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	 ‘Het is altijd leuk als er iemand 
in de klas komt voorlezen. Maar als 
het de auteur zelf is, is dat toch extra 
bijzonder! Die weet immers perfect 
waarom er bepaalde details op een 
prent staan of waarom precies dit 
dier werd gebruikt in het verhaal. 
De kinderen horen zo ook van 
waaruit het idee is ontstaan om het 
boek te schrijven. Dat is zeker een 
meerwaarde.’

— KSD Basisschool Campus Voorzienigheid in Diest  
over een lezing van Annemie Berebrouckx
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Inleiding
Als het om lezen en voorlezen gaat is de boodschap: ‘Begin zo 
vroeg mogelijk.’ Hoe vroeger je met voorlezen en boekgewenning 
begint, hoe groter de impact op het kind. Voorlezen is goed voor de 
taalontwikkeling en de woorden schat, maar ook voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen. Bovendien leg je zo de kiem 
voor later leesplezier.

Het is belangrijk dat kinderen in hun hele jeugd op verschillende 
manieren en op verschillende plekken in aanraking komen met 
boeken. Als ze thuis, op school, in de kinderopvang én in de bib of 
het cultureel centrum gestimuleerd worden, dan is de kans groter 
dat ze later uitgroeien tot lezers. Auteurslezingen zijn, ook voor jonge 
kinderen, een ideale manier om leesplezier aan te wakkeren en door 
te geven. Het enthousiasme van een auteur werkt erg aanstekelijk 
en kinderen maken zo op een speelse manier kennis met de wereld 
rond het boek. In het grote auteurslezingenaanbod mag deze 
doelgroep zeker niet vergeten worden. 	 ‘Auteurslezingen zijn, ook 

voor jonge kinderen, een ideale 
manier om lees plezier aan te 
wakkeren en door te geven. Het 
enthousiasme van een auteur werkt 
erg aanstekelijk en kinderen maken 
zo op een speelse manier kennis 
met de wereld rond het boek. 



Een lezing  
voor peuters?
Een auteurslezing voor jonge kinderen is natuurlijk geen 
traditionele lezing. Het kan gaan om voorleesmomenten, 
vertelsessies, workshops aan de hand van een boek, ja, zelfs 
mini-concertjes.

Een auteur of illustrator kan het verhaal uit het boek vertellen 
terwijl hij of zij live illustreert. Ook voor de allerjongsten zijn er 
fijne manieren om een verhaal te tonen, denk bijvoorbeeld aan 
de kamishibai.

Bij prentenboeken is de rol van de illustrator vaak even groot 
als die van de auteur, zeker bij boekjes voor de allerkleinsten. 
Een lezing van een illustrator is dus altijd een goed idee.  
Het spreekt voor jonge kinderen erg tot hun verbeelding 
wanneer hun favoriete personage zomaar uit de losse pols van 
een illustrator op een bord wordt getekend. 

De illustrator kan een personage dat de kinderen al kennen op 
papier nog meer tot leven brengen live. Kleuters hebben een 
enorme fantasie; het is een dankbare doelgroep om samen met 
een illustrator of auteur op die verbeeldingskracht te werken.

In deze brochure stellen we graag een tiental auteurs en 
illustratoren voor die zich met hun lezingen specifiek op 
de allerkleinsten richten. Hiermee hopen we scholen, 
bibliotheken, kinderdagverblijven en andere organisatoren 
te inspireren om dit jonge publiek niet alleen te laten 
kennismaken met boeken maar ook met hun makers.

Veel plezier!
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Zelf aan de slag?
Geïnspireerd door de verhalen in deze brochure? 
Zin om zelf een auteur of illustrator uit te nodigen? 
Literatuur Vlaanderen helpt je graag.

VOOR WIE?
Scholen, sociale en culturele organisaties, leesclubs, bibliotheken 
en boekhandels uit heel België kunnen een aanvraag indienen. 
Je kunt per jaar maximaal 15 lezingen organiseren met steun van 
Literatuur Vlaanderen.

VOORDELEN
Literatuur Vlaanderen ondersteunt lezingen die aanzetten tot lezen 
met een korting van 100 euro. Daarnaast kun je ook rekenen op 
hulp bij de voorbereiding. Zo kun je bij ons terecht voor advies op 
maat bij het zoeken naar een geschikte auteur. 

De korting van 100 euro vraag je eenvoudig online aan, ten laatste 
één maand voor de lezing. In die online subsidieaanvraag kun je 
alle afspraken met de auteur overzichtelijk vastleggen. Bovendien 
leidt Literatuur Vlaanderen de financiële afhandeling in goede 
banen na afloop van de lezing.

Meer weten?
 auteurslezingen.be
 auteurslezingen.be
 info@auteurslezingen.be
 03 270 31 60

Auteurslezingen.be is een onderdeel van Literatuur Vlaanderen.  
De ondersteuning van auteurslezingen is één van de speerpunten in de 
werking rond leesbevordering van Literatuur Vlaanderen. Auteurs die 
vertellen over hun werk kunnen een publiek immers als geen ander 
begeesteren en warm maken om (meer) te gaan lezen.

Literatuur Vlaanderen ondersteunt de letterensector in Vlaanderen 
– van auteur tot lezer – in opdracht van de Vlaamse Regering en de 
Vlaamse minister van Cultuur. Ze doet dat met subsidies voor auteurs, 
vertalers, uitgevers en organisatoren. Daarnaast speelt Literatuur 
Vlaanderen ook een belangrijke rol in het bijeenbrengen van de 
vele spelers in de boekensector. Ze stimuleert hen om over beleids-
domeinen en grenzen heen te kijken en hecht veel belang aan het 
(samen) werken aan een rijk en divers literair landschap met een ruim 
en inclusief boekenaanbod.

http://www.auteurslezingen.be
https://www.facebook.com/auteurslezingen.be
mailto:info%40auteurslezingen.be?subject=
http://www.auteurslezingen.be
http://www.literatuurvlaanderen.be
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Literatuur Vlaanderen ondersteunt en werkt nauw samen 
met Iedereen Leest, de referentie organisatie rond lezen 
en leesbevordering en initiatiefnemer van onder meer de 
Voorleesweek en de Jeugd boeken  maand. Met het project 
Boekstart wil Iedereen Leest ouders aanmoedigen om hun 
kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de bibliotheek te 
laten ontdekken. Samen met partners bouwt Iedereen Leest 
aan een sterke, brede leescultuur in Vlaanderen en Brussel.

