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1. Voorwoord
Al vanaf jongs af aan zijn wij, Daniëlle de Boer en Jil Mandemaker, vol van alles wat met

boeken te maken heeft: lezen, schrijven, verhalen vertellen, verzinnen, illustreren - tot aan de

geur van boeken toe. Deze gelijke overeenkomst tussen ons leek ons een goede basis voor

een nader onderzoek naar het schrijven van een kinderboek, specifiek het schrijven voor

kinderen van 6 tot 8 jaar.

In groep 5 & 6 deden wij alle twee een poging tot het schrijven van onze eigen kinderboeken.

Daniëlle schreef op haar negende een vierde deel van haar favoriete trilogie, Ik ben een

zeemeermin (maar dat is geheim) (Wisman, 2006). Ze kwam op dit idee omdat Daniëlle

contact met de schrijfster Sabine Wisman heeft gehad, die haar voorstelde om een eigen

vierde deel te schrijven. Het is Daniëlle gelukt om honderd handgeschreven pagina’s te

schrijven.

Jil schreef op haar tiende, samen met een klasgenoot een boek, genaamd Ruby (Boekel &

Mandemaker, 2014). Dit boek was het begin van Jils groeiende interesse in boeken en het

schrijversvak, maar deze interesse verwaterde al snel. Toen Jil naar de eerste klas van de

middelbare school ging, knaagde het idee om weer te gaan schrijven bij Jil. Ze wilde graag

het verhaal, dat als een onschuldige kinderfantasie begon, afronden en hier een andere draai

aan geven. En dat is gelukt: vier jaar later heeft Jil op haar veertiende zelf nog een tweede

deel uitgebracht, genaamd Dag Vlinder (Mandemaker, 2018).

Het is voor de hand liggend dat wij, met onze achtergronden, kozen om ons onderzoek te

doen bij het vak Nederlands. Onze gedeelde passie voor alles wat te maken heeft met taal en

het schrijversvak komt hierin samen en is een handige basis voor dit profielwerkstuk.
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2. Inleiding
Kinderboeken vormen een belangrijke fundatie voor de ontwikkeling van een kind. Aan de

hand van kinderboeken van verschillende niveaus leren zij langzamerhand en stapsgewijs

zelfstandig lezen. Vaak wordt een kind van jongs af aan voorgelezen of “leest” een kind

prentenboeken. Als een kind in groep 3 terechtkomt begint de weg naar het zelfstandig lezen.

Hier komen de bekende AVI-niveaus aan bod. Deze helpen kinderen op de basisschool vanaf

groep 3 tot en met groep 8 stapsgewijs met het lezen van boeken op zijn of haar eigen tempo

en niveau. Maar aan welke eisen moeten kinderboeken voldoen om daadwerkelijk een goede

en betrouwbare hulp te zijn bij het leren lezen voor een kind? Hoe bepaal je of een boek

gekwalificeerd is om deze belangrijke taak te vervullen en of het boek een kind kan helpen

zich te ontwikkelen? Dat willen we in dit profielwerkstuk onderzoeken door erachter te

komen wat verschillende kinderboekenschrijvers als werkwijze gebruiken bij het schrijven

van hun kinderboeken. Deze informatie willen wij vergaren door verschillende schrijvers en

een uitgever te interviewen.

Voor ons onderzoek hebben we schrijvers en een redacteur geïnterviewd om erachter te

komen of er een formule is om een kinderboek te schrijven. Om deze formule te vormen

hebben we naast de interviews ook zelf onderzoek gedaan door kenmerken te verzamelen die

met elkaar overeenkomen in kinderboeken. Zo keken we naar de lengte van de boeken, de

zinslengte en het aantal woorden. We hebben drie kinderboeken gelezen en de kenmerken

van deze boeken verzameld en met elkaar vergeleken. Tijdens het lezen hebben we ook

notities gemaakt, zodat we bepaalde kenmerken die opvielen of vaak voorkwamen konden

gebruiken als bron van informatie voor onze deelvragen en het theoretische kader. We hebben

allebei de drie boeken gelezen. Deze boeken zijn: Poes Moos, geschreven door Marianne

Witte, De wilde prinses, geschreven door Hannah Steinebacher en De kleine detectives,

geschreven door Cressida Cowell.

Voor de interviews hebben we drie schrijvers en één bureauredacteur mogen interviewen:

Paul van Loon, Selma Noort, Chinouk Thijssen en Lily Koomen. Deze interviews hebben we

via Google Meet afgenomen en deels via de mail. We hebben vragen opgesteld die bij de

schrijver/bureauredacteur passen en aan de hand van die vragen willen we een handleiding

voor het schrijven/publiceren van een kinderboek opstellen.
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Door deze verschillende bronnen van informatie met elkaar te vergelijken hopen wij het

antwoord op onze hoofdvraag te geven en een mogelijke formule te kunnen opstellen voor

het ideale kinderboek. Aan de hand van deze formule gaan wij proberen een eigen

kinderboek te schrijven. We willen twee kinderboeken schrijven om te kunnen bewijzen dat

je met informatie van schrijvers, verschillende bronnen en onderzoeken op verschillende

AVI- niveaus, een correct en passend kinderboek kan schrijven. We hebben gekozen om de

twee boeken op de volgende twee AVI-niveaus te schrijven: AVI M3 en AVI M4. AVI M3 en

M4 zijn passende AVI’s bij de leeftijdscategorie 6 tot 8 jaar. Onze kinderboeken gaan we

schrijven aan de hand van de antwoorden van ervaren schrijvers die we hebben gekregen via

verschillende interviews en onderzoeken. Ook hebben we grondig onderzoek uitgevoerd naar

AVI en hoe je dit kunt toepassen bij het schrijven en keuren van een boek, waardoor we zelf

“AVI-proof”-kinderboeken kunnen schrijven. Met het schrijven van deze twee boeken geven

wij antwoord op onze hoofdvraag: hoe schrijven huidige Nederlandse kinderboekenschrijvers

boeken voor kinderen van 6 tot 8 jaar?
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3. Hypothese
Wij verwachten dat het antwoord op onze hoofdvraag eruit zal zien als een soort stappenplan

dat kinderboekenschrijvers hanteren bij het schrijven van een kinderboek en dat er geen

exacte formule uit zal komen, maar waarschijnlijk wel dat schrijvers veel dezelfde stappen en

manieren gebruiken bij het schrijven van een boek en dat die veel met elkaar overeen zullen

komen. Ook verwachten we dat de deelvragen vooraf al voor een deel beantwoord kunnen

worden door middel van verschillende bronnen van onder andere het internet. De deelvragen

hopen we vervolgens, na het afnemen van interviews, te kunnen aanvullen met informatie

van de geïnterviewde schrijvers. Ook denken we dat de informatie die uit ons eigen

onderzoek zal komen, veel overeen zal komen met de antwoorden van de schrijvers.

Voorafgaand aan het maken van de deelvragen en het theoretisch kader hebben we

verschillende bronnen verzameld die we mogelijk konden gebruiken voor ons

profielwerkstuk. Verschillende bronnen die wij willen gebruiken komen van websites of

blogs van schrijvers, dus daarom denken wij dat de antwoorden op de deelvragen veel

overeen zullen komen met de interviews. Met deze informatie kunnen we een conclusie

trekken en antwoord geven op de hoofdvraag. Maar om deze conclusie te testen willen wij

ook zelf een kinderboek schrijven, om te bewijzen dat je met de formule die uit de conclusie

komt ook echt een kinderboek kunt schrijven. Wij verwachten dat wij met deze gegevens

mogelijk een kinderboek kunnen schrijven.
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4. Uitgangspunten bij het schrijven van kinderboeken
a. Van technisch lezen naar AVI

AVI staat voor Analyse van Individualiseringsvormen. Om erachter te komen wat het

AVI-niveau, of het leesniveau, van een kind is wordt er een toets afgenomen op de

basisschool om te kunnen meten op welk niveau het kind zit (InfoNu, 2014). Het streven is

dat alle kinderen op de basisschool deze toets maken. Er wordt gekeken naar leessnelheid en

hoeveel fouten er gemaakt worden door het kind. De test om het AVI-niveau van een kind te

bepalen werkt alleen op leestechnisch niveau, omdat deze niet ingaat op de mate waarin het

kind ook daadwerkelijk begrijpt wat hij of zij leest en er wordt dan ook benadrukt dat deze

toets geen verder inzicht geeft in de ontwikkeling van het kind, maar dat de toets alleen het

leestechnisch niveau aantoont (Cito, 2021). Technisch lezen is het omzetten van letters in

klank en deze kunnen koppelen aan elkaar (Redactie Leraren van Nederland, 2019). In de

eerste plaats gaat het over het leren en herkennen van letters, daarna lettergrepen, woorden en

uiteindelijk zinnen. Een kind begint met technisch lezen door de zin woord voor woord

hardop te lezen. In het begin zijn dit meestal eenlettergrepige woorden en zo kort en simpel

mogelijk. Het begin van technisch lezen is de basis voor elk kind op de basisschool om zo

langzamerhand steeds grotere en ingewikkeldere zinnen te kunnen lezen en begrijpen. Dit is

volgens M. de Boer in Wijzer Over De Basisschool (2021) een zeer belangrijke stap die

zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Als er problemen optreden bij de basis van het technisch

lezen kan een kind makkelijk een taalachterstand oplopen. Het simpele woord voor woord

lezen is daarom erg van belang.

Als een kind eenmaal de basis van technisch lezen doorheeft, wordt er gekeken of het kind de

tekst ook goed kan voorlezen. Hierbij wordt er gekeken naar tempo, het toepassen van de

leestekens in de tekst, en toon (Uitgeverij Zwijsen, 2019). Als het kind dit onder de knie

heeft, worden er Cito-toetsen afgenomen om te peilen hoe goed het kind het technisch lezen

beheerst (zie kopje van “technisch lezen naar AVI”). Dit is nog voordat de AVI-toetsen

worden afgenomen. Deze Cito-toetsen worden afgenomen vanaf groep 3 tot en met groep 7.

Na de toetsafname in groep 3 komt AVI aan bod (Uitgeverij Zwijsen, 2019). Om de AVI van

een kind te bepalen wordt er een toets afgenomen die vergelijkbaar is met die van het

technisch lezen. Een kind leest een tekst hardop voor en de leerkracht houdt bij op welk

tempo het kind leest en hoeveel fouten er gemaakt worden. Aan de hand van deze gegevens

wordt dan het AVI-niveau bepaald (Strating, 2018). Deze AVI-toetsen zijn bij elke
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Nederlandse basisschool hetzelfde, mits zij gebruikmaken van de Cito-methode. De

Cito-methode is een betrouwbare en makkelijke manier om inzicht te krijgen in het

leesniveau van een kind. Cito meldt dan ook op hun site (2021) dat de teksten die verwerkt

zijn in de toetsen geschreven zijn door ervaren kinderboekenschrijvers (Annemarie Dragt en

Jan Paul Schutten) om de toetsen ook zo leuk mogelijk te maken voor kinderen. De

Cito-toetsen zijn gebruiksvriendelijker gemaakt in 2017 voor docenten en zorgverleners en

Cito meldt vaak in hun informatiebrochure (2021) dat zij er alles aan doen om hun methode

constant te blijven verbeteren op basis van de ervaringen van docenten en leerlingen.
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b. Opzet AVI en bepaling
Als het AVI-niveau bekend is kan het kind boekjes of teksten lezen die zijn gelinkt aan zijn of

haar AVI-niveau (Wikipedia-bijdragers, 2019). Om de moeilijkheidsgraad, of dus de AVI,

van een tekst te bepalen zijn er al sinds een lange tijd formules. In 1963 is de formule

ontwikkeld en deze wordt tot op heden nog steeds gebruikt (Wikipedia-Bijdragers 2019). Om

het AVI-niveau te bepalen werd er lang gebruik gemaakt van de Leesindex A van Brouwer

(1972). Aan de hand van woord- en zinslengte wordt de AVI bepaald. De formule ziet er als

volgt uit:

In deze formule in 2 L de gemiddelde zinslengte/aantal woorden per zin en L de gemiddelde200
3

woordlengte/aantal lettergrepen per woord.

Hoe lager de leesindex A, hoe moeilijker de tekst. Er zitten dan gemiddeld meer woorden in de zinnen

en woorden bevatten meer lettergrepen. De uitslag van deze formule kan je weergeven in een tabel,

zoals hierboven te zien is (Koolstra, 2008).
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c. Oud en nieuw
De AVI van nu is een stuk uitgebreider dan die van vroeger. De “oude” AVI had negen

niveaus, tot en met groep 8 (Abimo, z.d.). AVI 1 is de eerste AVI op de oude lijst. Dit was

voor kinderen die in groep 3 ‘maart’ zaten. Deze maanden werden gebruik om aan te tonen

hoe ver het kind in het schooljaar zat. Maart is dan het eind van het schooljaar en Kerst is aan

het begin van het schooljaar. Daarna volgde AVI 2, voor kinderen uit eind groep 3.

Vervolgens volgde november groep 4, maart groep 4 en eind groep 4. Voor groep 5 gold

hetzelfde systeem als voor groep 4. De laatste AVI, AVI 9, was voor Kerst groep 6. Hier

eindigde de lijst met AVI (Het Beste Kinderboek, 2020). Als het kind het AVI-niveau boven

‘Kerst’ groep 6 had, werden de boeken met dit niveau aangeduid met AVI 6>. Het oude

AVI-systeem werd in 1972 ontwikkeld en in 1994 nog eens gemoderniseerd (Johannes

Calvijn School, 2014). Uiteindelijk is het systeem drastisch veranderd in 2008. Het nieuwe

AVI-systeem ziet er als volgt uit:

Nieuwe AVI vergeleken met oude AVI (Basisschool Uilenburcht, 2021)

Nieuwe AVI vergeleken met groep (Leuk met kids, 2021).
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d. AVI op maat
Op papier zouden alle basisscholen in Nederland twee keer per jaar AVI-toetsen moeten

afnemen. Een keer in de zomer en een keer in de winter. Tussen deze twee data, die van de

winter-AVI toets en die van de zomer-AVI-toets, is vaak een groei te zien bij leerlingen, blijkt

uit het rapport van Uitgeverij Malmberg (2014). Daarom is er bijvoorbeeld een M4 AVI en

een E4 AVI (Valkema & Van de Vijver, 2021). AVI M4 laat zien dat het kind op het niveau zit

van iemand die halverwege groep 4 is. AVI E4 betekent dat het kind op het niveau van eind

groep 4 zit. Dat maakt de AVI-methode voor veel kinderen een goede methode, omdat deze

veel uitgebreider is dan de oude versie. Op deze manier is lezen voor kinderen op de

basisschool een stuk aangenamer omdat het leesniveau specifieker is geworden met deze

nieuwe lijst (J, 2018). De AVI-methode werd veranderd omdat de oude AVI sterk verouderd

was. Zo sloten de teksten niet meer aan bij de belevingswereld van veel kinderen en waren

resultaten niet meer representatief. Om deze redenen is de AVI-methode toen ook afgekeurd

door de Onderwijsinspectie (Van der Bijl, 2016). De nieuwe AVI-methode zou inclusief

moeten zijn voor meer kinderen en bevat dus meer niveaus. Hierdoor konden AVI-niveaus

makkelijker worden bepaald. De nieuwe AVI-methode zorgt ervoor dat het toetsen op

AVI-niveaus gemakkelijker gaat, zowel voor de onderwijzer als voor het kind.

