Stichting PrentenboekenPlus jaarverslag 2021

Leesbevordering voor kinderen met een beperking

Stichting PrentenboekenPlus
Bolwerk 1
4844 BR Terheijden

Op de voorzijde wordt het prentenboek Roodkapje en de boze wolf voorgelezen door Irma Nikkessen. De
onderste foto is het tactiele prentenboek dat in samenwerking met de Efteling tot stand is gekomen.
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Jaarverslag 2021
Voorwoord
2021 was een jaar dat nog volop in het teken stond van corona. Er werd een groot beroep
gedaan op het improviserend vermogen van leerkrachten, intern begeleiders, ambulant
begeleiders en logopedisten Hoe kunnen we de taalontwikkeling van kinderen blijven
stimuleren in deze bijzondere periode?
Mensen bleken innovatief en vroegen bijvoorbeeld twee prentenboekensets aan. Op die
manier konden de professional en het kind tegelijkertijd door hetzelfde boek bladeren tijdens
een online voorleesmoment.
Partners en donateurs lieten zich ook niet onbetuigd en namen een grotere financiële
verantwoordelijkheid op zich dan voorheen.
Een hoogtepunt dit jaar was dat we samen met de Efteling een sprookjesboek hebben
uitgegeven: De redders van Ruigrijk van Marc de Hond. Door een samenwerking met
uitgeverij Van Goor is er een bijzonder boek tot stand gekomen met voelbare illustraties en
braille. Deze boeken zijn aan 250 scholen cadeau gegeven.
PrentenboekenPlus is in 2021 opnieuw sterk gegroeid. Scholen blijven zich aanmelden om
prentenboekensets te lenen. Het komende jaar hoopt PrentenboekenPlus met de steun van
bestaande en nieuwe partners nog meer kinderen te helpen bij hun taalontwikkeling. Want
alleen samen kunnen we het verschil maken, voor de kinderen én voor de toekomst van onze
samenleving.
Bestuur Stichting PrentenboekenPlus

Figuur 1 Zelf lezen en het boek kunnen verkennen
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Sinds 2015 heeft Stichting PrentenboekenPlus de inclusie van kinderen met een beperking
vergroot. Inmiddels hebben in 2021 7.500 kinderen met en zonder beperking, samen kunnen
genieten en profiteren van de prentenboekensets. De boeken worden vooral uitgeleend aan het
regulier en speciaal onderwijs voor kinderen met een visuele beperking,
taalontwikkelingsstoornis of autisme.
Missie
De stichting heeft als doel: Leesbevordering van kinderen met een beperking.
PrentenboekenPlus helpt kinderen met een beperking in hun taalontwikkeling. Door de
boeken, in combinatie met de pedagogische begeleiding, worden communicatievaardigheden
en geletterdheid gestimuleerd.
Visie
Stichting PrentenboekenPlus stelt zich tot doel het rijke aanbod van jeugdliteratuur, met name
van prentenboeken, toegankelijk te maken voor alle kinderen. PrentenboekenPlus wil
prentenboeken bewerken zodat kinderen met een communicatieve beperking zich maximaal
kunnen ontwikkelen en samen kunnen lezen en leren met hun leeftijdsgenoten.
Methode PrentenboekenPlus
Kinderen met een visuele, auditieve of andere communicatieve beperking kunnen
verschillende problemen ervaren wanneer zij samen met een volwassene een prentenboek
lezen. Om helpend te zijn bij het ondervangen van die problemen wordt voor ieder
prentenboek een handleiding geschreven met daarin didactische en pedagogische
aanwijzingen. Door andere perspectieven in de verhalen aan te wijzen, maar ook door de
voelbare illustraties, worden de kinderen geprikkeld en komt communicatie op gang. Een
prentenboekenset bestaat uit een gewoon prentenboek, een tactiel prentenboek met braille, een
voorwerp, zoals bijvoorbeeld een knuffel, en een handleiding voor de professional.

