Boeiende verhalen gevraagd, zonder tobbers

Makkelijk Lezen Pleinen
Makkelijk Lezen Pleinen: sinds 2002 zijn er steeds meer, op dit moment ruim 100. Tijd
voor een stand van zaken.

Nanda Geuzebroek

Makkelijk Lezen Plein

Ook de wetenschap is inmiddels tot de conclusie gekomen dat leesonderwijs

In 2002 ging het eerste Makkelijk

alleen succesvol kan zijn, als kinderen boeken aangeboden krijgen die ze aan-

Lezen Plein (MLP) van Nederland van

spreken. Dit geldt voor zwakke lezers des temeer. Vijf jaar Makkelijk Lezen Plein

start. Vooraf werd een klankbordgroep

heeft geleerd dat met de juiste materialen en de juiste benadering ook deze kin-

geformeerd met professionals en erva-

deren plezier in lezen kunnen krijgen.

ringsdeskundigen om de uitgangspunten van deze bibliotheekservice voor

Kwaliteitseisen

kinderen met een leesprobleem vast te

Werken aan leesplezier is werken aan positieve leeservaringen. Daarvoor is het

stellen. In deze klankbordgroep had-

allereerst nodig om te accepteren dat je als beoordelaar je kwaliteitseisen

den veel mensen uit het onderwijs zit-

omlaag moet schroeven. Aansluiten bij de interesse van het kind is belangrijk.

ting. Zij drukten de bibliothecaris die

Leerkrachten en bibliothecarissen die kinderen naar de ‘betere boeken’ willen

het MLP startte op het hart niet alleen

brengen, moeten dat vooral doen door veel voor te lezen en te praten over boe-

te focussen op leesplezier. Deze kinde-

ken. Als het gaat om het zelf lezen, moet je echt naar wat vroeger denigrerend

ren vonden lezen moeilijk en hadden

‘jeugdlectuur’ of ‘triviale jeugdliteratuur’ genoemd werd, maar nu een prettiger

er geen plezier in. Het hoofddoel van

naam heeft gekregen: recreatief lezen.

het MLP zou vooral moeten zijn het
toegang geven tot informatie, zodat

Lezen omzeilen

ook zij materiaal in de bibliotheek zou-

Kinderen die moeite hebben met lezen zijn vaak dermate gefrustreerd geraakt, dat

den kunnen vinden voor hun werk-

ze eerst moeten leren dat de inhoud van boeken de moeite waard kan zijn.

stukken en spreekbeurten. Een fronta-

Daarvoor kun je naar middelen grijpen die het lezen omzeilen: verfilmde of

le plaatsing en een aangepaste collec-

gesproken leesboeken. Hiermee ervaren ze dat de inhoud van boeken boeiend kan

tie zou dat moeten bewerkstelligen.

zijn. Als ze zo gegrepen worden door een film of een voorgelezen boek, komen ze
er soms toe zelf ook het boek te gaan lezen. Ze kennen de personen, het taalge-

Leesplezier

bruik en de verhaalstructuur. Door die voorkennis wordt het lezen makkelijker.

De frontale plaatsing en de aangepaste

Scholen zouden leerlingen met een leeshandicap moeten toestaan een verfilmd

collectie zijn er gekomen. Gelukkig

boek te bekijken voor een spreekbeurt. Immers, het doel van literatuuronderwijs

heeft de aangepaste collectie een veel

is niet in de eerste plaats vooruitgang boeken op het gebied van technisch

bredere opzet gekregen dan het toe-

lezen, maar het verbreden van de eigen horizon. Een mening vormen, het zich

gang geven tot informatie.

verplaatsen in hoofdpersonen of in andere culturen, verbanden zien, literaire

Kinderen met een leesprobleem leren

begrippen leren hanteren zoals het bepalen van het thema, dat zijn allemaal

namelijk alleen maar lezen door te

zaken die je ook

lezen. Instellingen als Edux, die het

kunt leren aan de

Bavi©lezen uitvond, de Engelse uitge-

hand van een ver-

verij Barrington Stoke, die boeken uit-

filmd boek.

geeft voor zwakke lezers en mensen
Braams riepen het al: kinderen leren

Gesproken boeken

alleen lezen als ze er plezier in heb-

Kinderen die niet

ben. En dat is toch wat je moet doen:

veel lezen, moet je

werken aan leesplezier. Daarmee geef

ook aan het lezen

je kinderen met een leeshandicap

van gesproken

weer een perspectief. Als ze leren

boeken zien te

lezen, geef je deze kinderen betere

krijgen. Omdat ze

kansen om vooruit te komen in de

weinig lezen, doen

als dyslexiespecialist en schrijver Tom

maatschappij.

