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SESAM, OPEN U! 

1 Inleiding 

"There have been great societies that did not use the wheel,  
but there have been no societies that did not tell stories."  

Ursula K. LeGuin    

 

Zoals schrijfster Ursula LeGuin aanhaalt, leven er in elke samenleving verhalen. Of ze nu 

mondeling worden overgedragen of in een boek worden vereeuwigd; in elke samenleving, in 

elke cultuur vind je ze terug. SESAM, open u is een intercultureel en participatief 

leesbevorderingsproject opgezet door Verbal vision vzw
1

. Het wil zes kinderboeken 

ontwikkelen voor gezinnen uit een sociaal-economisch zwak milieu en van een niet-Vlaamse 

origine. De bedoeling is dat deze boeken ontstaan vanuit een samenwerking tussen niet-

Vlaams creatief talent en de doelgroep zelf. Hiervoor is een tijdsspanne van drie jaar voorzien, 

van 2012 tot 2014. Het eerste jaar wordt er vooronderzoek gedaan. Het jaar daarna is de 

ontwikkelingsfase en tot slot zullen in 2014 de boeken uitgegeven en gepromoot worden. 

 

Het uitgangspunt van Sesam wordt gevormd door drie vragen: 

 Als we erin slagen om kinderboeken te ontwikkelen die meer aansluiting vinden bij de 

culturele, sociaal-economische situatie en taalvaardigheden van kansarme gezinnen, 

kunnen deze boeken de lees- en taalbevordering stimuleren? 

 Kunnen ‘creatieven’ met een (al dan) niet-Vlaamse origine de brug leggen naar 

kansarme gezinnen? En maken deze creatieve talenten nadien meer kans op een 

creatieve carrière als ze een coaching op maat krijgen? 

 Kunnen kansarme gezinnen participeren in het ontwikkelingsproces van 

jeugdboeken? En bevorderen kinderboeken die in een participatief proces ontwikkeld 

werden, het leesgedrag van kansarme kinderen én hun ouders Verbal Vision vzw, 2012)? 

 
Wij, studenten kunst- en cultuurbemiddeling, voerden binnen het opleidingsonderdeel Project 

en Internationalisering  een deel van het vooronderzoek van Sesam gedurende een aantal 

maanden. Wij hebben ons gedurende deze periode verdiept in literatuurstudies, onderzoeken, 

'best practices' in het binnenland, experten bevraagd, ouders geïnterviewd, voorlezers 

geïnterviewd, kinderen bevraagd en een studiereis gemaakt naar Londen waar we enkele 

buitenlandse ‘best practices’ hebben bevraagd. Dit alles omtrent kinderliteratuur en het al dan 

niet culturele aspect dat aanwezig is/moet zijn… In dit adviesrapport voor SESAM zullen we 

onze bevindingen met u delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In hoofdstuk 1 van het adviesrapport lichten we alle aspecten van de onderzoeksvraag toe. 

Hier krijg je ook een overzicht van de gebruikte methodieken. Nadien wordt in hoofdstuk 2 de 

doelgroep besproken en gaan we dieper in op het belang van (voor)lezen. Hoofdstuk 3 

                                                      
1
 Verbal Vision vzw is een communicatiecentrum voor de non-profit en sociale acties in de 

bedrijfswereld. Ze ondersteunt de externe communicatie van organisaties. De focus ligt op het behalen 

van sociale en ideële doelstellingen (www.verbalvision.be/verbal-vision). 
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behandelt de resultaten van ons onderzoek. We lichten de huidige stand van zaken omtrent 

kinderliteratuur toe, de ‘visie’ die momenteel leeft in de boekenwereld. Ook bespreken we hier 

onze bevindingen en gieten we deze in een boekformat.  In hoofdstuk 4 zullen we onze 

bevindingen in een concrete adviezen vertalen. We overlopen de bevonden criteria omtrent 

beeld en vorm, taal en inhoud en dergelijke. Bovendien voegen we nog een nuance toe. 

 

 

2 Onderzoeksvraag  

Bij het begin van het onderzoek stonden we voor een interessante – maar nog niet helemaal 

omlijnde – onderzoeksvraag. Deze luidde:  

 

Wat kunnen we leren uit buitenlandse projecten/methoden en onderzoeken 

om kinderboeken aantrekkelijker te maken en meer te laten aansluiten 

bij de leefwereld van kwetsbare gezinnen? 

 

Deze vraag hebben wij gedurende ons onderzoek opengetrokken en steeds verfijnd tot een 

meer specifiek en afgebakend onderzoekstraject. In dit onderzoek zochten we naar 

verschillende criteria over en voor de ontwikkeling van jeugdliteratuur op maat van een 

kwetsbaar publiek. Uiteindelijk kwamen we tot onze onderzoeksvraag: 

 

Aan welke voorwaarden inzake beeld & vorm, inhoud en taal 

moet een boek voldoen opdat kinderen van 5 tot 8 jaar van niet-Vlaamse origine 

en hun ouders uit een sociaaleconomisch zwakke positie 

sneller de stap zullen zetten om dit (voor) te lezen? 

 

In dit adviesrapport kan u de verschillende inzichten die we hebben opgedaan terugvinden. In 

de rest van dit hoofdstuk zullen we onze onderzoeksvraag nog verder verduidelijken en 

beargumenteren. Dit doen we door de verschillende delen van deze onderzoeksvraag apart 

onder de loep te nemen en onze keuzes te verklaren. Hierbij zullen we enkele termen 

definiëren waarvan we ook later nog gebruik zullen maken. 

 

2.1 Niet-Vlaamse origine/uit een sociaaleconomisch zwakke positie  

Het eerste deel dat van belang is in onze vraag, is de aard van gezinnen waar we gedurende 

het project mee en voor werken: van niet-Vlaamse origine/uit een sociaaleconomisch zwakke 

positie. Dit  willen we nader verklaren in functie van dit onderzoek. De opdrachtgever SESAM 

spreekt over maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Zij zijn binnen het project SESAM zowel 

actor/participant als doelgroep. Ze worden in het subsidiedossier van Sesam ook wel als 

‘kansarmen’ omschreven. 

 

Sesam werkt zowel met/voor personen van andere origine als voor groepen uit een sociaal-

economische zwakke positie. Cijfers bevestigen de noodzaak om voor deze doelgroep de 

handen uit de mouwen te steken. Uit recente cijfers blijkt dat 8,6% van de bevolking in 

Vlaanderen in een gezin leeft waar beide ouders werkloos zijn. Voor sommige bevolkings-

groepen is deze toestand zelfs nog minder rooskleurig. Zo leeft 18,8% van de 

laaggeschoolden in een gezin waar niemand werkt. In gezinnen met niet-EU-burgers loopt 

dat aantal op tot 22,4%. (Verbal Vision vzw, 2011).  Daarenboven is armoede dikwijls ook een 

gekleurde zaak. (Verbal Vision vzw, 2011). Ongeveer 6% van de Vlamingen is van niet-Belgische 

oorsprong en ongeveer 60% van deze jongeren zijn van Marokkaanse of Turkse origine. In 

Antwerpen is 32,2% van de bevolking van allochtone afkomst en als we naar de 

kleuterscholen kijken is 50% van een andere afkomst (Bockx, 2011). Vanuit deze ‘verkleuring’ 

van de maatschappij en enkele hiermee gepaarde problematieken kunnen we besluiten dat 

we de realiteit ervan niet kunnen onderkennen.  
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Het belang van deze groep voor Sesam verklaren we aan de hand van een citaat uit het 

rapport over cultuurparticipatie (2003): 

 

“Bij doelgroepen wordt er vaak een verschil gemaakt tussen cultuurparticipatie  

van de middengroep enerzijds en van maatschappelijk kwetsbare groepen anderzijds.  

Cultuurparticipatie van de middengroep wordt eerder ‘vanzelfsprekend’ beschouwd, 

 terwijl het voor maatschappelijk kwetsbare groepen moeilijker lijkt om aan cultuurparticipatie 

te doen. ‘Moeilijker’ omwille van het feit dat een aantal vanzelfsprekendheden  

voor hen niet gelden. (I.Devos, 2003, p.15)”  

 

In het eerstvolgende hoofdstuk doelgroep gaan we dieper in op dit moeilijk te duiden thema. 

We verduidelijken enkele begrippen, daarnaast komen er ook enkele bedenkingen tot uiting.  

 

2.2 Kinderen van 5 tot 8 jaar  

Het tweede deel dat van belang is in onze onderzoeksvraag is de leeftijd van de kinderen 

waar we ons op toespitsen. Deze hebben we beperkt tot de leeftijd van 5 tot 8 jaar. We 

hebben hiervoor gekozen om twee evidente redenen. Ten eerste is dit de leeftijd waarop het 

leesproces van start gaat. Vanaf de leeftijd van 5 of 6 jaar zullen de kinderen immers op 

school leren lezen. Een tweede reden is dat kinderen van deze leeftijd bovendien vatbaar zijn 

voor positieve en/of negatieve stimulansen (A. Van loon, Logopediste, persoonlijke communicatie, 19 

november 2012). Bij een onderzoek over het stimuleren van lees- en voorleesgewoonten, is 

deze begrenzing dus te verkiezen. 

 

2.3 Beeld & vorm  

In onze onderzoeksvraag stellen we de vraag naar enkele voorwaarden voor kwalitatieve 

kinderboeken. Het eerste te onderscheiden deel in deze voorwaarden is beeld & vorm. Wij 

bedoelen met beeld & vorm zowel het kleurgebruik, de vormgeving, de illustratiestijl, formaten 

of de boekformats (bv. zoek-, knisper-, pop-up of interactieve boekjes). Er is een hele grote 

verscheidenheid aan kinderboeken. Om te weten waar men naar zoekt in kinderboeken, 

moesten we eerst zelf kennis opdoen over beeldtaal en vormgeving, dit deden we aan de 

hand van een studiedag over de Boekenboot
2
 en de startdag voor de kinder- en jeugdjury 

Vlaanderen
3
.  

 

Allereerst maken we bij dit thema de bedenking dat we geen algemene voorkeur qua beeld 

en vorm zullen vinden voor dergelijk grote doelgroep. Smaken verschillen nu eenmaal. Het is 

eerder een onderzoek naar beeldcultuur. Zoals eerder aangehaald is de leeftijdscategorie 5 

tot 8 jaar. Het onderzoek naar beeld en vorm wordt hierdoor een stuk meer afgebakend. Zo 

zoeken we bijvoorbeeld naar het belang van foto’s ten opzichte van illustraties voor jonge 

kinderen. Ook het belang van herkenning in tekeningen gaan we na. Zo heb je herkenning op 

het vlak van de afgebeelde voorwerpen en mensen. Daarenboven kan je dit ook plaatsen in 

het thema ‘stijl’: abstractie tegenover figuratief.  

We proberen daarnaast meer te weten te komen over de geladenheid van beelden. We lazen 

in Beelden en Woorden k(l)eurig kiezen dat beelden zowel cultureel als sociaal anders 

kunnen geïnterpreteerd worden (Tiggelovend, 2011). Is dit iets dat je in rekening moet houden bij 

het opmaken van kinderboeken voor een cultureel divers publiek? En is de vormgeving van 

een boek voornamelijk van belang voor het kind of speelt de zienswijze van de ouders ook 

mee?  

