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SESAM OPEN U  

Duizend-en-één vragen over kinderboeken gesteld 

aan kinderen, ouders en voorlezers 

Artikel naar aanleiding van de presentatie op de SESAM-studiedag 'Is Ali Baba 

op Sneeuwwitje?' van 14 juni 2013  

Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar. Daarom hechten we er met SESAM  veel 

belang aan om gesprekken met mensen zelf te voeren. Het eerste projectjaar van SESAM 

stond dan ook in teken van verkennend onderzoek. Voor dit onderzoek konden we 

rekenen op de hulp van vijf studenten van Karel de Grote Hogeschool, richting kunst en 

cultuurbemiddeling, een stagiaire sociale agogiek en vijf vrijwilligers. Het onderzoek werd 

in grote lijnen uitgewerkt door de wetenschappers van de stuurgroep van het SESAM-

project. Minister Lieten van armoedebestrijding gaf nog een extra financiële injectie om 

dit onderzoek mogelijk te maken. Naast literatuurstudie, het volgen van studiedagen, een 

werkbezoek aan London en tal van interviews met professionals uit het boekenvak, legden 

we ons oor vooral te luisteren bij ouders, voorlezers en kinderen zelf. In dit artikel 

beschrijven we wat we hoorden op het terrein.   

 

1. Kritische en creatieve 

kinderen   

We wilden van kinderen te weten komen 

van welke verhalen ze houden. Welke 

illustraties ze mooi vinden. En of ze in staat 

zijn om mee verhalen te maken. We 

werkten een aantal speelse methodieken 

uit en trokken naar drie scholen: 

 twee 3de kleuterklassen van 

kleuterschool Groenendaal in 

Merksem 

 

 

 één 3de kleuterklas van De Clowntjes 

in hartje Antwerpen  

 twee klassen van het 2de leerjaar van 

De Evenaar in Borgerhout.  

De scholen werden geselecteerd omwille 

van hun cultureel diverse samenstelling in 

een stedelijke context. In totaal hebben 

we met 99 kinderen gedurende drie 

dagen intensief gewerkt.  
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1.1 Torens der wijsheid  

In de kleuterklassen hebben we verhalen 

voorgelezen, een kringgesprek 

georganiseerd en torens der wijsheid 

gebouwd. Hoe ging het er aan toe? In de 

voormiddag kwam op drie momenten 

eenzelfde voorlezer drie verhaaltjes 

voorlezen in een klas. Tijdens het voorlezen 

kregen de kinderen enkel de cover te zien, 

maar geen illustraties. In de namiddag 

hielden we een kringgesprek. Ieder kind 

kreeg blokjes, wie zich nog wat kon 

herinneren van het verhaal, mocht een 

blokje komen leggen. Na afloop kregen we 

drie torens van wijsheid, ofwel een visuele 

voorstelling van wat er van elk verhaaltje 

was bijgebleven. Kinderen hadden best wel 

veel onthouden van de verhaaltjes. Van het 

meest eenvoudige verhaal werd het meest 

onthouden: het biggetje Binkie die boos is 

op zijn mama omdat zij zijn knuffel wilde 

wassen en van huis wegloopt.   

In een aparte ruimte werden illustraties in 

de kleuterschool of covers van 

kinderboeken in de lagere school 

uitgestald. Kinderen kwamen één voor één 

samen met een studentbegeleider naar 

binnen en mochten bij de illustratie of 

cover gaan staan die hen het meeste 

aansprak. In de lagere school De Evenaar 

kreeg het boek 'De nieuwe Dino's' de 

meeste voorkeurstemmen, vooral van de 

jongens. En welk boek zouden de meisjes 

verkiezen? Het is bijna niet te geloven, en 

ook al worden de boeken van Tiny dikwijls 

ervaren als ouderwets en voorbijgestreefd, 

toch scoorde dit boek het hoogst bij de 

meisjes. Op de derde plaats staat de 

populaire muis, Geronimo Stilton.  

 

1.2 Liever frietjes en pizza dan tajine    

Via collages stimuleerden we de kinderen 

van de kleuterklas om hun eigen beelden 

te selecteren. De kinderen werden in 

groepjes verdeeld. Ze kregen tien 

envelopjes met telkens tien prentjes van 

bijvoorbeeld dieren, kinderen, woningen, 

eten of sprookjesfiguren. Over elke reeks 

werd een vraag gesteld en daarna mochten 

ze, in overleg met de anderen, telkens 
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twee prentjes kiezen. Nadien mochten ze 

deze prentjes op een papier kleven, en er 

nog bij kleuren of tekenen. De 

verhalenmaker, de studentbegeleider, had 

dan de taak om van deze collage een 

verhaal te maken. Sommige kinderen 

hielpen mee om een verhaal uit te werken. 

