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Participatie- en  

inspiratiemethodieken  

van Sesam 1.0  

 

"Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar."  

 

 

1. Diepte-interviews  

Een diepte-interview is een participatieve 

onderzoeksmethode. Het omvat een 

gestructureerd gesprek tussen een 

interviewer en een geïnterviewde. 

Geïnterviewden kunnen vrijuit praten, los van 

sociale druk. Ouders die via andere 

onderzoeksmethoden nauwelijks of niet 

bereikt worden, kunnen zo bevraagd worden. 

Via diepte-interviews peilen we naar kennis, 

ervaringen, houding en gedrag i.v.m. lezen, 

voorlezen, boeken en beelden. Het gesprek 

wordt via een inhoudsklok gestructureerd.  

 

2. Voorlezen, kringgesprek en torens 

van wijsheid  

Een voorlezer leest 2 à 3 verhalen voor. 

Tijdens het voorlezen krijgen de kinderen 

enkel de cover te zien, maar geen illustraties.  

Een poosje later houden we een kringgesprek. 

Ieder kind krijgt blokjes. De covers of 

illustraties van de verhalen worden getoond. 

Elk kind dat nog iets van een verhaal weet, 

mag dit vertellen en een blokje bij de juiste 

cover/illustraties leggen. Na afloop krijgen we 

enkele torens van wijsheid, ofwel een visuele 

voorstelling van wat er van elk verhaal is 

bijgebleven.  

 

3. Voorlezen en filosoferen met 

kinderen  

Een voorlezer leest een verhaal voor. De 

begeleider heeft kaartjes met vragen. Elk kind 

mag een kaartje trekken en een vraag aan een 

ander kind stellen. Is de groep te groot, 

kunnen we werken in kleine groepjes. De 

vragen kunnen over het verhaal gaan, maar 

het kunnen ook meer algemene vragen zijn 

zoals: Wat is je lievelingsboek? Wat is een 

spannend boek? Lees je graag over dieren?  

Ook meer filosofische vragen kunnen gesteld 

worden zoals: Waar geloof je in? Wat maakt je 

gelukkig? Wat is een goede vriend? Wat is 

eerlijk zijn?   

 

4. De boekengalerij: illustraties of 

covers kiezen 

In een rustige ruimte worden covers en/of 

illustraties uitgestald. Kinderen komen 

individueel of in groepjes binnen en ze bekijken 

de illustraties. Uiteindelijk moeten ze blijven 

staan bij de illustratie die het meest aanspreekt.  

De begeleider schrijft op wat het kind vertelt 

over de gekozen illustratie.  

 

5. Een collage met verhaal maken   

Kinderen worden in groepjes verdeeld. Ze 

kunnen ook individueel aan de slag gaan. Ze 
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krijgen tal van prentjes bijvoorbeeld van dieren, 

huizen, voedsel, sprookjesfiguren, voertuigen, 

natuur, speelgoed ... In overleg kiezen ze telkens 

twee prentjes als antwoord op deze vragen: Wie 

mag er mee spelen in jouw verhaal? Kies twee 

sprookjesfiguren. In welk huis wonen de mensen 

van jouw verhaal? Wat doen ze graag? Met wat 

spelen ze graag?  Wat eten ze graag? Welk feest 

vieren ze? Wat doen ze in de vakantie? ...  De 

prentjes worden allemaal op een groot papier 

gekleefd. De kinderen kunnen erbij nog kleuren 

of tekenen. De begeleider verzint samen met de 

kinderen een verhaal op basis van de collage.   

 

6. Via het web verhalen maken  

Vier kinderen met 

een begeleider 

zitten rond het 

web. De 

begeleider stelt 

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? Kinderen schrijven individueel het 

antwoord op het web. Nadien vertellen de 

kinderen elkaar hun verhaal. Samen met de 

begeleider creëren ze een gemeenschappelijk 

verhaal. Tenslotte tekenen de kinderen er 

illustraties bij. De verhalen lezen de kinderen 

aan elkaar voor.   

 

7.  Kinderen creëren eigen verhalen  

Kinderen krijgen een achterflap met enkele 

spannende zinnen over een verhaal. Op basis 

van deze zinnen verzinnen ze zelf het verhaal, de 

personages en een spannend moment. Deze 

vragen worden gesteld: Hoe heten de 

hoofdpersonages? Hoe zien ze eruit? Welke 

andere personages spelen mee? Waar wonen de 

mensen in het verhaal? Wat gebeurt er 

allemaal? Is er een probleem? Hoe wordt het 

probleem opgelost? Is het een spannend of 

grappig verhaal? Hoe eindigt je verhaal?  De 

begeleider noteert mee het verhaal. Nadien 

ontwerpen de kinderen een cover en tekenen 

illustraties bij het verhaal.  

Een variant is dat kinderen een cover met 

illustratie krijgen en op basis hiervan een verhaal 

creëren.  

 

8. Verhalenslinger en boekjes maken  

Kinderen hangen de verhalen met tekst en 

tekeningen met wasspelden aan een slinger.  Ze 

lezen of vertellen hun verhaal aan andere 

kinderen. Daarna brengen ze de papieren bij 

elkaar, nieten alles vast en hebben zo hun eigen 

boek.  

 

9. Meningen creatief doorgeven  

Via verschillende methodieken kunnen kinderen 

in groep of individueel hun mening geven over 

verhalen of tekeningen.  

 groene, oranje of rode stempels drukken op 

een blad voor zeer goed, gewoon of slecht  

  post-its plakken op een blad onder de titel 

van een voorgelezen verhaal: groene post-

its is goed, gele post-its is slecht  

 opblazen van ballonnen, hoe groter de 

ballon, hoe beter het verhaal 

 aan een hoek gaan staan en elke hoek geeft 

een appreciatie weer  

 op je hand schrijven: een plus bij goed, een 

min bij slecht en enkel aan de begeleider 

laten zien. 

 

 

Meer info: http://www.studiosesam.be/sesam-

publicaties/artikels/duizend-en-een-vragen-

kinderboeken/ 
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