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Over het bevorderen van lezen en het 
ontmoedigen van niet lezen



- Beelden

- Beelden die tegenwerken

- Beelden die perspectief bieden 

- Didactische principes

- Praktische problemen

- Pragmatische oplossingen

- Concrete suggesties

- Discussie?

Ingrediënten



Van Woerkom (1990); De Moor (1992); De Wit, Van der Veer & Slot (1997)
‘leesluwte’: periode in het teken van lichamelijke rijping, psychoseksuele 
ontwikkeling, losmaking van de ouders en verandering van school, het maken 
van huiswerk, activiteiten buitenshuis 
Garbe (2002)
‘leescrisis’: wel nieuwe interesses qua lezen, maar nog geen goede aansluiting 
bij de literatuur voor volwassenen 
Van Woerkom (1990); De Moor (1992)
crisis is het gevolg is van de leesplicht (beperkt onderzoek)
Van Schooten (2005)
aandacht voor de persoonlijke leeservaring en het realiseren van leesplezier 
heeft positief effect op de leesattitude (longitudinaal onderzoek)





‘Net als de Siberische tijger worden 
we met uitsterven bedreigd, alsof 
romans eens wild en woest waren en 
nu kwetsbaar en weerloos. Wij 
uitgevers gaan ervan uit dat niemand 
om boeken geeft, terwijl de 
producenten van cornflakes iedereen 
ervan overtuigen dat de wereld ’s 
morgens net zo’n behoefte heeft aan 
cornflakes als aan de opgaande zon.’











• Caroline Damwijk, directeur Libris Blz.
• Mai Spijkers, uitgeverij Prometheus
• Geneviève Waldmann, directeur VBK Uitgeversgroep 
• Tommy Wieringa, bestsellerauteur



Waldmann: „Daar ligt wel een taak voor ons: jongeren weer aan het 
lezen krijgen.”

Spijkers: „Ik heb moeite met het woord taak. Lezen is gewoon 
waanzinnig leuk. Dat moet je zelf ontdekken. Een instituut of overheid 
kan dat niet opleggen.”

Wieringa: „Ik geloof absoluut in zachte dwang.”

Spijkers: „Je moet de gelegenheid bieden.”

Damwijk: „Die gelegenheid is er steeds minder. Vroeger ging ik elke 
week naar de bibliotheek in de buurt. Je schrikt je rot als je ziet hoe snel 
er nu bibliotheken verdwijnen. Volgens mij moet je kinderen 
confronteren met boeken, maar moet leesplezier bovenaan staan.”



Wieringa: „Welke zestienjarige heeft er nou plezier aan de verplichte 
leeslijst? Alleen in het literatuuronderwijs is er die vreemde eis van 
plezier. Dat woord hoor je nooit in het scheikundelokaal. Ik las 
canonieke romans omdat het verplicht was. Heel soms was er dan 
een sprankje licht. Nu maak ik de wanhoop mee van leraren 
Nederlands. Die vertonen soms een bijna religieuze dankbaarheid 
omdat hun leerlingen plezier aan Joe Speedboot beleven. Maar mijn 
ervaring met de leeslijst had niets met plezier te maken. En toch 
werd ik een lezer.”

Damwijk: „Lezen leert je empathisch denken. Het dwingt je in het 
hoofd van een ander te gaan zitten.”





Incompetente individuen:

 overschatten de mate waarin zijzelf over een vaardigheid 
beschikken;

 herkennen die vaardigheid niet in anderen;

 hebben geen besef van de mate waarin zij tekortschieten;

 kunnen na grondig te zijn getraind in die vaardigheid wel 
inzien dat ze vóór die training tekortschoten.





















