mini-glossy voor ouders

Voorlees
Tips &
Tricks

Zo houd je
(voor)lezen leuk!

INTERVIEW
met ronald
giphart
“Voorlezen is een
voorbeeld geven”
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lees
tie!

3e edi

De wereld
via een
beeldscherm
Media-opvoeding
voor alle leeftijden

WIST JE DAT?
... kinderen van ouders die veel lezen, zelf ook meer lezen?
Word nu zelf lid en leen een heel jaar voor maar enkele euro’s per maand.
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Overijssel
de Bibliotheek Tubbergen

www.bibliotheken-tubbergen.nl
de Bibliotheek Dinkelland

www.bibliotheekdinkelland.nl
de Bibliotheek Hengelo

www.bibliotheekhengelo.nl
de Bibliotheek Ommen

www.bibliotheekommen.nl
de Bibliotheek Rijssen-Holten

www.bibliotheekrijssenholten.nl
de Bibliotheek Wierden

www.bibliotheekwierden.nl
de Bibliotheek Zwolle

www.bibliotheekzwolle.nl
de Bibliotheek DalfsenNieuwleusen

Gelderland

www.bibliotheekdalfsen.nl

de Bibliotheek Achterhoekse Poort

de Bibiotheek Gemeente Nijkerk

de Bibliotheek Kop van Overijssel

de Bibliotheek Barneveld

de Bibliotheek Noord Veluwe

de Bibliotheek Oldenzaal

de Bibliotheek Brummen / Voorst

de Bibliotheek Noordwest Veluwe

de Bibliotheek ZINiN Nijverdal

Cultura

de Bibliotheek Oost Achterhoek

de Bibliotheek Hardenberg

de Bibliotheek Graafschap

de Bibliotheek Rivierenland

de Bibliotheek Raalte

de Bibliotheek Liemers

de Bibliotheek Scherpenzeel

de Bibliotheek Staphorst

de Bibliotheek Lingewaard

de Bibliotheek West Achterhoek

de Bibliotheek Twenterand

de Bibliotheek Montferland

de Bibliotheek Wijchen

de Bibliotheek Olst-Wijhe

www.achterhoeksepoort.nl

www.bibliotheekbarneveld.nl
www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
www.cultura-ede.nlbibliotheek
www.graafschapbibliotheken.nl
www.debibliotheekliemers.nl
www.bibliotheeklingewaard.nl
www.bibliotheekmontferland.nl

www.bibliotheeknijkerk.nl

www.bibliotheeknoord-veluwe.nl
www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl
www.oostachterhoek.nl

www.bibliotheekrivierenland.nl
www.bibliotheekscherpenzeel.nl
www.bibliotheekwestachterhoek.nl
www.bibliotheek-wijchen.nl

www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl
www.bibliotheekoldenzaal.nl
www.zininbibliotheek.nl

www.bibliotheekhardenberg.nl
www.bibliotheekraalte.nl
www.bibliotheekstaphorst.nl
www.bibliotheektwenterand.nl
www.bibliotheekolst-wijhe.nl

Deze actie loopt tot 1 november 2014 en is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen van de
Bibliotheek. Korting is van toepassing op de prijs van een volwassenen jaarabonnement. De waarde
van de kortingsbon kan niet in geld uitbetaald worden. Kijk voor de complete algemene voorwaarden
van deze actie op de website van de deelnemende Bibliotheek.
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Over verhalen als onmisbare voeding voor het brein.
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e Bibliotheek is de plaats waar verhalen en mensen samenkomen. Verhalen
zijn al vanaf het begin van de mensheid van levensbelang. Maar waarom eigenlijk? Wat maakt een geschreven, verteld of
voorgelezen verhaal nou zo bijzonder? En niet
alleen bijzonder, maar ook zo belangrijk voor
de rest van je leven? En vooral voor het leven
van kinderen?

Door voor te lezen of te helpen met lezen, help
je kinderen hun woordenschat en taalvaardigheden te ontwikkelen. Maar verhalen doen
veel meer! (Voor)lezen draagt ook bij aan de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
én stimuleert de fantasie en het voorstellingsvermogen. Dat is van het grootste belang voor de
ontwikkeling van een kind.

Voorstellingsvermogen

Je kunt namelijk pas iets leren of aannemen als
je je kunt voorstellen dat het waar is. Dat klinkt
misschien vreemd, maar wanneer je je niet
kunt voorstellen dat iets bestaat, kun je ook niet
bedenken of iets waar is of niet. En dan heb je
meer moeite om iets van iemand aan te nemen
of te leren. Daar heb je voorstellingsvermogen
voor nodig!
Bij het (voor)lezen van een verhaal gebeurt iets
bijzonders. Je hoort of leest de woorden en je
hersenen gaan direct aan de gang om er gezichten, geluiden, geuren en gevoelens bij te bedenken. Zo worden verbindingen gelegd tussen
verschillende delen van de hersenen. Hoe eerder
je daar als kind in gestimuleerd wordt, hoe beter
de hersenen voorstellingen kunnen maken. En
dus: hoe meer ze later kunnen leren of verzinnen.

Overal een verhaal

Verhalen komen overal vandaan en zijn van alle
tijden. Iedere cultuur heeft zijn eigen verhalen
en zijn eigen manier om die te vertellen. De
Maori’s in Polynesië en Nieuw-Zeeland hebben
verhalen die terug gaan tot de oertijd en die nog
steeds van vader op zoon worden doorverteld.

Stammen in Afrika vertellen verhalen door ze te
vermengen met muziek. In Europa kennen wij
onze geschiedenis voor een groot deel door de
verhalen die aan elkaar werden doorverteld en
uiteindelijk werden opgeschreven door mensen
die de verhalen wilden vereeuwigen.
Tegenwoordig zoeken we steeds meer naar
dagboeken, verslagen door mensen die de gebeurtenissen zelf hebben meegemaakt. Om er
achter te komen hoe de geschiedenis in elkaar
zit, moet je meestal meerdere verhalen lezen of
horen die over hetzelfde onderwerp gaan. Ieder
verhaal is de zienswijze van degene die het heeft
opgeschreven. Je hoeft een verhaal dan ook nooit
klakkeloos voor “waar” aan te nemen.

Het verhaal als
inspiratiebron

Verhalen zijn er niet alleen om precies te
vertellen wat er is gebeurd. Verhalen zijn er
om te inspireren en kunnen zelfs goede ideeën
geven over hoe je leven in te richten. Door de
geschiedenis heen worden verhalen gebruikt om
mensen een leidraad te geven. Heldendichten,
sprookjes, fabels en natuurlijk religieuze verhalen zijn vaak bedoeld om mensen op te voeden.
En dat gaat niet door te vertellen wat je moet
doen, maar juist door de hersenen zelf aan het
werk te zetten. Door voorstellingen te beschrijven, worden de verhalen ervaringen die zich
in de hersenen planten. En waarmee mensen
verder leven.

Kennis maken door
voor te stellen

Zo gaat het ook met je kind. Verhalen zijn niet
alleen leuk, interessant of spannend; ze trainen
ook de kinderhersenen om te associëren en
nieuwe dingen voor te stellen. Zodat ze later
meer kunnen leren, makkelijker mensen kunnen
ontmoeten of handige dingen kunnen bedenken. Kortom, zodat ze beter in staat zijn om de
uitdagingen van hun leven tegemoet te treden.
En wat is nu een betere plaats om daarmee te
beginnen dan de Bibliotheek?
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Wist je
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WIST JE DAT ?

WIST JE DAT ?

…de Bibliotheek
2,23 miljoen
jeugdleden telt?

…je tegenwoordig ook
e-books gratis kunt
downloaden via de
digitale Bibliotheek?
Kijk eens op:
www.bibliotheek.nl/
ebooks, maar beloof
wel dat je ook nog
gezellig bij ons langskomt!

Dat is ongeveer 64%
van de Nederlandse
jeugd tot 18 jaar.

WIST JE DAT ?

... een jeugdlid
gemiddeld 18
boeken per jaar
leent bij de
Bibliotheek?

WIST JE DAT ?
…jongens vaak een stuk
minder lezen dan meisjes?

En dat meisjes daarom vaak beter scoren op Cito
toetsen en in talen en wiskunde? Dat laten jullie
toch niet op je zitten, jongens?

WIST JE
DAT?
6

Dat betekent gemiddeld elke drie
weken een nieuw
boek!

…er een gratis LuisterBieb-app van de Bibliotheek is? Kijk in je

App Store, en laat je voorlezen via je smartphone of tablet! In de file
staan is nog nooit zo leuk geweest.

WIST JE DAT?

…je niet vroeg genoeg

…kinderen het leuk vinden om aan
honden voor te lezen? En echt waar, de

WIST JE DAT ? met (voor)lezen kunt
beginnen? In 2013
zijn ca. 54.000 baby’s in
Nederland lid geworden
van de Bibliotheek!
www.boekstart.nl

hond luistert graag. Of hij het begrijpt is een
tweede, maar het bevordert de leesvaardigheid
van je kind.

WIST JE
DAT ?
…je dinge
n beter
onthoudt
als je ze v
an
papier ge
lezen heb
t?
Het bli

WIST JE DAT ?

… kinderen die thuis meerdere
talen spreken een beter taalgevoel
ontwikkelen? Helemaal als ze ook in

verschillende talen lezen. Zoals in het Engels,
Arabisch, Frans of Turks.

jft natuurl
ijk handig
om via in
ternet din
gen op
te zoeken
, maar je
geheugen word
t er niet b
eter op.

WIST JE DAT?

…je kind slimmer wordt van rijmen?

Rijmspelletjes, aan tafel bijvoorbeeld, zijn niet
alleen leuk en gezellig, ze stimuleren ook de
hersenontwikkeling van je kind!

WIST JE DAT ?
…voorlezen de kans op later een goede
baan en een gelukkige relatie vergroot?

Jazeker, door een goede taalontwikkeling groeit
de kans dat je kind alle dromen waar kan maken.

WIST JE DAT?
…er in vrijwel iedere Bibliotheek in
Nederland een Makkelijk Lezen Plein is?
Speciaal voor kinderen die leesproblemen
hebben. Kijk op www.makkelijklezenplein.nl
voor meer informatie.