Een Makkelijk Lezen Plein in Haarlem, filiaal Schalkwijk.

ze minder >
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Bibliotheken richten soms een plankje in met makkelijk-lezenboeken. Maar
help je deze kinderen daar nu eigenlijk wel mee?
Om die vraag te beantwoorden, moeten eerst de criteria duidelijk zijn waaraan
een boek dat kinderen met een leeshandicap tot lezen stimuleert, moet voldoen. Criteria voor makkelijk-lezenboeken zijn destijds opgesteld door de werkgroep Makkelijk Lezen en door uitgevers van makkelijk-lezenboeken.
In Engeland werkt Uitgeverij Barrington Stoke met kinder’consultants’. Elk
manuscript wordt door een aantal kinderen met dyslexie beoordeeld. Ze geven
aan wat moeilijkheden voor hen oplevert. Het commentaar van de kinderen is
over het algemeen vrij gelijkluidend. Dit heeft in de loop van de tijd een schat
aan informatie opgeleverd voor criteria voor boeken voor zwakke lezers.
Gastillustratie Remko Zijlstra

Uiterlijk
Aan makkelijk-lezenboeken worden eisen gesteld op het gebied van vormgeving, taalgebruik, inhoud, personages en handeling.

nieuwe woordkennis op. Het mondelin-

Het succes van het Makkelijk Lezen Plein is te danken aan het feit dat de mate-

ge taalgebruik in het dagelijkse leven

rialen frontaal gepresenteerd staan. Daardoor krijgen kinderen toegang tot de

schiet dan te kort. Luisteren naar

collectie. Dat maakt ook duidelijk dat de omslagen er aantrekkelijk uit moeten

gesproken boeken is daarom van cruci-

zien. Sombere of te artistieke omslagillustraties staan uitleen in de weg. Boeken

aal belang. Gesproken boeken moeten

met een omslag waar niet goed aan te zien is waar het over gaat, blijven in de

voor het plezier ‘gelezen’ worden.

kast staan.

Dwingen tot meelezen heeft het tegen-

De vormgeving van boeken voor zwakke lezers is uitermate belangrijk. Dit is het

overgestelde effect van wat je wilt

eerste criterium bij de selectie van boeken voor moeilijklezenden. Een boek voor

bereiken en moet dus vermeden wor-

zwakke lezers moet niet als zodanig te herkennen zijn. Kinderen met een lees-

den. Als kinderen zelf mee willen

handicap worden dagelijks geconfronteerd met het feit dat ze niet zo goed

lezen, is dat pure winst.

presteren als andere kinderen. Dat is frustrerend. Ze willen niet ‘anders’ zijn.

Naast het zelf luisteren naar gespro-

Dat betekent dat ze het liefst boeken lezen die er als een gewoon boek uitzien.

ken boeken is het van groot belang dat

Dit ook een duidelijke bevinding van Barrington Stoke.

ouders en leerkrachten voorlezen. Ook

Makkelijk-lezenboeken worden vrijwel altijd uitgegeven voor het onderwijs. Ze

daarmee wek je interesse voor boeken

zijn vormgegeven als een duidelijk te herkennen serie voor zwakke lezers. Dat

en werk je aan hun taalvaardigheid.

maakt deze boeken voor hen niet erg aantrekkelijk. Uitzondering daarop is de

Gesproken boeken en voorgelezen boe-

‘Kokkel-reeks’ van uitgeverij De Inktvis. Deze uitgever heeft goed geluisterd

ken mogen best moeilijk zijn. Er man-

naar Barrington Stoke. De omslagen van de ‘Kokkel-reeks’ zien er aantrekkelijk

keert deze kinderen namelijk niets aan

uit. Ook de vormgeving van uitgeverij Kluitman valt goed in de smaak bij zwak-

hun intelligentie. Kansen genoeg dus

ke lezers.

om ook kinderen met een leeshandi-

De illustraties in het boek moeten er aantrekkelijk uitzien, maar moeten ook de

cap tot het ‘betere’ kinderboek te bren-

tekst ondersteunen. Een moeilijk woord kan gebruikt worden, mits een illustratie

gen.

het begrip verduidelijkt. Dat betekent ook dat de illustratie daar in de tekst
geplaatst moet zijn, waar de relatie mee is. Tekeningen op een bladzijde eerder

Makkelijk lezen is niet genoeg

of later zijn uit den boze.

Maar welke leesboeken biedt je kinderen met een leeshandicap? Tot voor

Lay-out

kort grepen leerkrachten direct naar

Een tweede makkelijk te hanteren criterium is het criterium voor de lay-out.

een zogenaamd makkelijk-lezenboek.

