
 

 

 

 BZL : jeugdliteratuur 

 Opdracht 1                             

We zijn reeds gaan grasduinen in de jeugdliteratuur en hebben daar de verschillende 

boekengenres leren kennen, het verschil tussen fictie en non-fictie, hoe een boek 

ontstaat,… . Hoe zit het met jouw schrijverstalent eigenlijk? 

Oriënteren 

Ken je nog de kenmerken van ‘fictie’? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

En van ‘non-fictie’? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Kan je een voorbeeld geven van een boek dat behoort tot ‘fictie’ en één dat behoort tot non-

fictie’? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Voorbereiden 

Zoek in het woordenboek de juiste omschrijving op van ‘fictie’ en ‘non-fictie’. 

 Fictie : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Non-fictie : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Dit leer je : je herhaalt wat de kenmerken zijn van fictie 

en non-fictie en past deze toe in een tekst. 
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Uitvoeren 

Opdracht a            

Hieronder volgt een krantenartikel. Zoals je weet behoort een krantenartikel tot ‘non-fictie’, 

omdat de gegevens waarheidsgetrouw zijn weergegeven en niet vermengd zijn met de 

fantasie of verbeelding van de schrijver. 

Aan jou nu om van dit artikel ‘fictie’ te maken. Je gaat met de gegevens uit het artikel aan de 

slag maar je voegt er elementen aan toe die je er zelf bij verzint. Laat je fantasie de vrije loop 

en doe waar een journalist alleen maar mag van dromen…. 

 

De Matterhorn, een van de bekendste bergen ter wereld, 
heeft het zwaar te verduren door de klimaatverandering. 
Wetenschappers hebben ontdekt dat niet alleen de 
gletsjers, maar ook de berg zelf uit elkaar dreigt te vallen 
door de warmere temperaturen, en dat in de hele Alpen 
kabelbanen in gevaar zijn.  

De 4.478 meter hoge Matterhorn, op de grens tussen 
Zwitserland en Italië, is een van de meest tot de verbeelding 
sprekende bergen ter wereld. De piramidevormige top vormde 
onder meer de inspiratie voor de Toblerone-chocolade.  
 
Maar ondanks dat stoere uiterlijk lijdt de berg onder het opwarmende klimaat, zo blijkt uit onderzoek van de 
Universiteit van Zurich in het Journal of Geophysical Research. De wetenschappers hielden de berg vijf jaar 
lang in het oog met een meetinstrumenten op zeventien verschillende plekken op de berg. Ze stelden niet alleen 
vast dat de gletsjers op de berg snel krimpen door het opwarmende klimaat, maar ook dat de berg zelf ten prooi 
is aan een gevaarlijke cyclus van vorst en dooi.  

 

 TIP : 

 Denk aan een sprookje met ‘er was eens…’ en waarin voorwerpen tot leven kunnen 

komen 

 Gebruik kleurrijke taal (synoniemen, antoniemen, spreekwoorden en uitdrukkingen, 

vermijd loperwerkwoorden) 

 Gebruik de W’s : vraagwoordvragen (wie?wat?waar?wanneer?waarom?) om je 

verhaal op te bouwen. 

 

Als hulpmiddel kan je uit het artikel eerst deze gegevens of feiten halen en verzamelen in 

deze kolom. 
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wie wat waar wanneer waarom 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

Dit leer je : De W-vragen worden ook topische vragen genoemd. Ze helpen je een tekst te 
analyseren en het onderwerp van de tekst beter te begrijpen. Denk er aan als je studeert! 

 

Dit is mijn verhaal (vergeet je titel niet) :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Opdracht b           

We doen ook de omgekeerde oefening : van een fictief verhaal proberen we non-fictie te 

maken. Je haalt er dus alle fantasie uit en verandert de tekst alsof je hem zou lezen in de 

krant. Je zorgt ervoor dat de gegevens uit het verhaal nog wel herkenbaar zijn, maar je zal 

natuurlijk één en ander moeten veranderen….. 

