met de deelnemers 
terwijl je steeds om moet kijken naar een groot scherm werkt niet

• tijdens het presenteren: jij ziet iedereen goed en iedereen ziet jou goed

Zorg voor voldoende tafelruimte voor jezelf

TRAININGSBENODIGDHEDEN
• naamkaartjes (voor naam en functie) en stiften 
• flap-over met stift 
• BoekStart dvd ‘Interactief voorlezen in de kinderopvang aan 0–4 jarigen’ 
• apparatuur: laptop, beamer, geluidsboxen 
• collectie boeken 0–2 jr en 2–4 jaar
• Zie voor suggesties: www.leesplein.nl/www.ellyvanderlinden.nl 
• De prentenboeken die gepresenteerd worden
• programma voor iedere deelnemer
• PP en PDF van boek ‘Dag Dag, Dag Nacht’ 
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Opbouw bijeenkomst 1 ( 0–2 jarigen)
Duur: 2,5 uur 

• Inloop en ontvangst
• Kennismaking
• Warming-up
• Filmfragmenten 0–2 jaar
• Leren interactief voorlezen van babyboekjes en dreumesboekjes
• Het organiseren van interactief voorlezen met baby en dreumes
• Afsluiting

Opbouw bijeenkomst 2 ( 2–4 jarigen)
Duur: 2,5 uur 

• Inloop en ontvangst
• Openingsverhalen
• Filmfragmenten 2–4 jaar 
• Leren interactief voorlezen van peuterboeken
• Het organiseren van interactief voorlezen met peuters
• Afsluiting
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Uitwerking bijeenkomst 1
Interactief voorlezen in het kinderdagverblijf met baby’s en dreumesen (0–2 jarigen)

9.15 uur (voorbeeldtijd) 
Inloopkwartiertje

Ontvangst deelnemers
Ontvang de deelnemers persoonlijk en in een prettige ‘kinderboekensfeer’ met boeken ( 0–2 jr en 
2–4 jr), platen, poppen en knuffels. Laat als achtergrondmuziek een cd met kinderliedjes horen, 
geschikt voor de allerjongsten. 
 

1.  Aandachtspunt voor de trainer
Het scheppen van een uitnodigende kinderboekensfeer werkt motiverend. Zeker bij deelnemers die 
misschien niet helemaal vrijwillig de training volgen. Pedagogisch medewerkers zijn over  
het algemeen praktisch gericht. Een manier om praktisch gerichte mensen te interesseren is hen 
meteen onder te dompelen in een gezellige sfeer met concrete materialen: boeken, platen, knuffels 
en spelmaterialen.

2.  Aandachtspunt voor de trainer
Wanneer deelnemers het gevoel hebben dat al die materialen voor hen altijd buiten bereik zullen 
blijven, zal de confrontatie met aantrekkelijk en begerenswaardig materiaal misschien juist 
averechts kunnen werken. Let er dus op dat je vooral laat zien wat je als Bibliotheek uit kunt gaan 
lenen aan kinderdagverblijven en zeg dat erbij of zet er een bordje bij: ‘te leen in de Bibliotheek’.

3.  Aandachtspunt voor de trainer
Ga er niet als vanzelfsprekend vanuit dat de deelnemers meteen enthousiast of nieuwsgierig op 
het materiaal afstappen om te leren kennen en te onderzoeken. Soms slaat men er slechts een 
vluchtige blik op. De vrije momenten voor de training, na de training en in de pauzes worden graag 
gevuld met contact hebben met collega’s (bijkletsen). 
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9.30 uur (voorbeeldtijd) 

Korte kennismaking 
Benodigdheden: naamkaartjes en stiften.

Laat voornaam opschrijven en in wat voor groep men werkt. 

4.  Aandachtspunt voor de trainer 
Vraag duidelijk te schrijven omdat je graag iedereen bij de voornaam aan wilt spreken: Irmy, ik zie 
dat jij…; Merel en Sabine willen jullie samen…’ Als je dit uitlegt, voelt men zich meteen al persoonlijk 
aangesproken en betrokken.

Stel jezelf voor: 
• je naam 
• wat je werk in de Bibliotheek inhoudt. Kort en krachtig. Voor pedagogisch medewerkers die 

zelf niet vertrouwd zijn met de Bibliotheek is het goed om een korte schets te geven. Vertel wat 
concrete zaken die men zich voor kan stellen. Geen achtergrondinformatie.

5.  Aandachtspunt voor de trainer
Je voorstellen is vooral belangrijk om de deelnemers even te laten wennen aan jou, aan je stem en 
je lichaamstaal. Bedenk dat mensen vaak maar 10% onthouden van wat je vertelt. Dus houd het 
concreet, enthousiast en kort. 

Deelnemers stellen zich voor
• naam
• in welke groep werk je? Babygroep, dreumesgroep, peutergroep/horizontaal, verticaal

6.  Aandachtspunt voor de trainer 
Zorg voor tempo en kijk iedereen die aan het woord is aan. Maak contact met de persoon die iets 
gaat zeggen, noem die bij de naam en kijk telkens de hele kring rond om iedereen betrokken te 
laten blijven.

7.  Aandachtspunt voor de trainer 
Een voorstelronde is niet alleen om te weten wie de deelnemers zijn maar het is vooral belangrijk 
dat de aanwezigen hun eigen stem hebben laten klinken, en de stem van anderen hebben gehoord. 
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Programma
Deel het programma van deze bijeenkomst uit of toon het digitaal en licht het kort toe.

Afspraken
Maak afspraken over begin, pauze, einde, over tussentijds en eerder vertrekken, gsm uit, betekenis 
van hand opsteken.

Aandachtspunt voor de training
Het is belangrijk om de deelnemers medeverantwoordelijk te maken voor een vlot verloop van de 
training. Een manier waarop je snel ‘stilte’ organiseert of aandacht krijgt voor wat plenair gebeurt, 
is het opsteken van je hand. Leg uit dat iedere deelnemer die dit ziet ook de hand opsteekt, zwijgt 
en op jou let. Steeds meer deelnemers krijgen vanzelf het sein in de gaten en doen mee. Men 
komt tot snelle samenwerking. Veel deelnemers kennen deze werkwijze al vanuit het onderwijs: 
‘coöperatief leren’, waarin allerlei coöperatieve werkvormen worden toegepast. 

9.45 uur (voorbeeldtijd) 

Warming-up

Kies uit een van de volgende suggesties 
Suggestie 1: vertel een voorleeservaring aan de hele groep
Suggestie 2: vertel aan een ander over je voorleeservaringen
Suggestie 3: bespreken van stellingen over interactief voorlezen 

Ad 1  Suggestie 1: vertel een voorleeservaring aan de hele groep 
(15 min)
Enkele deelnemers vertellen aan de anderen over hun voorleeservaring met een bepaald boek. 
Nodig de deelnemers uit om bij de tafel met boeken en materialen te komen staan. 

Vraag 
Staat er een boek bij dat iemand wel eens heeft voorgelezen? 
Vertel eens hoe dat ging of hoe je dat aanpakte.
 
Doel: 
• Door de deelnemers over hun voorleeservaringen te laten vertellen wordt de aandacht meteen 

gericht op de manieren waarop zij gewend zijn voor te lezen. 
• De deelnemers worden zich bewust van de manier waarop ze voorlezen en met boeken bezig 

zijn.
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Laat de mensen vrij reageren. Het gaat er niet om dat iedereen een beurt krijgt. 
Als iemand vertelt over een voorleeservaring, toon je dan sensitief en luister goed wat iemand over 
wil brengen. Vat het nog eens samen en richt je daarbij op de hele groep. 
Bijvoorbeeld:
Mascha heeft dit boek voorgelezen voordat ze met de kinderen naar de kinderboerderij ging. Haar 
ervaring is dat de kinderen daardoor de dieren herkenden. Ze denkt dat dat zeker door het voorlezen 
komt. Ik denk dat dit inderdaad het geval zal zijn.

Als er niet zo vlot over eigen voorleeservaringen wordt verteld, vertel dan zelf enthousiast over een 
eigen ervaring, 
Bijvoorbeeld:
Ik heb dit boek ‘Nieuwe laarzen’ vaak voorgelezen als het buiten regende en er met laarzen aan 
buiten gespeeld werd. Wat de hoofdpersoon in het boek doet deed ik samen met de kinderen na: 
springen in de plassen, hollen, klimmen, rennen. Het is leuk om peuters mee te laten doen met wat in 
het boek gebeurt. Actie en bewegen hoort heel erg bij dit boek, én bij peuters!

Zorg dat de warming-up kort en krachtig verloopt. 

1. Aandachtspunt voor de trainer
Waak ervoor dat er vooral over het voorlezen wordt verteld en niet alleen over de boeken zelf, 
bijvoorbeeld de mening over een boek. Hoe leuk en zinvol dat ook is, probeer vooral over het 
voorlezen ervan te laten vertellen. 

2. Aandachtspunt voor de trainer
Laat wat er verteld wordt ‘overeind’, ook al ben je het er helemaal niet mee eens. Het is nu niet het 
moment om in discussie te gaan. 

3. Aandachtspunt voor de trainer
Zorg dat je het vertellen niet over gaat nemen van de deelnemers of uit gaat breiden met wat jij er 
allemaal over weet of zeggen kunt. Ook daar is het nu niet het moment voor. Het gaat erom dat je 
de deelnemers wat losmaakt. Dus schep vooral ruimte voor wat zij willen en kunnen vertellen.
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Ad 2  Suggestie 2: Vertel over je voorleeservaringen aan een andere deelnemer 
(15 min)
Deze werkvorm is een meer veilige manier om zich te uiten dan warming-up suggestie 1.  
Ieder heeft maar één toehoorder. Een voordeel is dat iedereen aan bod komt en het is een snelle 
manier om iedere deelnemer de kans te geven iets te vertellen over eigen voorleeservaringen.

In tweetallen vertellen de deelnemers elkaar om de beurt over hun ervaringen met voorlezen.

Doel: 
• Door de deelnemers over hun voorleeservaringen te laten vertellen wordt de aandacht meteen 

gericht op de manieren waarop zij gewend zijn voor te lezen
• De deelnemers worden zich bewust van de manier waarop ze voorlezen en met boeken bezig 

zijn

Gebruik de coöperatieve werkvorm ‘Tweepraat’. 

Tweepraat
Maak eerst tweetallen (koppels) door:
1. te praten met je ‘schoudermaatje’, degene die rechts van je zit. 
 of
2.   baby- en dreumesboekjes uit te delen waarvan er steeds twee kenmerkende overeenkomsten 

hebben, bijvoorbeeld: 2 knisperboekjes, 2 stoffen boekjes van Muis of Kikker, 2 plastic boekjes,   
2 kartonnen boekjes met dierenfoto’s, 2 leporello’s, 2 buggyboekjes.  
De 2 deelnemers die hetzelfde type boekje hebben vormen samen een koppel. 

Leg uit hoe deze werkvorm ‘Tweepraat’ gaat. De spelregels:
1. De deelnemers vormen tweetallen (koppels) 
2. De trainer stelt een onderwerp of vraag aan de orde
3. A vertelt/B luistert (2 of 3 min)
4. B luistert/A vertelt (2 of 3 min)

Vraag
Hoe lees jij met de kinderen in je groep? (Hoe ben jij het nu gewend?) 

Geef aan dat je over een paar minuten waarschuwt om de rollen te wisselen. 
Leg er de nadruk op dat de luisteraar alleen mag luisteren, geen vragen mag stellen of met 
eigen verhalen ertussen mag komen. De luisteraar moet dus actief luisteren, (een belangrijke 
interactievaardigheid).
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1.  Aandachtspunt voor de trainer
Men is het meestal niet gewend om alleen maar te mogen luisteren en niet mee te praten.  
Men voelt zich daar soms vreemd of ongemakkelijk bij. Toch is het voor de spreker prettig om de 
ruimte voor zichzelf te hebben om te vertellen. Je kunt ook uitleggen dat kinderen het ook prettig 
vinden om hun verhaal te mogen houden zonder in de rede gevallen te worden, steeds vragen te 
beantwoorden of het risico te lopen dat hun beurt door de ander snel wordt ‘afgepakt’. 

2.  Aandachtspunt voor de trainer
Als trainer blijf je op een afstandje en gaat niet bij de tweetallen staan of zitten om mee te 
luisteren. Je observeert wel hoe de tweetallen aan elkaar vertellen en luisteren. Verloopt het 
geanimeerd, enthousiast of is men al snel uitgepraat? Pas het aantal minuten eventueel aan maar 
zorg wel dat A en B evenveel minuten krijgen.

Plenair wordt er niet meer op het vertelde teruggekomen. 

Neem besluit!
Wanneer nu spontaan geuit wordt waarom het voorlezen moeilijk is, niet lukt of welke bezwaren 
dan ook naar voren worden gebracht, kun je besluiten daar nu eerst aandacht aan te besteden door 
de opmerkingen te verzamelen en op bord of flap-over te schrijven. Geef aan dat het laatste half 
uur van de bijeenkomst zal gaan over hoe het interactief voorlezen geregeld, georganiseerd kan 
worden in de praktijk. Als je de indruk hebt dat op dit moment geen knelpunten ‘in de weg zitten’ 
kun je meteen doorgaan naar het volgende onderwerp.

3.  Aandachtspunt voor de trainer
Bedenk dat deelnemers het een hele opgave kunnen vinden om met de kinderen interactief te 
(moeten) gaan voorlezen, zeker als men zelf niet zoveel met boeken en lezen heeft. Wanneer deze 
deelnemers vooral ‘vol zijn’ van de bezwaren of andere moeilijkheden is het lastig hun volle en 
geïnteresseerde aandacht te krijgen bij de inhoudelijke presentatie die je gaat geven. Men moet als 
het ware eerst ‘hoofd en hart’ hebben gelucht of ‘leeggemaakt’. Zodra men merkt dat je dit allemaal 
echt wilt horen, begrip toont en het laatste half uur van deze bijeenkomst met hen praat over deze 
zaken, voelt men zich gehoord en voelt men de ruimte. Verwacht kan worden dat men zich dan 
eerder constructief en coöperatief op zal blijven stellen. 
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Ad 3 Suggestie 3: Bespreken van stellingen over lezen met baby’s en dreumesen 
(15 min)
Deze warming-up is minder persoonlijk. Dat kan in sommige groepen geschikter zijn.  
Men bespreekt met elkaar welke ideeën men heeft over lezen met baby en dreumes.

Maak eerst tweetallen (koppels) door:
1. te praten met je ‘schoudermaatje’, degene die rechts van je zit. 
 of
2.  baby- en dreumesboekjes uit te delen waarvan er steeds twee kenmerkende overeenkomsten 

hebben, bijvoorbeeld: 2 knisperboekjes, 2 stoffen boekjes van Muis of Kikker, 2 plastic boekjes,  
2 kartonnen boekjes met dierenfoto’s, 2 leporello’s, 2 buggyboekjes. 
De deelnemers die hetzelfde type boekje hebben vormen samen een koppel. 

Iedere deelnemer krijgt de stellingen op losse strookjes papier (Zie kopieerblad). Je vraagt hen eerst 
zelf over iedere stelling na te denken en die voor zich op tafel te leggen onder ‘mee eens’ of ‘mee 
oneens’. Daarna wisselt men samen de ideeën en meningen uit. Wordt er door het gesprek met 
elkaar misschien een stelling van plaats gewijzigd? 

Je kunt de stellingen waar men het ‘mee eens‘ is ook op volgorde laten leggen. Wat men het 
belangrijkst vindt legt men bovenaan.

Geef vooraf aan dat onder ‘voorlezen’ ook samen spelen met boekjes wordt verstaan.

Stellingen ‘Lezen met baby en dreumes’
• Voorlezen is vooral een prettig moment van contact *
• Door met het kind te lezen wordt de band tussen volwassene en kind gestimuleerd 
• Door voorlezen krijgt het kind interesse in boekjes *
• Boekjes zijn een fijn middel om te praten met het kind *
• Op deze leeftijd begrijpt het kind nog niets van verhaaltjes *
• Door voorlezen gaat het kind van lezen houden *
• Door voorlezen leert het kind nieuwe woorden *
• Het is belangrijk om veel tegen het kind te praten als je samen met een boekje speelt
• Je leest geen teksten voor aan een baby en dreumes
• Het is moeilijk iets te vertellen bij baby- en dreumesboekjes

(Stellingen* zijn afkomstig uit onderzoek BoekStart door Universiteit Leiden)
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Vertel de deelnemers dat het er niet om gaat dat antwoorden ‘goed of fout’ zijn. De bedoeling is dat 
de deelnemers zich bewust worden van hun ideeën en meningen over lezen met baby en dreumes.
Bespreek plenair kort hoe men over de stellingen denkt, bijvoorbeeld door te vragen:
• Wie wil vertellen met welke stellingen je het eens bent.? Vertel eens waarom?
• Wie wil vertellen met welke stellingen je het niet eens bent? Vertel eens waarom?
• Is er iemand van mening veranderd door het gesprek met je koppelmaatje?
• Welke stelling vond je het lastigste om je een mening over te vormen? 

Laat de stellingen bewaren om er na de training nog eens naar te kijken. Zijn er dan ideeën 
veranderd, versterkt of meer bewust geworden? 

4.  Aandachtspunt voor de trainer
Let erop dat deze werkvorm een warming-up blijft. Het risico bestaat dat er discussies gaan 
ontstaan die veel tijd kosten. Leg eventueel uit dat dit natuurlijk interessant kan zijn en stel voor 
dat men de discussies bewaart voor de eigen werkbesprekingen of tussentijdse gesprekken met 
elkaar.

5.  Aandachtspunt voor de trainer
Bedenk zelf vooraf wat je mening is over de stellingen en hoe je uitleg zou kunnen geven over 
iedere stelling. Hoewel het in deze warming-up niet de bedoeling is dat je dat doet, wil dat nog 
niet zeggen dat er opmerkingen gemaakt kunnen worden waar je op moet kunnen reageren als 
deskundige.
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Kopieerblad 1

Stellingen ‘Lezen met baby en dreumes’

Voorlezen is vooral een prettig moment van contact 

Door met het kind te lezen wordt de band tussen volwassene en kind gestimuleerd 

Door voorlezen krijgt het kind interesse in boekjes 

Boekjes zijn een fijn middel om te praten met het kind 

Op deze leeftijd begrijpt het kind nog niets van verhaaltjes 

Door voorlezen gaat het kind van lezen houden 

Door voorlezen leert het kind nieuwe woorden 

Het is belangrijk om veel tegen het kind te praten als je samen met een boekje speelt

Je leest geen teksten voor aan een baby en dreumes

Het is moeilijk iets te vertellen bij baby- en dreumesboekjes

MEE EENS

MEE ONEENS 
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Film BoekStart ‘Interactief voorlezen in de kinderopvang aan 0–4 jarigen’ 
(45 minuten)

10.00 uur (voorbeeldtijd) 

Zorg dat de deelnemers de kans krijgen om ontspannen de film te bekijken en goed het scherm 
kunnen zien.

Leid de film even kort in met een of enkele van de volgende onderwerpen. Het is niet de bedoeling 
om al deze onderwerpen vooraf te bespreken. Stem je af op de groep en maak je keuze. Ook tijdens 
het vertonen van de film kun je een van de onderwerpen even kort ter sprake brengen, soms in 
aansluiting op een vraag of opmerking van de deelnemers.

Suggesties voor onderwerpen 
• Er is een film gemaakt voor BoekStart om te laten zien hoe het lezen met baby’s, dreumesen en 

peuters gaat. Dat jonge kinderen lezen en boekjes leuk vinden zie je aan het plezier, de spanning 
en concentratie bij de kinderen.

• In een aantal fragmenten wordt getoond hoe intensief de kinderen met boekjes bezig zijn 
en hoe de ontwikkeling verloopt vanaf het moment dat ze gefixeerd kijken naar zwart-
witcontrasten (ongeveer 3 maanden) tot en met het samen met andere kinderen luisteren, 
kijken en meepraten bij een prentenboekverhaal (ruim 3 jaar) . 

• De film laat scènes zien die werken als voorbeeldgedrag voor ouders en professionals:  
- hoe ondersteun (help) je het kind goed bij het omgaan met boekjes  
- hoe verloopt de interactie bevredigend voor kind en volwassene  
- wat betekent een sensitieve responsieve houding  
- hoe gebruik je taal als je met jonge kinderen met boekjes speelt, praat en leest.

• De situaties en de kinderen in deze film zijn geen uitzonderingen. Naast deze filmbeelden 
zouden er nog veel vergelijkbare beelden getoond kunnen worden. Je zou kunnen zeggen: alle 
kinderen over de hele wereld zouden in dezelfde omstandigheden hetzelfde doen. 

• Er worden vooral opnamen getoond die zijn gemaakt op kinderdagverblijven.
• De fragmenten worden in de volgorde van de leesontwikkeling getoond met onderbreking 

van kijksuggesties. Tijdens het tonen worden de beelden stilgezet om het gedrag van kind en 
volwassenen nauwkeurig te benoemen, het gedrag uit te leggen, om iets te vertellen over de 
fase van leesontwikkeling, een vraag te (laten) stellen en eventuele vragen te beantwoorden.
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1.  Aandachtspunt voor de trainer
Héél korte opmerkingen, bijvoorbeeld ‘door de ogen van het kind‘, kun je maken terwijl de 
film doorloopt. Overigens is het aan te raden om de film even stil te zetten, en op een goed 
beeldmoment te laten staan, als je iets wilt vertellen. De deelnemers zien de film voor het eerst en 
willen graag horen wat er in de film gezegd wordt. Als je er tussendoor praat, ervaart men dit als 
storend. 

2.  Aandachtspunt voor de trainer:
Het is zinvol om vooraf uitleg te geven over hoe men in deze tijd met een overvloedige beeldcultuur 
over het algemeen naar een film kijkt. Geef aan dat wij allemaal vluchtig kijken.  
Een film duurt snel te lang of boeit niet: ga maar verder ik heb het wel gezien zo’. Door te ver tellen 
hoe indrukwekkend het is om juist heel precies te kijken naar wat er gebeurt, bijvoorbeeld: kijk de 
oogjes vangen het boekje nu weer/zie hoe de handjes frummelen om los te komen en de beweging 
naar het boek te maken/kijk hoe het kind verwerkt wat het ziet en hoe het nadenkt/zie hoe de 
volwassen wacht op het initiatief van het kind enz. Maak je de deelnemers alert op een andere 
manier, een nauwkeuriger en meer attente manier van kijken. Als je dit aan de deel nemers vertelt, 
zullen ze zelf meteen meer geïnteresseerd kijken. Het is een echte ‘eyeopener’!
Vertel dat de deelnemers dit zullen ervaren.

3.  Aandachtspunt voor de trainer:
Deelnemers denken dat de kinderen in de film en de volwassenen elkaar goed kennen.  
In sommige fragmenten is dat inderdaad het geval en zien we de eigen pedagogisch mede werker 
van de kinderen. In sommige fragmenten op het kinderdagverblijf zien Will en Elly de kinderen 
elkaar voor het eerst. Toch lukt het samen spelen met een boekje meteen. 