Een goede start
In de werking van Iedereen Leest is de jongste doelgroep erg 
belangrijk. Met het Boekstart-programma willen ze boeken 
binnenbrengen bij jonge gezinnen. 

In elke Boekstart-gemeente krijgt een baby op zes maanden een 
boekenpakket op het consultatiebureau van Kind en Gezin. Op 
vijftien maanden krijgen de ouders een bon om met hun peuter 
een tweede boekenpakket af te halen in de bibliotheek. Een 
ideale manier om ook de bib al op jonge leeftijd te introduceren. 

Daarnaast zet Iedereen Leest samen met verschillende partners 
in op sensibilisering en vorming. Bibliotheken worden aan -
gemoedigd om – bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Boekstart-dag 
– hun deuren open te gooien voor de allerjongsten en voor hen 
activiteiten te organiseren. Tijdens de jaarlijkse Voorleesweek 
in november wordt ook het voorlezen aan de allerkleinsten 
gestimuleerd, onder meer door het aanreiken van boeken- en 
voorleestips voor die leeftijd. Een auteurslezing past daar perfect 
in. Want wat je vroeg leert, leer je voor het leven. 

Boekenzoeker helpt je dan weer aan leuke boekentips om zelf 
mee aan de slag te gaan.

https://www.iedereenleest.be/
https://www.boekstart.be/
https://www.voorleesweek.be/
https://www.boekenzoeker.be/
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Charlotte Severeyns  
& Robbe De Vos
DOELGROEP LEZINGEN: VANAF 4 JAAR

	‘ We genieten van de ongebreidelde 
fantasie van jonge kinderen en de vaak 
grappige gesprekken die ontstaan – 
ondanks het zware thema van ons boek.

Hoe pakken jullie lezingen aan?

We proberen een plaats te creëren waar kinderen 
kunnen nadenken over de dood, zonder gebonden 
te zijn aan regels. Ons boek is het bindmiddel in 
dat proces. Tijdens het voor lezen pauzeren we 
geregeld om de kinderen met gerichte vragen 
te prikkelen: ‘Wil er iemand iets over zijn eigen 
boomhut vertellen, en wie daar misschien in zit?’ 
‘Moet dit een boomhut zijn, of kan het ook een 
andere plek zijn?’ Uit de reacties blijkt dat kinderen 
daar heel bewust over nadenken. We zorgen ook 
voor luchtigheid via zoek- en doe-opdrachtjes.

Heb je tips voor andere auteurs of 
illustratoren die lezingen willen geven 
voor jonge kinderen?

Robbe: Leg de lat van je verwachtingen zeker 
niet lager als je een lezing geeft aan een jonge 
doelgroep. Laat je verrassen door de mooie 
gesprekken die ontstaan.

Charlotte: Maak gebruik van de fantasie van de 
kinderen. Laat hen eens de vragen stellen, leef je 
in hun verhalen en tekeningen in.

Waarom denk je dat ‘De boomhut van 
Niel’ zo in de smaak valt bij peuters  
en kleuters? 

Charlotte: Het boek heeft veel details waar jonge 
kinderen uren naar kunnen kijken. Ze kunnen 
steeds nieuwe dingen ontdekken over het bos. 
Robbe: De kevers zijn bij velen een topper.  
Het hoofdpersonage tekent kevers die hij in 
het bos tegenkomt, en geeft ze dan een naam. 
‘Victor weet het altijd beter-kever’ of ‘Max de 
zeurende kever’. 
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Charlotte Severeyns (1992) is freelance illustrator. Ze laat zich inspireren door de schoonheid en 
grootsheid van de natuur. Haar werk wordt vaak om schreven als poëtisch, gevoelig en mysterieus. 
Robbe De Vos (1992) werkt als pleeg zorg begeleider en is daarnaast copywriter. In 2018 debuteerden 
ze samen met het prentenboek ‘De boomhut van Niel’, een ontroerend verhaal over een jongen 
die zijn opa niet kan vergeten. Het boek werd al snel vertaald in het Frans en het Russisch. Robbe 
ontplooit zich intussen verder als auteur en copywriter met een vaak gevoelige pen. Charlotte ging 
ook andere samenwerkingen aan, zoals ‘Kapitein Nemo’ (geschreven door Winny Ang), ‘Juf verdient 
een standbeeld’ (met Laïla en Bart Koubaa) en ‘Het grote heksenboek’ (met Kathleen Vereecken).

CONTACT

 charlotte_severeyns@hotmail.com
 robbe_devos@hotmail.com

 www.charlottesevereyns.com

Wat is de gekste vraag die een kleuter je 
al stelde?

In ons boek is opa steeds in de boomhut van Niel. 
‘Wie brengt hem dan eten?’ vroeg een kleuter 
plots. We legden de vraag voor aan de hele groep. 
Geen idee meer wat het besluit was, maar opa 
kreeg zijn eten sowieso via een originele manier 
op zijn bord!

Welke vraag of opmerking van een 
kleuter heeft je positief verrast?

We zien soms dat kleuters het boek projecteren op 
hun eigen leven. Ze nemen je na de voor stelling 
dan even apart en beginnen spontaan hun verhaal 
te vertellen. Dat raakt ons. Hoe meer kinderen 
over dit thema beginnen na te denken, hoe minder 
het taboe wordt om op jonge leeftijd open over de 
dood te praten.