Broz, W. J.  (2011) "Not Reading: The 800 Pound Mockingbird in the 
Classroom."  English Journal.  100: 5. (Samenvatting en download o.a. 
via http://curriculumconversations.blogspot.nl/2011/07/william-j-broz-
not-reading-800-pound.html

• Hoogleraar vakdidactiek Engels en lerarenopleider (Texas) (†2015)

• “teachers pretending to teach and students pretending to learn”

http://curriculumconversations.blogspot.nl/2011/07/william-j-broz-not-reading-800-pound.html


Do’s and don’ts:

• Niet vragen naar de – via scholieren.com – reeds lang bekende 
weg, maar prikkelen tot nadenken, tot discussiëren, tot 
engagement.

• Toetsen met gesloten vragen hebben een averechts effect; ze 
werken juist compenserende strategieën in de hand, zoals het 
lezen van samenvattingen en het uit het hoofd leren van 
weetjes. 

• Niet-lezers vallen door de mand bij evaluatieve en creatieve 
vragen.

• De kracht van literatuur zit niet (in de eerste plaats) in de 
informatieve waarde van verhalen, maar in de leeservaring! 
Doel van het literatuuronderwijs moet zijn om leerlingen 
rijkere leeservaringen op te laten doen, niet om kennis over (al 
dan niet canonieke) boeken in de hoofden te gieten. 

• Broz adviseert dan ook om (ook) actuele, nog niet 
gecanoniseerde boeken aan te bieden, waarover het nog 
mogelijk is om echt een eigen mening te vormen. Dat vergt van 
de docent echter ook dat hij of zij bijblijft. 

• Vermijd verfilmde boeken. 



Analyse en synthese of reproductie van de inhoud?

• R => T => I

• Analyse: toepassen van het literaire 
begrippenapparaat

• Synthese: een eigen mening of oordeel vormen op 
basis van verschillende elementen (diepgang, 
originaliteit, smaakoordeel)



Analyse en synthese of reproductie van de inhoud?

• Laat leerlingen verwerkingsopdrachten maken. 
• Beoordeel (aanvankelijk) niet de inhoud, maar de vorm (en de 

verzorging). Geef wel feedback op de inhoud. Gebruik de inhoud 
om vast te stellen of het boek gelezen en begrepen is. Stel 
eventueel aanvullende vragen als antwoorden oppervlakkig of te 
algemeen zijn. 

• Stel duidelijke eisen aan de vorm (opbouw in stappen) en dwing 
daarmee af dat het proces van de leerling zichtbaar wordt. Laat 
een leerling onvoldoende werk herzien/verbeteren. 

• Dwing een leerling die te grote stappen neemt (stappen overslaat 
of te algemeen blijft), om af te remmen, door bijv. voorbeelden te 
laten noemen en naar fragmenten te laten verwijzen (incl. citaten 
en/of blz.nrs.). 

• Laat leerlingen elkaar feedback geven: controleer of ze elkaar 
verbeteren (ipv. alleen maar bekrachtigen) en of ze de juiste 
(meta)taal gebruiken. Geef ook hier feedback op. 



• Aan het einde van het verhaal kijkt de hoofdpersoon (of 
een van de andere personages) in zijn/haar dagboek terug 
op de gebeurtenissen. Verplaats je in die persoon en schrijf 
de dagboekbladzijden. Zorg dat je dagboek een 
authentieke indruk maakt, qua stijl en lay-out. Schrijf in je 
inleiding waar de beschreven gebeurtenissen in het boek 
terug te vinden zijn (bladzijde- of hoofdstuknummers). 
(3/4)

Voorbeelden van verwerkingsopdrachten



• Aan het einde van het verhaal kijkt de hoofdpersoon (of 
een van de andere personages) in zijn/haar dagboek terug 
op de gebeurtenissen. 
1. Verplaats je in die persoon en schrijf de 

dagboekbladzijden. 
2. Zorg dat je dagboek een authentieke indruk maakt,

a) qua stijl en 
b) lay-out. 

3. Schrijf in je inleiding waar de beschreven 
gebeurtenissen in het boek terug te vinden zijn 
(bladzijde- of hoofdstuknummers). 