                                                      
2 Zie hoofdstuk SESAM, open u!, 3.2.2 De Boekenboot 
3 Zie hoofdstuk SESAM, open u!, 3.2.1 De Jeugd- en kinderboekenjury 
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2.4 Inhoud  

“Omdat we het thuis moeilijk hebben, is het voor mijn zoon ook fijn  
om eens in een fantasiewereld te stappen. Een kasteel is dan gewoonweg leuker.  

Weg somber klein huisje. Weg mama zonder centjes  
(Kansarme moeder bij Moeders voor moeders, persoonlijke communicatie, 11 december 2012). 

 

Een tweede onderzoekscategorie betreffende de voorwaarden voor een kwalitatief boek is 

inhoud. Met de inhoud van het kinderboek verwijzen we naar het gehele verhaal met de 

verhaallijn, de waarden achter het verhaal, alles wat erin voorkomt en de kwaliteit van het 

verhaal. We splitsen op basis van de diverse functies van dit thema, de inhoud in ons 

onderzoek op in drie subcategorieën: doel, representatie van diversiteit en relaties tussen de 

personages. Op die manier krijgen we een meer overzichtelijk beeld van de voorwaarden 

rond inhoud. 

 

We trekken met diverse vragen het werkveld in. Moet een verhaal aansluiten bij de leefwereld 

van het kind? Is herkenning van belang in kinderverhalen? Hoe vindt een fantasierijk verhaal 

zijn aansluiting bij kinderen? Zoeken personen en/of gezinnen van diverse culturele 

achtergronden naar verhalen uit het land van origine, of net naar verbinding met het 

thuisadres? Wat zoeken ouders in boeken tegenover wat kinderen boeit?  

Sommige vragen zijn moeilijk te omkaderen en klinken al snel alsof je mensen in hokjes wil 

plaatsen. Dit terwijl onze doelgroep net heel divers is. Niet enkel qua etniciteit maar ook qua 

interesses en smaken. En wat met de interesses van die gezinnen en/of kinderen die zich op 

de scheidingslijn bevinden tussen twee of meer identiteiten, bijvoorbeeld een 3
e
 generatie, of 

kind van een 3
e
 en 1

ste
 generatie nieuwkomer? Daarom gaat onze aandacht ook naar de 

verschillende etnische invloeden die in kinderboeken kunnen voorkomen, kan je bijvoorbeeld 

een boek uitgeven voor een specifieke doelgroep of werkt dit juist stigmatiserend? Zoeken we 

naar specifieke verhalen of net naar gemeenschappelijkheden over de verschillen heen?   

 

2.5 Taal  

Het derde en laatste onderdeel van de verschillende voorwaarden is taal. Wanneer we het 

hebben over literatuur en meer bepaald kinderboeken, kunnen we niet om taal heen. 

Daarnaast dingt ook de opdrachtgever SESAM naar een omkadering van de 

taalvaardigheden van de doelgroep, zodat ook via dit medium de doelgroep beter aansluiting 

zou kunnen vinden bij diverse kinderboeken.  

We lezen terug in het subsidiedossier van SESAM: “Tussen autochtone en allochtone 

jongeren is er qua geletterdheid een kloof. Bovendien is de eerste generatie nieuwkomers 

vaak laaggeletterd of functioneel analfabeet. Er moet dus onderzocht worden welke taal best 

gebruikt wordt (Verbal Vision vzw, 2011).” Wij gaan de diverse taalstijlen na in het bestaande 

kinderboekenassortiment. Onze doelgroep is een groep van gezinnen van een niet-Vlaamse 

origine/uit een sociaaleconomisch zwakke positie, zodoende zijn er verschillende vragen die 

we kunnen stellen. Zo vragen we het nut na van twee- of meertalige kinderboeken. Kan een 

boek in een (andere dan de Nederlandse) moedertaal voorgelezen worden, zonder afbreuk te 

doen aan het Nederlands? Is de taal in een kinderboek eerder van belang voor het kind of de 

ouder om het aantrekkelijk te maken? Ook onderzoeken we het belang van eenvoudige, 

duidelijke taal tegenover taal van een ‘literair niveau’ in kinderboeken. 

 

2.6 (Voor)lezen  

Het laatste onderdeel uit onze onderzoeksvraag is meteen ook het grote thema van dit 

adviesrapport, lezen en voorlezen. We maken een onderscheid tussen lezen en voorlezen, 

omdat we hierdoor de nadruk leggen op het stimuleren van gezinnen tot lezen. Tijdens het 



 7 

onderzoek ontdekten we namelijk snel dat voorlezen een groot onderdeel vormt van de 

stimulans tot het later zelf graag lezen.  

 

Vragen die we stellen zijn onder meer: Wat is het voordeel dat kinderen halen uit lezen of 

voorgelezen worden? Hoe laat je mensen de liefde voor boeken ontdekken? Wat heeft lezen 

als effect op taalontwikkeling? In het algemeen onderzoeken we welke effecten boeken op 

een gezin kunnen hebben en waarom dit van mogelijk van belang is bij de ontwikkeling van 

kinderen.  

 

In het hoofdstuk Conclusie: inclusie & participatie zetten we de opgestelde vragen om in 

enkele bruikbare tips voor het opmaken van kwalitatieve kinderboeken. Verder geven we 

enkele tips mee voor de toekomst en bedenkingen over wat mogelijks nog te bereiken is in de 

wereld van kinderliteratuur en participatie hieraan.  

 

 

3 Methodieken 

Tijdens ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt van verschillende methodieken waarvan 

hieronder een overzicht wordt weergegeven. In het hoofdstuk Resultaten worden de 

bevindingen die uit deze methodieken voortkomen besproken in het kader van dit project. 

 

De verschillende interviews en bezoeken werden apart gerapporteerd aan SESAM. De 

uitgetypte interviews zijn ook telkens aan hen bezorgd. Van deze persoonlijke communicatie 

geven we in dit onderzoeksrapport enkel de conclusies weer. Een lijst van deze persoonlijke 

contacten is te vinden in de bijlage. 

 

3.1 Literatuurstudie 

We hebben een literatuurstudie naar gelijkaardige, reeds bestaande onderzoeken gevoerd, 

hiervan is een uitgebreide lijst te raadplegen bij de bronvermelding op het einde van dit 

rapport. 

 

3.2 Studiedagen 

We hebben geparticipeerd aan verschillende studiedagen die in verband stonden met 

kinderliteratuur. Deze worden hier kort opgesomd. 

3.2.1 Jeugd en kinderboekenjury – 13 oktober 2012, Brussel  

Elk jaar geeft Stichting Lezen
4
 het startschot voor de kinderboekenjury. De kinderboekenjury 

bestaat uit ruim 6000 leden én honderden vrijwilligers die maandelijks kinderen 

samenbrengen om over boeken te praten. Dit jaar vond de startdag plaats in het Brusselse 

ABC-huis. Op die dag ging alle aandacht naar de volwassenen (grotendeels vrijwilligers) die 

de verschillende leesgroepen begeleiden. De startdag stond voornamelijk in het teken van 

literaire competentie en vormgeving. 

3.2.2 De Boekenboot - 23 oktober 2012, Gent 

Sinds het voorjaar van 2011 lopen er in veertien inloopteams
5

 van Kind & Gezin in 

Vlaanderen en Brussel het project De Boekenboot. De Boekenboot wil taalontwikkeling en 

leesplezier in kwetsbare gezinnen via baby- en peuterboeken stimuleren.  

 

                                                      
4
 Zie hoofdstuk SESAM, open u!, 3.4.2 Stichting Lezen 

5
 Integraal Laagdrempelig Opvoedingsondersteuningspunt, zie hoofdstuk SESAM, open u!, 3.4.1: 

inloopteam Zuidrand 
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De studiedag die we hebben bijgewoond, georganiseerd door Stichting Lezen, kadert in het 

project De Boekenboot. De studiedag bevatte verschillende onderwerpen en beantwoorde 

vragen als: Hoe krijgen boeken, versjes , liedjes en verhalen een plek in kwetsbare gezinnen 

met heel jonge kinderen? Wat is het belang ervan, en wat kan je hiermee doen? Ook werd er 

een introductie gegeven over de materialen van De Boekenboot en de bezoekers kregen 

hieruit een pakketje boeken voor jonge kinderen en een film over meelezen mee naar huis. 

 

3.3 Boekenbeurs – 31 oktober 2012, Antwerpen 

We zijn naar de boekenbeurs getrokken met diverse vragen omtrent kinderliteratuur in ons 

achterhoofd, waar we een antwoord op hoopten te vinden bij auteurs, uitgevers, illustratoren...  

We hebben verscheidene experten kunnen spreken over de visie van hun organisatie, als 

zowel hun persoonlijke mening op de huidige staat van de kinderliteratuur. Zo hebben we 

onder andere interviews afgenomen met uitgeverijen Clavis, Bakermat en Davidsfonds. 

 

3.4 Gesprekken met experten en bestuderen 'best practices' 

3.4.1 Inloopteam Zuidrand – Mieke Geerts, groepswerker 

Het voornaamste doel van Inloopteam Zuidrand is opvoedingsondersteuning. Ze beschikken 

over een speelruimte waar ouders en kinderen samen kunnen spelen. Enerzijds leren 

kinderen met andere kinderen spelen, anderzijds is dit ook een ontmoetingsruimte voor 

ouders. Daarnaast bestaat Taalbubbels, dit is een project voor laaggeschoolde ouders om 

Nederlands te leren. Ze krijgen les over de kleuterschool, over hoe kinderen een taal leren en 

hoe je samen boekjes kan lezen. Er zijn ook themagroepen, waarbij ouders samen komen 

om te praten over hun kinderen in kader van het thema dat vooraf bepaald wordt. Inloopteam 

Zuidrand heeft ook een onthaalfunctie voor ouders waar ze met hun vragen terecht kunnen. 

3.4.2 Stichting Lezen – Els Michielsen & Tania Van Acker, coördinators boekbaby’s 

Stichting Lezen werkt aan een betere leescultuur in Vlaanderen. Ze organiseren 

leesbevorderingscampagnes en projecten voor alle leeftijden. Hiernaast stimuleren ze 

onderzoek naar lezen en leescultuur. De missie van Stichting Lezen is om brede 

bevolkingsgroepen het plezier en het nut van lezen te laten ontdekken en beleven zodat hun 

persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie bevorderd worden. 

3.4.3 Wablieft - Ilona Plichart, coördinatrice 

Wablieft heeft verschillende werkingen, waaronder een wekelijkse krant in duidelijke taal, 

genaamd de Wablieft-krant. Wablieft organiseert samen met andere organisaties ook 

trainingen Duidelijk Schrijven. Hun redacteurs herschrijven ook folders, brieven, webteksten, 

formulieren en dergelijke voor hun klanten. Wablieft heeft ook Wablieft-boeken uitgegeven, dit 

zijn boeken waarbij luistercd's, lesmappen en allerhande activiteiten, zoals leeskringen en 

studiedagen worden aangeboden. Wablieft reikt elk jaar een Wablieft-prijs uit aan één 

persoon, project of organisatie om deze aan te moedigen om duidelijke taal te gebruiken. 

