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Evaluatie Boekenpret 2.0 
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In het voorjaar van 2020 is vanuit het Brabantse Cubiss-project Innovatie van de Educatieve gevraagd aan 

bibliotheken of ze wilden deelnemen aan de pilot Boekenpret 2.0: een afgeleide van het bestaande project 

Boekenpret, aangepast voor NT2-gezinnen. Een idee van Bibliotheek Helmond-Peel was de aanleiding voor 

deze pilot. Helmond-Peel vroeg Cubiss in 2019 of we Boekenpret konden vertalen, zodat ook anderstalige 

gezinnen in hun eigen taal met Boekenpret aan de slag zouden kunnen. Twee bibliotheken hebben zich 

aangemeld voor deze pilot waarin we aan de slag gingen met het vertaalde materiaal: Helmond-Peel en 

Nieuwe Veste. Deze evaluatie bevat handvatten voor bibliotheken die willen werken met Boekenpret 2.0.  

Boekenpret 2.0 is Boekenpret voor 

NT2-gezinnen. Het prentenboek en 

de daarbij behorende 

verwerkingsmaterialen worden in 

Boekenpret 2.0 ter beschikking 

gesteld in de thuistaal van de 

deelnemende gezinnen. Zo kunnen 

anderstalige ouders met hun 

kinderen lezen in hun eigen taal. Uit 

onderzoek blijkt dat een goed 

ontwikkelde thuistaal ten grondslag 

ligt aan het goed leren van een 

nieuwe taal. Ook is het lezen met je 

kind in je eigen taal een mooi 

moment samen dat goed is voor de 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Het 

idee van Boekenpret 2.0 is dat een 

prentenboek op twee plaatsen wordt 

aangereikt: thuis in de eigen taal en 

op school of bibliotheek in het 

Nederlands. Ook zit er, zowel voor 

thuis als in de klas/bibliotheek, 

verwerkingsmateriaal bij de 

prentenboeken in de vorm van speel-

ontdekboeken. Dit materiaal is bij 

Boekenpret 2.0 voor in de 

klas/bibliotheek in het Nederlands 

beschikbaar en voor thuis in de 

thuistaal van het gezin. 

Corona 

De coronamaatregelen hebben roet in het eten gegooid bij deze pilot. Nieuwe Veste heeft de pilot moeten 

staken, omdat de activiteiten waar de pilot aan was opgehangen niet doorgingen. Helmond-Peel koos ervoor 

Naar de markt en Monkie aan te bieden. Doordat er door corona een school afgevallen is, is er alleen met de 

titel Monkie gewerkt. Enkele essentiële onderdelen van de pilot zijn daarbij anders gelopen dan gepland.  

Wat corona wel gebracht heeft, is het buiten de kaders denken. Bij Helmond-Peel heeft dat de samenwerking 

met de deelnemende school verstevigd. Samen hebben de bibliotheek en de school gezocht naar oplossingen 

voor de obstakels en hiermee hebben ze elkaar laten zien dat ze een betrouwbare samenwerkingspartner zijn. 

De leesconsulent die de pilot organiseerde, Bert Golstein, heeft ook gezien wat er mogelijk is om ouders te 

benaderen als ouderbijeenkomsten niet doorgaan. “Ik zal in het vervolg veel meer met ouders in gesprek gaan 

en me minder terughoudend opstellen. Het inloopmoment voor de ouders in de kleuterklassen zag ik tot voor 

corona bijvoorbeeld als een moment van de school. Nu weet ik dat je het als bibliotheek best af en toe kunt 

benutten.” 
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Ouderbijeenkomsten 

Hoewel corona heeft laten zien 

dat je ouders ook op andere manieren kunt 

bereiken dan door ouderbijeenkomsten, 

lijken ouderbijeenkomsten bij Boekenpret 

2.0 toch essentieel. Zowel Nieuwe Veste als 

Helmond-Peel wilden ouderbijeenkomsten 

organiseren voorafgaand aan de uitvoering 

van de pilot, tussentijds én naderhand. 