Figuur 2 Direct aan de slag met Roodkapje!
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Activiteitenverslag 2021
PrentenboekenPlus zet zich in om de taalontwikkeling en taalbegrip te vergroten bij kinderen
met een communicatieve beperking, want geen kind mag achterblijven in onze samenleving.
Inclusief onderwijs
Net als de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind heeft PrentenboekenPlus oog
voor inclusie. Dit heeft geleid tot een samenwerking en financiële ondersteuning waarmee
PrentenboekenPlus een communicatiebureau in de arm kon nemen. Grotere naamsbekendheid
zorgde ervoor dat het ledenaantal significant is gegroeid en er dus veel meer kinderen deel
kunnen nemen aan leesactiviteiten. Daarnaast is een plan opgezet om in 2022 een betaald
abonnement te gaan invoeren.
Samen met de Efteling is een groot project tot stand gekomen. In de Efteling is in 2021 een
inclusieve speeltuin geopend. Kinderen met en zonder rolstoel kunnen samen in de speeltuin
spelen. Deze speeltuin is gebaseerd op een sprookje De redders van Ruigrijk van Marc de
Hond maar dit verhaal was tot op dat moment nog niet uitgegeven. De Efteling wilde bij de
speeltuin een inclusief boek en dat was het startpunt voor de samenwerking met
PrentenboekenPlus.
Nieuwe titels
Naast het boek De redders van
Ruigrijk is ook het boek Roodkapje en
de boze wolf ontwikkeld. Dankzij de
Franse uitgever Bayard heeft
PrentenboekenPlus de licenties voor de
bewerking van drie bekende
sprookjesprentenboeken gekregen. De
bewerking van de eerste titel,
Roodkapje en de boze wolf, is in
november 2021 afgerond.
Figuur 3 Roodkapje en de boze wolf, oktober 2021

Figuur 4 De redders van Ruigrijk, november 2021

4

Kennis delen
PrentenboekenPlus vindt het heel belangrijk om kennis te delen. Belangstellenden hebben
vooral veel interesse in het printproces van onze boeken. Daarom waren we extra verheugd
met een verzoek van de Hogeschool Antwerpen. Een student grafische opleiding van deze
hogeschool wilde een geheel nieuw boek, zowel in beeld als in taal, ontwikkelen.
PrentenboekenPlus heeft met plezier tijd gestoken in de begeleiding van deze student. Als
afstudeeropdracht is een tactiel boek met braille ontwikkeld.

Figuur 5 Afstudeerproject van Sarah Schmit

De Koninklijke Bibliotheek heeft haar collectie uitgebreid met 12 prentenboekensets van
PrentenboekenPlus. Alle titels kunnen daar ingezien worden. De KB draagt zorg voor het
geschreven woord, met name voor de Nederlandse publicaties, en stelt iedereen in staat om
te lezen, te leren en onderzoek te doen.
Karin Vingerhoets heeft voor het bibliotheekvakblad een artikel geschreven dat als bijlage
aan het jaarverslag is toegevoegd.
En ook PrentenboekenPlus is altijd weer blij als wij op onze beurt te rade kunnen gaan bij
experts. Zo worden onze brailleteksten altijd gecontroleerd voordat ze ter perse gaan.

Figuur 6 Thea Den Dulk-Hoffman controleert de
braille van het boek voor de Efteling
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Reacties uit het veld
Als de prentenboekensets retour worden gemeld, wordt er altijd om een terugkoppeling
gevraagd. Hieronder beschrijven twee professionals hun ervaringen.
De ervaring voor het kind: ’De kinderen hebben enorm veel plezier beleefd aan dit boek. Het
thema spreekt enorm aan (doelgroep meervoudig beperkten met een visuele beperking, in de
VSO leeftijd) en iedereen kan meedoen: zowel de slechtziende als de blinde kinderen, in ieder
geval ook de leerlingen die niet kunnen lezen.’
De ervaring voor de professional: ‘Prettig om handreikingen te krijgen, met name ook voor
leerkrachten die net met onze doelgroep werken. Ja, graag een nieuw boek.’
Els van der Giessen, leerkracht bij Bartiméus Doorn
De ervaring voor het kind: ‘Grappig boek! Een kind met ASS (6 jaar) kwam haast niet meer
bij van het lachen. Kinderen op onze school maken niet/nauwelijks gebruik van braille. Ik laat
ze wel meevoelen aan de structuren in de tekening, maar ze halen hier mijn inziens geen extra
informatie uit - maar het voelen vertraagt wel het tempo en daarmee faciliteert het een betere
aandacht. De kleuters snappen niet veel van het begrip "opscheppen" of "stoer doen", de
leerlingen in groep 4 wel en dit levert soms mooie gespreksstof op).’
De ervaring voor de professional: ‘Eigen lichaamstaal helpt ook ter verduidelijking (een
pijnlijk gezicht, aarzelen met omslaan, handen voor ogen houden en niet durven kijken).
Mooie aanvullende tekst in het tactiele boek! Details onder woorden brengen, aandacht
vestigen op een belangrijk detail. Veel impliciete betekenissen bij een tekening ontgaan de
kinderen en nu geven ze verduidelijking. Dit dan wel bij de tweede of derde keer lezen.
Materiaal ook mooi gekozen/ in verhouding.’
Foka Mateboer, logopedist bij School voor Speciaal Basisonderwijs de Sudwester

