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Samenvatting 
 

Dit onderzoek gaat over fictieonderwijs aan jongens in de basisberoepsgerichte leerweg van 

het vmbo in de sector techniek. De afgelopen jaren merken we op De Triade dat deze 

jongens niet graag boeken lezen of helemaal geen boeken lezen. De boekverslagen die we 

van ze vragen halen ze van internet, of ze leveren helemaal geen boekverslag in. 

Fictieonderwijs afschaffen is geen optie want ook deze jongens moeten voldoen aan de 

eisen rond fictie van het vmbo-eindexamenprogramma en binnenkort ook aan het nieuwe 

referentieniveau 2F (bijlage 1). Het is dus van belang dat we op De Triade gaan zoeken naar 

een andere manier om fictie te behandelen in de vmbo-basisklassen in de bovenbouw. 

Omdat fictie een vakonderdeel is waarbij de betrokkenheid van de leerlingen erg belangrijk 

is, leek het een goed begin om eerst hun eigen mening te vragen. 

 

De hoofdvraag van dit onderzoek is dan ook: 

Hoe kunnen we het fictieonderwijs aan jongens in de basisberoepsgerichte leerweg van het 

vmbo in de sector techniek aantrekkelijker maken, volgens de jongens zelf? 

 

Om een eerste antwoord te vinden op deze vraag zijn acht leerlingen uit 3 vmbo-basis 

geïnterviewd.  Door kaartjes op volgorde te leggen of te kiezen uit twee uitspraken, gaven ze 

hun voorkeuren aan. 

Uit het onderzoek blijkt in elk geval dat de leerlingen aandacht voor boeken lezen in de les 

verkiezen boven geheel zelfstandig boeken lezen. Fictielessen zijn dus zinvol. Verder blijkt 

onder andere dat film en andere genres met beeld het populairst zijn. Om de jongens in 3 

vmbo-basis te betrekken bij het fictieonderwijs zouden dus regelmatig films en de andere 

genres met beeld ingezet moeten worden. Ook blijkt dat leerlingen op veel punten 

uiteenlopende voorkeuren hebben wat betreft de aanpak van fictieonderwijs.  Dit zou voor 

het aantrekkelijker maken van het fictieonderwijs betekenen dat er een gevarieerd aanbod 

aan verwerkingsopdrachten moet zijn, of dat leerlingen regelmatig moeten kunnen kiezen 

uit genres en werkvormen. 

De onderzoeksresultaten geven eerste aanwijzingen voor het aantrekkelijker maken van het 

fictieonderwijs aan jongens in 3 vmbo-basis. Maar hoe dat fictieonderwijs er precies uit 

moet zien, is daarmee nog niet helder.  Tijdens de interviews bleek  dat niet alle deelnemers 

alle fictiebegrippen kenden. Ook is een responsgroep van acht leerlingen niet al te groot. Een 

herhaling van het onderzoek in een grotere groep, waarbij eerst de verschillende  genres en 

aanpakken worden geïntroduceerd is gewenst en staat voor komend jaar op het 

programma. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

1.1 Achtergrond van het onderzoek 

 
Al menig schooljaar ervaren mijn collega’s en ik dat de meeste jongens in de bovenbouw van 

het vmbo niet lezen. Een aantal van hen levert boekverslagen vaak te laat in en de 

samenvattingen blijken dan vaak van internet te komen. Vaak krijg je summiere 

samenvattingen waaraan de leerling niet veel meer heeft als hij zijn mondelinge examen, het 

gesprek over de gelezen boeken, in het vierde leerjaar voor Nederlands moet doen. 

Uit de literatuur blijkt dat vmbo-leerlingen praktisch en toepassingsgericht zijn ingesteld. Ze 

houden niet van lezen, maar leren het liefst door te doen. Van der Sanden (2003) en Den 

Boer, Mittendorf en Sjenitzer (1993). 

Er is geen sprake van eenduidigheid onder de docenten Nederlands over een andere aanpak 

van de fictielessen. Voor het maken van het boekverslag volgen een paar collega’s en ik de 

lesmethode en een andere collega hanteert een eigengemaakt formulier. Bij docenten die 

een fictiedossier laten samenstellen verschillen de onderdelen die ze van leerlingen vragen. 

Dit onderzoek naar voorkeuren van leerlingen zou het begin moeten zijn van een 

gezamenlijke nieuwe aanpak. 

 

1.2 Oorzaken van het beperkte lezen van fictie door jongens 

 

In de periode 1999 tot 2000 zijn de vmbo-leerlingen aanzienlijk minder boeken (van 46 

procent naar 26 procent), minder tijdschriften (van 57 procent naar 38 procent) en kranten 

(van 42 procent naar 27 procent) gaan lezen. Ze geven de voorkeur aan media als televisie 

en internet boven gedrukte media (Hamstra en Ende, 2006). 

Er is ook sprake van een terugval in het lezen als vrijetijdsbesteding bij de overgang van de 

basisschool naar voortgezet onderwijs. Laarakker (2002) spreekt dan van een ‘leesluwte’.  

Leerlingen krijgen te maken met meer huiswerk, hebben dus minder vrije tijd en er is sprake 

van grotere concurrentie van andere bezigheden, zoals uitgaan, computerspelletjes en 

baantjes. Dit heeft te maken met dat ze belangstelling krijgen voor andere dingen en de 

leeftijdsontwikkeling. 

De leesfrequentie neemt ook af, omdat ze niet zoveel plezier meer beleven aan het lezen. 

Op de basisschool heeft het lezen van fictie nog een spontaan karakter en wordt het 

geassocieerd met vrije tijd, maar op de middelbare school wordt het lezen ineens ervaren als 

huiswerk (Van der Bolt, 2004). 

Uit een ander onderzoek blijkt dat jongens graag spannende boeken lezen, boeken met actie 

en sensatie. Ook uit dit onderzoek blijkt dat zij liever een tijdschrift lezen dan een boek en dit 

komt waarschijnlijk doordat artikelen korter en overzichtelijker zijn dan een verhaal. Verder 

blijkt dat zij wel zakelijke informatie lezen, zoals een handleiding over een 
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computerprobleem of over het gebruik van machines. Als in deze teksten informatie staat 

die hen boeit, leest tweederde van hen de tekst met interesse (Hermans, 2007). 

Volgens Daniel Pennac ligt de oorzaak van het niet-lezen in de angst om te falen. Zwakke 

lezers zouden bang zijn om de confrontatie met het boek aan te gaan.  Ze willen echter best 

lezen als het boek hen iets te bieden heeft, bijvoorbeeld informatie of het beleven van 

bepaalde emoties. Dan is er namelijk sprake van intrinsieke leesmotivatie (Tellegen en 

Catsburg, 1987). 

De meeste leerlingen zullen op jongere leeftijd wel het leesgeluk ervaren hebben. Ze gingen 

volledig op in het verhaal  en zaten als het ware in een andere wereld. Ergens zijn de 

leerlingen dit kwijt geraakt.  

Veel leerlingen in het 3de en 4de leerjaar van het vmbo vallen tussen de wal en het schip als 

ze verplicht boeken moeten lezen voor het eindexamen. Eenvoudige kinderboeken zijn vaak 

te kinderachtig, maar de literatuur voor adolescenten en volwassen is grotendeels 

ontoegankelijk voor een grote groep zwakke lezers (Bolt, 2004). 

 

1.3  Probleemstelling 

 

Vanaf leerjaar drie worden de problemen rond lezen goed zichtbaar. De jongens uit de 

sector bouw hebben geen zin om te lezen, omdat het saai is, de boeken te dik zijn en zij 

geven de voorkeur aan werken na schooltijd of chillen met vrienden. De meeste leerlingen 

hebben moeite met lezen. Er is sprake van achterstanden op de domeinen begrijpend- en/of  

technisch lezen. 

Het vmbo-examenprogramma en de nieuwe referentiekaders voor taal stellen wel een 

aantal eisen aan de kennis en vaardigheden rond fictie van deze leerlingen. Aan deze eisen 

moeten zij aan het einde van het vierde leerjaar voldoen. Doordat zij moeite met lezen 

hebben, moeten we in de lessen alle zeilen bijzetten om ze te helpen die doelen te halen. 

We kunnen ten minste ervoor zorgen dat de fictievormen die we aanbieden en de 

opdrachten erbij zoveel mogelijk aansluiten bij hun belevingswereld. 

