
Een schrijversbezoek is een prachtige manier om 
het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren, blijkt 
uit onderzoek. Maar hoe verzamelt u zoveel mo-
gelijk digitale  boeken, passend bij de doelgroep?
 

 » Op het auteursprofiel op de website van De 
Schrijverscentrale staan de boeken van de au-
teur, met een (grove) leeftijdsindicatie. Handig, 
want veel jeugdauteurs schrijven voor verschil-
lende leeftijden.  

 » Bibliotheekleden kunnen behalve fysieke 
boeken, ook e-books en luisterboeken lenen. 
Leerlingen kunnen een e-book lezen op een 
telefoon, tablet of laptop. Zo kunnen leerlingen 
ook allemaal hetzelfde boek lezen. U kunt een 
e-book ook gebruiken om voor te lezen. Een bi-
bliotheekpas is gratis voor iedereen tot 18 jaar. 
 

 » Met de ThuisBieb app kunnen ook mensen die 
niet lid zijn van de bibliotheek boeken lezen. 
In de app staan 100 verschillende boeken die 
gratis te lezen zijn.  

 » De Voorleeshoek is tijdelijk gratis beschikbaar 
voor alle kinderen. Op deze site vindt u voor-
leesfilmpjes voor verschillende leeftijden.  

 » Op www.kinderboeken.nl vindt u veel digitale 
leesfragmenten.  

 » Ook op de website van de Nederlandse Kinder-
jury kun je leesfragmenten vinden!

 » Veel schrijvers hebben voorleesvideo’s beschik-
baar. Zoek de schrijver bijvoorbeeld op YouTube 
of kijk op de website van de schrijver.  

 » Tip: denk ook aan bundels met werk van ver-
schillende auteurs. De titels vindt u vaak op 
de auteursprofielen. Laat u de leerkracht en 
leerlingen weten welk verhaal of gedicht van de 
bezoekende schrijver is? 

 » Handig: steeds meer auteurs plaatsen digitale 
leesfragmenten op hun auteursprofielen. 

 » Bevalt een schrijver? Nodig hem nog een 
keer uit voor een schrijversbezoek waarbij de 
schrijver bij u in de klas komt en vul de boe-
kenvoorraad aan, eventueel met ramsj-boeken. 
Of met een tijdelijke collectie van de openbare 
bibliotheek. 

 » Indien mogelijk voor uw school: leg boeken uit 
de schoolbibliotheek klaar voor de leerlingen 
die ze tegelijkertijd met hun schoolwerk kunnen 
ophalen. 

Zo regelt u zoveel 
mogelijk (digitale) 
boeken