© Charlotte Severeyns, uit ‘De Boomhut van Niel’ (De Eenhoorn)

mailto:charlotte_severeyns%40hotmail.com?subject=
mailto:robbe_devos%40hotmail.com?subject=
http://www.charlottesevereyns.com


Ruth Wielockx
DOELGROEP LEZINGEN: VANAF DE KLEUTERKLAS 

	‘ Peuters en kleuters zijn 
spontaan en geven eerlijke 
feedback. Er zijn altijd leuke 
reacties en interacties met  
het publiek.

Hoe pak jij je lezingen aan?

Ik maak gebruik van beeld en geluid. 
Daarnaast stel ik regelmatig vragen om voor 
interactie te zorgen. Ik vind het fijn om het 
boek op groot formaat te projecteren zodat de 
kinderen helemaal ondergedompeld worden in 
het verhaal. Bij geluidenboekjes is het leuk om 
interactief met de boeken en het geluid bezig te 
zijn door middel van raadspelletjes.

Heb je advies voor andere auteurs of 
illustra toren die lezingen willen geven  
voor een jonge doelgroep?

Blijf jezelf!

Welke lezing zal je altijd bijblijven?

De eerste keer dat ik een lezing gaf samen met 
mijn geleidehondpup-in-opleiding. Zo spannend! 
Maar de kinderen waren erg enthousiast en de pup 
heel braaf. Het was een unieke ervaring omdat 
kinderen meteen heel open zijn als er een dier in 
de klas is.

Welk van je eigen boeken of verhalen  
valt het meest in de smaak?

De verhalen van Luuk en Lotje sluiten goed aan bij 
bepaalde thema’s waar ook in de klas rond gewerkt 
wordt. Je hebt zowel een jongen als een meisje in 
de hoofdrol, dus alle kinderen kunnen zich erin 
herkennen. De geluiden boekjes zijn ook altijd heel 
tof omdat ze voor veel interactie zorgen.

Wat is de gekste vraag die je al kreeg?

Een kleuter vroeg me ooit of ik een echte prinses 
was. Heerlijk!

Welke vraag of opmerking heeft je  
positief verrast?

Dat éne kindje dat spontaan uitroept:  
‘Ik vind je zo lief mevrouw!’ Daar smelt toch 
iedereen van?

9 >> INHOUD
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 ‘ Heel leuke lezing!  
De kleuters waren enorm 
betrokken bij de activiteit. 
Het boeide hen enorm.

— VBS Mortsel Kloosterschool

Wie had gedacht dat Ruth Wielockx (Mol, 1971) ooit kinderboeken zou gaan maken? 
Zijzelf alvast niet! Ze studeerde voedings- en dieetleer aan de Universiteit van Leuven, 
behaalde ook haar lerarendiploma en gaf een tijdlang les. De liefde voor boeken was 
er altijd al, maar de tekenmicrobe sloeg pas later toe. Toen ontstond ook de vonk voor 
haar eerste eigen kinderboek. Dat werd ‘Wiebe is verliefd’ (2005). Intussen is Ruth 
al jaren actief als bevlogen kinderboekenauteur en -illustratrice en heeft ze talloze 
prentenboeken voor peuters en kleuters op haar naam staan. Ze is auteur van onder 
meer ‘Pim Piloot’ en schrijft ook de reeks ‘Luuk en Lotje’.

CONTACT

 ruth.wielockx@gmail.com

 www.ruthwielockx.com

 RuthWielockxPicturebooks

© Ruth Wielockx, uit ‘Op de boerderij met Bobbie’ (Clavis)

mailto:ruth.wielockx%40gmail.com?subject=
http://www.ruthwielockx.com
https://www.facebook.com/RuthWielockxPicturebooks
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Stijn Moekaars
DOELGROEP LEZINGEN:  
KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL

	‘ Peuters en kleuters staan nog heel onbevangen 
in de wereld, zijn de speurders en ontdekkers van 
zoveel nieuws om hen heen. Via vertellingen, zang 
en theater ga ik met hen mee op speurtocht in de 
wondere wereld van taal en muziek.

Hoe ga je te werk bij je lezingen  
voor peuters en kleuters?

Centraal staat verwondering en spelen met taal. 
Ik probeer in hun leefwereld te duiken, bijvoor-
beeld via een verhaal over mijn hondje Vondel. 
Een knuffelversie van hem neem ik mee als 
marionettenpop. Dat leidt dan tot een liedje, een 
gedichtje of een mini-toneelstukje. Er blijft ook 
altijd ruimte voor interactie (samen zingen, een 
woordenspelletje, enz.). 

Soms geef ik een lezing samen met Frank Daenen,  
de illustrator van verschillende van mijn boeken. 
Dan is het écht een vertel- en tekenfeest met heel 
veel interactie, van liedjes tot samen digitaal tekenen. 

Heb je tips voor andere auteurs of 
illustratoren die lezingen willen geven  
voor jonge kinderen?

Wees goed voorbereid maar laat ook genoeg 
speelruimte voor interactie en verrassing. Zorg voor 
afwisseling: een verhaal, een gedicht, een liedje, 
een kamishibaivertelling, een klein toneelstukje 

enz. Zo hou je de aandacht van je jonge publiek vast. 
En de belangrijkste tip: geniet!

Welke lezing zal je altijd bijblijven?

Ik mocht ooit een vertelling geven in een school 
voor doven en slechthorenden. Er werden allerlei 
geluidsversterkers aan me gehangen zodat de 
kinderen alles zo goed mogelijk zouden kunnen 
volgen. Vooral de muziek van mijn gitaar trilde 
door het zaaltje en toverde een brede glimlach 
op de kleine gezichtjes. Er werd zelfs spontaan 
een polonaise ingezet en achteraf kreeg ik een 
gigantische groepsknuffel. Mijn ogen blinken elke 
keer opnieuw als ik eraan denk.

Welk van je eigen boeken of verhalen  
valt het meest in de smaak bij peuters  
en kleuters?