4.  Aandachtspunt voor de trainer
Deelnemers willen vaak exact leeftijden weten waarop een bepaald gedrag vertoond wordt. 
Hoewel het prettig is om die leeftijden als houvast wel te kennen, is het beter om nu aan te geven 
dat het gaat om inzicht in de ontwikkeling die baby’s, dreumesen en peuters doormaken in de 
omgang met boekjes: 1. exploreren van het boekje, 2. hanteren van het boekje als boek en 3. gericht 
raken op de inhoud en betekenis geven aan plaatjes, 4. het begrijpen van eenvoudige verhaaltjes. 
De verschillende fasen lopen overigens gedurende een lange periode nog vaak door elkaar. 
Pedagogisch medewerkers hebben veel begrip voor het feit dat alle kinderen zich in eigen tempo 
ontwikkelen en dat precies aangeven op welke leeftijd een bepaald gedrag te verwachten is, 
eigenlijk niet mogelijk en niet juist is. 
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Je toont de eerste 10 scènes van de dvd. Dit zijn de scènes die gaan over interactief voorlezen met 
baby en dreumes: de 0–2 jarigen. Of je maakt een scene selectie.

Bij ieder fragment staat in deze handleiding een uitgebreide toelichting. Maak hieruit je eigen 
keuze van wat je over wilt dragen aan de deelnemers.

Geef ruimte aan deelnemers om commentaar te geven en vragen te stellen.

De deelnemers krijgen bij ieder gekozen fragment tips op papier. Zie Reader
(In deze handleiding staan ze ook vermeld achter ieder fragment).
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 Film ‘Interactief voorlezen in de kinderopvang aan 0–4 jarigen’ 

Scene 1: Sara en Elly: kijken naar een boekje met zwart-witcontrast 

Rust
Je laat de baby kijken door het boekje goed stil te houden

Sara is 3 maanden als ze vol aandacht naar een stoffen boekje kijkt met zwart-wit/(geel) 
contrasten. Dat ze het plezierig vindt om hier naar te kijken zie je aan haar gezichtsuitdrukking en 
aan de kleine bewegingen die ze maakt. Elly houdt het boekje goed stil zodat Sara haar ogen kan 
blijven fixeren op de spannende zwart-witlijnen. Het is niet nodig telkens iets anders te laten zien. 
Het is voldoende om een baby de tijd te geven om rustig naar het plaatje te kijken. Wanneer het 
boekje veel heen en weer wordt bewogen en steeds wordt veranderd van pagina, geeft dat onrust. 
Dat zou een frustrerende uitwerking hebben en voegt niets toe aan het kijk plezier.

Door de ogen van de baby
• ….. wat zie ik daar? Zwart-wit…. dat is spannend… dat kan ik goed zien…..

Taalstimulering 
• Elly begeleidt wat Sara doet met rustige woorden: ‘Kun je al zo goed kijken? Kijk maar! Dat is 

spannend om te zien!’ Een geruststellende stem is prettig om naar te luisteren.
• De baby hoort voortdurend taal naar zich toekomen: woorden, klanken, intonatie.

Toelichting/kijkaanwijzingen
• de baby kijkt, pakt het boekje nog niet 
• jonge baby’s zien graag zwart-witcontrasten
• de zwarte-witte golflijn lijkt voor ons niet boeiend maar voor een baby wél. Het is niet minder 

spannend dan een object zoals bijvoorbeeld de zwarte auto die ook in het boekje staat
• Wij vinden zwart-wit boekjes niet aantrekkelijk. Een baby juist wél. Een baby ziet de zwart-

witcontrasten duidelijk en is daar meer door geboeid dan door felle kleuren of pastelkleuren.
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1.  Aandachtspunt voor de trainer
Deelnemers denken vaak dat dit kijken maar heel kort duurt. In werkelijkheid keek Sara bijna 5 
minuten lang naar dit boek. Er is dan ondertussen twee keer gewisseld van plaatje. 

2.  Aandachtspunt voor de trainer
Bij deze scene komt vaak de vraag of, wanneer, en welke kleuren baby’s zien. Aangezien hierover 
heel diverse antwoorden te vinden zijn, is het meest bevredigende antwoord: wetenschappelijke 
onderzoeken leveren verschillende bevindingen. We weten het niet precies. Wel duidelijk is dat 
baby’s in de eerste maanden van hun leven langer aandachtig naar een zwart-witplaatje kijken 
dan naar een gekleurd plaatje. 

Tips vaardigheden interactief voorlezen 

Wanneer een baby een boekje nog niet zelf vasthoudt:
• Maak contact door de baby aan te kijken 
• Laat het boekje zien door het op ongeveer 30 cm van de ogen te houden
• Het boekje wordt goed stilgehouden zodat de baby gericht kan blijven kijken
• Zorg voor rust zodat de baby zich kan concentreren op wat hij ziet
• Geef de baby de tijd 
• Praat tegen de baby over wat hij doet en ziet 
• Laat maar een paar pagina’s zien en wissel niet te snel
• Let op de gezichtsuitdrukking van de baby: lachen? Geboeid kijken? 
• Doe de geluiden die de baby maakt na
• Stop als de baby het hoofdje afwendt 

(maak er geen ogentest van door het boekje van links naar rechts te bewegen)
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Scene 2 : Laura en Elly: …. Mmmm lekker boekje

 

Benoemen 
Als je benoemt wat de baby ziet en met het boekje doet, ontdekt hij steeds meer

Op het kinderdagverblijf zit Laura van 6 maanden op schoot. Elly laat haar een klein knisperboekje 
zien. Laura kijkt eerst eens bij wie ze eigenlijk op schoot zit. Er volgt een vrolijke ontmoeting: 
‘hallo!’ Meteen grijpt Laura het boekje. Eerst voelt ze wat met haar handjes en stopt het dan in de 
mond. Ze ontdekt Will achter de camera, maakt contact en Will reageert door iets te zeggen. Laura 
hoort en voelt dat ze positief door Elly gevolgd wordt. Dat spoort haar aan om door te gaan met 
onderzoeken. 
 
Door de ogen van de baby
• … hé, bij wie zit ik nou op schoot?...eerst eens goed kijken… wat is dat nou….wat heb ik nu in mijn 

handjes?... even voelen met mijn mond …  

Taalstimulering
• Elly zegt wat Laura doet: …goed vasthouden …hap in de mond, …. …hap … eerst even proeven … 

even kijken naar wat er nog meer gebeurt … goed vasthouden met de handjes … kijken …naar 
wat de andere kindjes doen…

• De baby hoort voortdurend taal naar zich toekomen: woorden, klanken, intonatie.

Toelichting/kijkaanwijzingen
• baby’s onderzoeken materialen met hun zintuigen, vooral hun mond, dus ook boekjes.  

Dat is zinvol exploratiegedrag (onderzoeksgedrag) dat je iedere baby ziet doen.
• het horen van een stem die vertelt geeft een veilig gevoel
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Fase leesontwikkeling 
• fase 1: exploreren (ontdekken en onderzoeken) van het boekje, vooral met de mond 

1.  Aandachtspunt voor de trainer
Leg hier de link dat je al een rol hebt als ‘voorlezer’. De interactie bestaat uit elkaar aankijken en 
benoemen wat de baby doet. Je kijkt, volgt, en je stemt af. Dit gebeurt sensitief (invoelend) en 
responsief (in antwoord op wat de baby doet).

Tips vaardigheden interactief voorlezen

Wanneer een baby een boekje zelf vasthoudt en onderzoekt met de zintuigen: 
• Laat de baby met het boekje doen wat hij zelf wil: wees niet sturend
• Kijk goed en wacht af wat de baby gaat doen
• Maak contact: kijk de baby zoveel mogelijk aan, maak oogcontact 
• Laat je stem horen en laat taal horen: praat met de baby door met rustige bewoordingen te 

benoemen wat de baby doet met het boekje. Doe dit op een geruststellende en bemoedigende 
toon en zeg gerust een paar keer hetzelfde.

• Benoem ook wat de baby nog meer doet, bijvoorbeeld: hij kijkt ergens anders naar: wat ziet hij 
daar? Hij hoort iets en kijkt daarnaar: wat is daar dan te doen of wat is er te horen? De baby 
trappelt met de beentjes of laat zich naar voren vallen. De baby kijkt jou aan.

• Doe de geluiden die de baby maakt na en wacht tot de baby weer ‘praat’: praat om de beurt
• Praat over het boekje: het is een boek, lekker zacht, knispert, mooie kleurtjes, fijn om te proeven, 

fijn om vast te houden
• Als de baby kijkt naar het boek vertel je wat er te zien is, ook al begrijpt de baby nog niet wat  

hij ziet
• Zing een liedje dat bij het plaatje past
• Doe een schootspelletje dat bij het plaatje past
• Geef het boekje terug als het uit de handjes glipt
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Scene 3: Laura en Elly: alle eendjes zwemmen in het water

 

Toevoegen 
Je geeft je volle aandacht als je wijst, praat en zingt voor de baby

Vervolgens krijgt Laura een stoffen boekje in handen dat ze op dezelfde manier onderzoekt als het 
knisperboekje. ‘Even proeven, goed vasthouden, en even kijken. Hé wat zijn dat?’ Nu komt er een 
initiatief van Elly om op een plaatje te wijzen, dwz de aandacht te richten op de inhoud van het 
boekje. Ze ziet dat Laura even in het boekje kijkt en wijst meteen op de eendjes en vertelt:  
Dat zijn eendjes. ‘Alle eendjes zwemmen in het water…’ Laura kijkt verrast op. Wat hoort ze nou toch? 
Zingen! Laura is zo verbaasd dat je zou denken dat ze niet gewend is dat er een liedje gezongen 
wordt. Omdat het zingen Laura zichtbaar plezier doet, herhaalt Elly het liedje nog eens terwijl ze 
ritmisch met haar vinger tikt op het boekje en de wangetjes van Laura.

Door de ogen/oren van de baby
• Wat hoor ik daar?.... zingen … van de eendjes … dat is leuk….

Taalstimulering
• Elly vertelt wat er te zien is … eendje en nog een eendje… vertelt wat Laura doet …. hap eendje .. 

even voelen ..dat is lekker zacht hè… Wat er te zien is nog eens…kwak kwak eendjes
• Als Elly zingt hoort Laura alle woorden die horen bij ‘Alle eendjes zwemmen in het water’
• Naar liedjes luisteren is heel belangrijk voor de taalontwikkeling: klanken, ritme, melodie.

Toelichting/kijkaanwijzingen
• met je vinger tikken op een plaatje in een boek is een automatisch gebaar dat bedoeld is om 

de blik te vangen voor het plaatje. Het is het begin van aanwijzen, een gebaar dat typisch bij 
voorlezen hoort

• een liedje zingen is een toevoeging die komt van de voorlezer. Het maakt van het samen spelen 
en lezen een rijker voorleesmoment en interactiemoment

• zingen bij een plaatje in een boekje kan één van de voorleesroutines worden
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Fase leesontwikkeling
• fase 1: exploreren van het boekje: met de handen. 
• er is daarnaast kort aandacht voor de inhoud van het boekje omdat dat wordt opgeroepen. Dat 

gebeurt niet spontaan vanuit de baby zelf.

1.  Aandachtspunt voor de trainer
Hier, of op een ander moment in de training, komt het onderwerp ‘liedjes zingen’ aan bod. 
‘Zing met je baby’ is een belangrijke boodschap. Vooral ‘Zing zelf met de baby’. De baby hoort graag 
je stem, geniet van melodie, ritme en sfeer. Een cd heeft andere kwaliteiten. Door zelf te zingen 
kun je je precies afstemmen op de baby. Een cd kan dat niet. Denk bij de waarde van zelf zingen 
aan: goed afstemmen van je toonhoogte, hard of zacht zingen, vlug of langzaam, herhalen en 
meebewegen. Vertel dat baby’s een aangeboren ritmegevoel hebben en dat dit belangrijk is voor de 
taalontwikkeling.

Tips vaardigheden interactief voorlezen

Wanneer een baby een boekje zelf vasthoudt en onderzoekt met de zintuigen 
• Laat de baby met het boekje doen wat hij zelf wil
• Kijk goed en wacht af wat de baby gaat doen
• Maak contact: kijk de baby zoveel mogelijk aan, maak oogcontact 
• Laat je stem horen en laat taal horen: praat met de baby door met rustige bewoordingen te 

benoemen wat de baby doet met het boekje. Doe dit op een geruststellende en bemoedigende 
toon en zeg gerust een paar keer hetzelfde.

• Benoem ook wat de baby nog meer doet, bijvoorbeeld: hij kijkt ergens anders naar: wat ziet hij 
daar? Hij hoort iets en kijkt daarnaar: wat is daar dan te doen of wat is er te horen?  
De baby trappelt met de beentjes of laat zich naar voren vallen. De baby kijkt jou aan. 

• Doe de geluiden die de baby maakt na en wacht tot de baby weer ‘praat’: praat om de beurt
• Praat over het boekje: het is een boek, lekker zacht, knispert, mooie kleurtjes, fijn om te proeven, 

fijn om vast te houden
• Als de baby kijkt naar het boek vertel je wat er te zien, is ook al begrijpt de baby nog niet wat  

hij ziet
• Zing een liedje dat bij het plaatje past
• Doe een schootspelletje dat bij het plaatje past
• Geef het boekje terug als het uit de handjes glipt
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Scene 4: Sara en haar moeder: poesje, poesje poezepoes

 

Versjes voorlezen 
Het ritme en de melodie van versjes stimuleren het taalgevoel

Sara is nu ongeveer 10 maanden en druk bezig met het hanteren van een kartonnen boekje. Haar 
moeder biedt haar een nieuw boekje aan: ‘moet je deze kijken…’ Ze weet dat er een plaatje van een 
poes in staat. En een poes, die kent Sara. De oppas heeft een poes! Het plaatje ontlokt bij Sara een 
lach, ze bekijkt de poes en slaakt een gilletje. Enthousiast kijkt ze haar moeder aan. ‘Poes, poesje, 
poezepoes’, hoort ze haar moeder zeggen. Er is intens interactie tussen moeder en kind. Moeder 
lacht naar haar en leest de tekst: ‘met je zachte velletje, en je tingtingbelletje...’ Sara trekt nu nog 
het boek weg want ze wil ermee handelen. Ze begrijpt nog niet dat haar moeder leest wat er 
in het boek staat. Ze hoort de rijmzinnetjes wel en ook de veranderde toon (in vergelijking met 
spreektoon) waarop die gezegd worden.

Door de ogen van de baby
• … ha, een poes….die ken ik ….. wat zegt mama?….hopla met het boek….

Taalstimulering
• moeder vertelt wat ze denkt dat Sara wil …. nog meer? … Ze vraagt aandacht voor wat er  

te zien is in het boek … wie is dat?… en ze geeft het antwoord dat Sara nog niet geven kan maar 
wel al kent … de poes!..... jaaaa… de poes….Ze voegt nog meer taal toe …. de poes van Alie, je kunt 
de poes aaien vertelde Alie … Op een enthousiaste kreet van Sara antwoordt moeder meteen met 
… jaaaaa… moeder laat daarmee merken dat ze Sara’s enthousiasme begrijpt 

• moeder van Sara leest de rijmtekst. Zo hoort Sara woorden en klanken die door de tekst geboden 
worden en die moeder wellicht zelf niet zo gemakkelijk zou gebruiken  

Toelichting/kijkaanwijzingen
• als je een baby schrijlings op je schoot zet heb je snel goed contact. Je maakt oogcontact, ziet 

elkaars mimiek en een kind ziet hoe je praat, hoe de woorden worden gemaakt.
• versjes lezen is niet alleen leuk, maar is voor baby’s heel belangrijk voor het taalbewustzijn en 

taalgevoel dat ontstaat door het ritme van de woorden, de klanken en de alliteratie 
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Fase leesontwikkeling
• fase 2: hanteren van het boek: boek open maken, bladzijden omslaan
• fase 3: gericht op de inhoud: kijken naar een plaatje (meestal nog maar kort, vluchtig) 

1. Aandachtspunt voor de trainer
Wanneer een baby vooral bezig is met het spelletje van bladzijden omslaan van voor naar achter, 
van achter naar voor of middenin, dan krijg je als voorlezer niet echt de kans om een tekst voor te 
lezen. Toch is het horen van tekst iets waar een baby van geniet, zeker van rijmteksten. Daarom is 
het geweldig als de voorlezer de tekst van het versje van buiten kent en op kan zeggen. Als een baby 
de rijmteksten vaak hoort weet het op een bepaald moment wanneer het versje is afgelopen en de 
volgende bladzijde aan de beurt is. 

Tips vaardigheden interactief voorlezen 

Wanneer een baby een boekje vasthoudt, ermee zwaait en iets op een plaatje herkent
• Laat de baby met het boekje doen wat hij zelf wil. Laat de baby de ’baas van het boek’ zijn
• Kijk goed en wacht af wat de baby gaat doen
• Welke initiatieven neemt de baby? Volg die initiatieven en doe mee
• Zorg ervoor dat je elkaar goed aan kunt kijken: zet de baby schrijlings voor je op schoot en maak 

oogcontact
• Breng onder woorden wat de baby doet
• Doe de geluiden na en wacht tot de baby weer een geluid maakt 
• Als je de baby naar een plaatje ziet kijken, benoem je wat hij ziet
• Lees de tekst voor die in het boek staat op de momenten dat je daar de kans voor krijgt
• Als er rijmpjes in het boek staan zeg je die ritmisch op
• Als er liedjes in het boek staan zing je en beweeg je mee samen met de baby
• Doe een schootspelletje dat bij het plaatje past
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Scene 5: Koen en Elly: bladeren en aanwijzen

 

 
Aanwijzen

Zelf bladeren en details ontdekken, dat is spannend

Koen kiest een boek met foto’s van dieren. Hij probeert met zijn beide duimpjes de dikke bladzijden 
van elkaar te krijgen. Dat is een hele prestatie en een teken dat hij snapt wat je met een boekje 
doet. Hij heeft het daar druk mee tot hij ineens iets ontdekt. Op de achterkant van dit boek ziet hij 
kleine plaatjes. Op een daarvan staat een kuikentje. Daar reageert hij op. Hij wijst, lacht en kijkt op 
alsof hij zeggen wil: ’Zie jij dat ook? Kijk! Een kuikentje!’ Samen wijzen en lachen: ‘Goed zo! Dat heb 
jij goed gezien’. In dit filmfragment wordt duidelijk wat een prachtige stap in de leesontwikkeling 
het is als een kind gaat herkennen wat er op een plaatje staat.

Door de ogen van de dreumes
• … oef dat is lastig….. goed proberen … hé wat zie ik daar? ……. 

Taalstimulering
Elly vertelt wat Koen en zij gaan doen …. kijken, ja dat is gezellig …Ze benoemt wat Koen ziet, ontdekt 
… daar is de kip… en de zwaan…. dag zwaan… dag kip … toktoktok … en wat er gebeurt …. en boekje 
dicht… hoe moet je het nou weer openmaken hè?… aan deze kant kan het niet open … zal ik je eens 
helpen …nu is het open…. Elly reageert meteen als Koen iets zegt over wat hij ziet en gaat er op door… 
dat is een kuikentje … en een schaapje … 

Toelichting/kijkaanwijzingen
• het kind is de baas van het boek 
• een boekje is nog altijd een spannend ding om te leren hanteren: open maken, bladeren, 

omdraaien als de plaatjes ondersteboven staan. De voorlezer biedt ondersteuning maar laat het 
kind zoveel mogelijk zelf het boek hanteren

• het kind weet dat er plaatjes te zien zijn als het een bladzijde omslaat of het boek openslaat. 
Die plaatjes trekken de aandacht, zeker wanneer het kind iets bekends ziet. De aandacht is 
meestal nog kort maar de dreumes kijkt wel al heel goed naar wat er te zien is. Plaatjes worden 
aangewezen, met het handje erop geklapt en aangetikt met de vinger. 

• het is soms verbazingwekkend hoeveel oog een kleine dreumes kan hebben voor details als die 
bekend zijn en herkend worden.  
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• de interactie bestaat altijd nog uit benoemen wat het kind doet, aanmoedigen en mee verrast 
zijn over wat er te zien is. Let op waar het kind precies naar kijkt. Betrekt het jou in wat het ziet? 
Wijs aan, vertel hoe iets heet. Misschien kent het kind het woord al (passieve woordenschat/
receptieve beheersing) of zegt het zelf al hoe iets heet (actieve woordenschat/productieve 
beheersing) 

Fase leesontwikkeling
• fase 2: hanteren van het boekje als boek: het is spannend om het boek open te maken en 

bladzijden om te slaan. 
• fase 3: gericht op de inhoud: herkent een en ander op de plaatjes.

1.  Aandachtspunt voor de trainer
Bij deze scene vindt men het interessant als je vertelt dat kinderen op deze leeftijd druk bezig zijn 
met kruipen, staan en leren lopen. Veel ouders en pedagogisch medewerkers geven aan dat een 
kind niet rustig op schoot wil blijven zitten, dus het lezen lukt nu volgens hen niet goed meer. Je 
kunt uitleggen, en in deze scene laten zien, dat er korte momenten zijn van samen even lezen. Het 
kind schuift van je schoot af, kruipt weg en komt even later weer terug met een boekje. Het wil 
weer op schoot of het blijft met het boekje op de grond zitten. Zo kun je ook lezen. Het is zinvol om 
te weten dat dit heel herkenbaar gedrag is. Opvoeders kunnen nu hun verwachtingen bijstellen en 
leren: lezen, samen een boekje kijken, duurt nu vaak maar eventjes. Het is toch de moeite waard. 
Over een tijdje verandert dat weer en blijft het kind langer zitten en meedoen. 

Tips vaardigheden interactief voorlezen

Wanneer een dreumes vooral bladert in een boekje en plaatjes ontdekt
• Laat de dreumes met het boekje doen wat hij zelf wil. Laat het kind de ’baas van het boek’ zijn
• Ondersteun het boekje voor het kind zodat het kan bladeren en kijken. Volg wat hij wil doen met 

het boek: openmaken, dichtklappen, bladeren, omdraaien, midden in het boek beginnen.  
Help alleen als dat nodig is en doe dat niet te snel. Laat de dreumes het eerst zelf proberen

• Als de dreumes iets ontdekt op een plaatje (kijken en wijzen) concentreer je je op wat er te zien 
is: vertel wat er te zien is. Tik met je vinger op het plaatje

• Blijf bij een plaatje zolang het kind dat wil. Ga dus niet naar een volgende pagina volgens jouw 
tempo maar pas je aan aan het tempo van het kind. Geef het de tijd en de ruimte om zich te 
concentreren

• Probeer het bekijken van een plaatje te verrijken door te praten, een spelletje te doen, een 
rijmpje op te zeggen of een liedje te zingen

• Wil de dreumes op de eerste plaats kriskras door het boek van de ene bladzijde naar de andere 
bladeren dan wordt dat het spelletje dat je meedoet. Ben niet sturend of forceer het kind dus 
niet om iets anders te doen
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Scene 6: Fleur en Will: oogjes van de poes en oogjes van Fleur

 

Herkennen 
De dreumes leert het verband zien tussen plaatjes en echte dingen

Will heeft Fleur gewezen op de poes op de voorkant van het boek. Ze vertelt over het velletje van de 
poes, ‘aai poes’, en ze wijst de oortjes van de poes aan. Fleur kijkt geboeid. Ze snapt het: oortjes, die 
heeft zij zelf ook! En met haar vingertje gaat ze naar haar eigen oor. En ogen? Fleur drukt met haar 
vinger tegen haar oogje en gaat op zoek naar het oor van Will. Ja hoor, Will heeft oren en Fleur heeft 
ook oren.
 
