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We hebben op dag 1 gekeken naar hoe je je concept zo helder mogelijk kunt 
uitschrijven, zodat je alvast grip hebt op je verhaal. Daarnaast gaf ik je tips 
om je creativiteit aan te zetten.

EXTRA: 5 brainstormtips
Zet je creatieve geest aan, door te: 
• Vergroten / Verkleinen
• Omdraaien
• Vermenigvuldigen
• Absurderen
• Weglaten

1.1.  Verhaalidee / vondst 
Wat is belangrijk om te weten voor je 
begint met schrijven? Vraag jezelf af: 
• Voel ik de noodzaak om dit verhaal 
  te schrijven? 
• Is het idee origineel?
• Kunnen kinderen zich erin vinden? 

1.2.  Thema’s
In het gros van de kinderboeken komt 
een van de drie oerthema’s naar voren:
1.  Erbij willen horen / er niet bij (willen/ 
 durven) horen
2.  Je eigen kracht ervaren / je kracht  
 niet durven voelen
3.  Je meten met anderen / je niet  
 (durven/kunnen) meten met anderen
 

Erbij willen horen
Dit is een groot verlangen van ieder 
mens, en vrijwel ieder kind is hiermee 
bezig. Dit kan zich op allerlei manieren 
uiten in subthema’s als eenzaamheid, 
jaloezie, niet goedgekeurd worden, in de 
steek gelaten worden, niet mee mogen 
doen, iets fout doen, straf krijgen, gepest 
worden. 
Bijvoorbeeld: ‘Het vuur in mij’ van 
Erin Stewart.

Je eigen kracht ervaren 
Dit houdt ook in: je eigenheid vinden, 
jouw eigenschappen vinden en daarvan 
genieten. Ieder kind ontdekt op een ge-
geven moment dat het een eigen mens 
is, los van de ouders. Dit kan voor veel 
plezier of voor veel onzekerheid zorgen. 
Subthema’s zijn: de eigen plek (hut/hol), 
jarig zijn, uitgekozen worden, de knuf-
fel, een volmaakt spel spelen, in bomen 
klimmen, dagdromen en fantaseren. 
Bijvoorbeeld: ‘Lampje’ van Annet Schaap.

Je meten met anderen 
Het is niet altijd genoeg om er alleen 
bij te horen en je eigen kracht te ervaren, 
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je wilt ook je plaats weten. Wat zijn je 
mogelijkheden en beperkingen?
Subthema’s zijn bijvoorbeeld: winnen 
of verliezen, wedstrijden, samen spelen, 
dingen afpakken, opscheppen, fantaseren. 
Bijvoorbeeld: ‘Tikker’ van Brenda Heijnis.

1.3.  Genre
In de kinderliteratuur zijn verschillen-
de genres te vinden, maar het handigst 
is om in het begin te kiezen uit twee 
vormen: een psychologisch verhaal, of 
een avonturenverhaal. 

Een avonturenverhaal wordt gedreven 
door het plot. Er overkomt jouw hoofd-
persoon iets buiten zichzelf, er is een 
externe weerstand die opgelost moet 
worden. 
Bijvoorbeeld: ‘De brief van de Koning’ van 
Tonke Dragt.

Een psychologische roman wordt gedre-
ven door het karakter. Er is een intern 
conflict gaande in jouw hoofdpersoon, 
iets in zichzelf, en het plot draait om hoe 
hij hiermee omgaat. 
Bijvoorbeeld: ‘Schildpadden tot in het on-
eindige’ van John Green.

1.4.  Doelgroep
Over het algemeen lezen kinderen het 
liefst over een hoofdpersoon die twee 
jaar ouder is dan zijzelf.

0-3 jaar 
• Prentenboeken met een helder 
 probleem of doel, met zichtbare  
 basisemoties
• Beeld is het belangrijkste

3-6 jaar
• Verhaaltjes worden langer
• Sprookjes, fantasie, of juist heel  
 herkenbare situaties

6-9 jaar
• Zelf lezen, dus niet te lange zinnen en 
 gebruik moeilijke woorden
• Verhalen worden realistischer 

9-12 jaar
• Realistischere boeken, al blijft de  
 hang naar fantasie ook
• De thema’s worden complexer, 
 emoties ingewikkelder, verhalen 
 langer

12-15 jaar
• Herkenbare situaties over thuis en  
 op school
• Kunnen qua lezen en emoties meer aan

1.5.  Perspectief
Ik-perspectief 
• De camera zit ín het hoofd van je  
 personage.
 • Bijvoorbeeld: ‘Ik heb geen idee hoe ik  
 dit moet oplossen.’
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 Personaal perspectief
• Het verhaal is geschreven vanuit de 
 hij/zij vorm. 
• De camera staat vlak achter het  
 personage.
• Bijvoorbeeld: ‘Hij had geen idee hoe 
 hij dit moest oplossen.’ 