 

 

20’ 



 

 

Odessa mag van haar moeder niet buiten komen, maar krijgt daar geen verklaring voor. 
Odessa is een ondernemend meisje van 13 en trekt ’s nachts van dak tot dak over het dorp. 
Op een nacht trekt een lichtgevend boek op de grond haar aandacht. Maar als ze het boek 
heeft, komen er vreemde wezens opzetten die haar achtervolgen. Ze ziet van op een dak 
hoe andere wezens (het lijken zwijnen die gewapend zijn en een soldatenuitrusting dragen) 
een persoon ontvoeren die lijkt op haar moeder. Ook een vliegend paard mengt zich in de 
strijd. Als Odessa thuis komt, is haar moeder inderdaad verdwenen. In de bibliotheek 
ontdekt ze vreemd poeder en ook een sprekende vogel, Lode A. Die overtuigt haar om naar 
Scribopolis te trekken om haar moeder te redden. Scribopolis is een geheimzinnige, 
fantasierijke schrijversstad die alleen via een geheime deur te bereiken is. Eenmaal daar 
komt Odessa in een andere wereld terecht, een wereld bevolkt door schrijvers en hun 
personages die tot leven gewekt worden door het Muzenpoeder. 

 

 

TIP : 

 Duid in de tekst met  fluo alle elementen aan die duidelijk fictief zijn. 

 Duid met een andere kleur die elementen aan die je zeker zal behouden. 

 

Dit is mijn tekst (vergeet je titel niet) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   

 



 

Opdracht 2         

 

Oriënteren 

Je kent het wel, die leuke activiteiten op kamp met de jeugdbeweging : dropping, op stap 

alleen maar met een kaart en een paar aanwijzingen…En dan zorgen dat je goed terecht 

komt! Goed en aandachtig lezen en kijken is dan de boodschap! Of een goed kompas 

natuurlijk….. 

Zo gaan wij nu ook  teksten leren lezen en begrijpen! 

 

Voorbereiden 

Welke elementen in een tekst zorgen ervoor dat onze aandacht getrokken wordt en die ons 

al de eerste informatie geven? Weet je deze nog? 

 De t………………bovenaan een tekst. 

 De verschillende a………………………… die een tekst onderverdelen in overzichtelijke 

stukken. 

 De t…………………….die de hoofdgedachte van de alinea weergeeft. 

 Het b………………, m…………………….en s………………..die een tekst structuur geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit leer je : door correcte informatie te geven, leer je de 

juiste feiten kennen. Zo vermijdt je ook dat er 

vooroordelen ontstaan. 

Dit leer je : intensief lezen zorgt ervoor dat je alles begrijpt. Daarvoor 

kijk je naar de opmaak van de tekst : titels, tussentitels,…Je probeert 

het centrale thema te achterhalen  en ook de kernwoorden of kernzin 

van een alinea.  Een goede tekststructuur heeft een begin, midden en 

slot, zodat de lezer geboeid wordt vanaf het begin, dan  verder leest 

om meer informatie te krijgen en tenslotte het belangrijkste nog eens 

samengevat ziet. Intensief lezen doe je vooral wanneer je de gelezen 

informatie moet opslaan. Zoals bij studeren dus…. 
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Opdracht a            

Tennisster Kim Clijsters, wielrenner Philippe Gilbert, en nu ook …Guus Kuijer. 

Deze sportmensen hebben al vele prijzen in de wacht gesleept. Ook een schrijver kan een 

belangrijke prijs winnen voor zijn werk. 

 

 

Oriënteren  

Waarover gaat de volgende tekst, denk je? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zal deze tekst behoren tot ‘fictie’ of ‘non-fictie’? Waarom? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Voorbereiden 

Lees de volgende tekst aandachtig. 

Wat zul je moeten doen met de verworven informatie? Kleur je antwoord. 

0 begrijpen 0 in detail lezen 

0 op mijn eigen manier doorvertellen 0 alleen de titel lezen zal volstaan 

 

Uitvoeren  

Lees de volgende tekst en probeer vervolgens de vragen te beantwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit leer je : als je heel intensief een aandachtig leest, is dit een 

uitstekend hulpmiddel bij het studeren! Zo ga je beter begrijpen 

wat je leest en het dus ook beter onthouden en kunnen 

reproduceren. Je leert hoofd- en bijzaken van elkaar 

onderscheiden. 
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De Nederlandse kinder- en jeugdboekenschrijver Guus Kuijer wint 

de Astrid Lindgren Jeugdliteratuurprijs 

2012 

 

Deze prijs wordt wel de Nobelprijs voor jeugdliteratuur 

genoemd. 