De prentenboeken die ik samen met illustrator 
Frank Daenen maakte, bijvoorbeeld ‘Millie 
Duizendvoet’, ‘Kijk uit, Millie’ of ‘Wat zit er in dit 
ei?’ Ik vertel het verhaal met kamishibai-prenten 
en zing een zelfgeschreven liedje dat erbij hoort. 
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Ook met ‘Taboe! Stoute liedjes voor lieve kinderen’ 
ga ik creatief aan de slag. Daar komen zelfs 
verkleedkleren aan te pas!

Wat is de gekste vraag die een kleuter je  
al stelde?

‘Zit er ook een baby in jouw buik?’
‘Wil jij mijn juf zijn?’

Is er een uitspraak die je echt heeft geraakt?

Tijdens een bibvertelling hield een kleuter 
mijn boek tegen zich aan, keek met grote ogen 
naar boven en fluisterde: ‘Ik vind jouw boek zo 
zacht.’ Eén van de mooiste complimenten die 
ik ooit kreeg.

Stijn Moekaars (1964) kreeg de liefde voor kunst en cultuur met de paplepel ingegoten.  
Hij debuteerde in 1996 met ‘Beer en Bij’, een filosofische verhalenbundel. Onlangs rolde zijn 56ste 
boek van de pers: ‘Esdra, het verhaal van een bijzondere sledehond’ (Clavis), een samenwerking 
met wereldkampioen sledehondenrennen Stefan Goris. Stijn houdt van zijn vrouw Ingrid, van 
zoon Stef en hondje Vondel. Hij geniet van schrijven met een streepje jazz op de achtergrond. Hij 
houdt niet van mensen die het steeds beter weten en denken dat oren enkel voor de versiering 
aan hun hoofd staan. Naast auteur is hij ook leerkracht in een basisschool.

CONTACT

 stijnmoekaars@hotmail.com

 www.stijnmoekaars.com  ‘ De kleuters waren 
dolenthousiast en deden 
heel goed mee!

— Bibliotheek Heers

© Frank Daenen, uit ‘Millie Duizendvoet’ (De Eenhoorn)

mailto:stijnmoekaars%40hotmail.com?subject=
http://www.stijnmoekaars.com


Anke De Potter
DOELGROEP LEZINGEN: VANAF 4 JAAR 

Hoe pak jij lezingen voor peuters  
of kleuters aan?

Ik ga heel graag filosofische gesprekjes met hen 
aan. Samen nadenken over de dingen, horen wat 
zij te zeggen hebben. Dat doen we in een gezellig 
kringetje. Ik gebruik ook graag voorwerpen die 
aanleiding kunnen geven tot een gesprekje, of 
kunnen inspireren om iets geks te bedenken. 
Soms maken we ook een tekening, om via de taal 
van het beeld te vertellen waar misschien geen 
woorden voor zijn. 

Heb je advies voor andere auteurs of 
illustratoren die lezingen willen geven voor 
deze jonge doelgroep?

Stel jezelf open voor wat er leeft bij de kinderen. 
Zeg nooit ‘nee’, maar laat je verwonderen door 
wat zij naar boven brengen. 

Welke lezing zal je altijd bijblijven?

Een lezing van een boekje, niet van mezelf, over 
de dood. Ik vond het heel spannend om dit thema 
te bespreken met kinderen van 4 en 5 jaar. Hoe 
pak je dat aan? Ik heb het toen gehad over een 
konijntje dat gestorven was. ‘Waar gaat dat dan 
naartoe, denk je?’ We kwamen tot een gesprekje 
over de ziel en het lichaam. Je zou denken dat 
kinderen dan beginnen over de hemel of zo, maar 
dat was niet het geval. Het ging erover dat je ziel 
datgene is wat je blij maakt, wat ervoor zorgt dat 
je kunt lachen. Heerlijk. 

Welk van je eigen boeken of verhalen  
valt het meest in de smaak bij peuters  
en kleuters?

Ik heb voorlopig enkel ‘Vleugels van papier’,  
en dat slaat wel aan. Kinderen herkennen zich in 
Irfaan. Ze hebben ook een wens, of een droom.  
Ze missen ook wel eens iemand. Het verhaal opent 
de deur om te praten over datgene wat zij belang-
rijk vinden in het leven.

	‘ Ik vind de interactie met kinderen niet alleen leuk 
maar ook heel interessant. Ze hebben me geleerd om 
te kijken naar de wereld zoals hij echt is: verrassend, 
open en vol (h)eerlijke fantasie. 

13 >> INHOUD
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Anke De Potter is illustrator, grafica, 
improvisatiespeler, vogelvouwer, 
kaboutervanger, dinosaurusjager en 
mama van Bonnie. Ze bekijkt de wereld 
als een speelterrein waarin iedere 
toevallige ontmoeting of gebeurtenis 
kan leiden tot een wonderlijk verhaal.  
In haar job als kunstkurenleerkracht  
en museumgids legt ze zich toe  
op kunsteducatie, liefst van al voor 
jonge kinderen. 

CONTACT

 0474 41 61 61

 anke.depotter@gmail.com

Wat is de gekste vraag die een kleuter  
je al stelde?

‘Mevrouw, hoe komt het dat jouw ogen altijd 
lachen?’

Welke vraag of opmerking heeft je 
positief verrast?

‘Als je verdrietig bent, moet je dat gewoon zeggen. 
Anders weten de anderen dat niet, dan kunnen  
ze je niet troosten.’ Wat een wijsheid.

  

‘ Veel interactie, 
veel humor en veel 
verwondering.

— Freinetschool de kRing

© Anke De Potter, uit ‘Vleugels van papier’ (Studio Sesam)

mailto:anke.depotter@gmail.com
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Liesbet Slegers
DOELGROEP LEZINGEN: VAN 2,5 TOT 6 JAAR

Hoe pak jij lezingen voor kleuters aan?