Auctoriale verteller
• Deze alwetende verteller weet alles,  
 maar speelt zelf niet mee in het  
 verhaal. De alwetende verteller weet  
 wat er is gebeurd en wat er nog zal  
  gebeuren.  
• De camera zweeft bóven de  
 personages.
• Bijvoorbeeld: ‘Later zullen we erachter  
 komen of hij dit probleem kon oplossen.’



Tijdens dag 2 hebben we gekeken naar de weerstand, en welke invloed de 
weerstand heeft op je verhaal en je personages.

2.1.  Wat is de weerstand?
Een boek zou niet boeiend zijn, als er 
geen conflict of verlangen in de verhaal-
lijn zou zitten. Er moet iets op het spel 
staan voor de hoofdpersoon. Een verhaal 
moet een weerstand hebben. De hoofd-
persoon heeft een probleem, een gemis, 
een vraag, een verlangen en moet in 
actie komen om dit op te lossen. 

2.2.  Interne / externe weerstand
• Bij een avonturenverhaal draait het  
 vooral om het plot (de gebeurtenis)  
 en is de weerstand dan ook extern,  
 dus buiten het personage om. 
• Bij een psychologisch verhaal draait 
 het vooral om de ontwikkeling (van  
 het personage) en is de weerstand 
 dan ook intern, dus binnenin het  
 personage zelf.

2.3.  De basisemoties
Universeel gezien zijn er 8 basisemoties, 
die in elke cultuur voorkomen en op 
dezelfde manier waarneembaar zijn. 
 

1 Liefde 
2 Angst
3 Vreugde
4 Woede 
5 Verdriet
6 Verrassing/verbazing
7 Schaamte 
8 Walging

Deze 8 emoties kan je terugschroeven 
naar 4 oeremoties:
1 Blij
2 Bedroefd
3 Bang 
4 Boos

Als je na gaat denken over de weerstand, 
kun je deze emoties in je achterhoofd te 
houden, bijvoorbeeld:

‘Hoofdpersoon X is bang om zijn vriend 
kwijt te raken, dus reist hij hem achterna.’

2.4.  Weerstand vs. personage
De weerstand moet passen bij het 
karakter van je hoofdpersoon. Op die 
manier maak je je verhaal rond en 
inspirerend, en heeft je personage iets 
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geleerd, bijvoorbeeld:

‘Hoofdpersoon X is erg angstig, maar door 
Weerstand X ontdekt hij dat hij dapperder 
is dan hij dacht.’ 

2.5.  Verhaalschema
Om voor jezelf de weerstand zo kraakhel-
der mogelijk te hebben, is het goed om 
een verhaalschema in te vullen: 

‘De hoofdpersoon wil..., omdat..., 
maar dat kan niet, want... en dus gaat het 
personage...’

Soms krijgt het verhaal een verrassende 
wending. Dan is de verhaallijn als volgt:

‘De hoofdpersoon wil..., omdat..., 
maar dat kan niet, want... en dus gaat het 
personage..., maar plotseling...’
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Om een kinderverhaal te kunnen schrijven heb je een hoofdpersoon nodig. 
Iemand die het avontuur beleeft, iemand die iets overkomt. Het is belang-
rijk dat de lezer de hoofdpersoon en zijn ontwikkeling interessant vindt. 

3.1.  Personage vs. weerstand
Het is handig om je personage te boetse-
ren rondom je weerstand, zodat hij zich 
bijvoorbeeld van angstig naar dapper 
kan ontwikkelen door wat hij meemaakt. 
Op deze manier zorg je weer voor extra 
wrijving, wat zo fijn is in een boek.

3.2.  Holle en bolle kant
Als iemand altijd alleen maar heel blij, 
of heel chagrijnig is, word je er gek van. 
Het is belangrijk dat een personage een 
holle en een bolle kant heeft, zoals een 
lepel. Aan de ene kant komt hij zelfver-
zekerd over, maar diep van binnen is hij 
bloedonzeker. Op deze manier geef je je 
personage diepte, wat interessant is om 
over te lezen, en waardoor de lezer zich 
kan identificeren. 

3.3.  Innerlijk en uiterlijk
Probeer je personages in jouw hoofd tot 
leven te wekken. Vraag jezelf af: hoe zijn 
mijn personages in het normale leven? 
Kleed je hoofdpersonen letterlijk en 
figuurlijk zoveel mogelijk aan. Probeer 

ze zo levensecht mogelijk te maken, op 
alle vlakken: innerlijk, uiterlijk, spraak, 
lichaamstaal- en beweging.