Opvallend is dat de collages een mix zijn 

van dagelijkse 'herkenbare mensen of 

objecten: onze woonblok, de mama met 

hoofddoek, de pizza, frietjes... en van 

fantasieën: een villa of een sportwagen 

bijvoorbeeld. Als hoofdpersonage kozen de 

kleutertjes veelal voor dieren. Omdat we 

merkten dat kleuters nog niet echt 

overleggen, lieten we ze in de volgende 

school individueel een collage maken. Deze 

individuele collage gaf nog beter de 

persoonlijke voorkeuren weer.  

Bij de kinderen van de lagere school 

werkten we met een samenwerkingsweb. 

Rond een web gingen vier kinderen met 

een begeleider zitten. De begeleider stelde 

vragen zoals: Waar speelt het verhaaltje 

zich af ? Wie doet er mee in ons verhaal? 

Wat doen de dieren/mensen in je verhaal? 

Hoe eindigt je verhaal? en dan schreven de 

kinderen het antwoord individueel op het 

web. Nadien vertelden de kinderen elkaar 

hun verhaaltjes en probeerden ze daar een 

gemeenschappelijk verhaal uit te creëren. 

Tenslotte tekenden ze er illustraties bij. Per 

klas hadden we dan 5 à 6 verhaaltjes. Deze 

verhaaltjes werden voorgelezen aan de 

kinderen van de andere klas. 

 

Via verschillende evaluatiemethodieken 

konden ze dan hun mening geven over de 

verhaaltjes: via stempeltjes (groen was 

goed, rood was minder goed) of ze 

maakten hun keuze kenbaar door aan een 

bepaalde kant van de klas te gaan staan.   

Of  ze bliezen ballonen op: hoe groter de 

ballon, hoe beter het verhaal. En als 

niemand het mocht zien, schreven ze hun 

keuze op hun hand.  
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De leerkrachten, maar ook de kinderen 

deden tijdens deze drie dagen heel 

enthousiast mee. Kinderboeken zijn een 

dankbaar medium om in interactie met 

kinderen te gaan en hun creativiteit te 

stimuleren. Ze luisteren niet alleen 

aandachtig naar verhalen, maar ze zijn ook 

in staat om mee nieuwe verhalen 

'verbeeldend' uit te werken.  

 

1.3 De Broccolireus  

Enkele van deze verhalen hebben we aan 

een ervaren schrijver Atilla Erdem en 

illustrator Mylo Freeman gegeven. En ze 

hebben van de verhalen van de kinderen 

van de Evenaar het boekje 'De 

Broccolireus' gemaakt. Op de studie- en 

ontmoetingsdag  'Is Ali Baba op 

Sneeuwwitje?' op 14 juni 2013, 

georganiseerd door SESAM las Atilla Erdem 

het verhaaltje voor en kleurde Mylo onder 

een overheadprojector haar tekening in. 

"De Broccolireus” deed de hele zaal lachen. 

De namen van de hoofdpersonages 

klonken dan wel exotisch, maar het 

avontuur over juffen die ontvoerd worden 

door een reus, had iedere klas kunnen 

overkomen. Op het einde verkoos de held 

zelfs een pak frieten boven een tagine. 
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2. Met ouders en voorlezers 

in gesprek  

 

Een diepte-interview is een intens 

gestructureerd gesprek tussen een 

interviewer en een geïnterviewde. 

Geïnterviewden kunnen vrijuit praten, los 

van sociale druk. Zo konden we naar 

mensen luisteren die meestal niet bereikt 

worden via andere onderzoeksmethoden 

en daardoor te veel onzichtbaar blijven in 

allerhande statistieken.  

We wilden de kennis, houding en omgang 

met (het voorlezen van) kinderboeken van 

ouders en voorlezers leren kennen. Zeker 

zo belangrijk: we wilden van ouders en 

voorlezers zelf veel leren om later de 

schrijvers en illustratoren van het SESAM-

project beter te kunnen briefen.  