Door de ogen van het kind
• … oortjes?.. dat weet ik, hier… en oogjes, die heb ik ook .. en bij jou ook… kijk maar…

Taalstimulering
• Will benoemt wat Fleur ziet en breidt dat uit… dag poes…. Ze vertelt wat Fleur aanwijst en dat 

wordt nu het gespreksonderwerp: …. dat zijn jouw oortjes…Will heeft ook oortjes…..kijk en de poes 
heeft ook oortjes. Als Fleur even afgeleid is en naar de grond kijkt zegt Fleur … ba … en Will geeft 
meteen antwoord met hetzelfde woordje … ba…Ze vertelt wat ze begrijpt dat Fleur wil doen… 
gaan we verder kijken?....en leert Fleur hoe iets heet… dat is de geit

 
Toelichting/kijkaanwijzingen
• een eenjarige gaat steeds meer verband leggen tussen wat hij ziet op een plaatje, het woord dat 

hij hoort en iets concreets 
• de dreumes krijgt steeds meer aandacht voor de plaatjes en vindt het leuk om telkens te 

ontdekken wat er op de bladzijde te zien is 
• vanaf nu komt het steeds beter betekenis kunnen verlenen aan plaatjes in volle gang,  

evenals het verrijken van de (nu nog vooral passieve) woordenschat 

Fase leesontwikkeling
• fase 2: boek hanteren: open maken en bladeren gaat steeds beter.
• fase 3: gericht op de inhoud: herkennen wat er te zien en leren hoe het heet.



34

1.  Aandachtspunt voor de trainer
Hoewel in deze scene te zien is dat er een flinke stap is gemaakt in de leesontwikkeling, is het goed 
om te vertellen dat de drie fasen van leesontwikkeling heel lang door elkaar kunnen blijven lopen: 
rondzwaaien met een boek blijft een kind soms lang doen. Lekker zitten bladeren om de lol van het 
bladeren ook. De gerichtheid op de inhoud van een boekje is soms intens en dan weer een hele tijd 
vluchtig. Je ziet in één voorleesmoment alle fasen. 

Tips vaardigheden interactief voorlezen

Wanneer een dreumes het verband legt tussen plaatjes en echte dingen 
• Laat de dreumes met het boekje doen wat hijzelf wil. Laat het kind de ’baas van het boek’ zijn
• Kijk wat het kind doet, wacht af, volg de initiatieven van de dreumes en doe mee
• Ga in op wat de dreumes bekijkt: wat is dat? Dat zijn…. 
• Het kan best zijn dat de dreumes het nu prettig vindt dat jij bladert en bij ieder plaatje iets leuks 

of spannends vertelt of doet. Volg dan goed of de dreumes mee blijft doen
• Staat er iets bekends in het boek dat ook in de omgeving is te zien? Bijvoorbeeld: ligt er een 

appel bij ons op tafel? Waar dan? Of: Ja, jij hebt ook oortjes. Wijs maar aan. De poes heeft ook 
oortjes

• Welke geluiden of misschien al woordjes zegt het kind? Zeg dat na of maak van het geluid een 
woord dat het misschien zeggen wil

• Zorg dat het kind je gezicht (je mond) goed kan zien: zo maak je dus die woorden! 
• Reageer op de gezichtsuitdrukking van het kind: lachen, verbaasd kijken, verwonderd kijken: doe 

na en doe mee
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Scene 7: Ilja en Linda: het konijntje zoeken in het plaatjesboek

 

Aanwijzen 
Samen zoeken naar een plaatje, aanwijzen en vertellen

Ilja is 15 maanden. Hij begrijpt al heel wat woorden en zegt er ook al een paar. Vol belang stelling 
bladert hij in een fotoboek met dagelijkse dingen. Linda laat hem zijn gang gaan en volgt zijn 
initiatieven. Ilja wijst en maakt contact met Linda alsof hij vragen wil of zij wil vertellen hoe iets 
heet. Ilja ontdekt een konijn, benoemt dat en bladert door maar Linda vraagt: ‘wil je het konijntje 
aaien?’ Ilja keert terug naar het konijn, samen aaien ze het konijn. Dan schiet de bladzijde weg en 
gaat Ilja weer opnieuw op zoek. Hij ontdekt een koekje en een sinaasappel, ‘appeltje’, dat is ook 
spannend. Linda tovert het konijn weer te voorschijn, Ilja lacht en aait maar wil verder zoeken want 
waar is dat appeltje nou gebleven? 
Vanuit het oogpunt van interactie is dit een prachtig voorbeeld van hoe een kind de communicatie 
wil delen en de interactie zelf rond maakt met de personen om hem heen.

Door de ogen van het kind
• … een konijn, die ken ik … en wat zie ik nog meer dat ik ken? …..goed zoeken…. 

Taalstimulering
• Linda vertelt hoe de dingen in het boek heten…. bloem… Ze stelt vragen… wat zie je nog meer?... 

kun jij het konijntje aaien? … wat is dit? …waar is het konijntje nou dan?  
Ze benoemt wat er gebeurt… o, weg!... het boekje is dicht…Ze benoemt wat ze gaan doen .. zullen 
we het konijntje gaan zoeken?...

• Linda reageert sensitief op wat Ilja zegt…konijn!....aaai…! 

Toelichting
• het initiatief van het kind blijft het belangrijkste. Soms komt het initiatief van de volwassene 

daar te snel doorheen. De volwassene wijst bijvoorbeeld op een volgend plaatje terwijl het kind 
nog met de hele aandacht bij het vorige plaatje is. Soms gaat het andersom. Als je nog eens iets 
extra vertelt bij een plaatje krijgt het kind daar opnieuw belangstelling voor 

• het is de kunst om goed af te stemmen op het kind. Wat wil het van je? Hoe betrekt het jou bij 
wat het doet en van plan is met het boekje. Het kind geeft de richting aan.

• mensen en dieren op de bladzijden worden geaaid en krijgen kusjes
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Fase voorleesontwikkeling
• fase 3: gericht op de inhoud van het boek 

1. Aandachtspunt voor de trainer 
Het is niet altijd duidelijk hoe je het best kunt vertellen bij een aanwijsboekje zoals in deze scene 
gebruikt wordt. Geef aan dat je juist veel taal in zinnen gebruikt en niet alleen losse woorden. 
Inspireer mensen ook om creatief te zijn bij wat er te zien is. Bij een plaatje van een sleutelbos kun 
je nadoen en vertellen hoe die rammelt en dat je daar een deur mee open en dicht maakt. Dieren 
worden niet alleen geaaid maar ze rennen door het gras, komen aan je snuffelen en ze slapen in 
een hok. Vertel dit soort dingen gerust ook al lijkt het nog wat moeilijk. Je biedt het kind veel taal 
aan en de betekenis van wat je vertelt wordt na een aantal keren het gehoord te hebben steeds 
meer duidelijk. Maak het dus niet te gemakkelijk, maak het betekenisvol en gebruik volwaardige 
taal in goed geconstrueerde zinnen. 
(het taalvoorbeeld in deze scene is wat pover) 

Tips vaardigheden interactief voorlezen

Wanneer een dreumes graag bladert en op zoek gaat naar bepaalde plaatjes.
• Laat de dreumes met het boekje doen wat hij zelf wil. Laat het kind de ’baas van het boek’ zijn
• Wacht af en let op wat de dreumes gaat doen
• Ondersteun het kind bij wat het wil doen, volg zijn initiatieven
• Let op wat het kind leuk vindt om te zien, wat het ontdekt of waar het naar zoekt.  

Doe mee: zoek je de sinaasappel? We zullen eens kijken waar die is
• Geef het kind de tijd en de ruimte om in eigen tempo te kijken en te bladeren
• Ga in op wat de dreumes aanwijst en misschien al zegt of brabbelt. Wat wil hij vertellen?  

Zeg goed voor hoe iets heet. Gebruik het woord in een hele zin. Herhaal het een paar keer. 
• Stem je goed af op het kind: wat wil hij van je? Hoe betrekt het kind jou bij wat het doet?  

Probeer het daarin te volgen
• Wees creatief: wat kun je bijvoorbeeld zoal vertellen bij een sleutelbos? Bij een konijn of een 

gieter? 
• Dieren worden benoemd en geaaid. Welk geluid maken ze? Maar je kunt ook vertellen dat 

ze springen of rennen en pootjes hebben die krabbelen, dat ze een neusje hebben dat kan 
snuffelen, en een mond met een tongetje waarmee ze likken 
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Scene 8: Lise en Elly: samen praten bij plaatjes

Ontdekken 
Alles draait om: kijken naar het kind, volgen, benoemen en toevoegen 

Lise is een dreumes van bijna 2 jaar. Op een bedachtzame manier ontdekt ze wat er op een 
bladzijde te zien is. Dat zie je dreumesen vaak zo doen. Je ziet hen denken en al heel wat verwerken 
in hun kleine hersentjes. Weer is een juiste afstemming heel belangrijk. Elly neemt het initiatief in 
haar rol als voorlezer. Ze lokt Lise uit tot meedoen: hap hap hap, dat zijn zaadjes.  
Lise begrijpt het. Het gaat om eten en ze doet Elly na. Als Lise de bladzijde om wil slaan laat Elly 
zien dat het deurtje open kan, maar laat het haar zelf doen en wacht af. Lise wijst en zegt: ‘tractor’. 
Ze krijgt als antwoord: ‘Ja, dat is een tractor’. Stilte. Lise kijkt en denkt. Even later zegt Lise: ‘grote 
wielen,’ en ze wijst op het grote wiel van de tractor. Dat is een mooi moment om feedback te geven 
en iets toe te voegen: ‘ja, de tractor heeft grote wielen. En de tractor heeft een stuur, kijk hier. En kijk 
hier is nog een wiel!’. Lise denkt en denkt en laat het tot zich doordringen. Wat ziet ze en wat hoort 
ze vertellen? Bij een kind als Lise begrijp je vanzelf dat je je maar beter in kunt houden als voorlezer. 
Omdat Lise de ruimte en de tijd krijgt, merk je dat ze heel wat weet. Ze krijgt de kans om na te 
denken hoe je iets zegt en kan naar de juiste woorden zoeken.

Door de ogen van het kind
• .. zie 1. aandachtspunt trainer, op de volgende pagina

Taalstimulering
Elly wijst aan in het boek en vertelt wat er te zien is.. De kip eet zaadjes…hap hap hap…  
Ze zegt na wat Lise zegt en breidt dit uit tot een hele zin… hap hap hap. De kip gaat eten, hap hap… 
zaadjes eten … de kip eet zaadjes, …. een tractor… dat heb je goed gezien … er zit een tractor achter de 
deurtjes… Ze gaat in op wat Lise zegt …. muisje… piep piep .. hier zit een muisje en daar zit een muisje 
in de grote tractor. En even later … rijden… de auto rijdt, de grote tractor rijdt over de weg… Ze brengt 
onder woorden wat Lise doet.. hèhè, moet je er van zuchten?... hoor je de kindjes…? 

Toelichting
• let op goed taalaanbod en lok taalproductie uit. Herhaal wat een kind zelf zegt en breidt dit uit 

met aanvulling of een hele zin.
• je kunt een dreumes goed vragen om iets aan te wijzen, of om te vertellen hoe iets heet.
• een dreumes begrijpt nog geen verhaaltje met een begin en een eind



38

Fase voorleesontwikkeling
Fase 3: gericht op de inhoud van het boekje

1.  Aandachtspunt voor de trainer.
Het is gebleken dat tijdens het tonen van juist deze scene het storend is om iets tussendoor te 
vertellen. Dus er wordt pas achteraf ‘door de ogen van de dreumes’ verteld. Eventueel vertel je 
achteraf wat je belangrijk vindt en toon het fragment eventueel nog een keer. 

2.  Aandachtspunt voor de trainer
Deze scene met Lise is een mooi voorbeeld van het leesgedrag van een bijna tweejarige. Laat deze 
scene eens vergelijken met de eerste scene waarin een baby van drie maanden geboeid kijkt naar 
een boekje met zwart-witcontrast. Wat gebeurt er veel in ruim anderhalf jaar!

3.  Aandachtspunt voor de trainer
Omdat het boekje dat hier gebruikt wordt eigenlijk een heel eenvoudig verhaaltje bevat, komt vaak 
de vraag naar de leeftijd waarop kinderen een verhaaltje gaan begrijpen. Onder een verhaaltje 
begrijpen moet verstaan worden: weten dat een verhaaltje vooraan begint, dat er daarna op elke 
pagina iets gebeurt en dat de laatste bladzijde het einde is met meestal iets verrassends. 
Pas na twee jaar, soms zelfs ruim daarna, worden op elkaar volgende gebeurtenissen in een heel 
eenvoudig verhaaltje begrepen: de kip zoekt haar kuikentjes en vindt ze op de laatste bladzijde.

Tips vaardigheden interactief voorlezen 
 
Wanneer een dreumes snapt wat op een plaatje te zien is en daarbij vertelt
• Laat de dreumes met het boekje doen wat hij zelf wil. Laat het kind de ’baas van het boek’ zijn
• Geef het kind alle ruimte en tijd om in eigen tempo te reageren op wat het ziet. Heb geduld en 

forceer het kind niet om iets anders te doen of op een volgende bladzijde te kijken
• Kijk goed naar het kind, wacht op de eigen initiatieven van het kind en volg die
• Soms, of bij sommige kinderen, kun je bepaalde momenten oppakken om zelf het initiatief te 

nemen: kijk eens wat daar nou is! Dat is leuk! Zullen we eens kijken wat er komt? Kijk eens wat 
er achter dat deurtje is! Oef, wat is dat nou? Ik zie een… jij ook? Kijk daar nou toch!

• Je kunt vragen stellen maar doe dat niet te eenzijdig. Dus niet alleen maar: wat is dat? 
• Als je een vraag stelt geef dan niet zelf meteen het antwoord. Heb geduld
• Als je een invulvraag stelt, vul dan niet zelf het antwoord in. Geef het kind de tijd om na te 

denken over je vraag 
• Benoem niet alleen de namen van de dingen, dieren en mensen maar praat ook over wat er 

gebeurt. Wat is iemand aan het doen? Waar gaat iemand naartoe? 
• Luister goed naar het kind. Het weet misschien al veel meer en kan misschien al heel wat meer 

zeggen dan jij denkt
• Zorg dat je het kind voldoende uitdaagt: maak het net even een beetje moeilijk
• Vraag dus niet naar bekende weg maar zoek naar onderwerpen waarover je het kind kunt laten 

vertellen
• Herhaling is belangrijk en leuk maar zoek daarnaast altijd naar verrijking: daag het kind uit 

naar nieuwe spannende en leuke ontdekkingen in andere boekjes
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Scene 9: Linda met dreumesen aan de ‘leestafel’

  

Dreumesen aan de ‘leestafel’
Kinderen helpen, volgen en toevoegen 

Linda begeleidt vier dreumesen aan de ‘leestafel’ waar ze diverse boekjes op heeft gelegd.  
De kinderen pakken zelf de boekjes of Linda reikt hen die aan en raapt ze weer op van de grond. 

> Tijd scene 00.00
Fragment 1: lezen met Phileine
Linda kijkt met Phileine een boekje over dieren. Enthousiast reageert Phileine op wat ze ziet: ‘hond’. 
Linda herhaalt het en vraagt meteen ‘hoe doet het hondje’?’ Linda en Phileine zijn beide gericht op 
de plaatjes. Ze geven het poesje een kusje: eerst Linda en Phileine doet haar na. Dan neemt Phileine 
weer een initiatief: ze aait de poes. Linda voegt taal toe door te zeggen: ‘de poes is lekker zacht’. 

Door de ogen van het kind
…. Deze dieren ken ik .. dit is de hond … en miauw … dat is de poes … dat moet Linda ook zien … kijk 
Linda … ik laat zien wat er in mijn boek staat .. doe je mee met mij?

Toelichting 
Je ziet hoe het kind niet alleen weet welk dier te zien is en meteen het dierengeluid maakt, maar 
dat het ook het plaatje van het dier wil aanraken: aaien, kusjes geven en over het plaatje wrijven. 
Het idee om de poes een kusje te geven komt van de volwassene. Het poesje aaien is het initiatief 
van het kind. Of het initiatief tot aanraken nu van de volwassene of het kind komt, duidelijk is dat 
kinderen dat graag doen. Je ziet dat gedrag terugkomen als het kind weer een plaatje van een dier 
ziet: een hamster? Die ga ik aaien en kusjes geven! Dit is blijkbaar een fase waarin het tactiele, het 
aanraken en affectie tonen ook geuit worden naar ‘aaibare’ dieren op papier zoals je echte dieren 
zou aaien.

> Tijd scene 00.45
Fragment 2: lezen met Tim
Linda speelt met Tim, een jongere dreumes die nog minder vaardig is met boekjes hanteren dan 
het meisje Phileine naast hen. Tim wijst met een vingertje naar een plaatje: aanwijsgedrag. Linda 
reageert meteen door te benoemen: ‘o, poesje mauw’ en ze laat Tim met zijn handje de poes aaien. 
Dan blijkt dat Tim ook nog in de fase zit van ‘hanteren van het boek’. Het is nog moeilijk om een 



40

bladzijde om te draaien en het boek om te keren. Linda volgt hem, ze helpt hem en opent het boek 
maar laat hem daarna ook zelf zijn gang gaan. 

Door de ogen van het kind
… een boek … kijk, wat zie ik?.. even wijzen met mijn vingertje .. pats, met mijn hand op het plaatje … 
hoe pak ik dit boek nou vast …. samen aaien met Linda … dat is moeilijk, zo’n zwaar boek openmaken 
… grijpen naar het boek van Phileine kan ik wel goed … o, wacht even Linda heeft weer een plaatje 
tevoorschijn getoverd .. wat zie ik? .. o, nou is het boek weer dicht … ik draai het boek om .. kijk dat lukt 
 
Toelichting 
Een plaatje aanwijzen met een vinger doen kinderen nu ook. Het wijzen betekent: kijk! dit is…  
Maar het aanraken met de vinger heeft ook te maken met de behoefte om dat wat ze zien aan 
te raken en te voelen. Als daarbij ook nog het woord gehoord wordt dat erbij hoort, zal dat goed 
worden opgenomen door de combinatie met de zintuigelijke ervaringen.
Bij dit spel met het boekje is het belangrijkste om te volgen wat het kind wil met het boekje. Het 
boek open maken of een plaatje kijken? ‘Ik zal je wat helpen maar ik laat jou ook zelf doen wat je 
wilt’.

> Tijd scene 01.38 
Fragment 3: lezen met Suze
Linda kijkt nu met Suze in een kiekeboeboekje. Suze is geboeid door de flap die ze open en dicht 
kan doen. Linda is meer gericht op wat er te zien is en hoe ze daarover kan vertellen: Een varkentje. 
Wat doet het varkentje? Het zit in de modder! En even later: het schaapje! Het schaapje is in de 
wei. Waar zijn de bloemetjes? Zullen we het schaapje aaien? Waar is het schaapje? Ze probeert 
Suzes aandacht te richten op wat er te zien maar Suze is nog steeds het meest geboeid door het 
kiekeboespelletje dat ze kan spelen met de flap. 

Door de ogen van het kind
Hé die flap kan ik open en dicht doen… wat zit er achter? … ik hoor wat Linda zegt … een varkentje …. 
en hoe ziet het eruit als ik de flap weer dicht doe?.... nog eens proberen hoe dat gaat …
Kiekeboe!..

Toelichting 
Boeken met flapjes zijn spannende boeken. Telkens opnieuw is het weer een verrassing om te 
zien wat er achter het flapje zit. Ook het zelf kunnen handelen met de flapjes is spannend. De 
kinderen laten zelf het plaatje verdwijnen en halen het weer tevoorschijn. De volwassene speelt het 
kiekeboespelletje mee door te benoemen wat het kind doet: nu maak je de flap open, wat zien we 
daar? … kiekeboe daar is het schaap …. Je maakt de flap weer dicht … weg is het schaap… waar is het 
schaap nou? … achter de flap!
(Toen Linda later zelf dit fragment bekeek zag ze dat ze zelf ijverig bezig was met vertellen en te 
weinig lette op wat Suze bezighield. Ze begreep meteen dat ze wat meer in had kunnen gaan op 
het kiekeboespelletje). 
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‘De leestafel’
De scene eindigt met het beeld van de vier kinderen aan tafel die gretig bezig zijn met boekjes. We 
zien een heel andere setting dan in de voorgaande scenes. Linda is er op gericht om met ieder kind 
apart telkens even te spelen. 

Bespreek met de deelnemers wat prettig is om met de kinderen zo aan een tafel boekjes te lezen. 
En wat is er lastig? Waar zou je op kunnen letten? 

Toelichting 
Door de kinderen in hun stoel aan tafel te zetten bereik je dat ze actief bezig blijven met de boekjes 
en zich erop blijven concentreren. Ze kunnen immers niet wegkruipen. Je kunt op alle kinderen 
blijven letten en met ieder kind apart bezig zijn. 
Omdat ze samen aan tafel zitten is het de kunst om daar gebruik van te maken en in te gaan op 
hoe ze op elkaar letten, mee willen doen met wat de ander doet en meeluisteren en kijken. Je kunt 
deze dreumesen ook goed bij elkaar betrekken. Je brengt het onder woorden, bijvoorbeeld: Phileine 
wil ook graag zien wat in jouw boek staat. We zullen het haar laten zien. Of: zie je dat Phileine? In 
Suzes boek staat ook een schaap.

Fase voorleesontwikkeling
• Fase 2: hanteren van boekjes
• Fase 3: gericht op de inhoud van het boekje 

Tips vaardigheden interactief voorlezen 
 
Wanneer een dreumes vooral bladert in een boekje en plaatjes ontdekt

• Laat de dreumes met het boekje doen wat hij zelf wil. Laat het kind de ’baas van het boek’ zijn
• Ondersteun het boekje voor het kind zodat hij kan bladeren en kijken. Volg wat het wil doen met 

het boek: openmaken, dichtklappen, bladeren, omdraaien, midden in het boek beginnen. Help 
alleen als dat nodig is en doe dat niet te snel. Laat de dreumes het eerst zelf proberen

• Als de dreumes iets ontdekt op een plaatje (kijken en wijzen) concentreer je je op wat er te zien 
is: vertel wat er te zien is. Tik met je vinger op het plaatje

• Blijf bij een plaatje zolang het kind dat wil. Ga dus niet naar een volgende pagina volgens jouw 
tempo maar pas je aan aan het tempo van het kind. Geef het de tijd en de ruimte om zich te 
concentreren

• Probeer het bekijken van een plaatje te verrijken door te praten, een spelletje te doen, een 
rijmpje op te zeggen of een liedje te zingen

• Wil de dreumes op de eerste plaats kriskras door het boek van de ene bladzijde naar de andere 
bladeren dan wordt dat het spelletje dat je meedoet. Ben niet sturend of forceer het kind dus 
niet om iets anders te doen
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Scene 10: Elly met Lise en Mijntje in de schommelstoel 

Een fijn plekje zoeken om te lezen

Lise is zelf met een stapeltje boekjes naar Elly gekomen tijdens het spelen. Ze wil samen boekjes 
kijken. 