 

3.5 Interviews 

3.5.1 Voorlezers      

Naast deze diverse professionele experten, spraken we ook met enkele mensen die 

rechtstreeks in verband staan met voorlezen voor kinderen. Zo interviewden we enkele juffen 

en vrijwillige voorlezers. We bevroegen hen over de keuze van kinderboeken voor 

verscheidene groepen kinderen (meisjes/ jongens/ leeftijd). Zij zitten immers in de praktijk van 

het voorlezen en hebben een mooie kijk op het effect van verschillende soorten boeken op 

kinderen. Om deze interviews zo wetenschappelijk mogelijk te kunnen uitvoeren, kregen we 
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de hulp van dr. Joyce Koeman, docente aan de KULeuven. Zij gaf ons een vorming rond 

interviewtechnieken, waardoor we wisten waarop te letten voor, gedurende en na een 

interview. 

 

Het project SESAM wordt aangesterkt door een grote en diverse stuurgroep. Binnen deze 

stuurgroep vinden we verschillende organisaties, maar ook bijvoorbeeld leerkrachten terug. 

Met behulp van dit netwerk konden we verscheidene personen contacteren die met de 

stuurgroep in verband stonden. Via deze weg zochten we naar contactgegevens van zowel 

voorlezers als ouders.  

3.5.2 Ouders 

Het project SESAM is een participatieproject met en voor maatschappelijk kwetsbare 

gezinnen. Hiervoor is het nodig dat we  samenwerken met ouders zodat zijal vanaf de eerste 

fase binnen dit project betrokken zijn bij deze onderneming.We bevroegen hen over hun 

(voor) leesgewoontes, de keuze die ze maken in kinderboeken en voornamelijk waar zij zelf 

naar zoeken in kinderboeken. Wat willen zij hun kinderen via deze weg bieden? 

 

De vorming rond interviewtechnieken van dr. Joyce Koeman stond ook in functie van de 

interviews met de ouders. Zoals eerder vermeld vonden we enkele ouders via de stuurgroep 

van SESAM. Daarnaast konden we via SESAM nog terecht bij vzw Moeders voor Moeders. 

Deze organisatie zet zich in voor de armsten in Vlaanderen. Meer dan 130 vrijwilligers 

verdelen materiaal en voeding aan gezinnen met jonge kinderen die uit een 

sociaaleconomisch zwak milieu komen. Op een voedselbedeling van Moeders voor Moeders 

in Antwerpen gingen we aan de slag en vonden we nog enkele bereidwillige mama’s waarvan 

we een interview konden afnemen. Ook probeerden we nog contacten te leggen met enkele 

buurtscholen, maar dit was tevergeefs.  

3.5.3 Kinderen 

Binnen het project SESAM worden uiteraard ook de kinderen betrokkenj zijn binnen de 

gezinnen die we met dit project bereiken willen hét doel. We trokken naar twee scholen in het 

Antwerpse om kinderen te bevragen over kinderboeken. 

 

Voor we met onze vragen naar de scholen konden trekken, hadden we nood aan een 

onderzoeksmethode voor interviews met kinderen. We kregen een vorming rond de creatieve 

onderzoeksmethoden van Jan Van Dijck, vormingswerker bij Doedeskaden vzw
6
. Deze 

methode bestond uit vier fases: We lazen eerst drie uiteenlopende boekjes voor. Daarna 

maakten we individueel en in groep collages van wat de kinderen graag in een verhaal 

zouden zien. In de derde fase gingen we de kinderen hun kennis na van de eerst 

voorgelezen verhalen aan de hand van een blokkenspel. Als laatste opdracht lieten we de 

kinderen kiezen tussen diverse illustratiestijlen aan de hand van een klein gesprek.  

 

We hebben twee scholen (telkens 1/2 klassen) bevraagd volgens deze methodiek, namelijk: 

Groenendaal en De Clowntjes. De scholen werden geselecteerd volgens de GOK-criteria, dit 

wil zeggen: kinderen van wie de ouders geen Nederlands spreken, van wie de moeder geen 

diploma heeft, van wie de ouders een reizend beroep hebben, van een vervangingsinkomen 

leven of kinderen die buiten het gezin verblijven. 

 

                                                      
6 Doedèskadèn vzw staat voor vormingsprogramma rond participatie enerzijds 

en een pool van kunstenaars die teamversterkende en artistieke activiteiten aanbiedt anderzijds  

voor jongeren en volwassenen uit diverse sectoren in scholen, voorzieningen en andere organisaties 

(www.doedeskaden.be). 

http://www.doedeskaden.be/aanbodvorming.htm
http://www.doedeskaden.be/jan.htm
http://www.doedeskaden.be/teamversterking.htm
http://www.doedeskaden.be/aanbodartistiek.htm
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Doorheen de volgende hoofdstukken zullen we voornamelijk gebruik maken van bevindingen 

en onderbouwing vanuit literatuurstudie en onze interviews met professionele organisaties.  

Vanuit onze interviews met voorlezers, ouders en kinderen, maken we enkel gebruik van 

diverse citaten. De citaten die we in dit rapport weergeven, zijn louter illustratief. Dit omdat er 

maar een kleine hoeveelheid interviews is uitgevoerd en de resultaten hieruit niet 

representatief zijn.  Verder onderzoek is hier aangewezen. Via dit kanaal kunnen nog vele 

antwoorden gevonden worden. Hierbij willen we wel aanraden om de creatieve 

onderzoeksmethode van Jan Van Dijck consequenter toe te passen. Tevens bepleiten we 

een meer uitgebalanceerde selectie van ouders en voorlezers.  

 

3.6 Stadsklap – 28 november 2012, Antwerpen  

 

“Het is belangrijk om verhalen met een boodschap te vertellen,  
waar mijn kinderen iets uit leren  

(Mr. Bright, deelnemer stadsklap, persoonlijke communicatie, 28 november).” 

 

Het was moeilijk om contacten te leggen met ouders uit de doelgroep die bereid waren om 

mee te werken aan een interview. Via allerlei organisaties probeerden we contacten te 

verzamelen, met weinig succes. Daarom besloten we om het op een andere manier aan te 

pakken. Binnen het opleidingsonderdeel Interculturele Competenties maakten we kennis met 

stadsklap. Een Stadsklap is een bijeenkomst waarbij inburgeraars en Vlamingen aan elkaar 

worden geïntroduceerd. Tijdens deze bijeenkomst worden er onderwerpen besproken zoals 

gewoonten en tradities, cultuur, waarden, sociale etiquette, familierelaties, enz. Zo krijgen 

zowel de inburgeraars als de Vlamingen een interessante kijk op elkaars leven. Medewerkers 

van Onthaalbureau Inburgering Antwerpen en Vormingplus
7
 begeleiden het gesprek. 

 

Omdat er verschillende culturen samenkomen bij zo'n Stadsklap en de deelnemers meestal 

ook moeder of vader zijn, leek dit ons ideaal om in kader van ons project een stadsklap aan 

te vragen waarbij we het zouden hebben over kinderboeken. We namen een stapel 

kinderboeken mee en hadden hierover een groepsgesprek. We kwamen meer te weten over 

hun (voor)leesgedrag, welke boeken zij aantrekkelijk vinden en waarom, wat zij zoeken in 

een kinderboek en wat helemaal niet. 

 

3.7 Gesprekken met experten in London  

Aan ons project is ook het vak Internationalisering gekoppeld. Hiervoor organiseerden we een 

reis naar een bestemming naar keuze die aansluit bij ons thema kinderliteratuur. We 

onderzochten verschillende steden naar de aanwezigheid van (literaire) organisaties en/of 

experten die werken rond kinderliteratuur. 

 

Al snel werd duidelijk dat Londen niet alleen een groter aanbod aan te bezoeken organisaties 

heeft, maar dat de organisaties ook veel gespecialiseerder zijn dan de andere steden die we 

overwogen. Zo is er het National centre for research in children’s literature
8

 met als 

medewerkster onder andere Laura Atkins, die we graag wilden ontmoeten. Laura Atkins is 

experte op het vlak van kinderboeken.  Stichting Lezen raadde ook aan om Booktrust te 

                                                      
7
 De Vormingplus-centra willen volwassenen de mogelijkheid bieden om zich in hun vrije tijd verder te 

ontwikkelen en hun persoonlijke en sociale competenties te vergroten (www.vormingplus.be/overons). 
8
 Dit centrum ondersteunt academici in hun onderzoek naar jeugdliteratuur en biedt verschillende 

opleidingen. Hiernaast organiseren ze ook regelmatig conferenties rond kinderliteratuur 

(http://www.roehampton.ac.uk/Research-Centres/National-Centre-for-Research-in-Children-s-Literature). 
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bezoeken, aangezien zij vaak werken met moeilijk te bereiken groepen. Verder is er ook 

Museum of Childhood, zij hebben een tentoonstelling over het verschil in de kindertijd vroeger 

en nu. Ook Lewis Carroll Children’s Library en het Victoria and Albert Museum zijn 

interessant voor het vooronderzoek.  

 

 

VERKENNING DOELGROEP EN DOEL 

1 De doelgroep 

In dit deel willen we dieper ingaan op onze doelgroep. Zoals in het vorige deel reeds 

aangehaald spreken we over een vrij diverse groep van mensen. Om deze groep van 

gezinnen van een niet-Vlaamse origine/uit een sociaaleconomisch zwakke positie te 

bespreken zonder deze allemaal over één kam te scheren, moeten we enkele nuances 

maken. We proberen hier een duidelijk beeld te schetsen aan de hand van enkele theorieën 

en bedenkingen doorheen het traject. 

 

We starten vanuit het begrip maatschappelijk kwetsbare groepen. In het rapport 

Cultuurparticipatie en maatschappelijk kwetsbare groepen lezen we volgende omschrijving 

van maatschappelijk kwetsbare groepen: “Alle groepen die zich op één of andere manier in 

een kwetsbare positie bevinden, zij het omwille van financiële, lichamelijke, sociale en andere 

redenen.”  In het project SESAM leggen we de nadruk op de hier benoemde financiële en 

sociale moeilijkheden, daarnaast ligt de klemtoon op een niet-Vlaamse origine ofwel 

personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond. Dat zijn volgens het subsidiedossier 

van SESAM: “Burgers die in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad verblijven, en die afkomstig zijn uit een niet-Benelux-land, overeenkomstig artikel 2, 

4°, van het decreet van 18 januari 2008.”  

 

We spreken over een ‘niet-vlaamse origine’ of ‘personen met een etnisch-cultureel diverse 

achtergrond’. In het dagelijkse taalgebruik vervalt men al snel in begrippen als ‘allochtonen’, 

‘vreemdelingen’ of ‘nieuwkomers’. Dit zijn echter niet de termen waarmee wij willen werken. 

Waar wij voornamelijk het accent op hebben gelegd is de andere culturele achtergrond. Dus 

eerder ‘personen met een andere dan Vlaamse culturele, of met een Vlaams vermengde 

culturele achtergrond’.  