3.4.  Protagonist en antagonist
In kinderboeken heb je vaak een hoofd-
persoon (de protagonist). Wat voor extra 
weerstand zorgt, is een tegenwerkende 
kracht: de antagonist. Dit personage 
heeft andere ideeën/doelen/wensen/
emoties dan je hoofdpersoon. Dit zorgt 
ervoor dat er meer frictie is, maar ook 
dat je hoofdpersoon wat van de bijfiguur 
kan leren.

3.5.  Ontwikkeling
Hoe reageert je personage op de weer-
stand? Is hij dapper, of lamgeslagen? 
Komt hij voor zichzelf op, of kiest hij voor 
een ander? Vraag je af wat de ontwikke-
ling van je hoofdpersoon wordt in het 
boek. 

Bedenk:
‘Eerst was X ... (bang, boos, etc), maar door-
dat ... gebeurde, is hij nu ... (dapper, blij, etc)
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In dag vier hadden we het over de verhaallijn. Een goede verhaallijn is heel 
belangrijk voor een kinderboek. Het verhaal moet de juiste vaart hebben 
en er moet ruimte zijn voor de ontwikkeling van je personages.

4.1.  Begin
Tips voor een goed begin: 
• Point of attack: Begin je verhaal  
 met een levensveranderende situatie.
• Vraag je af: wat drijft het personage? 
 Wat wil hij en waarom wil hij dit? 
• Zorg dat de lezer snel weet waar hij is: 
  Zet dus een locatie en een tijd neer. 
• Geef (niet al te expliciet) details over 
 je personage weg. 
• Zorg voor een interessante,  
 originele eerste zin, die je meteen  
 het verhaal intrekt. 

4.2.  Einde
Het slot van het verhaal hangt samen 
met het begin. De emoties aan het be-
gin van het verhaal zijn veranderd, en 
dat moet bij het slot duidelijk zijn. Als je 
eenmaal een beginpunt en een eindpunt 
hebt bedacht, heb je jezelf veel houvast 
gegeven.

4.3.  Midden
Bedenk voor jezelf een keerpunt in het 
boek: de wending. Hierin verandert er 

ineens iets in de situatie, waardoor alles 
anders wordt en je naar het einde toe 
kunt gaan werken. Werk eerst van begin 
naar de wending, en bouw spanning op. 
Daarna kom je langzaam met  
oplossingen en werk je van de wending 
naar het einde: je hoofdpersoon heeft 
een ontwikkeling doorgemaakt, en 
maakt nu andere keuzes. 

4.4.  De vijf plannen
Een tip om je boek de juiste vaart te 
geven, is om een scèneketting te maken.  
De formule komt erop neer dat je een 
hoofdpersoon met een probleem hebt,  
en dat pas bij de vijfde poging de  
hoofdpersoon in staat is het probleem 
op te lossen. Er is een opgaande lijn in 
gevaar, spanning en moeilijkheidsgraad. 

4.5.  Sleutelscènes
Bedenk de 10 belangrijkste scènes in je 
verhaal, die zorgen voor de meeste ont-
wikkeling. Deze belangrijke stappen zijn 
je sleutelscènes, en kun je meer aan-
dacht en ruimte geven.
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Tijdens dag vijf hadden we het over beeldend schrijven. Breed begrip 
natuurlijk. Al doende vind je je eigen stijl, maar er zijn wel een aantal 
dingen waar je rekening mee kunt houden. 

5.1.  Show, don’t tell
Tóón wat een personage voelt, in hande-
lingen en dialoog, en vertél het niet. Hier-
bij voelt de lezer meer emotie. Je kunt je 
dan beter in iemand inleven, dan wan-
neer er gezegd wordt dat iemand boos is.

5.2.  Details
Met details kun je:
• Je je personage kracht bijzetten.
• Mooie beelden maken.
• Inzoomen op een gebeurtenis.
• De tekst vertragen. 
• De lezer plotsignalen geven.
• Typeren, info geven of sfeer maken.
• Een handeling ondersteunen.
• Sfeer en spanning oproepen.

5.3.  Decor
Schrijf met al je zintuigen, niet alleen 
met je ogen. Als je personage bijvoor-
beeld onderweg is en tijd heeft om om 
zich heen te kijken, laat hem dit dan 
ook doen. Met decor kan je je personage 
kracht bijzetten: de ene persoon ziet an-
dere dingen om zich heen dan de ander.