Een kanttekening: elke interviewer - we 

hadden er een tiental - werd uitgebreid 

gebrieft en kreeg een relatief strikt 

interviewschema mee. Maar elk gesprek 

kent zijn eigen dynamiek, dus is ook de 

weerslag ervan vrij uniek. Niet alle vragen 

werden bijvoorbeeld altijd even volledig 

ingevuld. We hebben steeds de 

antwoorden geclusterd, maar de resultaten 

zijn zeker niet representatief voor alle 

ouders in Vlaanderen. Deze 70 gesprekken 

lichten wel een tipje van de sluier op.  

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Wie zijn de ouders en de 

voorlezers?   

We hebben 43 gesprekken met ouders 

achter de rug en 9 ouders hebben de 

vragenlijst enkel digitaal ingevuld. In totaal 

hebben we 52 ouders bevraagd en 37 uur 

naar hen  geluisterd. De ouders hadden 

een gemiddelde leeftijd tussen 34 en 38 

jaar. Slechts drie vaders en twee 

grootouders. hebben we kunnen 

interviewen. We mikten vooral op ouders 

die zich in een kwetsbare situatie bevinden 

omwille van financiële, sociale en/of 

culturele redenen. Armoede heeft een 

kleur. Daarom zijn we ook intens op zoek 

gegaan naar ouders van niet-Vlaamse 

origine, zij die een andere nationaliteit 

hebben of waarvan één van de ouders in 

het buitenland geboren is.  

Uiteindelijk hebben we 19 ouders van 

Vlaamse origine bevraagd. Zij zijn eerder 

kortgeschoold, hebben geen werk, zijn 

samenwonend of wonen in een 

eenoudergezin. Zes ouders zijn katholiek. 

Ze spreken goed tot zeer goed Nederlands.  

De groep van 33 ouders van niet-Vlaamse 

origine is erg divers samengesteld. We 

tellen 17 verschillende herkomstlanden. 

Slechts 9 ouders zijn hier geboren en twee 

daarvan hebben het Nederlands als 

moedertaal. Er is een groep eerder 

hooggeschoold en een groep eerder kort- 

geschoold tot niet geschoold. Acht ouders 

spreken moeizaam Nederlands. 
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Tweeëntwintig ouders zijn moslim. De 

ouders zijn overwegend gehuwd. Dertien 

ouders werken.  

 

We hebben ook 18 voorlezers waaronder 

twee mannen gedurende 21 uur 

geïnterviewd. Elf voorlezers zijn juf of 

hebben dat diploma; zeven lezen vrijwillig 

voor of vanuit hun job. Vooral via scholen 

of via de Boekenkaravaan  werden we in 

contact gebracht met voorlezers.  

Hoe vonden we de ouders? Organisaties 

zoals De Tuimel, het Inloopteam, het 

Intercultureel Vrouwencentrum 

Antwerpen,  Moeders voor Moeders en 

verschillende scholen brachten ons in 

contact met ouders. Ofwel ondervroegen 

we de ouders thuis ofwel gingen de 

interviewers naar een vindplaats en 

spraken daar ouders aan. Ook vonden we 

heel wat ouders en voorlezers via 

persoonlijke netwerken. De ouders zijn 

hoofdzakelijk moeders met kinderen. 

Moeders zijn nu eenmaal de personen 

thuis die het meest voorlezen. Dit blijkt ook 

uit de resultaten. 

Een kleine ’incentive’ heeft soms geholpen 

om ouders over de streep te trekken. Elke 

geïnterviewde ouder kreeg 5 euro ofwel 2 

kinderboeken. Goed om weten is dat we 

geen tolken hebben ingeschakeld en dus 

geen ouders bevraagd hebben die zich niet 

in het Nederlands, al is het minimaal, 

kunnen uitdrukken.  

Uiteindelijk hadden we 70 uit-geschreven 

gesprekken. Aan de hand van vijf vragen 

delen we de lezer van dit artikel al enkele 

resultaten mee, soms geïllustreerd door 

uitspraken van ouders of voorlezers. 

 

"Anderstalige ouders lezen soms voor in hun 

eigen taal. Bij kansarme ouders is  de kans 

groter dat ze niet voorlezen. Ze zijn niet 

geïnteresseerd of kijken tv of  zijn niet met hun 

kinderen bezig." (voorlezer)  

 

2.2  Het voorleesgedrag van de 

geïnterviewde ouders  

Lezen ouders? Lezen ze voor? En in welke 

taal dan?  Van de 52 ouders lezen 40 

ouders soms tot regelmatig. Tien ouders 

lezen nooit en 2 kunnen niet lezen. 

Tijdsgebrek is een belangrijke reden 

waarom ouders niet lezen. Voor de ouders 

onder ons is dit zeer herkenbaar.   