De AVI-toets is onafhankelijk van de methode die de school gebruikt en is van Cito. Uit deze

toets komt een bepaald niveau. Als het kind boeken leest op zijn of haar AVI-niveau, sluiten

de boeken goed aan op het leesniveau van het kind en zal het kind gemakkelijk zelfstandig

kunnen lezen. Dat wil zeggen zonder al te veel moeite of zonder fouten te maken (Cito,

2021). Elk jaar wordt het kind opnieuw getest om te bepalen of het kind genoeg groei

vertoont en zijn of haar leeftijd past bij het gemiddelde niveau van leeftijdsgenootjes. Als

kinderen niet genoeg groei vertonen, of duidelijk moeite hebben met het lezen, wordt er

nogmaals een AVI-toets afgenomen en soms nog een DMT-toets. Een DMT-toets is een toets

waarbij een kind zoveel mogelijk woorden opleest in drie minuten. Hier komt een uitslag uit

die gelinkt kan worden aan het AVI-niveau (Redactie Mamagids, 2020). Als dit AVI-niveau

sterk afwijkt van het gemiddelde niveau van leeftijdsgenoten, kan er verder onderzoek

gedaan worden en kan er een diagnose worden gesteld, zoals dyslexie (Schumacher, 2021).
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De AVI-toets die elk jaar wordt afgenomen noem je ook wel de CILT. CILT betekent Cito

Index voor de LeesTechniek. Aan de hand van de CILT bepaal je het AVI-niveau van een

kind of van een boek. De CILT is dus de uitslag die uit een test komt, deze test is of voor een

kind of dus voor een boek (Cito, 2007). Om de CILT van een kind te bepalen worden er twee

soorten toetsingen gedaan. In groep 3 een leestechniektoets en van groep 3 tot en met groep 8

een leestempotoets (Bos, 2016). De CILT wordt soms ook wel de technische leesvaardigheid

genoemd.
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e. Schrijvers en AVI
Net als een leerling heeft een boek ook een eigen AVI-niveau. Een schrijver kan zijn of haar

boek laten keuren bij Cito en krijgt dan te horen welk AVI-niveau bij zijn of haar boek hoort.

Dit mag de schrijver op zijn of haar boek laten zetten, zodat kinderen ook buiten school

boeken kunnen kopen en lezen die bij hun AVI-niveau horen. In de bibliotheek zijn

kinderboeken vaak gesorteerd op AVI-niveau, zodat kinderen gemakkelijk op hun niveau

boeken kunnen zoeken én lenen.

Kinderboeken heb je in allerlei genres en soorten, waardoor er bijna voor ieder wat wils is.

Maar hoe maak je nou een écht goed kinderboek? En aan welke eisen moet het boek voldoen

om enigszins succesvol te kunnen worden? Daar is natuurlijk geen exacte formule voor, want

kinderen en trends blijven zich constant vernieuwen. Er is natuurlijk niet maar één echt goed

kinderboek, dat zijn een heleboel. Wel zijn er natuurlijk bepaalde trucs die een schrijver kan

toepassen om het boek aantrekkelijk te maken, zodat kinderen het überhaupt een kans geven

als zij het betreffende boek in de boekhandel zien liggen.

Plaatjes blijven belangrijk. Onafhankelijk van de leeftijd, blijven plaatjes geliefd. Natuurlijk

hoeft het boek niet vol te staan met duizenden plaatjes,  want dan lijkt het meer op een

prentenboek. Maar af en toe een illustratie kan al heel wat doen voor een kind om te

overwegen om het boek te lezen (D, 2018). Een illustratie in de hoek van de bladzijde om de

2 à 3 pagina’s kan het boek al veel interessanter maken voor een kind, een stuk meer dan

alleen maar witte pagina’s met een hoop letters. Opvallende kleuren of bijzondere illustraties

zijn natuurlijk geen must, maar dit is wel een belangrijke factor voor een succesvol

kinderboek (Sikkel, 2018). Ook de omslag van het boek vormt een belangrijke factor bij de

keuze die kinderen maken om het boek wel of niet aan te schaffen. Maar dit heeft puur

invloed op de aantrekkelijkheid van het boek voor kinderen, en niet op hoe een schrijver

daadwerkelijk een goed kinderboek schrijft. Het kan wel een belangrijk punt zijn om over na

te denken als een auteur een boek wil publiceren.

Wat kinderboekenschrijvers ook op weg kan helpen met het schrijven is de jaarlijkse

Kinderboekenweek. Hier is altijd een thema aan verbonden. Als een schrijver het moeilijk

vindt om gewoon te beginnen met schrijven of een thema te bedenken, kan de

Kinderboekenweek een handig hulpmiddel zijn, vertelt Marianne Velsink in haar artikel op

Kinderopvangtotaal (2017). Vaak is het thema vrij, maar wel gebonden. Zo heb je het

fantasy-genre: dan is er sprake van een duidelijk thema en heeft de schrijver nog veel
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vrijheid. En zo zijn er veel vergelijkbare genres. In 2017 was het thema ‘Gruwelijk eng!’, en

hiermee zou een schrijver op heel veel verschillende manieren aan de gang kunnen.

Ook kan een schrijver ervoor kiezen om trends of interesses van kinderen te verwerken in het

boek. Alhoewel veel (kinderboeken)schrijvers waarschuwen om hiermee niet té ver te gaan

en niet te veel “moderne taal” te verwerken. Schrijf levendig maar probeer niet té modern te

zijn, want hier knappen, volgens Manon Sikkel in Het Parool (2018), kinderen echt op af.

Kinderen zijn vaak erg duidelijk in het aangeven van hun interesses, dus hier kan een

schrijver vooraf onderzoek naar doen.
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f. Lengte van een kinderboek
De lengte van een kinderboek heeft op verschillende manieren invloed op de mate waarin een

kind geïnteresseerd is in het boek. Een kind zal waarschijnlijk niet heel warm lopen voor een

dikke pil of een uitgebreide roman, zeker als het kind net begint met lezen. De ideale lengte

van een kinderboek voor kinderen van 6 à zeven jaar ligt rond de 30 - 40 pagina’s

(Boekengilde, 2021). Boeken met dit aantal pagina’s liggen rond het niveau AVI 4, dat het

standaardniveau voor kinderen uit groep 4 is. Het is belangrijk om voor deze doelgroep van

kinderen van 6 à 7 jaar, een niet te langdradig boek te schrijven. Kinderen rond deze leeftijd

hebben net geleerd te lezen, dus het is belangrijk om korte en duidelijke zinnen te gebruiken

in het boek. De ideale zinslengte ligt rond de vijf woorden voor kinderen die net beginnen

met lezen (Douglas, 2021). De boeken waarmee kinderen leren lezen bevatten geen komma's,

om het lezen voor kinderen zo makkelijk mogelijk te maken. Zo is het begin en het einde van

de zin duidelijk, waardoor kinderen gemakkelijk zelfstandig kunnen lezen (Schaatsbergen,

2012). Naarmate kinderen ouder worden, kunnen zinnen worden uitgebreid en complexer

worden gemaakt. Het gebruik van verschillende leestekens begint in de fase na groep 4.
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g. Eisen voor AVI
Zoals eerder vermeld onder het kopje ‘Schrijvers en AVI’ kunnen schrijvers hun boek laten

keuren bij Cito om zo een AVI-niveau te kunnen linken aan hun kinderboek. Schrijvers

kunnen ook zelf een cursus volgen om erachter te komen hoe je een kinderboek begrijpelijk

houdt voor een kind en aan welke andere eisen een kinderboek moet voldoen (Schrijven

Online, z.d.). Als redacteurs een kinderboek keuren is de kans groot dat ze dit op basis van

AVI doen. Per AVI-niveau zijn er eisen waaraan een boek moet voldoen en er zijn juist ook

onderdelen die nog niet van toepassing zijn bij een bepaalde AVI. De eisen betreffen onder

andere het aantal woorden en uit wat voor letters en klanken de woorden bestaan

(Zachariasse, 2014). Belangrijk voor de auteur is om een boek te lezen door de ogen van

beginnende lezers. Het kost kinderen veel moeite om een tekst te lezen als ze beginnend lezer

zijn, dus het is belangrijk dat het boek duidelijk is, maar ook vermakelijk of spannend

(Polhuijs, 2021).

Een AVI-niveau van een boek wordt berekend aan de hand van twee factoren: de lengte van

de woorden in aantal letters en het al dan niet hoogfrequent zijn van de woorden (Koomen,

2021). Voor de redacteur is er een lijst met tekstkenmerken en woordtypen per AVI, zodat de

redacteur precies kan aflezen wat het boek wel en niet bevat. Lily Koomen, die werkzaam is

bij Kluitman, een uitgeverij van veel (kinder)boeken en gevestigd in Alkmaar, vertelt in een

interview (2021) dat ze schrijvers aanmoedigen om ook woorden te gebruiken die bij een

hoger AVI-niveau horen dan de rest van de tekst. Redacteurs zijn dan vaak ook flexibel bij dit

soort woorden. Bij het keuren van een boek wordt er dus gelet op zinslengte, hoeveel zinnen

per regel, of er samengestelde zinnen zijn en of er gebruikt wordt gemaakt van hoofdletters

(Timmermans, 2015). Al deze eigenschappen zijn bij de AVI’s verschillend. Er wordt

gekeurd op woordtypen, welke klanken er mogen worden gebruikt en welke samenstellingen

van letters gebruikt mogen worden. Ook wordt er gelet op hoeveel lettergrepen woorden

bevatten (W, 2021). Als een schrijver een boek wil schrijven op een bepaald AVI-niveau,

maar het wijkt hier sterk vanaf, kan het voorkomen dat redacteurs het boek afwijzen

(Koomen, 2021).
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5. Schrijven in de praktijk
Nu we de theorie van het schrijven van een kinderboek en de geschiedenis van AVI hebben

onderzocht, gaan we verder met het praktische deel van het schrijven. Hoe schrijven

schrijvers een kinderboek? Deze informatie helpt ons met het trekken van een conclusie en

met het maken van een stappenplan voor het schrijven van onze eigen kinderboeken. Zoals

eerder vermeld in de inleiding, doen wij twee praktische onderzoeken. Eerst onderzoeken we

aan welke eisen kinderboeken moeten voldoen door middel van het lezen van verschillende

kinderboeken. Welke kenmerken komen overeen in succesvolle kinderboeken? Door deze

informatie te verkrijgen kunnen wij onze formule om zelf een kinderboek te schrijven, beter

samenstellen. Voor ons andere onderzoek hebben we schrijvers en een redacteur mogen

interviewen om te horen hoe zij een kinderboek schrijven of keuren.
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a. Factoren tot succes

In dit onderzoek hebben we drie kinderboeken gelezen die alle drie gelinkt zijn aan

een AVI. De AVI’s van deze boeken zijn AVI M3 en E3. AVI M3 past bij kinderen die

in begin groep 3 zitten. AVI E3 past bij kinderen die aan het eind van groep 3 zitten of

aan het begin van groep 4. Deze kinderen zijn ongeveer 6 à 7 jaar oud. Met dit

onderzoek willen we onze formule versterken, die we kunnen opstellen aan de hand

van informatie van experts en kenmerken van kinderboeken. Ook kunnen we onze

conclusie op de hoofdvraag nog beter beantwoorden doordat we meerdere bronnen en

onderzoeken hebben gedaan. Voor het onderzoek dat we hier gaan beschrijven hebben

we drie boeken gelezen (zie het lijstje hieronder). We hebben tijdens het lezen notities

gemaakt en gelet op twee factoren: het aantal bladzijden en het gemiddelde aantal

woorden dat per zin wordt gebruikt.

Boeken gebruikt bij het onderzoek:

● De kleine detectives - Cressida Cowell (2021)

● Poes moos - Marianne Witte (2014)

● De wilde prinses - Hannah Steinebacher (2017)
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I. Resultaten:

Boek Aantal bladzijden

De kleine detectives 36

Poes Moos 29

De wilde prinses 24

Boek Gemiddeld aantal woorden per zin

De kleine detectives 6,7

Poes Moos 4,6

De wilde prinses 7,7

Figuur 1: Staafdiagram die het aantal bladzijden per boek en het gemiddelde hiervan weergeeft, opgesteld uit onderzoek

(2021).
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Figuur 2: Staafdiagram die het aantal woorden per zin en het gemiddelde hiervan weergeeft, opgesteld uit onderzoek (2021).
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II. Overeenkomsten en verschillen
Wat vrijwel meteen opvalt is dat de zinnen in de drie boekjes kort en duidelijk zijn en

daardoor voor jonge kinderen makkelijk zijn te begrijpen. Er staan weinig onnodige woorden

in de zinnen waardoor er bijna altijd een zin per regel in de boekjes staat. Vaak zijn deze

zinnen niet langer dan 6 woorden en zijn de woorden in de zin kort en duidelijk. De zinnen

bevatten geen ingewikkelde lettercombinaties en ook geen woorden met meerdere

lettergrepen. In sommige boekjes wordt er ook geen gebruik gemaakt van hoofdletters. Dit

kenmerk komt vaak voor bij de lagere AVI’s, vooral bij AVI start en M3. Deze AVI-niveaus

passen goed bij een kind in groep drie en/of een kind van 6 jaar. In vrijwel alle boekjes wordt

er gebruik gemaakt van leestekens, punten en uitroeptekens. Dit is een kenmerk van de wat

hogere AVI’s, zoals E4 en M5. Deze niveaus passen goed bij iemand uit groep 4 of groep 5

en/of een kind van 8 jaar.

Er valt een verschil op te merken tussen het boek “Poes Moos” en de overige boeken. Dit

boek bevat minder woorden per zin. Dit verschil is te verklaren omdat dit boek AVI M3 heeft.

AVI M3 is geschikt voor jongere kinderen, van rond de 6 jaar, en deze kinderen zullen een

minder ontwikkeld leesniveau hebben. Bij dat lagere leesniveau passen deze kenmerken

goed: minder woorden per zin maakt het gemakkelijker voor een kind om het boek te kunnen

blijven volgen. Daartegenover heeft bijvoorbeeld “De wilde prinses” AVI E3. Dit boek is dus

op het niveau van kinderen die aan het eind van groep drie zitten. Deze kinderen hebben bijna

een jaar meer leeservaring en kunnen daarom op een hoger niveau lezen. Het enige gebied

waarop de boeken met elkaar verschillen heeft dus betrekking op het verschil in AVI-niveau.

De boekjes die we voor ons onderzoek hebben gebruikt variëren van AVI M3 en AVI E3.