Deze bijeenkomsten zouden in het teken 

staan van een aantal zaken: het belang 

laten zien van voorlezen in de thuistaal, 

handvatten en voorbeelden geven voor hoe 

ouders dit kunnen aanpakken en evaluatie 

en begeleiding. In Helmond-Peel is de 

eerste ouderbijeenkomst vervangen door 

een video over het belang van voorlezen in 

de thuistaal. Tussentijds kon er niets 

plaatsvinden  en de laatste bijeenkomst is 

vervangen door een eindevaluatieformulier. 

Hierdoor is het moeilijker meetbaar 

geworden wat de pilot bij ouders teweeg 

heeft gebracht. Ook heeft de bibliotheek de 

ouders niet goed kunnen begeleiden. 

Ondanks dit alles, heeft ruim de helft van de 

22 ouders wel gewerkt met Boekenpret 2.0 

en zijn de bevindingen van zowel de ouders 

als de leerkrachten van de deelnemende 

school overwegend positief. 

Samenwerkingspartners 

Nieuwe Veste wilde deze pilot uitvoeren in samenwerking met het Taalhuis Breda. Bij de activiteiten van het 

Taalhuis zijn veel nationaliteiten aanwezig en de Poolse gemeenschap in Breda is met name erg groot. Omdat 

er al plannen waren om 

samen te gaan werken 

met de Poolse School in 

Breda zou het onder 

andere via het taalhuis 

mogelijk zijn om de 

Poolse mensen te 

benaderen. Door corona 

kon de pilot dit jaar 

helaas niet doorgaan. 

De bibliotheek werd 

gesloten en ook de 

activiteiten op de Poolse 

school stopten. De start 

van de maandelijkse 

bijeenkomsten is 

opgeschort. Nieuwe 

Veste wil in 2021 wel 

starten met deze 

bijeenkomsten. Er zijn 

inmiddels een aantal 

boeken in het Pools 

aangeschaft om een 

reguliere collectie in de bibliotheek te hebben.   
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Helmond-Peel heeft ervoor gekozen met scholen samen te werken. Met één school (De Straap) 

kon de pilot doorgaan. Als je samenwerkt met een school, heb je altijd met verschillende thuistalen 

te maken. Hierdoor moet je 

een andere selectie maken in materialen 

dan als je één thuistaal kiest. Omdat 

Helmond-Peel geen enkele thuistaal 

wilde uitsluiten, heeft de bibliotheek 

gekozen voor het werken met tekstloze 

prentenboeken met daarbij de vertaalde 

speel-ontdekboeken in alle op de school 

aanwezige thuistalen. De speel-

ontdekboeken zijn daartoe vertaald in 

het Pools, Arabisch, Turks en 

Papiaments. Een nadeel van het gebruik 

van tekstloze prentenboek is wel dat het 

lezen eruit een drempel kan vormen voor 

ouders die het lastig vinden om zelf 

verhalen te bedenken bij plaatjes. Maar 

een voordeel is dus dat je met één titel 

makkelijk verschillende talen kunt 

bedienen. 

Eerst thuis! 

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen 

het Nederlands beter oppikken als ze 

een verhaal eerst in hun eigen taal horen 

en daarna in het Nederlands. Om die 

reden krijgen kinderen bij Boekenpret 

2.0 eerst het materiaal in de eigen taal 

mee naar huis. Ouders en hun kinderen 

kunnen thuis het verhaal dan vast in hun 

eigen taal beleven. Daarna wordt het 

verhaal nogmaals behandeld in het 

Nederlands op de school of bibliotheek. 

Bijkomend voordeel van deze volgorde 

is dat de leerkrachten bij het behandelen van de titel in de klas aan de kinderen kunnen zien of ze het verhaal 

herkennen of niet. Zo kunnen leerkrachten inschatten of ouders het boek wel of niet met hun kinderen hebben 

gelezen. 