WIST JE DAT?
… kinderen slimmer worden door
meerdere talen te spreken? Als je in de

ene taal een woord leert begrijpen, gaat dat
in de andere taal ook sneller. Daarnaast leer je
makkelijker.

WIST JE DAT ?
…kinderen die 15 minuten per dag lezen
1000 nieuwe woorden per jaar leren?

Zo babbelen ze je al snel de oren van het hoofd.

WIST JE DAT?
…kinderen in praatgrage gezinnen op
hun derde jaar een woordenschat van
1100 woorden hebben? In gezinnen waar

niet veel gepraat of voorgelezen wordt, kennen
kinderen op deze leeftijd maar 525 woorden. Alle
reden dus om veel voor te lezen én veel te kletsen.
7

vaders
voor lezen

Niet dat
n om
e
e
all oet, maar
t
het momdat he
k
oo euk is !
l

“Het is niet de kunst om vader te worden, maar om vader te zijn” luidt een gezegde.
En hoewel vaders zich steeds meer met de opvoeding bezighouden, lezen vaders in
vergelijking met moeders nog erg weinig voor aan hun kind(eren). In ruim een kwart van
de gezinnen wordt helemaal niet voorgelezen en in slechts 8 % van de gezinnen is het de
vader die het meeste voorleest. Terwijl voorlezen juist een van de belangrijkste onderdelen
van de opvoeding is!
Daarom heeft de Leescoalitie, een samenwerkingsverband van verschillende leesbevorderende instanties, Vaders Voor Lezen in het leven
geroepen. Het is namelijk gebleken dat vaders
een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen
voor opgroeiende kinderen. Hoe meer de vader
(voor)leest, hoe meer het kind zijn voorbeeld zal
volgen, met alle voordelen van dien.

Met bekende voorlezende vaders als ambassadeurs. En omdat veel vaders liever met hun
kinderen een balletje trappen (niks mis mee,
overigens) dan een boek voorlezen, zijn deze
ambassadeurs verenigd in het zogenaamde
Vaders Voor Lezen Elftal. Met sterspelers als
Bram van der Vlugt, Job Cohen, Beau van Erven
Dorens, Ruben Nikolai, Erik Corton, Dennis van
der Geest en een van de populairste schrijvers
LBURG
SPA
van Nederland, Ronald Giphart.
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Elftal van sterspelers

Vaders Voor Lezen organiseert verschillende
activiteiten in het land om vaders te stimuleren
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meer aandacht te besteden aan voorlezen.
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Meer informatie over Vaders Voor Lezen en
LBURG
SPA
het Elftal vind je op www.vadersvoorlezen.nl
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“Voorlezen is
een voorbeeld
geven”

R

10

ald
Ronhart
Gip voorr
ove ezen
l

onald Giphart groeide op in een zeer
progressief gezin. Zijn moeder was
tweede kamerlid voor de PvdA en zijn
vader wilde graag, net als opa, schrijver worden. Helaas kon zijn vader deze droom niet
verwezenlijken omdat hij oma moest verzorgen. Giphart’s vader ging aan het werk en
koos daarmee voor financiële zekerheid, iets
dat niet iedere schrijver gegund is. Toen zijn
ouders gingen scheiden, bleef Ronald’s zus bij
hun moeder wonen en verhuisde Ronald zelf
op elfjarige leeftijd met zijn vader naar Soest.
“Of mijn vader mij heeft voorgelezen kan ik
mij niet meer herinneren,” vertelt Ronald.
“Maar hij zat wel iedere dag uren te lezen in
de kamer. We hadden een boekenverzameling
die in een Bibliotheek niet zou misstaan.”

Soms moet je jezelf er toe zetten

Of de leesgewoonte van zijn vader invloed heeft
gehad op Ronald’s latere carrière als schrijver?
“Nou en of! Ik zal niet zeggen dat mijn vader
mij heeft gedwongen om zijn eigen droom waar
te maken, maar hij betaalde wel mijn typecursus,” vertelt hij met een grinnik. “Ik wilde zelf
Nederlands studeren. Dat ik die studie niet heb
afgemaakt heeft zo zijn eigen redenen, maar
toen ik een baantje kreeg als nachtportier had
ik alle tijd om mijn verzinsels of ervaringen op
te schrijven. En daar ging het om.” Het resultaat
is inmiddels bekend. Van zijn hand verschenen
talrijke romans en verhalen waaronder Phileine
zegt sorry, Ten liefde! en Ik ook van jou. Sommige
van zijn boeken zijn succesvol verfilmd.

Maar waarom dan? “Het belang van lezen is wat
mij betreft drieledig. Eén: je wordt er slimmer
van. Doordat je zelf beelden en geluiden verzint
bij wat je leest, leg je verbindingen in je hersenen die maken dat je aantoonbaar intelligenter
wordt. Twee: je ontdekt nieuwe werelden en met
iedere keer dat je leest krijg je er als het ware een
nieuwe ervaring bij. En drie: het maakt je sociaal
sterker. Je hebt iets om over te praten met vrienden en kennissen. En door je ervaring met elkaar
te delen, leer je elkaar beter kennen.”

Ronald heeft zelf drie kinderen van 7, 14 en 16.
“Die oudste twee laten zich niet meer voorlezen,
die lezen zelf graag en veel. Maar de jongste weigert te slapen als hij geen verhaal of hoofdstuk
voorgelezen heeft gekregen. En ik zal het niet
mooier maken dan het is: soms moet je jezelf er
echt toe zetten als je een dag hard werken achter
de rug hebt. Maar ik geniet er iedere keer van
hoe de blik van die kinderen in droomstand staat
en ze ademloos luisteren. En soms maak ik er
ook gewoon een spelletje van, dan spelen we de
dialoog met stemmetjes of laat ik de kinderen
een stuk aan mij voorlezen. Vinden ze prachtig.
Ik ben dan ook hartstikke blij dat mijn kinderen
lezen zo leuk zijn gaan vinden.”

Waarom lezen belangrijk is

Het geheim

Wat het geheim van een goed verhaal is, kan
Ronald niet zeggen: “Als ik dat eens wist! Wat ik

wel weet, is dat een goed verhaal de lezer dingen
laat verbeelden. Zo betrek je de lezer (of het kind
dat wordt voorgelezen) zelf in het verhaal. Iedereen maakt een eigen voorstelling van hetgeen
beschreven wordt. Je maakt zelf de beelden,
creëert de geluiden en de geuren die er volgens
jou bij horen. En omdat je dus zelf als het ware
meewerkt, wordt het verhaal van jou. Dan ben je
echt een ervaring rijker.”

Dagelijkse routine

“Als voorlezen een onderdeel van je dagelijkse
routine wordt, merk je dat je er steeds handiger
in wordt. Bovendien versterkt het de band met
je kind, want die ervaart op dat moment echte,
onverdeelde aandacht. En echt waar, dat betaalt
zich op den duur dubbel en dwars terug.
Dus neem je kind mee naar de Bibliotheek, zoek
een paar boeken uit die jullie allebei leuk vinden
en ga samen nieuwe werelden ontdekken. En dat
alles voor maar een kwartiertje per dag!”

Moeders voeden op,
vaders zijn voorbeeld
Kinderen laten zich vooral leiden door hun
moeder. Hoe ouderwets het ook klinkt, in de
meeste gevallen zorgt de moeder er voor dat
de kinderen schone kleren aan hebben, op tijd
op school komen, hun bord netjes leeg eten,
de snoeppot niet leegroven en niet de hele tijd
met hun vingers in hun neus zitten. Hoewel de
moeder in de meeste gevallen tegelijkertijd de
directeur, bedrijfsleider en officemanager van
het gezin is, volgen de kinderen (en met name
de jongens) vaak het voorbeeld van de vader.
Daar ligt dus een hele verantwoordelijke taak.
Als je als vader laat zien dat je lezen leuk vindt,
gaan je kinderen zelf ook lezen. Ga je zodra je
thuis komt direct achter je pc of iPad zitten, dan
kun je erop wachten dat je kinderen dat ook
gaan doen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor
sporten, muziek maken en eetgewoontes.
Ronald Giphart (Dordrecht, 1965)
Fotograaf: Marc Deurlo
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tips &
tricks
bij het voorlezen

1. Houd het leuk!
Niet alleen voor je kind, maar ook voor jezelf. Kies een boek dat jij ook leuk vindt, zo
komt de lol van het lezen van twee kanten.

2. Kleine kinderen
houden van herhaling.
Dat geeft ze rust voor het slapen gaan.
Maar elke avond hetzelfde verhaal van
Nijntje is ook saai. Gelukkig is daar een
hele serie van.

3. Zorg dat je zelf
makkelijk zit Of ligt
Als je onrustig wordt omdat je je oncomfortabel voelt, merkt je kind dat meteen.

12

4. Boeken uit je eigen
jeugd voorlezen?
De verleiding is natuurlijk groot. Maar de
kans is groter dat je erachter komt dat ze
eigenlijk ongelooflijk gedateerd zijn. En er
is nu zo veel leuks!

5. Kinderen kunnen
meer aan dan je
denkt!
Wees niet bang om de lat iets hoger te
leggen, qua woordgebruik of spanning.
Vraag af en toe of ze het nog wel begrijpen
of misschien te spannend vinden.

9. Stemmetjes
gebruiken?
Om telkens een andere stem te gebruiken
voor een personage kan grappig zijn,
maar je moet het kunnen. Het hoeft
namelijk niet.

6. Voorlezen van
een tablet?
Makkelijk en aantrekkelijk, maar kinderen
zitten vaak te wachten tot ze er een spelletje op mogen spelen.

7. Laat je kind
meelezen!
Door met je vinger aan te wijzen waar je
bent in een boek, gaat het kind automatisch mee proberen te lezen. Prima voorbereiding op zelf een boek pakken!

10. Waar waren we
ook alweer?
Door aan je kind te vragen waar het boek
ook alweer over ging, zit je allebei direct
weer in het verhaal. En weet je meteen of
je kind het nog wel snapt.

11. Prentenboeken
lezen?
Voordeel van een prentenboek lezen is dat
je je eigen fantasie de vrije loop kunt laten.
Heb je even geen fantasie? Maak er een
zoek- en aanwijsspelletje van!