 

Het gevaar in een onderzoek als dit is om te vervallen in vooroordelen. Er blijft immers een 

verschil in hoe mensen zichzelf percipiëren en hoe de buitenwereld dat doet. Het werken 

naar onze doelgroep toe, kon dus niet zonder in gesprek te gaan met mensen van een 

andere etnisch culturele origine en met mensen die intens met hen samenwerken. Een 

theorie die we dus onbewust in ons project inwerkten betreffende de doelgroep, was het 

kruispuntdenken (De Laet T, 2010). Deze theorie vertelt dat om de ander te begrijpen je jezelf er 

eerst van bewust moet maken vanuit welk referentiekader jij denkt.  Door zeer kritisch naar 

de eigen omgeving te kijken en zo mogelijk evidente zaken te doorzien kan je tot nieuwe 

inzichten komen vanuit andere denkwijzen/vanuit andere perspectieven. Ook in Londen 

kwamen we zo tot nieuwe ideeën en andere kijkwijzen. 

 

We ontdekten door onder meer kritisch onze onderzoeksvraag onder de loep te nemen, dat 

er ook een andere manier is om de doelgroep te bekijken. Deze houdt in om ze net niet als 

doelgroep te bekijken, maar als deel van het geheel. Geherformuleerd vanuit deze visie luidt 

onze vraag over heel dit vooronderzoek voor SESAM dan als volgtk:  
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Hoe kunnen we mensen uit een sociaaleconomisch zwak milieu  

van een al dan niet Vlaamse culturele achtergrond beter includeren in de jeugdliteratuur?  

Hoe kunnen we boeken zo maken dat zij groepen niet viseren,  

maar ze net mee in het geheel opnemen zonder stigmatiserend te werken? 

 

 

2 Het doel: lezen en voorlezen 

2.1 Belang van lezen en voorlezen 

Eén van de doelstellingen van SESAM is om het (voor)leesgedrag van kinderen en hun 

ouders te stimuleren (Tiggelovend, 2011). Eén van de pijlers van Stichting Lezen is dan ook “Wat 

je vroeg leert, leer je voor het leven”. Hoe vroeger je begint met lezen en voorlezen, hoe meer 

je op latere leeftijd zult lezen (T. Van Acker & E. Michielsen, coördinatoren Boekbaby’s Stichting Lezen, 

persoonlijke communicatie, 06 november 2012). In dit hoofdstuk zullen we kort toelichten waarom het 

zo belangrijk is om lezen en voorlezen bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen te stimuleren. 

We bespreken kort enkele voordelen en functies die (voor)lezen kan hebben. We 

onderscheiden zes basisfuncties die een kinderboek kan hebben volgens Jan Van Coillie, 

zoals vermeld in Bockx, 2011: de ontspannende, creatieve, emotieve, informatieve, 

zingevende en esthetische functie. Hieraan koppelen we enkele positieve effecten van 

(voor)lezen. 

2.1.1 Ontspannende functie 

Een boek lezen of voorgelezen worden kan ook gewoon ontspannend zijn. Door (voor)lezen 

ontdekken kinderen het leesplezier (Bockx, 2011 en T. Van Acker & E. Michielsen, coördinatoren 

Boekbaby’s Stichting Lezen, persoonlijke communicatie, 06 november 2012). Als kinderen positief en 

ontspannen aankijken tegen boeken en lezen, heeft dit positieve effecten op het latere 

leesonderwijs en taalonderricht (Boekenkaravaan, 2011). 

2.1.2 Creatieve functie:  

Kinderboeken prikkelen de verbeelding en fantasie van kinderen. Vaak zitten er creatieve 

aspecten in kinderboeken zoals rijmpjes of liedjes. Zo leren kinderen om boeken op een 

andere manier te bekijken en worden aangemoedigd om dit ook met hun eigen leefwereld te 

doen. Ook worden kinderen aangezet om zelf hun fantasie te laten werken en zelf verhalen te 

vertellen. Op deze manier wordt er aan de muzische intelligentie gewerkt (Boekenkaravaan, 2011 

en T. Van Acker & E. Michielsen, coördinatoren Boekbaby’s Stichting Lezen, persoonlijke communicatie, 06 

november 2012). 

2.1.3 Emotieve functie 

Voorlezen creëert een knusse en geborgen sfeer tussen voorlezer en luisteraar, meestal 

ouder en kind. Dat schept een band die door voorlezen versterkt wordt. Kinderen vinden hier 

dus ook emotionele ondersteuning en veiligheid. Bovendien leren kinderen ook om mee te 

werken met de voorlezer doordat er interactie is. Emotionele en sociale intelligentie worden 

dus aangezwengeld (Bockx en Boekenkaravaan, 2011 en T. Van Acker & E. Michielsen, coördinatoren 

Boekbaby’s Stichting Lezen, persoonlijke communicatie, 06 november 2012). 

2.1.4 Informatieve functie 

Het (voor)lezen scherpt de kennis van kinderen aan. Ten eerste heeft (voor)lezen een positief 

effect op de groei van de woordenschat, op boekentaal, cognitieve ontwikkeling, 

verhaalbegrip en letterkennis. Bovendien krijgen kinderen ook een groter begrip van 

zinsstructuren. Het bevordert dus de taalvaardigheid en geletterdheid van kinderen als ze 

voorgelezen worden of zelf lezen (Bockx, 2011 en De Boekenkaravaan, 2011). Ook komt dit de 

spreekvaardigheid ten goede.  
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Niet enkel de conventies van geschreven taal worden voor kinderen bekend, maar ook die 

van beeldtaal (illustraties) leren ze kennen (Mertens, 2009). Conventies zijn bewuste of 

onbewuste afspraken tussen of van mensen, gemeenschappen en dergelijke. Het zijn vaak 

gewoontes of zaken waarvan we weten dat het zo hoort, of waarvan we weten wat er daarop 

volgt. Doordat kinderen deze conventies doorhebben, zullen ze stilaan de opbouw en 

structuur van een verhaal begrijpen en deze ook zelf kunnen vertellen of schrijven. Het maakt 

kinderen literair competent. Conventies in kinderboeken kunnen zich voordoen op 

verschillende vlakken: perspectief, ruimte, symbolen, koppels, stijl… Een zwarte kat of een 

doodshoofd kan bijvoorbeeld een symbool zijn voor gevaar. Je geraakt pas wegwijs in een 

boek als je over voldoende kennis omtrent de gebruikte conventies beschikt (Van der Pol, 2012). 

Bovendien krijgen de kinderen kennis mee over cultuurgoed (Mertens, 2009). Dit is ook een 

aspect van de zingevende functie. 

 

 

 

2.1.5 Zingevende functie 

 

"Mijn kinderen lezen boeken over de moskee, bijbelverhalen,  
lezen geschiedenisboeken... Ik wil ze respect voor alles bijbrengen 

(Anoniem, kansarme moeder bij Moeders voor Moeders, persoonlijke communicatie, 11 december 2012)"  

 

Boeken geven zingeving en morele houvast. Kinderen gaan op een andere manier naar de 

werkelijkheid kijken. Hun ervaring wordt vergroot door het lezen of voorgelezen worden van 

verhalen, zowel op intellectueel, sociaal als emotioneel niveau (Majo De Saedeleer, 2008). Dit 

gebeurt als kinderen meeleven in een verhaal, vandaar het belang van leuke, boeiende 

boeken voor kinderen. Daarbij geven verhalen vaak ook cultuurgoed mee aan kinderen, door 

het (voor)lezen van legendes, mythes, fabels en sprookjes, of verhalen die daarop gebaseerd 

zijn (Mertens, 2009 en Bockx, 2011). Bovendien kunnen boeken ook het kritisch bewustzijn van 

kinderen aanscherpen (T. Van Acker & E. Michielsen, coördinatoren Boekbaby’s Stichting Lezen, persoonlijke 

communicatie, 06 november 2012). 

2.1.6 Esthetische functie: 

Het oog wil ook wel wat, kinderen kunnen ook genieten van de schoonheid van het boek. 

Door de illustraties in boeken wordt het esthetisch vermogen van kinderen aangescherpt 

(Mertens, 2009). Bovendien zou dit een eerste stap zijn naar verdere cultuurparticipatie (De 

Boekenkaravaan, 2011). 

 

Deze zes functies zijn niet strikt van elkaar te scheiden, je vindt ze vaak tegelijkertijd in een 

boek. Denk maar aan historische verhalen, die hebben zowel een ontspannende als 

informatieve functie en zo mogelijk nog meer (Van Coillie, zoals vermeld in Bockx, 2011).  

 

2.2 Belang van lezen en voorlezen voor de doelgroep 

In allochtone gezinnen wordt weinig voorgelezen. Er is nauwelijks sprake van een leescultuur. 

Taalkennis is hierbij een belangrijke factor. Voor ouders is het vaak geen directe noodzaak 

om Nederlands te leren, aangezien zij in hun omgeving en sociale netwerken nog hun 

moedertaal kunnen spreken. Bij het zoeken naar werk of contacten leggen verder dan hun 

netwerk, stuiten ze dan wel op de taalbarriére. Het leren van de taal wordt vaak gezien als 
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eerste stap naar integratie. De Boekenkaravaan
9
 wordt hier als voorbeeld gegeven om toch 

aan taalstimulering te werken (Bockx, 2011). 

 

Kinderen leren op een leuke manier omgaan met boeken en taal. Ook worden ouders erbij 

betrokken, opdat zij de voordelen van taalkennis inzien. Ook meertalige boeken worden hier 

als voorbeeld gegeven. Het is voor de kinderen zelf niet altijd gemakkelijk om met 

meertaligheid om te gaan. Op school moeten ze namelijk Nederlands spreken, terwijl ze thuis 

met hun gezin de taal van herkomst spreken. Wanneer kinderen hun moedertaal goed 

spreken en schrijven, is de kans groter dat ze een tweede taal goed aanleren. Het is dus wel 

nuttig dat ouders voorlezen in de moedertaal (Bockx, 2011). Deze meertaligheid heeft 

bovendien ook voordelen voor het kind: het scherpt cognitieve flexibiliteit en sociale 

vaardigheden aan en kinderen hebben een beter inzicht in hoe talen in elkaar zitten. 

Bovendien is de emotionele afstand groter als kinderen niet (goed) de moedertaal met hun 

ouders spreken (lezing Van Gorp, 2012). 