 

1.4  Doelstelling van het onderzoek 

 

Door onderzoek te doen naar de interesses en voorkeuren van de jongens in 3 vmbo-basis 

op het gebied van fictie wil ik zicht krijgen op zinvolle manieren om de inhoud van het 

fictieonderwijs in de bovenbouw aan te passen, zodat het examen en referentieniveau 2F 

voor de meesten haalbaar is. 
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Hoofdstuk 2  Onderzoeksvraag en deelvragen 

 

De onderzoeksvraag is: 

Hoe kan het fictieonderwijs aantrekkelijker worden gemaakt voor jongens in de 

basisberoepsgerichte leerweg in de sector techniek, volgens de jongens zelf? 

 

De deelvragen, uitgewerkt in interviewvragen zijn: 

Welke fictiegenres spreken de jongens meer en minder aan? 

Welke manieren van behandelen van fictie spreken de jongens meer en minder aan? 
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Hoofdstuk 3 Opzet en uitvoering van het onderzoek 
 

3.1 Typering van mijn onderzoek 

 

Het onderzoek is inventariserend van aard. Ik verzamel de meningen en voorkeuren van de 

leerlingen om zicht te krijgen op wat we kunnen veranderen aan het fictieonderwijs.  

 

3.2 Onderzochte groep 

 

De groep bestond uit acht jongens uit de basisberoepsgerichte leerweg, die allen hun 

beroepsvak in de sector bouw (timmeren, schilderen, metselen en elektrotechniek) doen. 

Aan vier jongens geef ik zelf les en de andere vier komen uit twee klassen van collega’s. Zij 

zijn willekeurig gekozen. 

 

3.3 Dataverzameling 

 

Mijn eigen vier leerlingen zijn op school geïnterviewd op 26 maart 2012 door mevrouw M. 

de Boer, onderwijskundig adviseur van de school. Daarnaast heb ik drie interviews 

afgenomen op 10 april 2012 en één interview op 13 april 2012. 

Alle interviews hebben ongeveer een half uur per leerling geduurd. 

 

3.4 Meetinstrumenten en Data-analyse 

 

De interviewvragen en –antwoorden zijn te vinden in bijlage 2. 

 

De interviews begonnen met drie opwarmvragen over lezen en voorgelezen worden. De 

antwoorden op deze vragen spelen verder geen rol in het onderzoek. 

 

Daarna volgden twee vragen (4 en 5) over herinnering aan en waardering van lessen op 

school over boeken en verhalen, respectievelijk gedichten en songteksten. 

Vraag 6 vervolgens peilt of leerlingen weten waaróm ze boeken en verhalen moeten leren 

lezen op school. Van deze open vragen zijn de antwoorden genoteerd en samengevat. 

 

Dan kwamen er drie vragen (7, 8, 9) of eigenlijk opdrachten, die bedoeld waren om 

voorkeuren te achterhalen, de kern van het onderzoek. 
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We lieten de jongens eerst negen kaartjes met genres (zie bijlage 3) op volgorde leggen van 

meest naar minst aantrekkelijk.  Het ging om de volgende genres: boek, verhaal, film, 

gedicht, stripboek, computerspel met verhaal, songtekst, tv-serie, cabaret. 

Bij de verwerking kreeg nummer een steeds negen punten, nummer twee acht punten en zo 

verder tot de laatste één punt kreeg. Door de punten per genre uit elk van de acht 

interviews op te tellen en dan de genres weer op volgorde van meeste naar minste punten 

te zetten, ontstaat de gemiddelde volgorde.  

 

Vervolgens konden de geïnterviewden kiezen uit twee manieren om met verhalen en 

boeken om te gaan voor school. Deze werden voorgelezen. 

Het ging om de volgende keuzes: 

- boek kiezen van verplichte lijst / zelf een boek kiezen 

- thuis lezen / in de klas lezen 

- zelf lezen / voorgelezen worden 

- voorgelezen worden / luisterboek beluisteren met koptelefoon 

- eerst boek lezen dan film zien / eerst film zien dan boek lezen 

- verhaal dat echt gebeurd is / verzonnen verhaal 

- filmpje maken over het boek / boekverslag schrijven 

- boekverslag schrijven / vertellen over het boek 

- aandacht voor boeken lezen in de les / helemaal zelf een paar boeken lezen 

Hierbij is geteld hoe vaak leerlingen welke keuzes maakten. 

 

Ten derde kregen de leerlingen 24 kaartjes met activiteiten of situaties die te maken hebben 

met fictieonderwijs zoals ‘een prettige leesplek op school’, ‘een boek lezen dat ook verfilmd 

is’, ‘een opdracht speciaal voor mij bij een boek’, ‘een filmpje maken bij het boek’, ‘hulp 

krijgen bij het schrijven van een boekverslag’ (zie bijlage 4). De eerste opdracht was om deze 

kaartjes te scheiden in ‘niet aantrekkelijk’ en ‘wel aantrekkelijk’. De laatste groep kaartjes 

moest vervolgens weer op volgorde van meest naar minst aantrekkelijk gelegd worden. 

Omdat een leerling slechts vijf kaartjes ‘wel aantrekkelijk’ vond, is van alle leerlingen alleen 

de ‘top 5’ bekeken en gescoord met punten op dezelfde manier als de genre-kaartjes. 

 

De afsluitende vraag was of de leerling zelf nog iets wilde zeggen over fictieonderwijs. Geen 

van de leerlingen maakte gebruik van die mogelijkheid. 

 

3.6 Kwaliteitswaarborging en –controle 

 

De interviewers werkten allebei met dezelfde vragen, kaartjes en aanpak. De vier leerlingen 

van docent Marianne zijn niet door haarzelf maar door de onderzoeksassistent geïnterviewd, 

om te voorkomen dat de leerlingen beïnvloed zouden worden doordat ze de interviewer als 

docent kennen. 
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Hoewel we vermoeden dat een deel van de uitkomsten van het onderzoek representatief is 

voor alle jongens in 3 vmbo-basis in de technieksector, is de groep van acht leerlingen te 

klein om de uitkomsten te generaliseren. Het plan is dan ook om volgend jaar een 

vergelijkbaar onderzoek te doen in alle klassen 3 vmbo. Zie daarvoor verder bij Discussie. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten 

 

4.1 ‘Opwarmvragen’ 

De eerste drie vragen waren algemene vragen, maar deze zijn niet zo van belang voor mijn 

onderzoek, dus ga ik daar verder niet op in.  

4.2 Lessen over boeken of verhalen lezen 

Vraag 4 luidde: 

‘Zijn er op school (vo) wel eens lessen geweest over boeken lezen of verhalen lezen? 

Kun je vertellen wat er in die lessen gebeurde? 

Vond je die les leuk of vervelend? Waarom?’ 

Vier leerlingen geven aan dat de docent Nederlands soms de verhalen van de methode zelf 

voorleest en soms het verhaal door leerlingen laat voorlezen. Twee leerlingen geven aan dat 

er wel eens een les over het maken van een boekverslag is geweest, maar dat kwam omdat 

het in de lesmethode aan bod kwam.  Leerling 3 geeft aan dat de docent een verhaal 

voorleest en dat daarna de leerlingen vragen over het verhaal moeten maken en leerling 4 

zegt dat hij hier niet zoveel over te vertellen heeft, want hij vindt alles dat met lezen te 

maken heeft saai. 

 

4.3 Lessen over songteksten of gedichten 

Vraag 5 
‘Is er op school (vo) wel eens een les geweest over gedichten of songteksten? 
Kun je vertellen hoe die les ging? Wat heb je gedaan in die les? 

Vond je die les leuk of vervelend? Waarom?’ 

Drie leerlingen geven aan dat er geen lessen zijn gegeven over songteksten of gedichten en 

één leerling geeft aan dat hij dat niet weet. Leerling 1 geeft aan dat hij het jammer vindt dat 

hij over bovenstaand onderwerp geen lessen heeft gehad, want hij is gek op muziek en 

songteksten. Drie leerlingen zeggen dat zij vragen bij de songtekst ‘De Bom’ van Doe Maar 

hebben gemaakt en twee van hen voegen daaraan toe dat ze deze songtekst saai en 

ouderwets vinden. Eén leerling vindt die les wel leuk, omdat hij dingen moest uitzoeken. 