  

 De 69-jarige Nederlandse auteur Guus Kuijer heeft de 

Astrid Lindgren Memorial Award 2012 gewonnen, een van 

de belangrijkste internationale prijzen voor jeugdliteratuur. 

Dat werd dinsdag bekendgemaakt in het Zweedse 

Vimmerby.  

Kuijer werd geselecteerd uit 184 kandidaten uit 66 

verschillende landen. Onderwijzer van opleiding schreef hij 

aanvankelijk boeken voor volwassenen, maar later schakelde hij over naar jeugdboeken. 

In 1975 won hij een Gouden Griffel voor 'Met de poppen gooien', het eerste boek uit de 

Madelief-serie. Andere bekende en bekroonde titels uit die serie zijn 'Grote mensen, daar kan je 

beter soep van koken' uit 1976 en 'Krassen in het tafelblad' uit 1978. Ook voor 'Tin Toeval en de 

kunst van het verdwalen' (1987) kreeg hij een Zilveren Griffel. 

De Astrid Lindgren Memorial Award werd in 2002 in het leven geroepen door de Zweedse 

regering, na de dood van de Zweedse auteur Astrid Lindgren, de schrijfster van onder meer de 

verhalen van Pippi Langkous. 

Aan de award is een geldprijs van vijf miljoen kronen (560.000 euro) verbonden 

 

 

 

 

 

http://nos.nl/video/353767-astrid-lindgren-prijs-voor-guus-kuijer.html


 

 

Vragen: 

 

1. Welke nationaliteit heeft Guus 

Kuijer? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Wat heeft Guus Kuijer precies gewonnen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Wat houdt deze prijs in (wat krijgt de auteur?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. In welk land wordt deze prijs uitgereikt? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Waarom in dit land(ontstaan van de prijs)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Hoelang wordt deze prijs al uitgereikt? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Hoeveel auteurs waren geselecteerd voor deze prijs? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Hoe wordt deze prijs nog wel genoemd? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Welke andere bekroningen kreeg Guus Kuijer reeds voor zijn boeken? 

...................................................................................................................................... 

10. Is Guus Kuijer altijd al een schrijver geweest? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Opdracht b         

Door deze vragen te beantwoorden, leer je  dus de tekst verwerken.  

Dat kan ook op andere manieren.  

Ook een samenvatting, een schema kan handig zijn, vooral bij grotere teksten. 

 

Dit leer je : met een schema vat je een tekst samen in enkele woorden. Een 

schema onthoud je ook gemakkelijker dan een tekst. Ga dus op zoek naar 

titels, tussentitels en kernwoorden in de tekst. Je zal dit voor heel wat vakken 

kunnen doen 

 

 

Dit leer je : Door vragen uit een tekst te 

beantwoorden, leer je de inhoud beter begrijpen en 

bij alle nodige informatie stilstaan 
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Probeer dezelfde tekst nu in te passen in volgend schema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wie 

prijs 

waar 

waarde 

aantal 
kandidaten 

ontstaan 

hoelang 

beroep nu 

nationaliteit 

vroeger 
beroep 

andere 
bekroningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opdracht c                   

Een ander vorm om teksten samen te vatten en dus ook beter te leren verwerken en 

onthouden is mindmapping.  

Dit leer je : mindmapping is een soort schema in een boomstructuur. In het midden 

staat het centrale thema en daar rond komen alle onderwerpen die met het centrale 

thema verband houden 

 ………  

Bv. …….. snoepen  

 

 

 

 erfelijk frisdrank 

te weinig poetsen 

 

 

Kan jij van volgende tekst het centrale thema vinden en er een mindmap van maken? 

 

 

 

We hebben al alles geprobeerd", zegt Bart Uyttersprot van de Victor Horta-school in Evere. "Wie 
zes weken perfect op tijd in de school is, krijgt een Walibi-ticket. Misschien dat het zo lukt…" 

De school heeft al heel wat geprobeerd om het spijbelprobleem aan te pakken. Excuses over 
problemen met het openbaar vervoer werden al opgevangen door aan de leerlingen een fiets 
van de school uit te lenen. Ook strafstudies, uitsluiting en een agent aan de poort zetten 
werden al uitgeprobeerd. Nu gaat de school voor een volledig andere aanpak: niet straffen wie 
er niet is, maar de leerlingen belonen die wel komen. 