 

Uit projecten als De Weddenschap van Stichting Lezen blijkt dat jongeren, kinderen en hun 

ouders met een andere origine het waarderen dat er verhalen gelezen worden die zich 

geheel of gedeeltelijk in hun cultuur afspelen. In De Weddenschap worden leerlingen van het 

4
de

 en 5
de

 middelbaar TSO en BSO uitgedaagd door een bekende Vlaming om drie boeken in 

een periode van drie maanden tijd te lezen (T. Van Acker & E. Michielsen, coördinatoren Boekbaby’s 

Stichting Lezen, persoonlijke communicatie, 06 november 2012). Een groot deel van de jeugdboeken 

wordt echter geschreven door auteurs uit de middenklasse en beelden vaak een stereotiepe 

Vlaamse situatie uit, bijvoorbeeld blanke ouders met blanke kindjes, een huis, een tuin en 

een hond. Hun referentiekader verschilt van dat van kinderen en gezinnen uit een 

maatschappelijk kwetsbare positie, die van een andere etnisch-culturele origine zijn. De 

verhalen, personages, illustraties en normen en waarden die worden doorgegeven zijn dus 

vaak niet herkenbaar voor deze groep. Wanneer kinderen goede verhalen horen of boeken 

lezen die wel herkenbaar zijn, voelen ze zich meer betrokken bij de samenleving. Ze leren dat 

ze evenwaardig zijn aan ‘witte’ kinderen (Lambrechts, 2011). Die herkenbaarheid halen ook 

enkele illustratoren in Buiten de lijntjes gekleurd van Marita Vermeulen aan. Enkele 

illustratoren halen aan dat het belangrijk is om aansluiting te vinden bij de leefwereld van de 

kinderen en dus ook typische maatschappelijke en/of culturele elementen in hun prenten te 

verwerken (Berenbrouckx en van Genechten zoals vermeld in Vermeulen, 2006). Aansluiting zoeken met 

de realiteit is ook een belangrijke insteek. Die realiteit is nu eenmaal vaak intercultureel, dus 

uit zich dat ook in de illustraties (Pottie, zoals vermeld in Vermeulen, 2006). 

 

Bovendien is het ook belangrijk dat kinderen met een niet-Westerse origine hun eigen cultuur 

leren kennen en appreciëren. Het is namelijk een belangrijk deel van hun identiteit en dit is 

een voorwaarde om andere culturen te leren kennen. Kennis van de eigen en elkaars cultuur 

leidt tot meer begrip voor elkaar (Smith, 1993 en Lambrechts, 2011). 

                                                      
9
 De Boekenkaravaan is een leesbevorderingsproject voor kans- en taalarme kinderen in de stad 

Antwerpen. Vrijwilligers gaan langs bij gezinnen thuis, op speelpleinen of kinderdagverblijven om voor te 

lezen. 
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RESULTATEN 

1 Huidige visie 

In dit hoofdstuk nemen we de huidige situatie en visies omtrent kinderboeken voor 

maatschappelijk kwetsbare kinderen en gezinnen van een diverse etnisch-culturele origine 

onder de loep. We kijken wat er speelt binnen het boekenvak in Vlaanderen en ook hoe 

literaire organisaties in Londen hiermee omgaan.  

 

1.1 Huidige visie in Vlaanderen  

Belgie heeft een rijk landschap aan uitgeverijen, boekhandels, auteurs, illustratoren,… Deze 

benoemen we als ‘het boekenvak’. We schetsten al eerder enkele voordelen en 

moeilijkheden rond (voor)lezen bij maatschappelijk kwetsbare, niet-Vlaamse kinderen en 

gezinnen. We zijn op zoek gegaan naar de manier waarop het boekenvak in België met deze 

doelgroep omgaat. In dit deel belichten we enkele visies en praktijken van verschillende 

uitgeverijen in Vlaanderen. 

 

We haalden al eerder aan dat het Nederlands vaak een struikelblok is voor kinderen en 

gezinnen van een andere etnisch-culturele origine en dat meertaligheid zijn voordelen heeft. 

Kan het meertalige boek dan een oplossing zijn? Als er kinderboeken worden geproduceerd 

in het Nederlands en de tekst vertaald in de taal van herkomst van de gezinnen, kan het de 

drempel verlagen om deze gezinnen te laten voorlezen. Zoals eerder vermeld komt een 

goede beheersing van de moedertaal het leren van het Nederlands ten goede. Niet alle 

uitgeverijen staan echter te springen voor een tweetalig boek. Bart Desmyter, uitgever bij De 

Eenhoorn en voorzitter van de Werkgroep Kinderboekenuitgevers van de Vlaamse 

Uitgeversvereniging VUV, ziet vooral praktische bezwaren voor de uitgever van zo’n boek. 

Ten eerste is het niet duidelijk welk de tweede taal dan zou moeten zijn in het boek. Ten 

tweede vindt hij het niet rendabel om twee- of meertalige boeken te publiceren. Het is zo al 

moeilijk om boeken kwijt te geraken aan het Vlaamse publiek, hoe ga je dan hetzelfde boek 

verkopen aan een nichegroep? (Desmyter zoals vermeld in Cloostermans, 2009). In Antwerpen heb je 

bijvoorbeeld wel Nik Nak, een organisatie die tweetalige kinderboeken uitgeeft. 

 

Ook van een apart aanbod voor de groep maatschappelijk kwetsbare, niet-Vlaamse kinderen 

en gezinnen worden de meeste uitgeverijen niet warm. Volgens Ineke Debels van  

Davidsfonds/Infodok publiceren zij boeken voor alle kinderen die lezen, ongeacht hun 

afkomst. Ook Jaques Dohmen van Querido noemt een apart gamma zelfs ‘problematisch’. 

 

Hoe zit het dan met de niet-Vlaamse auteurs en illustratoren? Dohmen en Desmyter wijzen 

erop dat er amper niet-Vlaamse kinderboekenauteurs zijn. Men kijkt wel uit naar 

manuscripten, maar er biedt zich niets of weinig aan. Wel iets meer voor 

volwassenenliteratuur, maar daar blijft het bij. Meestal moeten kinderboeken geschreven door 

een auteur van een andere cultuur aangekocht worden in het buitenland (Cloostermans, 2009).  

 

Zelf trokken we naar de Boekenbeurs om er uitgeverijen aan de tand te voelen omtrent het 

boekenaanbod voor maatschappelijk kwetsbare, niet-Vlaamse kinderen en gezinnen. Hier 

spraken we De Eenhoorn, Clavis, Bakermat, Lannoo en Davidsfonds/Infodok. We merkten 

verschillende visies hierover op dit we hier kort zullen weergeven. 
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Marita Vermeulen van uitgeverij De Eenhoorn vindt dat een goed boek voor iedereen werkt. 

Ze gaf het voorbeeld van Prinses Arabella van Mylo Freeman. Dit boek doet het goed bij 

‘boekarme’ kinderen, maar ook bij ‘boekrijke’ kinderen. Volgens haar ligt het probleem bij 

maatschappelijk kwetsbare, niet-Vlaamse kinderen bij het feit dat ze vaak geen bevestiging 

krijgen in het lezen van een boek, zowel wat betreft taal als beeldtaal. Daarom moeten deze 

kinderen leren om boeken te hanteren. Dit gaat in drie stappen: verkennen, herkennen en 

erkennen. Zo krijgen kinderen de bevestiging dat het boek voor hen geschreven is, dat ze 

‘erbij horen’. Herkenning is dus belangrijk volgens Marita Vermeulen, maar kinderen moeten 

ook verschillende soorten verhalen aangereikt krijgen. Meertalige boeken zijn niet zo’n goed 

idee, aangezien ouders vaak zelf de moedertaal niet meer volledig onder de knie hebben, 

zeker als het gaat om lezen. 

De Eenhoorn heeft al wel enkele boeken uitgegeven die zich afspelen in andere culturen, 

zoals hierboven vermeld, Prinses Arabella van Mylo Freeman. Dit boek speelt zich af in een 

Arabische context. De Grote Reis van de Kleine Schildpad speelt zich dan weer af in Afrika 

en wilt het thema gezondheidszorg aankaarten. Ook andere boeken staan in het thema van 

multiculturaliteit en diversiteit, zoals Een kind: wat is dat?, Aisja, Roodgeelzwartwit, De 6
de

 

dag, Mali… Belangrijk in zulke boeken is dat wat je schrijft of tekent, moet kloppen met de 

realiteit. Verder werkt De Eenhoorn minder met auteurs of illustratoren van een andere 

afkomst, omdat die er niet zo veel zijn. Bovendien is deze groep minder bezig met studeren 

en taal vormt vaak een struikelblok, want om een boek te schrijven moet je een goede kennis 

van het Nederlands bezitten (M. Vermeulen, uitgever bij De Eenhoorn, persoonlijke communicatie, 31 oktober 

2012.). 

 

Uitgeverij Clavis werkt universeel en wil geen doelgroepen labellen. Ze willen boeken maken 

die over heel de wereld gelezen kunnen worden. In hun boekjes komen vaak verschillende 

culturen aan bod. Dit is van belang omdat het de leefwereld van kinderen verruimt, zeker van 

kinderen die in een niet-stedelijke context leven en dus minder in contact komen met 

verschillende culturen. Zo kunnen kinderen ook gemeenschappelijkheden tussen die 

verschillende culturen herkennen. Enkele voorbeelden van boeken zijn de reeks van Zaza, 

een Afrikaans meisje. De snoepjes van Aisha, Miko, Ieder meisje een prinses, Ik woon in 

twee huizen, Het Suikerfeest van Sami zijn ook boeken waarin diversiteit aan bod komt (K. 

Werck, Acquirerend Fondsredacteur bij Clavis, persoonlijke communicatie, 31 oktober 2012.). 

Clavis geeft geen meertalige boeken uit, maar veel van hun boeken zijn al wel vertaald 

doordat ze ook in andere landen uitgegeven worden zoals Amerika, Japan, Afrika… Clavis 

vertelde ons dat hun auteurs qua afkomst een mooie afspiegeling van de maatschappij. Je 

vindt hier mensen van allerlei verschillende origine, maar toch zijn ze overwegend blank. Er 

zijn nu eenmaal niet zo veel auteurs van andere origine. Wel doen ze steeds onderzoek naar 

de andere cultuur wanneer ze er een boek over schrijven (K. Werck, Acquirerend Fondsredacteur bij 

Clavis, persoonlijke communicatie, 31 oktober 2012.). 

 

Tenslotte halen we kort aan wat voortkwam uit de gesprekken met medewerkers van de drie 

uitgeverijen: Pardoes (met zijn eigen uitgeverij Bakermat), Lannoo en Davidsfonds. Deze 

uitgeverijen beschikken over een beperkt aanbod dat specifiek gericht is op maatschappelijk 

kwetsbare kinderen van een andere origine. Daarvoor werden verschillende redenen 

aangehaald. Ten eerste zijn de medewerkers van mening dat boeken voor kwetsbare, niet-

Vlaamse kinderen en gezinnen minder gepubliceerd en weinig verkocht worden. Het is 

moeilijk om als uitgeverij voor deze groep een aanbod te maken, omdat ze weinig 

koopkrachtig is. Het commerciële primeert boven het multiculturele. Vervolgens vinden ze het 

van waarde om boeken te maken die geschikt zijn voor zo veel mogelijk mensen. Daarom is 

er een beperkter aanbod voor maatschappelijk kwetsbare, niet-Vlaamse kinderen. Het is wel 

belangrijk dat kinderen iets herkenbaars terugvinden in een kinderboek. Dat deze groep 

weinig leest, werd als laatste reden aangevoerd. Daarom is het belangrijker om de juiste 
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promotie en communicatie naar deze mensen te voeren om hen aan te zetten tot lezen, in 

plaats van een speciaal aanbod te voorzien. Het uitzicht van een boek is hierbij een belangrijk 

aspect (Medewerkers van zowel Bakermat als Davidsfonds en Lannoo, persoonlijke communicatie, 31 oktober 

2012). 