8. Maak er een
spelletje van!

12. Voorlezen in
de slaapkamer of
aan tafel?

Je kunt iets voorlezen en expres een fout maken. Heeft je kind het door? Dan mag hij/zij
jou knijpen. En als je kind het niet doorheeft,
mag jij een kneepje geven.

Voorlezen is voorlezen. Dus dat mag
overal en altijd. Alleen als je het voor het
slapen doet, is het handig om een plek uit
te zoeken waar de minste afleiding is.
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Wa arom ?
Daarom is geen
antwoord!

Hoe ga je om met de nieuwsgierigheid van je kind?
Je kunt er soms kriegel van worden. Kinderen die overal “Waarom?” op vragen. En als je al
een antwoord hebt, nog een keer: “Waarom dan?” Net zolang tot je zegt “Daarom! En ga nou
maar weer spelen.” Natuurlijk vraagt het kind niet alleen om een antwoord, maar ook om
aandacht. Je zult merken dat het geven van aandacht dubbel en dwars wordt beloond.

H

et kan best lastig zijn, zo’n vragenvuur als je hoofd er niet naar staat.
Toch moet je goed onderscheid maken
tussen wanneer je kind alleen maar aandacht
vraagt of wanneer hij of zij echt het hoe en
waarom wil weten. Immers: als kinderen hun
nieuwsgierigheid behouden, kunnen ze nog
een hoop te weten komen. Niet alleen handig
voor nu, maar vooral voor later!
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Nieuwsgierigheid belonen

Om te weten te komen of je kind echt nieuwsgierig is, zou je een controlevraag kunnen stellen.
“Wil je dat echt weten?” of “Zullen we dat samen
eens uitzoeken?” Het vooruitzicht dat je iets
samen gaat doen, is vaak al een beloning op
zich. En natuurlijk is er voor de meeste vragen op
internet wel een antwoord te vinden, maar
zodra je het beeldscherm aanzet, verslapt
de aandacht snel.

Samen op onderzoek uit

Stel, je kind vraagt: “Leven er ook dinosaurussen
in ons land?” De makkelijkste oplossing is om te
antwoorden met “Nee schat, die zijn allemaal
dood.” En daarmee is de kous af. Het is van
belang, en ook leuker, om de vraag interessant te
maken en te houden. Probeer daarom een onderzoeksvraag op te stellen. Eentje die je niet met ja
of nee kunt beantwoorden. Bijvoorbeeld: “Waar
en wanneer leefden de dinosaurussen?”

Met je bibliotheekpas op pad

Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt er
in de Bibliotheek van alles over vinden. Met een
overzichtelijk zoeksysteem vind je al gauw wat
jij en je kind zoeken. Ook kun je natuurlijk hulp
vragen aan ons. Daar zijn we voor!
Er zijn niet alleen boeken, tijdschriften en films
maar ook digitale bestanden. Zo kun je op je gemak thuis of in de Bibliotheek van alles te weten
komen over je onderzoeksvraag. Over dinosaurussen bijvoorbeeld.
We gaan zelfs nog een stap verder om je nieuwsgierigheid en die van je kind te voeden. Met je
bibliotheekpas krijg je namelijk korting op heel
veel inspirerende uitjes zoals exposities, theaters, films, natuur, rondleidingen en natuurlijk
musea. Op www.voordeelmetjebiebpas.nl vind je
waar je korting of een leuk extratje kunt krijgen.

Om je alvast wat inspiratie te geven,
zetten we hier tien musea op een rijtje
die je wat ons betreft écht een keertje –
met je kind(eren)- gezien moet hebben.
1

Naturalis, Leiden

2	Nederlands Openlucht
Museum, Arnhem

3

Corpus, Oegstgeest

4 Afrika museum, Berg en Dal
5

NEMO, Amsterdam

6	Nederlands Water
Museum, Arnhem

7	Nederlands Bakkerij
Museum, Hattem

8 Archeon, Alphen aan de Rijn
9 Museum Het Valkhof, Nijmegen
10 Rijksmuseum, Amsterdam
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“Je moet
kinderen
niet onderschatten”
Interview met Rob Ruggenberg,
schrijver van historische jeugdboeken

A

ls je praat met schrijver Rob Ruggenberg, merk je direct dat hij veel te vertellen heeft. En vertellen, dat doet hij
graag. Vooral in zijn historische jeugdboeken
waarvoor hij een groot deel van zijn leven in
verschillende archieven heeft doorgebracht.
Voor het schrijven van zo’n boek, reist hij naar
de landen toe waar historische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Daar gaat hij op
zoek naar informatie en in gesprek met de
mensen die daar wonen. Rob Ruggenberg is
nu 67 en reist nog altijd veel. Hij legt momenteel de laatste hand aan een nieuw boek
over Noord-Afrikaanse slaven die de kant van
Nederlanders hebben gekozen in de Tachtigjarige Oorlog.

Al van jongs af aan werd Rob Ruggenberg getrokken door de zee en het avontuur. Als kind groeide
hij op in Wassenaar en was altijd te vinden aan
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het strand. Meerdere malen liep hij weg van huis
om aan te monsteren op een schip, of zelfs om
een roeiboottocht naar Engeland te maken.
Gelukkig kwam hij niet verder dan de Noordzeesluis, anders hadden we nu misschien niet kunnen genieten van zijn super spannende boeken.

Van zeeman
naar schrijver

Na zijn schooltijd ging Rob in dienst bij de marine, hoe kon het ook anders. Als telegrafist aan
boord van schepen zag hij een groot deel van de
wereld. En toen hij eindelijk voet aan wal zette,
wilde hij daarover schrijven. Hij werd – in navolging van zijn vader, die schreef voor Het Vrije
Volk - journalist bij verschillende dagbladen.
Al gauw begon het plan om een boek te schrijven
vorm te krijgen. Door zijn nieuwsgierige inslag

Rob Ruggenberg
Fotograaf:
Piet de Blanken
17

en zijn drang naar avontuur die nog steeds
niet was geluwd, kwam hij terecht bij avonturenboeken.
“Ik vind het fijn om voor kinderen vanaf een jaar
of negen te schrijven,” vertelt Rob. “Die zijn op
de een of andere manier nog niet gevormd door
de televisie en de media, hoewel dat tegenwoordig op deze leeftijd ook steeds lastiger wordt.
Maar ze zijn verschrikkelijk nieuwsgierig en je
kunt eigenlijk al op een heel volwassen manier
schrijven. Ik vind dat voor deze leeftijd vaak te
kinderachtig wordt geschreven en kinderen
vinden dat al gauw vervelend. Dus gaan ze liever
achter de computer zitten of tv kijken. Dat is
eeuwig zonde.”

Kinderen
willen serieus
genomen
worden

“Je moet kinderen niet onderschatten. Helemaal
op deze leeftijd willen kinderen serieus genomen worden. Daarom kiezen ze vaak zo gauw
voor games of media die eigenlijk voor oudere
kinderen of volwassenen bedoeld zijn. Als je dat
als schrijver weet, ben je ze meestal al een stapje
voor. Je kunt je onderwerpen vanuit verschillende perspectieven beschrijven, iets waar je met
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jongere kinderen gewoon nog niet mee aan kunt
komen. Daarnaast vind ik het leuk om zaken uit
de geschiedenis te belichten die nog niet
een-twee-drie in de schoolboeken te vinden zijn.”
Maar vinden kinderen geschiedenis niet saai?
Rob: “Geschiedenis saai? Juist niet! Het ligt er
maar aan hoe je het vertelt. Ik weet bijna niks
meer van mijn geschiedenislessen, behalve van
de verhalen die in de klas werden verteld.
Door geschiedenis in een verhaal te stoppen,
gaat de wereld van toen in je gedachten léven.
En: als je iets weet van de geschiedenis van een
land, snap je ook beter waarom het land er zo
uit ziet.”

VOC

Veel van Robs boeken spelen zich af in de tijd van
de VOC; toen de Nederlanders de hele wereld
over vaarden in grote zeilschepen, op zoek naar
handel en nieuwe grondgebieden. Rob: “Ik vind
het interessant om te zien hoe Hollanders werden geconfronteerd met andere culturen.
Dat is ook interessant voor kinderen omdat wat
we toen meemaakten op onze zeetochten, we nu
meemaken in ons eigen land.” Huh? “Ja, omdat
we toen onze sporen daarginds hebben achtergelaten, komen vanaf de laatste eeuw mensen
van daar naar ons land. Nu worden zij geconfronteerd met onze cultuur en je merkt dat die
confrontatie de ene keer makkelijker gaat dan
de andere keer.”

Hoe het er echt
aan toe ging

Maar Nederland is niet altijd even netjes geweest, op zijn zachtst gezegd. Denk maar aan de
slavenhandel. Rob: “Je kunt daar pas een oordeel
over geven als je erbij geweest bent. Ik probeer
in mijn boeken een zo echt mogelijk beeld te
schetsen van hoe het er in die tijd aan toe ging.
Op die manier laat je het oordeel aan de lezer
over. Daarom ga ik altijd op onderzoek uit in
de archieven naar persoonlijke beschrijvingen.
Maar ga ik ook naar het land waar de verhalen

zich afspeelden. Door ter plekke naar de geschiedenisverhalen te luisteren van de oorspronkelijke
bevolking kom je ontzettend veel te weten!”
Maar hoe kijkt Rob zelf tegen de geschiedenis
van Nederland aan? “Nogmaals, ik wil daar geen
oordeel over geven. Maar als je nu kijkt naar de
Zwarte Pieten discussie, dan kan ik me wel goed
voorstellen dat er zaken zijn die vooral bij Suri-

naamse mensen gevoelig liggen. Hoewel het me
verdriet zou doen als Zwarte Piet zou verdwijnen,
kan ik mij in het licht van de geschiedenis goed
voorstellen dat het zou moeten gebeuren. Ik kan
niet zeggen dat ik erbij geweest ben, maar ik
heb me wel zo in de geschiedenis verdiept om er
genoeg vanaf te weten.”