Figuur 7 Leerlingen van het Speciaal Basisonderwijs in Breda lezen samen Roodkapje

6

De scholen
De communicatie met de scholen vindt voornamelijk plaats door de projectleider van
PrentenboekenPlus. Veelal per mail, maar ook telefonisch of tijdens een schoolbezoek.
Alle communicatie rond de aanvragen vindt plaats via het online-aanvraagsysteem. Daar
kunnen onderwijsprofessionals zich inschrijven en hun aanvraag motiveren.
Er is een nieuwsbrief speciaal voor de leerkrachten, logopedisten, remedial teachers en
intern begeleiders. Wanneer prentenboekensets retour worden gemeld op de website,
beschrijven de scholen hun ervaringen. Dit geeft een ingang om met hen in contact te blijven
en natuurlijk het concept verder te verbeteren.
Andere belangstellenden
Stichtingen, fondsen en particulieren die betrokken zijn geweest bij projecten in het verleden
of betrokken zijn bij huidige projecten worden per nieuwsbrief op de hoogte gehouden over
actuele zaken. Dit kunnen mededelingen zijn over een afgerond of aankomend project, maar
ook ontvangen reacties van de scholen.
Uitleenservice
PrentenboekenPlus heeft al sinds 2016 een bibliotheek met de grootste collectie tactiele
prentenboeken van Nederland. Service is essentieel voor PrentenboekenPlus want wij willen
graag voldoen aan de behoeften van de leerkrachten en logopedisten.
De service wordt kosteloos aangeboden en haalt daardoor een belangrijke barrière weg om
zich online aan te melden en ook om na gebruik de prentenboekenset terug te sturen.
Magazijn
Sinds 2019 heeft PrentenboekenPlus een magazijn tot haar beschikking. De logistiek
medewerker kan hierdoor te allen tijde bij de materialen die overzichtelijk zijn gerangschikt.
Het magazijn is belangeloos ter beschikking gesteld door de firma Euralco.

Figuur 8 De eerste lezer, bij het eerste Eftelingboek met braille (foto Efteling)
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Organisatie
Het bestuur van PrentenboekenPlus komt minimaal viermaal per jaar bij elkaar, de leden van
de Raad van Toezicht wonen tweemaal per jaar deze vergaderingen bij. Daarnaast hebben de
leden van het bestuur en de Raad van Toezicht ad-hoc contacten onderhouden met de
projectleider en vrijwilligers ten behoeve van het delen van kennis en informatie.
Mevrouw Pelt is projectleider van Stichting PrentenboekenPlus, zij voert de dagelijkse
leiding van PrentenboekenPlus en wordt hierbij ondersteund door vrijwilligers. Deze
vrijwilligers hebben de administratie opgezet, redigeren teksten, verzorgen de logistiek van
de pakketten en ondersteunen presentaties.
Resultaten
Ondanks de pandemie zijn in dit verslagjaar 483 prentenboekensets verstuurd. Sinds de
oprichting van de stichting komt hiermee het totaal op 1.684; dankzij de kwaliteit van de
boeken zijn de sets meerdere malen uitgeleend.
238 scholen hebben in 2021 gebruikt gemaakt van de diensten van PrentenboekenPlus.
Beloningsbeleid
Het bestuur van de Stichting PrentenboekenPlus is onbezoldigd. De stichting heeft geen
personeelsleden in dienst. Uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden
op projectbasis verricht door professionals, deze worden marktconform gehonoreerd.
Daarnaast worden waar mogelijk vrijwilligers ingezet bij de uitvoering.

Samenstelling van vrijwilligers, bestuur en Raad van Toezicht
Operationeel team
Mevrouw N.G.C.M. Pelt MA, projectleider
Colette heeft een onderwijskundige achtergrond en beschikt over wetenschappelijke kennis
op het gebied van jeugdliteratuur. Deze combinatie heeft geleid tot het ontstaan van de
methodiek van PrentenboekenPlus; prentenboeken voor kinderen met een beperking met een
didactische ondersteuning voor onderwijsprofessionals.
Mevrouw drs. E.I.T.M. Hertog, econoom
Mevrouw I.P.A. van der Heijden MA, taaldeskundige
Bestuur
Voorzitter, de heer drs. G.G. Hulsebos, psychiater np
Secretaris, de heer C.M.J. Versteegh, software-architect
Penningmeester, de heer J.J. Winkel, register belastingadviseur
Raad van Toezicht
Voorzitter, de heer ir. R.J. de Groot (aandachtsgebied: Financiële bedrijfsvoering)
Mevrouw dr. S.J.M. van Brussel (aandachtsgebied: onderwijs)
Mevrouw mr. M.L.W. Weerts (aandachtsgebied: Rechtskundige aspecten)
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Financiën
Resultatenoverzicht 2021