Meer media 

Om ouders te inspireren hun kind diverse media aan te bieden die op elkaar aansluiten, hebben Cubiss en 

Bibliotheek Helmond-Peel mediatips toegevoegd aan de speel-ontdekboeken voor in de klas en voor thuis. Zo 

kunnen ouders en leerkrachten andere media betrekken bij de verhaalbeleving. Door tijdgebrek wegens 

corona is het speel-ontdekboek in de klas niet gebruikt. Uit de evaluatie die door de ouders is ingevuld, blijkt 

wel dat de mediatips voor thuis als goede toevoeging zijn ervaren.  

Minder werkbladen, meer interactie 

Naast het toevoegen van de mediatips, hebben de bibliotheek Helmond-Peel en Cubiss de speel-

ontdekboeken voor thuis iets ingekort. Een aantal werkbladen zijn vervangen door interactieve spelletjes. Deze 

keuze is gemaakt in een poging de interactie tussen ouder en kind te stimuleren. Bij werkbladen heerst 

namelijk het gevaar dat ouders hun kind ‘aan het werk zetten’ en zelf niet meedoen met het maken van de 

bladen. Na evaluatie is gebleken dat juist de werkbladen goed zijn gemaakt. We schatten in dat de reden 

daarvan is dat werkbladen concreter zijn, waardoor de drempel om die te maken lager ligt. Of deze aanname 

klopt, kunnen we in een vervolg op deze pilot achterhalen. We hebben niet kunnen vaststellen of de spelletjes 

zijn gedaan en of de ouders de werkbladen samen met hun kind hebben gemaakt.  

 

https://www.boekstartpro.nl/home/bibliotheken/meertaligheid.html
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Kisten vol items 

Bibliotheek Helmond-Peel leverde bij de tekstloze 

prentenboeken en speel-ontdekboeken ook kisten met 

materialen die de verhaalbeleving op school ondersteunden. Zo 

zaten er in de kist voor Monkie bijvoorbeeld poppen. De school 

vond dit materiaal erg fijn om te kunnen gebruiken. 

Bevindingen van de ouders 

Alle ouders hebben een evaluatieformulier gekregen over het 

thuis werken met Boekenpret. 11 van de 22 ouders hebben dit 

formulier ingevuld. De reacties zijn overwegend positief. Het 

ingevulde evaluatieformulier voor de ouders vind je in bijlage 1. 

Los van het evaluatieformulier hebben verschillende ouders leuk 

gereageerd op het project richting de school. Eén ouder heeft 

zelfs verteld dat ze het verhaal meerdere keren heeft gelezen 

met haar dochter en dat haar dochter zo meeleefde met de 

personages, dat ze moest huilen om het kwijtraken van knuffel 

Monkie. Opvallend is wel dat voornamelijk de Poolse ouders 

geen gebruik hebben gemaakt van het materiaal. De indruk is 

dat dat komt door het vele werken. 

Bevindingen van de school 

De deelnemende school De Straap was positief over 

de pilot en wil deze uitbreiden met andere scholen 

samen. Ook heeft de school de samenwerking met de 

bibliotheek als prettig ervaren. De keuze voor het 

behandelen van hetzelfde prentenboek thuis als op 

school, spreekt de leerkrachten aan en ook de keuze 

van het prentenboek Monkie vinden ze goed. 

De leerkrachten hebben een kwalitatief 

evaluatieformulier ontvangen. Een scan daarvan vind 

je in bijlage 2. De school heeft ook een Facebook-post 

online gezet over het project. Die zie je hiernaast. 

Taalvriendelijke bibliotheek 

Bibliotheek Helmond-Peel nam mede deel aan deze 

pilot, omdat ze een taalvriendelijke bibliotheek wil zijn. 