Lezen ouders voor aan hun kinderen? De 

18 voorlezers zijn van mening dat 

'kwetsbare ouders eerder niet voorlezen. 

Maar eigenlijk, bekennen ze, weten ze het 

niet precies. 

Onze bevraagde ouders lezen en ze lezen 

ook voor: 29 ouders - of hun partner of 

oma - lezen dagelijks voor; 14 ouders 

regelmatig. Een aantal ouders vond hun 

kind te jong of te oud om aan voor te 

lezen. Niet-Vlaamse ouders lezen iets meer 
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voor aan hun kinderen. Zij beklemtonen 

het belang om zo het Nederlands te leren.  

 

In welke taal lezen ouders (n=33) van niet-

Vlaamse origine voor?  

Ten eerste over lezen: 15 ouders lezen vlot 

in het Nederlands (ook al moeten ze eens 

een woordje opzoeken). Meer dan de helft 

leest zeer moeizaam tot niet in het 

Nederlands. Slechts 9 ouders lezen enkel in 

de moedertaal. Dit kan te maken hebben 

met het feit dat sommige talen zoals het 

Berbers of enkele Centraal-Afrikaanse talen 

geen geschreven taal hebben De andere 9 

ouders lezen in twee talen.   

Ten tweede over spreken: thuis spreken 16 

ouders overwegend in twee talen - 

Nederlands en de moedertaal - met hun 

kinderen; 9 ouders sprekend uitsluitend 

Nederlands; 7 ouders enkel in de 

moedertaal.  

Ten derde over voorlezen: 24 ouders van 

niet-Vlaamse origine lezen in het 

Nederlands voor aan hun kinderen; 5 lezen 

voor in twee talen, en slechts 3 in de eigen 

taal.  

Als we deze drie resultaten bij elkaar 

brengen, merken we op dat de helft van de 

ouders hun kinderen mondeling tweetalig 

opvoeden, maar dat ze veel minder 

tweetalig voorlezen. Ze lezen vooral in het 

Nederlands voor, ook al beheersen ze die 

taal niet altijd. Sommige ouders lieten 

weten dat ze kinderboeken aan hun 

kinderen voorlezen om zo zelf te taal te 

leren, of ze lezen voor zonder het zelf te 

begrijpen. 21 van de 30 ouders liet weten 

dat ze graag willen voorlezen uit 

tweetalige kinderboeken die zowel in het 

Nederlands als in de moedertaal 

geschreven zijn.  

 

  "Ze kopen commerciële zaken: 

prullen van Cars, Studio 100, Disney. Er  

 worden weinig creatieve en literaire 

prikkels gegeven thuis." 

  (voorlezer) 

 

2.3  Is voorlezen belangrijk en wat zijn 

goede kinderboeken?   

Ja, ouders vinden voorlezen vooral 

belangrijk om bij te leren, om Nederlands 

te leren spreken en voor het plezier. Bij 

ouders van Vlaamse origine scoort het 

plezier op de tweede plaats. Bij cultureel 

diverse ouders staat bijleren centraal.   

Ook de voorlezers zien heel wat kansen 

liggen en vinden dat voorlezen een zeer 

positieve invloed heeft op de taal en dus 

op de leerkansen van kinderen. De 

voorlezers zien nog andere niet minder 

belangrijke voordelen. Een voorlezer 

vertelde: "een kind voelt zich belangrijk 

wanneer iemand komt voorlezen. Ze staan 

even in de spotlight, want die mevrouw 

komt speciaal voor mij naar hier." 
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Zowel aan voorlezers als aan ouders 

vroegen we wat hun favoriete 

kinderboeken zijn en die van hun kinderen. 

Van beide partijen kregen we een hele lijst.  

Dit zijn de favoriete kinderboeken van 

ouders: 

Van 0 tot 3 jaar zijn dat vooral de voel- doe 

en glitterboekjes, teken en cijferboekjes, 

dierenboekjes zoals Dikkie Dik. Van 3 tot 7 

jaar komen er sprookjes bij en boekjes van 

Cars, Dora, Galaxypark, Plop, Jeronimo 

Stilton. De populariteit van boeken 

gebaseerd op tv-programma's, hadden we 

ook gemerkt bij de kinderen van de 

basisschool De Evenaar. Een jongetje zei 

toen letterlijk: "Ik heb verhaaltjes in mijn 

hoofd, maar vooral veel filmen". Oudere 

kinderen schakelen over op strips, 

spannende en informatieve boeken, 

moppenboekjes tot de Joepie.  