Ondanks dat deze AVI-niveaus qua groep of leeftijd van het kind niet veel met elkaar

verschillen is er wel degelijk een verandering in de kenmerken van de boeken die wij hebben

onderzocht: het aantal bladzijden en het aantal woorden per zin. Deze twee kenmerken

vormen samen een deel van de factoren waarop een AVI-niveau wordt gebaseerd (dit is terug

te vinden in bijlage 5). Uit de grafiek is dan ook meteen op te maken dat “Poes Moos” AVI

M3 heeft en de andere twee boeken AVI E3, omdat deze cruciale verschillen goed af te lezen

zijn (aantal bladzijden en aantal woorden per zin).
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b. Uitwerkingen interviews
Alle drie de schrijvers schrijven kinderboeken en één schrijver heeft ook ervaring met het

schrijven voor volwassenen. Voor onze interviews hebben we vragen bedacht die ons kunnen

helpen bij het samenstellen van een formule voor het schrijven van een kinderboek. Ook

hebben we bij het uitnodigen van de schrijvers onze hoofd- en deelvragen vermeld en hier

hebben zij ook antwoord op gegeven. Naast de drie schrijvers hebben wij ook nog een

bureauredacteur mogen interviewen. Omdat wij geen uitgever hebben kunnen interviewen

hebben we via Lily Koomen (volledige interview transcripten zijn opgenomen in bijlage 3)

antwoorden kunnen krijgen op vragen over de rol van de uitgever bij het maken van een

kinderboek.
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I. De experts aan het woord
Wat opvalt bij alle drie de interviews is dat de schrijvers allemaal ook ervaring hebben met

het schrijven voor andere doelgroepen en leeftijdscategorieën. Toch vinden zij het schrijven

van kinderboeken het leukst. De schrijvers vertellen dat zij zich bij het schrijven van

kinderboeken heel vrij voelen en dat zij hun hele fantasie kwijt kunnen in het kinderboek. Zo

vindt Chinouk Thijssen (zie bijlage 4) het heel fijn dat ze haar kinderboeken niet per se

kloppend hoeft te maken, terwijl ze juist wel deze druk voelt bij Young-Adultboeken.

Kinderboeken zijn vaak licht, vrolijk en mooi en creëren een soort fantasiewereld.

Selma Noort (zie bijlage 2) vindt het mooie aan haar werk dat ze een optimistische wereld

kan maken voor kinderen, of kinderen juist kan meenemen naar een hele spannende of

bijzondere wereld met haar boeken. De schrijvers zijn het er allemaal over eens dat het

schrijven van kinderboeken lastiger is dan het schrijven voor een oudere doelgroep, zoals het

schrijven voor Young-Adult of voor volwassenen. Ook redacteur Lily Koomen (zie bijlage 3)

bevestigt dit. Ze vertelt dat schrijven voor een laag AVI-niveau erg lastig is en dat hier echt

talent voor nodig is. Dit komt doordat het taal- en woordgebruik, zeker voor hele jonge

lezers, zeer gelimiteerd is. Juist bij dat niveau is het belangrijk dat een jong kind het boek

zelfstandig moet kunnen begrijpen en/of lezen. Zo zegt Selma Noort (zie bijlage 2) dat zinnen

kort en duidelijk moeten zijn. Verbanden en begrippen in het verhaal moeten duidelijk genoeg

zijn, zodat het niet als een gehele uitleg overkomt voor een kind, en de uitleg die er gegeven

wordt, moet onopvallend verweven worden in de dialogen. Uit de interviews met de

schrijvers blijkt een boek begrijpelijk houden voor kinderen nog een hele opgave te zijn. Dit

komt omdat er een hoop factoren zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Paul van

Loon (zie bijlage 1) geeft aan dat het belangrijk is om dichtbij de kern van het verhaal te

blijven en zinnen kort en bondig te houden. Dit kenmerk blijkt een terugkerend kenmerk zijn,

dat in bijna elk kinderboek voor kinderen van 6 tot 8 jaar voorkomt. De woorden in de zinnen

moeten goed bij het niveau van het kind passen. Hier zijn lijsten voor opgesteld, zodat

redacteuren zoals Lily Koomen (zie bijlage 3) de AVI van een boek kunnen bepalen en

kunnen aflezen of de woorden goed bij het niveau passen en niet te moeilijk zijn. Woorden

die gebruikt worden in een kinderboek moeten zorgvuldig geselecteerd worden, zodat ze

aansluiten bij de woordkennis van kinderen van nu. Woorden bij het niveau van kinderen van

6 tot 8 jaar hebben bepaalde eigenschappen en worden speciaal uitgekozen om het lezen van

een boek voor kinderen haalbaar te maken, maar soms gebruiken schrijvers ook woorden van
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een hoger niveau. Selma Noort (zie bijlage 2) legt uit dat zij dit ook doet om kinderen uit te

dagen en leergierig te maken. Een truc die Selma Noort gebruikt is een lastig woord in een

verhaal verwerken en dan een personage in haar boek de betekenis van het lastige woord te

laten vragen aan diens ouders. Zo krijgt de jonge lezer het lastige woord uitgelegd op een

onnadrukkelijke manier.

De schrijvers gaven aan soms moeite te hebben om hun woordgebruik simpeler te maken.

Chinouk Thijssen (volledige interview transcripten zijn opgenomen in bijlage 4) vindt dat het

woordgebruik een belangrijke factor is voor het aantrekkelijk maken en aantrekkelijk houden

van een boek voor een kind van 6 tot 8 jaar. Té moderne woorden zullen kinderen niet

begrijpen of juist misplaatst vinden, maar ouderwetse woorden zullen ook niet begrijpelijk

zijn voor kinderen. Moderne toevoegingen zijn volgens Selma Noort (zie bijlage 2) wel in

zekere mate belangrijk. Zo let Selma Noort erg op diversiteit en volgens haar moeten alle

mensen die te vinden zijn in onze samenleving ook terugkomen in haar boeken, dus ook

mensen met een beperking en mensen van alle kleuren en afkomsten.

Vaak wordt er in boeken voor kinderen van 6 tot 8 jaar in de tegenwoordige tijd geschreven,

zodat het verhaal duidelijk blijft om te kunnen volgen en hoeven kinderen nog niet met

werkwoordsvervoegingen te maken te krijgen. Een afwisseling tussen dialoog en

beschrijvingen houdt het verhaal actief en leuk genoeg om te blijven lezen. Afwisseling is

dus heel belangrijk, zegt Selma Noort (zie bijlage 2). Ook zegt Chinouk Thijssen (zie bijlage

4) dat humor belangrijk is en zij voegt dit dan ook toe aan haar boeken door

ongeloofwaardige gebeurtenissen te verwerken in het verhaal. Selma Noort (zie bijlage 2) is

het hier ook mee eens. Noort verwerkt deze humoristische toevoegingen door woordgrapjes

en spannende, maar toch grappige opvattingen te gebruiken. Naast humor gebruiken

schrijvers ook vaak onderwerpen die kinderen zelf ook tegenkomen in hun dagelijks leven,

zoals interactie met familie en vrienden, maar ook de liefde speelt vaak een rol. Zo kunnen

kinderen zich herkennen in de boeken die ze lezen.
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II. De redacteur

Schrijvers werken nauw samen met een redacteur van een uitgeverij om zo het beste resultaat

te krijgen voor het kinderboek. De redacteur wijst de schrijver bijvoorbeeld op bepaalde

zaken die lastig zijn om te begrijpen voor een kind of op stukjes van het boek die niet

helemaal lekker lopen. Volgens Selma Noort (zie bijlage 2) moet de verhouding tussen

schrijver en redacteur net zo zijn als een vriendschap: het moet echt van twee kanten komen.

Een redacteur moet eerlijk en vakkundig werken, maar voor de schrijver is het volgens Noort

ook belangrijk om aan te geven dat sommige stukjes echt niet geschrapt kunnen worden. Als

schrijver heb je ten slotte een visie voor het boek en soms deelt de redacteur deze niet. Een

uitgeverij en de redacteur moeten echt bij een schrijver passen, zodat de schrijver optimaal

zijn werk kan doen. Anders komt het werk misschien niet helemaal tot zijn recht.

Een samenwerking tussen redacteur en schrijver begint al vroeg in het proces van het

schrijven van een boek. De schrijver biedt zijn synopsis, een korte weergave van het verhaal,

aan zodat de redacteur van te voren weet waar het verhaal over gaat en zich hierin kan

verdiepen. Als de redacteur de synopsis niet goed genoeg vindt, vindt er een overleg plaats

tussen schrijver/redactie/uitgever en krijgt de schrijver de kans om zijn verhaal aan te passen.

Als de synopsis dan eenmaal goed is kan de schrijver beginnen met schrijven. Als het verhaal

klaar is, stuurt de schrijver het werk terug naar de redacteur. Bureauredacteur Lily Koomen

(zie bijlage 3) maakt vaak mee dat het verhaal dan nog niet helemaal goed is en soms moet de

schrijver nog stukjes aanpassen en herschrijven. Vaak doet een redacteur suggesties,

bijvoorbeeld als er voor de lezer iets nog niet helemaal duidelijk is. Ook merkt de redacteur

eventuele taalfouten op, vertelt Paul van Loon (zie bijlage 1).

Als er wordt gesproken over schrijvers voor kinderen van 6 jaar komt AVI in beeld. In

principe gaat het begin van het proces hetzelfde als bij andere kinderboeken, maar aan AVI

zijn strenge eisen (auteursinstructies zijn opgenomen in bijlage 5) verbonden. Schrijvers

moeten zich aan deze strikte regels houden om op het daarvoor, door de redacteur bepaalde

niveau, te blijven.

Als een schrijver voor AVI besluit te schrijven, begint er een nieuw proces. De redacteur zal

aan de hand van strikte regels een AVI-niveau linken aan het manuscript. Ook wordt gekeken

of er veel vraag is naar boeken van een bepaald AVI-niveau. Soms worden er boeken

aangeboden bij Lily Koomen (zie bijlage 3) met een verondersteld AVI-niveau. Als het
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AVI-niveau namelijk niet klopt, geeft de redacteur dit meteen aan en wijst vaak ook meteen

het manuscript af omdat het heel lastig is om een verhaal dat al geschreven is aan te passen

naar het juiste AVI-niveau.

Naast het gegeven dat kinderboeken (gelinkt aan een AVI-niveau) gekeurd worden op de

eisen van het bepaalde AVI-niveau, zijn er ook nog andere eisen waar een redacteur naar

kijkt. Volgens Lily Koomen (zie bijlage 3) is het belangrijk dat ook de inhoud past bij de

doelgroep, dat het boek prikkelend is voor kinderen en dat de woordkeuze aansluit bij de

doelgroep. Ook vindt Koomen het belangrijk dat kinderen zich kunnen herkennen in de

hoofdpersoon en zich kunnen identificeren met bepaalde personages. Een veelvoorkomend

kenmerk van een kinderboek is ontwikkeling. Er is bijvoorbeeld een verlegen kind dat opeens

heel dapper wordt en voor zichzelf opkomt. Humor is ook een veelvoorkomend kenmerk wat

kinderen prikkelt om verder te lezen en zo worden ze als het ware ook beloond voor het

lezen.

Ook hebben we van Lily Koomen (zie bijlage 3) een document mogen ontvangen waarin

duidelijk staat beschreven waar een boek op verschillende AVI-niveaus aan moet voldoen.

Aan de hand van dit document kan een schrijver stap voor stap een verhaal schrijven en is het

duidelijk wat er wel en niet in het verhaal mag zitten qua woord- en taalgebruik. Zo zijn er

per AVI-niveau verschillende woorden die heel goed bij het AVI-niveau passen en daarom

goed zijn om te gebruiken in een boek, maar  er zijn ook woorden die nog niet bij het

AVI-niveau passen en nog niet makkelijk te begrijpen of te lezen zijn voor kinderen die lezen

op dat bepaalde AVI-niveau. Deze informatie vormt een hele duidelijke indicator om te

bepalen of het kinderboek voor onze doelgroep (kinderen van 6 tot 8 jaar) aan de AVI-eisen

voldoet en of het dus ook begrijpelijk is voor kinderen van deze leeftijd.
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III. Het werk van de redacteur
Een goed kinderboek wordt natuurlijk gekozen uit een groot aantal manuscripten wat

uitgeverijen binnenkrijgen. Lily Koomen (zie bijlage 3) vertelt dat Uitgeverij Kluitman per

jaar ongeveer 900 manuscripten binnenkrijgt. Uit deze grote stapel doen mensen zoals Lily

Koomen veel keuringen om het manuscript van een goed kinderboek te selecteren en/of te

verbeteren. Volgens Lily Koomen (zie bijlage 3) moeten echt goede manuscripten zich

onderscheiden en iets extra’s hebben. Het boek moet iets toevoegen binnen het aanbod van

boeken die reeds verschenen zijn. Als een manuscript hier niet aan voldoet zal de kans klein

zijn dat een uitgeverij hier daadwerkelijk iets mee zal doen. Ook wordt er naar schrijfstijl en

vlotheid gekeken en er wordt rekening mee gehouden of er eventueel een serie van gemaakt

kan worden. Alle manuscripten worden zorgvuldig gelezen en gekeurd door een

(bureau)redacteur. Als een manuscript veelbelovend lijkt wordt het door een tweede persoon

gelezen. Als allebei de lezers het manuscript goed vinden wordt het naar de uitgever gestuurd

om te kijken of de uitgever het daadwerkelijk ook wil uitgeven. De uitgever beoordeelt het

manuscript. Er zijn maar weinig boeken die heel goed beoordeeld worden en ook uitgegeven

worden. Soms is het niet origineel of gewoonweg niet goed geschreven, want volgens Lily

Koomen (zie bijlage 3) is een (goed) kinderboek schrijven niet makkelijk.

Wanneer een boek wél door de keuring heenkomt en goedgekeurd wordt om uitgegeven te

worden, wordt er contact gelegd tussen uitgever en auteur. Lily Koomen (zie bijlage 3) legt

uit dat er op het moment dat de auteur verder aan de slag gaat met het verhaal, een vormgever

wordt ingeschakeld en soms ook een illustrator. De vormgever zorgt voor belettering op de

omslag (titel, lettertype, kleur) en zet alles op de omslag, dus ook de serietitel, ondertitel,

eventuele logo’s en het bijbehorende AVI-niveau. Natuurlijk komt daar ook de naam van de

auteur bij en die van een eventuele illustrator. Op de rug komen de titel, de auteursnaam, het

logo van de uitgeverij en het AVI-niveau te staan. Op de achterkant komen nogmaals de titel,

de auteursnaam, de naam van de illustrator, een flaptekst, het ISBN-nummer, de

leeftijdsaanduiding, het logo van de uitgeverij en het AVI-niveau te staan. Koomen legt uit

dat de uitgever alle fases binnen het proces controleert en/of corrigeert om zo samen met de

auteur tot het beste resultaat te komen. Als het verhaal klaar is wordt het naar Lily Koomen

gestuurd en naar andere bureauredacteuren. Zij keuren het nog een laatste keer. Als dit

gedaan is komt de corrigeerfase: er wordt dan gekeken naar inhoud, feiten en taalfouten.
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Als dit allemaal is afgerond wordt de tekst gezet bij een zetter en die stuurt vervolgens de

uitgeverij een drukproef. Deze drukproef wordt dan nogmaals gecorrigeerd en de fouten

worden aangepast door de zetter. Vervolgens, vertelt Lily Koomen (zie bijlage 3), krijgen zij

en haar collega’s de laatste proef, de revisie. Zij lezen dan de tekst door en er mogen dan echt

geen fouten meer in zitten. De auteur leest ook de verbeterde versie en beoordeelt of hij/zij

het eens is met de aanpassingen en de uiteindelijke versie. Soms kan het zo zijn dat de auteur

het hier niet mee eens is. Als de auteur het er wel mee eens is wordt de tekst gedrukt, samen

met de omslag. De proef die hieruit komt heet het ozalid. Dit is de allerlaatste kans om fouten

te herstellen, daarna wordt het boek als oplage gedrukt.
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6. Conclusie
In dit profielwerkstuk zijn wij op zoek gegaan naar het antwoord op onze hoofdvraag: hoe

schrijven huidige Nederlandse kinderboekenschrijvers boeken voor kinderen van 6 tot 8 jaar?