 

4.4 Waarom moet je boeken of verhalen lezen voor school? 

Vraag 6 was ‘Weet je waaróm je voor school boeken of verhalen moet leren lezen?’ 
Twee leerlingen geven aan dat ze niet weten waarom dit moet. Leerling 1 denkt dat het is 

omdat je door het lezen van boeken beter leert lezen en leerling 2 geeft aan het niet te 

weten en hij vindt boeken lezen bovendien nergens op slaan.  Leerling 4 stelt dat je het later 

misschien nodig hebt, leerling 5 zegt dat het lezen van boeken je leesvaardigheid en kennis 

vergroot en leerling 7 weet te vertellen dat het verplicht is voor je eindexamen.  Leerling 8 
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denkt dat het lezen van boeken je Nederlandse spreekvaardigheid verhoogt en dat hij daar 

later profijt van heeft bij zijn baas. 

 

De leerlingen die antwoord geven bij deze vraag hebben allemaal een gedeeltelijk beeld van 

de redenen waarom er op school aandacht is voor lezen van boeken en leren kennen van 

andere fictiegenres. Het kan een aanbeveling zijn om binnen de fictielessen eens wat 

uitgebreider met leerlingen stil te staan bij deze vraag en in te gaan op het belang van 

kunnen omgaan met fictie: horizonverbreding, taalvaardigheid, kunnen reflecteren op 

fantasie en werkelijkheid, ontspanning kunnen vinden. 

4.5  Kiezen van fictievormen 

Het zevende onderdeel van het interview gaat over het kiezen van fictievormen. De 

leerlingen worden gevraagd negen kaartjes waarop genres geschreven staan van de meest 

naar de minst aantrekkelijke vorm op tafel te leggen.  Gemiddeld bleek dit de volgorde van 

aantrekkelijkheid te zijn: 

 

Film                       63 punten 

Computerspel     58 punten 

Tv-serie                56 punten 

Stripboek             41 punten 

Songtekst             37 punten 

Cabaret                 32 punten 

Boek                      28 punten 

Kort verhaal         26 punten 

Gedicht                 19 punten 

 

Duidelijk is dat de genres met beeld en geluid bovenaan staan en dat de ‘leesgenres’ de 

onderste drie posities bezetten. Overigens waren er ook twee leerlingen die Boek op 

respectievelijk nummer 2 en 3 hadden gezet. Wat opviel tijdens de interviews was dat een 

aantal leerlingen niet wist wat Cabaret is en dat sommigen zich niets voor konden stellen bij 

Kort verhaal.  Voorzichtigheid is dus geboden bij het trekken van conlusies uit deze lijst voor 

een nieuwe fictieaanpak. 

4.6 Kiezen uit twee manieren van lezen 

Het achtste onderdeel van het interview gaat over de voorkeur voor steeds een van twee 

manieren van omgaan met lezen van boeken en verhalen. In onderstaande grafieken wordt 

de verdeling weergegeven van de keuzes die de acht leerlingen maken. 
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Boek kiezen van een verplichte lijst / Zelf een boek kiezen: 

 

 

 

Thuis lezen / In de klas lezen: 

 

 

Zelf lezen / Voorgelezen worden 
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Voorgelezen worden / Luisterboek beluisteren met een koptelefoon 

 

 

 

Eerst boek lezen dan film zien /  Eerst film zien dan boek lezen 

 

 

 

Verhaal dat echt gebeurd is / Verzonnen verhaal 

Vier leerlingen konden hier geen keuze maken omdat het er voor hen vooral vanaf hangt of 

het verhaal spannend is en niet of het echt gebeurd of verzonnen is. 
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Filmpje maken over het boek / Boekverslag schrijven 

 

 

 

 

Boekverslag schrijven / Vertellen over het boek 

 

 

Aandacht voor lezen in de les /  Zelf een paar boeken lezen 

 

 

Samenvatting van de resultaten  

De meest opvallende resultaten zijn dat de acht leerlingen unaniem de voorkeur geven aan 

‘aandacht voor lezen in de les’ boven ‘zelf een paar boeken lezen’ en aan ‘zelf een boek 
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kiezen’ boven ‘kiezen uit verplichte lijst’. Hier kun je spreken van aanwijzingen voor het 

fictieonderwijs. 

Bij de andere zeven keuzes verschillen de leerlingen in hun voorkeur. Ook dit geeft een 

aanwijzing, namelijk dat aantrekkelijk fictieonderwijs afwisseling in werkvormen en keuzes 

voor leerlingen moet bieden zodat er voor elk wat wils is. Niet alle leerlingen vinden 

hetzelfde aantrekkelijk. 

Zes van de acht leerlingen zien liever eerst de film, voor ze het boek gaan lezen, wat 

overeenkomst vertoont met de uitkomst van de genrevoorkeuren. Voor slechts twee 

leerlingen is dit andersom. 

 

4.7 Werkvormen en situaties bij het lezen van boeken en verhalen 

Vraag 9 van het interview gaat over ideeën om het lezen van boeken en verhalen op school 

aantrekkelijker te maken. Omdat een van de leerlingen slechts vijf ideeën aantrekkelijk vond 

is van alle leerlingen de top 5 bekeken en gescoord. 

De gemiddelde top 5 ziet er dan als volgt uit, met op 2 en 5 twee werkvormen met evenveel 

punten: 

1  Boek lezen dat verfilmd is 

2  Hulp krijgen bij het schrijven van een boekverslag én Iets maken/tekenen bij een boek 

3  Boekverslag maken 

4  Muziek zoeken dat past  bij het boek 

5  Opdracht speciaal voor mij  én Horen wat de docent een goed boek vindt 

 
Dat ‘boek lezen dat verfilmd is’ op de eerste plaats eindigt komt weer overeen met de eerste 
plaats van film in de genrelijst. 
Dat ‘boekverslag maken’ op 3 eindigt uit 24 keuzes wekt enige verbazing, vergeleken met de 
plek van Boek onderin de voorkeurslijst van de genres.  We vermoeden dat leerlingen 
‘boekverslag maken’ kiezen omdat ze met deze werkvorm vertrouwd zijn en zich er meer bij 
voor kunnen stellen dan bijvoorbeeld bij ‘filmpje maken bij het boek’ of ‘meerdere boeken 
lezen over één thema’. Het kan interessant zijn om in een vervolgonderzoek eerst meer 
uitleg te geven over de verschillende benaderingen en dan opnieuw voorkeuren te meten. 
 
Hoewel de leerlingen bij dit onderdeel van het interview verschillende keuzes maakten, 
geeft ook dit rijtje wel enige richting aan het vernieuwen van het fictieonderwijs. Over de 
vraag hoe populair het maken van een boekverslag nu eigenlijk echt is, zal nog eens met de 
klas gesproken moeten worden. 
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Hoofdstuk 5 Discussie 

 

Om ervoor te zorgen dat de jongens in de technieksector van vmbo-basis de 

examenonderdelen voor fictie goed afronden en niveau 2F van het refentiekader halen, 

willen we goed en aantrekkelijk fictieonderwijs geven. 

Het onderzoek dat ik heb gedaan geeft een aantal eerste aanwijzingen voor aanpassingen 

van het fictieonderwijs in de bovenbouw vmbo-basis van De Triade, dat nu op hoofdlijnen 

bestaat uit het lezen van boeken en het maken van boekverslagen daarover. 

Die aanwijzingen zijn: 

- bespreek met de leerlingen het belang van boeken en verhalen (kunnen) lezen voor je 

plezier, het belang van kunnen genieten van fictie ter ontspanning en om je horizon te 

verbreden; uit de interviews blijkt dat leerlingen geen of fragmentarische ideeën hebben 

over het belang van fictieonderwijs 

- besteed in fictielessen voor deze doelgroep veel aandacht aan genres met beeld (film, tv-

serie, etc.) 

- zorg in fictielessen voor een breed, gevarieerd aanbod aan werkvormen en voor keuzes 

voor leerlingen;  uit de interviews blijkt dat ze uiteenlopende voorkeuren hebben voor 

manieren van lezen en voor soorten opdrachten bij boeken en verhalen 

Deze aanbevelingen voor vernieuwingen van het fictieonderwijs komen in dit geval voor een 

groot deel van (de geïnterviewde) leerlingen, wat het extra interessant maakt om er iets 

mee te doen; het gegeven dat ze erover geadviseerd hebben zou namelijk hun motivatie wel 

eens kunnen vergroten. 