Ik vertel interactief en teken tijdens het vertellen. 
Op die manier blijven ze geboeid. Ik speel ook graag 
in op hun openheid en eerlijkheid. Het directe 
karakter van mijn publiek is zo fijn: alles kan en 
alles mag – binnen bepaalde grenzen natuurlijk, 
zodat het geen chaos wordt. Een fijne uitdaging!

Heb je tips voor andere auteurs of 
illustratoren die lezingen willen geven  
voor deze jonge doelgroep?

Zorg dat je lezing veel variatie heeft, zodat de 
kinderen aandachtig blijven en regelmatig 
verrast worden.

Welke lezing zal je altijd bijblijven?

Een lezing op een rustpunt van een nieuwe, 
kindvriendelijke fietsroute. De kinderen kwamen 
in een huifkar aan vanuit de school: dat maakte de 
natuurervaring compleet. Ik had voor de route ook 
infoborden geïllustreerd over milieu vriendelijk 
omgaan met afval, het leven van de koeien en 
varkens op de boerderij, hoe je veilig fietst in 
landbouw gebied met tractoren op de baan enz. 
De lezing was de kers op de taart. We hebben er 
allemaal van genoten bij een stralende lentezon.

Welk van je eigen boeken of verhalen valt 
het meest in de smaak bij peuters  
en kleuters?

‘Karel krijgt een hondje’ heeft altijd veel succes.  
De kindjes doen heel graag mee met het uitbeelden 
en ze vertellen honderduit over hun eigen hondje 
of dat van oma en opa.

Wat is de gekste vraag die een kleuter  
je al stelde?

‘Breng je volgende keer jouw hond mee?’

Welke vraag of opmerking heeft je  
positief verrast?

Een meisje zei: ‘Kom jij morgen weer terug?  
Je moet in ons klasje blijven!’

	‘ Kleuters zijn erg open en 
eerlijk. Ze zeggen wat ze denken 
en laten ook direct merken of ze 
iets boeiend vinden of niet.

 ‘ Uit haar ‘verrassingskoffer’ 
toverde de auteur het figuurtje 
van Karel. Dat kenden de meeste 
kinderen wel, dus ze waren 
meteen heel enthousiast. Ze stelde 
eenvoudige, maar gerichte vragen 
zodat de kinderen gemakkelijk 
konden antwoorden. De interactie 
verliep heel spontaan en vlot.

— Bibliotheek Sint-Martens-Latem
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© Liesbet Slegers, uit ‘Hallo dino! Karels 
grote boek over dinosaurussen’ (Clavis)

Liesbet Slegers studeerde in 
1997 af aan de toenmalige Sint 
Lucas Hogeschool in Antwerpen. 
Ze startte meteen als auteur en 
illustrator en maakte sindsdien al 
een 200-tal kinderboeken. Haar 
tekenstijl kenmerkt zich door 
eenvoud, herkenbaarheid, een 
zwarte contouring en felle kleuren. 
Ze combineert acrylverf met een 
digitale verwerking. Veel van haar 
boeken zijn wereldwijd vertaald, in 
meer dan tien talen. De bekendste 
figuurtjes zijn Karel en Kaatje. En 
ken je ook de zoekboeken van Rik 
en Sam de poes?

CONTACT

 liesbet.slegers@skynet.be

 www.liesbetslegers.be 

 LiesbetSlegersauteur

 liesbetslegers

mailto:liesbet.slegers@skynet.be
www.liesbetslegers.be
https://www.facebook.com/LiesbetSlegersauteur/
https://www.instagram.com/liesbetslegers/


© Annemie Berebrouckx

Hoe pak jij lezingen voor jonge 
kinderen aan?

Ik breng mijn voorleeskoffer vol boeken mee en 
bepaal op basis van het kennismakingsgesprekje 
welk(e) boek(en) ik voorlees. Eigenlijk kan ik 
vooraf nooit precies voorspellen hoe een lezing 
zal verlopen, want ik ga heel interactief te werk. 
Ik hou de groepen klein omdat ik ieder kind aan 
bod wil laten komen – ook wie wat verlegen of 
minder taalvaardig is.

Heb je tips voor andere auteurs of 
illustratoren die lezingen willen geven 
voor jonge kinderen?

Heb geduld! In het begin zijn peuters en kleuters, 
op enkele uitzonderingen na, meestal stil en 
afwachtend. Begrijpelijk, want ze kennen je niet. 
Na een tijdje voelen ze zich meer op hun gemak en 
worden ze mondiger. Het helpt ook als je de lezing 
kunt geven in de klas of een andere omgeving die 
voor hen vertrouwd is.

Welke lezing zal je altijd bijblijven? 

Er is een school voor bijzonder onderwijs die me 
elk jaar uitnodigt. Ik geef er lezingen aan kinderen 
met een beperking die soms ouder zijn dan zes 
jaar. Ik ben er al zo vaak geweest dat ik sommige 
kinderen herken, en zij mij. De ontvangst is altijd 
heel hartelijk en warm. Die lezingen zullen me 
zeker altijd bijblijven.

Welk van je eigen boeken of verhalen valt 
het meest in de smaak?

Jules is heel populair bij peuters en kleuters.  
Ze beschouwen hem als een vriend en luisteren 
graag naar zijn avonturen. Maar ik lees meestal 
ook een van mijn andere boeken voor. Ik vind 
het belangrijk om variatie aan te bieden en 
hecht zelf evenveel belang aan mijn andere 
verhalen en illustraties.

	‘ Kinderen kunnen vanuit verwondering kijken en luisteren.  
Dat is zo mooi om te zien! Hun reacties zijn erg spontaan en eerlijk, 
hun	vragen	soms	al	filosofisch	getint	en	dat	boeit	me.	

Annemie Berebrouckx 
DOELGROEP LEZINGEN: 2 TOT 6 JAAR

17 >> INHOUD
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Wat is de meest bijzondere vraag die een 
kleuter je al stelde?