Voorbeelden van verwerkingsopdrachten



• Als je het verhaal leest, verandert de hoofdpersoon dan in 
de loop van het verhaal? Leg uit waarom je dat vindt. 
Onderbouw je antwoord met feiten uit verschillende 
plekken uit het boek. Markeer de woorden waarmee je de 
hoofdpersoon karakteriseert. Verwijs met behulp van 
bladzijdenummers of (titels van) hoofdstukken, maar zorg 
er ook voor dat je uitleg begrijpelijk is voor iemand die het 
boek niet bij de hand heeft. (3/4)

Voorbeelden van verwerkingsopdrachten



• Als je het verhaal leest, verandert de hoofdpersoon dan in 
de loop van het verhaal? 
1. Leg uit waarom je dat vindt. 
2. Onderbouw je antwoord met feiten uit verschillende 

plekken uit het boek. 
3. Markeer de woorden waarmee je de hoofdpersoon 

karakteriseert. 
4. Verwijs met behulp van bladzijdenummers of (titels 

van) hoofdstukken, 
5. maar zorg er ook voor dat je uitleg begrijpelijk is voor 

iemand die het boek niet bij de hand heeft. 

Voorbeelden van verwerkingsopdrachten



• Stel dat je werkt voor de uitgever van jouw boek. Er komt een nieuwe 
druk uit. Ontwerp een nieuwe kaft voor het boek. In deze kaft 
verwerk je de volgende onderdelen: 

1) Maak zelf een passende foto voor op de voorkant. Gebruik 
eventueel klas- of huisgenoten als figuranten. 
2) Voor de achterkant schrijf je in eigen woorden een korte 
samenvatting van het begin van het verhaal, waarmee je de lezer 
nieuwsgierig maakt door vragen op te roepen. 
3) Daarnaast zoek je een kort fragment, waarmee mogelijke 
lezers een indruk krijgen van de stijl van het boek. 
4) Zoek tenslotte minimaal drie aansprekende citaten (zgn. ‘book
blurps’) in recensies of besprekingen waarmee je het boek 
aanprijst. 
Zorg voor een verzorgd geheel. Let erop dat je de voor- en de 
achterkant niet verwisselt en dat een boek ook een rug heeft, die 
bedrukt wordt.

Voorbeelden van verwerkingsopdrachten



• Verbind consequenties aan iets niet inleveren. Wees niet bang 
om onvoldoendes te geven. Een nieuwe ronde betekent een 
nieuwe kans voor de leerling. 

• Doorloop dit proces minimaal drie keer per jaar (liefst vaker). 
• Ook / Juist zwakke lezers zijn niet gebaat bij niet-lezen. Help 

hen om te lezen en niet om lezen te vermijden. Bijv. op een 
lager leesniveau lezen. 

• Geef leerlingen in de les tijd om te lezen. Als je zeker wil 
weten dat iets gebeurt, laat het dan onder je ogen 
plaatsvinden. 

• Neem sowieso leestijd op in je curriculum. Ga er niet van uit 
dat leerlingen in hun vrije tijd (voor de lijst) lezen. Verg dit 
ook niet. 

• Een leerling die niet leest, boekt geen vooruitgang. Ook niet 
qua uitbreiden van zijn woordenschat, kennis van genres en 
retoriek en inbeeldingsvermogen – allemaal belangrijk voor 
de algemene leesvaardigheid. (Leespiramide!) 

Randvoorwaarden



Leespiramide van Bert de Vos (Lezen!, 2008) 



Wat hebben leerlingen nodig om literatuur 
te leren lezen (en te leren waarderen)? 

• Duidelijke doelen => Welke ontwikkeling dien je door te 
maken?

• Feedback op hun handelen => Literatuur is een ‘doe’-vak!

• Jargon om het over de eigen ontwikkeling te kunnen hebben.

• Tijd om een ontwikkeling door te kunnen maken.

• Momenten om terug te kunnen kijken op de eigen 
ontwikkeling.

• Niet de kans krijgen om geen ontwikkeling door te maken!