 

Het onderzoek roept ook vragen op, die in lessen of in een vervolgonderzoek een rol kunnen 

spelen: 

- Vinden leerlingen het schrijven van een boekverslag echt een aantrekkelijke 

verwerkingsvorm of noemen ze die alleen omdat ze die vorm kennen en andere niet? 

- Zou na een korte introductie van de genres en een aantal verwerkingsvormen het beeld 

van voorkeuren hetzelfde zijn? Tijdens het interviewen bleek dat niet alle leerlingen weten 

wat Cabaret of een Kort verhaal is. 

- Hoe representatief zijn de uitkomsten van het onderzoek? Vindt een grotere groep 

leerlingen hetzelfde? 

- Levert het tegemoetkomen aan de voorkeuren van de leerlingen daadwerkelijk 

aantrekkelijker fictieonderwijs op voor de leerlingen? Gaan ze bijvoorbeeld meer zelf lezen 

door fictieonderwijs dat op hun eigen aanbevelingen is gebaseerd? 

 

Op basis van deze vragen zal in 2012-2013 een vervolgonderzoek plaatsvinden. Ik wil in 

verschillende vmbo-basisklassen negen lessen gaan besteden aan fictiegenres. In iedere les 

komt één vorm aan bod en deze les wordt afgesloten met een opdracht. Als al deze vormen 

behandeld zijn, worden het onderzoek met de kaartjes op volgorde van voorkeur leggen in 
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complete klassen herhaald. Dan ontstaat een betrouwbaarder beeld van de voorkeuren 

omdat de leerlingen veel beter weten waar het over gaat en omdat een veel grotere groep 

leerlingen zijn voorkeur uit kan spreken. 

 

Tegelijkertijd zullen deze nieuwe lessen al een aanzet tot verandering van het fictieaanbod 

op De Triade zijn. 
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Nawoord 

 

Bij deze wil ik Martien de Boer en Martine Braaksma bedanken voor de steun en de tijd die 

ze  geïnvesteerd hebben in dit onderzoek. 

Ook wil ik de directie van mijn school bedanken voor de tijd die ik gekregen heb om dit 

onderzoek uit te voeren. 
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Bijlage 1 

 

Fictie in Examenprogramma vmbo 

Verplicht in Schoolexamen basisberoepsgericht 

De kandidaat kan: 

- Verschillende soorten fictiewerken herkenen 

- De situatie en het denken en handelen van de personages in het fictiewerk 

beschrijven 

- De relatie tussen het fictiewerk en de werkelijkheid toelichten 

- Een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze toelichten met voorbeelden 

uit het werk. 

 

Verplicht in Schoolexamen kader, gemengd en theoretisch 

De kandidaat kan: 

- Verschillende soorten fictiewerken herkennen 

- De situatie en het denken en handelen van de personages in het fictiewerk 

beschrijven 

- De relatie tussen het fictiewerk en de werkelijkheid toelichten 

- Kenmerken van fictie in het fictiewerk aanwijzen 

- Relevante achtergrondinformatie verzamelen en selecteren 

- Een persoonlijke reactie geven op een fictiewerk en deze toelichten met voorbeelden 

uit het werk. 

 

2F 

Referentiekader narratieve, fictionele teksten 

Examenprogramma fictie 

 

Algemene omschrijving 

Kan eenvoudige adolescentenliteratuur herkennend lezen. 

 

Tekstkenmerken 

De structuur is helder. 

Het verhaal heeft een dramatische verhaallijn waarin de spanning af en toe wordt 

onderbroken door gedachten of beschrijvingen. 

Poëzie en liedjes hebben meestal een verhalende inhoud en een emotionele lading. 
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Kenmerken van de taakuitvoer 

Herkent het genre. 

Herkent letterlijk en figuurlijk taalgebruik. 

Kan situaties en verwikkelingen in de tekst beschrijven. 

Kan het denken, voelen en handelen van personages beschrijven. 

Kan de ontwikkeling van de hoofdpersoon beschrijven.  

Kan de geschiedenis chronologisch navertellen. 

Kan bepalen in welke mate de personages en gebeurtenissen herkenbaar en realistisch zijn.  

Kan personages typeren, zowel innerlijk als uiterlijk. 

Kan het onderwerp van de tekst benoemen. 

 

Evalueren 

Evalueert de tekst ook met realistische argumenten en kan persoonlijke reacties toelichten 

met voorbeelden uit de tekst. 

Kan met medeleerlingen leeservaringen uitwisselen en kan de interesse in bepaalde genres 

of onderwerpen motiveren. 
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Bijlage 2 De interviews 
 

 

Interview met leerling 1; maandag 26 maart 2012 12.15-12.45 uur 

 

1 Ben je wel eens voorgelezen toen je klein was (thuis, basisschool)? Door wie? Vond je het 

leuk? Herinner je je nog een boek of verhaal dat je mooi vond? 

Thuis werd leerling 1 niet voorgelezen, op de basisschool wel. Op school las de juffrouw voor 

en je moest zelf voorlezen voor de AVI-leestempotoets. Hij vindt het leuker om voorgelezen 

te worden dan zelf te lezen, want dan begrijpt hij het beter. Een boek dat hem is bijgebleven 

is ‘Fantasia’ van Geronimo Stilton over een muis of rat die in allerlei landen komt. Het is ook 

op tv. Wat hij er vooral mooi aan vond is dat er in dit boek heel veel te zien is, er zitten ook 

puzzels in en veel kleur en letters die in allerlei vormen over de bladzijde gaan. Er zijn zelfs 

pagina’s waar een geur vrijkomt als je ergens over wrijft. 

2 Vind je het leuk om zelf een verhaal of boek te lezen? Waarom? Wat maakt het soms leuk 

en soms niet leuk? 

Het ligt eraan, soms is lezen leuk, soms niet. Het is leuk als er actie is of als het boek 

spannend of griezelig is, of als het iets aantrekkelijks, iets extra’s heeft, met plaatjes 

bijvoorbeeld. 

3 Kun je je een zelfgelezen verhaal of boek herinneren dat je mooi of goed vond? Waarom 

vond je dat goed? 

‘Fantasia’ – zie bij vraag 1. ‘Hoe overleef ik…’ vindt hij ook wel leuk. Maar boeken met veel 

tekst en zonder plaatjes vindt hij niet zo leuk. Hij leest liever ‘informatieboeken’, vooral over 

Amerika. 

4 Zijn er op school (vo) wel eens lessen geweest over boeken lezen of verhalen lezen? 

Kun je vertellen wat er in die lessen gebeurde? Vond je die lessen leuk of vervelend? 

Waarom? 

Er is wel eens een les over het boekverslag, als het in de methode aan de orde komt. Hij 

heeft nu twee boeken gelezen en twee boekverslagen gemaakt, over een boek van Carry 

Slee en een boek van Jack Diddens: ‘De geheime operatie’. 
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5 Zijn er op school (vo) wel eens lessen geweest over gedichten of songteksten? 

Kun je vertellen hoe die lessen gingen? Wat heb je gedaan in die lessen? Vond je die lessen 

leuk of vervelend? Waarom? 

 

‘Was het maar waar!’ zegt hij op deze vraag. Hij is gek op muziek en songteksten en zegt zelf 

wel songteksten te vertalen uit het Engels en dan moeilijke woorden eruit op te zoeken. Hij 

zou het duidelijk heel leuk vinden om daar in de les iets mee te doen. 

6 Weet je waaróm je voor school boeken of verhalen moet leren lezen? 

Hij denkt dat het is om beter te leren lezen. 