Ooit vroeg een meisje me tijdens een lezing of 
ik haar mama wou zijn. Dat bracht me even van 
mijn stuk, want waarom stelt een kind zoiets 
voor? Misschien had ze geen mama? Was ze over-
leden? Waren er problemen thuis? Of vond ze me 
gewoon heel lief? Tijdens een lezing in groep kan 
je niet dieper ingaan op zo’n vraag.

Welke vraag of opmerking heeft je 
positief verrast?

Een jarig meisje vroeg me eens of ik naar haar 
verjaardagsfeestje wilde komen. We zouden 
pannenkoeken eten en ik mocht veel verhalen 
voorlezen en zelfs blijven slapen. Maar het gaat 
nog verder: ik kreeg ook al een huwelijksaanzoek! 

Annemie Berebrouckx (1970) is een Antwerpse illustrator en auteur. Ze houdt van boeken, 
kunst, hoeden, dieren en alles wat met de natuur te maken heeft. Annemie is vooral bekend van 
de boeken over Jules, maar ook haar reeksen over Berre & Fleur en Rosa & Robin zijn populair 
bij een jong publiek. Ze hoopt dat haar verhalen kinderen laten genieten, maar hen tegelijkertijd 
ook sterker en weerbaarder maken. Naast kinderboeken maakt Annemie ook illustraties voor 
volwassenenliteratuur en is ze actief als kunstschilder.

CONTACT

 annemie.berebrouckx@witlof.be

  AnnemieBerebrouckx.illustrator 
 mijnjules

 annemieberebrouckx_illustrator 
 de_wereld_van_jules

 ‘ De kleuters bleven bijna 
een uur lang geïnteresseerd. Dat 
lukt alleen als de inhoud perfect 
bij hen past.

— Sint-Ludgardis Schilde

© Annemie Berebrouckx, uit ‘Berre en Fleur’ (De Eenhoorn)

mailto:annemie.berebrouckx%40witlof.be?subject=
https://www.facebook.com/AnnemieBerebrouckx.illustrator 
https://www.facebook.com/mijnjules
https://www.instagram.com/annemieberebrouckx_illustrator
https://www.instagram.com/de_wereld_van_jules
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Hoe pak jij lezingen voor kleuters aan?

Ik steek graag veel herhaling, gebaren en muziek 
in mijn vertellingen. Ik zorg ook voor voldoende 
interactie. En uiteraard hou ik het tempo traag, 
mijn bewegingen en mimiek uitvergroot en mijn 
woordkeuze beperkt.

Heb je tips voor andere auteurs of 
illustratoren die lezingen willen geven voor 
een jong publiek?

Maak jezelf kleiner. Alleen zo kom je dichterbij.

Welke lezing zal je altijd bijblijven?

Tijdens een vakantie op Terschelling had ik zelf 
een vertelavond op poten gezet. Ik kreeg een groep 
bijzonder mondige Nederlandse kleuters voor 
me; ze bleven maar vragen stellen en elementen 
toevoegen aan mijn verhalen. De ruimte zelf was 
aangekleed met allemaal vondsten die recht uit zee 
kwamen. De eigenaar was een echte strandjutter 
die ook nog eens vaak naar de zeebodem dook 
op zoek naar schatten. Zelf voelde ik me ook een 
strandjutter, die alle spontane bedenksels een 
plaats moest geven op het dek van mijn verhalen. 
Dat lukte wonderwel, en ik vertelde een half uur 
langer dan ik eigenlijk gepland had.

Welk van je eigen boeken of verhalen 
valt het meest in de smaak bij peuters en 
kleuters? Waarom?

Van veel kinderen en hun ouders hoor ik dat 
‘Over de blauwe gele rode oranje roze paarse 
groene bruine grijze appelblauwzeegroene 
witte en zwarte wolf ’ hun lievelings-
boek is. Ik denk dat het komt door het 
mysterie dat rond dit boek hangt, 
waardoor hun eigen, onbevlekte 
fantasie geprikkeld raakt.

	‘ Bij jonge kinderen gaan de 
zotste en meest wilde fantasieën 
erin als zoete koek, en elke emotie 
krijg je dubbel en dik terug betaald.

Meneer Zee
DOELGROEP LEZINGEN: VANAF 3 JAAR

© Dorien Bellaar
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Wat is de gekste vraag die een kleuter  
je al stelde?

De gekste vraag, dat weet ik niet meteen. Maar 
wel het gekste antwoord. Toen mijn zoon nog 
een kleuter was, bleef er door een hoestbui 
een spaghettisliert halverwege zijn neus en zijn 
slokdarm hangen. In een poging om hem de juiste 
beweging te laten maken om de sliert los te krijgen 
vroegen we hem: ‘Wat doet een varken?’ Waarop 
hij droogweg zei: ‘Stinken.’

Welke vraag of opmerking wist je  
te verrassen?

Wat me blijft fascineren bij kleuters is dat ze zich 
steevast afvragen wat echt is en wat vals. Terwijl 
ik ze het ene na het andere bedenksel op de mouw 
speld, willen ze toch allemaal graag eens aan mijn 
snor trekken om te zien of die wel blijft hangen.

 ‘ Meneer Zee is een 
geboren verteller. Met deze 
lezing zit je altijd goed bij jonge 
kinderen. De combinatie van 
vertellen, zingen, musiceren en 
ook een schaduwspel zorgt voor 
variatie en betovering.

— Sint-Ursula Klim Op Lier

© Dorien Bellaar, uit ‘Taart’ (Uitgeverij Horizon)

Meneer Zee (pseudoniem van Jan De Maeyer, 1976) is in de eerste plaats een verteller. 
Hij snuistert graag in oude, stoffige boeken op zoek naar de beste verhalen, die hij eerst 
uitkleedt en dan aankleedt met zijn eigen beelden en fantasieën. En ook gebeurt het wel 
eens dat er zomaar een vertelling komt piepen, zonder dat er papier, een zin of zelfs maar 
een letter in de buurt is. Het verhaal dat dan geboren wordt uit de soep in zijn hoofd, 
is soms mooi genoeg om er een boek van te maken. Zo gaf Meneer Zee eerder al twee 
boeken uit bij Abimo: ‘Over de blauwe gele rode oranje roze paarse groene bruine grijze 
appelblauwzeegroene witte en zwarte wolf’ en ook ‘Willem Wilnie & Willeke Wel’. Meest 
recent bakte hij samen met Dorien Bellaar bij uitgeverij Horizon ’Taart’.