Begrijpen / Interpreteren: (3F – eind klas 4)

• Ik kan uitleggen hoe een schrijver een verhaal spannend maakt, 
hoe hij/zij in een verhaal of gedicht een bepaalde sfeer creëert en 
hoe hij/zij personages geloofwaardig en/of herkenbaar weet te 
beschrijven. Ik kan hierbij de juiste (narratologische) begrippen 
gebruiken. 

• Ik kan in een verhaal of gedicht verhaalmotieven aanwijzen. Ik 
kan in een verhaal of gedicht de betekenis van symbolen en (leid-
) motieven uitleggen.

• Ik kan van een verhaal navertellen hoe de gebeurtenissen en de 
handelingen van personages samenhangen.

• Ik kan van een verhaal met verschillende verhaallijnen 
navertellen hoe deze verhaallijnen samenhangen.

• Ik kan van een verhaal of gedicht het thema en de hoofdgedachte 
(de boodschap) weergeven.

• Ik kan aangeven in hoeverre ik me met personages en 
gebeurtenissen in een verhaal of gedicht kan identificeren.

• Ik kan handelswijzen en motieven van personages benoemen en 
beoordelen. (Zou ik het ook zo doen?)



Evalueren/Reflecteren: (3F – eind klas v4)
• Ik kan over mijn persoonlijke leeservaringen vertellen aan de 

hand van concrete voorbeelden.
• Ik kan uitleggen wat ik van een verhaal of gedicht vind, met 

behulp van emotieve, morele en cognitieve argumenten.
• Ik kan mijn mening geven over maatschappelijke, psychologische 

en morele kwesties die in het werk worden aangesneden. 
• Ik kan met leeftijdgenoten discussiëren over de interpretatie van 

de tekst en kwesties die in de tekst een rol spelen, bijvoorbeeld 
morele dilemma’s. 

• Ik kan beschrijven wat ik door het lezen en verwerken van de 
tekst heb geleerd.

• Ik kan aan de hand van voorbeelden uitleggen wat het verschil is 
tussen lectuur en literatuur.

• Ik kan mijn persoonlijke smaak voor bepaalde onderwerpen in 
boeken beschrijven en toelichten.

• Ik kan met behulp van de boekenlijst boeken vinden die 
aansluiten bij mijn smaak en bij mijn niveau.

• Ik kan aan de hand van de stellingen over literatuur en de 
lezersniveaus (zie hieronder) mijn eigen literaire ontwikkeling 
beschrijven.



DRIE SELECTIECRITERIA VOOR DE VAKINHOUD:  
• Het elementaire: de grondslagen en basisprincipes, basiskennis / 
basisvaardigheden.  => Narratologie / Hoe zitten verhalen (teksten) in elkaar?
• Het fundamentele: kernervaringen en kerninzichten m.b.t. de  waarneming 
van de wereld => Hoe helpen verhalen ons om de wereld te begrijpen?
• Het exemplarische: het specifieke voorbeeld dat een verband kan leggen met 
een grotere structuur of bredere context.  => De Grot, Max Havelaar, etc. 
Klafki, W. (1985) 

VAKDIDACTISCHE UITGANGSPUNTEN:  
• Hoe kan ik het onderwerp zo toegankelijk maken dat een leerling er zelf 
vragen over kan stellen? => ‘Open plekken’ in een verhaal roepen vragen op
• Hoe kan ik het onderwerp op een zodanige manier betekenisvol maken dat 
een leerling er vragen over heeft?  => Het ‘juiste boek’ op het juiste moment
• Hoe kan ik het onderwerp opnieuw in een vraag formuleren, het onderwerp 
vormde namelijk ooit het antwoord op een vraag. => ‘Big ideas’
Roth, H. (1964)

Vakdidactische uitgangspunten



Essentiële vragen (uit de 'big ideas’-theorie van McTighe & Wiggins, 2004)

• hebben geen eenvoudig "juist" antwoord; ze zijn bedoeld om 
betwist te worden; 

