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VANDAAG

• Vooroordelen over poëzie onder leerlingen en docenten

• Ervaringsgericht poëzieonderwijs

• In de praktijk

• Ingmar Heytze

• Eva Gerlach

• Reflectie op ervaringsgericht poëzieonderwijs

• Stappenplan op basis van RES-model

• Vragen



WELKE VOOROORDELEN BESTAAN ER 
OVER POËZIE ONDER LEERLINGEN 

EN DOCENTEN?



LEERLINGEN



DOCENTEN



LESMETHODES



WAT IS ERVARINGSGERICHT 
POËZIEONDERWIJS?



ERVARINGSGERICHT
POËZIEONDERWIJS…

• Vertrekt vanuit de reactie die het gedicht bij de leerling oproept.

Die reactie kan rationeel zijn, maar zeker ook affectief.

• Nodigt leerlingen uit om deze reactie nader te verkennen, door deze te

evalueren, erover te discussiëren, of haar om te zetten in een eigen creatie.

• Koppelt ook de analyse van het gedicht aan de ervaringen en reacties van de 

leerlingen. 



NICHOLAS MAZZA: HET RES-MODEL

• Receptie: de leerling ervaart en interpreteert

het gedicht

• Expressie: de leerling zet de eigen ervaring

om in een eigen expressie

• Symboliek: de expressies van de leerlingen

worden gezamenlijk symbolisch afgesloten. 



KORT VOORBEELD

Uit het gedicht ‘Ademloos’ van Delphine Lecompte



• Ervaring: wat roept deze beschrijving van de IKEA bij jou op? Herkenning? 

Vervreemding? Verontwaardiging? Verzet? 

• Verkenning van de ervaring: welke reacties hebben klasgenoten?

• Analyse: waarom noemt Lecompte de IKEA ‘vijandig’? Hoe verhoudt de ervaring

van de ‘ik’ in het gedicht zich tot jouw eigen IKEA-ervaringen? Wat verklaart het 

verschil?

• Verwerking: kun je een eigen IKEA-ervaring verwerken in een gedicht?

• Symbolische afsluiting: het klaslokaal wordt omgetoverd tot IKEA-filiaal, vol

persoonlijke ervaringen.



Uit: Ingmar Heytze, Ademhalen onder 

de maan (2012)













VANDAAG

Uit: Eva Gerlach, Het gedicht gebeurt nu. 1979-2009 (2015)



















TIPS VOOR 
ERVARINGSGERICHT ONDERWIJS

• Stel vragen over het gedicht! Verschillende soorten:

• open vragen

• gesloten vragen

• meerkeuzevragen

• Gebruik 'Vertel eens?’ (theorie van Aiden Chambers)

• Wees voorbereid op de mogelijke antwoorden (maar helemaal 

voorbereid kun je nooit zijn en dat hoeft ook niet)

• Respecteer de antwoorden

• Wissel af tussen vragen over de tekst en vragen over de lezer



STAPPENPLAN

• Lees: de leerlingen verwoorden hun ervaring, gestuurd door ervaringsvragen (‘wat 
voel je?’, ‘wat merk je?’, ‘welk effect heeft x op jou?’)

• Denk: de leerlingen worden bevraagd over een inhoudelijk element in het gedicht, in 
de vorm van een prikkelende (discussie)stelling

• Doe: de leerlingen gaan nu zelf aan de slag op basis van een element uit het gedicht

• Schrijf: de leerlingen voeren een creatieve schrijfopdracht uit, gekoppeld aan het 
gedicht

• Weet: de leerlingen krijgen theorie aangereikt die helpt om het bovenstaande in een
breder kader te plaatsen.





woorden temmen is een reeks poëzie-doe-
boeken van uitgeverij grange fontaine

• Deel I: 24 uur in het licht van Kila&Babsie
(€ 20,55)

• Deel II: van kop tot teen met Charlotte Van 
den Broeck en Jeroen Dera (€ 24,55)

DLO-actie (mail je postadres naar kilastarre@gmail.com) 

• Als je één of beide boeken bij ons bestelt, ontvang je het 
boek zonder verzendkosten

• Als je beide boeken bij ons bestelt, ontvang je bovendien 
een gratis poëzietas

mailto:kilastarre@gmail.com


ZIJN ER VRAGEN?
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