5.4.  Spanning
Je creeërt spanning door: 
• Plotignalen
• Mysterie:
• Suggesties en verwachtingen 
• Details
• Verwachting
• Opschorten, uitstellen, rekken 
• Karakter 
• Decor

5.5.  Vaart
• In scènes met veel emotie en actie 
 schrijf je geen uitgebreide details,  
 maar wel veel (korte) dialoogzinnen 
 en handelingen. 
• In scènes waarbij je personage alleen 
 is, kun je meer aandacht geven aan 
 gedachtenstromen. 
• In scènes waarbij je personage  
 onderweg is, kun je meer aandacht 
 geven aan decor en details. 
• In scènes waarbij je de spanning wilt 
 opvoeren, kun je juist weer rekken.
• Wissel dialoog, gedachten,  
 handelingen, actie en innerlijke  
 emoties zo goed mogelijk af. 
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Op dag 6 hadden we het over dialoog. Dialogen zorgen ervoor dat lezers in 
de fictionele droom kunnen blijven, zeker als het je lukt om de dialogen zo 
te schrijven dat ze passen bij je hoofdpersonage en zijn leeftijd. 

6.1.  Dialoog vs. personage
Als je de juiste toon in je dialogen weet 
te vinden, die past bij je personage, geef 
je zijn karakter nog meer kracht. Geef 
je personage zijn eigen taal. Wees wel 
zuinig met dialectspreektaal en vreemde 
talen: in je gedachten kan zulke spreek-
taal heel flitsend zijn, maar op papier 
werkt het meestal niet en is het zelfs 
snel storend.

6.2.  Geen gebabbel
In een dialoog staat iets op het spel, er 
is altijd actie. Zorg er dus voor dat iedere 
dialoog zin een must is, en er niet doel-
loos gebabbeld wordt: dit vertraagt het 
verhaal. Laat de lezer in jouw dialogen de 
kwaadheid, blijheid of verbazing voelen 
in ieder woord.

6.3.  Iets (niet) zeggen
Als je in gesprek bent met iemand, ben 
je zelf ook niet geneigd direct te zeggen 
wat je allemaal voelt. Soms weet je dat 
zelf niet, of kun je het niet onder woor-
den brengen. Leef je in in de situaties 

waarin je karakter zich bevindt, en vraag 
je af wat hij doet. Schuifelt hij met zijn 
voeten? Is hij kortaf, of stort hij juist 
zijn hart uit? En als hij zijn hart uitstort, 
wat doet dat met zijn lichaamstaal? Zie 
een dialoog voor je alsof je naar een film 
kijkt, en schrijf op wat je dan zíet. 

6.4.  Regie-aanwijzingen
Ondersteun je dialogen met regie. 
Hiermee kun je goed aangeven hoe je 
personages zich gedragen tijdens de 
dialoog, en kun je ook de gewenste sfeer 
en spanning oproepen. Verzin geen 
handelingen om je dialoog in te pakken, 
alles moet functioneel zijn. 

6.5.  Vaart door dialoog
Voor je lezer is het fijn als er voldoende 
dialoog in het verhaal zit. Het brengt het 
verhaal letterlijk en figuurlijk een stukje 
verder. Dit is natuurlijk makkelijker als 
je hoofdpersoon echt met iemand com-
municeert, maar als je personage een 
groot stuk alleen is, kan hij ook af en toe 
in zichzelf praten of zingen.
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Vervolg
aanbod Heb jij nog specifieke vragen over je boek? 

Dat kan, door middel van de Quickscan of een 
complete Manuscriptbeoordeling!

Quickscan
• Globale beoordeling op max. 4000 woorden 
 uit je boek.
• Leesrapport van 1,5 pagina. 
• Advies over schrijfstijl, dialogen, vaart en 
 personages.

NU €180,- IPV NORMAAL €200,- (ex. BTW)

Manuscriptbeoordeling
• Specifieke beoordeling op max.  
 35.000 woorden van je boek.
• Leesrapport van 4 pagina’s.
• Advies over concept, weerstand, schrijfstijl,  
 verhaallijn, dialogen en personages.

NU €450,- IPV NORMAAL €475,- (ex. BTW)

BEDANKT.
Ik hoop dat je echt een heel stuk verder bent 
gekomen met je kinderboek. Ik ben superblij 
dat je meegedaan hebt en wens je heel veel 
succes! Mocht je nog geen review hebben 
achtergelaten, dat kan nog altijd. Je mag me 
ook altijd mailen/een DM sturen. Dankjewel! 

Volg @brendaheijnis voor meer tips over 
het schrijven van kinderboeken. 


