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Leesbevordering voor kinderen met een beperking
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Op de voorzijde is een detail van het informatieboek Eén twee, drie vier vijf zintuigen afgebeeld, daaronder
logopediste Irma Nikkessen met twee leerlingen aan het lezen.
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Jaarverslag 2020
Isa, een dove kleuter uit groep 2, staat vooraan wanneer de prentenboekenset
van Mol wordt geopend. Ze wijst naar de dieren in het boek en vertelt op
haar eigen manier het verhaal. De dag daarvoor had zij het boek al gelezen
met de ondersteuningsleerkracht, hierdoor had ze een voorsprong ten
opzichte van haar klasgenoten.
Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting PrentenboekenPlus. Het is een jaar geweest waar
internationaal veel is gebeurd, maar waarin ook op kleine schaal, binnen onze stichting, diverse
ontwikkelingen zijn waar te nemen.
De periode dat de scholen wel open waren, zijn er verschillende scholen bezocht. Enthousiaste
leerkrachten zijn door remedial teachers en begeleiders van Visio op het spoor gekomen van
PrentenboekenPlus. Wat bij deze schoolbezoeken opviel, was dat de leerkrachten ook de
voordelen van de boekensets van PrentenboekenPlus voor andere kinderen benoemden.
De schoolbezoeken zijn zeer waardevol omdat voorlezen even extra onder de aandacht wordt
gebracht, de leerkrachten worden hierdoor geïnspireerd. De pandemie in 2020 heeft ertoe geleid
dat er bij PrentenboekenPlus ook uit andere richtingen dan alleen de scholen berichten
binnenkwamen dat er behoefte was aan voorlezen. Mensen met een verstandelijke beperking
dreigden in een isolement te komen en door online voorlezen heeft PrentenboekenPlus dit
enigszins kunnen verlichten.
In 2019 was al het boek Vlinders uitgegeven, in 2020 zijn nu ook Acrobaat en Circuspraat en
Eén twee drie vier… VIJF ZINTUIGEN in de collectie opgenomen. De ontwikkeling van de
boeken voor het project ‘Informatieboek 3.0’ is hiermee afgerond.
Daarnaast bleef PrentenboekenPlus nog steeds prentenboeken bewerken. In 2020 is ter
gelegenheid van de Nationale Voorleesdagen het prentenboek Moppereend bewerkt.
Het boek Acrobaat en Circuspraat is ook de basis geweest voor een tentoonstelling waarover
u later in dit verslag meer leest.
Het verhaal van Isa is slechts één van de vele verhalen die PrentenboekPlus bereiken en
waardoor we weten dat we door moeten gaan met onze missie: Lezen wat je leeftijdsgenootjes
lezen!
Bestuur Stichting PrentenboekenPlus

Figuur 1 Overzicht Prentenboekbewerkingen PrentenboekenPlus 2015-2020
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Sinds 2015 heeft Stichting PrentenboekenPlus de inclusie van kinderen met een beperking
vergroot. Inmiddels hebben in 2020 3.000 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
PrentenboekenPlus helpt kinderen met een beperking op het gebied van taal, communicatie en
geletterdheid hun kennis en vaardigheden uit te breiden.

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 hetzelfde kunnen leren en lezen als hun leeftijdsgenoten.
Methode PrentenboekenPlus
Kinderen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking kunnen verschillende
problemen ervaren wanneer zij samen met een volwassene een prentenboek lezen. Hiervoor
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, een
voorwerp, zoals bijvoorbeeld een knuffel, en een handleiding voor de professional.
Een terugkoppeling van één van de voorlezers: “Eerst hebben wij het prentenboek enige keren
voorgelezen zodat het verhaal bekend zou worden. Daarna hebben we de tactiele uitgave erbij
betrokken. Indigo (5jr) heeft de afbeeldingen gevoeld en was zelf aan het (mee-)lezen door het
voelen van de verdikte letters en braille. Hier wordt op de mytylschool hard aan gewerkt. De
knuffel is voor de beeldvorming een extra dimensie en maakt het gemakkelijker om voor te
lezen. Blindeninstituut Bartiméus adviseert dit ook. Erg geslaagd.”