7 Kaartjes op volgorde laten leggen van meest naar minst aantrekkelijke fictievorm: 

Voor hem is dit de volgorde van meest naar minst aantrekkelijk: 

songtekst (liedje) 

film (speelfilm) 

computerspel met verhaal 

tv-serie 

cabaret 

verhaal (korter dan boek) 

stripboek 

gedicht 

boek (leesboek) 

8 Voorkeur laten noemen voor een van deze twee vormen - boek kiezen van verplichte lijst / 

zelf een boek kiezen 

Leerling 1 kiest de vetgedrukte vormen: 

- thuis lezen / in de klas lezen 

- zelf lezen / voorgelezen worden (maar ook wel: zelf lezen) 

- voorgelezen worden / luisterboek beluisteren met koptelefoon 

- eerst boek lezen dan film zien / eerst film zien dan boek lezen 

- verhaal dat echt gebeurd is / verzonnen verhaal (Hij zegt dat hij moeilijk kan kiezen, het 

hangt ervan af, kan allebei heel goed zijn) 
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- filmpje maken over het boek / boekverslag schrijven 

- boekverslag schrijven / vertellen over het boek 

- aandacht voor boeken lezen in de les / helemaal zelf een paar boeken lezen 

9 Heb je zelf ideeën hoe je het lezen van boeken en verhalen op school aantrekkelijker zou 

kunnen maken?  

Top 5 van leerling 1 van manieren om aandacht aan lezen te besteden, is: 

1 horen wat mijn docent goede boeken vindt  

2 boekverslag schrijven 

3 een boek lezen dat ook verfilmd is 

4 een opdracht speciaal voor mij bij een boek 

5 praten met de schrijver van het boek 

 

Hij is ook behoorlijk positief over: 

- een prettige leesplek op school 

- een bezoek aan de bibliotheek 

- eerst een samenvatting lezen van een boek  

- zelf verhalen bedenken en vertellen 

- in de klas iets vertellen over een boek of verhaal dat ik goed vind 

- meerdere boeken lezen over één thema 

- iets maken of tekenen bij het boek 

- een filmpje maken bij het boek 

De andere verwerkingsvormen vallen af en bij ‘een proefwerk over het boek dat ik gelezen 

heb’ zegt hij hartgrondig: “dat ga ik niet redden”. 

10 Wil je zelf tot slot van het interview nog iets zeggen of vragen over lessen rond boeken en 

verhalen lezen? 

Hij zegt tot slot nog een keer dat hij het erg leuk zou vinden om in de les Nederlands iets met 

(Engelse) songteksten te mogen doen. 
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11 Wil je nog iets kwijt over het interview zelf? 

Hij vond het interview leuk. 
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Interview leerling 2.; maandag 26 maart 2012 13.30-14.00 uur 

1 Ben je wel eens voorgelezen toen je klein was (thuis, basisschool)? Door wie? Vond je het 

leuk? Herinner je je nog een boek of verhaal dat je mooi vond? 

Hij is thuis door zijn moeder voorgelezen en op school door de meester. Hij herinnert zich 

nog dat op school een boek uit de ‘Hoe overleef ik…’-serie is voorgelezen. 

Hij vond het toen we leuk om voorgelezen te worden. 

2 Vind je het leuk om zelf een verhaal of boek te lezen? Waarom? Wat maakt het soms leuk 

en soms niet leuk? 

Hij zegt meteen: “Nee, ik haat lezen.” Hij vindt het saai. 

Een stripboek of een ander boek met plaatjes vindt hij wel leuker dan een boek met alleen 

tekst. 

3 Kun je je nog een verhaal of boek herinneren van vroeger dat je mooi of goed vond? 

Waarom vond je dat goed? 

Hij heeft wel eens een Harry-Potterboek (deels) gelezen. Hij kent ook alle Harry-Potterfilms. 

Dat vindt hij mooie verhalen. 

4 Zijn er op school (vo) wel eens lessen geweest over boeken lezen of verhalen lezen? 

Kun je vertellen wat er in die lessen gebeurde? Vond je die lessen leuk of vervelend? 

Waarom? 

 

Hij weet hier niet zo veel over te vertellen. Hij vindt alles wat met lezen te maken heeft saai. 

5 Zijn er op school (vo) wel eens lessen geweest over gedichten of songteksten? 

Kun je vertellen hoe die lessen gingen? Wat heb je gedaan in die lessen?Vond je die lessen 

leuk of vervelend? Waarom? 

 

Hij zegt dat er niet dit soort lessen zijn geweest. 

6 Weet je waaróm je voor school boeken of verhalen moet leren lezen? 

Nee, het slaat volgens mij nergens op. 

7 Kaartjes op volgorde laten leggen van meest naar minst aantrekkelijke fictievorm: 

Dit is  zijn volgorde: 

computerspel met verhaal 

film (speelfilm) 
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songtekst (liedje) “liedje dat ik leuk vindt” 

cabaret 

tv-serie 

stripboek 

gedicht 

verhaal (korter dan boek) 

boek (leesboek) 

8 Voorkeur laten noemen voor één van deze twee vormen 

Als hij mag kiezen, kiest hij de vetgedrukte vormen: 

- boek kiezen van verplichte lijst / zelf een boek kiezen 

- thuis lezen / in de klas lezen 

- zelf lezen / voorgelezen worden 

- voorgelezen worden / luisterboek beluisteren met koptelefoon 

- eerst boek lezen dan film zien / eerst film zien dan boek lezen 

- verhaal dat echt gebeurd is / verzonnen verhaal – “moeilijk te kiezen, kan allebei goed zijn” 

- filmpje maken over het boek / boekverslag schrijven 

- boekverslag schrijven / vertellen over het boek 

- aandacht voor boeken lezen in de les / helemaal zelf een paar boeken lezen 

9 Heb je zelf ideeën hoe je het lezen van boeken en verhalen op school aantrekkelijker zou 

kunnen maken?  

Nee. 

Zijn Top 5 van manieren om aandacht aan lezen te besteden, is: 

1 muziek zoeken die past bij het boek 

2 een boek lezen dat ook verfilmd is 

3 op internet iets lezen over het boek dat ik lees 

4 een prettige leesplek op school 
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5 zelf verhalen bedenken en vertellen 

10 Wil je zelf tot slot van het interview nog iets zeggen of vragen over lessen rond boeken en 

verhalen lezen? 

Nee. 

11 Wil je nog iets kwijt over het interview zelf? 

Nee. 
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Interview met leerling 3.; maandag 26 maart 2012 13.00-13.30 uur 

1 Ben je wel eens voorgelezen toen je klein was (thuis, basisschool)? Door wie? Vond je het 

leuk? Herinner je je nog een boek of verhaal dat je mooi vond? 

Hij is op de basisschool voorgelezen. Thuis las hij altijd met zijn moeder samen, vooral om 

het lezen extra te oefenen. Hij vindt het prettig om voorgelezen te worden, omdat hij dan 

zelf niet hoeft te lezen want hij vindt lezen erg moeilijk. 

Hij herinnert zich Dolfje Weerwolfje en vond dat een leuk boek. 

2 Vind je het leuk om zelf een verhaal of boek te lezen? Waarom? Wat maakt het soms leuk 

en soms niet leuk? 

Nee. Hij vindt lezen erg moeilijk en daarom helemaal niet leuk. Hij leest nooit, alleen als het 

echt moet. Wel leest hij de gewone teksten en opdrachten uit de methode Nederlands. 

En ook nu leest hij nog thuis met zijn moeder samen als hij voor school een boek moet lezen. 

Ze doen dan elke dag een paar bladzijden. 

3 Kun je je een zelf gelezen verhaal of boek herinneren dat je mooi of goed vond? Waarom 

vond je dat goed? 

Hij noemt het boek ‘Hoe overleef ik mijn ouders en zij mij?’ Hij vond het vooral fijn dat er 

geen moeilijke woorden in dit boek staan. 

4 Zijn er op school (vo) wel eens lessen geweest over boeken lezen of verhalen lezen? 

Kun je vertellen wat er in die lessen gebeurde?Vond je die lessen leuk of vervelend? 

Waarom? 

Hij schetst volgens mij een gewone les Nederlands: eerst lezen we samen met de juf een 

verhaaltje en dan krijg je er vragen over, bijvoorbeeld 1 tot 5. Dan gaat de juf verder met 6, 

7, 8. En de rest krijgen we als huiswerk. 

Hij vindt het allemaal best, zolang hij maar niet zelf hoeft te lezen. Hij heeft de vervelende 

ervaring dat hij wordt uitgelachen als hij een stukje moet voorlezen in de les. 

5 Zijn er op school (vo) wel eens lessen geweest over gedichten of songteksten? 

Kun je vertellen hoe die lessen gingen? Wat heb je gedaan in die lessen?Vond je die lessen 

leuk of vervelend? Waarom? 

Hij zegt dit niet te weten. 