Ze wil thuistalen in hun bestaan erkennen en de ruimte 

geven. Met deze pilot lijkt dat te zijn gelukt: ouders 

kregen een tekstloos prentenboek te leen waar ze in 

hun eigen taal een verhaal bij konden maken en ze 

kregen verwerkingsmateriaal in hun eigen taal in 

handen. De bibliotheek en de deelnemende school 

hebben ouders en hun kinderen kunnen faciliteren in 

het beleven van een verhaal in de eigen taal. Maar 

Helmond-Peel zet meer stappen in het worden van 

een taalvriendelijke bibliotheek. Ze houdt zich in deze 

ontwikkeling aan de lijn van de Rutu Foundation. Deze 

organisatie heeft een beschrijving en roadmap 

ontwikkeld voor scholen die taalvriendelijk willen 

worden. Helmond-Peel wil graag zo’n roadmap voor 

een taalvriendelijke bibliotheek ontwikkelen. In 2021 

gaat Helmond-Peel met Cubiss een traject in om dit te realiseren. Lees op deze website meer over de 

taalvriendelijke school. Wellicht kan ook jouw bibliotheek stappen zetten in deze richting. 

  

https://languagefriendlyschool.org/alle-talen-zijn-welkom/
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Bijlage 1: evaluatie van de ouders 

BOEKENPRET IN DE KLEUTERGROEP 

____________________________________________________________ 

1. Ik vind het goed dat de school meedoet aan Boekenpret. 

Ja             Soms     Nee 

 1   2       3      4       5 

 9      O       O      O       O  (2??) 

 

2. Ik vond het leuk om thuis met Boekenpret te werken. 

Ja             Soms     Nee 

 1   2       3      4       5 

 8      1       O      O       O  (2??) 

 

3. Wat vond je kind van Boekenpret? Je mag meerdere bolletjes aankruisen. 

9 mijn kind vond het leuk om het boek samen voor te lezen. 

6 mijn kind vond het leuk om samen aan het Speel-ontdekboek te werken. 

 

4. Hoe heb je samen voorgelezen? Wat heb je gedaan? Je mag meerdere 

bolletjes aankruisen. 

11 we hebben samen het verhaal bekeken. 

7 ik heb mijn kind laten vertellen wat er in het boek gebeurt. 

4 we hebben na het samen lezen nog over het boek gepraat. 

5 we hebben samen met het Speel-ontdekboek gewerkt. 

5 ik heb zelf ook iets over het verhaal bedacht. 

 

5. De media-tips in het Speel-ontdekboek vinden we leuk.  

 Ja             Soms     Nee 

 1   2       3      4       5 

 8      1       1      O       O 

 

 

6. De werkbladen in het Speel-ontdekboek vinden we leuk. 

Ja             Soms     Nee 

 1   2       3      4       5 
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 10      O       O      O       O (één antwoord was onduidelijk) 

 

7. De spelletjes in het Speel-ontdekboek vinden we leuk. 

Ja             Soms     Nee 

 1   2       3      4       5 

 9      O       1      O       O (één antwoord was onduidelijk) 

 

8. Ik vind voorlezen in de eigen taal belangrijk voor de ontwikkeling van mijn 

kind. 

Ja             Soms     Nee 

 1   2       3      4       5 

 8      1       1      O       O (één antwoord was onduidelijk) 

 

9. Door het werken met Boekenpret heb ik nu meer ideeën over voorlezen. 

Ja             Soms     Nee 

 1   2       3      4       5 

 3      1       2      O       3 (twee antwoorden waren onduidelijk) 

 

10. Ik ga vaker boeken lenen bij de bibliotheek op school. 

Ja             Soms     Nee 

 1   2       3      4       5 

 5      1       3      O       2 

 

11. Ik ga vaker boeken kopen 

Ja             Soms     Nee 

 1   2       3      4       5 

 3      O       5      O       3 
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Bijlage 2: evaluatie van de leerkrachten 
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