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Kennismaken met boeken: 
Peuters en jongste kleuters 
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BAD‐ en KNISPERBOEKJES 
 

Baby’s en peuters lezen natuurlijk niet, maar ze nemen wel 
alles  wat  beweegt  en  kleur  heeft  in  zich  op.  Plastic 
badboekjes  en  knisperboekjes  onderscheiden  zich  wel 
degelijk  van  ander  speelgoed.  Ze  dragen  een  verhaal  in 
zich. Er  is een begin en een einde, een open en dicht en 
daartussenin  kleuren  en  vormen  en  herkenbare 
afbeeldingen. Baby's krijgen alvast de namen mee van de 
voorwerpen die ze zien: bal, poes, beer, nog één, veel,  ... 
En  natuurlijk  zijn  deze  boekjes  lekkere  leuk,  net  als  alle 
andere  dingen  die  in  het  bereik  komen  van  grijpgrage 
handjes. Bad‐ en knisperboekjes maken baby’s en peuters 
alvast vertrouwd met het idee van een boek. 
(Bron: Voorlezen‐ stichting lezen) 
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KIJK‐ en AANWIJSBOEKJES 
 

Aanwijsboeken  hebben  weinig  of  geen  woorden  en 
bestaan bij gratie van de tekeningen. Ze bestaan in de vorm 
van  kartonboeken  of  grotere  prentenboeken.  Iemand  die 
voorleest  is  medium  van  de  schrijver,  maar  iemand  die 
samen met het kind  in een boek naar plaatjes kijkt, maakt 
het  verhaal  deels  zelf.  Samen  met  het  kind  ga  je  op 
ontdekkingstocht. Stel vragen als: Waar is de bal? Wat doet 
die aap nu? Maar geef het kind ook de tijd om zelf aan te 
wijzen en  te vertellen. Blijf  langer stilstaan bij prenten die 
het  kind  boeien.  Kleinere  kinderen  die  nog  niet  praten 
nemen  je woorden  in  zich  op.  Let  er  dus  op  dat  je  geen 
babytaaltje  spreekt.  Peuters  die  al wat  babbelen  breiden 
hun  taalgevoel  en woordenschat  uit met  aanwijsboekjes. 
Ze leren de namen van de kleuren of een beetje tellen. 
(Bron: Voorlezen‐ stichting lezen) 
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KARTONBOEKJES 
 

Kartonboekjes zijn vooral stevig. Ze hebben vaak afgeronde 
hoeken en pagina's die tegen een stootje kunnen. Kinderen 
kunnen  er  zelf  in  bladeren,  maar  je  kan  er  ook  uit 
voorlezen. Dat wil  zeggen:  samen met het  kind  tonen  en 
vertellen.  Kartonboekjes  tonen  kleintjes  niet  alleen  een 
minicatalogus  aan  voorwerpen  rondom  hen,  sommige 
vertellen  al  een  volledig  verhaal.  Alle  mogelijke 
peuteronderwerpen worden  aangehaald,  gaande  van  het 
potje over zich aankleden tot het slapengaan. Boeken met 
pictografische  tekeningen  tonen  een  heel  klein  kind  hoe 
alles  uit  basisvormen  is  opgebouwd.  Er  zijn  massa's 
kartonboekjes voor handen, maar de kwaliteit is wisselend. 
Goede kartonboekjes spelen in op de nieuwsgierigheid van 
baby en peuter en  stimuleren hun exploratiedrang. Het  is 
geen  slecht  idee  om  ook  voor  de  kleine  kinderen  wat 
verder  te  zoeken  dan  de  voor  de  hand  liggende  boekjes. 
Want,  hoe  klein  de  lezer  ook,  boeken  stimuleren 
taalontwikkeling en taalgevoel, fantasie en concentratie. 
(Bron: Voorlezen‐ stichting lezen) 
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PRENTENBOEKEN 
 
Prentenboeken voor kleine kinderen gaan vaak over dieren. 
De beer is een favoriete hoofdrolspeler: hij is groot en toch 
knuffelbaar  en  niet  erg  slim.  Kinderen  maken  sneller 
vriendjes met  teddyberen dan met andere beesten. Maar 
eigenlijk is de beer (maar ook de occasionele eend of poes) 
een mens met dierensnuit. Hij  gaat op het potje,  is moe, 
heeft  honger,  ...  De  peuter  kan  zich  dus  met  hem 
vereenzelvigen,  maar  ook  afstand  nemen.  Hij  kan  hem 
uitlachen als hij dommer  is dan de  lezer, hem troosten als 
hij verdrietiger  is. Prentenboeken kunnen een kind helpen 
in  zijn  emotionele  ontwikkeling.  Omwentelingen  in  een 
klein  leven  (een  kindje  op  komst,  opa  is  overleden,  een 
nieuw  huisdier,  ...)  zijn  vaak  onderwerpen  van 
prentenboeken. Een kind van twee heeft veel aan een boek 
van  een  leeftijdgenootje  dat  net  als  hij  absoluut  zélf wil 
eten en  zeker niet op het potje wil gaan. Maar evengoed 
dienen boeken om het plezier van een mooi verhaal en om 
de  fantasie  van  de  kleintjes  te  stimuleren.  Abstracte  of 
fantastische verhalen mogen dus zeker niet ontbreken! 
(Bron: Voorlezen‐ stichting lezen) 
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 Doel: 
 

- Kennismaken met boeken 
- Genieten van boeken 
- Taalstimulering (woordenschatontwikkeling, 

verhaalbegrip, …) 
- … 

 
Voorleestips: 
 

- Houd het boek samen met het kind vast. 
- Bekijk het boekje eerst zelf. Bedenk wat je met het 

boekje kan doen. 
- Lees het boekje op een rustige plek en op een 

gezellig moment van de dag. 
- Bekijk samen de kaft. Maak het kind nieuwsgierig 

naar het verhaal. 
- Het kind moet niet stil zijn terwijl u voorleest. Het 

belangrijkste is dat het kind praat. Alle uitingen zijn 
goed. 

- Reageer op wat het kind zegt en doet. Reageer ook 
op opmerkingen die niet onmiddellijk bij het 
verhaal passen. 
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- Gebruik je stem en maak gebaren. Maak geluiden 
en bewegingen die bij het verhaal passen. 

- Laat het kind dingen tonen of uitbeelden. 
- Bedenk samen hoe een spannend verhaal verder 

kan gaan. 
- Lees het verhaal meerdere keren voor. Verander 

soms eens een woord. Stel andere vragen.  
- Stop met voorlezen als het kind geen zin meer 

heeft! 
(Bron: http://www.bibliotheekdenhaag.nl/voorleesvogel/) 

 

 
 
 