Historisch besef

Soms moet je een tijdje terug in de geschiedenis van een land om oplossingen te zoeken
voor zaken die nu spelen. Rob: “Ik zie dat veel,
vooral Marokkaanse, jongeren moeite hebben
met lezen. Dat is ook niet zo gek; ze moeten
lezen in een taal
die vaak thuis niet
gesproken wordt,
over onderwerpen
die hen eigenlijk
niet interesseren.
Daarom ben ik op
zoek gegaan naar
hoe de Marokkaanse en Nederlandse
geschiedenis bij
elkaar komen.
Zo bleek dat de
Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog Marokkaanse en Turkse slaven gebruikten om hun
galjoenen te roeien. Zo waren hun schepen
sneller en konden ze op rooftocht in Vlaanderen,
Zeeland en Zuid-Holland. Toen de slaven konden
ontsnappen of overmeesterd waren, kozen ze
zelf vrijwillig de kant van de Nederlanders om
tegen hun oude overheersers te vechten.”
Op zo’n manier hoopt Rob toch ook misschien
een bijdrage te leveren aan het historisch besef.
Niet alleen bij Marokkaanse of Turkse jongeren,
maar ook bij hun autochtone klasgenoten.
“Ik ben bang dat er meer voor nodig zal zijn dan
één boek om de problemen aan te pakken. Maar
alle beetjes helpen. Ook al is het maar dat je een
spannend boek wilt lezen over je geschiedenis.
Want lezen helpt. Van lezen word je wijzer.”
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Lekker
luisterend
lezen
De
ui
l ster
bieb

Luisterboeken zijn ideaal voor onderweg of gewoon thuis op de bank. De Bibliotheek heeft
speciaal daarvoor een gratis app geproduceerd waarmee je gratis luisterboeken kunt
downloaden. Voorgelezen door professionele stemacteurs of door de schrijver zelf. En de
collectie blijft maar groeien! En wist je dat er ook een hele collectie kinderluisterboeken is?
Luisterboeken waren oorspronkelijk bedoeld voor
mensen met een visuele beperking. Je kon ze
kopen of lenen bij de bieb op cd of cassette. Maar
met de komst van MP3-spelers, smartphones en
tablets ontstond al snel de vraag naar luisterboeken via de digitale snelweg. Want hoe fijn is
het om al die uren die je op de gewone snelweg
doorbrengt, te vullen met een goed boek? En
moet je eens opletten hoe rustig kinderen in de
auto zitten wanneer ze worden voorgelezen!

Schrijvers aan het woord

De gratis Luisterbieb App van de Bibliotheek
geeft toegang tot een uitgebreid assortiment
aan luisterboeken. Zodat je waar en wanneer je
maar wilt, voorgelezen kunt worden. In sommige gevallen zelfs door de schrijver van het boek,
zoals Herman Koch die zelf Het diner voorleest.
Of Isa Hoes die Toen ik je zag voorleest, over haar
leven met Antonie Kamerling. Door de stem van
de schrijver erbij te horen, krijgt het boek een
extra dimensie! En voor de jongste luisterlezers:
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Pluk van de Petteflet! Hiervan is zelfs een hoorspel gemaakt. Maar er is natuurlijk veel meer.

Assortiment

Het assortiment van de LuisterBieb is afhankelijk van de boeken die door uitgeverijen worden
vrijgegeven voor de Bibliotheek. En dat assortiment groeit gestaag. Het is een mooie mix van
klassiekers die je (kind) gelezen moet hebben
tot de klassiekers van de toekomst. Ook is er een
grote hoeveelheid non-fictie boeken: leerzaam
en informatief! Voor kinderen zijn de boeken
per leeftijdscategorie ingedeeld, zodat je snel
de leukste boeken te pakken hebt.
Het luisterboek is natuurlijk razend handig
voor iedereen die de handen niet vrij heeft om
een boek vast te houden. Maar het luisterboek
is vooral een uitkomst voor iedereen die om
welke reden dan ook moeite heeft met lezen.
Op deze manier hebben zij ook de kans om
de beste boeken tot zich te nemen. Met alle
voordelen van dien.

Je kunt de gratis
LuisterBieb app van
de Bibliotheek vinden en
downloaden in je App Store, op
smartphone of tablet. Om een luisterboek te “lezen”, moet je het boek
downloaden. Zorg er wel voor
dat je genoeg geheugen op
je smartphone of
tablet hebt.
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Media-opvoeding
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hoe gaan we daarmee om?

In deze reeks over media-opvoeding gaan we in op elk onderwerp!
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De wereld
via een
beeldscherm
Dr. Martine Delfos: “Het begint samen
met de ouders!”

D

igitale Media lijken de ruggengraat van
onze samenleving te worden. Bijna niemand kan meer zonder. Voor ouderen
een handige, onmisbare of leuke toevoeging
op het werken en leven. Voor kinderen vaak
één van de eerste dingen waarmee ze met de
rest van de wereld in aanraking komen. En net
zoals je je kindje niet zomaar op straat loslaat,
is het ook van levensbelang om je dreumes in
deze virtuele wereld op te voeden. Met geduld,
zorg, aandacht en liefde. Met media-opvoeding
kun je niet vroeg genoeg beginnen.

Met onze computers, smartphones en tablets
kunnen we ieder moment van de dag, overal ter
wereld, bij alle informatie die we nodig (denken
te) hebben. Sociale media en online games zorgen ervoor dat we met al onze vrienden (en alles
wat zich daarvoor uitgeeft) in contact staan.
We kunnen ons zo mooi voordoen als we zelf
willen en denken zelf te kunnen bepalen hoe de
wereld ons ziet. We hebben naast de fysieke wereld een virtuele wereld geschapen. En het einde
van deze ontwikkelingen is nog lang niet in zicht.

Martine Delfos

Dr. Martine F. Delfos is biopsycholoog en onderzoeker. Ze geeft les aan universiteiten en
hogescholen over de hele de wereld en heeft een
indrukwekkende lijst aan publicaties op haar
naam staan, waaronder In 80 dagen de virtuele

wereld rond. Hierin schetst zij de bevindingen
van haar onderzoek, gedurende tachtig dagen
(verspreid over vier jaar) onder duizend kinderen over de virtuele ontwikkeling van kinderen
en jeugdigen. Ook beschrijft ze hierin hoe je de
mediaopvoeding kunt vormgeven van geboorte
tot volwassenheid.
Hierover vertelt zij: “Laat ik voorop stellen: ik ben
een groot voorstander van een virtueel milieu.
De mogelijkheden die dit schept voor onze kennisontwikkeling zijn gigantisch! Ik was begin
jaren zeventig al met computers bezig. Begin
jaren tachtig introduceerde ik computers in
therapie met kinderen. In die tijd was ik ook een
van de eersten die computers op scholen wilde
introduceren. Maar door de angst voor het onbekende kreeg ik daarmee geen voet aan de grond.
Jammer, want dat had geleidelijk aan gekund,
nog zonder internet. En met precies de programma’s die je wilde gebruiken op één floppy. Nu,
veertig jaar later, staat het onderwijs te trappelen om ieder kind een computer te geven.”

Cognitief en sociaal-emotioneel

Als kenner van het eerste uur ziet Martine Delfos
ook de gevaren die zo’n virtuele wereld met zich
meebrengt voor opgroeiende kinderen. “De hersenen van kinderen ontwikkelen zich grofweg op
twee manieren: de cognitieve manier (kennis) en
de sociaal-emotionele manier (gevoel). Voor het
sociaal-emotionele gedeelte heb je het ‘echte’
leven hard nodig. Dat gedeelte ontwikkel je
namelijk met al je zintuigen. Door naast te zien
en te horen ook te kunnen voelen, ruiken en
proeven, verzamel je échte belevenissen.
En zo ontwikkel je echte gevoelens zoals liefde,
mededogen en trouw. Daarnaast leer je ook nare
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emoties zoals angst, woede en haat te beheersen.
De virtuele wereld met internet is enorm belangrijk voor het ontwikkelen van de kenniskant.
Cognitief ontwikkel je door informatie tot je te
nemen en daarmee te kunnen jongleren.
Daar zijn informatiedragers als boeken, radio,
tv en natuurlijk ook computers en aanverwanten
heel geschikt voor.”
“Met de opkomst van sociale media en games
gaan die twee ontwikkelingen door elkaar lopen,
omdat het kind haast ‘leeftijdloos’ de digitale
snelweg opgaat. Waar we in de werkelijke wereld
alles afstemmen op de leeftijd van het kind,
gebeurt dat in de virtuele wereld niet. Omdat
kinderen zoveel gebruik maken van media, gaat
de sociaal-emotionele ontwikkeling vaak via
een scherm. Op een manier die dus maar een
gedeelte van de ervaring geeft. Gesprekken gaan
via WhatsApp, belevenissen worden gedeeld via
Instagram of Facebook en iemand tegenkomen
gebeurt veelal in games, met een zelf gecreëerd
personage. Maar vooral: in een snelheid en een
veelheid die de menselijke geest niet kan verwerken. Laat staan die van een opgroeiend kind.”

Kunnen onze hersenen de
ontwikkeling nog aan?

Martine: “Onze hersenen zijn biologisch gezien
nog dezelfde als die van duizenden jaren geleden. Tot aan het begin van de vorige eeuw ging
de technologische ontwikkeling nog op een manier die de hersenen konden bijbenen. Maar in
de loop van de afgelopen honderd jaar ging het
snel. Op mediagebied eerst nog voorzichtig met
radio en film, toen telex, tv en fax. En met inter24

net en e-mail schakelden we van de eerste naar
de vijfde versnelling. Onze kinderen kunnen zich
al niet meer voorstellen dat wij zo ontzettend
primitief konden leven. ‘Echt waar? Hadden jullie
geen mobiele telefoon? Huh? Hoe kan dat nou?’ ”
“Hoewel je merkt dat tegenwoordig ook ouderen
vaak aan hun mobiel zitten vastgekleefd, weten
ze hoe het leven er in het echt uitziet. Zij hebben
ook een belangrijke rem op hun mediagebruik;
er moet namelijk af en toe ook nog gewerkt worden, het huis moet aan kant en de boodschappen
komen niet vanzelf. Kinderen hebben die rem
niet. Tenminste; niet als ze niet door hun ouders
opgevoed en begrensd worden. En daar zit hem
nou net het probleem: digitale media zijn de perfecte kinderoppas. Geef je kind een beeldscherm
en ze zijn zoet. Zo hebben ouders hun handen
vrij. En dat begrijp ik goed: ouders zoeken ook
een rustpunt in de krankzinnige veelheid van
dingen die gedaan moeten worden. Wat dan wel
weer grappig is om te merken, dat ouders zelf
uren per dag aan social media besteden. Het is
zo ontworpen dat je wel móet reageren.”