> Tijd scene 00.00
Lise installeert zich helemaal zelfstandig in een schommelstoel. Daar wil ze boekjes lezen. Hoewel 
Elly denkt met haar samen in de stoel te gaan zitten, begrijpt die al snel dat Lise een ander plan 
heeft. Ze geeft Lise een boekje. Lise is al meteen bezig met een plaatje in het boek.

> Tijd scene 00.24
Terwijl Elly een stoel voor zichzelf pakt, komt een andere dreumes, Mijntje, bij de schommelstoel. Ze 
vindt het leuk om die te laten schommelen maar ze is ook nieuwsgierig naar wat Lise aan het doen 
is. Elly benoemt wat Mijntje komt doen: ‘kom je ook kijken Mijntje?’ Ze ziet dat Lise naar Mijntje 
kijkt: ‘ja Mijntje is er ook’. Lise bladert en kijkt in het boekje van Dikkie Dik.

Toelichting
Als je met één kind aan het lezen bent is de kans groot dat er andere kinderen bij komen die mee 
willen doen. Het gemakkelijkst is om je open te stellen voor wat er gebeurt en je ook te richten 
op ieder kind dat even komt kijken (en soms ook weer vertrekt). Je volgt dan meerdere kinderen 
tegelijk. De situatie kan heel flexibel en plezierig blijven als je niet teveel zelf wilt bepalen en 
regelen. 

> Tijd scene 00.35
‘Dikkie Dik gaat lekker slapen’, vertelt Elly. Zowel Lise in de stoel als Mijntje vanaf de zijkant kijken 
belangstellend naar hoe Dikkie Dik onder het dekentje ligt. Even later trekt Mijntje het boek weg 
en Lise trekt het terug terwijl ze Elly aankijkt alsof ze zeggen wil ‘dat boek is toch van mij… wij zijn 
toch aan het lezen…! En ze geeft dat aan door te zeggen ‘Lise’. Elly maakt de zin compleet: ‘Lise. Lise 
wil het boek bekijken. En Mijntje dan?’ Ze wacht af wat er gebeurt. Mijntje vindt er zelf wat op: ze 
loopt om, staat nu voor de stoel en maakt aanstalten om ook in de stoel te klimmen. Elly begrijpt 
wat Mijntje wil, helpt door Lise wat op te schuiven en Mijntje te helpen naast haar te gaan zitten. 
‘Lezen’, zegt Lise.
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> Tijd scene 2.00
Samen met een boek, zou dat lukken? Maar Lise wil niet dat Mijntje aan haar boek komt, dus 
Mijntje krijgt nu een ander boekje. Lise is ondertussen toch vooral bezig met wat er in haar eigen 
boekje te zien is. Elly reageert zowel op het plaatje van de kuikens waar Lise naar kijkt, als op het 
schaap waar Mijntje op wijst in haar boek en Elly afwachtend aankijkt. 

Afstemmen op ieder kind apart 
en komen tot samen plezier hebben

Allebei de kinderen zijn bezig met hun eigen boekje maar dan heeft Lise toch meer belangstelling 
voor het zachte schaapje in het boek van Mijntje. Mijntje bedenkt iets leuks: ze doet alsof ze wat 
wol van het schaapje pakt en aan Elly geeft. ‘Wil Lise dat ook eens proberen?’ vraagt Elly en ze volgt 
verder wat de kinderen doen net zolang als ze het leuk vinden om zogenaamd wol van de vacht te 
plukken en aan haar te geven. En er is iets leuks aan toe te voegen: het liedje ‘schaapje schaapje heb 
je witte wol’ . Er ontstaat steeds meer een situatie waarin de twee kinderen samen bezig zijn, ze 
doen elkaar na. Beide kinderen hebben plezier in wat ze doen.

Toelichting
Elly vertelt wat er te zien is in het boek: … Dikkie Dik gaat slapen…. welterusten Dikkie Dik….. Ze 
benoemt wat Mijntje wil en reageert op wat Lise daarvan vindt. Ze benoemt wat ze doet: zal ik jou 
een beetje opschuiven dan kan Mijntje er ook bij’;… mag ik je even helpen…? Soms zeggen eerst de 
kinderen zelf wat ze zien. Elly wacht af, zegt hen na en maakt er een hele zin van. Het initiatief ligt 
vooral bij de kinderen zelf. Elk kind bepaalt zelf wat het doet, wat het bekijkt en of het wil bladeren. 
Het spelletje van het wol pakken en aanreiken is een eigen initiatief van een van de kinderen. Elly 
speelt het spelletje mee, reageert en benoemt wat er gebeurt. 

Taalstimulering
• Let op goed taalaanbod en breng onder woorden wat er gebeurt. Ook als de kinderen reageren 

op elkaar. Herhaal wat een kind zelf zegt en breidt dit uit met aanvulling of een hele zin. 
• Ook het liedje zingen naar aanleiding van het plaatje is een talige toevoeging en uitbreiding van 

het plezier.

Fase voorleesontwikkeling
• Fase 3: gericht op de inhoud van het boekje
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Tips vaardigheden interactief voorlezen 
 
Wanneer een dreumes snapt wat op een plaatje te zien is en daarbij vertelt
• Laat de dreumes met het boekje doen wat hij zelf wil. Laat het kind de ’baas van het boek’ zijn
• Kijk goed naar het kind, wacht op de eigen initiatieven van het kind en volg die
• Soms, of bij sommige kinderen, kun je bepaalde momenten oppakken om zelf het initiatief te 

nemen: kijk eens wat daar nou is! Dat is leuk! Zullen we eens kijken wat er komt? Kijk eens wat 
er achter dat deurtje is! Oef, wat is dat nou? Ik zie een… jij ook? Kijk daar nou toch! 

• Je kunt vragen stellen maar doe dat niet te eenzijdig. Dus niet alleen maar: wat is dat? 
• Als je een vraag stelt geef dan niet zelf meteen het antwoord. Heb geduld
• Als je een invulvraag stelt, vul dan niet zelf het antwoord in. Geef het kind de tijd om na te 

denken over je vraag 
• Benoem niet alleen de namen van de dingen, dieren en mensen maar praat ook over wat er 

gebeurt. Wat is iemand aan het doen? Waar gaat iemand naartoe? 
• Luister goed naar het kind. Het weet misschien al veel meer en kan misschien al heel wat meer 

zeggen dan jij denkt
• Zorg dat je het kind voldoende uitdaagt: maak het net even een beetje moeilijk
• Vraag dus niet naar de bekende weg maar zoek naar onderwerpen waarover je het kind kunt 

laten vertellen
Herhaling is belangrijk en leuk maar zoek daarnaast altijd naar verrijking: daag het kind uit om 
nieuwe spannende en leuke ontdekkingen te doen in andere boekjes.
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10.45 uur (voorbeeldtijd) 

Afronding 
Vraag naar reacties op de film. Ook als er interactie met de deelnemers is geweest tijdens het 
vertonen van de film, is het achteraf de gelegenheid geven om zich te uiten zinvol. Zo ontstaat 
een mooie afsluiting van dit deel van de training en kan de overgang worden gemaakt naar het 
volgende deel van het programma. 

PAUZE (10 min)

10.55 uur (voorbeeldtijd) 

Interactief voorlezen van babyboekjes en dreumesboekjes
Maak een keuze uit werkvorm 1 of 2

Werkvorm 1: zelf aan de slag

Benodigdheden 
• Gevarieerde collectie baby- en dreumesboekjes (voor 0–2 jaar) 
• Opdracht voor iedere deelnemer op papier
• Schrijfgerei

Voorbereiding
Leg op een tafel de boekjes voor baby’s en dreumesen apart neer.
(dus niet de boekjes en prentenboeken voor peuters)

Inhoud 
• De deelnemers bekijken boekjes voor baby’s en dreumesen, verzinnen wat ze met een boekje 

kunnen doen en noteren dat
• De ideeën worden verzameld en op een later moment gebundeld aan de deelnemers 

toegestuurd

Doel
• De deelnemers worden geprikkeld om na te denken over de mogelijkheden die een boekje biedt: 

aanwijzen, vertellen, geluiden maken, spelen, bewegen, zingen, versje opzeggen
• De deelnemers krijgen van een x-aantal boekjes tips en suggesties 
 
Leg uit dat interactief voorlezen op de eerste plaats is reageren op wat de baby en de dreumes zelf 
met het boekje doen. Denk maar aan de filmfragmenten.
Je hebt daarnaast regelmatig de kans om het voorleesmoment te verrijken zonder de baby of de 
dreumes te forceren of veel te sturen. De plaatjes in een boekje helpen je daarbij. 
Wat kun jij bij een plaatje verzinnen? Daar kun je over nadenken en ideetjes verzamelen. 
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Verdeel de deelnemers in tweetallen. Ieder tweetal kiest een of twee boekjes.

Opdracht (zie Kopieerblad 2)
• Kies een boekje dat je leuk en aantrekkelijk vindt
• Bekijk goed wat er op de bladzijden is afgebeeld
• Wat kun jij verzinnen bij de plaatjes van dit boekje en schrijf dit op 

- Wat wijs je aan? 
- Wat vertel je? Welke geluiden kun je misschien bij de plaatjes maken? 
- Verzin een schootspelletje, vingerspelletje of beweegspelletje bij de plaatjes  
- Welke liedjes kun je zingen bij de plaatjes? 
- Welke rijmpjes of versje kun je opzeggen bij de plaatjes? 

Oefen samen de liedjes en spelletjes.

Als er tekst in het boekje staat oefen je het voorlezen hardop. Let bij rijmteksten op het ritme en 
het tempo. Vraag aan je collega of ze goed wil luisteren naar de manier waarop jij leest. Misschien 
heeft zij nog tips voor je? 
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Kopieerblad 2

Opdracht babyboekje of dreumesboekje

1.  Kies een boekje dat je leuk en aantrekkelijk vindt.
2.  Bekijk goed wat er op de bladzijden is afgebeeld.
3.  Wat kun jij verzinnen bij de plaatjes van dit boekje en schrijf dit op.

Wat wijs je aan?

Wat vertel je? Welke geluiden kun je misschien bij de plaatjes maken?

Plaatje       Geluid

Verzin een schootspelletje, vingerspelletje of beweegspelletje bij de plaatjes. 

Welke liedjes kun je zingen bij de plaatjes?

Welke rijmpjes of versje kun je opzeggen bij de plaatjes? 

Weet je nog iets anders dat leuk is om met dit boekje te doen? 
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Werkvorm 2: samen aan de slag
Benodigdheden 
• PP met afbeeldingen van bladzijden van diverse boekjes. Gebruik de PP die hoort bij de 

handleiding of scan zelf de bladzijden uit de boekjes die je wilt gebruiken. Je kunt dan goed 
uitgaan van de boekjes die op dat moment gebruikt worden in het kinderdagverblijf

• Diverse boekjes voor baby’s en dreumesen, onder andere de boekjes die je op het scherm laat 
zien: Voor suggesties boekjes: Zie www.leesplein.nl en www.ellyvanderlinden.nl

• Schrijfgerei

Voorbereiding
Maak de apparatuur in orde om de PP te tonen.
Leg op een tafel de boekjes voor baby’s en dreumesen apart neer.

Inhoud 
• De deelnemers bekijken gezamenlijk de beelden van de boekjes op het scherm. De interactie 

wordt geoefend en er wordt voorbeeldgedrag getoond
• De ideeën worden genoteerd door de deelnemers zelf

Doel
• De deelnemers worden geprikkeld om na te denken over de mogelijkheden die een boekje biedt: 

aanwijzen, vertellen, geluiden maken, spelen, bewegen, zingen, versje opzeggen
• De deelnemers krijgen van een x-aantal plaatjes tips en suggesties  

Leg uit dat interactief voorlezen op de eerste plaats is reageren op wat de baby en de dreumes zelf 
met het boekje doen. Denk maar aan de filmfragmenten.
Je hebt daarnaast regelmatig de kans om het voorleesmoment te verrijken zonder de baby of de 
dreumes te forceren of veel te sturen. De plaatjes in een boekje helpen je daarbij. 
 
Wat kun jij bij een plaatje verzinnen? Daar kun je over nadenken en ideetjes verzamelen. 

Op het scherm worden telkens pagina’s van boekjes vertoond. 
Wat zeg je? Wat doe je? 
Gezamenlijk wordt bedacht hoe de interactie kan verlopen en wat er bij het plaatje bedacht kan 
worden: aanwijzen, vertellen, geluidjes maken, spelletje, zingen, lezen, liedje zingen, versje zeggen. 
Je kunt beurten geven en men vult elkaar aan. 
Iedereen doet mee met de liedjes, versjes en spelletjes
Ieder maakt voor zichzelf notities
Bedenk als trainer zelf voldoende suggesties om voor te doen en aan te vullen.
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Enkele voorbeelden van bladzijden die op de PP staan die bij de handleiding hoort 
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11.25 uur (voorbeeldtijd)

Het organiseren van het interactief voorlezen met baby of dreumes 

Benodigdheden
• Flap-over met stift

Uitleg
De deelnemers hebben de filmfragmenten gezien en hebben nu een beeld van hoe interactief 
voorlezen met baby’s en dreumesen gaat. ‘Dat kunnen jullie ook!’

‘Zo doen wij dat hier altijd!’ 
Het is van belang dat er voorleesroutines zijn in de groep: zowel voor de pedagogisch medewerkers 
als voor de kinderen: zo doen wij dat hier altijd! Zowel de kinderen als de pedagogisch 
medewerkers zijn gewend aan deze manier van doen. 

Spontane momenten
Met baby’s, dreumesen en peuters zijn interactieve voorleesmomenten vaak spontane momenten. 
Een kind komt zelf met een boek naar je toe of je pakt een boekje als het bij je zit of op schoot zit. 
Dit is ook een voorleesroutine: zo doen wij dat samen hier! 

Vraag je eens af:
• Waar zitten we?
• Wanneer doen we dat?
• Met wie: individueel, met twee kinderen of meer?
• Hoe lang duurt het ongeveer?
• Waar halen we de boekjes vandaan/waar liggen de boekjes?

De kans bestaat dat nu praktische bezwaren geuit worden. Pedagogisch medewerkers brengen 
vaak naar voren bijvoorbeeld:
Je moet er wel tijd voor hebben/Je moet er wel tijd voor kunnen maken
• Pas aan het einde van de dag kun je even iets rustig met een paar kinderen doen
• Je wordt steeds gestoord door telefoon, ouder die binnenkomt, enz.
• Als je met een kind even lekker zit te lezen komen er steeds andere kinderen bij
• Er is al zoveel dat we moeten doen
• Je moet wel boekjes hebben
• Wij mogen geen stoffen boekjes gebruiken omdat we die niet op 60 graden kunnen wassen 

1.  Aandachtspunt voor de trainer
Bedenk dat pedagogisch medewerkers vaak heel praktische mensen zijn. Op dat vlak zien ze dan 
ook vaak het eerst de meeste problemen. Dit is meestal ook heel reëel: ze hebben het druk, hebben 
veel zorgtaken, moeten voortdurend overal op letten. 
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Verzamel de knelpunten op een flap-over: zet alles onder elkaar.

2.  Aandachtspunt voor de trainer
Geef de deelnemers voldoende ruimte om lucht te geven aan hun zorgen en bezwaren. Ga niet  
in discussie en laat de deelnemers ook niet met elkaar in discussie gaan. Stel voor om dadelijk 
creatief te kijken hoe met de bezwaren omgegaan kan worden.

Vraag: 
Wat kunnen we bedenken om deze bezwaren kwijt te raken?
Laat de deelnemers zelf reageren. Let erop dat het nog steeds over lezen met baby’s en dreumesen 
gaat. Er wordt nog steeds niet een boekje van voor naar achter voorgelezen als een verhaaltje. Het 
zijn korte voorleesmomenten die je vaak even met één kind meemaakt. 
 

Denk aan:
• Als je goed oplet zijn er heel veel momenten dat je even met een kind een boekje kunt kijken. 
• Als een kind op schoot zit en heel actief is, wakker is, ga je spelen. Een boek is een fijn middel om 

samen mee te spelen en interactief met het kind bezig te zijn
• Het voorlezen duurt meestal maar kort. Dat is goed, het hoeft niet lang te duren, als het maar 

rijke interactieve leesmomenten zijn zoals in de filmfragmenten 
• Je zit met een kind te lezen en andere kinderen komen erbij en vertrekken weer. Hoe soepel kan 

dit verlopen? Je tilt een kind naast je op de bank erbij, laat het meedoen of je geeft het even een 
ander boekje. Je kunt best met twee of drie kinderen tegelijk interactief zijn met verschillende 
boekjes. Als een kind weer vertrekt is dat ook goed

• Als je kinderen actief betrekt blijven ze betrokken, kijken en meedoen. Je hebt je handen dan vol 
maar het wordt een leuk voorleesmoment

• Als je ziet dat een collega bezig is met een boekje dan kun jij misschien erop letten dat je de 
korte storingen opvangt. Je kunt hier met elkaar afspraken over maken

• Bespreek met je leidinggevende welke mogelijkheden je hebt om met de kinderen regelmatig 
boekjes te lezen. Bedenk of je er prioriteit aan kunt en mag geven. Wat zou er moeten 
veranderen om de tijd en ruimte daarvoor te krijgen? Dus denk er samen over. Het is niet iets 
(geen zorg of opgave) van jou alleen

• Alles is belangrijk: samen spelen, samen praten, samen zingen, én samen boekjes kijken.  
Ga eens na of een van die activiteiten naar verhouding veel meer gedaan wordt dan de andere? 
Kan dat misschien ook anders zodat alles evenredig goed aan bod komt

• Als je niet zo van voorlezen houdt, zal je het minder vaak doen. Misschien ga je vanaf nu 
ontdekken dat voorlezen best leuk is en niet zo moeilijk als je misschien dacht

• Bedenk hoe de boekjes in je groepsruimte het beste een plekje kunnen krijgen. Het is fijn als 
kruipertjes en (beginnende) lopertjes zelf een boekje uit een bak of mand kunnen halen.

• Het bezwaar van het wassen van boekjes kun je bespreekbaar maken met de leiding 
Als het beleid streng blijft dan zoek je je toevlucht tot vooral kunststof boekjes. Die kunnen goed 
gereinigd worden 
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3.  Aandachtspunt voor de trainer
Het kan voor de deelnemers heel lastig worden als ze zich gaan realiseren dat ze misschien hun 
manier van doen zullen moeten veranderen. Dat wordt waarschijnlijk niet zo geuit. 
Breng ter sprake dat het voor de meeste mensen lastig is om hun gedrag, patronen en routines te 
veranderen. Maar is het niet de moeite waard? Een inspirerende benadering om het wel te gaan 
doen werkt beter dan hen proberen te overtuigen met allerlei argumenten.

Verzamel nog meer ‘oplossingen’ en ‘overwegingen’ van de deelnemers zelf tijdens de trainingen 
die je geeft en voeg die toe aan bovenstaand lijstje. 

Sluit af met een bemoedigende ‘boodschap’, bijvoorbeeld: ‘probeer gewoon eens iets, praat er met 
elkaar over of het bevalt. Het hoeft niet meteen heel goed te lukken. Wat jullie in de film hebben 
gezien kunnen jullie ook! Dat weet ik zeker!’

Evaluatie en Afsluiting 
11.45 uur (voorbeeldtijd) 
De deelnemers geven in een kort zinnetje aan hoe ze de bijeenkomst hebben ervaren.

Vooruitkijken naar volgende bijeenkomst
We gaan dan het interactief voorlezen met peuters bespreken: 2 – 4 jaar. Daar komen weer andere 
onderwerpen bij kijken. We bekijken filmfragmenten van interactief voorlezen aan  
2 – 4 jarigen. En we leren welke mogelijkheden boeken geven om interactief voor te lezen. 

Opdracht voor de volgende bijeenkomst
Denk na over hoe je nu peuters boeken voorleest. 
Wat gaat goed en wat gaat lastig?

Suggestie
Geef de deelnemers de gelegenheid om een aantal baby- en dreumesboekjes te lenen om in hun 
eigen groep mee aan de slag te gaan.
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Uitwerking bijeenkomst 2
Interactief voorlezen in het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal met peuters  
(2–4 jarigen)

9.15 uur (voorbeeldtijd) 

Inloopkwartiertje
Zorg weer voor naambordjes

Ontvangst deelnemers
Ontvang de deelnemers zoals in de eerste bijeenkomst in een ‘kinderboekensfeer’ 

9.30 uur (voorbeeldtijd)

Openingsverhalen
Om de aansluiting te maken met de vorige bijeenkomst nodig je de deelnemers uit om iets te 
vertellen:

Vraag
• Vertel een leuke of positieve ervaring over interactief voorlezen met een baby of dreumes 

1. Aandachtspunt voor de trainer
Luister goed naar wat de deelnemers vertellen. Het geeft aan hoe ze de inhoud van de vorige 
bijeenkomst hebben opgepakt en hoe deze heeft doorgewerkt in de praktijk. Hoe is de toon?  
Heeft men zich vooral gericht op het interactief voorlezen met baby en dreumes? Is het gelukt en 
ging het goed? Hoe enthousiast zijn de deelnemers? Wees complimenteus naar hen vanwege hun 
enthousiasme en de inspanningen die ze zich hebben getroost (ook al vind je die minder dan je 
graag zou zien). Wees bemoedigend naar de deelnemers als dat nodig is om vooral een en ander te 
blijven proberen. Het interactief voorlezen zal steeds beter gaan!

En in aansluiting daarop:
Vertel over je opdracht (in eerste bijeenkomst tot slot meegegeven)
• Denk na over hoe je nu peuters boeken voorleest. 
• Wat gaat goed en wat gaat lastig?

Noteer wat steekwoorden op een flap-over. Leg uit dat in het laatste half uur van deze bijeenkomst 
weer gesproken gaat worden over het organiseren van het interactief voorlezen met peuters. Dan 
heeft men al meer geleerd over hoe interactief voorlezen met peuters gaat en men heeft weer wat 
filmpjes gezien.
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9.45 uur (voorbeeldtijd) 

BoekStartfilm ‘Interactief voorlezen in de kinderopvang aan 0-4 jarigen’ 
(45 minuten)

Interactief voorlezen:  
Hoe gaat dat met peuters, de 2–4 jarigen.

Maak gebruik van de opmerkingen en aanwijzingen in bijeenkomst 1 die je nu ook kunt gebruiken 
ter inleiding en begeleiding van de filmfragmenten.

