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Nik-nak 
Tweetalige prentenboekjes die een brug willen slaan tussen de 

eigen taal en het Nederlands 

 

Op een studiedag rond meertaligheid werd onze aandacht getrokken door een standje met twee 

enthousiaste mensen en een heleboel meertalige prentenboeken. Omdat daar bij leerkrachten 

veel vraag naar is, waren we meteen geïnteresseerd. We knoopten een gesprek aan, waaruit dit 

interview voorvloeide. 

Jullie prentenboeken zijn te vinden onder de verzamelnaam nik-nak. Waarvoor 

staat nik-nak? 

Nik-nak is een merknaam van de Belgische vzw Herkes. 'Herkes' is het Turkse woord voor 

'iedereen'. We kozen bewust geen naam in een wereldtaal, om de gelijkwaardigheid van alle talen 

te onderstrepen. 

Wij willen dat ieder kind - hoe het ook in een samenleving terechtkomt -  zich veilig en aanvaard 

voelt en kan uitgroeien tot een volwassene die zijn kwaliteiten inzet. Volgens ons komen 

wereldburgerschap en leven in diversiteit de samenleving op 

sociaal, cultureel en economisch vlak ten goede. 

Meertaligheid is hiervoor een absolute troef, misschien zelfs  

een noodzaak. Het maakt contact met een variatie aan 

mensen mogelijk en  opent de deur naar kennis en 

aanvaarding van verschillen én gelijkenissen.  

Het gaat ons dus niet alleen om de integratie van mensen in 

een nieuw taalgebied, maar evenzeer om de bewustwording 

van mensen die met deze nieuwkomers gaan samenleven. 

Meertaligheid is heel belangrijk om mensen te verbinden, je 

blik te verruimen en los te komen van de 

territoriumgedachte.  

Hoe vertalen jullie dat naar de boekjes? 

We maken zelf nieuwe (voorlees)boekjes, waarin we twee talen evenwaardig combineren, om 

nieuwkomers te helpen vanuit een gelijkwaardigheidsgevoel. De eigen taal wordt zo niet de in 

vergeethoek geduwd, maar naast het Nederlands aangeboden, en ouders zijn vrij om te kiezen in 

welke taal ze voorlezen. Ouders (of andere gezinsleden) kunnen hun rol van voorlezer opnemen 

en zowel zijzelf als de kinderen ontdekken het plezier van meertaligheid. 

Diversiteit is als vanzelfsprekend aanwezig, maar wordt niet benoemd. We willen absoluut geen 

wij/zij-gevoel creëren. Het gaat erom dat iedereen anders is en dat je door de verschillen heen ook 

de gelijkenissen ziet. Jonge kinderen doen dat trouwens veel gemakkelijker. De boekjes zijn 

grappig en positief, we willen dat iedereen er een goed gevoel aan overhoudt.  

 

 



nieuwsbrief   TAAL & ONDERWIJS september 2013 

 

 
© Centrum voor Taal en Onderwijs 

Waar komt het idee vandaan? 

Het idee ontstond vanuit mijn voorleeservaring als vrijwilliger bij anderstalige gezinnen in 

Antwerpen. Samen kinderboeken ontdekken is leuk en het vergroot je kennis van het Nederlands. 

Boeken fascineren. Ze maken kinderen nieuwsgierig en prikkelen de fantasie. Alles kan in een 

boek. Na tien bezoeken van de vrijwilliger, hoop je dat ouders het voorlezen van je overnemen. 

Maar als zij onvoldoende Nederlands kennen, loopt het spoor dood. Ook al willen ouders kansen 

voor hun kinderen creëren, ze vinden hier geen boeken waarmee ze deze rol op zich kunnen 

nemen. Ik heb tevergeefs gezocht naar tweetalige boekjes in het Nederlandse taalgebied, dus 

besloot ik er zelf voor te zorgen. Nik-nak biedt hen graag wat houvast, de kans om de brug te slaan 

tussen hun moedertaal en het Nederlands. 

Wie zijn de mensen achter nik-nak? 

