
‘Dat poppetje in het verhaal doet en kijkt 
hetzelfde als ik. Daardoor snap ik het beter.’

‘Strip is van de nieuwe tijd. Picto’s zijn ouderwets. Als je niet kan lezen 
zoals ik, is een strip makkelijker. Een strip legt de tekst uit, dan hoef ik 
geen tekst te lezen. Met de strip ga je daardoor vooruit.’

‘Strips vind ik leuker. De man in de strip dacht aan veel dingen. Soms 
komen er veel dingen op me af. Dat had de man in het verhaal ook. In de 
strip was dat goed uitgebeeld. Wat de man in de strip heeft, heb ik ook.’

Eén iemand die wel kon lezen maar niet van lezen houdt zei: ‘Strips zijn 
leuk maar het blijft toch lezen. Dat kan ik wel, maar wil ik niet. Dan moet 
ik teveel nadenken. Ik praat er liever over dan dat ik lees.’

‘Het is ook verschillend’, zei iemand, ‘mijn vader kan goed lezen; hij zou 
liever alleen de tekst lezen in plaats van verhalen met pictogrammen of 
een stripverhaal.’

Eén iemand die een stripverhaal over de ov-chip in de bus snapte: ‘Ik zie 
er normaal uit maar snap vaak dingen niet. Daarom laat ik vaak over me 
heen lopen. Maar deze strip is geweldig! Ik moet binnenkort gaan reizen 
met de ov-chipkaart maar ik snap er helemaal niets van. Met deze strip 
wel. Die zou ik zo mee kunnen nemen en dan stap voor stap lezen wat ik 
moet doen.’
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De conclusies van het onderzoek staan in deze kaart op een rij. 

Wij hopen dat mensen die informatiemateriaal maken hierdoor goede 

ideeën krijgen. En dat mensen met een verstandelijke beperking vaker 

op een goede en leuke manier informatie op papier krijgen.

  

Wat vonden mensen

van de stripverhalen?



Ook mensen die niet konden lezen begrepen met wat hulp 
de strips beter dan de pictogrammen. 
Een stripverhaal is dus ook heel geschikt om 
samen met iemand te lezen. 
Bij pictogrammen is de tekst belangrijk om het verhaal te snappen. 
Bij een stripverhaal gaat het meer om de plaatjes. 
Voor mensen die niet kunnen lezen is het daarom ook fi jner 

om een stripverhaal te bekijken.

Wat begrijpen mensen met een verstandelijke beperking 
makkelijker: informatie met pictogrammen of een stripverhaal?
LFB en LSR hebben daar onderzoek naar gedaan in 2011.

Wij hebben twee verhalen gemaakt. 
Een verhaal over reizen met de bus met de ov-chipkaart. 
En een verhaal over regie over je eigen leven. 
We hebben van beide verhalen twee versies gemaakt: 
met pictogrammen en een stripverhaal. 
Dertig mensen met een verstandelijke beperking 
hebben ieder twee verhalen gelezen. 
Daarna hebben wij ze vragen gesteld. 
Om te weten of mensen die verhalen snapten. 
Later hebben we gekeken welke verhalen mensen beter snapten: 
het verhaal met pictogrammen of het stripverhaal. 

De meeste mensen uit ons onderzoek konden een beetje lezen. 
Ze lazen meestal met hulp van pictogrammen. 
De meeste mensen begrepen de stripverhalen makkelijker 
dan de verhalen met pictogrammen. 

Met strips kun je veel dingen laten zien. 
Bijvoorbeeld een vraagteken boven het hoofd van een persoon. 
De persoon heeft ook een uitdrukking op het gezicht van ‘ik snap het niet’. 
En hij maakt een gebaar met zijn handen. 
Wij zagen dat het belangrijk was om de beelden heel duidelijk te maken. 
Omdat de beelden vaak letterlijk worden genomen. 
Toen we de eerste verhalen testten bij een groep mensen zeiden ze:
• schrijf het woord IK op de trui om de ik-fi guur te herkennen;
• maak bijvoorbeeld een boom op gras niet in dezelfde kleur, 
 want dan lijkt het een groene brij;
• de kleur van het beeldscherm van de televisie moet kloppen, 
 anders lijkt het iets anders;
• de wekker moet niet op 8 uur staan, want de meeste mensen 

 staan om 7 uur op.

Twee mensen uit ons onderzoek lazen weleens een strip. 
We merkten dat mensen ook aan stripverhalen moeten wennen. 
Bijvoorbeeld een wolkje met tekst betekent denken en een ballonnetje 
met tekst betekent iets zeggen. 
Als je stripverhalen gaat maken is het goed om te kijken 
welke betekenissen sommige plaatjes bij een stripverhaal hebben. 
Maak daar een lijstje van met uitleg.
Dat is fi jn voor mensen die voor het eerst een stripverhaal lezen. 

Bijna alle mensen uit het onderzoek 
vonden de stripverhalen heel leuk. 
De kleuren en de fi guren. 
Men kon zich in een verhaal herkennen. 
Dat is fi jn. 
Het nodigt uit om te lezen of te bekijken. 
En het motiveert om te lezen en te kijken. 
Nog een extra voordeel: je kunt er ook van leren. 

Pictogrammen hebben één betekenis. 
Ze ondersteunen de tekst, maar kunnen als beeld 
niet een boodschap uitdrukken. 
Ook moet men goed de betekenis van pictogrammen kennen. 
Bijvoorbeeld het pictogram ‘helpen’ werd een 
aantal maal begrepen als kennismaken.

Het zou leuk zijn als er meer stripverhalen zouden komen. 
Maar er is wel een praktisch punt. 
Pictogrammen zijn makkelijk en snel beschikbaar. 
Een stripverhaal tekenen kost meer tijd en geld. 
Voor alles een stripverhaal maken is dus moeilijk. 
Gebruik ze daarom allebei:
Stripverhalen bij informatie die niet snel verandert. 
Pictogrammen bij informatie die snel verandert 
of snel gemaakt moet worden. 
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