
Beeldverhaal Emir heeft plezier!



Ik ben…

• Neel de Bruyn

• Bestuurslid Preventief op Maat

(o.a. actief voor Spel aan Huis)

• Stichting Opvoeden.nl 

(heeft beeldverhalen op website)



Eerdere ervaringen met 
beeldmateriaal (1)



Ikea: 2015 Design award

Uit het juryrapport:

‘De anonieme tekenaars van de 

communicatieafdeling van Ikea hebben de 

afgelopen 30 jaar iets ontwikkeld waar de hele 

wereld naar op zoek is: een visueel Esperanto, 

een universele beeldtaal die zowel in Nederland 

als in China en India wordt begrepen’



Eerdere ervaringen met 
beeldmateriaal (2)

Jij bent belangrijk!



Reacties op Jij bent belangrijk!

• Journalist: ‘….. denken ze nou dat ouders 

infantiel zijn?’

• Moeder: ‘ …ik neem dat boekje mee naar de 

supermarkt, en als mijn kinderen vervelend 

zijn, zoek ik op wat ik moet doen.’



Eerdere ervaringen met 
beeldmateriaal (3)

Opvoeden en opgroeien in beeld (Nji)





Beeldverhaal Spel

• Prijsvraag Pharos

• Preventief op Maat/Spel aan Huis: 
Beeldverhaal over spel

• Begeleiding Pharos: 

- groepsgewijs: alle prijswinnaars

- stappenplan



Stap 1:  Voorstudie

• Interviews met zes ouders

• Informatie van zeven spelbegeleidsters

• Informatie van vier coördinatoren Spel aan 
Huis



Ouders in voorstudie

• Spelen is leuk voor de kinderen

• Als mijn kinderen genieten, spelen, lachen: 
dan ben ik blij

• Mijn kinderen hebben plezier

• School is belangrijk



Spelbegeleidsters in voorstudie

• Ouders onderschatten hun rol in de 
ontwikkeling van kinderen

• Vooral vrij spelen is voor ouders moeilijk te 
linken aan de ontwikkeling van kinderen

• Vaders weten vaak niet hoe ze spel met hun 
kinderen aan moeten pakken



Coördinatoren in voorstudie

• Veel ouders denken dat zij niet de 
kennis/vaardigheden hebben om met kind te 
spelen/te oefenen. 

• Deze ouders hebben zelfvertrouwen, kennis en 
voorbeelden nodig

• Betrokkenheid van vaders bij spel vaak minder 
dan van moeders



Afwegingen voor script (1)
• Herkenbaarheid gezin
Gegevens uit monitoring Spel aan Huis gebruikt

- Meest voorkomende kind/gezin: jongetje 3 jaar, baby in 
gezin, consultatiebureau belangrijkste verwijzer, migratie-
achtergrond (in stad)

Namen: zo algemeen mogelijk:

Nora, Sara, Emir, Aron

Uiterlijk personen: niet blond, 

bruin haar



Afwegingen voor script (2)

• Wat wordt de insteek?:
- Vooronderzoek beeldverhaal: plezier van het kind is de motor

- Titel beeldverhaal: Emir… heeft plezier!

- Vooronderzoek: vader speelt weinig. Keuze: wel vader in 
beeldverhaal



Afwegingen voor script (3)

• Hoeveel ‘plekken’ in beeldverhaal? 

(Max 10 illustraties)

- Gezin thuis (geen discussie)

- Consultatiebureau?

- Voorschool? (‘die is niet overal’)

- Peuterspeelzaal? (‘daar gaat zeker niet ieder kind naar toe’)

- Speel-o-theek? (‘niet in 

iedere wijk/plaats aanwezig’)



Partners/experts

Contact opgenomen met:

• Coördinatoren Spel aan Huis

• Nji

• Vereniging Speel-o-theken

• Deskundigen VVE



Kern van reacties

• Goed script

• ‘Hier hebben ouders wat aan’



Testen

• Testtraining door Pharos

• 8 gezinnen, diverse afkomst

• Illustraties: veel ideeën voor veranderingen 

• Script: verhaallijn OK, maar veel woorden 
moeten anders

• Sommige zinnen te lang



Welke woorden?
• nadenken  

• peuterspeelzaal 

• leidster 

• een tijdje 

• gauw

• verlegen 

• afscheid

Bespreek met buur:

1) Zou je verwachten dat ouders dit woord niet kennen?

2) Door welk woord/begrip zou je deze woorden vervangen?



Feedback deskundige VVE

• Gebruik geen ‘Voorschool’ maar 
‘Peuteropvang’, dat is het juiste begrip

• Het woord leidster is omgezet naar 
‘pedagogisch medewerker’.  Het woord juf kun 
je niet gebruiken in landelijk ondersteunings-
materiaal, dan gebruik je de verkeerde term 
(hoe akelig de term pedagogisch medewerker 
ook is). 



Kinderen spelen



Bij Emir thuis



Gaat het wel goed met Emir?



Sara vraagt hulp (test 1)



Sara vraagt hulp (test 2)



Sara vraagt hulp (definitief)



Kim komt voor het eerst



Emir heeft plezier



Sara speelt mee



Naar de speel-o-theek



Allemaal spelen met de trein



Kim gaat weg 
(in test: Kim neemt afscheid)



Leereffecten

• Testen - Testen - Testen

• Eenvoud vraagt lef

• Zet een stap!



Meer beeldverhalen:

www.opvoeden.nl

(zoek op:  beeldverhalen)

http://www.opvoeden.nl/


Zora is zwanger

• https://www.youtube.com/watch?v=TeMu72F
iNdQ&t=4s

Voorbeeld animatie van beeldverhaal

https://www.youtube.com/watch?v=TeMu72FiNdQ&t=4s

