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LINC vzw?

• Beweging in het sociaal-cultureel volwassenwerk

• Geletterdheid (campagnes, vormingen, inspiratie)
• (Voor)lezen

• Digitale geletterdheid en mediawijsheid



Waarom voorlezen?
Vertrouwd maken met boeken

Ontspannend en plezierig

Ontwikkeling taal en woordenschat

Rust en intimiteit

Leren luisteren

Een stap in de wereld

Zien lezen doet lezen

Emoties herkennen en beleven

Nieuwsgierigheid en fantasie prikkelen



Digitaal voorlezen

• Raakvlak pijlers lezen & digitale wereld

• Diggie Dik



Voorlezen is top: voordelen!

Traditioneel voorlezen

 Groter aanbod!

 Creativiteit voorlezer; verloop meer 

zelf bepalen

 Gemakkelijk: geen apparaten

 Knus en gezellig, overal

 ….

Voorlezen met digitale media

 groot scherm- grote groep kids

 Extra’s: geluid, interactiviteit en 
bewegingwoordenschat en taalbegrip 
(bv blozen)

 Beter begrepen  ++ voor kinderen met 
taalachterstand 

 Interactiviteit—drukke kinderen: 
concentratie

 Zelfstandig bedienen herhaling mogelijk

 Beginnend lezen: karaokebalk 



Welke digitale media zijn er?

Digitale media

Digitale 
prentenboeken

niet -
geanimeerd

geanimeerd

E-book
statisch

dynamisch

Boeken- apps



Voorleesapps: dynamisch
Wie? 

 Starters in digitaal voorlezen 
 Geschikt voor kleine groepen
 Individueel 

Wat?
 Nieuwe en gekende prentenboeken digitaal weergegeven
 Met doorgedreven interactiviteit en extra mogelijkheden in het verhaal 
 Met leuke effecten zoals zoomen, leuke overgangen, uitgewerkte spelletjes 

en liedjes
 App-formaat

Waar?
 In de Appstore bij Apple of in de Playstore bij Android

Hoe?







Voorleesapps: dynamisch



Video´s bekijken

• Timo en het toverstokje

https://www.youtube.com/watch?v=lWps8pN4NxU&
t=47s

• De verre reis

https://www.youtube.com/watch?v=95ID-Qdq-MA

https://www.youtube.com/watch?v=lWps8pN4NxU&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=95ID-Qdq-MA


Goede materialen herkennen?

• Is deze app…

…duidelijk en gemakkelijk te bedienen?

…mooi, helder en niet te afleidend?  

…geschikt om (voor) te lezen, kijken én luisteren?

…voorzien van een natuurlijk stoppunt?

…voorzien van een deel met informatie voor ouders? 

…niet te opdringerig? 

De App vraagt niet om inlog-gegevens of andere informatie, 

ze stuurt je ook niet door naar reclame– of andere websites. 

…gemaakt om samen met de kids aan de slag te gaan?



Evaluatiemateriaal



Digitaal voorlezen in de bib?
• Combinatie papieren boek en digitaal boek/app

• Voorlezer bedient zelf zijn digitaal apparaat 

(Interactie op verhaal, niet op medium!)

• Kinderen mogen mee beslissen.

• Kinderen spelen het spel mee in groep.

• Kinderen mogen zelf stem inspreken.





Meer weten of wil je contact opnemen met ons?

www.linc-vzw.be

Inne Van Engeland
Communicatieverantwoordelijke

Inne.vanengeland@linc-vzw.be 

Kenneth Schenning
Digiweet / Vormingsmedewerker

kenneth.schenning@linc-vzw.be