Figuur 2 De afbeeldingen voelen is een feest!
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Nieuwe titels

Figuur 3 Moppereend, januari 2020

Figuur 4 Acrobaat en Circuspraat, maart 2020

Figuur 5 Eén twee drie vier... VIJF ZINTUIGEN, november 2020
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Nationale Voorleesdagen 2020 Moppereend

‘De Nationale Voorleesdagen’ is een
boekenevenement dat door bibliotheken en
het onderwijs wordt aangegrepen om lezen
onder de aandacht te brengen bij scholen,
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
Zodra de titel van de Nationale
Voorleesdagen 2020 bekend was gemaakt,
zijn de donatie-aanvragen de deur uitgegaan
om dit prentenboek te kunnen bewerken en
uit te geven. Het boek Moppereend moest in
een hoog tempo bewerkt worden omdat de
tijdsspanne tussen goedkeuring van de
fondsen en het evenement niet erg lang was.
Het is door veel scholen aangevraagd en ook
door de school van het Blindeninstituut
Bartiméus. Op hun social media deden ze
hiervan enthousiast verslag.
In de bijlage van dit jaarverslag vindt u ook
een interview naar aanleiding van de tactiele
uitgave van Moppereend.

Figuur 6 De kleuters van Bartiméus worden voorgelezen

Figuur 7 In de Libelle stond de speciale editie van Moppereend in de schijnwerpers
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Boek en tentoonstelling Acrobaat en Circuspraat
Het tweede informatieboek Acrobaat en Circuspraat kwam tot stand in samenwerking met de
jonge acrobaten van Circus Diedom uit Utrecht. Het boek werd in maart 2020 gepresenteerd
op het stadhuis in Utrecht samen met een expositie van levensgrote tactiele foto’s van de
kinderen. Ook uit andere delen van het land bereikten verzoeken PrentenboekenPlus om de
objecten te exposeren. Helaas werd de tentoonstelling in Utrecht, korte tijd na de opening,
alweer gesloten vanwege de Covid pandemie, maar tijdens de Kinderboekenweek in 2021
komt er een herkansing in het stadhuis.

Figuur 8 Tentoonstelling op het Stadhuis in Utrecht

c
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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. De reacties op formulieren bij de retour gekomen prentenboekensets geven ook
een ingang om met de scholen in contact te blijven en natuurlijk het concept verder te
verbeteren.
Vertel wat jij weet!
Tijdens de eerste lockdown in verband met de Covid pandemie in maart, april en mei 2020
heeft PrentenboekenPlus online voorgelezen aan bewoners van een instelling voor
verstandelijk gehandicapten. Het project heette Vertel wat jij weet!, dit was een
maatwerkproject dat PrentenboekenPlus zelf ontwikkeld heeft. Door de vaste structuur van
het online voorlezen raakten bewoners vertrouwd met voorlezen via een beeldscherm.
Verschillende doelen werden bereikt; zoals plezier beleven aan voorlezen, actief deelnemen
door kennis te willen delen en het trainen van het geheugen door voort te borduren op wat de
vorige keer was besproken.
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 om niet ter beschikking gesteld door de firma Euralco.
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Buitenland

Figuur 9 Een illustratie met uitleg in de Arabisch taal, zwartletters, braille en audio

In februari 2020 was PrentenboekenPlus vertegenwoordigd met een stand op de beurs voor
blinden en slechtzienden in de Verenigde Arabische Emiraten. Dit heeft geleid tot het
uitspreken van de intentie voor een samenwerking tussen PrentenboekenPlus en Sharjah
Humanitarian Services. Tot onze beider spijt heeft de pandemie voortgang tot op heden
verhinderd.
Organisatie
In 2020 heeft het bestuur vijf formele vergaderingen gehouden, waaraan de projectleider
deelnam. Deze vergaderingen hebben plaats gevonden op 11 februari, 10 april, 10 juni, 11
september en 11 december. De Raad van Toezicht is in juni en december bij de vergaderingen
aanwezig geweest en hebben een kascontrole uitgevoerd. De beraadslagingen en besluiten
zijn in verslagen vastgelegd. De voorzitter heeft regelmatig overleg gehad met de
projectleider.
De meeste activiteiten konden tot stand komen dankzij vrijwilligers en de leden van het
bestuur en de Raad van Toezicht, die zich op onbezoldigde basis hebben ingezet.

Resultaten
Ondanks de pandemie zijn in 2020 235 prentenboekensets verstuurd. Sinds de oprichting van
de stichting komt hiermee het totaal op 1.201; dankzij de kwaliteit van de boeken zijn de sets
meerdere malen uitgeleend.
112 scholen hebben in 2020 gebruikt gemaakt van de diensten van PrentenboekenPlus.
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Organisatie
De stichting heeft ten doel:
Leesbevordering van kinderen met een beperking
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.
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.