Aan de hand van theoretisch onderzoek en interviews hebben wij antwoord proberen te

krijgen op deze vraag. Zoals aan het begin van ons profielwerkstuk genoemd is, is er geen

exacte formule op te stellen voor hoe je een kinderboek schrijft. Maar met de informatie uit

onze onderzoeken hebben we wel een stappenplan kunnen samenstellen, en deze komt dicht

in de buurt van een formule.

Uit onze onderzoeken is gebleken dat er wel degelijk een handleiding is voor het schrijven

van een kinderboek. Schrijvers vertellen dat er bepaalde kenmerken zijn waar een kinderboek

aan moet voldoen en dat er trucjes zijn die zij toepassen om een kinderboek op het juiste

niveau te schrijven, zodat het lezen van het kinderboek leuk maar ook gemakkelijk is voor

een kind. Uit het onderzoek is ook duidelijk naar voren gekomen aan welke praktische

voorwaarden een boek moet voldoen. Zo is het heel duidelijk hoeveel bladzijden, woorden

per zin en regels een kinderboek moet bevatten om ervoor te zorgen dat het voor de

leeftijdscategorie van 6 tot acht jaar goed te volgen blijft en dat het boek op het juiste niveau

is. Ook zijn we erachter gekomen hoe je bijvoorbeeld begrippen die sommige kinderen nog

niet kennen toch kan verwerken in een kinderboek en welke trucs schrijvers dan toepassen.

De schrijvers hebben in de interviews ook gedeeld welke thema’s zij het liefste in hun boeken

verwerken en wat voor toevoeging dit geeft aan het kinderboek. Aan de hand van deze

informatie hebben wij een lijstje kunnen opstellen met thema’s en gebeurtenissen die handig

en leerzaam zouden kunnen zijn voor in het kinderboek dat wij gaan schrijven naar

aanleiding van ons onderzoek.

Ook is naar aanleiding van de interviews duidelijk geworden dat een kinderboek schrijven

niet makkelijk is. De schrijvers benoemden dat het schrijven van een kinderboek een stuk

moeilijker is dan het schrijven van een boek voor volwassenen. Het taalgebruik is anders,

kinderen hebben een minder brede woordenschat dan volwassenen en dus moet de schrijfstijl

daarop worden aangepast. Tevens moet het boek begrijpelijk en leuk blijven voor een kind.

Zo moet een schrijver rekening houden met actuele thema’s. Wat vinden kinderen van nu

leuk? Waar liggen hun interesses? Dit zijn allemaal factoren die ervoor zorgen of het boek

een goed kinderboek is of niet. Een kinderboek schrijven dat ook echt leuk is en goed te lezen
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is door een kind, is nog een hele opgave en dit lukt niet zomaar. Toch hebben wij besloten om

het te gaan proberen. Na het doen van verschillende onderzoeken zijn de kenmerken en eisen

voor een kinderboek toch duidelijk geworden voor ons en hebben we zelf een handleiding

gemaakt voor het schrijven van onze kinderboeken. Aan de hand van deze volgende punten

zou je dus daadwerkelijk een kinderboek kunnen schrijven, dus ja, er is een soort formule

voor het schrijven van een kinderboek. Deze formule is te vinden onder het kopje “De

formule”.

Om onze conclusie te bewijzen hebben wij twee kinderboeken geschreven. We hebben een

kinderboek geschreven op AVI M3 en op AVI M4. Deze kinderboeken hebben wij

geschreven aan de hand van het stappenplan dat hieronder in de conclusie te vinden is. Het

kinderboek dat wij op AVI M3 (past bij groep 3 en/of een kind van 6 jaar) hebben geschreven

heet Sally de schattige salamander. Dit boek gaat over een Salamander die buitengesloten

wordt en het daar erg lastig mee heeft. In dit boek hebben wij inhoudelijke kenmerken

gebruikt die aangeraden werden door de geïnterviewde schrijvers. We hebben de

hoofdpersoon een ontwikkeling door laten gaan, zodat het verhaal voor kinderen herkenbaar

zou kunnen zijn of dat het als een bron van zelfvertrouwen kan werken. Ook hebben we het

boek volgens AVI geschreven en we hebben alle eisen waaraan het boek moet voldoen,

verwerkt in het verhaal. Ons tweede boek hebben wij op AVI M4 (past bij groep 4 en/of een

kind van 7 à 8 jaar) geschreven. Dit boek heet Het kleine geitje. Het gaat over een jongen die

Tom heet. Tom moet van zijn moeder een kleinigheidje voor zijn oma halen. Tom weet niet

wat dat betekent en gaat de hele stad af om bij verschillende mensen te vragen wat een

kleinigheidje is. Iedereen heeft hier zijn eigen betekenis voor en dat leidt tot grappige

momenten. Dit boek leert kinderen nieuwe woorden en dat woorden meerdere betekenissen

en opvattingen kunnen hebben. Net als het vorige boek hebben wij dit geheel volgens AVI

geschreven en het stappenplan gebruikt bij het schrijven.

Deze boekjes dienen dus als een uitwerking van het antwoord op onze hoofdvraag: hoe

schrijven huidige Nederlandse kinderboekenschrijvers boeken voor kinderen van 6 tot 8 jaar?

Deze vraag hebben wij hierboven beantwoord en aan de hand van dit antwoord hebben wij

deze boeken geschreven.
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7. De formule
De inhoudelijke eisen voor een kinderboek gaan vooral over het verhaal en thema’s. Er moet

sprake zijn van een goede afwisseling van dialoog en beschrijvingen en die zijn heel handig

om een kinderboek interessant en goedlopend te houden. Dit is erg belangrijk omdat de

aandacht van het kind zo goed bij het verhaal blijft. Om het verhaal leuk te maken voor

kinderen vormen humor en spanning toevoegen een handige manier. Gekke en onverwachte

gebeurtenissen houden het verhaal interessant en af en toe een grapje is ook leuk voor het

kind. Omdat we het in dit onderzoek hebben over boeken voor kinderen van 6 tot 8 jaar is het

schrijven in de tegenwoordige tijd het beste. Zo hoeft een kind geen lastige vervoegingen te

begrijpen en blijft het lezen soepel en makkelijk voor het kind. Thema’s die vaak voorkomen

in kinderboeken, naast humor en spanning, zijn dingen die zij vaak tegenkomen in het

dagelijks leven, zoals vriendschap en liefde. Dit hoeft niet per se verliefdheid te zijn, maar het

kan ook gaan over de liefde naar een ouder, vriendjes of een huisdier. Wat belangrijk is in een

kinderboek is dat een kind zich kan identificeren met een personage of hoofdpersoon. Dit

maakt het boek leuker en begrijpelijker om te lezen voor een kind. Ook is het handig om de

hoofdpersoon een ontwikkeling te laten doormaken. Zo is het boek ook nog eens leerzaam en

is er sprake van een goede climax.

De lengte van een kinderboek ligt bij AVI-M3 en AVI-M4 rond de dertig bladzijden. Zo blijft

het boek behapbaar en daardoor is het ook mogelijk een goedlopend verhaal te schrijven.

Korte zinnen, het liefst een per regel, passen bij deze niveaus. Zo kan het kind makkelijk

regel per regel lezen. Hoofdletters kunnen bij deze niveaus al gebruikt worden en vormen

handige indicatoren als de zinnen wel langer zijn dan een regel. Zo is het goed te volgen

wanneer er een nieuwe zin begint.

Op het gebied van AVI zijn er ook nog bepaalde eisen. Deze gelden alleen als je een boek

gelinkt aan een AVI-niveau gaat schrijven. In een boek met AVI-M3 worden voornamelijk

eenlettergrepige woorden gebruikt. Deze passen goed bij dit niveau. Voorbeelden hiervan

zijn: woorden met een open lettergreep aan het einde zoals ja, zo en nu. Ook deze

eenlettergrepige woorden zijn goed te gebruiken voor AVI-M3: stoel, berg, straal, barst,

kwast, sterk. Naast woorden eindigend met een open lettergreep, passen woorden eindigend

op -dt, -ng, -nk, -b ,-d, ch, -cht, -ooi, -aai, -oei, -eeuw, -uw, -ieuw, -eer en -oor bij AVI-M3.

Voorbeelden die je kan gebruiken in een boek op niveau AVI-M3 zijn: houdt, bang, bank,
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web, rood, ach, licht, hooi, zaai, strooi kraai, sproei, leeuw, duw, nieuw, veer, boor en deur.

Woorden die beginnen met sch-, be-, ge- en ve- zijn passen ook bij dit niveau. Voorbeelden

zijn: schep, bedoel, gevoel, verhaal, vertel. Ook zijn er nog tweelettergrepige woorden. Per

AVI-niveau verschillen het aantal lettergrepen in woorden. De reden hiervoor is dat woorden

met meerdere lettergrepen vaak lastiger zijn op een jonge leeftijd, zoals in groep 3. Bij

AVI-M3 kan er gebruik gemaakt worden van tweelettergrepige woorden. Voorbeelden

hiervan zijn: binnen, buiten, beesten, rommel, ridder, pesten, werken, vissen, sluiten, stekker,

schoenen, lopen en slapen. Ook zijn bepaalde woorden eindigend met een -e toegestaan;

witte, rode, grote en blote. Samengestelde woorden zoals voetbal, stoelpoot en zakmes mogen

ook. Vaak worden verkleinwoorden ook gebruikt, zoals huisje, elfje, stoeltje en bordje.

Naast alle toegestane woorden zijn er natuurlijk ook uitzonderingen. Sommige

eenlettergrepige woorden zijn te moeilijk voor AVI-M3, net als tweelettergrepige woorden.

Deze uitzonderingen zijn: helaas, nodig, jawel, uitkomst, toestaan, glimlacht, schriftje en

zachtjes. Ook mogen tweelettergrepige woorden die anders beginnen dan ge-, be- of ver- niet,

zoals mezelf. Tweelettergrepige onvoltooid tegenwoordige deelwoorden, zoals vragend,

gevend, gietend en zuchtend passen ook niet bij dit niveau.

Voor een boek met het niveau AVI-M4 werkt het voor wat betreft de thema’s en de inhoud

hetzelfde. Herkenbare thema’s zijn het beste voor kinderen, ongeacht de leeftijd. Vooral de

taal en de AVI-eisen veranderen bij deze AVI. De zinslengte verandert bijvoorbeeld naar 8

woorden per zin, en deze mag langer zijn dan een regel. Ze mogen betekenisvol afgebroken

worden en doorlopen op de volgende regel. Iedere nieuwe zin begint op een nieuwe regel.

Ook kunnen schrijvers bij AVI-M4 samengestelde zinnen gebruiken.

Woordtypen die passen bij AVI-M4 zijn voornamelijk één- en tweelettergrepige woorden. De

éénlettergrepige woorden van AVI-M3 kunnen uiteraard weer worden gebruikt. Naast deze

woorden komen hier verschillende nieuwe bij. Woorden beginnend met th- passen

bijvoorbeeld goed bij AVI-M4 en alle tweelettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden,

zoals twee klinkers naast elkaar, mogen ook worden gebruikt. Andere tweelettergrepige

woorden eindigend op -ig, -lijk, -ing, -aai, -ooi, -oei, -i worden ook uitgebreid. Nieuwe

woorden die kunnen worden toegepast zijn: prachtig, pijnlijk, ketting, maaien, strooien,

koeien, sigaar en minuut.
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Drielettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden zijn passen ook bij AVI-M4. Naast deze

woorden mogen de volgende drielettergrepige woorden worden toegepast:  woorden die

eindigen op -ig, -lijk, -eren, -elen, -erretje en -ennetje en bijvoorbeeld woorrden als duizelig,

duidelijk, wandeling, kinderen, wandelen, tekenen, sterretje en pennetje. Eenvoudige

samenstellingen, zoals appelflap en schoenendoos, mogen ook worden gebruikt.

Dit zijn de kenmerken van kinderboeken voor kinderen van 6 tot 8 jaar. Met deze kenmerken

is het mogelijk om een kinderboek te schrijven. De door ons geschreven kinderboeken zijn te

vinden in bijlage 6a en 6b.
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8. Slot
Tot slot willen wij ons profielwerkstuk afsluiten met het vertellen over onze ervaringen en

daarbij willen we een aantal mensen bedanken.

Het schrijven van ons profielwerkstuk en onze verhalen is een leerzame ervaring geweest en

heeft ons gestimuleerd om vaker te gaan schrijven. Wij willen dan ook graag onze verhalen

aanbieden aan uitgeverijen, in de hoop dat hier iets uitkomt.

Ik, Daniëlle, wil mijn dank uiten aan mijn opa Theo die mij altijd heeft gestimuleerd om te

lezen en schrijven. Hij zou ontzettend trots op dit werkstuk zijn geweest. Hij keek ernaar uit

om dit werkstuk te lezen, maar helaas kan dit niet meer.

Ook willen wij Paul van Loon, Selma Noort, Lily Koomen en Chinouk Thijssen heel erg

bedanken dat we hen mochten interviewen en dat de samenwerking zo gemakkelijk verliep.

Deze interviews hebben veel informatie opgeleverd en hebben ervoor gezorgd dat we dit

profielwerkstuk hebben kunnen maken. Ook bedanken wij Beau van Boxtel voor de mooie

illustraties bij onze kinderboeken.

Wij hopen dat we met dit profielwerkstuk andere mensen hebben kunnen inspireren om ook

zelf te beginnen met het schrijven van een kinderboek. Zomaar een kinderboek schrijven lijkt

misschien heel overweldigend en een onbegonnen klus, maar met behulp van dit

profielwerkstuk kan het misschien een helpende hand bieden bij de opzet en het starten met

het schrijven.
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10. Bijlagen:
a. Bijlage 1 - Interview met Paul van loon

Waarom en wanneer bent u kinderboeken gaan schrijven?

Dat ontstond toevallig. Ik studeerde voor illustrator en maakte op een dag een tekening

waarvan ik vond dat er een verhaal bij moest komen. Ik kende alleen geen schrijvers, en dus

dacht ik: Ik schrijf het verhaal zelf!

Waarom heeft u voor kinderboeken gekozen en niet voor volwassenen boeken?