CONTACT

 meneer@meneerzee.net

 www.meneerzee.be

mailto:meneer%40meneerzee.net?subject=
http://www.meneerzee.be


Hoe pak jij lezingen voor jonge 
kinderen aan?

Ik projecteer illustraties en vertel daarbij op een 
interactieve manier. Na de lezing volgt er een 
workshop. Het kunstwerkje nemen de kinderen 
mee naar huis. Op die manier vertellen ze thuis of 
elders hun eigen versie van het verhaal.

Heb je tips voor andere auteurs of 
illustratoren die lezingen willen geven 
voor peuters of kleuters?

Elke groep is anders. Daarom is het belangrijk 
om vooraf goed te overleggen met de organisator. 
Ik werk altijd op maat en probeer alle zintuigen 
te prikkelen. 

Maak wat je vertelt zichtbaar en tastbaar.  
Dat stimuleert de fantasie van de kinderen en 
bevordert zo hun creativiteit. Het helpt hen ook 
om zich beter te concentreren en om zelf bewuster 
te worden. Bij de lezing over Azizi laat ik bijvoor-
beeld jasmijn ruiken en voelen. Zo voer ik hen 
mee naar andere oorden.

Welke lezing zal je altijd bijblijven?

Het is geweldig wanneer kinderen zelf bij me 
komen zitten en beginnen te vertellen. Ze blijven 
zo verwonderd en nieuwsgierig!

Welk van je eigen boeken of verhalen 
valt het meest in de smaak bij peuters en 
kleuters? Waarom? 

Dat is nog steeds het verhaal van Azizi, een 
heden daags Arabisch sprookje over vriendschap 
en vrijheid, geïnspireerd door de Jasmijnrevolutie 
in Tunesië. Centraal in het verhaal staat een grote 
onrechtvaardigheid. Kinderen merken dat direct 
op; ze willen dan niets liever dan Azizi en de kleine 
blauwe vogel helpen.

	‘ Bij elke lezing hou ik de woorden van 
Pablo Picasso in het achterhoofd: “Elk kind is 
een kunstenaar. Als volwassene is het zaak om 
de verwondering vast te houden.”

Laïla Koubaa
DOELGROEP LEZINGEN: VANAF 5 JAAR  
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Juf verdient
een standbeeld

(en de meester ook)

Laïla Koubaa Bart Koubaa Charlotte Severeyns

Wat is de gekste vraag die een kleuter  
je al stelde?

Keer op keer vragen ze hoe oud ik ben.  
En gokken ze sterk in mijn voordeel.

Welke vraag of opmerking heeft je  
positief verrast?

‘Nog!’ ‘Vertel je nog eens een verhaaltje’!  
‘Wanneer kom je terug? Morgen?’

Laïla Koubaa (1977) groeide als dochter van een Tunesische vader en een Belgische 
moeder op in een Vlaams polderdorpje. Ze is master in de Oosterse talen en culturen 
en begeleidt jongeren met specifieke noden in verschillende scholen in Gent. Ze schreef 
onder meer ‘Azizi en de kleine blauwe vogel’, ‘Ik wil niet naar Marokko!’ en ‘Hoger dan 
de bergen en dieper dan de zee’. Samen met haar man, auteur Bart Koubaa, maakte ze 
‘Buiten de lijntjes’ en ‘Juf verdient een standbeeld (en de meester ook)’.

CONTACT

 laila.koubaa@telenet.be

  Laïla Koubaa

 lailakoubaa

 ‘ Laïla is een aangename 
verteller. Ze betrekt de kinderen 
echt bij haar verhaal zodat ze niet 
alleen maar moeten luisteren. 
Resultaat: een heel enthousiast 
publiek! Het knutselen achteraf 
was een leuk extraatje. 

— Bibliotheek Sint-Niklaas

mailto:laila.koubaa%40telenet.be?subject=
https://www.facebook.com/laila.koubaa.3
https://www.instagram.com/lailakoubaa
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Hoe pak jij lezingen voor kleuters aan?

Ik neem hen mee op een denkbeeldige reis, waarbij 
we allerlei dieren ontmoeten die we begroeten met 
versjes. Daarbij laat ik de kleuters actief deelnemen.  
Ik laat hen rijmen aanvullen en met elkaar vinger-
rijmpjes of kriebelversjes spelen. De kleuters 
kunnen een knuffel meebrengen van een dier uit 
het oerwoud, bijvoorbeeld een leeuw of een slang, 
maar het mag ook een andere lievelingsknuffel zijn. 
Daarmee gaan we dan tijdens de lezing aan de slag.

Welke lezing zal je altijd bijblijven?

Ik kan er niet één uitkiezen. Elke lezing is telkens 
weer een feest van verwondering.

Welk van je eigen boeken of verhalen valt 
het meest in de smaak bij het jonge publiek?

De reeks over Nellie de muis en Cezar de kikker, 
geïllustreerd door Ingrid Godon, is erg populair. Een 
voorbeeld is ‘De kleuren leren met Nellie & Cezar’.

Jan Van Coillie
DOELGROEP LEZINGEN:  
VANAF DE DERDE KLEUTERKLAS 

	‘ Kleuters zijn heel spontaan en lichamelijk.  
Ze beleven poëzie met heel hun lichaam. 
Bovendien gaan ze met taal om zoals dichters 
dat doen: ze houden van klanken, maken nieuwe 
woorden	en	‘vernieuwen’	zo	de	taal.

© Ingrid Godon
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Wat is de gekste vraag die een kleuter  
je al stelde?