Je toont scene 11, 12 en 13 van de dvd. Deze scenes bestaan uit een aantal fragmenten. 
Dit zijn de scenes die gaan over interactief voorlezen met peuters: de 2–4 jarigen. 

Bij ieder fragment staat in deze handleiding een uitgebreide toelichting. Maak hieruit je eigen 
keuze van wat je over wilt dragen aan de deelnemers.

Geef ruimte aan deelnemers om commentaar te geven en vragen te stellen.

De deelnemers krijgen de Tips vaardigheden interactief voorlezen op papier. Zie reader achterin.
Toon eerst de beide boeken die voorgelezen worden: ‘Mama kwijt’ en ‘De rommelige reus’.  
Leg uit hoe de verhalen zijn of lees ze voor. Vertel dat u nu niet interactief voorleest maar dat dit 
voorlezen bedoeld is om de deelnemers kennis te laten maken met de inhoud van het boek: het 
verhaal en de illustraties. Als de deelnemers de verhalen kennen kunnen ze beter volgen wat er in 
de film gebeurt. 
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Scene 11: Kari leest voor ‘Mama kwijt’ 

Voorleessituatie
De pedagogisch medewerker Kari leest voor in een kinderdagverblijf in Drunen.
Ze zit met de kinderen in de dagverblijfruimte. De andere kinderen spelen in de hal. Dit is nu 
speciaal zo georganiseerd voor de filmopnamen. Het kan echter ook zo gebeuren terwijl de andere 
kinderen binnen spelen. Die weten dat ze niet moeten storen bij het groepje dat voor gelezen 
wordt. Ze weten: straks zijn wij aan de beurt! In dit kinderdagverblijf is men gewend om op deze 
manier samen op het grote kussen voor te lezen met groepjes kinderen.

Het prentenboek is nieuw voor de kinderen. 

> Tijd scene 00.00 ‘Mama kwijt’

Zo heet het boek. We zijn benieuwd.
Kari vertelt hoe het boek heet en geeft aan dat ze benieuwd is. De kinderen kijken aandachtig naar 
de kaft en de eerste titelbladzijden. Ze vertellen wat ze zien. Eén kind herhaalt telkens de zinnen die 
Kari zegt en een ander kind benoemt dat ze een donker bos ziet. 

Tips vaardigheid interactief voorlezen 
Wijzen op de titel van het boek maakt kinderen vertrouwd met hoe boeken in elkaar zitten: op de 
voorkant staat hoe het boek heet. (Doel ontluikende gelleterdheid: boekoriëntatie) 
Als je de titel op de kaft leest worden er verwachtingen gewekt: waar gaat het verhaal over? 
Is mama kwijt? Welke mama? De mama van dit uiltje? Door de opmerking ‘Ik ben benieuwd’, 
verwoord je wat de kinderen waarschijnlijk ook voelen, namelijk nieuwsgierigheid: hoe zou het 
verhaal zijn? En het zal zich afspelen in het donkere bos. De belangstelling van de kinderen is 
gewekt! 
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> Tijd scene 00.37 

 

Tekst lezen

Nieuwe woorden en begrippen horen
Kari leest de tekst: ‘Geen paniek vriendje’. De toon waarop gelezen wordt is hier belangrijk. Die is 
kordaat en geruststellend. De kinderen voelen daardoor aan dat eekhoorn het kleine uiltje vast wel 
goed zal helpen. 

Tips vaardigheid interactief voorlezen 
In de tekst staat het moeilijke begrip: ‘Geen paniek vriendje’ dat gewoon gelezen wordt. Het is goed 
dat de tekst niet veranderd wordt. De kinderen horen een nieuw woord dat ze in de dagelijkse 
spreektaal niet zo vaak zullen horen. Als ze dit begrip een paar keer tot zich door laten dringen 
voelen ze aan wat het betekent zonder dat het wordt uitgelegd. 

Je kunt het woord ook nu, of de volgende keer dat je het het boek weer voorleest, met andere 
woorden zeggen. Maar dan als toevoeging. Niet ter vervanging. Je benoemt het allebei: ‘geen 
paniek vriendje. Je hoeft niet bang te zijn’.
 
> Tijd scene 01.18 

Alle kinderen erbij betrekken en aanspreken met hun naam
Kari wacht en kijkt de kinderen aan na: ‘Gevonden! Hier is jouw mama’. De kinderen zien meteen 
dat het niet waar is. Het is een beer. Daarop vraagt Kari: Is de beer de mama van uiltje? Kari 
vergelijkt en wijst aan: het uiltje en de beer, die zijn niet hetzelfde!
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Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Je kijkt alle kinderen in het groepje telkens aan, dus niet alleen de kinderen die het snelst het 
woord nemen. Als je ieder kind aankijkt en aanspreekt blijven ze betrokken. Een kind voelt dat 
het aandacht krijgt en gezien wordt. Wanneer je de kinderen bij hun naam noemt werkt dat nog 
sterker.

Er wordt geconcludeerd dat het uiltje en de beer niet hetzelfde zijn. De interactie zou meer 
uitgebreid kunnen worden door een vraag toe te voegen om de kinderen te laten beschrijven: Hoe 
ziet de beer er dan uit? Of moeilijker: Wat is er anders? Zijn kop? Vertel eens hoe zijn kop eruit ziet? 
Zijn poten? Vertel eens hoe die eruit zien? En hoe ziet dat er uit bij het uiltje? 

Puntige oren

Kijk, dat ziet er zo uit. Doe je mee? 

De zoektocht wordt voortgezet: mama is nog steeds niet gevonden. Mama heeft puntige oren. Kari 
maakt met haar vingers puntige oren. Paar kinderen doen haar meteen na. Berra doet ook mee na 
aanmoediging van Kari. 

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Met gebaren kun je veel uitleggen. Doe voor, laat zien en nodig de kinderen uit om mee te doen.
  
Vertel het maar

Kind krijgt ruimte om zijn/haar visie te vertellen

De kinderen begrijpen meteen dat het konijn de mama niet is. Maar is het wel een konijn? Een kind 
legt uit dat het een haas is want hij heeft lange oren. 

Tip vaardigheid interactief voorlezen
Toon je nieuwsgierig naar de meningen en reacties van de kinderen. Laat hen die uiten op hun 
eigen manier. Dat kan heel verrassend zijn. Kinderen steken veel op van de opvattingen van andere 
kinderen. Kari laat de mening overeind van het kind dat vertelt dat het toch echt een haas is. 
Hoewel je natuurlijk ook konijnen hebt met lange oren, spreekt Kari haar niet tegen. Als het echt 
niet juist is wat er gezegd wordt kun je samen uitzoeken of het waar is of niet.
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> Tijd scene 02.57

Begrijpen 

Waarom heeft mama uil een traan?

Kari leest enthousiast dat ze nu mama gevonden hebben. De kinderen kijken verheugd. Daar is 
mama uil! Kari legt uit dat mama ook heel blij is dat ze uiltje ziet. Een kind merkt de traan op en 
concludeert dat ze huilt is omdat ze haar uiltje kwijt was. Kari hoeft alleen toe te voegen: daarom 
was ze een beetje verdrietig denk ik. 

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Kinderen begrijpen beelden snel. Als je een traan ziet op de wang van mama uil dan is dat omdat 
ze huilt. Een kind vertelt dat mama verdrietig is. Maak een inschatting van welke gevoelens bij de 
kinderen hiermee gepaard gaan. Wacht de reacties af en let goed op hoe een en ander begrepen 
wordt. Natuurlijk is het fijn dat mama gevonden is maar mama was eerst heel verdrietig dat ze 
haar uiltje kwijt was. Ze heeft hem overal gezocht. Dit idee geeft de kinderen veel voldoening.  
Breng dit goed onder woorden. Bewijs dat het echt waar is dat mama uil op zoek was: Je kunt terug 
laten kijken naar de silhouetten in het bos. Daar is het silhouet van de zoekende mama te zien. 

Een van de kinderen zegt als mama uil en het kleine uiltje elkaar gevonden hebben: ‘nu stopt het’. 
Ze denkt dat het boekje nu is afgelopen. Kari geeft aan dat ze denkt van niet en slaat de bladzijde 
om. Ze weet dat er nog iets komt. 

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Kinderen die vertrouwd zijn met verhalen weten dat een verhaal eindigt als het probleem 
is opgelost: dat houdt in dat dit kind weet hoe verhalen in elkaar zitten. Gebruik zinnen en 
toevoegingen die te maken hebben met dit begrip. Zeg bijvoorbeeld bij dit boek: Jij denkt dat het 
verhaal nu afgelopen is? Dat het stopt? Maar het verhaal is nog niet afgelopen. Er zijn nog een paar 
bladzijden. Wat zou er nog gebeuren?
(Doel Ontluikende geletterdheid: verhaalbegrip) 
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Scene 12: Chantal leest voor: ‘Mama kwijt’

Voorleessituatie
De pedagogisch medewerker Chantal leest voor in een kinderdagverblijf in Eindhoven (Korein). Ze 
zit met de kinderen in de dagverblijfruimte. De andere kinderen spelen buiten.  
Dit is nu speciaal zo georganiseerd voor de filmopnamen, maar het voorlezen gebeurt zo ook 
terwijl de andere kinderen binnen spelen. Die weten dat ze niet moeten storen bij het groepje dat 
voorgelezen wordt. Ze weten: straks zijn wij aan de beurt. Om de filmopnamen te kunnen maken 
zit het groepje nu midden in het lokaal. In normale omstandigheden gebeurt het voorlezen in een 
hoek van het lokaal waar het wat rustiger is. 

Het prentenboek is nieuw voor de kinderen. 

> Tijd scene 00.00
Chantal heeft ervoor gezorgd dat alle vier de kinderen goed zitten en ze heeft hen gevraagd of ze 
het boek goed kunnen zien. Een van de kinderen zegt: ‘jij leest dat’. Chantal reageert met: ‘Ja dan 
gaan we lezen hè? En even later nog eens ‘Ik ga nu lezen, ik ga vertellen, kijk!’ 

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Het kind geeft er blijk van dat het weet dat boeken gelezen geworden. Hij weet hoe voorlezen gaat. 
Dit past bij ontluikende geletterdheid: de kennis die een kind heeft over lezen voordat het zelf kan 
lezen. Door op woorden en zinnen op de bladzijde te wijzen geef je aan dat je daar iets mee doet: 
die lees je. 

(Wat niet op de film staat is een vraag van dit kind vooraf: ‘Lezen? Hoe doe je dat eigenlijk lezen?’ 
Dus hij is met dat begrip bezig, hij vraagt zich iets af. Chantal reageerde daar overigens niet op.) 
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> Tijd scene 00.16 Plaatje begrijpen

Wat is er aan de hand? 

Chantal wijst op het plaatje. Ze stelt een uitnodigende vraag: ‘wat zien jullie hier?’ en ze geeft beide 
kinderen die een antwoord geven een reactie door hen na te zeggen. Ze reageert dus niet alleen op 
het jongetje dat vrij luid antwoordt ‘een boom’. Ook het meisje dat heel zachtjes zegt: ‘uil’, ziet en 
hoort ze. Vraag: ‘wat zijn ze aan het doen?’ ‘Aan het slapen’ en Chantal voegt toe: ‘Ja, want ze hebben 
de oogjes dicht’. Vraag: ‘Wat doet het kleine uiltje dan?’ en jongetje antwoordt: ‘Even goed kijken 
dat hij niet valt hè?’ Chantal maakt een schrikgebaar ‘o jee dat zie ik ook’, en ze betrekt alle kinderen 
erbij door hen vragend aan te kijken: hebben jullie dat ook gezien? Mooi is hoe het meisje meteen 
een oplossing bedenkt voor het uiltje: ‘hij moet op het kleine boompje staan’. Chantal geeft aan dat 
dat inderdaad zou kunnen en gaat verder. 

Ze vraagt: ‘Wat gebeurt er nou?’ En weer antwoordt het jongetje als eerste: ‘het uiltje valt naar 
beneden’. Chantal kijkt alle kinderen aan. Ze zijn nu allemaal geboeid door wat ze zien. ‘O jee!’ Ze 
geeft alle kinderen de ruimte en de tijd om te reageren. 

Een kind vraagt zich af ‘Waar is de grote uil nou?’ Chantal herhaalt die vraag en kijkt de kinderen 
weer uitnodigend aan. Ze speelt de vraag door naar de andere kinderen. Nu reageert een ander 
kind heel adequaat. Hij wijst en zegt: ‘die is nog steeds aan het slapen in de grote boom!’ ‘Zou je 
denken?’, vraagt Chantal. Als ze nog eens op die opmerking door wil gaan komt een ander kind 
ertussen met een interessante waarneming: ‘de andere dieren kijken naar hem’ en wordt er 
overgeschakeld op dat onderwerp.

Een kind komt wat naar voren om beter te kijken, wijst iets aan en vraagt: ‘Wat is dit?’ Chantal geeft 
niet zelf het antwoord maar speelt die terug naar de kinderen ‘Ja, wat is dat?’ Een ander kind geeft 
het antwoord ‘Een beer’. 

Ook het konijn wordt ontdekt. Een van de kinderen begrijpt de uitdrukking op de gezichten van de 
dieren en maakt een prachtige opmerking: ‘Ze kijken een beetje verbaasd’. Chantal pikt het meteen 
op ‘want hé, er valt zomaar een uiltje uit de boom,’ zegt ze, terwijl ze zelf ook heel verbaasd kijkt. 

Een kind maakt zich zorgen en zegt bezwerend dat de beer het uiltje niet op zal eten. Chantal stelt 
het gerust: dat doet de beer niet. 

Tips vaardigheid interactief voorlezen 
Door uitnodigende open vragen te stellen lok je kinderen uit om te praten en om mee te doen. 

Het is belangrijk om ieder kind met zijn initiatieven en reacties te zien en te horen en dat te laten 
merken. Niet alleen de kinderen die het hardst praten en het snelst antwoorden. 
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Als een kind een opmerking maakt, wordt die doorgespeeld naar de andere kinderen: ‘Hebben jullie 
dat ook gezien?’ 

Geef de kinderen de tijd en de ruimte om goed te kijken zodat tot hen door kan dringen wat er 
gebeurt. Pas dan reageren ze. Het ene kind doet dat sneller dan het andere, maar door rustig te 
wachten kan ieder kind zijn gedachten ordenen. Kinderen gaan zich in die tijd bijvoorbeeld iets 
afvragen en komen daarmee voor de dag: ‘waar is de grote uil nou?’, ‘wat is dit?’, ‘gaat de beer hem 
niet opeten?’ 
Alle kinderen blijven betrokken als er naar hen geluisterd wordt. Hun vraag wordt gehoord en ze 
krijgen bevredigende antwoorden. Dit is het voordeel van lezen met een kleine groep kinderen.  
Met een grote groep kinderen is dit bijna niet mogelijk.

> Tijd scene 02.20 Dat is mama uil niet. 

Leesplezier en vertrouwen dat het wel goed komt
‘Mama is heel groot’. Chantal voelt aan dat ze nu moet lezen zonder iets te vragen of op te merken. 
Zo komt goed tot zijn recht wat er gebeurt. Ze let heel goed op de kinderen terwijl ze leest. Ze 
maakt gebaren, leest langzaam genoeg en pauzeert tussen de zinnen. Ze toont veel expressie op 
haar gezicht en speelt het verhaal goed mee. ‘Gevonden!’ leest ze op een zekere toon. Maar door 
haar vrolijke blik laat ze zien dat ze niet gelooft dat dit waar is en ze ziet ook meteen dat het meisje 
naast haar het hoofd schudt. Ze wijst naar het kind en schudt met haar hoofd alsof ze wil zeggen 
‘nee hè, jij hebt ook gezien dat het niet goed is’. Ze spreekt haar daarna aan: ‘Mirte zegt al nee hè. 
Wat is dit? ‘Een beer!’ Hier zie je heel goed het plezier van de kinderen in het verhaal. Ze leven mee 
met het uiltje die zegt: ‘Nee! Dat is mama niet’ Je ziet dat de kinderen er vertrouwen in hebben dat 
het wel goed zal komen. Zoveel ervaring hebben deze kinderen al met verhalen. 

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Door voor te lezen met heldere intonatie en passende expressie ben je een prettige voorlezer.  
De kinderen genieten daarvan. Je kunt door laten schemeren wat er in je omgaat naar aanleiding 
van wat je leest, bijvoorbeeld: je kijkt op een vrolijke manier bedenkelijk. Je laat zien dat je er niets 
van gelooft dat de beer de mama van uiltje is. Je bent dan een mooi voorbeeld van wat jij begrijpt 
en hoe jij je emoties laat zien. Kinderen immiteren die uitdrukking en begrijpen de betekenis 
ervan.
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> Tijd scene 3.14 Samenvatten en conclusie trekken. 

De kleine uil is zijn mama nog steeds kwijt 

Nadat ook de andere dieren niet de mama blijken te zijn vat Chantal het probleem en de stand van 
zaken samen: ‘Och, die kleine uil is zijn mama nog steeds kwijt’ en ze vraagt de kinderen ‘weten 
jullie hoe mama eruit ziet?’ Dat is een manier om nog eens te herhalen: mama heeft grote ogen 
en wat nog meer? Daar weten de kinderen niet meteen het antwoord op en Chantal stelt voor om 
even te kijken. Ze bladert terug naar voren in het boek naar de boom waarin mama uil zit. En ze 
stelt vast: ‘Wij weten wel hoe mama eruit ziet.’

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Je helpt de kinderen het verhaal te begrijpen en de verhaallijn vast te houden door een keer een 
samenvatting te geven of een samenvattende conclusie te trekken: ‘die kleine uil is nog steeds zijn 
mama kwijt!’ Als je iets niet meer weet, of je wilt checken of je gelijk hebt, kun je terugbladeren: 
‘hoe was het ook al weer?’, ‘weten jullie nog hoe mama uil eruit ziet?’

De groep moet even herschikt worden. Een kind meer naar achteren met de uitleg dat anders de 
andere kinderen het boek niet zien.

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Als voorlezer heb je de taak om steeds op te letten of alle kinderen wel optimaal kunnen meedoen. 
Dus of ze goed zitten: jou goed kunnen zien en horen, en goed het boek kunnen bekijken. 

Chantal leest weer verder. Nu lijkt de oplossing nabij te zijn. Kikker zegt dat die weet waar mama 
is. Chantal kijkt weer naar de kinderen. Zou dat waar zijn? Het jongetje naast haar vertelt: ‘in het 
donkere bos!’ Chantal gaat mee met dit idee: ‘dat zou best wel eens kunnen!’ Ze herhaalt nog eens: 
‘hee, mama uil is haar uiltje ook overal aan het zoeken!’ Wat vinden de kinderen daar nou van? 
Ongeduldig wil een kind nu ‘naar het donkere bos’. Chantal snapt dat hij dat spannend vindt en 
zegt dat ook. Nu komen de andere kinderen ook met wat zij daarvan vinden: zij vinden het donkere 
bos niet spannend. Chantal laat hen dat vertellen, geeft ieder kind aandacht maar gaat er niet 
op door. Zo houdt ze de leiding en dwaalt niet af. Met veel belangstelling wordt gekeken naar het 
donkere bos: kijk, ze zien het silhouet van mama. En ja hoor ‘dat is mijn mama!’ horen ze uiltje 
zeggen. 

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Soms vertellen kinderen van alles tussendoor, waardoor het risico ontstaat dat het gesprek alle 
kanten opgaat. Of kinderen herhalen elkaar, praten elkaar na: ‘ik heb ook … , ik ben ook … enz.’ In de 
meeste gevallen is dit niet verrijkend voor het gesprek. Je kunt erop letten dat je de leiding houdt. 
Je reageert niet teveel op een vragende toon want dan gaan de kinderen door.  
Je vat samen wat ze zeggen en brengt de aandacht terug naar het boek: ‘kom we gaan kijken in het 
boek … enz.’ 
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> Tijd scene 05.27 Geruststellend einde 

Geen zorg: mama uil let goed op het kleine uiltje 

De laatste bladzijde wordt bekeken. Chantal kan het nu bijna helemaal aan de kinderen overlaten. 
Ze maakt alleen een verbaasd geluid: ‘Heee’. En ja hoor, de kinderen merken op dat het uiltje 
weer slaapt en merken op: ‘dan valt hij dadelijk nog een keer naar beneden!’ ‘Misschien wel’, zegt 
Chantal. Een kind zegt: ‘dan ziet ie niks’ en Chantal vraagt hoe dat komt. ‘Hij heeft zijn oogjes dicht’. 
Tussendoor reageert ze ook nog op het ongeruste jongetje die vindt dat het uiltje op het kleine 
boompje moet gaan zitten. Ze zegt: ‘jij vindt dat een goede oplossing’. Ze laat hem daardoor weten 
dat ze hem gehoord heeft maar laat het daarbij. Dat zou ook afleiden van het mooie einde. Chantal 
verwoordt wat er gebeurt: ‘hij valt er bijna weer uit hè?’ En dan volgt heel geruststellend: ‘maar kijk 
eens naar mama uil. Die heeft het gezien!’

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Als je goed inschat hoe kinderen zich voelen over het verhaal kun je goed reageren. Het is van 
belang dat het verhaal en het voorlezen stopt met een prettig gevoel: het is allemaal goed 
gekomen. En in dit geval: mama ziet wat er bijna weer gebeurt met het uiltje, dus ze zal hem wel 
goed in de gaten houden! 
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Scene 13: Sandra leest voor: ‘De rommelige reus’

Voorleessituatie
Sandra leest een paar peuters van ruim drie jaar, drie en een half en bijna vier jaar voor in de 
Bibliotheek in Den Bosch. Het zijn kinderen die veel voorgelezen zijn en veel ervaring hebben met 
boeken. Daarom is de keuze voor dit redelijk moeilijke boek mogelijk. Sandra heeft alles klaar staan 
om voor te lezen en peuters die belangstelling hebben komen bij haar. Eigenlijk liggen er kussens 
klaar op de grond maar deze drie peuters staan vanaf het begin blijkbaar liever ‘met hun neus op 
het boek’. Ze blijven de hele voorleessessie belangstellend staan kijken en luisteren (en wiebelen). 

Het prentenboek is nieuw voor de kinderen 

> Tijd scene 00.00
Het fragment begint met het voorlezen van een bladzijde al een eindje vanaf het begin. Sandra 
slaat de pagina om en leest de tekst: ‘Rinus kwam bij een kampeerterrein’ en ze wijst op een 
verdrietige vos naast een van de tentjes. 
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> Tijd scene 00.13 Leesplezier

Dat is leuk! Waarom doet hij dat? 