 

1.2 Huidige visie van experts in Londen   

In dit stuk geven we een kort overzicht van de best-practices die ons opvielen in Londen. 

Zowel in Londen als in Antwerpen vinden we een diverse mix van verschillende culturen. 

Toch kwamen wij tijdens onze vijfdaagse reis in Londen tot de bedenking dat er een verschil 

bestaat in het omgaan met deze diversiteit. 

 

Zo waren de geïnterviewde experten het erover eens dat er geen specifiek boekenaanbod 

voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en gezinnen van een andere origine mag bestaan. 

Dat zou deze groep net uitsluiten. De geïnterviewde experten in Londen zagen eerder de 

meerwaarde van een universeel boek. Hier ligt de focus op de gemeenschappelijkheden van 

kinderen en gezinnen uit verschillende culturen (C. Bloore, Schools Officer bij Museum of Childhood, 

persoonlijke communicatie, 04 december 2012). Het is belangrijk dat kinderen en gezinnen zich 

kunnen identificeren en herkennen in een verhaal. Maar in plaats van een specifiek 

boekenaanbod te maken, moet elk boek beschikken over elementen die alle kinderen – 

ongeacht hun origine – gemeenschappelijk hebben. Specifieke boeken worden door Kate 

Tribe van Lewis Carroll Children’s Library ‘issue-books’  en door Laura Atkins ‘situation 

books’  genoemd. Volgens hen hebben deze boeken minder aantrek bij kinderen en hun 

ouders. We waren toch verrast door deze resultaten uit de interviews met de experten in 

Londen. We zochten naar verschillende redenen voor deze zienswijze. 

 

We kwamen tot de constatatie dat Londen een rijke geschiedenis van kolonisatie en 

diversiteit kent. Londen heeft daardoor veel ervaring met diversiteit en multiculturaliteit. Uit de 

interviews en de beeldtaal op straat interpreteerden we dat Londen ver staat op het vlak van 

maatschappelijke integratie. We kregen de indruk dat daar weinig onderscheid wordt 

gemaakt tussen mensen van Engelse origine en mensen van een andere origine die in 

Engeland wonen. Volgens ons wordt het onder andere daardoor irrelevant gevonden om een 

onderscheid te maken tussen boeken voor kinderen van Engelse origine en kinderen van een 

andere origine. Het accent voor het creëren van kinderboeken ligt op wat alle kinderen – met 

eender welke etnisch-culturele origine – gemeenschappelijk hebben.  

 

In Londen worden ook veel verschillende talen gesproken. Maar Engels is een universele taal 

en is dus meestal ook gekend bij anderstalige groepen. Kinderen in Engeland lezen daarbij 

gemakkelijker in het Engels dan in een andere taal (K. Tribe, Lewis Carroll Library, persoonlijke 

communicatie, 03 december 2012). Dit is mogelijk een andere reden om geen specifiek aanbod te 

voorzien voor kinderen van een andere origine. Hier merken we opnieuw een verschil tussen 

Londen en Antwerpen. Nederlands is namelijk geen universele taal en wordt minder 

gemakkelijk gesproken door groepen van een andere etnische origine. Een oplossing 

daarvoor zijn meertalige boeken. Deze oplossing werd beaamd tijdens interviews met zowel 

experten van het binnenland als van Londen. Booktrust biedt bijvoorbeeld een aanbod van 

kinderboeken met inbegrepen een CD met de vertalingen, ingesproken door mensen van 

dezelfde origine die de taal spreken. 

 

Daarnaast kwamen we meer te weten over de werking van de bezochte organisaties. 

Sommige van deze organisaties spreken verschillende intermediairs aan om zoveel mogelijk 

mensen te bereiken, ook degenen die niet gauw in contact komen met boeken. Lewis Carroll 

Children’s Library en Booktrust werken bijvoorbeeld nauw samen met scholen en 

kinderopvang. Booktrust zet in op actieve leesbevordering. In Vlaanderen zetten Stichting 
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Lezen en de Boekenkaravaan hier ook op in. Het viel ons op dat de bezochte organisaties in 

Londen meer actief bezig zijn met het bereiken van mensen en groepen dan met het aanbod 

van hun boeken (L. Chadwick, head of public policy and research bij Booktrust, persoonlijke communicatie, 04 

december 2012).  
 

We besluiten dat de bezochte organisaties in Londen eerder een universele kijk op 

kinderboeken hebben. Ze richten zich tot specifieke doelgroepen, niet door middel van hun 

aanbod maar wel door hen actief aan te zetten tot lezen en participatie. Booktrust en Lewis 

Carroll Children’s Library hebben wel projecten voor kansarmen, maar niet specifiek voor 

kinderen en/of gezinnen van een andere origine. Tijdens de interviews met experten in 

Antwerpen kwam naar voor dat kansarmoede en afkomstig zijn van een andere culturele 

origine vaak samenhangt. We hebben echter geen volledig beeld van hoe de sociale situatie 

in Londen is. 

 

1.3 Twee soorten boeken uit het huidige aanbod nader toegelicht  

Naarmate ons onderzoek vorderde, merkten we dat er al verscheidene pogingen zijn gedaan 

om onze doelgroep te bereiken. Vaak ook met succes. Twee van de boekenformats die we 

passeerden, wisten ons zelfs bijna te overtuigen. Naarmate ons onderzoek vorderde beseften 

we echter steeds meer dat ook deze formats hun gebreken hadden. Twee, het universele 

boek en het multiculturele boek, zullen we hier nader toelichten. 

1.3.1 Universeel boek 

Er leven steeds meer verschillende culturen binnen dezelfde grenzen samen. Al deze 

mensen leven, al is het op een andere manier, in eenzelfde wereld. Waarom zou je hen dan 

exclusief labelen en voor elke groep mensen andere boekjes maken? De universele visie 

stelt dat je één boekje kan maken dat allen aanspreekt. Uitgeverij Clavis is een sterke 

aanhanger van deze visie. Zij zeggen dat ze boekjes voor de hele wereld maken. Ze weten 

dezelfde boekjes (soms licht aangepast en steeds vertaald) te verkopen van België tot Afrika, 

Rusland, Japan, Amerika… Bovendien wisten ze ons te vertellen dat deze boekjes overal 

evengoed aanslaan. Dit doen ze door te focussen op een universele kwaliteit (K. Werck, 

Acquirerend Fondsredacteur bij Clavis, persoonlijke communicatie, 31 oktober 2012.). 

 

Uni-ver-seel bn alles omvattend; algemeen; op alle gebieden toepasbaar of geldend 

 

Als je universeel opzoekt in het woordenboek wordt dit verklaard als ‘alles omvattend’. Een 

universeel boek onderscheid zich dan ook van een ander boek doordat het niet gemaakt 

wordt met een doelgroep voor ogen. Het wil alle doelgroepen omvatten. Om dit te doen 

worden de verschillende culturen bestudeerd en wordt er gezocht naar gemeen-

schappelijkheden. Naderhand, bij het maken van het boek, gaan ze met de 

gemeenschappelijkheden aan de slag. Wat is voor iedereen hetzelfde? Universele waarden, 

thema’s en gebeurtenissen die in ieders leven voorkomen. Dit zijn thema’s die reiken van 

liefde tot de eerste keer op het potje.  

 

Het is een mooi idee en je kan inderdaad proberen om vanuit het gemeenschappelijke te 

werken. Er is echter één groot probleem: je kan niets vertellen zonder context. Vanaf het 

mooment waarop je een verhaal wil uitwerken, moet dit binnen een bepaalde context – en 

dus ook cultuur –gebeuren. Hierdoor worden deze boekjes toch cultuurspecifiek, terwijl dit net 

is wat ze willen vermijden. Bovendien heb je het gevaar dat je boeken ‘issue books’ worden. 

Dit zijn boeken die over een specifieke situatie of gebeurtenis gaan en waarin men een 

moraal of boodschap wil meegeven. Zoals reeds gezegd in hebben we de raad gekregen 

deze te vermijden. Als dit dan over een andere cultuur gaat, zou dit immers stigmatiserend 

kunnen zijn (L. Atkins, children’s literature specialist, persoonlijke communicatie, 06 december 2012).  
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1.3.2 Multicultureel boek 

Een andere manier om boekjes te maken die verder reiken dan enkel onze cultuur, is door te 

werken met multiculturele boekjes. Dit is een poging om beide culturen te respecteren en in 

het kinderboek te includeren. 

 

Mul-ti-cul-tu-reel bn met elementen uit verschillende culturen: de –ele samenleving 

 

Zoals je ziet aan de verklaring van het woord multicultureel volgens het woordenboek, houdt 

dit in dat er aspecten van verschillende culturen in voorkomen. Zo zou een multicultureel 

boek een boek zijn dat betrekking heeft op meerdere culturen. Bij het definiëren van de term 

multicultureel boek echter, durft men daar net iets verder in gaan. Het multiculturele boek 

wordt meestal gedefinieerd als: “Geschreven door én handelend over minderheidsculturen”. 

Een auteur afkomstig uit de minderheidscultuur omdat ervanuit gegaan wordt dat enkel een 

insider de cultuur in al zijn authenticiteit kan weergeven. Hierbij moet wel vermeld worden dat 

er geen eensgezindheid bestaat over de definitie. Deze sluit immers boeken mét 

multiculturele thematiek maar geschreven door een Westerse auteur uit (Martin M. Zoals 

weergegeven in Claeys C., 2009). Dit zou nochtans geen heikel punt mogen zijn. Een blanke auteur 

goed ingewerkt in de cultuur waarover hij schrijft, kan dit mogelijk evengoed (L. Atkins, children’s 

literature specialist, persoonlijke communicatie, 06 december 2012).  

 

Concreet is een multicultureel boek dus een boek dat gaat over zowel onze cultuur als een 

minderheidscultuur en deze beiden erg realistisch en respectvol weergeeft. Het zou 

bijvoorbeeld gaan over hoe Aischa uit Turkije haar leven in Antwerpen tussen alle 

Antwerpenaren ervaart. Of hoe Mohammed, geboren en getogen in het Antwerpse, de 

Ramadan met zijn familie in Marokko doorbrengt. Hoe goed dit soort boeken ook mag lijken 

op papier, net als bij het universele boek zijn hier enkele bedenkingen bij. De voornaamste 

bezorgdheid is dat je de minderheidscultuur toch weer als minderheidscultuur aanduid. Ze 

worden als een andere cultuur dan de onze aanzien. Er wordt een stempel op gedrukt en dit 

zou niet mogen (L. Atkins, children’s literature specialist, persoonlijke communicatie, 06 december 2012).  

 

Het feit dat je verschillende culturen in één boek samenbrengt, mag er niet te dik op liggen. 

Tegelijkertijd moet je oppassen dat je de culturen niet te sterk veralgemeend. Ze moeten hun 

eigenheid bewaren. Daarom dachten we deze twee visies op boeken samen te voegen om zo 

tot een nieuwe aanpak te komen.  

