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INLOOPLUNCH 

OPENING ‘10 JAAR VERTELTASSEN’ 
Efrat de Groot - Yadgar, directeur Kenniscentrum Verteltassen

“Meer dan 100 deelnemers uit het hele land in de 
zaal: van Groningen tot Zeeland, Brabant, Lely-
stad, Almere, Rotterdam en zelfs uit Nieuw-Bui-
nen in Drenthe! Allemaal mensen die de Verteltas-
methode omarmen!”

“In deze 10 jaar hebben we, als Kenniscentrum 
Verteltassen, zo veel bereikt, zo veel mooie en 
bijzondere hoogtepunten meegemaakt, prachtige 
ontmoetingen, ontroerende en inspirerende verha-
len en natuurlijk al die Verteltassen, stuk voor stuk 
kunstwerken! Ze zijn gemaakt met zo veel liefde,  
plezier en verbondenheid.”



VOORSTELRONDJE ‘WELK DIER BEN JIJ?’



FOLKERT KUIKEN ‘EEN TAS VOL TAAL’ 
Prof. dr. aan de Universiteit van Amsterdam 

“Taalcontact is een belangrijke factor voor 
schoolsucces van kinderen. Hoe meer taalcontact, 
hoe beter. Voorlezen en lezen zijn hierbij van groot 
belang.”

“Effecten van de Verteltasmethode:
• Vergroting van ouderbetrokkenheid
• Stimuleren interactie tussen ouder en kind
• Stimuleren leesplezier
• Vergroten woordenschat”

“Mooi resultaat is dat de ouders meer zelfvertrou-
wen krijgen door het gebruik van Verteltassen.” 



DE VERRASSINGSACT ‘TAANTE’
cabaretière Jetty Maturin 

“Spreek de taal die je goed spreekt met je kind! 
Als je maar spreekt!”

“Taante: Kansen moet je niet krijgen want dan 
word je kansarm, kansen moet je grijpen dan ben 
je kansrijk!”

“Iedereen heeft een schouderklopper nodig! Je  
moet af  en toe mensen een schouderklopje geven”. 

 “De belangrijkste ingrediënten voor elk kind  zijn:
• Wortels om te groeien
• Vleugels om uit te slaan
• Ramen om  de (buiten)wereld te aanschouwen
• Spiegels om zichzelf  te herkennen.”



INGRID EN DIETER SCHUBERT ‘WAT ZIE JE’
Prentenboekenmakers 

“Een prentenboek moet ook voor volwassenen aantrekkelijk zijn.  
Kinderen zien details in kinderboeken die wij als volwassenen niet zien”. 

“In onze prentenboeken zitten veel knipoogjes”. “Kinderen kunnen zich gemakkelijk met  
dierenfiguren identificeren, maar net zo snel  
ook afstand creëren als het verhaal te dichtbij komt.”



DAVID KRANENBURG ‘SAMEN VOOR HET KIND’
directeur Actief  Ouderschap 

“Kinderen doen het beter als ouders en school 
samenwerken.”

“Partners delen ervaringen en successen met 
elkaar, partnerschap geeft energie en vaak ook 
plezier.”

“Partnerschap begint door een ander gericht  
erbij te halen. Partnerschap is een keuze en altijd 
vrijwillig. Partners zijn allemaal verantwoordelijk 
en vullen elkaar aan.”



VERTELTASTENTOONSTELLING

“Op zoek naar vertellingen achter en in de tassen: 
verhalen verzamelen.”



VERTELTASTENTOONSTELLING



WILLEM VAN DER LUGT ‘SLUIT AF’
trainer-acteur 

“Mensen met tassen zijn mensen met verhalen.”

“Joke krijgt een lintje van Efrat! Efrat krijgt een 
lintje van het publiek.”
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Bedankt iedereen voor een prachtige middag! En tot een volgende keer!   


