
                        Den Haag, maandag 7 september 2015
Kinderstrip wint Nationale Alfabetiseringsprijs

Horen strips in de klas? De strips van Kijk en Lees wel! Deze unieke serie is nu bekroond: Prinses 
Laurentien reikte maandag de Nationale Alfabetiseringsprijs uit aan de twee striptekenaars die Kijk 
en Lees bedachten en maken.

Prijsuitreiking door Prinses Laurentien
Elk jaar reikt Stichting Lezen & Schrijven de Nationale Alfabetiseringsprijzen uit aan projecten die 
laaggeletterdheid in het land tegengaan. Kijk en Lees is door een vakjury van de stichting 
genomineerd uit ruim vijftig inzendingen. De jury, onder leiding van schrijver Abdelkader Benali, 
vindt Kijk en Lees Kijk en Lees een sterk project vanwege de combinatie van beeld en tekst. 
Maandag 7 september ontvingen de initiatiefnemers van Kijk en Lees in het Mauritshuis te Den 
Haag de Alfabetiseringsprijs uit handen van Prinses Laurentien, erevoorzitter van de stichting. 
Kijk en Lees heeft de Nationale Alfabetiseringsprijs 2015 gewonnen in de categorie Preventie (van 
taalachterstand). Het is de eerste keer in de historie van de stichting dat er een stripserie de prijs in 
de wacht sleept. 

Een uniek idee
Deze boekenreeks is bedacht en opgezet door de twee bevriende stripmakers Gerben Valkema en 
Michiel van de Vijver die om hun droomproject te kunnen verwezenlijken eind 2012 zelf een 
uitgeverij zijn begonnen en in één keer 9000 boeken hebben laten drukken. Daarmee waagden ze de 
sprong om de boeken te maken die ze zelf vroeger graag hadden gehad toen zij begonnen met lezen, 
speciaal voor lezers die lappen tekst nog een flinke uitdaging vinden. Met de geboorte van deze 
serie brachten ze ook een nieuw fenomeen in de wereld van het lezen: korte vrolijke strips op alle 
AVI leesniveaus, van groep 3 tot en met groep 5. 

Kijk en Lees is een boekenreeks die beginnende lezers even een andere manier biedt om te oefenen 
met lezen: met strips op hun eigen leesniveau. Vooral lezers met een lees - en/of motivatieprobleem 
hebben baat bij de serie. Dat komt doordat de focus van Kijk en Lees ligt op een belangrijk element 
van het leren lezen: leesplezier.

Hoe werkt een strip tegen laaggeletterdheid?
De boeken van Kijk en Lees zijn zó gemaakt dat in principe elk kind in groep 3 t/m 5 ermee uit de 
voeten kan en met plezier kan oefenen met lezen op zijn of haar leesniveau. Maar de kracht van de 
boeken wordt het meest duidelijk bij lezers met een leesprobleem en/of dyslexie. Veel van deze 
kinderen zijn vaak minder gemotiveerd om te lezen. De reacties op de boeken in dit veld zijn 
juichend te noemen, zowel van lezers zelf als de professionals, zoals Remedial Teachers en dyslexie 
specialisten, die de boeken inzetten om kinderen (weer) aan het lezen te krijgen. Lezers hebben veel 
baat bij de combinatie van de teksten op leesniveau en de ondersteuning van de tekeningen. De vele 
grapjes in de boeken bieden de lezers beloningen na het harde leeswerk, wat motiveert om meer te 
lezen.
Kijk en Lees bestaat uit negen boeken, drie voor elk leerjaar: per AVI niveau één boek. Voor elk 
kind met een bepaald leesniveau in groep 3 tot en met 5 is er een boek op maat. AVI lezen met strips 
is een laagdrempelige manier om het lezen (weer) leuk te maken!

Meer informatie en voorbeeldstrips zijn te vinden op www.kijkenlees.nl

Michiel van de Vijver: 06 1761 2570
Gerben Valkema: 06 455 200 16
info@kijkenlees.nl

Beeld (vrij te gebruiken):
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