Resultatenrekening

€100.000

€50.000

€0
Inkoop
Werk derden Organisatie
materialen

Opbrengst
netto

Giften en
fondsen

Saldo

2020
-€50.000

2021

-€100.000

-€150.000

Omzet
Overige baten
Baten uit fondsenwerving
Totaal omzet

2021
€ 61.065
€ 56.478
€ 117.543

2020
€ 9.380
€ 32.176
€ 41.556

Kosten
Inkoop materialen
Werk derden
Overige kosten
Totaal kosten

2021
€ 14.149
€ 129.026
€ 8.065
€ 151.242

2020
€ 13.033
€ 54.602
€ 4.618
€ 72.253

9

Stichting PrentenboekenPlus - Balans per 31 december
Activa
Liquide middelen
Nog te ontvangen O.B.
Nog te ontvangen Donaties en Giften
Vorderingen
Onderhanden werk
Totale aktiva

2021

2020

€ 60.998
€ 1.267
€ 28.910
€ 2.403
€ 9.364
€ 102.963

€ 42.402
€ 4.442
€ 2.000
€ 2.615
€ 51.459

Passiva
Stichtingskapitaal
Crediteuren
Nog te betalen kosten
Totale passive

€ 10.389
€ 796
€ 91.738
€ 102.963

€ 44.088
€ 140
€ 7.231
€ 51.459

Toelichting bij Balans per 31 december 2021
2021 heeft vooral in het teken gestaan van de realisatie van het Efteling-project. Daarnaast is
dit jaar het eerste prentenboek uit de reeks van drie sprookjes gerealiseerd.
Stichting PrentenboekenPlus is er dit jaar 0eer in geslaagd belangrijke financiële toezeggingen
te krijgen voor het vervolg van het sprookjesproject. De twee nieuwe titels van dit project
kunnen nu in 2022 gerealiseerd gaan worden.
Bij de financiële verslaglegging is er dit jaar voor gekozen om een andere
waarderingsgrondslag toe te passen, omdat dit een realistischer beeld van de financiële situatie
van de stichting geeft.
Toezeggingen en verplichtingen zijn nu in de winst- en verliesrekening geboekt i.p.v. alleen
daadwerkelijke ontvangsten en betalingen. De fluctuatie van het Stichtingskapitaal wordt
hierdoor verklaart.
Een groot deel van de kosten voor het Efteling-project zullen pas in 2022 betaald worden,
maar zijn al opgenomen als kosten in de balans van 2021. Dit verklaart het grote verschil met
het vorige jaar. Ook het negatieve financiële resultaat kan worden herleid op de oude
werkwijze. In vorige jaren zijn grote giften ontvangen voor realisatie van meerjarige
projecten. Hiervan zijn de kosten pas in 2021 in de balans zijn opgenomen terwijl de
inkomsten wel in de voorgaande jaren werden geboekt. Ondanks het vermelde financieel
resultaat is de positieve conclusie in de Voortuitblik 2022 daarom gerechtvaardigd.
De toegezegde verplichtingen zijn in het Resultatenoverzicht opgenomen als Werk derden,
ook waar de werkelijke realisatie een verdeling zal zijn van Werk derden en Inkoop
materialen.
De boekensets van PrentenboekenPlus hebben geen marktwaarde in het economisch verkeer
en daarom heeft het bestuur, net als voorgaande jaren, besloten aan deze boekensets geen
waarde toe te kennen.
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Vooruitblik 2022
Naast de afronding van het Eftelingproject is in 2022 een realisatie van 3 sprookjesboeken
gepland. Daarnaast zal ook gewerkt worden aan een eigen uitgave. Een overgang van gratis
lidmaatschap voor de aangesloten scholen en instellingen naar een betaald lidmaatschap zal
in de loop van dit jaar vorm krijgen.
Verdere verbeteringen en uitbreidingen aan het Customer Relation Management systeem
zijn gewenst en financieel voorzien.
Aanvragen voor nieuwe giften is door de omvang van het Efteling project vertraagd, maar
wordt in 2022 weer met extra aandacht voortgezet. De eerste tekenen voor succesvolle
aanvragen zijn goed.
Dus ondanks het negatieve saldo is de Stichting financieel gezond en zijn ook de
vooruitzichten voor 2022 positief.

Hans Winkel, penningmeester
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