Boeken voor zwakke lezers moeten in een lettertype gedrukt zijn dat aansluit
bij de schrijfletters, zoals kinderen die op school leren. Een
‘g’ bijvoorbeeld moet eruit zien als een cirkel met een boogje aan de onderkant en niet als twee cirkels boven elkaar.
Teksten mogen rechts niet uitgelijnd zijn. Uitlijning veroorzaakt ongelijke afstanden tussen de letters en de woorden.
Hierdoor wordt de tekst moeilijker te lezen. De ongelijke
lengte van de regels geeft ook houvast. Kinderen lopen daarmee niet het risico regels dubbel te lezen of over te slaan.
Uitlijning aan twee kanten maakt een tekst ontoegankelijk
voor deze kinderen.

Taalgebruik
Elk makkelijk-lezenboek met een makkelijk-lezenlogo is
Makkelijke bak om in te zoeken.
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beoordeeld volgens zeer strikte criteria voor het gebruik

van moeilijke woorden, lengte van woorden en zinnen,
aantal lastig te lezen woorden en eenvoudige zinsstructuren. Barrington Stoke heeft op grond van haar ervaringen
met het commentaar van de consultants een aantal opvallende zaken geconstateerd. Om er een paar te noemen: niet
de woordlengte is belangrijk, maar de bekendheid van het
woord of de specifieke betekenis. De eerste bladzijden zijn
cruciaal. De taal moet daar glashelder zijn. Als het kind
daardoor zelfvertrouwen heeft gekregen met het lezen en
het verder in het verhaal raakt, kan het wat uitdagender
woorden aan. Dialoog is makkelijk te lezen, maar moet eerder natuurlijk zijn dan grammaticaal juist. Niet de zinslengte is belangrijk, maar de eenvoud van de zinsconstructie. Om er maar een paar te noemen.
De praktijk van het Makkelijk Lezen Plein leert dat AVIniveaus van ondergeschikt belang zijn. Veel belangrijker is

Uit: De gemene valstrik, reeks ‘De guitenstreken van Stoute

het dat kinderen een boek in handen krijgen waarvan het

Hendrik’, van Francesca Simons (Deltas, 2000, ills. Tony Ross,

onderwerp ze interesseert. Daarmee komen ze tot lezen.

vert. Katrien Bruyland). Stoute Hendrik heette in het Engels overigens Horrid Henry.

Inhoud, personages en handeling
De inhoud levert het allerbelangrijkste criterium. Kinderen komen alleen tot

geschikte boeken voor zwakke lezers

lezen als de inhoud van het boek hen in de greep houdt. Dan willen ze een boek

dan de officiële makkelijk-lezen-

uitlezen. Dat betekent voor deze doelgroep dat ze zich makkelijk in een verhaal

boeken*.

.

moeten kunnen verplaatsen, dat het verhaal aansluit bij hun belevingswereld.
Dat komt er in de praktijk op neer dat de verhalen een wensvervullende inhoud

Nanda Geuzebroek is consulent makkelijk

moeten hebben. Het verhaal moet goed aflopen. De helden van het verhaal

lezen van de Stadsbibliotheek Haarlem en in

moeten de problemen waar ze mee geconfronteerd worden tot een goed einde

die hoedanigheid verantwoordelijk voor het

brengen. Onder problemen moeten we dan verstaan spannende avonturen,

uitdragen van het Makkelijk Lezen

waarbij de hoofdpersonen zelfstandig in staat zijn de zaak op te lossen.

Pleinconcept. Sinds 2006 is zij projectleider

Tobberige hoofdpersonen die met een probleem worstelen, bijvoorbeeld omdat

van het VOB-project Kenniscentrum

ze gepest worden, zijn geen identificatiefiguren. En hoeveel van dit soort hoofd-

Makkelijk Lezen Plein.

personen komen er niet in makkelijk-lezenboeken voor!
Helaas vallen veel makkelijk-lezenboeken bij dit criterium door de mand. Veel

Noot

makkelijk-lezenboeken zijn niet erg spannend. Begrijpelijk: de auteurs schrijven

* Meer titels in het bibliotheekdeel van www.makkelijk

in opdracht. Ze moeten zich aan veel lastige en beperkende criteria houden. Dat

lezenplein.nl. Voor een toplijst: zie het ouderdeel van

leidt vaak niet tot een geïnspireerd verhaal. En dat terwijl je voor deze doel-

www.makkelijklezenplein.nl.

groep eigenlijk topboeken wilt hebben! Onbegrijpelijk is dat er dan toch vaak
tobberige hoofdpersonen in makkelijk-lezenboeken voorkomen. Dit kun je als
eerste voorkomen. Het moge duidelijk zijn dat een makkelijk-lezenlogo of een
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