Sandra wijst op de vos die in zijn ogen staat te wrijven. Ze doet hem na en vraagt: ‘waarom doet 
hij dat?’ Het jongetje naast haar geeft als antwoord: ‘omdat hij, denk ik, een vriendje kwijt is’. 
Sandra bedoelt eigenlijk dat de vos dat doet omdat hij moet huilen. (De vraag is moeilijk want op 
deze plaat is niet af te leiden waarom de vos huilt). Sandra geeft zelf het antwoord: ‘hij is aan het 
huilen’ en voegt toe: ‘wat zou er aan de hand zijn?’. En als duidelijk is dat de slaapzak van de vos 
in het water is gevallen kijkt Sandra de kinderen aan en vraagt: ‘in een natte slaapzak, kan je daar 
lekker in slapen?’ Je ziet de kinderen denken en ze reageren met ‘Nee’. Als Sandra de bladzijde heeft 
omgeslagen reageert ze zelf lachend op wat ze ziet, wijst op de vos in de sok en zegt: ‘Kijk nou dan. 
Wat is dat?’ Ze wacht. Het jongetje zegt ‘z’n sok’ en Sandra breidt uit: ‘slaapt hij in een sok? Een 
reuzensok!’ Ze leest weer vlot verder en weer maakt ze de kinderen attent op wat er zo grappig is: 
‘kijk nou dan. Heeft hij nog twee schoenen aan?’ De kinderen begrijpen het: zijn schoen is uit en nu 
is zijn sok ook nog uit. ‘Dat is gek!’ 

Sandra wijst de plaatjes aan waarbij ze de tekst leest. Dat helpt de kinderen om goed te volgen. En 
het is opvallend hoe vrolijk Sandra voorleest. Het is duidelijk dat ze het boek zelf heel leuk vindt. 
Dat werkt aanstekelijk. En ze gebruikt veelzeggende intonatie: bij stukjes tekst als ‘kriebelen’, 
heerlijk zacht’ en ‘dankjewel!’ Ze staan stil bij de plaat waarop ze zien dat Rinus met een sok en een 
schoen uit rontloopt. Dat is gek! 

Tips vaardigheid interactief voorlezen 
Waarom-vragen (oorzaak- en gevolgvragen) zijn vaak nog moeilijk voor jonge peuters maar kunnen 
wel worden geprobeerd bij de wat oudere peuters. Voor kinderen die een waarom-vraag begrijpen 
is er dan voldoende uitdaging. Open vragen naar wat er te zien is en wat er gebeurt kunnen goed 
gesteld worden: ‘wat zou er aan de hand zijn?’ De kinderen kunnen dan beschrijven wat ze zien en 
begrijpen. Dat is rijker in taal dan alleen laten benoemen wat ze zien (wat is dat?-vraag). 
Het is belangrijk om met vragen en opmerkingen goed aan te sluiten bij het niveau van de 
kinderen: niet te hoog, maar zeker niet te laag. Daarom is lezen met een klein groepje kinderen 
zinvol: je kunt aansluiten bij de individuele kinderen. 
Een boek mag best net iets (te) moeilijk zijn. Dan biedt het uitdaging om na te denken en het 
verhaal proberen te begrijpen. Als je een verhaal na een paar keer voorlezen begrijpt, is dat prettig. 
Door interactief voor te lezen help je kinderen daarbij.
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> Tijd scene 01.25 

Sandra leest de tekst van het liedje dat Rinus zingt. Telkens als hij weer een kledingstuk heeft 
afgestaan wordt er een regel aan het liedje toegevoegd. Ze leest het vlot en dat klinkt prettig. De 
herhaling van het liedje is leuk voor de kinderen om te horen. Het is voorspelbaar wat Sandra gaat 
lezen: daar is het liedje weer dat Rinus zingt! 

> Tijd scene 01.39 De tekst biedt rijk taalaanbod 

Kinderen genieten en leren van boekentaal 

Meteen als ze de bladzijde omslaat reageert een kind op wat het ziet ‘muisjes!’. ‘Wat is er 
gebeurd met de muisjes?’, vraagt Sandra maar het jongetje wijst op een diertje en noemt dat een 
‘sprinkhaan’. Hij corrigeert zichzelf: ‘het is een mier’. ‘Ja, dat is een mier, goed gezien’, zegt Sandra en 
ze herhaalt haar vraag. Tegelijk wijst ze naar het afgebrande huis. ‘Weet ik niet’, zegt het middelste 
kind. Sandra wacht en moedigt hen aan ‘kijk eens goed’. Nu vertelt een kind dat het huisje kapot 
is en Sandra voegt eraan toe: ‘het is kapot’ en ze leest meteen verder. Ze gaat niet door op het feit 
dat het huis is afgebrand. ‘Het huis is kapot’ is duidelijk genoeg voor deze kinderen. En de muizen 
hebben een nieuw huisje nodig. (Er is een onverstaanbare opmerking van het jongetje waar Sandra 
niet op reageert.) 
Sandra wijst op de zielige muizenfamilie: ‘waar moeten die nu wonen?’ Ze kijkt nu vooruit met een 
vraag ‘Wat gaat Rinus doen?’ De kinderen kunnen begrijpen dat Rinus wel weer zal helpen want 
dat is al een paar keer eerder gebeurd. Dat blijkt net iets te moeilijk te zijn. Of ze krijgen te weinig 
tijd om dat te bedenken. Of ze willen liever dat Sandra doorleest. Terwijl Sandra leest volgen de 
kinderen heel aandachtig. ‘Als ze zegt: ‘Hé wonen ze nou in een schoen?’ is te zien dat de kinderen 
begrijpen hoe Rinus de muisjes heeft geholpen. Sandra laat door haar lachje merken dat ze het leuk 
vindt. De kinderen lijken het druk te hebben met het verwerken van de gebeurtenissen.
Het fragment eindigt weer met het voorlezen van de tekst van het liedje dat Rinus zingt. De 
kinderen bekijken vol belangstelling het boek. 
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Tips vaardigheid interactief voorlezen 
Laat kinderen genieten van de taal, de mooie zinnen en de fijne woorden door de teksten goed voor 
te lezen. 

Niet alles hoeft altijd te worden uitgelegd. En ook hoeft niet bij elke mogelijke onduidelijkheid een 
vraag te worden gesteld die besproken wordt. Dat kan namelijk veel afbreuk doen aan het plezier 
en de concentratie van de kinderen tijdens het kijken en luisteren.

Het is de kunst om aan te voelen wanneer je even stil moet staan bij iets, of dat de kinderen 
zo geboeid zijn dat je beter door kunt lezen. Veel onderbrekingen ervaren kinderen die veel 
voorleeservaring hebben en verhalen goed begrijpen, als storend. Andere kinderen hebben uitleg 
en toevoegingen juist nodig om te kunnen volgen. Belangrijk is dus om goed af te stemmen op wat 
kinderen nodig hebben.

> Tijd scene 03.20 De kunst van het interactief voorlezen:

Kinderen boeien tot het einde! 

‘Help mijn broek!’ We zijn bijna bij het einde van het verhaal. Sandra leest over de ‘rillerigste reus 
van de stad’ terwijl ze voordoet hoe dat ‘rillen’ gaat. Ze stelt een invulvraag: ‘opeens was Rinus niet 
keurig meer. Wat heeft ie het nou?’ waarop een kind prompt antwoordt ‘koud!’ Er is dus begrepen 
waarom Rinus moet rillen. Vlot lezend gaat Sandra door met passende intonatie. Ze maakt een 
eigen opmerking: ‘oh, dat lijkt me koud! In je onderbroek en als het buiten waait’ en kijkt de 
kinderen even aan maar zit zelf ook helemaal in het verhaal. Ze laat ook zien dat ze erg mee  leeft als 
ze leest over de dikke traan die langs Rinus zijn neus drupt. En voegt toe ‘oooh’ en leest verder over 
hoe naar Rinus zich voelt. 

Als ze leest over de zak met de oude kleren op de stoep vraagt ze de kinderen: ’en wat zag ie toen?’ 
‘Wat heeft hij hier weer aan?’ Het is goed aangevoeld van Sandra om dit plot door de kinderen 
zelf te laten vertellen. Het meisje vooraan dat voortdurend heel geconcentreerd heeft gekeken 
en geluisterd geeft het antwoord: ‘Zijn oude jurk!’ Ze heeft het plot precies goed begrepen. Het 
is duidelijk dat stil luisterende kinderen vaak juist heel geconcentreerd de verhaallijn in zich 
opnemen en begrijpen.
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Blij en vlot leest Sandra verder. Het is weer heel goed te zien hoeveel plezier ze zelf heeft in het 
verhaal en hoe ze daardoor de kinderen meeneemt en boeit. Die worden nu ook bewegelijker maar 
zijn nog altijd heel betrokken. 

Nu komt de laatste bladzijde. Sandra zegt: ‘Hee?’ Wie zie je allemaal staan?’ De kinderen weten het 
antwoord en zien het cadeau dat Rinus krijgt: ‘een kroontje’. Als Sandra het rijmpje op de kaart 
voorleest doen de kinderen mee. Ze vullen soms een woord in als Sandra even wacht. Het meisje 
vooraan luistert en plukt wat aan haar lip. Maar ze is heel alert en reageert prompt als ze aanvoelt 
welk rijmwoord ingevuld moet worden: ‘muis!’. 

Het is prachtig om te zien hoe de kinderen nu echt met hun neus bovenop het boek zitten en blij 
kijken bij de afloop van het verhaal! 

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Wanneer de tekst in een boek op rijm is, of er komen rijmpjes en versjes in voor, vraagt dat een 
passende voorleesstijl. Kinderen horen aan de intonatie wanneer er op rijm wordt gelezen.  
Ze horen heel goed het verschil met spreekteksten of beschrijvende teksten. Als kinderen 
rijmteksten een paar keer gehoord hebben zeggen ze de eindrijmwoorden of soms de hele zin mee. 

> Tijd scene 01.25 

Het boek is uit. Sandra zegt: ‘Volgens mij is het nu afgelopen. Was het mooi?’ en het boek gaat dicht. 
Twee kinderen komen nu in beweging. Het meisje vooraan kijkt meteen naar de boekenkast en 
zegt:.….’Nog een!....’
En zo gaat het vaak met peuters als het voorlezen plezierig is ….. nog een boek! 

10.30 uur 
PAUZE 
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Informatie voor de trainer over interactief voorlezen met peuters 

De onderstaande onderwerpen kun je gebruiken voor jezelf als achtergrondinformatie waaruit je 
kunt putten als je dat zinvol vindt voor de gesprekken tijdens en na de film. 

Tip: verzin zelf bij de diverse items heldere voorbeelden 
 
Diverse onderwerpen
Door interactief voor te lezen help je kinderen het verhaal te begrijpen. Ze gaan steeds meer ‘door- 
krijgen’ hoe verhaaltjes in elkaar zitten. Ze gaan ontdekken dat de personen iets meemaken, dat er 
iets spannends of grappigs kan gebeuren.

Hoe meer ervaring een peuter met boeken heeft, hoe beter het meer complexe (ingewikkelder) 
verhalen kan volgen en begrijpen en er dus plezier aan zal beleven. Maar daarvoor heeft het kind 
wel een volwassene nodig die begrijpt hoe het kind daarbij het beste geholpen kan worden. Op die 
manier ontstaat het leesplezier!

Je helpt de kinderen:
• door samen te praten tijdens het voorlezen over dingen waarvan je denkt dat die het kind 

helpen
• door te focussen op de kinderen zelf, die spontaan reageren op wat ze horen en zien.  

Ze verwoorden wat er in hen omgaat en komen met opmerkingen
• door alert om te gaan met non-verbale reacties
• door als voorlezer zinvolle opmerkingen te maken waardoor het kind gaat denken en vertellen. 
• door samen na te denken over vragen die je stelt, samen antwoorden te vinden en conclusies te 

trekken
• door als voorlezer te reageren op de inhoud: jij kunt laten zien dat je benieuwd bent naar wat 

er gaat gebeuren, dat je iets spannend vindt of heel leuk of je vraagt je iets af. De kinderen doen 
dan met je mee

Je geeft door interactief voorlezen kinderen de hulp die ze nodig hebben om het verhaal te 
begrijpen en daardoor ontstaat leesplezier. 

Wat leert een kind nog meer door interactief voorlezen? 
• Door interactief voorlezen wordt de emotionele beleving verrijkt: er kan in verhalen zoveel 

spannends, grappigs, verdrietigs of raars gebeuren. Dat deel je samen
• Door voorlezen leert een kind veel over taal: over hoe zinnen gevormd worden, ook hoe 

samengestelde zinnen gevormd worden. Boekentaal is anders dan spreektaal. En natuurlijk leert 
het heel veel nieuwe woorden en begrippen (woordenschat). In een verhaal van 1.000 woorden 
staan ongeveer 35 zeldzame woorden, dus woorden die in spreektaal weinig voorkomen. Door 
interactief voor te lezen worden begrippen, moeilijke woorden en combinatie van woorden 
uitgelegd

• door interactief voorlezen kun je een kind gevoelig maken voor de literaire kwaliteiten van een 
verhaal. 
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Leg uit dat je accenten kunt leggen: op welk doel richt je je het meest? 

Suggestie voor een vraag/opdracht
Neem een paar kinderen van je groep in gedachten.
Kunnen jullie beoordelen wat een kind het hardst nodig heeft?

• Een kind dat weinig voorgelezen wordt heeft er het meest aan als je goed helpt om het verhaal 
te begrijpen. Zo leert het steeds beter verhalen begrijpen. 

• Een kind dat niet zo gauw bij je komt zitten om te lezen kun je proberen te ‘vangen’ door het 
voorlezen voor dit kind vooral heel plezierig te maken: het kind ontdekt leesplezier.

• Een kind dat moeite heeft met het verwerken van een bepaalde gebeurtenis kun je helpen door 
samen te praten over een verhaaltje waarin de hoofdpersoon iets vergelijkbaars meemaakt. 

• Bij een kind dat wel een steuntje in de rug kan gebruiken op het gebied van taal let je speciaal 
op het duidelijk voorlezen van teksten. Je praat over de betekenis van woorden en begrippen en 
herhaalt het voorlezen van hetzelfde boek een aantal keren. Je probeert het kind zoveel mogelijk 
zelf aan het woord te laten of lokt het uit om iets te zeggen. 

• Een kind gevoelig maken voor de literaire kwaliteiten van een verhaal doe je vooral door er 
bepaalde gesprekjes bij te voeren. Kinderen denken bijvoorbeeld na over kenmerken van het 
verhaal. Voor peuters is dit moeilijk. Maar door boeken voor te lezen met literaire kwaliteiten 
ervaren de peuters het op een natuurlijke manier. 

Aandachtspunt voor de trainer 
Schat in hoeverre dit laatste onderwerp begrepen wordt. Als pedagogisch medewerkers zelf niet 
zulke ervaren lezers of (kinder)boekgenieters zijn dan ligt dit onderwerp misschien te ver van hun 
bed. Echter, om het toch wat bereikbaar te maken (misschien voor sommige deelnemers), kun je 
enkele boeken laten zien die duidelijk literaire kwaliteiten hebben en die geschikt zijn voor peuters. 

Conclusie: Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers goed leren hoe ze interactief kunnen 
voorlezen. 
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10.45 uur (voorbeeldtijd) 

Interactief voorlezen kun je leren!
Er zijn verschillende werkvormen om nu met de deelnemers aan de slag te gaan.
Maak een keuze! Let op de beschikbare tijd. 

Werkvorm 1: 
boek op scherm 
Aan de hand van het boek ‘Dag Dag, Dag Nacht’ 
Je toont het boek digitaal op het scherm zodat iedereen goed kan meekijken. Je leest het verhaal 
voor en je geeft aanwijzingen: wat is lastig te begrijpen en hoe help je een kind het te begrijpen. 

Werkvorm 2: 
boek op standaard
Aan de hand van het boek ‘Fiet wil rennen’
Je leest dit boek interactief met de groep. Je demonstreert hoe je dit boek met (oudste) peuters zou 
lezen.

Werkvorm 3: 
oefenen interactief voorlezen 
Aan de hand van eigen keuze van een boek. In het boek ligt een papier met opdrachten om het 
interactief voorlezen van dit boek te oefenen.
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Werkvorm 1

Aan de hand van het boek ‘Dag Dag, Dag Nacht’ 
Je toont het boek op het scherm, je leest het en je geeft aanwijzingen: wat is lastig te begrijpen en 
hoe help je een kind het te begrijpen? 

Dag Dag, Dag Nacht
Auteur: Margaret Wise Brown
Illustrator: Clement Hurd
Uitgeverij: Lemniscaat
(Vertaling Elle van Lieshout en Erik van Os) 

Inhoud
Het verhaal laat zien hoe konijn gaat slapen. Hij neemt afscheid van de dag, begroet de nacht, zegt 
welterusten tegen de spullen in zijn kamer. Het wordt steeds donkerder. Dat zie je gebeuren op 
iedere bladzijde. Konijn kruipt onder zijn deken en valt in slaap.

1.  Aandachtspunt voor de trainer
Door dit boek te kiezen ga je met de deelnemers niet meteen op het terrein van de interactieve 
vaardigheden zitten. Je kunt hen met dit boek op gevoelsniveau raken en geïnteresseerd laten zijn 
in de sfeer waarin het interactief voorlezen kan horen. 

2.  Aandachtspunt voor de trainer
Je hebt best kans dat de deelnemers dit geen mooi boek vinden omdat ze de illustraties niet 
waarderen of gedateerd vinden wat er is afgebeeld. Misschien helpt het als je hen vertelt dat het 
een klassiek boek is dat heeft bewezen dat kinderen er heel dol op zijn. 

Opmerkingen
• Dit prentenboek leent zich er voor om te lezen op een rustig moment met een of twee kinderen 

bij je. Of wanneer een kind behoefte heeft aan veiligheid en nabijheid, troost of gekalmeerd 
worden. Of om een kind in de sfeer van gaan slapen te brengen. Omdat dit een dromerig en 
poëtisch boek is kun je er beter niet voor kiezen in een uitbundige sfeer. Je kunt met dit boek 
goed het accent leggen op de emotionele beleving. 
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• Mooi is dat de kamer van konijn steeds een beetje donkerder wordt
• Eerst is mama konijn ook nog in de kamer maar op de laatste pagina is mama weg 

Zo herkennen kinderen deze gang van zaken: zo gaat het als je gaat slapen. Mama gaat naar 
beneden en doet dan haar eigen dingen

• De tekst is beperkt en op rijm. Oefen hoe je de tekst het beste kunt zeggen in combinatie met 
het omslaan van de pagina’s

• Het geeft niet dat er een haard is waarin vuur brandt in de slaapkamer van konijn. Het geeft een 
fijne sfeer van behaaglijkheid. Dat dit in werkelijkheid niet voor zal komen is iets waar peuters 
nog geen last van hebben

De titel betekent: 
Dag dag, die voorbij bij is
Dag nacht die gaat komen

Lees de titel. Wat staat er op de voorkant van het boek? 
Wijs aan: 
kijk het wordt donker buiten. Daar is de maan en er zijn sterren.
Hier is binnen, het is er vast lekker warm want ik zie de haard met vuur. 

Blz 1 en 2
Dit is de kamer van konijn
Waar is konijn dan? Zie jij hem? – ligt in bed

Tekst lezen
In de kamer van konijn
staan twee slofjes op de grond – zie jij de slofjes?

aan het groene plafond – aanwijzen
hangt een rode ballon – wachten op kind of het de ballon ziet. 

Wat is de reactie van het kind op de ballon: herkenning, leuk zo’n rode ballon? Wat zegt het kind? 
Of wijst het de ballon aan en laat in houding blijken dat het door wil gaan met het verhaal. Of 
ontdekt het iets anders in de kamer dat de aandacht trekt? Als dit het initiatief van het kind zelf is 
ga je daar op in. Als er veel gesprek is geweest, intermezzo’s voor interactie, begin je weer van voor 
af aan met lezen.

Tekst lezen
en ergens loopt een muisje rond – waar is het muisje? Heb jij het muisje al gezien? ontdekt? 
er brandt vuur – aanwijzen, mmm lekker warm
de klok slaat zeven uur – klok aanwijzen – dong dong enz. nu is het zeven uur. Tijd om te gaan slapen. 
Konijn moet naar bed.
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Even pauzeren omdat de volgende zin wijst op wat op de volgende bladzijde staat. Dus let hier op 
de intonatie. 

Tekst lezen
En op de schilderijen aan de muur – hier hangen de schilderijen zie je dat? Wachten – maakt het 
kind een opmerking, wil het goed kijken wat er op de schilderijen staat? 

Blz 3 en 4 
Tekst lezen
springt een koe dwars door de nacht
en drie bruine beren houden de wacht

Heeft het kind door dat dit uitvergrote beelden zijn van de schilderijen op de vorige bladzijde? 
Kijk nog eens terug. Wijs waar het schilderij met de koe hangt. En het schilderij met de drie beren 
hangt boven het bed van konijn. 

Leg nog eens uit: 
kijk de koe springt
De beren zitten op hun stoel. Ik denk dat ze goed op konijn passen.

Blz 5 en 6
Tekst lezen
kijk, poezen en poppen 
een poppenhuis – samen opzoeken
en sokken en wanten, – waar zijn die? - ja hier aan het droogrekje
een olifant – de olifant woont in de boekenkast 
en daar is weer die kleine muis – zie jij hem al?
Als er veel intermezzo’s zijn geweest dan weer even de vier zinnetjes opnieuw zeggen en aanwijzen 
om het rijm en het ritme weer op te pakken.

Blz 7
Tekst lezen
een schaaltje eten voor konijn
of zou het voor het muisje zijn?
Waar staat het schaaltje eten dan? Terugbladeren naar de eerste plaat; de tafel met het schaaltje 
eten staat naast het bed van konijn
Wat denk jij? Is het eten voor konijn? Of is het voor de muis? Dat weten we niet hé? 

Blz 8
Tekst lezen
het is al laat
en mama konijn
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dit plaatje met mama konijn bereidt voor op de volgende grote plaat. Zal meteen begrepen worden 
dat dit mama is.

Blz 9 en 10
Tekst lezen
vraagt of de kamer stil wil zijn. 
Maak een gebaar van vinger op de mond: ssst kamer, konijn moet gaan slapen.
Prachtige zin. De kamer wordt eigenlijk gepersonifieerd. Kinderen begrijpen het als je zegt: sst 
kamer, ik moet slapen….

Blz 11
Tekst lezen
dag maan, dag nacht – samen zwaaien naar de maan en het donker buiten

Blz 12
Tekst dag koe in de nacht: 
zwaaien naar de koe

Blz 13 – 14
Tekst lezen
dag bruine beren: waar zijn de bruine beren ook alweer? O ja op het schilderij. Kijk konijn zegt tegen 
de beren: dag bruine beren

En hij zegt
Tekst lezen
dag rode ballon
aan het groen plafond

Blz 15 en 16
Tekst lezen
welterusten poezen …. Laten kijken, kind mee laten zeggen: welterusten poezen
welterusten wanten …. Kijken en kind mee laten zeggen: welterusten wanten 

Blz 17 en 18
Tekst lezen
welterusten sokken
welterusten klokken
Kijk konijn zit op zijn kussen. Hij zegt welterusten sokken, welterusten klokken. Ik zie maar een klok. 
Zijn er meer dan? Daar staat er nog een ja – herhaal nog eens: welterusten klokken
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Blz 19
Tekst lezen
dag poppenhuis
Wil het kind dat ook zeggen? 

Blz 20
Tekst lezen
dag kleine muis
Wil het kind dat ook zeggen of ontstaat er al een mijmerende sfeer…? 