Waarom rijmen rijmen? 
Kunnen bloemen lezen?  
(Dit omdat ik bloem lezingen maak, een woord  
dat ze niet kennen.)

Welke vraag wist jou te verrassen?

Een kind vroeg me eens ‘Ben jij de dichter’? 
Toen ik antwoordde ‘ja’, kwam het meteen 
‘dichter’ bij mij zitten. 

Kinderen noemen Jan Van Coillie wel eens 
‘boekendokter’. Dan heeft de meester of juf 
verteld dat hij doctor is in de kinderliteratuur 
en les gaf aan de universiteit. Maar voor de 
kinderen zelf is hij toch vooral de meneer die 
boeken schrijft met versjes en rijmpjes, zoals 
‘Ozewiezewoze’, de boeken over ‘Nellie en 
Cezar’ of bloemlezingen als ‘Een stukje van de 
regenboog’. Jan kreeg gedichten met de paplepel 
mee. Nooit vergeet hij de knierijversjes en 
vingerrijmpjes die zijn vader met hem speelde. 
Ook later als professor bleven kinderboeken en 
vooral gedichten zijn dada. Het allerfijnste vindt 
hij het om die passie met kinderen te delen.

CONTACT

 jan_van_coillie@hotmail.com

 ‘ Even konden de kinderen 
zelf ervaren hoe het is om een 
klein beetje een dichter te zijn. 
Ze zullen Jan Van Coillie niet snel 
vergeten, en ik als leerkracht 
ook niet!

— Vrije Basisschool Sint-Vincentius, Gijzegem

© Ingrid Godon

mailto:jan_van_coillie%40hotmail.com?subject=


Marjolein Pottie
DOELGROEP LEZINGEN: VANAF DE DERDE KLEUTERKLAS

Hoe pak jij lezingen voor kleuters aan?

Ik vertel een verhaal terwijl ik de illustraties 
toon via een scherm of een kamishibai. Waar 
het kan gebruik ik ook andere attributen. Verder 
leg ik uit hoe ik aan een boek werk, welke 
technieken ik gebruik, waar ik de tekeningen 
maakte enz. Daarna gaan de kleuters zelf aan de 
slag. Ik zorg ervoor dat ze op het einde van de 
lezing een afgerond geheel hebben. Dat kan een 
individueel kunstwerk zijn, of een tafereel waar 
de hele klas aan meewerkte en dat ze samen 
kunnen bewonderen.

Heb je tips voor andere auteurs of 
illustratoren die lezingen willen geven 
aan jonge kinderen?

Steek vooral voldoende variatie in de lezing. 
Een uur lang hetzelfde doen is (te) lang op zo’n 
jonge leeftijd.

Welke lezing zal je altijd bijblijven?

Ik mocht een keer een lezing geven in een Zweedse 
kleuterschool. Die begon met ‘Jag heter Marjolein’ 
en ‘Jag är illustratör’. De kinderen luisterden naar 
de Zweedse vertaling van ‘Op kamp’, een boek dat 
ik maakte met Dirk Nielandt, en knutselden daarna 
een papieren kamp in elkaar. 

Dezelfde tekeningen als in Vlaamse scholen 
verschenen: de tentjes, de personages, bootjes 
voor op het meer, een kampvuur. Maar dan plots 
ook een grote zwarte massa: een van de rotsen 
aan het meer. Zo kreeg het kamp toch meteen een 
Zweeds tintje.

Welk van je eigen boeken of verhalen valt 
het meest in de smaak?

‘Op kamp’ is altijd een succes, met de leuke 
workshop die erbij hoort. Zoekboeken doen het 
ook altijd goed, zoals ‘Zoekwinkel’ of ‘Tram Bxl’. 
Het is in het begin een beetje een uitdaging om de 
kleuters mee te nemen in een verhaal zonder tekst; 
de eerste minuten willen ze vooral benoemen wat 
ze zelf opmerken in de tekeningen vol details. 
Maar ze blijven geboeid.

‘De IJsbeer en de Nacht’ (samen met Bouke Billiet) 
is mijn meest recente prentenboek voor kleuters. 
Ik vertel hoe het boek onstaan is in een rood 

	‘ Tijdens mijn lezingen stel ik altijd 
veel vragen, en kleuters zijn maar wat 
bereid om te vertellen.

© Marjolein Pottie
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‘Later, als ik groot ben, maak ik 
kinderboeken.’ Met dat idee groeide 
Marjolein Pottie op. Intussen werkt 
ze al ruim 25 jaar als illustrator van 
prentenboeken, boeken voor eerste 
lezers, kindertijdschriften enz. Sinds kort 
werkt ze ook enkele dagen per week in 
de jeugdafdeling van de bib; ze is dus 
voortdurend omringd door boeken.

CONTACT

 marjolein.pottie@skynet.be

houten huisje in Zweden, en welke elementen  
van die plek ik kon gebruiken in het boek.

Krijg je wel eens gekke vragen of reacties?

Ik merk dat kleuters moeite hebben met het 
concept ‘boeken drukken’. Ze denken dat ik de 
tekeningen van een boek rechtstreeks in een 
boek getekend heb, en dat ik een gebonden 
boek zelf aan elkaar genaaid heb.

Welke opmerking wist je te verrassen?

‘Jij bent mooi’, klinkt het wel eens. Zo’n 
opmerking komt altijd onverwacht. Vaak 
komen kleuters na een lezing ook een knuffel 
geven; dat doet deugd!

 ‘ Een heel gevarieerde 
lezing, waarbij je duidelijk zicht 
krijgt op het illustratiewerk van 
Marjolein. De tekenopdracht 
erna was ook leuk. Vooral omdat 
het eenvoudig en snel klaar was, 
waardoor de leerlingen met een 
afgewerkt product huiswaarts 
gingen. 

— Bibliotheek Maldegem

© Marjolein Pottie, uit ‘De ijsbeer en de nacht’ (De Eenhoorn)

mailto:marjolein.pottie%40skynet.be?subject=
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