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)
Vacature (aandachtsgebied: Onderwijs)
Mevrouw mr. M.L.W. Weerts (aandachtsgebied: Rechtskundige aspecten)
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Financiën
In 2020 hebben de fondsen, die hun toegezegde gift nog niet hadden gedoneerd voor de
projecten van Moppereend en de Informatieboeken, alsnog overgemaakt. Fondsen dekken
vooralsnog alleen productiekosten, exploitatiekosten worden niet ondersteund. Dankzij
enkele ongeoormerkte particuliere giften en door verkoop was er ruimte om deze
werkzaamheden niet geheel onbetaald te laten.
Hans Winkel, Penningmeester Stichting PrentenboekenPlus
€60.000

Winst- en Verliesrekening

€40.000

€20.000

€0
Overige
kosten

Inkoop

Werk derden

Verkoop

Subsidies en
giften

Saldo

2019
2020

-€20.000

-€40.000

-€60.000

Omzet
Overige baten
Baten uit fondsenwerving
Totaal omzet

2019
€ 7.030
€ 43.744
€ 50.774

2020
€ 9.380
€ 32.176
€ 41.556

Kosten
Inkoop
Werk derden
Overige kosten
Totaal kosten

2019
€ 7.629
€ 40.963
€ 11.190
€ 59.782

2020
€ 13.033
€ 54.602
€ 4.618
€ 72.253

10

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

2019

2020

€ 50.270
€ 1.244
€ 21.009
€ 7.253
€ 79.776

€ 42.402
€ 4.442
€ 2.000
€ 2.615
€ 51.459

Passiva
Stichtingskapitaal
Crediteuren
Nog te betalen kosten
Totale passiva

€ 74.786
€ 559
€ 4.431
€ 79.776

€ 44.088
€ 140
€ 7.231
€ 51.459

Toelichting bij Balans per 31 december 2020
In het verslagjaar 2020 werden 113 boeken geproduceerd. Er zijn 11 boeken verkocht.
In totaliteit zijn er 467 boeken in omloop, hetgeen betekent, dat deze uitgeleend zijn aan
diverse instellingen, of in het magazijn aanwezig zijn. De boeken hebben geen marktwaarde
in het economisch verkeer en daarom heeft het bestuur besloten aan de boeken geen waarde
toe te kennen. Het stichtingskapitaal van € 44.088, hetgeen het verschil is tussen alle
bezittingen en vorderingen en alle schulden, is geoormerkt geld dat moet worden besteed aan
toegezegde publicaties.
Vooruitblik 2021
In 2021 staan verschillende zaken op stapel, zowel wat betreft nieuwe publicaties als verdere
verbeteringen in organisatie en bereiken van de doelgroep. Zo heeft de Efteling B.V.
aangegeven dat zij de wens hebben om een inclusief prentenboek uit te geven met behulp van
PrentenboekenPlus. Begin 2021 zullen hierover de besprekingen starten.
In januari 2021 zal ook worden gestart met het aanvragen van donaties voor het
Sprookjesproject, het project omvat de aanpassing en productie van drie sprookjes in een
bewerking van Xavier Deneux.
Vanwege de schoolsluitingen in 2020 is de verzending van het boek Eén twee drie vier... VIJF
ZINTUIGEN verplaatst naar 2021.
Ondanks de prachtige vormgeving van de website moet deze verder geprofessionaliseerd
worden zodat de bezoeker sneller informatie vindt.
Het Customer Relation Management systeem werkt goed. Dankzij dit digitale uitleensysteem
hebben wij nu makkelijker overzicht welke scholen boeken hebben geleend en wat de huidige
status van die boeken is. Het is wel wenselijk dat de mogelijkheden van het CRM nog verder
worden uitgebreid.
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Onderstaand artikel is gepubliceerd op de intrawebsite van Stichting Katholiek
Onderwijs Breda

Moppereend van PrentenboekPlus
11 maart 2020 Bart Heijne

Op de PABO leerden we hoe je een prentenboek aanbiedt. Een prentenboek dient ook regelmatig
als kapstok voor een project. Stichting PrentenboekenPlus heeft inmiddels al heel wat
verschillende prentenboeken bewerkt, zodat deze geschikt zijn voor blinde leerlingen en
leerlingen die extra hulp op taalgebied kunnen gebruiken.

Colette Pelt is de drijvende kracht achter de
stichting PrentenboekenPlus. ”Wat wij doen is: bewerken van bestaande prentenboeken, we
passen tekeningen aan, maken het boek meer voelbaar. Bij die versie schrijven we een
handleiding die zich richt op verwerking met lichaamstaal, beeldtaal en figuurlijk taalgebruik. Het
bleek dat deze prentenboeken zeer geschikt zijn bij het onderwijs aan leerlingen met een
taalontwikkelingsachterstand. Wat voor een blind kind lastig is, is voor veel meer kinderen lastig.”