Omdat ik die het allerleukst vind om te schrijven.

Zijn er boeken die u hebben geïnspireerd om te schrijven?

Ik ben gek op Dracula van Bram Stoker, Max en de Maximonsters van Maurice Sendak, en

op Paulus de Boskabouter!

Hoe maakt u een boek aantrekkelijk voor kinderen? Waar houdt u dan rekening mee?

Ik schrijf vaak korte en duidelijke zinnen, zonder ‘gedoe’.

Hoe gaat de samenwerking met een illustrator?

In het geval van Dolfje Weerwolfje schrijf ik de tekst en geef ik voor bepaalde situaties aan

waar ik graag een illustratie bij wil. Soms schets ik ze ook al een beetje. Daar gaat Hugo van

Look vervolgens mee aan de slag en maakt de daadwerkelijke illustraties.

Hoe gaat de samenwerking met een redacteur?

Ik schrijf en lever dan mijn manuscript in bij de redacteur. Zij leest het grondig, haalt er hier

en daar taalfoutjes uit of doet nog iets aan de zinsbouw. Soms doet ze suggesties, als zij denkt

dat iets voor de lezer bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk is.

Let u op uw taal- en woordgebruik tijdens het schrijven? Zo ja, is het heel anders dan dat u

voor een andere doelgroep zou schrijven?

Ik schrijf voor kinderen korte zinnen.

Wat is uw favoriete genre voor kinderboeken?

Wat ik zelf schrijf! - Griezelige boeken met humor.
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Hoe zorgt u er voor dat het boek begrijpelijk blijft voor een kind?

Door niet te lange zinnen te maken en steeds heel dicht bij de kern van het verhaal te blijven.
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b. Bijlage 2 - Interview met Selma Noort

Waarom en wanneer bent u kinderboeken gaan schrijven en waarom heeft u voor

kinderboeken gekozen en niet voor volwassenen boeken?

Ik ben jeugdboeken (3 t/m 18 jaar) gaan schrijven omdat ik, ook toen ik al jong volwassen

was, altijd van jeugdboeken ben blijven houden. Ze zijn in de meeste gevallen optimistischer

en lichter van toon dan boeken voor volwassenen en ik was gek op de illustraties, die in

Nederland van zeer hoog niveau zijn (kunst). Ik was 18 toen ik mijn eerste boek schreef en

zat vlak voor mijn eindexamen om juf van groep 1 & 2 te worden. Dat was toen nog een

aparte opleiding. Er bestond toen nog geen PABO. Het boek werd uitgegeven toen ik 19 was.

Er zijn in Nederland heel veel volwassenen die nog steeds kinderboeken lezen. Dat komt

omdat het Nederlands aanbod in een groot aantal gevallen niet 'kinderachtig' is. (Geen

volwassene zal zeggen: Ik heb vanmiddag vrij en ga een even lekker "Dolfje Weerwolfje"

lezen (maar kinderen zijn er zeker gek op!), maar veel volwassenen kruipen wel op de bank

met bijvoorbeeld een jeugdboek als mijn "Koningskind".)

Wat is het mooie aan schrijven voor kinderen?

De optimistische benadering, de fantasie en de sfeer waardoor je kinderen even in een andere,

mooiere of meer spannende wereld kan meenemen.

Wat maakt het schrijven voor kinderen makkelijk of juist heel moeilijk?

Het schrijven voor kinderen is eigenlijk erg moeilijk. Je moet altijd rekening houden met de

doelgroep, je moet je woorden zorgvuldig kiezen en zaken, begrippen en verbanden uitleggen

zonder dat het uitleggerig overkomt, dus verweven in de tekst en in de dialogen.

Zijn er boeken die u hebben geïnspireerd om te schrijven?

Talloze boeken van talloze jeugdboekenschrijvers. Ik blijf bijleren en geïnspireerd raken door

zelf veel te lezen en zoveel mogelijk boeken van goede collega-jeugdboekenschrijvers te

bekijken en te lezen.
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Hoe maakt u een boek aantrekkelijk voor kinderen? Waar houdt u dan rekening

mee?

Dit is gedeeltelijk mijn werk, en gedeeltelijk het werk van mijn uitgeverij (Leopold/Zwijsen).

Aantrekkelijk maken is afhankelijk van de leeftijdsgroep waarvoor ik werk. Voor heel jonge

kinderen schrijf ik meestal in de tegenwoordige tijd (dan hebben ze geen moeite met het

lezen en begrijpen van de werkwoordsvervoegingen), en ik zorg ervoor dat er een goede

afwisseling is tussen beschrijvingen en dialoog. Humor vinden kinderen belangrijk, maar ook

thema's als vriendschap en liefde (daarmee bedoel ik ook tussen (groot)ouder en kind, of

tussen vriendjes bijvoorbeeld) en spanning is altijd belangrijk voor kinderen (humoristische

spanning voor heel jonge kinderen - bijvoorbeeld. zit er een snoek in de wc, of is er echt een

dief buiten of is het de buurman, dat soort zaken). Mijn uitgeverij moet zorgen voor een mooi

kleurrijk en aantrekkelijk/spannend/grappig omslag (kaft). Ikzelf schrijf dan weer een

wervende achterflap tekst (tekstje achterop). Mijn eigen boeken voor Leopold illustreer ik de

laatste jaren zelf. Ik zorg dan voor een levendig beeld in het boek, tekst en tekeningen, zodat

minder goede lezers het boek toch aantrekkelijk vinden en niet terugschrikken voor de

hoeveelheid tekst.

Hoe gaat de samenwerking met een illustrator?

Voor een rijk geïllustreerd boek waarvan de tekst en tekeningen in gelijke verhouding staan

qua hoeveelheid, heb ik meestal goed overleg, maar de illustrator heeft ook vrijheid nodig

voor eigen inbreng en ideeën. Het kan dus zijn dat bijvoorbeeld een vader die ik niet heb

beschreven (hoe hij eruit ziet) er heel anders uit komt te zien dan ik in gedachten had. Als ik

wil dat mijn hoofdpersonen lijken op wat ik in mijn hoofd heb, moet ik specifieke richtlijnen

bij het manuscript voegen (zoals 'man in djellaba', 'moeder is lichtbruin met kroeshaar',

'jongetje is heel donker van huid', 'meisje heeft sproeten en rood haar en een bril', dit soort

instructies). Ik let altijd goed op diversiteit in mijn boeken, alle mensen die deel uitmaken van

onze maatschappij moeten terug te vinden zijn in jeugdboeken, dus ook mensen met een

beperking, e.d. Voor de boekjes die ik schrijf voor uitgeverij Zwijsen (AVI-lezen) doet de

uitgever een voorstel voor een illustrator. Ik keur deze dan goed of geef de voorkeur aan een

alternatief voorstel. Verder bemoei ik me er niet mee en zie ik wel wat het eindresultaat is. Ik

ben minder betrokken bij de boekjes die ik voor Zwijsen schrijf. Dit is werk in opdracht, en

niet werk van mijn hart en ziel.
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Hoe gaat de samenwerking met een redacteur?

Ik heb een fijne samenwerking met mijn vaste redacteur van uitgeverij Leopold. Zo'n

samenwerking komt van twee kanten, zoals een vriendschap. Ik moet alert zijn op

ontwikkelingen binnen mijn vakgebied en zaken aandragen, en zij hoort ook initiatieven naar

mijn werk toe te ontplooien. Soms heeft een redacteur echt een andere mening of opvatting -

dat is lastig want een boek schrijf je met hart en ziel en je (hoofdpersonen) zijn je dierbaar.

Als iemand dat niet goed aanvoelt, of gewoon heel anders in elkaar zit dan jijzelf, kan dat

botsen. Soms moet je iets toegeven, als dat bijvoorbeeld niet echt belangrijk is voor jouw

verhaal. Je moet altijd openstaan voor de mening van de redacteur, maar je hoeft je niet altijd

aan te passen. Soms weet jij het beter, en dan moet je volhouden en bij je standpunt blijven.

Uiteindelijk ben jij de 'kunstenaar' en mag je vernieuwen, en 'anders' te werk gaan, en

tegendraads zijn, en nog meer van dat soort zaken. Een uitgeverij moet bij je passen. Als dat

niet zo is, komt je werk niet tot zijn recht. Een redacteur die werkt voor een uitgeverij die bij

je past, zou jouw werk moeten begrijpen en respecteren.

Let u op uw taal- en woordgebruik tijdens het schrijven? Zo ja, is het heel anders

dan dat u voor een andere doelgroep zou schrijven?

Ja, daar let ik op. Ik ben er niet op uit om te shockeren en vermijd onnodig grof taalgebruik.

Er zijn zoveel andere manieren om bijvoorbeeld verontwaardiging of pijn of woede duidelijk

te maken. Ik gebruik ook geen onnodig moeilijke woorden als er een simpeler woord voor in

de plaats kan worden gebruikt. Ik gebruik wel mooie woorden die kinderen misschien niet

kennen, maar dan op deze manier toch leren kennen. (Een voorbeeld: In mijn laatste boek

"Het kleine huis bij de rivier" komt het woord "dukdalf" voor. Een redacteur (je manuscript

wordt na jouw eigen redacteur ook nog door meerdere redacteuren gelezen, vaak externen)

dacht dat ik dat beter niet kon gebruiken want kinderen zouden dat woord niet kennen. Dat

kan kloppen, maar het is een prachtig woord, en dan leren ze het als ze het lezen in mijn

boek. Ik houd dan dus voet bij stuk, en haal dit soort woorden niet uit mijn verhaal.) Als ik

voor volwassenen zou schrijven, zou ik niet nadenken over 'moeilijke' woorden.
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Wat is uw favoriete genre voor kinderboeken?

Boeken waarin de hoofdpersoon zich psychologisch en maatschappelijk ontwikkeld. Over

vriendschap, zelfbeeld, dapper zijn, familie, liefde. Maar ik houd ook van fantasie

(bijvoorbeeld mijn boeken Eilandheimwee of Musje, mijn zusje). Het lijkt dan alsof het echt

gebeurd zou kunnen zijn, maar je tilt het verhaal boven de beperkingen van de werkelijkheid

uit. Ik houd niet van detectives, griezelverhalen en verhalen met onnodig geweld.

Hoe zorgt u er voor dat het boek begrijpelijk blijft voor een kind?

Als er een moeilijk begrip in een boek zit, bijv. "compensatie" zoals in mijn boek "Silas en de

wolf" dan laat ik de hoofdpersoon vragen: 'Mama, wat is dat, compensatie?' En dan legt de

moeder het uit en is het woordbegrip op een onnadrukkelijke manier in het verhaal verwerkt

en denken kinderen: "O, dat jongetje weet ook niet wat het betekent." Deze manier van

woordverklaring zorgt er ook voor dat kinderen niet over zo'n begrip heen lezen en niet

begrijpend verder lezen. (En nu merk je meteen dat ik een onderwijsachtergrond heb).
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c. Bijlage 3 - Interview met Lily Koomen

Kunt u een korte omschrijving geven van wat u doet?

Bij onze uitgeverij geven wij in de leeftijdscategorie van 7/8 jaar veel series uit, zie ook onze

website. De auteur verzint dan zelf een onderwerp voor het nieuwe deel in de serie. Hij biedt

een synopsis aan (de synopsis is een korte weergave van het verhaal, een samenvatting),

zodat wij weten waar het verhaal over gaat. Vinden wij de synopsis niet goed genoeg, dan is

er overleg tussen redactie/uitgever/auteur. De auteur past zijn verhaal aan. Vinden wij dat

goed, dan gaat hij het verhaal schrijven.

Als het klaar is, stuurt hij het in en wij beoordelen het resultaat. Soms is het verhaal dan nog

niet echt goed en moet de auteur fragmenten herschrijven of stukjes toevoegen. Als het

verhaal goed is, wordt alles in gang gezet om er een boek van te maken.

Als je spreekt van auteurs voor kinderen van 6 jaar dan kom je bij de boeken met AVI terecht.

Ook voor deze boeken geldt dat de auteur zelf met een verhaal komt. Binnen AVI hebben wij

ook series.

Bij AVI zijn strikte regels voor de diverse niveaus waar de auteur zich aan moet houden.

Hoe keuren jullie of het boek op niveau ligt? (AVI, begrijpelijk voor doelgroep)

Zoals hierboven aangegeven, zijn er regels voor AVI, waar de auteur zich aan moet houden.

In de bijlage heb ik een bestand gezet waarin jullie deze regels kunnen vinden.

Aan de hand van deze regels bepalen wij binnen welke categorie AVI het manuscript valt.

Daarnaast bekijken wij voor welk AVI-niveau wij een nieuw boek nodig hebben binnen de

aanbieding.

Soms biedt iemand een manuscript aan met een verondersteld AVI-niveau. Als dit niet klopt,

geven wij dat aan. Bijna altijd wordt een dergelijk manuscript afgewezen omdat het heel

lastig is om er daarna nog een goed verhaal van te maken op het gewenste niveau.

Sowieso is het lastig om een leuk verhaal op een laag AVI-niveau te schrijven. Daar moet een

auteur echt talent voor hebben.
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Zijn er eisen waar kinderboeken ten minste aan moeten voldoen?

Jazeker! Het verhaal moet passen bij de doelgroep, qua inhoud en woordkeuze. De fantasie

van de lezer moet worden geprikkeld en de lezer moet zich kunnen herkennen in de

hoofdpersoon, zich met hem kunnen identificeren.

De hoofdpersoon moet ook een bepaalde ontwikkeling doormaken in het verhaal. Een kind

dat in het begin misschien verlegen is, maakt dan dingen mee, waardoor hij zich aan het eind

van het verhaal beter durft te uiten en zelfverzekerder is geworden.

Verder is humor belangrijk.

Feiten die in een boek voorkomen, moeten kloppen.

Hoeveel manuscripten ontvangen jullie per week?

Per jaar ontvangen wij ongeveer 900 manuscripten. Uiteraard wisselt het per week, soms 15

per week, soms meer en soms minder.

Hoe maken jullie een selectie en wie bepaalt dat en hoe?

Een manuscript moet zich onderscheiden, iets extra’s hebben, waardoor het verhaal iets

toevoegt binnen het aanbod van al die boeken die verschijnen. Als het een dertien in een

dozijn-verhaal is, maakt het niet zo veel kans om uitgegeven te worden.

Is het verhaal goed en vlot geschreven? Is het spannend/boeiend? Kan er eventueel een serie

van worden gemaakt?

Zelf heb ik het beheer over de manuscripten. Dus het hele proces van afhandeling. Ik heb

collega’s die mij daarbij helpen, want alle manuscripten worden zorgvuldig gelezen en

beoordeeld. Heeft een manuscript potentie, dan wordt een tweede lezer gevraagd. Zijn beide

lezers het erover eens dat het een goed verhaal is, dan gaat het naar de uitgever, die beslist of

zij het wil uitgeven.