Hoe lang is verantwoord?

Martine vindt dat de ouders een grote rol spelen
in de media-opvoeding. Sterker nog, dat de
opvoeding begint bij het opvoeden van ouders.
“De meest gestelde vraag van ouders is: ‘hoe lang
is het verantwoord om kinderen op de computer of tablet te laten?’ Het antwoord is eigenlijk
makkelijk: net zo lang als jij vrij kunt maken om
ze daarin te begeleiden. En te beschermen voor
dingen die jij niet voor ze wilt. Als je precies weet
welke spelletje ze spelen en welk filmpje
ze kijken, kun je ze best eventjes alleen laten.
Maar je moet weten dat je kinderen al snel de
weg naar andere spelletjes hebben gevonden,
of de YouTube app hebben ontdekt. En dan
ben je het overzicht – en dus de basis voor je
opvoeding - kwijt.”
Martine ziet gevaren in de virtuele wereld, die er
ook in de echte wereld zijn. “Op straat kan je kind
in de war raken van het zien van een ongeluk.
Ze kunnen verkeerde mensen tegenkomen, of

woorden horen waar je niet van gediend bent.
Dus houd je een oogje in het zeil en ga je het
liefst met je opgroeiende kind naar een plaats
om te spelen die je kent. De speeltuin of het
veldje om de hoek. Je maakt goede afspraken
met betrekking tot oversteken en spreekt af dat
ze niet verder gaan dan de hoek. Je leert ze dat
ze geen andere kinderen moeten slaan en geen
lelijke woorden moeten gebruiken. En als ze een
keertje vallen, ben je er als de kippen bij om een
pleister op de wond te doen en een kus te geven.
Ze doen vanzelf voorzichtiger. Zie je wel? Als je
erbij bent, helpt je opvoeding echt.”Zo moet je
je kind ook niet loslaten in het virtuele milieu,
vindt Martine. “Als je een oogje in het zeil houdt
terwijl je kind op je tablet of computer zit, kan er
niet zoveel mis gaan. Bovendien zit er een hele
fijne button op ieder scherm: het kruisje bovenin.
Daarmee klik je ieder gevaar direct weg. Zolang
je je kind goed duidelijk kunt maken dat op
internet een hoop dingen zijn die niet zijn wat ze
lijken, maak je een goede start.”

Opvoeden helpt!
Maar wel samen

Dat op internet dingen vaak anders worden
gepresenteerd dan ze in werkelijkheid zijn, is
volgens Martine Delfos inmiddels vastgesteld.
“Vrijwel alles wat door een bedrijf op internet
is gezet, heeft een commerciële inslag. Digitale
media zijn zo gemaakt dat je er afhankelijk van
wordt, of er zo vaak op kijkt dat je al die advertenties wel móet zien. Als je je daar als ouder
van bewust bent én met je kind daarover praat,
heb je een goede kans dat je kind later een
verantwoord leven kan leiden, ook in de virtuele
wereld. Maar het is voor ouders onmogelijk om
alles zelf te doen op dat gebied. We moeten een
manier vinden om, als groepjes ouders samen,
met elkaar regels te maken over het gebruik
van schermen. Het helpt ook om er met school
over te praten. En ik zie hier een belangrijke taak
weggelegd voor de bibliotheken van
Nederland. Vergeet niet: opvoeden helpt! En dat
moeten we meer samen doen.”
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Media-opvoeding

ukkies
en apps

Hoe ga je als ouders om met media voor
je dreumes, peuter of kleuter?

D

e boekenkast en de
speelgoedkist maakt
in steeds meer
gezinnen plaats voor een
beeldscherm. Logisch want
met een klik en een aai kun
je spelen, lezen, kijken en
luisteren wat je maar wilt.
Vooral kinderen smullen
ervan. Geef ze een laptop, tablet of smartphone en ze zijn
uren zoet. De wetenschap
vindt echter: waar kinderen
van smullen, moeten ouders
een oogje in het zeil houden.
Vooral als het over voeding
voor de hersenen gaat.
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In de publicatie Ukkies, hun
brein en mediaopvoeding schrijven Prof. Dr. Peter Nikken en zijn
collega’s dat 70% van de ouders
denkt dat digitale media goed
zijn voor later op school. En
tweederde denkt dat kinderen
ervan leren. Maar is dat ook zo?
Kunnen media – en in het
bijzonder apps op tablets en
smartphones - een gezonde
ontwikkeling van kinderen
stimuleren? Om daarachter
te komen is het belangrijk te
weten dat het kinderbrein een
grote ontwikkeling doormaakt
in de eerste zes levensjaren.

In deze periode ontstaan bijvoorbeeld verbindingen tussen de verschillende hersendelen. Hier
moet de kind de rest van zijn of haar leven mee
verder. De manier waarop een kind de wereld
leert kennen, is dus van essentieel belang.

Ukkies tot 2 jaar

Baby’s ontwikkelen hun brein door ervaringen
in de echte wereld. Kleine kindjes zien bij een
beeldscherm vooral een rechthoekig kastje dat
geluid maakt. Razend interessant natuurlijk,
maar het draagt niet bij aan de ontwikkeling van
het brein. Oudere kinderen kunnen wel “door het
beeldscherm heen” een hele wereld ervaren.
Tot twee jaar beleven kindjes de wereld vooral
via pappa en mamma. Ze letten vooral op de
vertrouwde geur van hun ouders en de klank
van het stemgeluid. Ook wanneer je samen met
je kindje met een app speelt, zal hij meer letten
op wat jij doet dan op wat er zich op de app
afspeelt. Of televisies en apps schadelijk zijn, is
wetenschappelijk niet bewezen. Wel is duidelijk
dat een baby het meest heeft aan ervaringen
waarbij alle zintuigen een rol spelen.
Zorg daarom dat de tijd dat je kindje wakker is,
zoveel mogelijk gevuld is met echte ervaringen.
Het liefst door ze samen mee te maken!

educatief zijn, is inmiddels aangetoond dat dit
in de meeste gevallen niet zo is. Ook dat het een
goede voorbereiding op de latere school zou zijn,
verwijst de wetenschap naar het rijk der fabelen.
Natuurlijk, later zullen de kinderen ook gebruik
maken van tablets en apps op school, maar in de
leeftijd tot zes jaar zijn de hersenen er nog niet
aan toe. De “hardware” is gewoon nog niet klaar.
Dat wil niet zeggen dat spelen met een tablet
niet ook gewoon heel léuk kan zijn. En hoewel
het fijn is om kinderen dingen te laten meemaken waar ze later wat aan hebben, mogen ze
natuurlijk ook gewoon plezier hebben. Hier ligt
natuurlijk een verantwoordelijkheid voor de
ouders. Je kunt het vergelijken met voeding.
Natuurlijk is een keertje pizza, patat of pannenkoeken lekker. Maar wil je ze een gezond
voedingspatroon meegeven, dan bied je zoveel
mogelijk verse en gevarieerde maaltijden aan.
En bewaar je de minder gezonde lekkernijen voor
verrassende uitzonderingen.
Net zoals je de snoepvoorraad
niet binnen handbereik van
kinderen legt, is het verstandiger om de tablet of smartphone
niet zomaar voor het grijpen
te laten liggen.

John (40, vader van Milo, 4 en Dante, 2): “Laatst
liet ik een oude schoolfoto van mama aan Dante
zien. Hij pakte de foto en ging er als eerste met
zijn hand overheen, alsof hij naar de volgende
foto wilde gaan. Lachen natuurlijk, maar toch ook
een beetje gek…”

	Peuters en kleuters

Apps spreken over het algemeen alleen de rechter hersenhelft aan, en dan vooral het gedeelte
waarin het beloningssysteem zit. Dat is een van
de redenen waarom kindjes zo “verslaafd” kunnen reageren op een iPad of smartphone. Hoe
eerder je begint met het aanbieden van je tablet,
telefoon of pc, hoe lastiger het later zal zijn om
ze aan het lezen – of buiten spelen - te krijgen.
Hoewel er bij veel apps vermeld staat dat ze

Het advies van Peter Nikken: beperk bij kinderen
tot 2 jaar het gebruik van apps tot een maximum
van een paar minuten per dag. En als je ze al met
apps laat spelen, doe het dan samen met je kindje.
Bij kinderen van 2 tot 6 jaar: weet wat ze kijken of
spelen. Sta het hooguit een half uur per dag toe
en speel het liefst zelf mee.
De publicatie Ukkies, hun brein en
mediaopvoeding is te downloaden op
www.mediawijsheid.nl/onderzoek
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Media-opvoeding

Wanneer ? wat ?
en wa arom ?

Media-overzicht voor kinderen

0-2 jaar
Op deze leeftijd hebben kinderen vooral behoefte aan “echte” ervaringen. Bovendien slapen ze
veel, dus zorg in de tijd dat ze wakker zijn dat ze zoveel mogelijk met al hun zintuigen de wereld
beleven. Als je tv of dvd gaat kijken, of een spelletje op pc of tablet gaat doen, doe dit dan hooguit
een paar minuten per dag. En vooral: gezellig samen.
Aandacht en plezier zijn de beste voeding voor je kind!

2-4 jaar
Een à twee keer per dag voor een afgebakende periode (kwartiertje, hooguit) kan best. Maar
zorg ervoor dat je het zo veel mogelijk samen doet. Wanneer je precies weet wat ze op het beeldscherm zien, kun je ze wel even alleen laten. Maar zorg dat je jezelf ook aan de tijd houdt. Bereid
je kind er op tijd op voor dat het straks is afgelopen. Je zult merken dat je ze uit een hele andere
wereld moet halen en net als in een droom, is het vreselijk om met een schok wakker te worden.

