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Wat is een digitale vertelkiosk?

Foyer ontwierp een digitale vertelkiosk in de vorm 
van een kamishibai-theatertje met touchscreen 
bovenop een boekenkast. Via de touchscreen 
kunnen kinderen op een snelle en eenvoudige 
manier een verhaal in een taal naar keuze kiezen 
en laten afspelen waarbij ze zowel de voorlezer 
als de prenten te zien krijgen. Daarnaast is er een 
boekenkast met woordeloze boeken in de kiosk 
geïntegreerd om zo ook het fysieke contact met het 
boek te behouden.

Doelstellingen

Een van de doelstellingen van de digitale 
vertelkiosk is de waardering van de thuistaal en 
dus ook de meervoudige identiteit van de kinderen: 
naast het Nederlands krijgen de thuistalen een 
plek waardoor kinderen zich in al hun facetten 
van hun identiteit aangesproken kunnen voelen. 
Taal, identiteit en emotie zijn immers heel nauw 
met elkaar verbonden. Ze hoeven hun moedertaal 
niet weg te stoppen maar kunnen er ook mee naar 
buiten komen wat leidt tot extra motivatie, zowel 
bij de ouders om voor te lezen als bij kinderen om 
te luisteren en mee te lezen.

Via de digitale kamishibai kunnen ouders en 
kinderen samen plezier beleven. Ouders ontdekken 
hoe ze kunnen bijdragen tot het taalleren van hun 
kinderen, wat hun eigenwaarde kan sterken. 

Met een digitale kamishibai is het mogelijk om 
talensensibiliserend te werken voor alle kinderen.

Het doel van talensensibilisering is niet het leren 
van talen, maar wel om op een positieve, speelse 
en gestructureerde manier in contact te komen 
met taaldiversiteit. Hoofddoel is om zo een 
positieve attitude te bevorderen ten aanzien van 
talen en culturen.

Voor wie?

De digitale vertelkiosk is te gebruiken door 
kinderen vanaf drie tot en met tien jaar en door 
hun ouders.

De vertelkiosk werd in eerste plaats ontwikkeld 
voor kinderen van vluchtelingen om een 
brug te slaan naar hun thuistaal en identiteit, 
maar kan ook ingezet worden in de klas, in 
de consultatiebureaus,  in de kribbes, in de 
naschoolse opvang en in de bibliotheken.

Op de digitale vertelkiosk zijn er 98 
verhalen te zien en dit in 21 verschillende 
talen. Aan sommige verhalen is er ook een 
verwerkingsactiviteit aangekoppeld, die kan 
bestaan uit een aantal verwerkingsvragen 
rond het verhaal, een activiteit rond 
talensensibilisering (zoals een liedje leren 
of leren tellen tot tien in een tal) of een 
knutselactiviteit.

De verhalen zijn geschikt voor kinderen tussen 
drie en tien jaar, maar ouders kunnen er ook 
van genieten. 