Na ontvangst van een manuscript krijgt de auteur een ontvangstbevestiging en moet hij

afwachten welke beoordeling het krijgt. Helaas is het zo dat er maar heel weinig

manuscripten zo goed zijn dat ze kunnen worden uitgegeven. Soms is een verhaal niet echt

origineel, wat maakt dat het afgewezen wordt. Vaak is het gewoon te slecht geschreven. Een

goed verhaal schrijven is niet makkelijk.

Als het wel kan worden uitgegeven, zie hieronder.
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Hoe gaat het in zijn werk verder als er besloten wordt om verder te gaan met een auteur?

Als we hebben besloten om het boek uit te geven, dan wordt er een contract gemaakt, dat

beide partijen moeten ondertekenen.

De auteur gaat aan de slag met het verhaal.

De uitgeverij benadert een illustrator om een omslag te maken en soms ook binnen

illustraties.

Er wordt een vormgever ingeschakeld die de belettering doet voor het omslag, dus de titel,

qua lettertype, kleur. Ook zet hij alle onderdelen die op een omslag horen erop. Dit zijn dus

de titel, eventueel een serietitel, soms een ondertitel (die geeft dan iets van de sfeer van het

boek weer), eventueel een serie logo, het logo van de uitgeverij, bij AVI het AVI-niveau en

ook een logo van de serie. Verder uiteraard de auteursnaam en de naam van de illustrator.

Op de rug komt de titel, auteursnaam, logo uitgeverij, soms serie, soms leeftijdsaanduiding of

AVI-niveau.

Op de achterkant: titel, auteursnaam, naam van de illustrator, een flaptekst, ISBN,

leeftijdsaanduiding, logo uitgeverij, eventueel AVI-niveau.

Op de uitgeverij worden alle fases in het proces gecontroleerd/gecorrigeerd.

Als het verhaal klaar is, stuurt de auteur dit naar ons toe. Wij beoordelen nogmaals of het zo

goed is.

Zo ja, dan wordt een voor correctie gedaan: het origineel wordt gecorrigeerd op inhoud,

feiten, taalfouten.

Dan wordt de tekst gezet bij een zetter. Die stuurt de uitgeverij een drukproef. Deze wordt

dan twee keer gecorrigeerd door afzonderlijke redacteuren. Daarna gaat deze gecorrigeerde

proef terug naar de zetter, die de fouten verbeterd. Vervolgens krijgen wij een laatste proef:

de revisie. Die tekst lezen wij nogmaals door en in principe moeten er dan geen fouten meer

in zitten. De auteur krijgt ook een proef, om te beoordelen of hij het eens is met de

redactionele aanpassingen. Soms wil de auteur nog iets in zijn tekst aanpassen en soms is hij

het niet eens met een correctie. Dat kan hij dan ook nog aangeven.

Als dit allemaal is afgerond, gaat de proef naar de drukker. De tekst wordt gedrukt. Intussen

heeft dit traject ook plaatsgevonden met het omslag. Ook het goedgekeurde omslag gaat naar

de drukker.

Als tekst en omslag zijn gedrukt, krijgen wij daar een proef van: een ozalid. Dit is de laatste

mogelijkheid om eventuele fouten te herstellen. Daarna wordt het boek als oplage gedrukt.
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Wat verwachten jullie van de auteur zelf?

De auteur is aanwezig bij de presentatie van zijn/haar boek en vaak wordt er dan ook

gesigneerd.

De auteur gaat ook vaak naar boekhandels toe om het boek te signeren.

Verder kan de auteur, als hij/zij dit wil, naar scholen om over het boek te vertellen.

Zijn er contracten met auteurs van kinderboeken; zo ja, wie?

Voor elk boek wordt een contract gemaakt. Dus alle auteurs krijgen voor elk boek dat ze

uitgeven een contract, zodat alles goed is vastgelegd.

Op onze site kun je de auteurs die bij Kluitman publiceren vinden.

Hoe zit het met een marketingplan?

Dit wisselt.

Als een op zichzelf staand nieuw boek wordt uitgegeven, komt er een persbericht waarin

wordt aangekondigd dat het boek op de markt komt, met de specifieke gegevens erbij, zoals

titel, auteur, prijs, aantal pagina’s, iISBN, datum van uitgave.

Ook wordt er aandacht in diverse bladen gevraagd voor het boek.

Het boek wordt ergens feestelijk gepresenteerd, bijvoorbeeld in een boekhandel. De auteur is

daarbij aanwezig en ook iemand van de uitgeverij: meestal iemand van de afdeling Marketing

en als het kan ook de uitgever.

Daarnaast organiseert de Marketing andere acties. Soms wordt er bij een boek een

boekenlegger aangeboden. Soms zijn er winacties, waarbij lezers van een blad een boek

kunnen winnen.

Bij een nieuw boek binnen een serie is er ook aandacht voor, maar niet in de vorm van een

feestelijke presentatie bijvoorbeeld.

52



Moeten bureauredacteuren bijvoorbeeld letten op woorden in manuscripten? 

Deze vraag zou iets anders moeten worden gesteld, want bureauredacteuren vallen niet onder

de Marketing, maar onder de Redactie.

Een bureauredacteur corrigeert de boeken inhoudelijk en op woorden, feiten, tijdlijn,

serieverband etc. Hierboven en in de mail staat dit al uitgebreid beschreven.

Persoonlijk corrigeer ikzelf als bureauredacteur ook nog alle uitgaande berichten, zoals een

persbericht bijvoorbeeld.

Verder de brochures (met de titels in de aanbiedingen: voorjaar, zomer, najaar),

nieuwsbrieven, eigenlijk alles met tekst. Ook de boekenleggers worden gecontroleerd.

Daarnaast heb je ook nog acquirerend redacteuren. Zij zoeken buiten de aangeboden

manuscripten om naar nieuwe auteurs. Dit kunnen ook buitenlandse auteurs zijn. Als er een

buitenlandse auteur wordt aangetrokken, gaat in feite alles op dezelfde manier in z'n werk.

Alleen wordt dan het boek aangekocht bij de buitenlandse uitgeverij, waarna ook een contract

wordt afgesloten. Dan volgt er nog een extra ronde: de vertaling. Daarvoor heeft de uitgeverij

een aantal vertalers, die dan worden benaderd.
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d. Bijlage 4 - Interview met Chinouk Thijssen

Waarom en wanneer bent u begonnen met kinderboeken schrijven?

“Ik ben vorig jaar begonnen met kinderboeken schrijven, daarvoor schreef ik al young-adult

boeken, ik wilde dit al zeker drie jaar doen. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik

kinderboeken zou gaan schrijven, ik dacht dat ik dat nooit wilde doen. Ik zit bij een uitgever

die niet alleen young-adult boeken uitgeeft maar ook kinderboeken, en ieder jaar kwam ik op

de boekenbeurs en zag ik al die kinderboeken staat en toen begon het eigenlijk al een beetje

te kriebelen, vooral als ik al die rijen met enthousiaste kinderen zag staan. Ze wilde ook

allemaal een handtekening en dat was allemaal zó anders dan bij het young-adult publiek.

Toen begon ik het al een beetje leuk te vinden en kreeg ik opeens een idee. En dat idee was

niet voor 1 boek, dat was eigenlijk al meteen voor deel 1, 2 en 3, meteen al de hele reeks.

Mijn verbeelding is heel groot. Ondanks dat ik allemaal leuke ideeën in mijn hoofd had

durfde ik nog niet te beginnen, ik was bang dat het in mijn hoofd heel leuk was, maar dat het

op papier anders zou uitpakken. Kinderboeken is namelijk een heel vak apart en ik was bang

dat dan bleek dat ik het helemaal niet kon. Ik heb het dus drie jaar lang uitgesteld, alleen het

idee werd steeds groter en ik moest het toch echt wel een keer proberen. Toen ik uiteindelijk

toch begon aan het eerste deel wist ik binnen 5 minuten al dat dit was wat ik wilde doen. Dit

vind ik zo leuk! En in de thrillers moet alles kloppen, maar bij het kinderboek hoeft helemaal

niks te kloppen en dat werkte zo bevrijdend voor me. Ik schrijf nu bijna twee jaar

kinderboeken en heb het tweede deel van de kinderboekenserie al geschreven en ga

binnenkort beginnen aan het derde deel.”

Wat vind u het mooie aan het schrijven voor kinderen?

“Voor mij is het mooie dat ik alles overboord kan gooien en al mijn fantasie echt kan

gebruiken, bij thrillers is dit een stuk minder en dat hoefde opeens niet meer, en dat was echt

een bevrijding. Wat ook een verschil was, is de kritiek die je krijgt. Als young-adult schrijver

krijg je best wel wat kritiek over je heen en negativiteit. Die leeftijdscategorie (young-adult

lezers) laten echt wel weten wat ze van je boeken vinden. In het echt, negatieve recencies of

via dm’s kun je hele lange nare berichtjes krijgen. En jonge kinderen zitten natuurlijk nog niet

echt op dat soort media, dus het is hooguit de ouder die er wat van zegt, en dat vond ik echt

wel fijn! En ik doe nu ook schoolbezoeken op basisscholen, en dan zie je echt hoe kinderen

dan reageren. Dat geeft me echt een magisch gevoel, ik voel me bijna een rockster. Kinderen
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zijn enorm enthousiast om je te ontmoeten. En door deze ervaringen met kinderen vind ik het

schrijven van kinderboeken steeds leuker en leuker.”

Vind u het schrijven van kinderboeken makkelijker dan schrijven voor een andere

leeftijdscategorie?

“Aan de ene kant is het schrijven voor kinderen wel makkelijker omdat ik echt al mijn

fantasie kwijt kan en met niet zoveel factoren rekening hoef te houden, maar dit is ook mijn

valkuil. In een kinderboek moet op gegeven moment toch wel ergens een kern van waarheid

inzitten en moet het wel een beetje geloofwaardig blijven. Kinderen moeten er in mee

kunnen. Soms ga ik ook te snel in bepaalde scènes en dat is dan weer moeilijk te volgen en

dan snapt niemand wat ik bedoel behalve ik zelf. Qua woordgebruik probeer ik wel wat

ingewikkeldere woorden te gebruiken, omdat ik weet dat ook de ouders dit heel fijn vinden.

Maar ik kom er nu juist achter, ook na al die schoolbezoeken, dat ik juist meer moeite heb

met simpele woorden. Dat zijn dingen waar ik wel echt op moet letten. Ook moet ik ervoor

zorgen dat het niet té spannend wordt.”

Welke boeken hebben u geïnspireerd om kinderboeken te gaan schrijven?

“Een van mijn grootste inspiratiebronnen is Alice In Wonderland. Dat is natuurlijk een heel

magisch verhaal, heel fantasierijk en dat zal je ook wel kunnen herkenning in mijn

kinderboeken. Dat vond ik heel erg leuk, een soort bijzondere fantasiewereld waar alles kan.

Ik verwerk bepaalde referenties in mijn kinderboekenserie naar Alice In Wonderland en dit

was echt een grote inspiratie voor mij. Ook Roald Dahl was een inspiratiebron voor mij.”

Hoe maakt u een boek aantrekkelijk voor kinderen?

“In mijn eerste deel deed ik dat minder dan in mijn tweede deel, nu doe ik dit echt veel

bewuster. Ik had toen nog geen schoolbezoeken gedaan en toen wist ik ook nog niet zo goed

wat ik kon verwachten. Maar nu probeer ik meer rekening te houden met taalgebruik, dat

kinderen het wel een beetje snappen en er nog iets van kunnen leren. Ik probeer ook rekening

te houden met wat wel en niet geschikt is voor kinderen. In mijn boeken probeer ik zoveel

mogelijk om het boek spannend, leuk en grappig te maken, maar ik wil ook dat er een

boodschap in zit. Zoals overlijden en rouw maar ook dat je in jezelf moet geloven en

zelfvertrouwen moet hebben. Dat is niet per se een must maar ik vind het wel heel leuk als

dat erin zit.”
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Hoe is de samenwerking met een redacteur?

“Dat vind ik nog best wel spannend eigenlijk. Ik ken de redacteur goed en hij is zelf ook

populaire kinderboekenauteur, dat vond ik best wel spannend en dan hoor je echt wat iemand

er van vindt niet alleen als redacteur maar ook als schrijver. De samenwerking is heel goed,

de redacteur was heel enthousiast en kwam zelf ook met ideeën. Dat vond ik heel erg fijn en

ik ben ook wel gewend dat een redacteur ook gewoon kritiek geeft en kan zeggen als iets niet

goed is of saai, en dat vind ik nu juist heel fijn.”

Wat is uw favoriete kinderboeken genre?

“Spannende boeken vond ik als kind heel erg leuk en natuurlijk voor young-adult schrijf ik

echt thrillers, maar voor de jongere kinderen vind ik fantasie echt het leukst. Ik kan me daarin

echt uitleven. Maar voor elk ander publiek zeker weten thrillers. Zelf lees ik ook grotendeels

alleen maar thrillers, vooral afgelopen tijd heb ik heel eenzijdig gelezen en dan raak je dat

ook wel een beetje zat. Dus toen begon ik meer fantasy te lezen en toen bleek dat ik dat ook

wel heel erg leuk vond. Als ik echt moet kiezen is het voor kinderen echt fantasy en ander

thrillers.”

Als u kinderboeken schrijft, houdt u dan ook rekening met de lengte van het boek?

“Ik heb daar vóór het schrijven onderzoek naar gedaan omdat ik geen idee had hoeveel

woorden een kinderboek moet hebben. Ik heb toen een cursus gedaan om een kinderboek te

schrijven. In die cursus kwam ik te weten dat een kinderboek tussen de 20.000 en 25.000

woorden moet hebben. Ik hield me aan die 25.000 woorden maar toen het boek uitkwam

vond ik het veel dunner dan de meeste kinderboeken. Maar toen ben ik dat gaan uitzoeken en

toen bleek dat de meeste boeken een veel groter lettertype hadden. Voor mijn volgende

boeken denk ik dat ik me aan 30.000 woorden houdt om wat meer rust te creëren. Tussen de

20.000 en 30.000 woorden is het ideale voor een kinderboek denk ik.”

Hoe zorgt u ervoor dat een boek begrijpelijk blijft voor een kind?

“Ik zou willen dat ik hier een formule voor had en kon zeggen dat ik precies weet wat ik doe,

maar dat doe ik niet. Ik neem wel voor dat ik eerst duidelijk heb wat er allemaal moet

gebeuren en dat ik een begin, midden en eind heb. Wel heb ik iemand nodig die me dan

verteld of het verhaal een beetje te volgen is zodat kinderen het kunnen begrijpen. Bij mijn
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eerste kinderboek kreeg ik wel recensies dat je wel echt goed je hoofd erbij moet houden bij

het lezen, anders gaat het te snel of snap je het niet. Ik heb dus proeflezers nodig die me af en

toe een beetje afremmen en aangeven wat ik kan verbeteren. Een echte valkuil is dat je goed

moet overbrengen wat je in je hoofd hebt op papier en dat is best wel lastig. Helemaal alleen

kan ik het niet.”
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e. Bijlage 5: Auteursinstructies AVI-boeken
Algemeen:

Probeer altijd naar je tekst te kijken door de ogen van beginnende lezers. Zij moeten veel werk verrichten

om de tekst te lezen, dus zorg dat ze daarvoor beloond worden met een spannend verhaal, dat iedere

bladzijde weer weet te boeien.