6 Weet je waaróm je voor school boeken of verhalen moet leren lezen? 

Ook op deze vraag zegt hij dat hij het niet weet. (Dus vertel ik het hem.) 
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7 Kaartjes op volgorde laten leggen van meest naar minst aantrekkelijke fictievorm: 

Dit is zijn volgorde van meest naar minst aantrekkelijke fictievorm: 

film (speelfilm) 

tv-serie 

computerspel met verhaal 

songtekst (liedje) 

cabaret 

stripboek 

gedicht 

verhaal (korter dan boek) 

boek (leesboek) 

 

8 Voorkeur laten noemen voor een van deze twee vormen  

De vetgedrukte vormen hebben zijn voorkeur: 

- boek kiezen van verplichte lijst / zelf een boek kiezen 

- thuis lezen / in de klas lezen 

- zelf lezen / voorgelezen worden 

- voorgelezen worden / luisterboek beluisteren met koptelefoon Hij voegt hieraan toe: “dan 

ben ik denk ik minder afgeleid.” 

- eerst boek lezen dan film zien / eerst film zien dan boek lezen 

- verhaal dat echt gebeurd is / verzonnen verhaal “Dat hangt ervan af, kan allebei goed zijn.” 

- filmpje maken over het boek / boekverslag schrijven 

- boekverslag schrijven / vertellen over het boek 

- aandacht voor boeken lezen in de les / helemaal zelf een paar boeken lezen 
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9 Heb je zelf ideeën hoe je het lezen van boeken en verhalen op school aantrekkelijker zou 

kunnen maken?  

Hij zou wel beter willen leren lezen. En als het echt zo is dat film kijken ook mag in plaats van 

een boek lezen, dan zou hij daar zeker voor kiezen. 

Zijn Top 5 van manieren om aandacht aan lezen te besteden, is: 

1 een filmpje maken bij het boek 

2 een boek lezen dat ook verfilmd is 

3 iets maken of tekenen bij het boek 

4 hulp krijgen bij het schrijven van een boekverslag 

5 met mijn docent praten over het boek dat ik lees “Dan kan zij mij tips geven over hoe ik het 

moet lezen.” 

Ook goed vindt hij: 

- praten met de schrijver van het boek 

- een prettige leesplek op school 

- op internet iets lezen over het boek dat ik lees 

- een opdracht speciaal voor mij bij een boek 

- zelf verhalen bedenken en vertellen 

- samen met de klas hetzelfde boek lezen 

 

10 Wil je zelf tot slot van het interview nog iets zeggen of vragen over lessen rond boeken en 

verhalen lezen? 

Hij heeft geen behoefte om nog iets erover te zeggen. 

 

11 Wil je nog iets kwijt over het interview zelf? 

Hij vond het wel oké om mee te doen. 
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Interview met leerling 4.; maandag 26 maart 2012 11.45-12.15 uur 

1 Ben je wel eens voorgelezen toen je klein was (thuis, basisschool)? Door wie? Vond je het 

leuk? Herinner je je nog een boek of verhaal dat je mooi vond? 

Hij werd thuis niet voorgelezen. Op de basisschool las de juffrouw wel eens voor. Hij vond dit 

saai, hij leest liever zelf. Hij kan zich geen boek of verhaal herinneren dat voorgelezen is. 

2 Vind je het leuk om zelf een verhaal of boek te lezen? Waarom? Wat maakt het soms leuk 

en soms niet leuk? 

Hij vindt het wel leuk om een verhaal of boek te lezen, vooral als het spannend is.  

3 Kun je je een zelfgelezen verhaal of boek herinneren dat je mooi of goed vond? Waarom 

vond je dat goed? 

Het liefst leest hij ‘voetbalboeken’, bijvoorbeeld over snelle Jelle. 

4 Zijn er op school (vo) wel eens lessen geweest over boeken lezen of verhalen lezen? 

Kun je vertellen wat er in die lessen gebeurde?Vond je die lessen leuk of vervelend? Waarom? 

 

Aan de hand van de methode Nederlands wordt aandacht besteed aan boekverslagen 

maken. Volgens hem moet de klas drie boeken lezen. Hij heeft er al twee gelezen, allebei 

over snelle Jelle. 

5 Zijn er op school (vo) wel eens lessen geweest over gedichten of songteksten? 

Kun je vertellen hoe die lessen gingen? Wat heb je gedaan in die lessen?Vond je die lessen 

leuk of vervelend? Waarom? 

 

Volgens hem zijn er geen lessen over gedichten of songteksten geweest. (Later vraag ik me 

af of hij weet wat hiermee bedoeld wordt.) 

6 Weet je waaróm je voor school boeken of verhalen moet leren lezen? 

Hij denkt dat er op school aandacht is voor het lezen van boeken of verhalen, omdat je het 

later misschien nodig hebt. 

7 Kaartjes op volgorde laten leggen van meest naar minst aantrekkelijke fictievorm: 

Voor hem is dit de volgorde van meest naar minst aantrekkelijk: 

film (speelfilm) 

boek (leesboek) 

stripboek 



 
33 

 

computerspel met verhaal 

verhaal (korter dan boek) 

tv-serie 

cabaret 

songtekst (liedje) 

gedicht 

(Bij het bepalen van de volgorde kan meespelen dat hij van sommige fictievormen nog nooit 

gehoord heeft en/of er weinig van weet, bijvoorbeeld cabaret en gedichten. Daarom kiest hij 

eerder voor vormen die hij kent.) 

8 Voorkeur laten noemen voor een van deze twee vormen  

Hij kiest de vetgedrukte vormen: 

- boek kiezen van verplichte lijst / zelf een boek kiezen 

- thuis lezen / in de klas lezen 

- zelf lezen / voorgelezen worden 

- voorgelezen worden / luisterboek beluisteren met koptelefoon 

- eerst boek lezen dan film zien / eerst film zien dan boek lezen 

- verhaal dat echt gebeurd is / verzonnen verhaal 

- filmpje maken over het boek / boekverslag schrijven 

- boekverslag schrijven / vertellen over het boek 

- aandacht voor boeken lezen in de les / helemaal zelf een paar boeken lezen 

9 Heb je zelf ideeën hoe je het lezen van boeken en verhalen op school aantrekkelijker zou 

kunnen maken?  

Zijn Top 6 van manieren om aandacht aan lezen te besteden, is: 

1 een boek lezen dat ook verfilmd is 

2 boekverslag schrijven 

3 hulp krijgen bij het schrijven van een boekverslag 

4 samen met de klas hetzelfde boek lezen 
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5 iets maken of tekenen bij het boek 

6 een opdracht speciaal voor mij bij een boek 

 

10 Wil je zelf tot slot van het interview nog iets zeggen of vragen over lessen rond boeken en 

verhalen lezen? 

Hij heeft niets toe te voegen. 

11 Wil je nog iets kwijt over het interview zelf? 

Hij vond het interview ‘best een beetje leuk’. 
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Interview met leerling 5.; dinsdag 10 april 2012 13.45 tot 14.15 

1 Ben je wel eens voorgelezen toen je klein was (thuis, basisschool)? Door wie? Vond je het 

leuk? Herinner je je nog een boek of verhaal dat je mooi vond? 

Hij werd toen hij klein was voorgelezen door zijn moeder. Hij vond dit heel leuk. De leukste 

herinneringen heeft hij aan de boeken van Disney. 

2 Vind je het leuk om zelf een verhaal of boek te lezen? Waarom? Wat maakt het soms leuk 

en soms niet leuk? 

Het ligt eraan waar het boek over gaat. Hij pakt niet graag een leesboek. Handleidingen over 

computerbesturingssystemen leest hij wel. Hij heeft dat nodig om computerproblemen op te 

lossen. 

3 Kun je je een zelfgelezen verhaal of boek herinneren dat je mooi of goed vond? Waarom 

vond je dat goed? 

Torak. Het gaat over jagers en de boerentijd. Als hij een boek leest, speelt het verhaal zich af 

als een film in zijn hoofd.  

Hij leest het liefst boeken over de Middeleeuwen, Romeinen, Gouden Eeuw etc. Hij houdt 

dus van boeken die met geschiedenis te maken hebben. 

4 Zijn er op school (vo) wel eens lessen geweest over boeken lezen of verhalen lezen? 

Kun je vertellen wat er in die lessen gebeurde?Vond je die lessen leuk of vervelend? Waarom? 