De school heeft een spijbelprobleem: 3 op de 4 leerlingen zijn minstens één keer per week 
ongewettigd afwezig. 

           cariës 
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Je krijgt al het vlak voor het centrale thema. Vervolledig jij nu de mindmap met de gegevens 

uit de tekst. 

Als het toch nog wat te moeilijk blijkt te zijn, kan je eerst onderstaande tabel met de W-

vragen invullen. Geen paniek dus, oefening baart kunst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is het toch gelukt? Knap! Dan hoef je deze tabel niet meer te maken. 

 

wie wat waar waarom(excuus) waarmee 
niet 

waarmee 
wel 

 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 



 

Reflecteren 

Opdracht 1 

ik vond de opdracht van 
het herschrijven van de 
teksten 

 gemakkelijk/het ging wel/moeilijk/té moeilijk 

Ik heb de tips gelezen 
 
 

ja/neen 

Ik heb de tips toegepast ja/ ik heb het geprobeerd/neen 
 
 

De tips hebben mij goed 
geholpen 

ja heel goed/een beetje/helemaal niet 

 

Opdracht 2 

Ik vond de teksten leuk 
om te lezen 
 

akkoord/tamelijk leuk/saai 

Ik vond de vragen bij de 
tekst…. 
 

Gemakkelijk/te doen/moeilijk 

Een schema maken  
vond ik…. 
 

Gemakkelijk/het ging wel/moeilijk/zeer moeilijk 

Mindmapping is… 
 
 

Gemakkelijk/het ging wel/moeilijk/zeer moeilijk 

Ik heb hier iets 
uitgeleerd om te 
gebruiken bij het 
studeren 

Zeker wel/misschien/ik denk het niet 

Ik ga mindmapping en 
schema’s maken zelf 
eens proberen 
 

Ik doe dit al/zeker wel/misschien/ik denk het niet 

 

 

 

 



 

Opdracht 1 en 2 

Ik vond de opgegeven 
tijd….. 
 

Meestal voldoende/ok/meestal te weinig 

Ik heb alle oefeningen 
verbeterd 
 

Ja/neen/ik moet het nog afwerken 

Ik begrijp mijn fouten.. 
 
 

Wel/niet/niet allemaal 

Ik denk dat ik deze 
leerstof onder de knie 
heb 
 
 

Akkoord/twijfelachtig/helemaal nog niet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nog even tijd en zin? 

Je krijgt een aantal aanwijzingen om de volgende tabel in te vullen. Door aandachtig te lezen 

vind je de juiste oplossing op de vraag : welk boek heeft 109 bladzijden? 

Deze jongeren staan in de rij te wachten om hun boek te ontlenen in de bib. 

 1 

 
2 

3 

 
4 

5 

 
naam van de 
jongere in de 
rij 

     

titel boek  
 

    

auteur  
 

    

bladzijden  
 

    

 

1. Het boek ‘Een dag vol vuur’ telt 94 bladzijden 

2. Mieke Vandaele schreef het boek dat Maarten wou lezen 

3. Het meisje achter Emma koos het boek ‘Berenkooi’ 

4. De jongen achter Marthe wil ‘De leeuwentemmer’ lenen 

5. Marthe staat op de eerste plaats in de rij 

6. Het boek van Marcus telt 448 bladzijden 

7. Het boek ‘De sprekende berg’ heeft 82 bladzijden 

8. Maarten staat in het midden van de rij 

9. De jongen achter Maarten heeft een boek van Frank Van Olmen mee 

10. Sara is blij met het boek over de olifanten 

11. Emma’s boek telt 176 bladzijden 

12. Jan De letter is de schrijver van het boek met 94 bladzijden 

13. ‘De sprekende berg’ wordt net voor het boek ‘De muis in bed’ uitgeleend 

14. Sara wil het boek van Hans Uitgever lezen 

15. Jana De Drukker heeft niet het boek ‘Dag vol vuur’ geschreven 

 

 