4-6 jaar
Als je kind voor het eerst naar school gaat, is het heerlijk om na al die indrukken een rustmoment te creëren. Een virtueel spelletje, digitaal prentenboek of een tv-programma dat ze kennen,
kan dan fijn zijn. Maar spreek een duidelijke tijd met ze af (maximaal een half uur per dag)
en houd je daaraan. En worden je kinderen in het weekend wakker op een moment dat jij nog
wil slapen? Als je ze tv laat kijken of ze een mobiel of tablet geeft, zien ze dat vooral als een
beloning om vroeg wakker te worden!
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6-8 jaar
Kinderen leren lezen en zijn verdraaid handig met je media-apparaten. Een filmpje op YouTube is
zó doorgeklikt naar een filmpje waarvan jij de inhoud niet kent. En internet geeft direct toegang
tot een virtuele wereld die razend interessant is, maar waar jij je kind niet alleen wilt laten rondstruinen. Zorg er daarom voor dat je altijd met een half oog meekijkt. En bespreek wat kinderen
zien (en waar ze naartoe willen)! Zorg ook dat je telefoon en tablet beveiligd zijn met een code
en zet op internet en tv je kinderbeveiliging aan.

8-12 jaar
Wil je dat je kind altijd bereikbaar is? Geef dan een telefoon waarop ze jou kunnen bellen
of door jou gebeld kunnen worden. Verder niks. Die zijn verkrijgbaar! Op deze leeftijd leren
kinderen via vriendjes ook de sociale media en (online) games kennen. Zorg dat je erbij bent
en bespreek wat ze zien en spelen. Dat maakt het ten eerste een stuk gezelliger en zorgt er ten
tweede voor dat jij de controle houdt. En besef: hoe meer ze jou op je telefoon of tablet zien,
hoe meer ze dat gedrag willen immiteren.

12-16 jaar
Het wordt in de puberteit steeds moeilijker om grenzen aan het mediagebruik te stellen,
maar op deze leeftijd is het belangrijker dan ooit! De verleidingen van de virtuele wereld liggen
op de loer. Het is belangrijk om te volgen en te bespreken welke games ze spelen en welke social
media ze gebruiken. Over de schouder meekijken zal niet meer getolereerd worden. Je kunt wel
“vrienden” worden op Facebook, Instagram, Twitter of zelfs Pinterest. Zo zie je wat ze bezighoudt. En zijn ze druk aan het WhatsAppen; vraag waar het over gaat. Niet belerend, maar geïnteresseerd. Als je kinderen aan tafel of op de bank alleen maar met hun telefoon aan de gang
zijn, laat je dan niet verleiden om hetzelfde te doen. Voor je het weet spreek je elkaar alleen nog
via een beeldscherm. Jij bent het voorbeeld!

16 en ouder
Als je nu begint met media-opvoeding, is de kans groot dat je te laat bent. In de puberteit zullen
kinderen moeilijk nog aannemen wat je ze vertelt. Sterker nog, ze zullen zich verzetten. Maar het
grappige is, ze kopiëren nog steeds precies wat jij doet. Best lastig om voorbeeldig te leven,
maar het is maar dat je het weet: ondanks dat je kind zich tegen je afzet, wil hij/zij alles mogen
wat jij ook mag.
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Over leesproblemen en hoe je je kind kunt helpen

A

makkelijk lezen plein

ls lezen jou en je kind makkelijk af gaat - en jullie vinden het leuk - dan is de
Bibliotheek een grote snoepwinkel. Als je kind problemen heeft met lezen,
door bijvoorbeeld een taalachterstand of dyslexie, kan de drempel van de
bieb behoorlijk hoog lijken. Maar we weten allemaal: lezen is van levensbelang.
Voor de ontwikkeling van taal en van de hersenen natuurlijk, maar ook om je later
te kunnen redden in de maatschappij. En dan is juist de Bibliotheek de uitgelezen
plek om te beginnen. Bijvoorbeeld met het Makkelijk Lezen Plein.
Stel, je kind heeft leesproblemen of is dyslectisch. Wat moet je dan in een
Bibliotheek? Je kunt het vergelijken met als je kind te zwaar is, of problemen heeft
met bewegen. Juist dan mag je niet bij de pakken neer gaan zitten, want bewegen
hoort net als lezen bij de opvoeding van je kind! Dus ga je naar een sportclub, op
zoek naar iets waar je kind wél plezier in heeft. En door dat plezier leert je kind op
een verantwoorde manier, spelenderwijs, met de achterstand omgaan. Belangrijkste
stelregel: het moet LEUK zijn.
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fitness voor de hersenen

De Bibliotheek kun je zien als de “sportclub voor de hersenen”. Wij begrijpen hoe het
is als je niet - of moeilijk - kunt lezen. We hebben een mooi overzicht van alle mogelijkheden die er zijn om je te helpen het lezen op gang te brengen. Allereerst natuurlijk boeken, maar ook hulpmiddelen-apps, luisterboeken en leesspelletjes; de mogelijkheden zijn eindeloos. Ze zijn bij elkaar gebracht op het Makkelijk Lezen Plein, een
speciale afdeling voor kinderen met leesmoeilijkheden. In vrijwel elke Nederlandse
Bibliotheek is er een te vinden. En onze ervaring? Kinderen vinden het LEUK!
Het Makkelijk Lezen Plein (ook wel
MLP genoemd) kun je trouwens
ook op internet vinden:
www.makkelijklezenplein.nl
Bovendien hebben de bedenkers
van het MLP nu een versie ontwikkeld voor de Bibliotheek op school.
Ook op de school van jouw kind?
Vraag ernaar!

WaT kUN JE zElf doEN?
samen lezen doet wonderen

Leesproblemen of dyslexie komen pas aan het licht in de loop van groep 3. En een
echte diagnose kan vaak pas rond groep 4 à 5 worden gesteld. Maar stel; het lezen
van je kind wil niet vlotten. En omdat kinderen daar onzeker van worden en bang
zijn om fouten te maken, wordt de weerstand om te lezen alleen maar groter. Daar
kun je als ouder een grote rol in spelen. Immers, er is niemand op de wereld die je
kind zo vertrouwt als jij. Door met je kind in de veilige omgeving van thuis samen te
gaan lezen, geef je je kind zelfvertrouwen. Dan is de eerste hindernis al genomen.

Thuis en school

Het is van belang dat je, als je samen met je kind gaat lezen, niet te veel afwijkt van
de methode op school. Scholen gebruiken over het algemeen oefenmethodes zoals
die beschreven zijn in het boek Dyslectische kinderen leren lezen van Anneke Smits
en Tom Braams. Nanda Geuzebroek ontwierp samen met Braams een “thuisversie”. Deze methode gaat uit van de succeservaringen van je kind. Oftewel: prijs je
kind voor alles wat goed gaat en negeer de fouten. Het zal in het begin wat extra
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geduld vergen, maar je zult merken dat geduld al snel zijn vruchten afwerpt.
Daarnaast is het belangrijk dat je samen een boek leest dat je kind zelf – of samen
met jou - heeft uitgekozen. Nogmaals, lezen moet LEUK zijn. Allereerst zul je merken
hoe leuk je kind het vindt om samen bezig te zijn. En als je rustig aan begint, met in
het begin hooguit een halve pagina, blijft het aangenaam voor allebei.
Het samen lezen volgens deze methode doorloopt drie stappen.

stap 1
voorlezen

Je leest het stuk niet te snel, maar
vloeiend voor. Je kind volgt met
de vinger de tekst die je leest.
Hierdoor kun je zien dat je kind
daadwerkelijk meeleest.

stap 2
koorlezen

stap 3
zelfstandig lezen met
ondersteuning

Je kind leest nu de tekst hardop voor. Jij wijst de woorden
aan en bepaalt daarmee het
tempo waarin gelezen wordt.
Het lezen moet vloeiend en op
toon gaan. Als je kind aarzelt
of hakkelt bij een woord, zeg je
het woord voor.
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Daarna lezen jullie samen dezelfde
tekst hardop. Jij praat zachtjes, alleen
ondersteunend. Je kind wijst met de
vinger het woord aan. Als het lezen
in een later stadium goed gaat, kan
stap 2 overgeslagen worden. Ook als
je het idee krijgt teveel in een schoolse sfeer terecht te komen.

het nut van voorzeggen

Het voorzeggen van een woord is erg belangrijk. Het tempo blijft erin en je kind kan
op toon blijven lezen. Het voorzeggen geeft een veilig gevoel, omdat je kind zich door
jou gesteund voelt. Dat komt het zelfvertrouwen ten goede en daarmee ook het
lezen. Het voorzeggen is ook belangrijk, omdat je kind daardoor niet een verkeerd
woordbeeld aan het woord gaat plakken. De volgende keer zal je kind het eerder
herkennen. Een woord laten spellen heeft geen zin. Het houdt het lezen op, het ritme
gaat eruit. Bovendien: door het voorzeggen blijft lezen ontspannend. Het is erg
belangrijk spanning te voorkomen. Als een wat dikker boek gelezen wordt, kan de
ouder naar eigen inzicht zelf een stuk verder voorlezen. Het boek wordt dan sneller
uitgelezen en je houdt de interesse vast.

positieve feedback

Aan het eind van de samen-leessessie geef je positief commentaar:
“Goed op toon gelezen!” of “Bijna
geen fouten gelezen!” of “Dat heb je
spannend voorgelezen!” Wil je meer
tips van Nanda Geuzebroek om je
kind te helpen met leesproblemen?
Ga dan naar www.dyslexie-enleesplezier.blogspot.com.

S

oVER hET
makkElIJk
lEzEN plEIN

peciaal voor kinderen met leesproblemen zoals dyslexie of
concentratieproblemen door ADHD is er in vrijwel iedere Bibliotheek het
Makkelijk Lezen Plein ingericht. Zo worden zoveel mogelijk barrières voor
kinderen met leesproblemen weggehaald. De speciale boeken staan bijvoorbeeld
frontaal, met de omslag naar voren, gepresenteerd. Kinderen zien dan niet alleen
de ruggen van boeken en krijgen direct een beeld bij het boek. En: overzichtelijk bij
elkaar op interesse en onderwerp, in plaats van op alfabet. Digitale hulpmiddelen
voor kinderen met leesproblemen zijn te vinden op www.makkelijklezenplein.nl.
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dYslEXIE: WaaR
of NIET WaaR?

kinderen met hun “barrière” omgaan.
Creativiteit die zich vaak vertaalt in hun
latere leven. Dyslectische kinderen leren
bijvoorbeeld heel goed om “in plaatjes”
te denken. Wat goed van pas komt als
vormgever bijvoorbeeld.