 

De docent Nederlands leest soms de verhalen van de methode voor en soms laat hij een 

leerling het verhaal voorlezen. De verhalen worden soms besproken. 

5 Zijn er op school (vo) wel eens lessen geweest over gedichten of songteksten? 

Kun je vertellen hoe die lessen gingen? Wat heb je gedaan in die lessen?Vond je die lessen 

leuk of vervelend? Waarom? 

 

Hij is nu bezig met de songtekst “De Bom”van Doe Maar en hij vindt dit te ouderwets. Het 

nummer pakt hem niet. Hij denkt dat een songtekst uit deze tijd hem meer zal aanspreken. 

6 Weet je waarom je voor school boeken of verhalen moet leren lezen? 

Je vergroot je leesvaardigheid en je verwerft meer kennis. Hij noemt het voorbeeld van het 

theorieboek voor Electro. 
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7 Kaartjes op volgorde laten leggen van meest naar minst aantrekkelijke fictievorm: 

Voor leerling 5 is dit de volgorde van meest naar minst aantrekkelijk: 

Film 

Tv-serie 

Computerspel met verhaal 

Stripboek 

Songtekst 

Kort verhaal 

Gedicht 

Boek 

Cabaret 

8 Voorkeur laten noemen voor een van deze twee vormen  

Hij kiest de vetgedrukte vormen: 

- boek kiezen van verplichte lijst / zelf een boek kiezen 

- thuis lezen / in de klas lezen 

- zelf lezen / voorgelezen worden 

- voorgelezen worden / luisterboek beluisteren met koptelefoon 

- eerst boek lezen dan film zien / eerst film zien dan boek lezen 

- verhaal dat echt gebeurd is / verzonnen verhaal 

- filmpje maken over het boek / boekverslag schrijven 

- boekverslag schrijven / vertellen over het boek 

- aandacht voor boeken lezen in de les / helemaal zelf een paar boeken lezen 

 

9 Heb je zelf ideeën hoe je het lezen van boeken en verhalen op school aantrekkelijker zou 

kunnen maken?  

Zijn Top 10 van manieren om aandacht aan lezen te besteden, is: 
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1 hulp krijgen bij het maken van een boekverslag 

2 zelf verhaal bedenken en vertellen 

3 muziek zoeken bij een boek 

4 een opdracht speciaal voor mij 

5 iets maken of tekenen 

6 een filmpje maken bij een boek 

7 verhalen kiezen voor een andere klas 

8in de klas vertellen over een boek 

9 op internet lezen over het boek 

10 meerdere boeken over hetzelfde thema 

Hij zou het erg leuk vinden om een PowerPoint presentatie over een boek te maken en deze 

te presenteren aan de klas. 

10 Wil je zelf tot slot van het interview nog iets zeggen of vragen over lessen rond boeken en 

verhalen lezen? 

Nee. 

11 Wil je nog iets kwijt over het interview zelf? 

Nee. 
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Interview met leerling 6.; dinsdag 10 april 2012 14.15 tot 14.45 

1 Ben je wel eens voorgelezen toen je klein was (thuis, basisschool)? Door wie? Vond je het 

leuk? Herinner je je nog een boek of verhaal dat je mooi vond? 

Hij werd toen hij klein was voorgelezen door zijn moeder en zijn opa. Hij vond dit heel leuk. 

Hij kan zich geen verhaal of boek herinneren. 

2 Vind je het leuk om zelf een verhaal of boek te lezen? Waarom? Wat maakt het soms leuk 

en soms niet leuk? 

Nee, ik houd niet van lezen. Sommige boeken zijn wel interessant, maar ik lees ze niet uit. Ik 

vind de meeste boeken te dik en het verhaal verloopt dan traag. 

3 Kun je je een zelfgelezen verhaal of boek herinneren dat je mooi of goed vond? Waarom 

vond je dat goed? 

Boyzone 7. Ik vond dat wel een spannend boek, omdat het verhaal goed in elkaar zit. Ik heb 

deze gekozen, omdat ik een boekverslag moest inleveren. 

4 Zijn er op school (vo) wel eens lessen geweest over boeken lezen of verhalen lezen? 

Kun je vertellen wat er in die lessen gebeurde?Vond je die lessen leuk of vervelend? Waarom? 

 

De docent Nederlands leest soms de verhalen van de methode voor en soms laat zij een 

leerling het verhaal voorlezen. Ik vind dat wel lekker, omdat ik dan niet hoef te werken. 

5 Zijn er op school (vo) wel eens lessen geweest over gedichten of songteksten? 

Kun je vertellen hoe die lessen gingen? Wat heb je gedaan in die lessen?Vond je die lessen 

leuk of vervelend? Waarom? 

 

Nee. 

6 Weet je waarom je voor school boeken of verhalen moet leren lezen? 

Weet ik niet. 

7 Kaartjes op volgorde laten leggen van meest naar minst aantrekkelijke fictievorm: 

Voor hem is dit de volgorde van meest naar minst aantrekkelijk: 

Film 

Computerspel met verhaal 

Tv-serie 

Stripboek 



 
39 

 

Kort verhaal 

Boek 

Gedicht 

Songtekst 

Cabaret (weet niet wat het is) 

8 Voorkeur laten noemen voor een van deze twee vormen  

Hij kiest de vetgedrukte vormen: 

- boek kiezen van verplichte lijst / zelf een boek kiezen 

- thuis lezen / in de klas lezen 

- zelf lezen / voorgelezen worden 

- voorgelezen worden / luisterboek beluisteren met koptelefoon 

- eerst boek lezen dan film zien / eerst film zien dan boek lezen 

- verhaal dat echt gebeurd is / verzonnen verhaal 

- filmpje maken over het boek / boekverslag schrijven 

- boekverslag schrijven / vertellen over het boek 

- aandacht voor boeken lezen in de les / helemaal zelf een paar boeken lezen 

9 Heb je zelf ideeën hoe je het lezen van boeken en verhalen op school aantrekkelijker zou 

kunnen maken?  

Zijn Top 10 van manieren om aandacht aan lezen te besteden, is: 

1 een boek lezen dat ook verfilmd is 

2 iets maken of tekenen bij een boek 

3 samenvatting 

4 horen wat de docent een goed boek vindt 

5 boekverslag schrijven 

6 zelf verhaal bedenken en vertellen 

7 op internet lezen over een boek 
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8 een opdracht speciaal voor jou 

9 een bezoek aan de bibliotheek 

10 Wil je zelf tot slot van het interview nog iets zeggen of vragen over lessen rond boeken en 

verhalen lezen? 

Nee. 

11 Wil je nog iets kwijt over het interview zelf? 

Nee. 
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Interview met leerling 7; vrijdag 13 april 2012 14.45 tot 15.30 

1 Ben je wel eens voorgelezen toen je klein was (thuis, basisschool)? Door wie? Vond je het 

leuk? Herinner je je nog een boek of verhaal dat je mooi vond? 

Hij werd toen hij klein was voorgelezen door zijn moeder. Hij werd altijd ’s avonds in bed 

voorgelezen. Een boek over een helikoptertje. 

2 Vind je het leuk om zelf een verhaal of boek te lezen? Waarom? Wat maakt het soms leuk 

en soms niet leuk? 

Hangt ervan af. Thrillers vind ik wel leuk om te lezen, omdat ze spannend zijn. Ik houd niet zo 

van andere soorten boeken. 

3 Kun je je een zelfgelezen verhaal of boek herinneren dat je mooi of goed vond? Waarom 

vond je dat goed? 

Baantjer. Ik vind deze boeken leuk, omdat ze spannend zijn en ik lees door, omdat ik wil 

weten wie de moord heeft gepleegd. 

4 Zijn er op school (vo) wel eens lessen geweest over boeken lezen of verhalen lezen? 

Kun je vertellen wat er in die lessen gebeurde?Vond je die lessen leuk of vervelend? Waarom? 

 

De docent Nederlands leest soms de verhalen van de methode voor en soms laat hij een 

leerling het verhaal voorlezen. Ik vind sommige verhalen uit het boek niet leuk en ik vind het 

ook niet leuk om de vragen over het verhaal te maken. 

5 Zijn er op school (vo) wel eens lessen geweest over gedichten of songteksten? 

Kun je vertellen hoe die lessen gingen? Wat heb je gedaan in die lessen?Vond je die lessen 

leuk of vervelend? Waarom? 