Het AVI-niveau:

Het AVI-niveau wordt vastgesteld door een programma. Dit meet

- de lengte van de woorden in aantal letters, en

- het al dan niet hoogfrequent zijn van de woorden.

Deze twee factoren bepalen dus het leesniveau en verder niets!

CILT is het resultaat van bovenstaande berekening: bij de CILT hoort dus een bepaald AVI-niveau.

Alleen bij het bepalen van AVI-start zijn de tekstkenmerken wel bepalend. Dit niveau heeft dezelfde

CILT-waarde als AVI M3, en afhankelijk van de gebruikte woorden wordt bepaald welke van de twee

niveaus het is.

Onderstaande teksteigenschappen zijn op een rijtje gezet als handreiking aan auteurs, zodat je weet wat een

lezer op een bepaald niveau ongeveer aankan. Het is geen wetmatigheid, en je mag dus ook af toe best een

woord gebruiken dat eigenlijk nog te moeilijk is op het niveau waarop je schrijft. Dat daagt de lezer uit.

Maar gebruik niet te veel moeilijke woorden, want dan wordt de tekst ontoegankelijk voor je doelgroep, ook

al is het gemeten AVI-niveau wel correct.

AVI Start

Tekstkenmerken:

● zinslengte: minder dan 6 woorden per zin

● korte zinnen, één zin per regel

● geen samengestelde zinnen

● geen hoofdletters

Cilt: ≤ 56,9
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Woordtypen:

● eenlettergrepige klankzuivere woorden:

o mk: zee

o km: ik, op, en

o mkm: maan, vis, rook, bos

● enkele éénlettergrepige niet-klankzuivere woorden:

o mk: de, we, je

Niet:

● woorden beginnend met sch–: schep

● woorden eindigend op open lettergreep: ja, zo, nu

● woorden eindigend op –b of –d of –uw: web, rood, duw

● woorden eindigend op –eer of –oor: meer, boor

● woorden met tweetekenklanken (oe, ui, eu enz.)
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AVI- M3

Tekstkenmerken:

● zinslengte: ongeveer 6 woorden per zin

● korte zinnen, één zin per regel

● nevenschikkende samengestelde zinnen betekenisvol verdeeld over twee regels  mogen voorkomen

● geen hoofdletters

Cilt: ≤ 56,9

Woordtypen:

● éénlettergrepige woorden met alle tekens en klanken:

o mk: zee, de, we, je, zie,

o km: ik, op, en, uil

o mkm: maan, vis, rook, bos, geit, neus

o woorden beginnend met sch–: schep

o woorden eindigend op –ng: bang, ring

o mmkm en mkmm: stoel, werk, kast (deze woorden met mate gebruiken)

Niet:

● woorden eindigend op open lettergreep: ja, zo, nu

● woorden eindigend op –b of –d of –uw: web, rood, duw

● woorden eindigend op –eer of  –oor of –eur (wel mogen: voor, door, meer)

● woorden eindigend op –nk: bank, vonk

AVI-E3

Tekstkenmerken:

● zinslengte: ongeveer 7 woorden per zin

● korte zinnen, één zin per regel

● nevenschikkende samengestelde zinnen betekenisvol verdeeld over twee regels  mogen voorkomen

● hoofdletters mogen voorkomen

Cilt: 56,9 < CILT ≤ 58,9

Woordtypen
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● eenlettergrepige woorden:

o mk-woorden eindigend op open lettergreep: ja, zo, nu

o mmkm en mkmm: stoel, berg

o mmmkm, mkmmm: straal, barst

o mmkmm: kwast, sterk

o woorden beginnend met sch–: schep

o woorden eindigend op –dt, –ng, –nk: houdt, bang, bank

o woorden eindigend op –b, –d: web, rood

o woorden eindigend op –ch, –cht: ach, licht

o woorden eindigend op –ooi, –aai, –oei: hooi, zaai, roei, strooi, kraai, sproei

o woorden eindigend op –eeuw, –uw, –ieuw: leeuw, duw, nieuw

o woorden eindigend op –eer of  –oor of –eur: veer, boor, deur

● tweelettergrepige woorden:

o veelvoorkomende woorden met voorvoegsel be-, ge-, ver-, gevolgd door mkm-cluster:

bedoel, gevoel, vertel, verhaal (niet: begrijpt; geen andere woorden met een stomme e

vooraan, zoals meneer of mevrouw)

o klankzuivere tweelettergrepige woorden met één of twee medeklinkers in het midden en een

stomme e in de tweede lettergreep: binnen, buiten, beesten, rommel, ridder, pesten, werken,

vissen.

o klankzuivere tweelettergrepige woorden met een mm-cluster vooraan: sluiten, stekker,

schoenen

o tweelettergrepige werkwoorden met open lettergreep en in tweede lettergreep een stomme e:

lopen, slapen (dus niet: helaas, nodig, jawel)

o tweelettergrepige woorden, mkm of mmkm verbogen met stomme e aan het eind: witte, rode,

grote, blote

o korte woorden die samengesteld zijn uit twee zelfstandig naamwoorden: voetbal, stoelpoot,

zakmes (niet: uitkomst, toestaan, glimlacht)

o verkleinwoorden van mkm-, mkmm- en mmkm-woorden : huisje, elfje, stoeltje, bordje (niet

schriftje, zachtjes)
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Niet:

● tweelettergrepige woorden met stomme e in eerste lettergreep, anders dan ge-, be- en ver-: mezelf

● tweelettergrepige onvoltooid tegenwoordige deelwoorden: vragend, gevend, gietend, zuchtend

AVI-M4

Tekstkenmerken:

● zinslengte: ongeveer 8 woorden per zin

● samengestelde zinnen (nevenschikkend en onderschikkend) mogen voorkomen

● zinnen mogen, betekenisvol afgebroken, doorlopen op de volgende regel1

● iedere nieuwe zin begint op een nieuwe regel

Cilt: 58,9 < CILT ≤ 61,9

Woordtypen:

● voornamelijk één- en tweelettergrepige woorden

● éénlettergrepige woorden:

o woorden beginnend met th–: thuis, thee

● tweelettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden

● plus de volgende tweelettergrepige woorden:

o woorden eindigend op –ig, –lijk, –ing: prachtig, pijnlijk, ketting

o woorden met –aai–, –ooi–, –oei– : maaien, strooien, koeien

o woorden met –i– uitgesproken als –ie–: sigaar, minuut

● drielettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden

● plus de volgende drielettergrepige woorden:

o woorden eindigend op –ig, –lijk, –ing: duizelig, duidelijk, wandeling

o woorden eindigend op –eren, –elen, –enen: kinderen, wandelen, tekenen

o verkleinwoorden eindigend op –erretje, –ennetje: sterretje, pennetje

o eenvoudige samenstellingen: appelflap, schoenendoos

1 Voorbeeld: Hij droeg een pet op zijn hoofd, // tegen de zon.

62



Voortgezet lezen

AVI-E4

Tekstkenmerken:

● zinslengte: ongeveer 9 woorden gemiddeld per zin

● een nieuwe zin hoeft niet meer te beginnen op een nieuwe regel

Cilt: 61,9 < CILT ≤ 63,9

Woordtypen:

● gemiddelde woordlengte 3,68 – 4,28 = 4 letters

● voornamelijk één- en tweelettergrepige woorden

● alle drie- en meerlettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden

● plus de volgende drie- en meerlettergrepige woorden:

o meerlettergrepige woorden met (maar niet eindigend op) open lettergreep: avonturen,

namelijk, opeten, overgeven, misdadiger

o eenvoudige meerlettergrepige woorden: kinderachtig

o woorden eindigend op –tie uitgesproken als –tsie: vakantie, politie

● leenwoorden:

o hoogfrequente leenwoorden: jam, chips, sorry, compute

63



Bijlage 7: f. Onze kinderboeken: Sally de schattige salamander en Het

kleine geitje
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I. Sally de schattige
salamander

Dit is Sally

Sally is heel schattig

Want ze heeft grote gele

stippen op haar lijfje

Sally woont in een sloot

Samen met andere dieren

Daar gaat ze naar school

En heeft ze vriendjes

Sally ziet ze vaak spelen

En wilt ook spelen

Maar dat mag niet

Harry de Hagedis zegt:

Jij bent een lelijke salamander

Dus jij mag niet spelen

Dat doet Sally pijn

Arie de Adder zegt:

Jij bent een rare salamander

Dus jij mag niet spelen

Sally moet dan vaak huilen

Sally’s moeder zegt dan:

Jij bent niet lelijk

Jij bent bijzonder

Sally zegt dan nee

Ik ben wel lelijk

Ik ben raar

Ik mag niet spelen met mijn

vriendjes

Mijn grote gele stippen

Maken mijn vriendjes bang

Was ik maar bruin

Of zwart

Was ik maar saai

Was ik maar knap

Dan had ik wel vriendjes

Die met mij willen spelen

Dan was ik altijd blij

En nooit meer sip

65



Mama zegt:

Je moet sterk zijn Sally

Maar ik snap dat niet.

Ik kan zware dingen tillen

Ik kan goed voetballen

Maar ik blijf lelijk

Ik blijf raar

En ik heb geen vriendjes

Mama liegt

Ze zegt:

Je bent de mooiste

salamander

Van de hele sloot

Mama liegt

Denkt Sally

Want dat is niet waar

Al mijn vriendjes zijn mooier

Zij zijn mooi bruin

Zij zijn mooi zwart

Zij hebben geen gele stippen

Zij maken hun vriendjes niet

bang

Op het schoolplein is Sally

bang

Bang en sip

Waarom wilt niemand met mij

spelen?

Waarom zijn zij bang voor mij?

Soms komt iemand naar Sally

toe

Een nieuw diertje in de klas

Sally is dan blij

Maar als zij Sally zien

Zien zij haar gele stippen

Op haar buikje

Op haar hoofdje

Het nieuwe diertje rent altijd

weg

Soms roept iemand:
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Gats! Wat vies

Of

Wat raar! Wat eng!

Dat maakt Sally verdrietig

Sally denkt:

Wat doe ik verkeerd?

Waarom ben ik niet normaal?

Als Sally naar school gaat

En in de klas gaat zitten

Geeft Harry haar een duw

En Arie geeft een mep

Sally roept: Au!

En ze valt tegen de deur

Sally zegt:

Waarom moeten jullie mij

pesten!

Wat doe ik fout?

Harry en Arie barsten in lachen

uit

Sally zit op haar stoeltje

Sally snikt

Maar niemand merkt het

Sally voelt zich alleen

Sally wilt naar huis

Naar mama

Samen koekjes eten

Samen melk drinken

Opeens staat Juf voor Sally

Sally kijkt op

Juf zegt: Ach!

Wat is er loos?

Sally snikt:

Harry en Arie pesten mij

Ik ben lelijk

Ik ben raar

Juf zegt:

Jij bent niet lelijk

Jij bent niet raar

Jij bent bijzonder

Kijk maar!

67



Juf wijst naar haar gele stippen

Sally kijkt boos

Ze is boos op de Juf

Niet waar!

Roept Sally

Sally huilt en rent de klas uit

Harry en Arie lachen

Sally kijkt om

Sally kijkt naar Harry en Arie

Sally wilt iets zeggen

Sally wilt iets roepen

Dat zij gemeen zijn

Dat zij niet mogen pesten

Dat zij juist lelijk zijn

En dat zij juist raar zijn

Maar Sally zegt niets

Sally snikt en rent de klas uit

Sally rent naar huis

Sally huilt niet meer

Sally snikt niet meer

Sally is niet meer verdrietig

Nee

Ze is boos

Boos omdat iedereen zegt

Je bent bijzonder

Maar niemand zegt

Je bent mooi

Je bent normaal

Sally wilt niet bijzonder zijn

Sally wilt normaal zijn

Sally wilt spelen met vriendjes

Niet bijzonder

Aan bijzonder zijn heb je niks

Denkt Sally

Bijzondere diertjes

Hebben geen vriendjes

Iedereen liegt

Denkt Sally
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In de avond brengt Mama

Sally naar bed

Mama legt Sally in haar bed

Lekker warm

Lekker zacht

Dan zegt Sally:

Mag ik thuis blijven

Ik ben ziek

Ik kan niet naar school

Kuch kuch

Hoest Sally

Mama lacht

Ha ha ha

Mama lacht net zo hard

Als Harry en Arie

Sally snikt

Sally is weer sip

Ze moet denken

Aan de harde duw

De harde mep

Mama zegt

Jij bent niet ziek

Jij bent bang

En nu slapen

Mama knipt het licht uit

Sally is sip

Maar Sally valt in slaap

Het is al laat
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De volgende dag

Is Sally sip

Sally is ook boos

Alles is stom

School is stom

Harry is stom

Arie is stom

En de juf is stom

Snikkend loopt Sally naar

school

Mama had gelijk

Denkt Sally

Ik ben bang

Bang voor Harry en Arie

Bang voor school

Bang voor de juf

Sally staat voor de deur

Van de grote enge school

Sally opent de deur

En loopt naar de klas

Sally gaat zitten op haar

stoeltje

Sally denkt

Ik ben sterk

Ik ben niet bang

Sally kijkt in de klas

Naar de deur

Naar de kast

Naar het raam

Sally denkt:

Wat is dat?

Bij het raam?

Sally ziet twee diertjes

Wat is dat?

Denkt Sally

De juf ziet Sally

Ze ziet dat Sally kijkt naar het

raam

De juf zegt:

Sally! Opletten
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Maar Sally wilt niet opletten

Sally is nieuwsgierig

Is het een vis?

Is het een salamander?

Is het een kikker?

Dan ziet Sally dat het twee

diertjes zijn

Als de bel gaat

Loopt Sally naar buiten

Sally zoekt naar de twee

diertjes

Sally kijkt om zich heen

Ze ziet Arie en Harry

Ze spelen met hun vriendjes

Even is Sally sip

Maar dan denkt ze

Wie waren die twee diertjes?

Sally zoekt

En dan

In de hoek van het plein

Ziet Sally de twee diertjes

Sally loopt er naar toe

Sally is bang

Krijgt ze een duw?

Krijgt ze een mep?

Sally loopt verder

Zijn ze aardig?

Zijn ze gemeen?

Sally komt in de buurt

Ze ziet een kikker

En een grote pad

Sally is bang

Zijn ze gemeen?

Vinden zij Sally ook lelijk?

Hallo

Zegt Sally

De pad zegt:

Hallo, wie ben jij?

De pad is aardig

Denkt Sally
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Sally zegt:

Ik ben Sally

Wie ben jij?

De pad kijkt Sally aan

De pad heeft grote ogen

Grote, dikke ogen

De ogen zijn aardig

Denkt Sally

Sally wordt rustig

De pad zegt:

Ik ben Paula

Ik ben nieuw op school

Paula de pad kijkt

Met haar grote ogen

Naar de kikker naast haar

De kikker lacht

Sally zegt

Wie ben jij?

Sally kijkt naar de kikker

De kikker is bruin

Is dat een kikker?

Of een pad?