Dyslexie heeft niet alleen met
lezen en spellen te maken
Dyslexie is een ziekte

Niet waar. Dyslexie is, zoals specialisten
dat zeggen: “een aandoening aan het
neurale netwerk” waarbij in de ontwikkeling van de hersenen een aantal
verbindingen niet is gelegd. Vergelijk
het met X-benen. Het zou voor bepaalde
zaken handiger zijn als de benen keurig
recht waren, maar je kunt er prima
mee leven.

Dyslexie kun je voorkomen

Half waar. Door zo vroeg mogelijk te
beginnen met voorlezen, oefen je de
hersenen alvast om veel woorden te
herkennen. Het spreken van gewonemensen-taal is belangrijk. Kinderen
leren niet woorden juist te combineren
als je ze in kinderachtige taal toespreekt. Wat een feit is: met ongeduldig
worden, vererger je de aandoening
alleen maar.

Dyslectische kinderen krijgen later
minder kansen
Niet waar. Onzin. Het is zelfs zo dat
kinderen – bijna instinctief - andere
talenten extra gaan ontwikkelen. Het
is bijzonder om te merken hoe creatief
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Waar. Veel dyslectische kinderen
hebben bijvoorbeeld ook moeite met
onderscheiden van links en rechts.

Dyslectische kinderen moet je
ontzien bij lezen en spellen

Hmm, waar. Het heeft geen enkele zin
om “er bovenop te gaan zitten”, als het
om lezen en spellen gaat. Het helpt de
kinderen juist meer als je de lat wat
minder hoog legt. Kleinere stukken
lezen, zolang het nog leuk is.

Omgaan met dyslexie is een
kwestie van zelfvertrouwen

Waar! Het grootste probleem van dyslexie is dat kinderen onzeker worden,
bang om fouten te maken. Door fouten
te negeren en complimentjes te geven
als het goed gaat, kun je helpen het zelfvertrouwen op te bouwen.

Dyslectische kinderen zijn in
principe dommer

Absoluut niet waar! Intelligentie staat
volkomen los van leesproblemen. Sterker nog, door de creatieve manieren
waarmee dyslectische kinderen hun
problemen omzeilen, komen ze vaak
met slimmere oplossingen!

voordeelmetjebiebpas.nl
Vraag ernaar in de Bibliotheek of
kijk op www.voordeelmetjebiebpas.nl

Geniet met je biebpas
van kortingen of leuke extra’s bij theaters,
musea, filmhuizen en nog veel meer!

Boeken
top 10
MAKKELIJK Leesbare

1

1

2

Het leven van een loser:
geen paniek!
Jeff Kinney

Bram moet zich netjes gedragen in de feestmaand december, anders krijgt hij geen
cadeautjes. Maar voor Bram is dat een hele
opgave. Logboek met veel zwart-witte cartoons.
Vanaf ca. 10 jaar. ‘Het leven van een loser’ is ook
verkrijgbaar als luisterboek!

2

Stoute Hendrik maakt
het bont
Francesca Simon

Drie verhalen over stoute Hendrik. Hij probeert
de sportdag te verpesten, verkoopt zijn broertje
omdat hij niet genoeg zakgeld krijgt en verwisselt met Kerstmis alle naamkaartjes op de
cadeautjes. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen
vanaf ca. 8 jaar.
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4

3

3

Nederland van toen tot
nu : Geschiedenis in
gewone taal

Vijftig belangrijke onderwerpen, gebeurtenissen
en personen uit de geschiedenis van Nederland.
Met illustraties in kleur en zwart-wit.
Vanaf ca. 10 jaar.

4

Super Jan: een echte held
Harmen van Straaten,

Super Jan maakt zich in dit deel veel
zorgen over zijn superkrachten. Op zijn achtste
verhaardag had hij ze ineens. Nu hij bijna negen
wordt, is Jan bang dat zijn krachten verdwijnen.
Het boek is ook uitgegeven in het dyslexie lettertype. Het deel ‘Super Jan’ is ook verkrijgbaar als
luisterboek.

5

7

8

9

6

Mijn hamster is een
meesterbrein
Dave Lowe

De negenjarige Benjamin Brinks en zijn humeurige nieuwe huisdier Stinkie zijn een niet
te stoppen team! Maar zijn ze slim genoeg om
stiekeme plannetjes van Bens gemene wiskundeleraar, beter bekend als De Baard, te stoppen?
Vanaf ca. 8 jaar.

8

Arjen Robben en de finale
van de Champions League
Fred Diks

Arjen gaat naar groep drie. Hij ontdekt dat hij
voetballen heel leuk vindt. Op zijn verjaardag
krijgt hij een mooi cadeau: hij mag op voetbal.
Vanaf ca. 9 jaar.

7

10

5

Een berg op pootjes

6

Steffie en de mislukte
inbrekers

Geronimo Stilton

Geronimo Stilton vertrekt met muis
Tasman naar de IJzige Vlakte. Daar onderzoekt
hij het geheim van de wandelende berg.
Vanaf ca. 9 jaar.

Jacques Vriens

Steffie (12) woont met haar moeder aan het
Kattenpleintje. Als er uit de supermarkt gestolen
wordt en blijkt dat sommige bewoners van het
pleintje vinden dat opa Deutz naar een bejaardenhuis moet, komen de kinderen in actie.
Vanaf ca. 9 jaar.

9

Online verliefd
Judith Allert

Sylvie (13, ik-figuur) ziet in een café een
jongen met wie ze graag een keer wil afspreken.
Maar hoe kan ze met hem in contact komen?
Dan ziet ze zijn profiel op internet.
Vanaf ca. 11 jaar.

10

We bouwen een hut!
Nina Flores

Ruben bouwt een hut in het bos.
Maar hij slaat met de hamer op zijn duim.
Tuur komt hem helpen. Maar dan gaat het 's
nachts stormen. Vanaf ca. 8 jaar.
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Wat is leuk voor welke leeftijd?

We krijgen in de Bibliotheek vaak de vraag: “Welk boek is geschikt voor mijn kind?”
Daar hebben wij geen pasklaar antwoord op, het hangt er maar net van af wat je kind
leuk vindt. Wel kunnen we een leidraad geven: wat je kindje aan kan en wat hij of zij
interessant vindt, hangt grotendeels van de leeftijd af. Hier een aantal nuttige tips voor
kinderen tot zes jaar. Voor advies op maat kun je natuurlijk bij de Bibliotheek terecht!

0-1 jaar

Lezen met je zintuigen

Pasgeborenen kunnen nog niet echt kleuren onderscheiden. Baby’s zien wel verschil tussen donkere en lichte kleuren, en ze reageren dan ook
op duidelijke contrasten! Patronen zijn daarom
goed voor de visuele ontwikkeling. Je baby kan al
heel geboeid naar zwart wit boekjes kijken!
Boekjes die ook de aandacht vasthouden, zijn
boekjes met krakende bladzijden; dingetjes waar
ze aan kunnen voelen; of spiegelend glinsterfolie. Echt voorlezen zit er in de eerste maanden
natuurlijk nog niet echt in, maar ze wennen alvast aan het omslaan van een bladzijde en jouw
stem erbij doet wonderen!

Tips:

Dag dieren!
Dick Bruna
Kijkboek met spiegeltje:
met speciale patronen die
de waarneming stimuleren
Chez Picthall
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1-2 jaar

Ritme en klank

Je dreumes houdt van herkenning. Hij of zij krijgt
al zo veel nieuwe indrukken! Je zult merken dat
je kleintje het fijn vindt om steeds hetzelfde
boekje te lezen. Toch is dit ook de leeftijd waarbij
je je “repertoire” nog uit kunt breiden en zonder
al te veel tegensputteren nieuwe boekjes uit
kunt proberen. Kies boekjes met een gewone en
volwaardige tekst, zo krijgt je dreumes een rijke
taal aangeboden. Rijmpjes en liedjes vinden ze
heerlijk vanwege het ritme en de klank.
Dat draagt bij aan een goede taalontwikkeling.
Let maar eens op hoe snel je woorden kunt laten
invullen door je dreumes!

Tips:

Daarbuiten loopt een
schaap: kinderliedjes
voor de allerkleinste
Mies van hout
Bijt-ie in je bil: 25 meest gezongen crècheliedjes
Petra Koeleman

2-4 jaar

Duidelijke verhalen

Boekjes voor je peuter hebben al een duidelijke
verhaallijn. De onderwerpen zijn aansprekend en
bekend, maar hoeven niet zo nodig betrekking te
hebben op de dagelijkse leefwereld van je peuter.
Fantasie- en dierenfiguren doen het goed. Het
is op deze leeftijd wel belangrijk dat het verhaal
een begin en een einde heeft. Peuters hebben
nog niet echt het vermogen om de volgende dag
verder te gaan op de plek waar je was gebleven.

Tips:

Kikker en eend
Max Velthuijs
De spin die het te druk had
Eric Carle
Kas bij opa en oma
Pauline Oud

De medewerkers in de Bibliotheek helpen je
graag bij het zoeken van een geschikt boek.
Ook kun je makkelijk digitaal een boek zoeken
via de website van de Bibliotheek. De indeling
van de Bibliotheek maakt het eenvoudig een
boek van het juiste niveau te vinden:

4-6 jaar

Samen lezen

Boeken kunnen uitstekend helpen bij belangrijke
gebeurtenissen in het leven van je kleuter. Naar
de dokter of de tandarts? Een broertje of zusje
erbij? Voor het eerst naar school? Verhuizen?
Lees er samen over!
De Bibliotheek heeft een schat aan voorlees- en
prentenboeken in alle soorten en maten. Wissel
een kort verhaal uit een voorleesboek eens af met
een prentenboek. Zo help je je kleuter stap voor
stap om vertrouwd te raken met alle vormen van
verhalen die ze later voorgeschoteld krijgen.