 

Songteksten. Je moet de vragen over de songtekst opzoeken op internet en ik vind het leuk 

om dingen uit te zoeken. 

6 Weet je waarom je voor school boeken of verhalen moet leren lezen? 

De boekverslagen zijn verplicht voor het eindexamen. 

7 Kaartjes op volgorde laten leggen van meest naar minst aantrekkelijke fictievorm: 

Voor leerling 7 is dit de volgorde van meest naar minst aantrekkelijk: 

Tv-serie 

Computerspel met verhaal 
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Cabaret 

Stripboek 

Songtekst 

Boek 

Film 

Kort verhaal 

Gedicht 

8 Voorkeur laten noemen voor een van deze twee vormen  

Hij kiest de vetgedrukte vormen: 

- boek kiezen van verplichte lijst / zelf een boek kiezen 

- thuis lezen / in de klas lezen 

- zelf lezen / voorgelezen worden 

- voorgelezen worden / luisterboek beluisteren met koptelefoon 

- eerst boek lezen dan film zien / eerst film zien dan boek lezen 

- verhaal dat echt gebeurd is / verzonnen verhaal 

- filmpje maken over het boek / boekverslag schrijven 

- boekverslag schrijven / vertellen over het boek 

- aandacht voor boeken lezen in de les / helemaal zelf een paar boeken lezen 

9 Heb je zelf ideeën hoe je het lezen van boeken en verhalen op school aantrekkelijker zou 

kunnen maken?  

Zijn Top 10 van manieren om aandacht aan lezen te besteden, is: 

1 een boek lezen dat ook verfilmd is 

2 praten met de schrijver 

3 iets maken of tekenen 

4 hulp krijgen bij het schrijven van een boekverslag 

5 een prettige leesplek 
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6 een opdracht speciaal voor mij 

7 meerdere boeken over 1 thema lezen 

8 eerst een samenvatting lezen van een boek 

9 samen met de klas een boek lezen 

10horen wat mijn docent een goed boek vindt 

10 Wil je zelf tot slot van het interview nog iets zeggen of vragen over lessen rond boeken en 

verhalen lezen? 

Nee. 

11 Wil je nog iets kwijt over het interview zelf? 

Nee. 
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Interview met leerling 8.; dinsdag 10 april 2012 13.45 tot 14.15 

 

1 Ben je wel eens voorgelezen toen je klein was (thuis, basisschool)? Door wie? Vond je het 

leuk? Herinner je je nog een boek of verhaal dat je mooi vond? 

Hij werd thuis voor het slapen gaan voorgelezen door zijn oudste broer; hij las Harry 

Potterboeken voor. Op de basisschool werd hij voorgelezen door 8ste groepers. 

2 Vind je het leuk om zelf een verhaal of boek te lezen? Waarom? Wat maakt het soms leuk 

en soms niet leuk? 

Nee, heb er geen tijd voor en ik houd ook niet van lezen. Hij is veel weg; is veel buiten.  Hij 

heeft wel een boek voor zijn boekverslag gelezen. 

3 Kun je je een zelfgelezen verhaal of boek herinneren dat je mooi of goed vond? Waarom 

vond je dat goed? 

Het liefst leest hij ‘voetbalboeken’, zoals Dubbelspel. Het verhaal zat goed in elkaar en het 

onderwerp sprak hem aan. Hij wilde tijdens het lezen weten hoe het verhaal verder ging. Hij 

had het boek snel uit. 

4 Zijn er op school (vo) wel eens lessen geweest over boeken lezen of verhalen lezen? 

Kun je vertellen wat er in die lessen gebeurde?Vond je die lessen leuk of vervelend? Waarom? 

 

De docent Nederlands leest soms de verhalen van de methode voor en soms laat hij een 

leerling het verhaal voorlezen.  

Hij vindt het prettiger als de docent voorleest. Voor de rest is er geen aandacht besteed aan 

het lezen van boeken. 

5 Zijn er op school (vo) wel eens lessen geweest over gedichten of songteksten? 

Kun je vertellen hoe die lessen gingen? Wat heb je gedaan in die lessen?Vond je die lessen 

leuk of vervelend? Waarom? 

 

Hij heeft een verslagje gemaakt bij de songtekst “De Bom” en dat vond hij niet leuk. Hij vond 

het saai. 

6 Weet je waaróm je voor school boeken of verhalen moet leren lezen? 

Hij denkt dat hij moet lezen, omdat je goed Nederlands moet spreken. Daar heb je later veel 

profijt van bij je baas. 
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7 Kaartjes op volgorde laten leggen van meest naar minst aantrekkelijke fictievorm: 

Voor leerling 8 is dit de volgorde van meest naar minst aantrekkelijk: 

Tv serie 

Film 

Boek 

Computerspel met verhaal 

Stripboek 

Cabaret 

Gedicht 

Kort verhaal 

Songtekst 

8 Voorkeur laten noemen voor een van deze twee vormen  

Hij kiest de vetgedrukte vormen: 

- boek kiezen van verplichte lijst / zelf een boek kiezen 

- thuis lezen / in de klas lezen 

- zelf lezen / voorgelezen worden 

- voorgelezen worden / luisterboek beluisteren met koptelefoon 

- eerst boek lezen dan film zien / eerst film zien dan boek lezen 

- verhaal dat echt gebeurd is / verzonnen verhaal 

- filmpje maken over het boek / boekverslag schrijven 

- boekverslag schrijven / vertellen over het boek 

- aandacht voor boeken lezen in de les / helemaal zelf een paar boeken lezen 

9 Heb je zelf ideeën hoe je het lezen van boeken en verhalen op school aantrekkelijker zou 

kunnen maken?  

Zijn Top 10 van manieren om aandacht aan lezen te besteden, is: 

1 meerdere boeken lezen over één thema 
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2 een boek dat verfilmd is 

3 een opdracht speciaal voor mij 

4 in de klas praten over een boek 

5 eerst een samenvatting lezen 

6 iets maken of tekenen bij een boek 

7 horen wat klasgenoten een goed boek vinden 

8 boekverslag 

9 samen met de klas een boek lezen 

10een proefwerk over een boek 

10 Wil je zelf tot slot van het interview nog iets zeggen of vragen over lessen rond boeken en 

verhalen lezen? 

Hij heeft niets toe te voegen. 

11 Wil je nog iets kwijt over het interview zelf? 

Nee. 
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Bijlage 3 Kaartjes genres 
 

 

 

 

 

boek (leesboek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

verhaal 

(korter dan boek) 

 

 

 

 

gedicht 

 

 

 

 

 

 

 

film 

(speelfilm) 

 

 

 

 

 

 

stripboek 

 

 

 

 

 

 

computerspel 

(met verhaal) 
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songtekst 

(liedje) 

 

 

 

 

 

 

 

tv-serie 

 

 

 

 

 

 

 

cabaret 

 

 

 

 

 

 

 

………………. 
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Bijlage 4 Kaartjes aanpak 

 

 

een prettige leesplek op 

school 

 

 

 

een boek lezen dat ook 

verfilmd is 

 

op internet iets lezen 

over het boek dat ik lees 

 

 

 

met mijn docent praten 

over het boek dat ik lees 

 

samen met de klas 

hetzelfde boek lezen 

 

 

 

een bezoek aan de 

bibliotheek 
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horen wat mijn docent 

goede boeken vindt 

 

horen wat klasgenoten 

goede boeken vinden 

 

 

 

eerst een samenvatting 

lezen van een boek 

 

 

zelf verhalen bedenken 

en vertellen 

 

meedoen aan een 

leeswedstrijd 

 

 

 

in de klas iets vertellen 

over een boek dat ik goed 

vind 

 

een project helemaal 

over boeken 

 

 

 

een opdracht speciaal 

voor mij bij een boek 
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meerdere boeken lezen 

over één thema 

 

 

 

in de klas met elkaar 

praten over boeken 

 

boekverslag schrijven 

 

 

 

iets maken of tekenen bij 

het boek 

 

praten met de schrijver 

van het boek 

 

 

 

muziek zoeken die past 

bij het boek 

 

een filmpje maken bij het 

boek 

 

 

hulp krijgen bij het 

schrijven van een 

boekverslag 
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verhalen kiezen voor een 

andere klas op school 

 

 

 

een proefwerk over het 

boek dat ik gelezen heb 

 

 