Ouders van niet-Vlaamse origine halen 

meer leerboeken aan, en geven minder 

concrete titels op.  

Voorlezers haalden boeken aan van onder 

meer Guido Van Genechten, Annie M.G. 

Schmidt, Nijntje, of kikker van Max 

Velthuijs en nog vele andere bekende titels 

uit de kinderliteratuur. Een aantal 

voorlezers zijn van mening dat 

kwaliteitsvolle boeken door alle kinderen 

gewaardeerd worden. Andere voorlezers 

(9) vinden dat de sociale en culturele 

diversiteit meer zichtbaar moet zijn, want 

een goed boek sluit aan bij de eigen 

leefsituatie. Als voorbeeld wordt er dan 

telkens verwezen naar Prinses Arabella, de 

zwarte prinses van Mylo Freeman. 

Voorlezers die thuis komen voorlezen, zijn 

eerder van mening dat ze niet de keuze van 

kinderboeken moeten aanpassen, maar 

wel de manier van voorlezen en de 

interactie met de kinderen. 

Als we de lijst van de ouders en die van de 

voorlezers vergelijken, wordt er slechts één 

boek expliciet gemeenschappelijk 

vernoemd: de boeken van de rosse kater 

Dikke Dik. 

 

Naderhand lieten we ouders ook effectief 

kiezen tussen kinderboeken die de 

interviewer bij had. Opvallend is dat alle 

ouders overwegend kozen voor pop-

upboeken zoals van Assepoester of De drie 

biggetjes. Ouders van Vlaamse origine 

kozen daarna eerder voor dierenboeken 

zoals Dikkie Dik of Jumbo, of sprookjes.  

Ouders van niet-Vlaamse origine kozen 

overtuigend voor het boek 'Suikerfeest' 

(een feest van bij ons), 'Alladin' (een 

verhaal van bij ons), Hier woon ik (over 

Afrika en andere culturen).  

 

  “Bij de gezinnen liggen niet veel 

boeken.” 

“In hun taal is er geen boekenaanbod.”  

(voorlezer) 
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2.4  Halen ouders kinderboeken in 

huis?   

Zestien van de bevraagde ouders hebben 

meer dan 25 kinderboeken thuis; 33 

hebben er weinig of geen. Ouders van niet-

Vlaamse origine hebben opmerkelijk 

minder kinderboeken thuis.  

Elf ouders kopen maandelijks een boek; 28 

ouders zelden en 13 ouders nooit. Ouders 

van niet-Vlaamse origine kopen minder 

boeken.  

De helft van de ouders (26) gaat naar de 

bib; de andere helft gaat nooit. Ouders van 

niet-Vlaamse origine gaan meer naar de 

bib dan ouders van Vlaamse origine. Maar 

de meeste kinderen gaan natuurlijk ook 

met de school naar de bib, en daardoor 

vinden ouders het misschien niet meer 

nodig om nog zelf te gaan.  

De e-readkloof bestaat. De helft van de 

ouders heeft geen ervaring met internet of 

gebruikt het niet. Niemand heeft ervaring 

met het digitaal lezen van boeken.  

Vlaamse ouders vertelden ons dat ze als 

kind in contact kwamen met kinderboeken. 

Ouders van niet-Vlaamse origine kwamen 

vooral via de school in contact met boeken. 

Een op vier van deze ouders werd thuis 

noch op school gestimuleerd om te lezen.  

Ze hadden geen boeken thuis, of de ouders 

waren analfabeet of ze werden 

grootgebracht met de mentaliteit dat lezen 

geen zin had voor meisjes.  

We peilden ook naar de wensen van 

ouders. In de eerste plaats willen ze een 

bib in de buurt. Daarnaast wensen ze ook 

een goedkoop en gratis aanbod van 

kinderboeken.  

Ouders van Vlaamse origine willen dan 

vooral boeken met spelletjes en dvd's, 

boekenlijsten van de school en meer 

boeken in de boekentas. Ouders van niet-

Vlaamse origine willen zeker ook boeken 

met verhalen over hun  geboorteland en 

streek, voorlezers die bij hen thuis of op 

school komen voorlezen en boeken in 

verschillende talen.  

De voorlezers hadden andere wensen. Ze 

halen aan dat er te weinig onderzoek is 

naar leesbevordering en leesplezier bij 

kwetsbare kinderen. Ze willen graag over 

eigentijds didactisch materiaal beschikken 

dat rekening houdt met de stedelijke 

context van nu. of kinderboeken die 

opgemaakt zijn door schrijvers en 

illustratoren van niet-Vlaamse origine, met 

aandacht voor diverse leefwerelden met 

aandacht voor anderstaligen.  
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Is Ali Baba nu op 

Sneeuwwitje?  