Tips:

Balotje bij de dokter
Yvonne Jagtenberg
De krokodil die niet van water hield
Gemma Merino
Amelie en haar vis
Helga Bansch

AP

Prentenboeken voor peuters

AK

Prentenboeken voor kleuters

E

Eerste leesboekjes tot 7 jaar

A

Leesboeken voor 7 tot en met 8 jaar

B

Leesboeken voor 9 tot en met 12 jaar

C

Leesboeken voor 13 tot en met 15 jaar

D

Leesboeken voor 15 jaar en ouder

AJ

Onderwerpen voor 4 tot en met 8 jaar

J

Onderwerpen voor 9 jaar en ouder
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Spelen
& leren

Tessa van Asselt, expert op het gebied van trends en gamification
Veel ouders maken zich zorgen over de hoeveelheid spelletjes die kinderen spelen. Met de
komst van smartphones en duizenden (vaak gratis) apps kunnen kinderen zich uren
bezighouden. Het soms ‘verslaafde’ gedrag dat kinderen vertonen, vergroot deze zorgen.
De angst bestaat dat kinderen geen boek meer open willen slaan. Spelletjes zijn veel te
leuk! Maar waarom zijn spelletjes eigenlijk zo leuk? En kunnen we daar iets van leren?
Met alle afleiding die digitale media bieden, is
het vaak moeilijk om kinderen aan het lezen te
krijgen. Natuurlijk kun je lezen verplicht stellen
en er ‘huiswerk’ van maken, maar dat komt de
motivatie én de sfeer meestal niet ten goede.
De reden dat verplicht stellen kinderen niet
motiveert, is dat ze alleen een boek lezen omdat
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het moet. Uit onderzoek blijkt dat kinderen op
de lange termijn dan zelfs kunnen stoppen met
lezen. Geen beloning of zeurende ouders?
Geen boek meer op schoot.
Wat beter werkt is kinderen van binnenuit te
motiveren. Zeker op de lange termijn heeft dit

betere resultaten. Onderzoek laat zien dat als
mensen van binnenuit gemotiveerd zijn,
ze zich beter kunnen concentreren, creatiever
zijn, zich trotser voelen én meer plezier hebben.
Ook zonder beloning of straf zul je iets blijven
doen. Positieve ervaringen met lezen omdat je
van binnenuit gemotiveerd bent? Dan pak je ook
tijdens de vakantie dat boek.

Gemotiveerd
lezen

Stel je nu eens het gemiddelde spelende kind
voor. Wat zie je voor je? Waarschijnlijk een actief
betrokken, geconcentreerd en gemotiveerd kind.
En waarom? Vast niet omdat ouders hebben
gezegd dat er een spelletje gespeeld moet
worden. Niet omdat het huiswerk is dat af moet.
Maar omdat hij/zij zin heeft om te spelen.
Omdat je kind van binnenuit gemotiveerd is.
Deze vorm van motivatie is moeilijker te bereiken, maar ook waardevoller op de lange termijn.
En onderzoek laat zien dat dat precies is wat
goede spelletjes doen: van binnenuit motiveren.
Dat komt doordat spelletjes gebruik maken van
specifieke spel-elementen zoals 1 structuur,
2 experimenteren, 3 beloning en 4 uitdaging.
De kracht van deze elementen is niet dat
spelletjes zo leuk en vermakelijk mogelijk
worden. De kracht is juist dat deze elementen
ervoor zorgen dat spelers van binnenuit gemotiveerd worden.
Uit onderzoek blijkt dat we van deze spel-elementen kunnen leren. Ze kunnen namelijk ook
gebruikt worden voor andere dingen. Bijvoorbeeld om kinderen van binnenuit te motiveren
om te beginnen met lezen. Of om ze te motiveren méér te gaan lezen. Deze ‘serieuze’ toepassing van spel-elementen wordt ook wel serious
gaming of gamification genoemd.
Serious gaming en gamification bieden een
mooie kans om kinderen aan het lezen te krijgen.

Natuurlijk zijn er spelletjes die alleen maar
leuk zijn en weinig toevoegen, maar er komen
steeds meer toepassingen waar kinderen wél
van kunnen leren. Structuur, experimenteren,
beloningen en uitdagingen kunnen kinderen
(weer) enthousiast maken voor het boek.
Er zijn meerdere Nederlandstalige lees-apps
die gebruik maken van spel-elementen en zo
kinderen van binnenuit motiveren. Op de volgende pagina zie je een paar voorbeelden!
1 S
 tructuur: Een spel is motiverend omdat het
een duidelijke structuur heeft. Deze structuur
bestaat bijvoorbeeld uit regels, bepaalde doelen die gehaald moeten worden en obstakels
die overwonnen moeten worden.
2 Experimenteren: In spelletjes maak je continu
fouten. Onderzoek laat zelfs zien dat spelers
92% van de tijd fouten maken. Dit zorgt ervoor
dat spelers zien dat er alternatieven zijn en
dat zorgt er weer voor dat je extra veel leert.
3 Beloningen: Spellen geven de hele tijd feedback op wat spelers doen, bijvoorbeeld door
het geven van beloningen. Omdat een spel
vooral beloningen geeft voor het proces (in
plaats van het einddoel) stimuleert dit de
motivatie van binnenuit. Het geeft spelers namelijk het gevoel dat ze continu vooruit gaan!
4 Uitdaging: Spellen motiveren wanneer ze niet
te makkelijk of te moeilijk zijn, niet te snel of
te langzaam gaan en niet te kort of te lang
duren. Wat spelletjes heel goed kunnen, is
aanpassen aan het nivaeu van de speler.
Zo blijven de obstakels die overwonnen moeten worden uitdagend én haalbaar.

Kortom! Tips voor :
meer leesmotivatie
• bied structuur
g
• fouten maken ma
s
tje
en
lim
mp
• geef co
ar
ma
e
nd
ge
da
• stel uit
n
ele
do
e
haalbar
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LEES APPS
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Alles wordt steeds digitaler, zelfs
lezen! Veel ouders maken zich zorgen
over deze ontwikkeling en zijn bang
dat spelletjes het lezen in de weg staan. Maar
met de goede apps help je kinderen juist op
weg met lezen. Er zijn veel verschillende apps
beschikbaar. Of het nu gaat om voorlezen, zelf
leren lezen of spelling verbeteren: er is een
app voor. Hier zie je een aantal voorbeelden.

Het Lettercircus 3.0
€3,59 iOS

Het Lettercircus is een app waarin
voorlezen hand in hand gaat met
het leren van de letters. De letter die centraal
staat in het verhaal is overal in de illustratie
terug te vinden. De verhalen gaan over Fien en
haar vader Joep die in een woonwagen wonen.
De app is een e-book dat je kunt laten voorlezen.
Door op de lettervormen te klikken hoor je de
bijbehorende klank van de letter.

Spelling in beeld

Gratis iOS & Android

Voor kinderen die moeite hebben
met spelling is er de app Spelling in
Beeld, gebaseerd op de gelijknamige schoolmethode van uitgeverij Zwijsen. Met de app leren
kinderen beter spellen door oefeningen én door
duidelijke uitleg in een verhelderend filmpje.
Dit stimuleert het leren en zorgt ervoor dat alles
makkelijker wordt onthouden.
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Bru-taal
€5,49 iOS

Bru-taal is een app speciaal
ontwikkeld voor kinderen met
taalproblemen en is bedoeld om het taalniveau
te verhogen. Door middel van verschillende
oefeningen kunnen kinderen op interactieve
wijze oefenen met woordenschat, zinnen, werkwoorden en woordvormen. De app wordt door
verschillende logopedisten gebruikt.

Juf Jannie

€2,69 iOS & €2,42 Android

De educatieve apps van Juf Jannie
zijn gericht op kinderen van twee
tot zes jaar. Er zijn verschillende apps voor het
leren van letters, woorden en lezen, maar ook
apps voor het leren van cijfers, getallen en tellen.
De apps sluiten aan bij het lesprogramma op
de basisschool en bestaan uit verschillende
oefeningen, toetsen en beloningen.

Brikki

Gratis iOS

Brikki is een app waarin het niet
alleen draait om voorlezen, maar
kinderen kunnen ook zelf verhaaltjes maken over
het gele leeuwtje Brikki. Net als het leeuwtje zelf
zijn de verhaaltjes van Brikki eenvoudig, met
korte, gemakkelijk te begrijpen zinnen. Brikki is
een hit bij jonge kinderen en hun ouders, vooral
omdat je zelf verhaaltjes kunt maken.

HANDIGE
LINKS
Surf naar de website van je lokale Bibliotheek
of ga naar:
www.bibliotheek.nl
www.boekstart.nl
www.lezenvoordelijst.nl
www.leesplein.nl
www.makkelijklezenplein.nl
www.mevrouwkinderboek.nl
www.kinderboekentips.nl
www.snugger-app.nl
www.leesfeest.nl
kinderboeken.startpagina.nl
www.kjoek.nl
Bekijk deze mini-glossy ook online op:
www.goudenleestips.nl
Mediawijsheid links
www.mediawijzer.net
www.mijnkindonline.nl
Selectie van geschikte apps voor kinderen.
Ze hebben ook een speciale kinderbrowser
ontwikkeld: www.mybee.nl.
www.mediaopvoeding.nl
Op deze site geven deskundigen antwoord op
al je vragen omtrent kinderen en media.

COLOFON
Deze mini-glossy is een publicatie van
het Gelderse Bibliotheek Netwerk en het
netwerk van Overijsselse Bibliotheken en
is uitgegeven door Rijnbrink Groep.

Rijnbrink Groep
Afdeling Marketing
Postbus 9052
6800 GR Arnhem
info@rijnbrinkgroep.nl
Concept
TrendsActive
Barbara van Stijn
Manon Balfoort
Design
TrendsActive
Tekst en redactie
Rom Helweg, Bastienne Eijssens, Barbara van
Stijn, Manon Balfoort, Maaike Kruijer
Deze uitgave is mogelijk gemaakt met subsidie
van de provincie Gelderland en Overijssel

www.appnootmuis.nl
www.meldknop.nl
Als je online iets vervelends hebt meegemaakt,
word je op deze site verwezen naar instanties
die je kunnen helpen.
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WIST JE DAT?

kinderen die regelmatig de Bibliotheek
bezoeken het vaak beter doen op school?

