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Inleiding 
Dit document beschrijft het proces van de opdracht Mediatheek voor het vak Jeugdliteratuur: onderzoek de leesvoorkeuren van 

twaalf- tot en met vijftienjarigen. 

Allereerst hebben wij ons, ten aanzien van de hoofdvraag, georiënteerd op bestaande onderzoeken. Na het vaststellen van de te 

gebruiken bronnen, hebben wij een literatuuronderzoek gedaan om te komen tot deelvragen. Deze bronnen zijn beschreven in 

hoofdstuk 3 van dit verslag. Vervolgens hebben wij een voorbereiding uitgevoerd voor een, door onszelf uit te voeren, 

praktijkonderzoek. We hebben een enquête (hoofdstuk 4) samengesteld en deze uitgezet op een vmbo-school. De analyse van 

de resultaten van deze enquête is beschreven in hoofdstuk 5. Het verslag van het onderzoek is, uitgesplitst naar deelvraag, 

opgenomen in hoofdstuk 6. Naar aanleiding van de resultaten en conclusies van ons praktijkonderzoek, hebben wij besloten als 

vervolgopdracht een mediatheek op een website op te zetten. In hoofdstuk 7 zijn de vragen van de vervolgopdracht uitgewerkt 

en vindt u de link naar de website. 

Een van de opdrachten was het uitwerken van ideeën voor de promotie van de website. Het promotieplan, voorzien van 

materialen, is opgenomen in hoofdstuk 8. Op de website zijn recensies van de door ons gelezen boeken geplaatst. Een overzicht 

van deze boeken staat, tezamen met de links naar deze recensies, in hoofdstuk 9. Tenslotte hebben wij in hoofdstuk 10 een 

logboek van alle activiteiten uitgewerkt. 

 

Verantwoording voor de keuze van de vervolgopdracht 
Uit ons praktijkonderzoek komt naar voren, dat de onderzoeksgroep lezen leuk vindt. Uit het onderzoek blijkt ook, dat de 

meeste kinderen boeken kiezen op basis van de omslag en flaptekst. De rol van de omgeving speelt tevens een rol bij het 

leesgedrag van de jongeren. Door het opzetten van deze website willen wij een bijdrage leveren aan het stimuleren van 

jongeren ten aanzien van taal en lezen. De leerlingen uit ons onderzoek blijken verschillende interesses te hebben. Enkele 

voorbeelden zijn: gamen, films, apps, mobiele telefoons, opdrachten voor het vak Nederlands op school, boekverslagen en 

verbetering van de Nederlandse taal. Door deze interesses te verwerken in onze website, denken wij de leerlingen te kunnen 

motiveren en te overtuigen een bezoek te brengen aan de website. De website heeft namelijk een diversiteit aan onderwerpen: 

niet alleen boeken met omslag en recensies, maar ook zeer uitgebreide informatie, activiteiten en wetenswaardigheden. 

Kortom, een mix van plezierig en nuttig.  

Door interessant lesmateriaal voor docenten aan te bieden en de website onder de aandacht te brengen van scholen en 

bibliotheken zijn wij van mening, dat de website een bestaansrecht heeft. Door leerlingen uit te dagen en te betrekken bij de 

uitbreiding van de website willen wij, dat deze uitgroeit tot een waardevolle educatieve aanvulling voor het vak Nederlands.   
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Hoofdstuk 2: Plan van aanpak 
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Onderzoek 
Ten eerste gaan we via internet op zoek naar wetenschappelijk onderzoek, dat verricht is naar de leesvoorkeuren van 

vmbo’ers (twaalf- tot vijftienjarigen). We hebben via www.scholar.google.nl gezocht naar verschillende bronnen om te 

raadplegen, om ons een zo breed mogelijk beeld te kunnen vormen. We hebben een aantal sites bezocht en 

verschillende onderzoeken op deze sites bekeken en gescreend op bruikbaarheid.  

Enkele van de gebruikte sites zijn: 

 www.lezen.nl 

 www.migrantenstudies.nl 

 www.tilburguniversity.edu 

 http://www.dwb.be/feuillesvolantes/het-ministerie-van-leesplezier 

 http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/webform/scriptie/Bevorderen%20van%20het%20leesplezier%2

0bij%20leerlingen%20in%20het%20Vlaamse%20onderwijs%20-%20Lynn%20Moerenhout.pdf 

 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3229168/2012/03/22/School-moet-leuk-

zijn-dus-het-boek-is-uit-de-gratie.dhtml 

 http://www.ellenstoop.nl/wp-content/uploads/2009/07/ellen-vk090718.pdf 

 http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=127198 

 www.breinbewust-onderwijs.nl/files/brein-meisjes-jongens.pdf 

 

Gebruikte boeken: 

Pinto, P. D. (2007). Interculturele communicatie. Een stap verder. Bohn Stafleu van Loghum. 

 

Vervolgens hebben we een aantal onderdelen uit het onderzoek gehaald om meer bronnen hierover te raadplegen:  

- Wat is het leesgedrag van vmbo’ers? 