Blz 21 en 22
Tekst lezen
dag dag, dag licht
doe je ogen maar dicht
Nu is het net of je samen tegen het konijn praat. Of is het mama konijn?

dag dag – de dag is voorbij
dag licht – het is niet meer licht nu, het is donker
doe je ogen maar dicht – ga maar lekker slapen konijn. Zou hij nou onder de deken kruipen?
 
Blz 23
Tekst lezen
niks vergeten? Heeft hij nog vergeten iets welterusten te zeggen?

Blz 24
Tekst lezen
welterusten eten
Ja natuurlijk, welterusten eten, want dat staat daar ook nog

Blz 25 en 26
Tekst lezen
welterusten mama
welterusten konijn 

Het is al bijna donker in de kamer. Daar zit mama in de stoel.
Nou ligt konijn onder de deken
Hij zegt: welterusten mama
En mama zegt: Welterusten konijn

Blz 27 en 28
Tekst lezen
dag sterren, dag nacht 
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Blz 29 en 30
Tekst lezen
slaap maar fijn

Het is nu donker in de kamer, de maan schijnt en de sterren staan helder aan de hemel.
Konijn heeft zijn ogen dicht, hij slaapt.
Mama is weg, de poezen slapen in de stoel waar mama gezeten heeft. Dat is een lekker warm plekje 
voor de poezen.
In het poppenhuis is het licht. Ervaren lezers voelen aan dat dit verwijst naar het leven dat ’s avonds 
nog doorgaat voor iedereen die nog niet naar bed is. Net zoals een kind wel weet dat papa en 
mama beneden nog wakker zijn, dat ergens in huis het leven nog doorgaat. 
Je kunt fantaseren wat er in het poppenhuis gebeurt maar dat zal voor de meeste peuters nog te 
moeilijk zijn.

Zorg voor een passende afronding. Wat heeft het kind nu nog nodig om het verhaal zijn werk te 
laten doen en het boek te sluiten? Nog eens goed kijken? Terugbladeren? Herhalen van tekstregels 
hier en daar? Hoe is de stemming van het kind? 
 

Vraag 
Als je dit boek interactief voorleest, op welk aspect zou jij je richten? 
(wat op de eerste plaats en wat bijkomend?)

Literaire beleving
Leesplezier
Verhaalbegrip (tekst en beelden)
Emotionele beleving
Taalverwerving 
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Werkvorm 2

Aan de hand van het boek ‘Fiet wil rennen’

Je leest dit boek interactief met de groep. Je demonstreert hoe je dit boek met (oudste) peuters zou 
lezen.

Fiet wil rennen
Auteur: Bibi Dumon Tak
Illustraties: Noëlle Smit
Uitgeverij: Querido

Prentenboek van het jaar 2011

Inhoud
‘Fiet wil rennen’ is het verhaal van een struisvogel die de hele dag wil rennen. Maar op een dag gaat 
Fiet helemaal niet hard, want er zit hem iets in de weg. Het waait. Het waait verschrikkelijk hard. 
Fiet laat zich niet tegenhouden. De adviezen van andere dieren om eens wat anders te proberen 
slaat hij in de wind. Hij moet en zal tegen de storm in rennen. Tot hij uitgeput de strijd moet 
opgeven. Hij draait zich om, krijgt de wind in de rug en …. Fiet rent! 

Opmerkingen 
Dit is een geschikt boek om met een klein groepje oudste peuters (kleuters) interactief voor 
te lezen. Het verhaal past goed op een winderige, stormachtige dag, bijvoorbeeld wanneer de 
kinderen buiten gespeeld hebben en de wind hebben gevoeld.
Het is geen eenvoudig verhaal. Dat komt omdat de kinderen de wind als een medespeler in 
het verhaal moeten leren zien. Dat vraagt wel enige verbeelding en begrip. Ook de krachtige 
dynamische illustraties zijn misschien niet voor ieder kind even toegankelijk. Ervaring met kijken 
in boeken speelt hierbij een rol. Het is te verwachten dat het boek verschillende keren voorgelezen 
moet worden tot het begrepen wordt. 
Het eenvoudige element in het verhaal is de herhaling en de voorspelbaarheid van wat zich 
herhaalt: Fiet krijgt telkens van weer een ander dier een advies.  
 
Zorg dat de kinderen de illustraties goed kunnen bekijken. Zet het boek op een standaard.
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• De voorstellen hieronder voor interactief voorlezen zijn gemaakt voor de eerste keer voorlezen
• Dit is een heel dynamisch verhaal, zowel in tekst als in beeld
• Het is humoristisch: het is grappig hoe Fiet zich gedraagt en hoe hij kijkt en reageert
• De lezer weet meer dan Fiet. De lezer begrijpt waarom Fiet niet kan rennen. Dit maakt het 

verhaal ook nog spannend
• Op vrijwel alle platen zijn er andere dieren te zien. Eigenlijk zijn dat allemaal kleine bijrolletjes
• Ze zijn komisch om te zien. Het is teveel om daar tijdens de eerste keer voorlezen veel aandacht 

aan te besteden. Op een later moment wijs je speciaal op wat die dieren zoal doen en 
meemaken 

Voorkant van het boek

Lees de titel: Fiet wil rennen
Aanwijzen wie Fiet is. 
Fiet is een struisvogel. Rent Fiet hier? 
Al die dieren vliegen door de lucht. Hoe zal dat nou komen? We weten het niet.
We zullen het eens gaan lezen

Vraag stellen roept nieuwsgierigheid op. In het verhaal is het antwoord te vinden …  
dus we gaan lezen.. !

Schutblad:
Wat zie je hier? Vertel eens!
Nog meer dieren die door de lucht lijken te vliegen.
Er vliegen ook blaadjes door de lucht. Wat zou er aan de hand zijn? 

Blz. 1 en 2 
Het verhaal begint met uitleg over de hoofdpersoon Fiet.
Tekst lezen
Fiet houdt van rennen.
Het liefst rent hij de hele dag.
Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat

Fiet rent graag. Dat zien we. (Er is geen sprake van wind) Fiet maakt een enorme stap. 
Tjonge, ik denk dat die echt heel goed kan rennen zeg. 

Tekst lezen
Soms rent hij ook ’s nachts.
Héél zachtjes.
Op zijn tenen
’s nachts rent hij soms ook, heel zachtjes. Waarom zou dat zijn? 
Blz 3 en 4
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Tekst lezen
Zelfs als het regent rent Fiet
De regen klettert dan zo lekker tegen zijn kop
Vooral als hij hard gaat

Er wordt verteld over een andere weersomstandigheid, regen, die niet te zien is. 
Maak een gebaar met je hand op je hoofd: Weet jij ook hoe dat voelt als de regen zo hard op je hoofd 
komt? Geef de kinderen de tijd om zich dat voor te stellen en te reageren met opmerkingen. 
 
Tekst lezen
Maar vandaag gaat Fiet niet hard
Er zit iets in de weg
En Fiet staat bijna stil
 
Geef de kinderen de tijd om goed naar Fiet te kijken. Fiet staat echt stil! Hij hangt helemaal voorover 
en lijkt iets weg te duwen. Wat zit er in de weg? Wat denken jullie? 

Uitleg ‘in de weg zitten’: 
Staat iemand jou wel eens in de weg? of staat er bij jou ook wel eens iets in de weg zodat je niet 
door kunt lopen? Wat kan dat zijn? 
Sta jij wel eens iemand in de weg? Dan kun je niet verder lopen.

Wat of wie zit Fiet in de weg?

Blz 5 en 6 
Tekst lezen
Het waait
Het waait verschrikkelijk hard
De wind blaast alle eenden naar één kant van het water.
Ze dobberen als wilde klontjes op en neer

Hier kunnen kinderen gaan begrijpen wat er aan de hand is. Het is de wind die Fiet in de weg zit. 
Hij kan niet hard rennen omdat de wind hem tegenhoudt.

Weten jullie hoe dat voelt als het heel hard waait? Als het stormt? Als de wind hard in je gezicht 
blaast en tegen je buik en benen. Kun je dan goed lopen? 

Nu zijn het de eendjes die iets tegen Fiet zeggen.

‘Hé Fiet’, roepen ze, ‘kom erbij en laat je lekker drijven!’ (dobberen is dus drijven) 
Maar Fiet wil niet drijven. 
Fiet wil rennen!

Blz 7 en 8 
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Tekst lezen
‘Ga eens even opzij,’ roept Fiet tegen de wind, ‘ik moet erlangs.’
Maar de wind denkt er niet over
en suist nog steviger om zijn oren. 

Doet de wind wat Fiet vraagt? 
Mooi is dat de wind blijkbaar een tegenstander is waartegen je kunt praten. 
De wind wordt zelfs gepersonifieerd: hij denkt er niet over!

Dan is de slak aan het woord. Hij begrijpt blijkbaar waar Fiet last van heeft en wil hem helpen.

Tekst lezen
‘Laat je vallen en ga kruipen!’ zegt een slak.
‘Dan kom je ook vooruit.’
Maar Fiet wil niet kruipen
Fiet wil rennen!

Vraag: kan de slak dan wél vooruitkomen? Heeft die geen last van de wind dan? 

Wijs eens op het gezicht van Fiet. Hoe kijkt hij naar de slak? Hij kijkt echt heel boos. 
Waarom is hij boos? Is hij boos op de slak? Misschien wel een beetje ja. Maar hij is vooral boos 
omdat hij niet kan rennen. 

Blz 9 en 10
Let op en wacht eerst op de reactie van de kinderen als ze deze plaat zien. Er is zelfs een boom 
omgewaaid! Zo hard stormt het, zo hard waait het. 

Tekst lezen
De wind rukt aan Fiets kleren. Ze wapperen alle kanten uit.
‘Hou op,’ schreeuwt Fiet tegen de wind, ‘je zit ontzettend in de weg!’

Hier komt het ‘in de weg zitten’ nog eens terug. Zeg het nog eens met andere woorden: Fiet kan niet 
vooruitkomen want de wind houdt hem tegen. De wind waait tegen hem aan. 

Dan komt de wind weer. Wat doet die? Luistert de wind naar Fiet? 
Tekst lezen
Maar de wind doet er nog een schepje bovenop 
en waait harder en harder tegen hem aan. 

‘Er een schepje bovenop doen’ is een mooie uitdrukking maar moeilijk voor peuters. Lees dit 
gewoon zonder uit te leggen. Ze gaan het wel aanvoelen. Niet alle begrippen, woorden en 
woordcombinaties hoeven begrepen te worden. Het is niet cruciaal om het verhaal te begrijpen. 
Lees wel wat er staat want het is rijke taal. Sla de tekst dus niet over.
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Nu is het een worm die Fiet wil helpen. Wijs op de worm 

Tekst lezen
‘Graaf een gang en kom kronkelen,’ roept een worm, ‘hier beneden is geen wind.’
Maar Fiet wil niet kronkelen,
En al helemaal niet ondergronds. 

Opm: wormen zitten onder de grond. 
Hier, kijk, komt hij uit de grond gepiept. En Fiet? Wat wil Fiet dan?

Tekst lezen
Fiet wil rennen. Bovengronds.

Blz 11 en 12
Tekst lezen
‘Zeg wind,’ gilt Fiet, ‘zo is het wel mooi geweest, kun je nu misschien een eindje verderop gaan 
waaien?’

Vraag: wat denken jullie, doet de wind dat? 

Tekst lezen
Maar de wind is doof en smijt zich nog eens flink tegen Fiet aan. 

Opm. Het wordt nog erger hè? Die wind toch! Hij hoort niet wat Fiet zegt. Hij is doof! En hij waait nog 
eens heel hard tegen Fiet aan. 

Vraag: Wie komen er nu om Fiet te vertellen wat hij kan doen? 
 
Tekst lezen
‘Kom vliegen,’ krijst een meeuw die langs de wolken scheert, ‘en laat je eens lekker gaan!’
Maak een zwiepend gebaar boven de meeuwen en doe voor hoe die daar buitelend rondvliegen. 
Dat vinden ze leuk al die wind! Maar Fiet? Zal die gaan vliegen? 

Kinderen voelen dit herhalingsmoment al aan: nee hoor dat doet Fiet vast niet! 

De tekst bevestigt wat de kinderen denken:
Tekst lezen
Maar Fiet wil helemaal niet vliegen,
Fiet wil rennen!

Blz 13 en 14
Oei wat gebeurt er nu? Dat is aanvankelijk lastig te zien. Geef de kinderen de kans om goed te 
bestuderen wat hier aan de hand is.
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Inderdaad, Fiet ligt in het water. En wat kijkt hij boos. Wie zit er op zijn kop? En kijk die vis schrikt van 
Fiet. Zie je dat? 

 Tekst lezen
‘Help!’ roept Fiet. ‘Laat me met rust!’
Maar de wind is blind en duwt Fiet naar het randje van de sloot. 

Vraag: wie is er steeds het sterkste? Ja de wind. Het lijkt wel of hij steeds harder gaat waaien. 
Nu heeft hij zelfs Fiet in het water geduwd. Zie je hoe boos Fiet is?

Tekst lezen
‘Haal diep adem,’ roept een snoek, ‘en zwem, want onder water waait het niet.’ 

Opm: Hé, dat vind ik een goed idee van snoek! Onder water waait het niet want daar is water en geen 
lucht. Dus geen wind. Wacht wat de reacties van de kinderen zijn op deze opmerking.

Concludeer dat snoek wel gelijk heeft, maar we denken niet dat Fiet zal doen wat snoek zegt.

Tekst lezen
Maar Fiet wil niet zwemmen.
Fiet wil rennen! 

Blz 15 en 16
Lees eerst de tekst en bekijk dan de plaat uitgebreid.

Tekst lezen
Fiet ontploft bijna van woede. 

Opm. Nou dat hebben we aan zijn gezicht wel gezien hè hoe boos hij is op de wind. 

Tekst lezen
‘Blaaskaak!’ schreeuwt hij tegen de wind. ‘Denk je soms dat je de baas bent? Weet je wel wie ik 
ben?’

Het woord ‘blaaskaak’ hoeft niet uitgelegd te worden. Als je zegt: ‘Fiet begint te schelden’, of ‘Fiet 
zegt iets lelijks tegen de wind’ en je roept hard ‘blaaskaak’, dan zegt dat genoeg. 

Tekst lezen
Maar de wind raast en giert en rukt en plukt …
( zeg dit heel beeldend, herhaal het eventueel nog eens omdat het zo mooi klinkt) 
… en plukt alsof hij wel honderd handen heeft waarmee hij Fiet bij zijn poten grijpt. 
Wacht even om op de hazen te wijzen. Waar zit Fiet met zijn kop? 
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Tekst lezen
‘Kom gauw,’ piept een haas, ‘hier mag je schuilen tot het zover is.’
 
Opm: dat is aardig van de hazen. Fiet mag in hun hol blijven tot de wind weg is.  
Onder de grond komt de wind niet.

Vraag: en doet Fiet dat? Gaat Fiet bij de hazen in hun hol? Wat denken jullie?

Tekst lezen
Maar Fiet wil niet schuilen
Fiet wil rennen

Blz 17 en 18
Tekst lezen
Alle bomen van het bos staan krom.
Er vliegen blaadjes door de lucht, en takjes en stukjes mos.

Vraag: wijs de kromme bomen eens aan. En de blaadjes? Welke kant waaien ze op? 

Tekst lezen
Straks verlies ik mijn veren nog, denkt Fiet.
Straks waai ik helemaal uit elkaar

Lees bovenstaande met een wat benauwde stem. Daardoor voelen de kinderen aan dat Fiet van 
toon begint te veranderen. Zijn strijdlust lijkt al wat minder te worden. 

Tekst lezen
‘Hé jij daar, rare vogel,’ zegt een dikke boom, ‘blijf toch staan waar je staat, dat doe ik dus al 
eeuwen’. 

Vraag: ‘Waar staat Fiet dan? Ja , daar tegen die boom. Dan kan hij niet omgewaaid worden, hij staat 
stevig net als de bomen.
 
Tekst lezen
Maar Fiet wil niet staan.
Juist niet.

Vraag: waarom niet? 
Tekst lezen 
Fiet wil rennen! 

Blz 19 en 20
Lees op uitdrukkelijke toon de tekst



87

‘Ik wil niet staan!’ roept Fiet tegen de wind.
‘Ik wil niet schuilen.
Niet zwemmen
Niet vliegen
Niet ondergronds
Niet kruipen
Niet drijven.

Ik wil rennen!

Praat nu niet over wat Fiet hier allemaal zegt en waar hij allemaal op doelt want dat kan de 
spanning wegnemen. 

Blz 21 en 22
Tekst lezen
Maar de wind wil niets horen
En de wind wil niets zien
De wind wil alleen maar waaien,
Waaien 
waaien. 

Pauzeer even en lees dan verder

Tot Fiet zegt: ‘Goed dan, als jij niet weggaat
Dan ga ik wel weg.’

Kijk heel verbaasd naar de kinderen. Want dit is een ommekeer in het verhaal.

Lees langzaam de tekst en pauzeer na iedere regel:
Hij draait eerst zijn poten om.
Daarna zijn lijf.
Zijn nek.
En op het laatst zijn kop en zijn snavel.
Wijs die lichaamsdelen aan en zeg op spannende toon:

Tekst lezen
En eindelijk…. 

Sla de bladzijde om en laat zien wat er gebeurt en lees
Fiet rent!

Laat de kinderen op hun eigen manier reageren
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Hier passen opmerkingen zoals
Kijk eens wat hij nou fijn kan rennen.
Wat een grote stappen! 

En de vraag natuurlijk: hoe komt het dat Fiet nu kan rennen???? 

Maak met een beweging duidelijk waar de wind vandaan komt. Nu duwt de wind Fiet vooruit. 

Fiet heeft zich omgedraaid. Hij gaat de andere kant op. 

Heb je dat ook wel eens gevoeld hoe het is als de wind in je rug duwt? Dan kun je goed doorlopen! 
En als je je dan omdraait? 

Op een later moment ga je nog eens dieper in op dit einde:
De wind komt tijdens het hele verhaal al van links! Welke kant wilde Fiet steeds op?

Vraag 
Als je dit boek interactief voorleest, op welk aspect zou jij je richten? 
(wat op de eerste plaats en wat bijkomend?)

Literaire beleving
Leesplezier
Verhaalbegrip (tekst en beelden)
Emotionele beleving
Taalverwerving 
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Werkvorm 3: oefenen interactief voorlezen 

Aan de hand van eigen keuze van boeken.

In ieder boek dat je wilt laten gebruiken bij deze werkvorm leg je een opdracht die je afstemt op de 
inhoud van het boek of je gebruikt de volgende algemene opdrachten.  
 
Maak groepjes van 3 deelnemers. Ze kiezen samen een of twee boeken of kiezen er ieder één.

Mogelijkheden opdrachten: 
• Leer het boek eerst goed kennen.
• Kun je het verhaal ongeveer navertellen na een keer lezen? 
• Lees elkaar nu hardop voor. Denk aan tempo, waar sneller, langzamer, harder, zachter, intonatie. 
• Welke moeilijke woorden en begrippen kom je tegen en hoe ga je die uitleggen? 
• Wat vind je moeilijk in dit verhaal? Hoe ga je dat uitleggen?
• Verzin een aantal vragen: waar stel je die vraag? Hoe formuleer je de vraag? Wat zouden 

kinderen kunnen antwoorden?



90

11.10 uur (voorbeeldtijd)

Het organiseren van het interactief voorlezen met peuters
Benodigdheden
• Flap-over met stift

Uitleg
De deelnemers hebben de filmfragmenten gezien en hebben nu een beeld van hoe interactief 
voorlezen met peuters gaat. Dat kunnen jullie ook. 

‘Zo doen wij dat hier altijd!’ 
Het is van belang dat er voorleesroutines zijn in de groep: zowel voor de pedagogisch medewerkers 
als voor de kinderen: zo doen wij dat hier altijd! Zowel de kinderen als de pedagogisch 
medewerkers zijn gewend aan deze manier van doen. 

Spontane momenten
Met peuters kunnen interactieve voorleesmomenten spontane momenten zijn. Een kind komt zelf 
met een boek naar je toe en jij gaat het boek voorlezen. Dit is ook een voorleesroutine: zo doen wij 
dat samen hier! 

Georganiseerde (geplande) momenten met kleine groepjes peuters (4 of 5) 
In dat geval worden met peuters regelmatig voorleessessies gepland en meer of minder 
georganiseerd uitgevoerd. Het voorlezen wordt voorbereid, tijd gepland en klein groepje 
samengesteld. 

Kom terug op de opdracht 
Denk na over hoe je nu peuters boeken voorleest. 
Wat gaat goed en wat gaat lastig? 

Misschien zijn er al knelpunten genoteerd. 
Vraag je eens af:
• Waar en hoe zitten we?
• Wanneer doen we lezen we voor?
• Met welke kinderen, grote groep, kleine groepjes?
• Hoe gaan we om met de voorbereiding?
• Waar halen we de boeken vandaan? 

Aandachtspunt voor de trainer
Bedenk dat pedagogisch medewerkers vaak heel praktische mensen zijn. Op dat vlak zien ze dan 
ook vaak het eerst de meeste problemen. Dit is meestal ook heel reëel: ze hebben het druk, hebben 
veel zorgtaken, moeten voortdurend overal op letten. 
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De kans bestaat dat nu praktische bezwaren geuit worden. Pedagogisch medewerkers brengen 
vaak naar voren bijvoorbeeld:
• Je moet er wel tijd voor hebben/Je moet er wel tijd voor kunnen maken
• Pas aan het einde van de dag kun je even iets rustig met een paar kinderen doen
• Als je met een groep kinderen leest beginnen er altijd een paar kinderen te ‘klieren’
• Je wordt steeds gestoord door telefoon, ouder die binnenkomt, enz.
• Als je met een groepje zit te lezen komen er steeds andere kinderen bij en lopen anderen weg
• Waar kunnen we het beste gaan zitten?
• Er is al zoveel dat we moeten doen
• Je moet wel goede boeken hebben
• Je hebt spelmaterialen en leuke dingen bij het boek nodig
Ik kan alleen maar met een groep kinderen lezen aan tafel 
… zelf onderwerpen toevoegen die tijdens je trainingen naar voren komen….
 
Verzamel de knelpunten op een flap-over: zet alles onder elkaar.

Vraag: 
Wat kunnen we bedenken om deze bezwaren kwijt te raken?
Laat de deelnemers zelf reageren. 

Denk aan:
• Een eyeopener kan zijn: welke voorstelling heb jij van een goed interactief voorleesmoment? 
• Als pedagogisch medewerkers geen voorleesroutines hebben opgebouwd kennen de kinderen ze 

ook niet. Het is een heel karwei om goede voorleesroutines op te bouwen waarbij het interactief 
voorlezen goed wordt uitgevoerd. Pedagogisch medewerkers kunnen dat leren of hun huidige 
manier van voorlezen veranderen. De kinderen leren mee, veranderen mee. Ze moeten er aan 
wennen. Nieuwe kinderen worden vanzelf vertrouwd met de bestaande voorleesroutines als ze 
de groep binnenkomen

• Hoe moeilijk maak je het jezelf als je met een grote groep wilt lezen. Dat lukt alleen de heel 
ervaren voorlezers!