 

 

2 Het inclusieve boek 

 

"A single book can be a mirror for some readers and a window for others.  
When there are enough books available that can act as both mirrors and windows  

for all our children, they will see that we can celebrate both our differences  
and our similarities, because together they are what make us all human. 

(Ginny Moore Kruse, zoals vermeld door L. Atkins)” 

 

We bespraken reeds de gebreken en de sterktes van het universele en het multiculturele 

boek. We concluderen dat universele boeken focussen op wat verschillende culturen en 

origines delen. Multiculturele boeken willen verhalen vertellen over verschillende culturen. Zo 

kunnen kinderen van de andere cultuur in kwestie zich gereflecteerd zien in het boek. 

Kinderen leren verschillende culturen ook beter kennen en zo kunnen ze er vervolgens meer 

respect en begrip voor opbrengen. Met het ‘inclusieve boek’ zoeken we naar een oplossing 

die de sterktes van beide soort boeken combineert en een nieuwe kijk op het bestaande 

aanbod toelaat. We kwamen tot deze aanpak door bevindingen uit verschillende interviews 
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met experten uit het boekenvak in het binnenland en in Londen. 

 

 

 

 

 

2.1 Een inclusieve aanpak 

In-clu-sief bw met insluiting van, met inbegrip van 

 

Om onze oplossing het best te verwoorden kozen we voor de benaming ‘inclusief boek’. Deze 

benaming is in theorie reeds gereserveerd voor boeken die geschikt zijn voor andersvaliden. 

Wij gebruiken de benaming echter niet in deze context. We richten ons op de inclusie van 

onze doelgroep kinderen en hun ouders van een niet-Vlaamse origine in een 

sociaaleconomisch zwakke positie. Na veel zoekwerk besloten we om bij deze benaming te 

blijven omdat dit het meeste aansluit bij ons opzet. Laat het duidelijk zijn dat we het begrip 

niet het onze willen maken en dat we het in deze context dus niet als definitie hanteren. 

 

Een inclusieve aanpak vereist kinderboeken die geschikt zijn voor alle kinderen ongeacht hun 

origine. Het gaat in tegen de gedachte om een specifiek aanbod te creëren voor een 

bepaalde doelgroep. Daarbij worden de gemeenschappelijkheden van alle kinderen van 

eender welke origine als een waardevolle factor in het boek geacht. De thema’s, voorwerpen, 

symbolen… die in verschillende culturen voorkomen worden gebruikt in het boek. Kinderen 

kunnen zich vinden, herkennen en identificeren in universele waarden. Daarbij wordt rekening 

gehouden met het feit dat bepaalde aspecten die (on)aantrekkelijk zijn voor Westerse 

mensen, dat niet zijn voor niet- Westerse mensen en vice versa. De aspecten moeten 

universeel aantrekkelijk zijn. Dit duidt het universele aspect. 

 

Daarnaast moet het ‘inclusieve kinderboek’ de hedendaagse realiteit van diversiteit 

representeren. Dat wil zeggen: kinderen van een andere origine moeten personages en 

interacties van hun eigen origine gerepresenteerd zien in het kinderboek. Dit met het oog op 

respect en waardering voor de eigenheid van elke cultuur. In het geval van het project 

SESAM, open u gaat het dan om de hedendaagse maatschappij en realiteit in Antwerpen. Dit 

duidt het multiculturele aspect. De representatie moet wel op een natuurlijke manier gebeuren, 

de inclusie mag niet te opvallend in beeld gebracht worden. Het expliciet in beeld brengen 

van de groep leidt immers opnieuw tot exclusie. Dat zagen we reeds bij de gebreken van het 

multiculturele boek. 

 

Kortom: thema´s, voorwerpen, symbolen… die in verschillende culturen voorkomen kunnen 

gebruikt worden en de gemeenschappelijkheid mag benadrukt worden, maar het mag niet 

omslagen in een generalisering van de culturen. Het uitdragen en behartigen van de 

gemeenschappelijkheid is slechts waardevol wanneer de eigenheid van elke cultuur niet 

verwaarloosd wordt. Elke cultuur heeft unieke aspecten. Daarbij vereist een kwalitatief 

inclusief boek een correcte weergave van de cultuur en een correcte weerspiegeling van de 

huidige maatschappij. Er mag ook geen nadruk liggen op de andere cultuur. In het project 

SESAM, open u zoeken we dan naar een manier om de huidige diversiteit in Antwerpen op 

een correcte manier in beeld te brengen. Zo bestaat er een verschil tussen een Afrikaans 

meisje gedomicilieerd in Afrika of een meisje van Afrikaanse afkomst gedomicilieerd in 

Antwerpen. In een inclusief boek wordt gezocht naar een evenwicht tussen de universele en 

de multiculturele aspecten. 

 

Tenslotte is het belangrijk om de kwaliteit van het boek te bewaken. De universele thema´s, 

symbolen, waarden, voorwerpen... en de culturele aspecten moeten verwerkt worden in een 
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echt verhaal. Het kinderboek mag niet te moraliserend/lerend zijn en het mag geen 

handleiding worden. 

 

2.2 Waarom deze aanpak? 

2.2.1 Bevindingen in het binnenland 

De meerwaarde van een inclusieve aanpak vonden we terug in de interviews met experten in 

het binnenland. Stichting Lezen definieert haar werking bijvoorbeeld als: “voornamelijk 

inclusief en minder gericht op specifieke doelgroepen, want dat werkt stigmatisering in de 

hand. Natuurlijk is er wel een min of meer ‘gericht’ aanbod, bijvoorbeeld voor scholen of 

gezinnen. Wat betreft de boeken zelf, worden dezelfde boekjes voor alle kinderen gebruikt. 

Als het boek goed gemaakt is, over universele dingen gaat, kan het voor iedereen een leuk 

boek zijn.” Stichting Lezen gaf daarbij wel aan dat de verhalen vaak heel blank en 

mainstream zijn (mama, papa en twee kindjes). De verschillende culturen moeten dus wel 

meer gerepresenteerd worden in de kinderboeken (cfr. Inclusieve aanpak). Langs de andere 

kant mag het er ook niet te dik op liggen als het over diversiteit gaat. Dat zijn volgens 

Stichting Lezen vaak ook niet de best geschreven boeken en dus van mindere kwaliteit. De 

inhoud moet relevant en goed zijn (T. Van Acker & E. Michielsen, coördinatoren Boekbaby’s Stichting Lezen, 

persoonlijke communicatie, 06 november 2012). 

2.2.2 Bevindingen in Londen 

Doorslaggevend voor onze focus op een inclusieve aanpak waren de interviews met de 

experten in Londen. De vraag naar een specifiek aanbod voor kinderen van een andere 

origine werd als vreemd onthaald. Het antwoord luidde steeds: “Het is niet nodig om speciale 

kinderboeken te creëren voor kansarme kinderen of voor kinderen met een andere origine. 

Dat zou stigmatiserend zijn. Het is daarentegen heel belangrijk om hen niet uit te sluiten in 

kinderboeken. We kiezen voor inclusie (L. Chadwick, head of public policy & research bij Booktrust, 

persoonlijke communicatie, 04 december 2012).” 

 

Deze bevindingen hebben we reeds eerder in dit dossier besproken. Je kan ze terugvinden in 

het hoofdstuk Resultaten, 1.2 Huidige visie in Londen. 

 

 

1.3. Terugblik op de onderzoeksvraag 

Met deze kennis over een inclusieve aanpak blikken we terug op de oorspronkelijke 

onderzoeksvraag. Daarin ligt de focus op kinderboeken voor kinderen van 5 tot 8 jaar van niet 

-Vlaamse origine met een sociaaleconomisch zwakke positie. De onderzoeksvraag is zo 

geformuleerd dat een specifiek aanbod voor deze doelgroep gegarandeerd is. Vanuit die 

benadering zochten we naar voorwaarden en criteria voor een specifiek aanbod. Doorheen 

het onderzoek leerden we echter dat een specifiek aanbod een eerder negatief effect zou 

hebben. In plaats van het betrekken van de doelgroep leidt het opnieuw tot exclusie. 

 

Het was noodzakelijk om onze onderzoeksvraag aan te passen. Doorheen het onderzoek 

zochten we niet langer naar voorwaarden en criteria voor een specifiek aanbod, maar naar 

voorwaarden en criteria om bepaalde doelgroepen, zoals kinderen en ouders van een andere 

origine met een zwak sociaaleconomische positie, op een correcte manier te representeren in 

kinderboeken en te includeren in het bestaande aanbod. De nadruk lag dus steeds meer op 

inclusie.  
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CONCLUSIE: INCLUSIE & PARTICIPATIE 

1 Het inclusieve boek: praktisch 

In dit deel presenteren we een aantal aandachtspunten en vragen waar rekening mee 

gehouden moet worden bij het creëren van een inclusief boek. Deze aandachtspunten zijn tot 

ons gekomen in de loop van het onderzoek, tijdens de interviews en vanuit de literatuurstudie. 

 

1.1 Beeld & vorm 

In onze onderzoeksvraag zijn enkele onderdelen te onderscheiden omtrent de vraag naar  

voorwaarden waaraan kwalitatieve kinderboeken moeten voldoen. Zoals reeds aangehaald in 

het hoofdstuk SESAM, open u!, 2.3 Beeld & vorm zijn we onder het luik Beeld & vorm op 

zoek gegaan naar het belang van foto's ten opzichte van illustraties bij kinderboeken, het 

belang van herkenning in de beeldtaal, de interpretatie van beelden vanuit een cultureel 

perspectief (beeldcultuur)... De bevindingen die we omtrent beeld en vorm hebben opgedaan 

delen we hieronder met u mee. 

 

 Let op te expliciete én impliciete stereotype afbeeldingen van een bepaalde 

(etnische) groep of sekse (M. Martin zoals vermeld in C. Claeys, 2009). 

 Personages van eenzelfde etnische afkomst moeten nog steeds afgebeeld worden 

als individuen. Je mag de personages niet generaliseren, ze mogen er niet allemaal 

hetzelfde uitzien (Higgins, z.d.). 

 De gebruikte beelden worden best afgetoetst bij de doelgroep, experten en 

organisaties. 

 Let op het fenomeen van tokenisme. Bij dit fenomeen wordt er bijvoorbeeld een zwart 

personage in het boek geplaatst om een schijn van non-discriminatie op te houden. 

 Illustraties worden boven foto’s verkozen door experten. Dit omdat de verbeelding 

van het kind geprikkeld wordt op deze manier. Een combinatie van illustraties én 

foto´s zijn goed. De klemtoon ligt hierbij op afwisseling (E. Laws, Word & image department 

V&A museum, persoonlijke communicatie, 05 december 2012.). 

 Bij kansarmen is het erg belangrijk dat de beelden de tekst goed ondersteunen. 

 Het is noodzakelijk om de beelden te laten aftoetsen bij mensen met ervaring, de 

doelgroep en organisaties. Pas dan weet je of de beelden kwalitatief en correct zijn. 