• zijn ontworpen om bij studenten een onderzoekende houding 
uit te dagen en te ondersteunen;

• moeten eerder de controverses, puzzels en perspectieven van 
het onderwerp blootleggen dan bedekken;

• zijn bedoeld om te resulteren in conclusies getrokken door de 
leerling, niet in gereciteerd feiten;

• werken het beste wanneer ze zijn ontworpen en bewerkt om 
studenten te provoceren in hun alledaagse ‘kennis’ en 
opvattingen. Diepere inzichten gaan vaak tegen de intuïtie in.

https://www.mobap.edu/wp-content/uploads/2013/03/The_Big_Idea.pdf

https://www.mobap.edu/wp-content/uploads/2013/03/The_Big_Idea.pdf


Duurzaam begrip:

• is opgebouwd uit concepten, principes en theorieën die in nuttige 
patronen zijn verweven;

• is een gevolgtrekking, geen opgedist feit. Het is een inzicht 
afgeleid van onderzoek. Belangrijke inzichten op intellectueel gebied 
gaan vaak in tegen het gezond verstand en ‘conventionele wijsheden’! 

Bij literatuur bijv.: 

• Iedereen heeft recht op een mening over wat een tekst betekent, 
maar de tekst ondersteunt bepaalde interpretaties meer dan 
andere. => bijv. poëzie

• Auteurs geven vaak inzicht in menselijke ervaringen door middel 
van fictie. 

• Een effectief verhaal betrekt de lezer bij het stellen van vragen -
spanningen, mysterie, dilemma's of onzekerheid. => storytelling





http://www.nrccharityawards.nl/

Storytelling

http://www.nrccharityawards.nl/






Hoofdstuk 1: Een koffer naar Ratanak brengen
Bestudeer: Ruimte/Tijd:  §§118-119

 Geografische ruimte => zoek op elke blz. van H1 een feit of detail dat 
ons iets mededeelt over de geografische ruimte (noteer er enkele) => 
trek conclusies over de geografische ruimte

Hoofdstuk 2: Vrienden & Hoofdstuk 3: Oum Phen
Bestudeer: Ruimte/Tijd:  §§118-119

 Probeer de fabel van het boek te reconstrueren. Maak een tijdlijn en 
plaats hierin de gebeurtenissen van hoofdstuk 1 t/m 3 (in 
steekwoorden). 

 De gebeurtenissen van 4 en 5 plaats je later nog in de tijdlijn. Waar 
verwacht je dat deze komen? 

Bestudeer: Personages: §117

 Is er sprake van helden en/of antihelden in het verhaal? Leg uit.



• Elckerlyc en Sint Brandaan
(didactische literatuur, religie, 
symboliek)

• Reynaert en Karel en Elegast
(feodalisme, standenmaatschappij, 
Karelromans, symboliek)

• Mariken en Beatrijs
(overgang Middeleeuwen naar 
Renaissance, geloof en wetenschap, 
emancipatie, symboliek)

• Opkomst en ondergang van een 
koffiehuisnichtje en Sara Burgerhart

(thema’s: vrouwen, seksualiteit, eer-
en gewetenscultuur, ontstaan van 
roman feuilleton)









https://www.npostart.nl/het-uur-van-de-wolf/27-09-2018/VPWON_1288021

https://www.npostart.nl/het-uur-van-de-wolf/27-09-2018/VPWON_1288021












De prijs voor de literaire reldel

HET 

VAANDELLETJE

26 februari 2015



1. Enkel vrouwen komen in aanmerking voor Het Vaandelletje.

2. Het hoofdpersonage windt geen doekjes om de seksuele handelingen die zij verricht, 
het is immers broodnodig.

3. Door de beeldende schrijfstijl moet de lezer zich kunnen wanen in de omgeving van de 
reldel.

4. De lezer moet sympathie kunnen opbrengen voor de motieven van de sloerie.

5. De lezer moet worden aangezet tot nadenken over de vooroordelen wat betreft de 
positie van de vrouw tegenover seksualiteit.