Luisteren, kijken, voelen
Irma Nikkessen is logopediste bij Ons sbo. Zij heeft met veel plezier meegewerkt aan een versie
van het boek Moppereend. ”De doelgroep waarmee ik werk bestaat uit kinderen in het sbo met
spraak-taalontwikkelingsstoornissen, achterstanden in de taalontwikkeling en leerlingen met een
beperkte
concentratieen/of
aandachtsspanne.
Mijn logopedieleerlingen zijn stuk voor stuk enthousiast. Eerst maken ze kennis met het voorwerp
dat erin zit, vervolgens gaan we aan de slag met het prentenboek. Zij mogen het bewerkte boek
gebruiken en doordat dit voelbaar is, kunnen zij hun concentratie veel langer vasthouden; hun
aandacht richten op het boek en het verhaal.
De handleiding biedt veel houvast en geeft me soms een nieuwe kijk op het uitleggen van de
woorden in het verhaal. De boeken roepen op tot verbeelding, inleving en beweging. Het
luisteren, meedoen en kunnen voelen, maakt dat de taalontwikkeling nóg meer gestimuleerd
wordt en de nieuwe woorden makkelijker beklijven. Het boek wordt meerdere keren voorgelezen,
zodat de leerlingen de taal gaan herkennen en gaan meespreken. Mooi materiaal dus!
In het boek vind je een algemene leeswijzer. Daarin staat bijvoorbeeld hoe je tegenover elkaar
zit, hoe je de lessen opbouwt. Na de eerste keer bekijken en voorlezen ga je aan de slag met
lichaamstaal. Irma legt uit: “Samen kijk je naar de lichaamshouding van de eend: Hoe kan ik zien
dat hij sloft? Ik liet dat in de klas zien door zelf sloffend te lopen, de leerlingen deden mij na. Ik

12

vroeg ook: welk gevoel krijg je daarbij? Hoe voelt het als je zo loopt, en hoe voelt het als je iemand
zo ziet lopen? Dat is een van de ideeën uit de handleiding om dit boek te behandelen.”

Deze boeken leveren een multisensorische sensatie; niet alleen het verhaal kunnen zien en
ernaar luisteren maar ook voelen. De tekeningen van de dieren in het boek hebben verschillende
goede structuren. Zo zit er altijd een voorwerp bij van het onderwerp. Bij Moppereend toevallig
het kleinste: een vingerpopje. Irma vertelt: “Vanmiddag kwam er een meisje bij mij met wie ik het
over het verhaal van Moppereend had. Ze zei: ‘Die is niet goed. Die vleugel staat niet goed, die
moet naar beneden.’ Leuk is dat je dat meteen kunt laten zien, maar ook dat je kan laten zien dat
de eend ook kan zwaaien.”

Uitlenen
Scholen kunnen de prentenboekensets lenen. Colette: “Op de site van PrentenboekenPlus staat
intussen al een heel aantal aangepaste boeken. De materialen mag je zo lang als je wilt lenen.
En als je het nog een keer wilt lenen, sturen we het gewoon weer op.”
Meer informatie over PrentenboekenPlus.nl vind je op de website. Daar kun je ook alle materialen
bestellen.

Dank
Zonder de hulp van onze gulle gevers, bedrijven en sponsoren zouden we niet in staat zijn om
vooruitgang te boeken bij geletterdheid onder kinderen met een beperking. Daarnaast veel
dank aan het kernteam voor de talrijke inspirerende discussies over de inhoudelijke
ontwikkeling van de boeken en fondsenwerving.
De volgende fondsen en bedrijven hebben een bijdrage geleverd aan het werk van
PrentenboekenPlus: ING, Fiep Westendorp Foundation, Vereniging Onbeperkt Lezen, K.F.
Heinfonds, Janivo Stichting, De Brauw van Lynden Fonds, De Johanna Donk-Grote Stichting,
Ars Donandi + Russell-ter Brugge fonds, Stichting Theodora Boasson, Stichting Dorodarte,
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, IBBY-Nederland, Cornelia-Stichting, Stichting
Dioraphte, Stichting Zabawas, Charity Stichting Rob Beers, Stichting Kinderfonds Van
Dusseldorp, Stichting Boschuysen, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Pieter
de Joode Stichting, Stichting Hooykaas-la Lau Fonds en Euralco.
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Stichting PrentenboekenPlus is gevestigd in Terheijden. Het is geregistreerd als een stichting
bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 63825643.
PrentenboekenPlus is erkend als een Algemeen Nut Beoogende Instelling(ANBI) in
Nederland(RSIN 855417341).
Contact Info@PrentenboekenPlus.nl
www.PrentenboekenPlus.nl
https://www.facebook.com/PrentenboekenPlus/
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