 Een kinderboek voor kansarmen is best een stevig boekje dat veel kan doorstaan en 

lang kan meegaan.   

 De kinderboeken zó creëren dat ouders met weinig voorleesvaardigheden geholpen 

worden om voor te lezen. Bijvoorbeeld : een auto die zijn motor start en dan snel 

vooruit gaat. Het geluid gaat van stil naar luider. Je kan ouders helpen door de tekst 

op de volgende manier weer te geven:      

 vrrrrrroooooooommm 

 Abstractere en kunstzinnigere kinderboeken spreken minder aan (M. Geerts, 

groepsmedewerker bij Inloopteam Zuidrand, persoonlijke communicatie, 2012) 

 Voel-, doe- en kijkboeken spreken vaak meer aan dan veel tekst 

 Interactieve kinderboeken zijn een meerwaarde 

 

1.2 Taal 

Het volgende onderdeel dat aan bod komt bij het bespreken van de verschillende 

voorwaarden voor een kwalitatief kinderboek is taal. Zoals reeds het belang van taal werd 
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geduid (zie hoofdstuk SESAM, open u!, 2.5 taal), onderzochten wij welke aspecten hiervan 

het belangrijkste zijn bij een kinderboek. Zo deden we onderzoek naar welke taal het best 

gebruikt wordt, welke taalstijlen het best gehanteerd worden, het nut van twee- of meertalige 

kinderboeken, het belang van eenvoudige taal tegenover taal van een 'literair niveau'... Onze 

bevindingen zijn vertaald naar de criteria hieronder. 

 

 Het boek vermijdt aanstotend taalgebruik, negatieve houdingen en stereotypen. 

 Let op met de woordkeuze om een andere cultuur te omschrijven. Sommige 

verwoordingen kunnen bij de andere cultuur feller aankomen dan bedoeld.  

 Het boek maakt gebruik van woorden en gezegden uit de andere cultuur (Higgins, z.d.). 

 Controleer het boek op beledigende, racistische of seksistische woorden of 

uitdrukkingen (M. Martin zoals vermeld in C. Claeys, 2009). 

 Het moet toegankelijk zijn voor mensen die niet goed kunnen lezen. Een eenvoudige 

maar goede tekst helpt hierbij. 

 Wanneer ouders de Nederlandse taal niet goed beheersen, lezen ze beter voor in 

een taal die ze wel goed beheersen. 

 Meertalige boeken worden goed bevonden. Andere mogelijkheden worden ook 

aangeraden zoals vertalingen van boeken of een bijgevoegde CD met vertalingen 
(Louise Chadwick, head of public policy and research bij Booktrust, persoonlijke communicatie, 05 

december 2012.). 

 

1.3 Inhoud 

Het laatste onderdeel dat te onderscheiden valt bij de vraag naar  voorwaarden waaraan 

kwalitatieve kinderboeken moeten voldoen is Inhoud. Zoals werd besproken in hoofdstuk 

SESAM, open u!, 2.4 Inhoud hebben we een opsplitsing gemaakt omtrent de inhoud van een 

kinderboek in drie subcategorieën, namelijk: doel, representatie van diversiteit en relaties 

tussen de personages. Bij het opstellen van criteria omtrent de inhoud onderzochten we 

verschillende aspecten. Moet een verhaal aansluiten bij de leefwereld van het kind? Is 

herkenning van belang in kinderverhalen? Hoe vindt een fantasierijk verhaal zijn aansluiting 

bij kinderen? Zoeken personen en/of gezinnen van diverse culturele achtergronden naar 

verhalen uit het land van origine, of net naar verbinding met het thuisadres? Wat zoeken 

ouders in boeken tegenover wat kinderen boeit? Onze bevindingen, onderverdeeld in de drie 

subcategorieën, worden hieronder weergegeven. 

1.3.1 Doel 

 Als de eigen cultuur voorkomt in de (voor)gelezen boekjes, sterkt dit het zelfbeeld en 

het gevoel van eigenwaarde van het kind (M. Martin zoals vermeld in C. Claeys, 2009). 

 Het is een meerwaarde als het verhaal hoop en richting geeft in het leven. 

 Het kind heeft iets of iemand om zich mee te identificeren. 

 Het boek brengt kennis bij over de wereld, het verleden, het heden en de toekomst. 

Zo verruimt het boek de leefwereld van het kind (Ouders stadsklap, persoonlijke communicatie, 

28 november 2012). 

 Het verhaal moet bijdragen aan de ontwikkeling van positieve waarden. 

 Het boek mag niet belerend zijn (Experten, persoonlijke communicatie)  het moet iets 

bijbrengen (Ouders Stadsklap & ouders Inloopteam Zuidrand, persoonlijke communicatie). 

 Universele thema’s en symbolen worden verwerkt in een echt verhaal. Het boek mag 

geen handleiding worden (T. Van Acker & E. Michielsen, coördinatoren Boekbaby’s Stichting Lezen, 

persoonlijke communicatie, 06 november 2012). 

 Er moeten geen aparte kinderboeken gemaakt worden voor kansarme mensen of 

mensen van een andere afkomst (Experten buitenland, persoonlijke communicatie, 2012). 

 Variatie is belangrijk! Maak verschillende soorten boeken. 
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Ook stilstaan bij volgende vragen: 

Wat zijn de gevolgen van bepaalde gedragingen? Welke gedragingen of eigenschappen 

worden beloond en hoe? Welke gedragingen worden bestraft en hoe (Mendoza, J. en Reese, D, 

2001)? 

1.3.2 Representatie van de diversiteit 

 De achtergrond van de auteur en/of illustrator. De auteur en/of illustrator moeten 

kwalificaties beschikken die nodig zijn om accuraat en respectvol om te gaan met de 

culturele groep. Bij voorkeur behoren ze zelf tot de culturele groep die geportretteerd 

wordt in het verhaal (L. Atkins, Children’s literature expert, persoonlijke communicatie, 06 december 

2012 en Mendoza, J. & Reese, D, 2001). 

 Het boek is expliciet en nauwkeurig in het weergeven van de culturele roots van de 

culturele groep.  

 Het verhaal erkent de diversiteit en de individualiteit van de ervaringen binnen 

eenzelfde specifieke culturele groep. Situaties in de binnenstad zijn niet gelijkaardig 

aan ervaringen in landelijke omgevingen (Mendoza, J. en Reese, D, 2001). 

 De levensstijl van de personages is waarheidsgetrouw en complex en niet 

vereenvoudigd of gegeneraliseerd. 

 Geen stereotypering!  

1.3.3 De relaties tussen de personages 

 Let op wie als protagonist wordt afgebeeld en wie in actieve/passieve rollen worden 

afgebeeld (M. Martin zoals vermeld in C. Claeys, 2009). 

 Het boek brengt verschillen in cultuur en de problemen tussen de culturen op een 

waardevolle, respectvolle manier aan (Higgins, z.d.). 

 Het boek zet verschillende culturen niet als goed – slecht tegenover elkaar. 

 Het boek is goed geschreven en heeft geen ‘ocharme die anderen’  ondertoon. 

 

Ook stilstaan bij volgende vragen: 

Wiens stem wordt gehoord? Wie ontbreekt er nog? Wie bevat de wijsheid in het verhaal en 

wat is de aard van deze wijsheid? Kan het verhaal op dezelfde manier worden verteld als de 

sekserollen of de etnische verhoudingen worden omgedraaid (M. Martin zoals vermeld in C. Claeys, 

2009)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 SESAM, een participatieproject 

 
“Go out there, make a relationship. Try things and see what they respond to  

(Carolyn Bloore, Schools Officer bij Museum of Childhood, 04 december 2012.)” 

 

Hoewel we hier uitgebreid hebben neergeschreven hoe een kinderboek eruit zou moeten zien, 

is het creëren van de geschikte boeken niet voldoende om de doelgroep te bereiken. Als 

laatste willen we nog benadrukken dat het stimuleren van het lezen en voorlezen echt wel 
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nodig is. Deze tip kregen we ook van de experten meermaals mee. Booktrust ziet er 

bijvoorbeeld nauw op toe dat de kinderen zowel via school als via hun ouders gestimuleerd 

worden tot lezen (L. Chadwick, head of public policy & research bij Booktrust, persoonlijke communicatie, 04 

december 2012). 

.  

De nadruk komt dus meer te liggen op het verhogen van de participatie dan op het verbreden 

van het aanbod. Gelukkig is SESAM een participatieproject. Ouders en kinderen worden 

betrokken tijdens het ontwikkelingsproces door middel van interviews. Het is nu aan SESAM 

om de ouders ook gedurende de twee volgende jaren de doelgroep te blijven betrekken. 
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BIJLAGE: Persoonlijke communicatie 

Vanuit het project SESAM 

1. Interviews voorlezers 

Freya Segers, opvoedster bij dagcentrum Trapeze, 19 november 2012. 

Charlotte De Group, kleuterjuf van vrije basisschool Sint-Lievenscollege, 27 november 2012. 

Frederika Vanmaele, vrijwilliger bij Linc vzw, 29 november 2012. 

 

2. Interviews ouders 

Anoniem bij Moeders voor Moeders, 11 december 2012. 

Anoniem bij Moeders voor Moeders, 11 december 2012 
Anoniem bij Moeders voor Moeders, 11 december 2012 

Leila Greinaert bij Moeders voor Moeders, 11 december 2012. 

Romina bij Moeders voor Moeders, 11 december 2012. 

Kaltoum Ghazaoui, 13 december 2012. 

 

3. Groepsmethodiek kinderen 

Laatste kleuterklas (A groep) in school Groenendaal te Merksem, 23 november 2012. 

Laatste kleuterklas (B groep) in school Groenendaal te Merksem, 23 november 2012. 

Laatste kleuterklas in school De Clowntjes te Merksem, 29 november 2012. 

 

 

Voor eigen onderzoek 

1. Stadsklap 

Engelstalige groep Stadsklap, 28 november 2012. 

 

2. Gesprekken met binnenlandse experten 

Marita Vermeulen, uitgever bij De Eenhoorn, 31 oktober 2012. 

Kristien Werck, Acquirerend Fondsredacteur bij Clavis, 31 oktober 2012. 

Medewerker Bakermat, 31 oktober 2012. 

Medewerker Davidsfonds, 31 oktober 2012. 

Medewerker Lannoo, 31 oktober 2012. 

Tania Van Acker & Els Michielsen, coördinatoren Boekbaby’s Stichting Lezen, 06 november  

2012. 

Ilona Plichart, coördinator Wablieft, 13 november 2012. 

Agnes Van loon, Logopediste, persoonlijke communicatie, 19 november 2012. 

Mieke Geerts, groepsmedewerker bij Inloopteam Zuidrand, 22 november 2012. 

 

 

2. Gesprekken met buitenlandse experten 

Kate Tribe, Lewis Carroll Library, 03 december 2012. 

Carolyn Bloore, Schools Officer bij Museum of Childhood, 04 december 2012.  

Emma Laws, Word & image department V&A museum, 05 december 2012. 

Louise Chadwick, head of public policy and research bij Booktrust, 05 december 2012. 

Laura Atkins, children’s literature specialist, 06 december 2012.  

 