6. Het boek moet een morele boodschap bevatten over normen en waarden.

CRITERIA



 Vrouwelijke reldel

 Sympathie krijg je, aangezien ze nergens 

anders naar toe kan.

 Het boek bevat een duidelijke boodschap: 

vergeving door God is altijd mogelijk!

× Niet broodnodig, want de duivel 

onderhoudt haar.

× Geen beeldende schrijfstijl (door 

dialogen)

× Lezer wordt niet aangezet tot 

nadenken over vooroordelen van de 

vrouw tegenover seksualiteit. 

MARIKEN, 17, NIJMEGEN

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://imgkid.com/tinder-app-logo.shtml&ei=DWDrVKvcC8rjO-ObgfgJ&psig=AFQjCNFvI_UnJT5fuf1QQf3clNV9gNYz8w&ust=1424798076027816




 Vrouwelijke reldel.

 Broodnodig, hoe moet ze anders overleven?

 Je wordt aangezet tot het nadenken over 

vooroordelen van de positie van de vrouw op 

seksueel gebied.

 Het boek bevat een duidelijke boodschap: laat 

je niet verleiden en heb geen seks tot het 

huwelijk! 

× Niet echt een beeldende 

schrijfstijl.

× Weinig sympathie voor de 

domme en naïeve houding van 

het koffiehuisnichtje. 

NICHTJE, 18, AMSTERDAM

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://imgkid.com/tinder-app-logo.shtml&ei=DWDrVKvcC8rjO-ObgfgJ&psig=AFQjCNFvI_UnJT5fuf1QQf3clNV9gNYz8w&ust=1424798076027816


 Vrouwelijke reldel.

 De prostitutie is haar redding. 

 Jezelf  inleven in het verhaal van 

Lucia is een eitje.

 Lucia is iemand die alle 

sympathie verdient.

 De positie van de vrouw 

tegenover seksualiteit zet je zeker 

aan tot denken.

 Het verhaal bevat een prachtige 

boodschap: blijf  altijd jezelf !

LUCIA, 30, AMSTERDAM

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://imgkid.com/tinder-app-logo.shtml&ei=DWDrVKvcC8rjO-ObgfgJ&psig=AFQjCNFvI_UnJT5fuf1QQf3clNV9gNYz8w&ust=1424798076027816


Dit jaar gaat Het 

Vaandelletje naar Een 

schitterend gebrek van 

Arthur Japin!

Hoer – a!



Literaire Jury: In groepjes van 3 vormen jullie een literaire jury. Jullie gaan 

een prijs uitreiken aan een drietal boeken.

- bedenk tussen de vijf en tien criteria formuleren die een boek memorabel 

maken

Probeer deze criteria zo objectief mogelijk te formuleren en gebruik de kennis die je hebt van 

narratologie en literatuurgeschiedenis. (Zoek ter inspiratie bijv. eens op internet naar de criteria 

van bekende literaire prijzen.) 

http://www.tzum.info/tzum-literatuurprijs/

http://recensieweb.nl/de-beste-literaire-seksscene-de-longlist/

https://www.leesplein.nl/jongerenliteratuurplein/prijzen/ako-literatuurprijs/80

http://www.librisliteratuurprijs.nl/2016-winnaar

- elk lid van de jury nomineert drie boeken van zijn leeslijst voor de prijs;

- aan de hand van passages (fragmenten) werk je uit in hoeverre het boek 

aan de criteria van de jury voldoet;

- schrijf drie speeches van oplopende lengte (de eerste prijs krijgt uiteraard 

de langste speech) die bij de officiële uitreiking worden voorgelezen door 

leden van het groepje. 

http://www.tzum.info/tzum-literatuurprijs/
http://recensieweb.nl/de-beste-literaire-seksscene-de-longlist/
https://www.leesplein.nl/jongerenliteratuurplein/prijzen/ako-literatuurprijs/80
http://www.librisliteratuurprijs.nl/2016-winnaar
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