 

Zo, een aantal vragen zijn beantwoord. 

Waar een wil of een wens is, is er 

misschien een weg of uitweg. Wat halen 

we uit deze verwerking van het 

veldonderzoek?  Belangrijk om weten is dat 

dit nog maar een deel is van het onderzoek 

dat verwerkt is. 

1. Er is niet alleen nood aan meer kennis 

van hoe kwetsbare gezinnen met het 

kinderboek omgaan, maar ook meer inzicht 

in welke innovatieve methodieken het 

leesgedrag kunnen 

stimuleren. We 

merken dat er bij 

kwetsbare kinderen, 

behalve financiële 

armoede ook nog een 

culturele en 

taalarmoede bijkomt. 

Kinderen en ouders 

vinden minder 

aansluiting bij de huidige leescultuur en 

kinderen kunnen minder ondersteund 

worden door hun ouders, ook al omwille 

van de taalbarrière.   

2. Moeders zijn de spilfiguren rond 

voorlezen. Dikwijls zijn ze de taal niet 

machtig, maar ze doen zo hun best om 

toch voor te lezen in het Nederlands. 

Echter, ze voelen zich daar erg onzeker in. 

We merken een verschil hoe voorlezers 

'kwetsbare ouders' percipiëren en wat 

ouders effectief doen en zeggen. Daarom 

lijkt het aangewezen om vooral moeders  

 

 

 

meer en in dialoog te betrekken bij 

boeken- en voorleesprojecten  om hun 

zelfvertrouwen en leesplezier te 

stimuleren.  

3. Meer voorlezers? Ja, voorlezers zijn 

bruggenbouwers. Zij komen bij de gezinnen 

thuis en vaak zijn zij de enige 

contactpersonen waarmee ouders  

Nederlands spreken. Deze persoonlijke 

aanpak wordt ontzettend door ouders 

gewaardeerd. Meer voorlezers en een 

betere omkadering ervan, zou wel eens 

een aanzienlijke bijdrage 

kunnen betekenen voor 

de leesbevordering.  

4. Het stimuleren van 

meertaligheid. Ouders 

denken dikwijls dat het 

beter is om eerst hun 

kinderen Nederlands aan 

te leren, ook al 

beheersen ze deze taal zelf niet goed. Het 

gevolg is dat de kinderen beide talen 

minder goed beheersen. Het is dus zinvol 

dat ouders ook in hun eigen moedertaal 

kunnen voorlezen. Meertalige 

kinderboeken kunnen daarbij helpen; en 

waar er geen geschreven taal is, kunnen 

misschien luistercd's of allerhande apps 

soelaas bieden.  

5.Kinderen leren via boeken hoe het er in 

de samenleving aan toe gaat en hoe het 

hoort. Het trof ons dat de kinderen van het 

tweede leerjaar lachten toen er sprake was 

een zwarte prinses en dat er overwegend 
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Vlaamse namen in hun eigen verhalen 

werden gebruikt, ook al zaten er nauwelijks 

kinderen van Vlaamse origine in de klas. 

Daarom lijkt het ons aangewezen om in 

kinderboeken een correcte weerspiegeling 

van de samenleving weer te geven. Als de 

eigen leefwereld op een positieve en 

herkenbare manier in een kinderboekje 

voorkomt, versterkt dit het zelfbeeld en 

het gevoel van eigenwaarde van elk kind. 

En dat is toch wat elke ouder wilt: een 

zelfzeker kindje dat met vertrouwen de 

toekomst tegemoet kan gaan. Of Ali Baba 

en Sneeuwwitje die elkaar gaan vinden in 

het kinderboek.  

©Auteur: Ingrid Tiggelovend  

 

Reacties op dit artikel zijn altijd welkom. 

Ingrid.tiggelovend@verbalvision.be 

 

Met dank aan de vrijwilligers, ouders en 

voorlezers. Dit onderzoek was mogelijk 

dankzij het Agentschap Sociaal-Cultureel 

Werk van de Vlaamse overheid en de 

minister van Armoedebestrijding Ingrid 

Lieten. De eindresultaten van dit 

onderzoek worden verwacht tegen eind 

2014. 

Meer info: www.sesamopenu.be of volg 

de Facebook 'SESAM'  
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