Lies De Potter en ikzelf (Chris Sterkens) vormen het kloppend hart van de boekjes. We doen het 

allebei naast onze job, omdat we het zo geweldig leuk vinden. Ik bedenk de verhalen, zoek de 

beelden en coördineer alles, van vertalingen tot productie, de verzending en de communicatie. 

Eigenlijk ben ik communicatiespecialist van 

beroep. Van maandag tot donderdag werk ik 

bij een klein bedrijf. Tijdens mijn studies 

leerde ik Engels, Frans, Duits en Spaans en ik 

heb net mijn derde jaar Turks in het 

avondonderwijs afgerond. Mijn hart ligt bij 

talen en kinderen. Lies is grafisch vormgever 

bij een communicatiebureau waar we ooit 

samen werkten. Zij besteedt veel zorg aan de 

layout van de boekjes en ze is ook de 

webmaster van nik-nak.eu. Nik-nak biedt ons 

allebei een uitweg voor onze passie.  

Kan je nog eens kort opsommen wat er bijzonder is aan de nik-nakboekjes? 

 In de nik-nakboekjes zijn alle talen gelijkwaardig en is diversiteit vanzelfsprekend.  

 De thema's zijn actueel en zo universeel mogelijk om alle jonge kinderen aan te spreken.  

 Ze kunnen leerrijk zijn, maar het belangrijkste blijven het leesplezier en de 

taalverwerving.  

 De boekjes zijn vaak grappig en stimuleren een positief zelfbeeld.  

 Ze nodigen uit om de kinderen zelf te laten vertellen en brengen interactie met hun 

begeleiders op gang.  

En het aanbod? 

Dat kun je vinden op http://www.nik-nak.eu/shop. Boekjes bestellen doe je ook via de site. Op dit 

moment zijn er boekjes beschikbaar die het Nederlands combineren met deze talen: Arabisch, 

Bulgaars, Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Pools, Russisch, Slowaaks, en Turks.  

Volgend schooljaar willen we vertelplaten uitproberen, speciaal voor meertalige kleutergroepen. 

In de kleuterklas kun je dan bijvoorbeeld het verhaal in het Nederlands brengen, en boekjes in de 

gepaste talencombinaties met de kinderen mee naar huis geven. En waarom eens niet een ouder 

uitnodigen om naast jou te komen voorlezen? Er zijn nog zoveel ideeën, zoveel mogelijkheden. 

 

http://www.nik-nak.eu/shop
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Illustratie: Voorbeeldpagina uit ‘Brullen!’ (NL-Bulgaars) 
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Bijlage: Werken met meertalige en anderstalige prentenboeken 

Links naar andere uitgevers van meertalige prentenboeken 

 http://www.nik-nak.eu/shop 

 Playlane: http://www.fundels.com (digitale bewegende prentenboeken in het Nederlands, 

Frans en Turks) 

 Abimo, Maankinderen (in Nederlands en Turks) 

http://www.abimo.net/jeugdboeken_prentenboeken/index.php?pg=detail&bkid=409 

 http://www.milet.com/ (Engels in combinatie met andere talen) 

 

Links naar uitgevers en websites rond anderstalige prentenboeken die ook in het Nederlands 

bestaan 

 Buro Extern: http://www.extern.nl/kinderboeken/index.php 

 http://www.piccolopicturebooks.com, (Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans 

 http://www.little-linguist.co.uk (verschillende talen) 

 http://uk.mantralingua.com (verschillende talen) 

 http://www.zaiton.nl/boeken/kinderboeken (Chinees) 

 http://issuu.com/-m3- (gratis prentenboek 'Onzichtbaar' over geboorte, zwangerschap, en een 

onzichtbaar broertje in 30 talen) 

 

Link naar een project rond anderstalige prentenboeken 

 

 http://omundo.be/, een project rond anderstalige prentenboeken in de klas met lestips en links 

naar leuke websites rond meertaligheid 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren op dit interview? Of ken je nog andere uitgeverijen van meertalige of anderstalige 

versies van prentenboeken die ook in het Nederlands bestaan? Mail dan naar 

mie.sterckx@arts.kuleuven.be 
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