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1. Wat is ‘Lezen voor Iedereen’? 
 
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren ontwikkelt boeken in eenvoudig, begrijpelijk 
Nederlands. Deze zijn bedoeld voor jongeren vanaf 10 jaar en volwassenen die 
moeite hebben met lezen. Ze zijn ook geschikt voor allochtone jongeren die 
Nederlands willen leren. 
 
Bestaande verhalen van bekende auteurs (b.v.b. Herman Brusselmans, Kristien 
Hemmerechts) worden bewerkt naar eenvoudigere taal. Ze hanteren hiervoor 4 
verschillende leesniveaus opgesteld volgens de CEFR-normen. Boeken met 
niveauaanduidingen A1 en A2 zijn geschikt voor de lezer die heel eenvoudige tot 
eenvoudige teksten leest en begrijpt. Niveauaanduidingen B1 en B2 verwijzen 
naar boeken voor de lezer die ‘normale’ alledaagse teksten leest en begrijpt. Een 
tekst op niveau B1 wordt begrepen door zo’n 80% van de Nederlandse bevolking. 
 
Een aantal boeken, waaronder het boek dat in dit artikel als voorbeeld staat 
gerecenseerd, zijn speciaal geschreven voor moeilijke lezers. Deze boeken 
hebben geen niveauaanduiding. 
 
Doel is het bevorderen van het leesplezier bij minder vaardige lezers. Wie plezier 
beleeft aan het lezen, wil steeds meer lezen en wordt er vanzelf beter in. 

 

2. Het aanbod 
 
Voorlopig is het aanbod beperkt tot ongeveer 80 titels. 
Enerzijds brengen ze een ruim aanbod van ‘leesboeken’. Spannende 
jeugdboeken, klassieke verhalen, thrillers voor volwassenen en echte literaire 
werken. 
Anderzijds geven ze ook informatieve boeken uit. Ook deze boeken zijn 
geschreven in eenvoudig Nederlands, met veel aandacht voor heldere 
vormgeving. 
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4. Korte recensie van een boek 
 
Boek : Een goeie truc 
Auteur : Marjan Berk 2007, Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 
                    

 

ISBN: 978 90 8696 020 0 

. In een notendop… 
 

Jacob, een saaie en eenzame jongen, krijgt een dagboek 
voor zijn verjaardag. Voortaan schrijft hij al zijn gedachten 
op papier. Hij ontdekt dat zijn ouders zijn dagboek lezen. 
Zo ontdekken ze dat Jacob niet gelukkig en eenzaam is. 
Vanaf dat moment verandert zijn leven in een groot feest. 
Zijn ouders geven hem plots aandacht en dat is precies 
wat in zijn leven ontbrak.   

 

. Over de auteur… 
Marjan Berk schreef haar eerste boek in 1980. Daarvoor was ze jarenlang actrice. In 

1994 ontving ze de Televisiering voor het schrijven van de bekende tv-serie 

Vrouwenvleugel. Columns van Berk verschijnen in het Algemeen Dagblad en in tijdschrift 

Margriet. 

 

. Zeker lezen? 
Het boek is gescheven in een duidelijk lettertype. De lettergrootte en interlinie 

zijn aangepast om gemakkelijker te lezen. 

Het taalgebruik is zeer eenvoudig. De zinnen zijn kort. Na elk punt begint een 

nieuwe lijn. 

Herhalingen zorgen ervoor dat het verhaal beter begrepen wordt. 

Het typisch Nederlandse taalgebruik (‘Nu gaat de schrijver ze lekker maken.’ of 

‘Gezellig samen een potje spelen.’) en de soms eigenaardige namen (Tjeerd, 

Suad) kunnen het lezen en het begrijpend lezen wel wat bemoeilijken. 

Alhoewel het boek ook bedoeld is voor volwassenen is de inhoud van dit verhaal 

duidelijk eerder geschikt voor jongeren vanaf 10 jaar. 

In het Nawoord krijgt de lezer nog wat tips en een extra aanmoediging om zelf 

ook een dagboek te beginnen. 

 een boek van de ‘Leeslicht’- reeks: verhalen van 
bekende en minder bekende schrijvers in eenvoudige taal 

 voor jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen die 
moeite hebben met lezen 

 leesniveau A2/B1 
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 tekst is duidelijk en beter leesbaar gemaakt 

 eenvoudig taalgebruik met veel herhalingen 

 soms wat typisch Nederlandse woorden en uitdrukkingen 

 extra’s: tips en motivatie om als lezer zelf te schrijven 
 

5. Meer weten? 
 
 
Via de website www.lezenvooriedereen.be
Op hun website kan je van elk boek de eerste 10 bladzijden lezen. De uitgeverij is 
ook bereid om een presentatie op maat van hun aanbod te geven voor scholen. 
Je kan steeds zelf suggesties voor nieuwe boeken doorgeven aan Willem Van 
Maercke via 

 kan je boeken bestellen. 

info@lezenvooriedereen.be  
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