• Wat wil je bereiken? Plezier (met z’n allen), sociaal-emotionele beleving, taalstimulering, 
verhaalbegrip? 

• In kleine groepjes van 4 tot hooguit 5 kinderen gaat het interactief voorlezen vaak veel beter en 
krijgen alle kinderen een kans om fijn mee te doen 

• Samenwerking is nodig. De pedagogisch medewerker die met een groepje interactief gaat 
voorlezen heeft daar al haar aandacht bij nodig. Samenwerking en afspraken met een collega 
zijn dan nodig. De collega let bijvoorbeeld op dat de kinderen die nu nog niet aan de beurt zijn 
niet bij het groepje gaan zitten: jullie zijn dadelijk aan de beurt. Kinderen raken gewend aan 
deze gang van zaken 

• Bespreek met je leidinggevende welke mogelijkheden je hebt om met de kinderen regelmatig 
boekjes te lezen. Bedenk of je er prioriteit aan kunt en mag geven. Wat zou er moeten 
veranderen om de tijd en ruimte daarvoor te krijgen? Dus denk er samen over. Het is niet iets 
van jou alleen
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Aandachtspunt voor de trainer
Het kan voor de deelnemers heel lastig worden als ze zich gaan realiseren dat ze misschien hun 
manier van doen zouden moeten veranderen. Dat wordt waarschijnlijk niet zo geuit. Breng ter 
sprake dat het voor de meeste mensen lastig is om hun gedrag, patronen en routines te veran-
deren. Maar is het niet de moeite waard? Een inspirerende benadering om het wel te gaan doen 
werkt beter dan hen proberen te overtuigen met allerlei argumenten.

Verzamel nog meer ‘oplossingen’ en ‘overwegingen’ van de deelnemers zelf tijdens de trainingen 
die je geeft. 

Sluit af met een bemoedigende ‘boodschap’, bijvoorbeeld: ‘probeer gewoon eens iets, praat er met 
elkaar over of het bevalt. Het hoeft niet meteen heel goed te lukken. Wat jullie in de film hebben 
gezien kunnen jullie ook! Dat weet ik zeker!’ 
 

Afsluiting 11.45 uur (voorbeeldtijd) 

Parels en puzzels
Geef iedere deelnemer twee gele memobriefjes 
Een om ‘de parels’, positieve ervaringen op te schrijven
Een om ‘de puzzels’, de lastige zaken op te schrijven
De briefjes worden op twee grote vellen ( + en -/of tekst ‘parels’ – ‘puzzels’) geplakt. 
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Tips vaardigheden interactief voorlezen 
Wanneer een baby een boekje nog niet zelf vasthoudt:
(vergelijk met fragment 1: Sara en Elly: kijken naar een boekje met zwart-witcontrast) 
• Maak contact door de baby aan te kijken 
• Laat het boekje zien door het op ongeveer 30 cm van de ogen te houden
• Het boekje wordt goed stilgehouden zodat de baby gericht kan blijven kijken
• Zorg voor rust zodat de baby zich kan concentreren op wat hij ziet
• Geef de baby de tijd 
• Praat tegen de baby over wat hij doet en ziet 
• Laat maar een paar pagina’s zien en wissel niet te snel
• Let op de gezichtsuitdrukking van de baby: lachen? Geboeid kijken? 
• Doe de geluiden die de baby maakt na
• Stop als de baby het hoofdje afwendt
(maak er geen ogentest van door het boekje van links naar rechts te bewegen) 

Wanneer een baby een boekje zelf vasthoudt en onderzoekt met de zintuigen:
(vergelijk met fragment 3: Laura en Elly: alle eendjes zwemmen in het water). Inhoudelijk hetzelfde als 
tips vaardigheden bij fragment 3
• Laat de baby met het boekje doen wat hij zelf wil
• Kijk goed en wacht af wat de baby gaat doen
• Maak contact: kijk de baby zoveel mogelijk aan, maak oogcontact 
• Laat je stem horen en laat taal horen: praat met de baby door met rustige bewoordingen te 

benoemen wat de baby doet met het boekje. Doe dit op een geruststellende en bemoedigende 
toon en zeg gerust een paar keer hetzelfde.

• Benoem ook wat de baby nog meer doet, bijvoorbeeld: hij kijkt ergens anders naar: wat ziet hij 
daar? Hij hoort iets en kijkt daarnaar: wat is daar dan te doen of wat is er te horen? De baby 
trappelt met de beentjes of laat zich naar voren vallen. De baby kijkt jou aan. 

• Doe de geluiden die de baby maakt na en wacht tot de baby weer ‘praat’: praat om de beurt
• Praat over het boekje: het is een boek, lekker zacht, knispert, mooie kleurtjes, fijn om te proeven, 

fijn om vast te houden
• Als de baby kijkt naar het boek vertel je wat er te zien is, ook al begrijpt de baby nog niet wat hij 

ziet
• Zing een liedje dat bij het plaatje past
• Doe een schootspelletje dat bij het plaatje past
• Geef het boekje terug als het uit de handjes glipt
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Wanneer een baby een boekje vasthoudt, ermee zwaait en iets op een plaatje herkent:
(vergelijk met fragment 4: Sara en haar moeder: poesje, poesje poezepoes)
• Laat de baby met het boekje doen wat hij zelf wil. Laat de baby de ’baas van het boek’ zijn
• Kijk goed en wacht af wat de baby gaat doen
• Welke initiatieven neemt de baby? Volg die initiatieven en doe mee 
• Zorg ervoor dat je elkaar goed aan kunt kijken: zet de baby schrijlings voor je op schoot en maak 

oogcontact
• Breng onder woorden wat de baby doet
• Doe de geluiden na en wacht tot de baby weer een geluid maakt 
• Als je de baby naar een plaatje ziet kijken, benoem je wat hij ziet
• Lees de tekst voor die in het boek staat op de momenten dat je daar de kans voor krijgt 
• Als er rijmpjes in het boek staan zeg je die ritmisch op
• Als er liedjes in het boek staan zing je en beweeg je mee samen met de baby
• Doe een schootspelletje dat bij het plaatje past 

Wanneer een dreumes vooral bladert in een boekje en plaatjes ontdekt:
(vergelijk met fragment 5: Koen en Elly: bladeren en aanwijzen)
• Laat de dreumes met het boekje doen wat hij zelf wil. Laat het kind de ’baas van het boek’ zijn
• Ondersteun het boekje voor het kind zodat het kan bladeren en kijken. Volg wat het wil doen 

met het boek: openmaken, dichtklappen, bladeren, omdraaien, midden in het boek beginnen. 
Help alleen als dat nodig is en doe dat niet te snel. Laat de dreumes het eerst zelf proberen

• Als de dreumes iets ontdekt op een plaatje (kijken en wijzen) concentreer je je op wat er te zien 
is: vertel wat er te zien is. Tik met je vinger op het plaatje 

• Blijf bij een plaatje zolang het kind dat wil. Ga dus niet naar een volgende pagina volgens jouw 
tempo, maar pas je aan aan het tempo van het kind. Geef het de tijd en de ruimte om zich te 
concentreren

• Probeer het bekijken van een plaatje te verrijken door te praten, een spelletje te doen, een 
rijmpje op te zeggen of een liedje te zingen 

• Wil de dreumes op de eerste plaats kriskras door het boek van de ene bladzijde naar de andere 
bladeren, dan wordt dat het spelletje dat je meedoet. Ben niet sturend of forceer het kind dus 
niet om iets anders te doen

Wanneer een dreumes het verband legt tussen plaatjes en echte dingen: 
(vergelijk met fragment 6: Fleur en Will: oogjes van de poes en oogjes van Fleur)
• Laat de dreumes met het boekje doen wat hij zelf wil. Laat het kind de ’baas van het boek’ zijn
• Kijk wat het kind doet, wacht af, volg de initiatieven van de dreumes en doe mee
• Ga in op wat de dreumes bekijkt: wat is dat? Dat zijn…. 
• Het kan best zijn dat de dreumes het nu prettig vindt dat jij bladert en bij ieder plaatje iets leuks 

of spannends vertelt of doet. Volg dan goed of de dreumes mee blijft doen. 
• Staat er iets bekends in het boek dat ook in de omgeving is te zien? Bijvoorbeeld: ligt er een 

appel bij ons op tafel? Waar dan? Of: Ja, jij hebt ook oortjes. Wijs maar aan. De poes heeft ook 
oortjes

• Welke geluiden of misschien al woordjes zegt het kind? Zeg dat na of maak van het geluid een 
woord dat het misschien zeggen wil
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• Zorg dat het kind je gezicht (je mond) goed kan zien: zo maak je dus die woorden! 
• Reageer op de gezichtsuitdrukking van het kind: lachen, verbaasd kijken, verwonderd kijken: doe 

na en doe mee.

Wanneer een dreumes graag bladert en op zoek gaat naar bepaalde plaatjes:
(vergelijk met fragment 7: Ilja en Linda: het konijntje zoeken in het plaatjesboek)
• Laat de dreumes met het boekje doen wat hij zelf wil. Laat het kind de ’baas van het boek’ zijn
• Wacht af en let op wat de dreumes gaat doen
• Ondersteun het kind bij wat het wil doen, volg zijn initiatieven
• Let op wat het kind leuk vindt om te zien, wat het ontdekt of waar het naar zoekt. Doe mee: zoek 

je de sinaasappel? We zullen eens kijken waar die is.
• Geef het kind de tijd en de ruimte om in eigen tempo te kijken en te bladeren.
• Ga in op wat de dreumes aanwijst en misschien al zegt of brabbelt. Wat wil hij vertellen?  

Zeg goed voor hoe iets heet. Gebruik het woord in een hele zin. Herhaal het een paar keer. 
• Stem je goed af op het kind: wat wil het van je? Hoe betrekt het kind jou bij wat het doet? 

Probeer het daarin te volgen 
• Wees creatief: wat kun je bijvoorbeeld zoal vertellen bij een sleutelbos? Bij een konijn of een 

gieter? 
• Dieren worden benoemd en geaaid. Welk geluid maken ze? Maar je kunt ook vertellen dat  

ze springen of rennen en pootjes hebben die krabbelen, dat ze een neusje hebben dat kan 
snuffelen, en een mond met een tongetje waarmee ze likken.

 
Wanneer een dreumes snapt wat op een plaatje te zien is en daarbij vertelt:
(vergelijk met fragment 8: Lise en Elly: samen praten bij plaatjes)
• Laat de dreumes met het boekje doen wat hij zelf wil. Laat het kind de ’baas van het boek’ zijn.
• Geef het kind alle ruimte en tijd om in eigen tempo te reageren op wat het ziet. Heb geduld  

en forceer het kind niet om iets anders te doen of op een volgende bladzijde te kijken.
• Kijk goed naar het kind, wacht op de eigen initiatieven van het kind en volg die.
• Soms, of bij sommige kinderen, kun je bepaalde momenten oppakken om zelf het initiatief  

te nemen: kijk eens wat daar nou is! Dat is leuk! Zullen we eens kijken wat er komt? Kijk eens 
wat er achter dat deurtje is! Oef, wat is dat nou? Ik zie een… jij ook? Kijk daar nou toch! 

• Je kunt vragen stellen maar doe dat niet te eenzijdig. Dus niet alleen maar: wat is dat? 
• Als je een vraag stelt geef dan niet zelf meteen het antwoord. Heb geduld.
• Als je een invulvraag stelt, vul dan niet zelf het antwoord in. Geef het kind de tijd om na te 

denken over je vraag.
• Benoem niet alleen de namen van de dingen, dieren en mensen maar praat ook over wat er 

gebeurt. Wat is iemand aan het doen? Waar gaat iemand naartoe? 
• Luister goed naar het kind. Het weet misschien al veel meer en kan misschien al heel wat meer 

zeggen dan jij denkt. 
• Zorg dat je het kind voldoende uitdaagt: maak het net even een beetje moeilijk.
• Vraag dus niet naar bekende weg, maar zoek naar onderwerpen waarover je het kind kunt laten 

vertellen.
• Herhaling is belangrijk en leuk maar zoek daarnaast altijd naar verrijking: daag het kind uit om 

nieuwe spannende en leuke ontdekkingen te doen in ander boekjes. 
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Tips afkomstig uit toelichting bij scene 11: Kari leest voor ‘Mama kwijt’

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Als je de titel op de kaft leest worden er verwachtingen gewekt: waar gaat het verhaal over? Mama 
kwijt. Door de opmerking ‘Ik ben benieuwd’ verwoord je wat de kinderen waarschijnlijk ook voelen, 
namelijk nieuwsgierigheid: hoe zou het verhaal zijn? En het zal zich afspelen in het donkere bos. De 
belangstelling van de kinderen is gewekt!

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
In de tekst staat het moeilijke begrip: ‘Geen paniek vriendje’ dat gewoon gelezen wordt.  
Het is goed dat de tekst niet veranderd wordt. De kinderen horen een nieuw woord dat ze in de 
dagelijkse spreektaal niet vaak zullen horen. Als ze dit begrip een paar keer tot zich door laten 
dringen voelen ze aan wat het betekent zonder dat het wordt uitgelegd. Maar het zou ook meteen 
met andere woorden kunnen worden gezegd als toevoeging, als uitleg: ‘je hoeft niet bang te zijn’.

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Er wordt geconcludeerd dat het uiltje en de beer niet hetzelfde zijn. De interactie kan uitgebreid 
worden door een vraag toe te voegen om de kinderen te laten beschrijven: Hoe ziet de beer er dan 
uit? Of moeilijker: Wat is er anders? Zijn kop? Vertel eens hoe zijn kop eruit ziet? Zijn poten? Vertel 
eens hoe die eruit zien? En hoe ziet dat er uit bij het uiltje?

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Met gebaren kun je veel uitleggen. Doe voor, laat zien en nodig de kinderen uit om mee te doen.

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Toon je nieuwsgierig naar de meningen en reacties van de kinderen. Laat hen die uiten op hun 
eigen manier. Dat kan heel verrassend zijn. Kinderen steken veel op van de opvattingen van andere 
kinderen. Kari laat de mening overeind van het kind dat vertelt dat het toch echt een haas is. 
Hoewel je natuurlijk ook konijnen hebt met lange oren spreekt Kari haar niet tegen. Als het echt 
niet juist is wat er gezegd wordt kun je samen uitzoeken of het waar is of niet.

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Kinderen begrijpen beelden snel. Als je een traan ziet op de wang van mama uil dan is dat omdat 
ze huilt. Sneller dan Kari weet het kind dat mama verdrietig was. Schat in welke gevoelens bij de 
kinderen hiermee gepaard gaan, wacht de reacties af en let goed op hoe een en ander begrepen 
wordt. Natuurlijk is het fijn dat mama gevonden is, maar mama was eerst heel verdrietig dat ze 
haar uiltje kwijt was. Ze heeft hem overal gezocht. Dit idee geeft de kinderen veel voldoening.  
Breng dit goed onder woorden.
Bewijs dat het echt waar is dat mama uil op zoek was: Je kunt terug laten kijken naar de 
silhouetten in het bos. Daar is het silhouet van de zoekende mama te zien. 
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Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Kinderen die vertrouwd zijn met verhalen weten dat een verhaal eindigt als het probleem is 
opgelost: dat houdt in dat dit kind weet hoe verhalen in elkaar zitten. Gebruik zinnen en toevoe-
gingen die te maken hebben met dit begrip. Zeg bijvoorbeeld bij dit boek: Jij denkt dat het verhaal 
nu afgelopen is? Dat het stopt? Maar het verhaal is nog niet afgelopen. Er zijn nog een paar 
bladzijden. Wat zou er nog gebeuren?
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Tips afkomstig uit toelichting bij scene 12: Chantal leest voor ‘Mama kwijt’

Tip vaardigheid interactief voorlezen
Kind geeft er blijk van dat het weet dat boeken gelezen geworden. Hij weet hoe voorlezen gaat. 
Dit past bij ontluikende geletterdheid: de kennis die een kind heeft over lezen voordat het zelf kan 
lezen. Door op woorden en zinnen op de bladzijde te wijzen geef je aan dat je daar iets mee doet: 
die lees je. 

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Door uitnodigende vragen te stellen lok je kinderen uit om te praten en om mee te doen. 
Het is belangrijk om ieder kind met zijn initiatieven en reacties te zien en te horen en dat te 
laten merken. Niet alleen de kinderen die het hardst antwoorden. Als een kind een opmerking 
maakt wordt die doorgespeeld naar de andere kinderen (‘Hebben jullie dat ook gezien?’). Geef 
de kinderen de tijd en de ruimte om goed te kijken en dat tot zich door te laten dringen. Pas dan 
reageren ze. Het ene kind doet dat sneller dan het andere, maar door rustig te wachten kan ieder 
kind zijn gedachten ordenen. Kinderen gaan zich in die tijd bijvoorbeeld iets afvragen en komen 
daar mee voor de dag (waar is de grote uil nou?) (wat is dit?) (gaat de beer hem niet opeten?)’ . Alle 
kinderen blijven betrokken als er naar hen geluisterd wordt. Hun vraag wordt gehoord en ze krijgen 
bevredigende antwoorden. Met een grote groep kinderen is dit bijna niet mogelijk. 

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Door voor te lezen met heldere intonatie en passende expressie ben je een prettige voorlezer.  
De kinderen genieten daarvan. Je kunt door laten schemeren wat er in je omgaat naar aanleiding 
van wat je leest. Je bent dan een mooi voorbeeld van wat jij begrijpt en hoe jij je emoties laat zien. 
Kinderen nemen vaak die uitdrukking over en begrijpen de betekenis ervan.

Tip vaardigheid interactief voorlezen
Je helpt de kinderen het verhaal te begrijpen en de verhaallijn vast te houden door een keer een 
samenvatting te geven of een samenvattende conclusie te trekken (die kleine uil is nog steeds zijn 
mama kwijt). Als je iets niet meer weet, kun je terugbladeren: hoe was het ook al weer? (weten 
jullie nog hoe mama uil eruit ziet?).

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Als voorlezer heb je de taak om steeds op te letten of alle kinderen wel optimaal kunnen meedoen. 
Dus dat ze goed zitten, jou goed kunnen zien en horen, en goed het boek kunnen bekijken. 

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Soms vertellen kinderen van alles tussendoor waardoor het risico ontstaat dat het gesprek alle 
kanten opgaat. Of kinderen herhalen elkaar, praten elkaar na (ik heb ook … , ik ben ook … enz.)
zonder dat dit het gesprek verrijkt. Je kunt erop letten dat je de leiding houdt, niet teveel reageert 
op een vragende toon want dan gaan kinderen door. Je vat samen wat ze zeggen en brengt de 
aandacht terug naar het boek: ‘kom we gaan kijken in het boek … enz.’
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Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Als je goed inschat hoe kinderen zich over het verhaal voelen kun je goed reageren. Het is van 
belang dat het verhaal en het voorlezen stopt met een prettig gevoel: het is allemaal goed 
gekomen. En in dit geval: mama ziet wat er bijna weer gebeurt met het uiltje, dus ze zal hem wel 
goed in de gaten houden! 
 

Tips afkomstig uit toelichting bij scene 13: Sandra leest voor ‘De rommelige reus’

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Waarom-vragen (oorzaak- en gevolgvragen) zijn vaak nog moeilijk voor peuters maar kunnen wel 
worden geprobeerd. Misschien is er een kind dat dat al wel goed kan en dat krijgt dan een vraag die 
voldoende uitdagend is. Open vragen naar wat er te zien is en wat er gebeurt kunnen goed gesteld 
worden. De kinderen kunnen dan beschrijven wat ze zien en begrijpen. Dat is rijker in taal dan 
alleen laten benoemen wat ze zien (wat is dat?-vraag). 
Het is belangrijk om met vragen en opmerkingen goed aan te sluiten bij het niveau van de 
kinderen: niet te hoog, maar zeker niet te laag. Daarom is lezen met een klein groepje kinderen 
zinvol: je kunt aansluiten bij de individuele kinderen. Een boek mag best net iets te moeilijk zijn. 
Dan biedt het uitdaging om na te denken en het verhaal te begrijpen. Als je een verhaal na een 
paar keer voorlezen begrijpt, is dat prettig. Door interactief voor te lezen help je kinderen daarbij. 

Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Laat kinderen genieten van de taal, de mooie zinnen en de fijne woorden door de teksten goed 
voor te lezen. Niet alles hoeft altijd te worden uitgelegd. En ook hoeft niet bij elke mogelijke 
onduidelijkheid een vraag te worden gesteld die besproken wordt. Dat kan namelijk veel afbreuk 
doen aan het plezier en de concentratie van de kinderen tijdens het kijken en luisteren. Het is de 
kunst om aan te voelen wanneer je wel even stil moet staan bij iets, of dat de kinderen zo geboeid 
zijn dat je beter door kunt lezen. Veel onderbrekingen ervaren kinderen die veel voorleeservaring 
hebben en verhalen goed begrijpen als storend. Andere kinderen hebben uitleg en toevoegingen 
juist nodig om te kunnen volgen. Belangrijk is dus om je goed af te stemmen op wat kinderen 
nodig hebben. 
 
Tip vaardigheid interactief voorlezen 
Wanneer de tekst in een boek op rijm is, of er komen rijmpjes en versjes in voor, vraagt dat een 
passende voorleesstijl. Kinderen horen aan de intonatie wanneer er op rijm wordt gelezen.  
Ze horen heel goed het verschil met spreekteksten of beschrijvende teksten. Als kinderen 
rijmteksten een paar keer gehoord hebben zeggen ze de eindrijmwoorden of soms de hele zin mee. 
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Interactievaardigheden tijdens het voorlezen
(De Taallijn) 

1.  De voorkant van het boek laten zien 
2.  Ingaan op ervaringen van de peuters
3.  De peuters laten voorspellen
4.  Een luistervraag stellen
5.  Ruimte laten voor inbreng van de peuters
6.  Opmerkingen van de kinderen aanvullen tot welgevormde zinnen 
7.  Een samenvatting van een pagina/boek geven
8.  Verschillende soorten vragen stellen
9.  Een relatie leggen met de voorkennis van de peuters 
10.  Het probleem en de oplossing van het verhaal bespreken

Belangrijke woorden en begrippen in het verhaal worden uitgelegd door:
• Uitbeelden: door voordoen en voorwerpen/afbeeldingen laten zien
• Uitleggen: door korte definitie te geven van het woord
• Uitbreiden: door woorden met verwante woorden te verbinden 
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Soorten vragen
Aanwijsvragen
Wijs de spin eens aan op het plaatje?

Ja/nee-vragen
Kan een spin vliegen?

Wie/wat/waar-vragen
Wat vangt een spin in zijn web?

Of/of-vragen
Eet de spin vliegen of bloemetjes?

Waarom-vragen 
Waarom maakt de spin een web?

Hoe-vragen
Hoe doet de spin dat?

Tegendeel-vragen
Een spin in je bed, dat is toch niet griezelig? 

(Open) vragen naar eigen ervaringen
Als er een spin in je slaapkamer zit, wat doe je dan?
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