De kikker zegt:

Ik ben Kick

Ik ben ook nieuw

De kikker is bang

Sally is aardig

Denkt de kikker

Maar de kikker denkt

Ik ben lelijk

Ik ben vies

Sally wilt geen vriendjes zijn

Sally lacht naar de kikker

Sally zegt:

Willen jullie vriendjes zijn?

Ik heb geen vriendjes

Ik ben lelijk

Ik ben raar

Paula en Kick zeggen:

Nee hoor!
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Jij bent niet lelijk

Jij bent juist mooi

Jij bent niet raar

Jij bent heel aardig

Sally lacht

Sally denkt aan mama

En aan de Juf

Zie je wel!

Denkt Sally

Ik ben niet bijzonder

Ik ben mooi

En ik ben aardig

Sally zegt:

Jullie zijn ook mooi

En heel aardig

Kick en Paula zijn ook blij

Samen gaan ze spelen

In de sloot

Ze gooien met modder

En glijden op hun buik

Sally is blij

Paula is blij

Kick is blij
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De school is uit

Paula en Kick zeggen gedag

Maar Sally is bang

Ze schrikt

Ze ziet Arie

Ze ziet Harry

Ze zijn boos

Harry zegt:

Waarom spelen jullie met Sally

Sally is lelijk

Sally is raar

Harry geeft Sally een harde

duw

Sally valt en snikt

Arie zegt:

Kijk!

Die lelijke pad

Die vieze kikker

Zij zijn ook lelijk

Zij zijn ook raar

Arie en Harry lopen weg

Ze lachen hard

Sally snikt

Paula schrikt

Kick schrikt ook

Wat gemeen roept Kick

Paula knikt

Sally zegt:

Zie je wel

Ik ben lelijk

Ik ben raar

Paula loopt naar Sally

Paula zit naast Sally

Kick loopt ook naar Paula en

Sally

Kick zit naast Paula en Sally

Nou en?

Zegt Kick

Dan zijn we lelijk

Dan zijn we raar
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Maar we zijn niet gemeen

Sally lacht

Paula zegt:

Ik ben liever aardig

Dan knap en gemeen

Jij niet?

Vraagt Paula

Sally knikt

Ja

Zegt Sally

Dat is waar

Kick staat op en zegt:

Ik wil helemaal geen vriendjes

zijn

Met Harry en Arie

En dat hoeft ook niet

Wij hebben elkaar

Toch Sally?

Sally knikt

En staat nu ook op.

Paula staat op

Paula lacht

Ik heb een idee!

Zegt Paula

We gaan andere vriendjes

helpen

Niemand mag meer pesten

Pesten is gemeen!
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Voor Thepi

II. Het Kleine Geitje

Dit is Tom.

Tom is zeven jaar oud.

Hij zit op de bank.

Samen met mama.

Mama vraagt:

Wil je iets voor mij doen?

Tom zegt:

Ja!

Mama zegt:

Oma is vandaag jarig.

Kan jij naar de stad gaan

en een kleinigheidje voor Oma

kopen?

Dat vindt ze vast leuk.

Tom loopt naar buiten en ziet

zijn vriend Luca.

Luca!

roept Tom.

Weet jij wat ‘een kleinigheidje’

betekent?

Nee

zegt Luca.

Ik weet het niet.

Tom pakt zijn fiets en gaat naar

de stad.

Als Tom bij een winkel met

kleding aankomt

vraagt hij aan de lieve vrouw in

de winkel:

Weet jij wat ‘een kleinigheidje’

betekent?

Jazeker!

zegt de lieve vrouw.

Een kleinigheidje betekent een

klein cadeautje.

Dank je wel!

zegt Tom en fietst verder.
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In de stad ziet Tom een slager.

Hij loopt naar binnen.

Hallo jonge man

zegt de slager.

Wat kan ik voor je doen?

Weet jij wat ‘een kleinigheidje’

betekent?

Jazeker!

zegt de slager.

Hier heb je een kleinigheidje!

De slager geeft Tom een plakje

worst.

Dank je wel!

zegt Tom en loopt verder.

Tom loopt langs de

boekenwinkel.

Hij gaat naar binnen.

Tom ziet een oude vrouw

achter de balie.

Hij loopt naar haar toe.

Weet jij wat een kleinigheidje

betekent?

Jazeker!

zegt de vrouw.

De vrouw geeft Tom een

boekenlegger.

Dit is een kleinigheidje.

Helemaal voor jou.

Maar wat is het nou?

vraagt Tom

Ik was bij de slager

en hij gaf mij een plakje worst.

Oh!

Voor dat kleinigheidje moet je

naar de boer!

Niet naar de slager!

Hoe kom ik bij de boer?

vroeg Tom.

De oude vrouw zei:

Loop deze straat uit.
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Je ziet hem vanzelf.

Tom liep de winkel uit.

Hij deed wat de oude vrouw

hem zei.

Tom liep de straat uit.

Hij wist nog steeds niet wat

‘het kleinigheidje’ was.

Iedereen zegt wat anders.

Na even lopen zag hij een

grasveld.

Hij hoorde kippen.

Dit moet het zijn!

dacht Tom.

De boer moet hier zijn!

Blij loopt Tom het grasveld op.

Hij ziet koeien.

Maar nog geen boer.

Opeens hoort Tom een stem:

Hé jij daar!

Wat doe jij op mijn veld?

Tom schrikt.

Ik heb een vraag

zegt Tom.

Vraag maar

zegt de boer.

Weet jij wat ‘het kleinigheidje’

is?

Maar natuurlijk mijn jongen!

lacht de boer.

Kom maar mee!

Tom gaat mee met de boer.

Ze lopen een heel stuk

grasveld over.

Tom en de boer komen aan bij

een kleiner veld.

In het veld staat een geitje.

Kijk hier!

Hier is Het Kleine Geitje.

zegt de boer.

En hij is helemaal gratis!
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Tom is blij.

Een gratis geit?

Hoe heet hij?

vraagt Tom.

Geen idee

antwoordt de boer.

Verzin jij maar.

De boer geeft Tom de geit

met een touw.

Hier jongen

zegt de boer.

Dank je wel!

riep Tom

met de geit achter hem.

Tom bond de geit vast aan zijn

fiets.

Hij wilde de geit mee nemen.

Maar de geit zette geen stap.

Hij wil niet mee

denkt Tom.

Wat moet ik nu?

Opeens bedacht hij:

Wat als ik de geit aan mijn fiets

maak?

Dan kan hij achterop mijn fiets.

Op de bagagedrager!

Tom zette de geit op zijn

bagagedrager

en fietste weg.

De boer zwaaide naar hem.

Tom fietste de dezelfde weg

terug als hij naar de stad

had gefietst.

Hij kwam iedereen weer tegen.

Toen hij bij de slager kwam zei

de slager:

Daar heb je Het Kleine Geitje!

Goed gedaan!

Blij fietste Tom naar het huis

van zijn oma.

80



Tom had het geitje achter zich

verstopt.

Als oma de deur opende

zag niemand zijn kleinigheidje.

Oma deed inderdaad de deur

open.

Hoi kleinzoon!

Wat leuk dat je er bent!

Kom snel binnen.

Tom liep naar binnen

met het geitje achter zich.

Oma zei:

De hele familie is er!

Je mama, papa, tante Jet

en oom Joop!

Zelfs je neef is er!

Dit maakte Tom blij.

Hij vond zijn neef Theo erg

leuk.

Theo weet veel.

Hij leest ook veel.

Hij is net als een oudere broer

voor Tom.

Oma deed de deur naar de

kamer open.

Hoi Tom!

riep zijn neef Theo.

Theo was blij.

Tom was nu ook blij.

Wat leuk je weer te zien!

zei tante Jet.

En leuk dat Tom en Theo weer

bij elkaar zijn!

Tom!

riep Mama.

Geef Oma maar je

kleinigheidje.

Oke!

zei Tom.
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En zette een stap opzij.

De geit nam een paar stappen.

Oh wat leuk!

zegt Oma.

Een klein geitje!

nu hoef ik het gras niet meer te

maaien!

Oh Tom!

riep Mama.

Dat is geen kleinigheidje!

Jawel

zegt Tom.

Dit is wel Het Kleine Geitje.

Ik heb heel lang gezocht.

Ik ben zo blij!

riep Oma.

Nu ben ik niet meer alleen.

Nu heb ik iemand om tegen te

praten.

Nu hoef ik zelf niet meer het

gras te maaien.

Dat kan het geitje doen!

Wat een leuk cadeau!

zei oom Joop.

Dat is niet wat ik bedoelde Tom

zei Mama.

Maar ik vind het wel heel leuk.

Oma is blij.

Hoe ga je hem noemen?

vraagt Tom aan Oma.

Ik denk dat ik hem Gijsje ga

noemen.

Gijs de Geit.
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11. Logboek:

Daniëlle Jil

Duur Taken Duur Taken

Week 35 1 uur Plan van aanpak

& informatie

besproken met

begeleider.

1 uur Plan van aanpak.

Week 37 1 uur 30 min Eerste deelvragen

bedacht.

1 uur 30 min Eerste deelvragen

bedacht.

4 uur 30 min Theoretisch kader

besproken,

onderzoeken

AVI, verder met

lezen

kinderboeken,

aanscherpen

deelvragen +

alvast wat lijntjes

uitzetten

4 uur 30 min Theoretisch kader

besproken,

onderzoeken

AVI, verder met

lezen

kinderboeken,

aanscherpen

deelvragen +

alvast wat lijntjes

uitzetten

1 uur Begin gemaakt

met theoretisch

kader

1 uur Begin gemaakt

met theoretisch

kader

1 uur 30 min Werken aan

theoretisch kader,

bronnen

neerzetten

1 uur 30 min Werken aan

theoretisch kader

Bronnen

neerzetten

50 min Begin PVA

maken

50 min Begin PVA

maken

Week 38 3 uur Theoretisch kader

+ lijst gemaakt

mensen

3 uur Theoretisch kader
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benaderen

3 uur Boeken verdelen

en werkwijze

bespreken,

mensen

benaderen voor

interviews,

boekjes lezen

3 uur Bronnen

toevoegen,

Kluitman (via

Prins) benaderen,

boeken verdelen

+ werkwijze

bespreken

4 uur Bronnen

toevoegen,

boekjes lezen,

deelvragen

uitwerken, extra

boeken/bronnen

zoeken

4 uur Bronnen

toevoegen + in de

tekst verwerken,

boekjes lezen en

deelvragen

uitwerken.

1 uur Boekjes lezen 1 uur Boekjes lezen

30 min Notities bij

boekjes maken

30 min Notities bij

boekjes maken

Week 39 4 uur Conclusie

trekken boekjes,

PVA maken,

inleiding,

deelvragen

afronden

4 uur Bronnen

uitwerken +

conclusie trekken

boekjes, PVA

maken, inleiding,

deelvragen

afronden

Week 40 4 uur 30 min Deelvragen af,

theoretisch kader

af, PVA afronden

4 uur 30 min Deelvragen af,

theoretisch kader

af, PVA afronden,

mail gestuurd

naar Kluitman

45 min Overleg met pws 45 min Overleg met pws
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begeleider begeleider

1 uur Ideeën bedenken

voor eigen boek

en noteren

1 uur Ideeën bedenken

voor eigen boek

en noteren

Week 41 3 uur Concrete

afspraken maken

& beginnen met

interviews indien

er antwoord is &

uitwerken.

3 uur + 2 uur Concrete

afspraken maken

& beginnen met

interviews indien

er antwoord is,

Bronnen in de

tekst zetten, Lily

Koomen vragen

stellen en

uitwerken.

Week 42-

herfstvakantie

6 uur Interview Selma

Noort, afspraken

maken met

Chinouk.

Uitwerken

interviews.

6 uur Opzet vragen

Selma Noort,

Interview Selma

Noort. Uitwerken

interviews.

Week 43 - SE’s

BGE checkt

uitwerkingen

Week 44 2 uur 30 min Antwoorden met

deelvragen en

theoretisch kader

vergelijken

2 uur 30 min Antwoorden met

deelvragen en

theoretisch kader

vergelijken

Week 45 3 uur 30 min Antwoorden

interview

verwerken tot

‘formule’

3 uur 30 min Antwoorden

interview

verwerken tot

‘formule’
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2 uur Deelvragen

aanvullen met

informatie van

interviews

2 uur Deelvragen

aanvullen met

informatie van

interviews

3 uur Antwoorden

uitgever

verwerken

3 uur Antwoorden

uitgever

verwerken

Week 46

Tip BGE: loop

nog even alle

tekst van het

theoretische

kader na en zet

er wat meer

bronvermelding

en bij (in de

tekst).

7 uur 30 min Alle informatie

verwerken,

puntjes op de i

zetten theoretisch

kader, verder

uitwerken

interviews.

Inleiding en

inhoudsopgave

maken

Afbeeldingen en

bronnen

toevoegen

Boekje beginnen

7 uur 30 min Alle informatie

verwerken,

puntjes op de i

zetten theoretisch

kader, verder

uitwerken

interviews.

Inleiding en

inhoudsopgave

maken

Afbeeldingen en

bronnen

toevoegen

Bronnen op

alfabetische

volgorde zetten

Boekje beginnen

3 uur 30 min Formule verder

werken +

beginnen

conclusie, werken

aan boekje

3 uur 30 min Formule verder

werken +

beginnen

conclusie, werken

aan boekje

1 uur 30 min Inhoud en

inleiding

beginnen/

aanvullen

1 uur 30 min Inhoud en

inleiding

beginnen/

aanvullen
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Week 47 3 uur 30 min Interviews

verwerkt en af &

theoretisch kader

nog eens nalopen,

Boek schrijven,

Alles uitwerken

en zorgen dat het

zo goed als af is

3 uur 30 min Interviews

verwerkt en af &

theoretisch kader

nog eens nalopen,

Boek schrijven

Alles uitwerken

en zorgen dat het

zo goed als af is

Week 48 2 uur 30 min Uiterste datum

inleveren concept

versie van het

profielwerkstuk

via

de Google-drive,

niet via SOM.

2 uur 30 min Uiterste datum

inleveren concept

versie van het

profielwerkstuk

via

de Google-drive,

niet via SOM.

Week 49 4 uur 45 min Alle informatie

checken en als

het nodig is nog

aanvullen.

Boek schrijven +

afronden.

Feedback BGE

verwerken.

Woensdag/donder

dag af hebben!

Woensdag

gesprek BGE.

Die dagen ook

printen

(misschien

inbinden)

4 uur 45 min Alle informatie

checken en als

het nodig is nog

aanvullen.

Boek schrijven +

afronden.

Feedback BGE

verwerken.

Woensdag/donder

dag af hebben!

Woensdag

gesprek BGE.

Die dagen ook

printen

(misschien

inbinden)

Week 50 - 17

december

Inleveren PWS

en via SOM

Inleveren PWS

en via SOM
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(uiterste

inleverdatum).

08.30 - 10.30

(uiterste

inleverdatum).

08.30 - 10.30

Week 51 - 23

december

Presentaties van

de

profielwerkstukk

en.

Presentaties van

de

profielwerkstukk

en.
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