- Welke sociale invloeden geven vorm aan het leesgedrag van jongeren? 

- Wat is het verschil in leesgedrag van jongens en meisjes? 

- Wat is het verschil in leesgedrag van allochtone en autochtone jongeren? 

 

De onderzoeksresultaten vatten we samen in een verslag, een samenvatting van de geraadpleegde 

literatuuronderzoeken (hoofdstuk 3). Naar aanleiding van dit bronnenonderzoek stellen we allemaal bij ons onderdeel 

enquêtevragen op. 

 

Enquête  
Terwijl het literatuuronderzoek afgerond wordt, stellen we een enquête samen. De enquête vraagt naar de 

leesvoorkeuren van mavoleerlingen. Bij het opstellen van de vragenlijst houden we rekening met de conclusies, die uit 

het literatuuronderzoek voortkomen. Op die manier waken we ervoor, dat we op een ‘eerlijke’ basis het 

literatuuronderzoek met het praktijkonderzoek kunnen vergelijken. 

 

Nadat we gezamenlijk de enquêtevragen hebben opgesteld, verspreidt Robin de enquête onder ongeveer 100 

leerlingen op de school waar zij lesgeeft: Schravenlant XL te Schiedam. Om ervoor te zorgen dat het praktijkonderzoek 

representatieve gegevens voortbrengt, wordt er rekening gehouden met een ‘eerlijke’ verdeling over de niveaus. In de 

volgende klassen worden lezersenquêtes afgenomen: 

 vmbo klas 1c 

 vmbo klas 2b 

 vmbo klas 3b 

 vmbo klas 4ab 

De gestelde vragen in de enquête zijn opgenomen in hoofdstuk 4. 

 

Wanneer de antwoorden per vraag geturfd zijn, zullen we op basis van statistische gegevens concluderende uitspraken 

doen over de leesvoorkeuren van de leerlingen van het Schravenlant XL (hoofdstuk 5).  
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Resultaten vergelijken 

Vervolgens vergelijkt ieder teamlid de resultaten van het literatuuronderzoek met de resultaten van het 

praktijkonderzoek (hoofdstuk 6). Gekeken wordt naar opvallende overeenkomsten en verschillen. Op basis van 

behoeften van leerlingen, die uit de onderzoeksresultaten naar voren komen, gaan wij onze mediatheek inrichten. 

 

Mediatheek 
Vervolgens gaan we een website maken. Bij het kiezen van deze opdracht is rekening gehouden met de volgende 

punten:  

 Denken wij dat uitwerkingen van deze opdracht een vervulling is van behoeften, die uit het literatuuronderzoek 

kunnen voortkomen? 

 Denken wij dat uitwerkingen van deze opdracht een vervulling zijn van behoeften, die uit het praktijkonderzoek 

kunnen voortkomen? 

 Sluit deze opdracht aan bij onze persoonlijke interesse? 

Het onderzoek is uitgemond in een omvangrijke mediatheek. In hoofdstuk 7 is de verantwoording en antwoorden op 

bovenstaande vragen uitgebreid omschreven. 

 

Verantwoording, taken en logboek 
De ingeschatte uren die per persoon aan de mediatheek wordt besteed is als volgt tot stand gekomen: 

In blok 2 is op dinsdagmiddag 1,5 contacturen voor het vak Jeugdliteratuur ingeroosterd. Aangezien het bouwen, het 

vullen van een website met content en een goede afstemming tussen de individuele groepsleden (brainstorm, overleg)  

een behoorlijke investering in tijd vraagt, gaan we uit van 2 extra uren per week in het gehele tweede blok (10 weken). 

Uitgegaan wordt van een aantal uren investering van ongeveer 32 uur. In de afrondingsfase wordt verwacht, dat de 

controle van de eigen aangeleverde teksten tot nog ongeveer één dag extra werk zal leiden, waarbij we in een 

realistische planning uitkomen op een totale investering in tijd van ongeveer 40 uur per persoon in blok 2. 

 

In het schema op de volgende bladzijde worden de beschreven stappen nogmaals opgesomd. Daarbij wordt 

aangegeven in welk tijdsbestek de verschillende stappen uitgewerkt dienen te worden en welke taakverdeling daarbij 

geldt. Een gedetailleerd takenoverzicht en het ownership per webpagina van de mediatheek is in hoofdstuk 10 

uitgewerkt.  

 

Week/ data: Stap + beschrijving: Taak: Verantwoordelijke: 

    

week 47  opstellen en aanvullen plan van 

aanpak 

Allen 

week 47  vakliteratuur over leesvoorkeuren 

zoeken 

Allen 

week 48 Stap 1: Literatuuronderzoek literatuuronderzoek bestuderen + 

conclusies formuleren 

bijeenkomst 1: brainstorm, 

taakverdeling 

Allen 

week 48-49 Stap 2: Het opstellen van de enquête Het opstellen van de enquête (voor 

praktijkonderzoek) 

bijeenkomst 2: stand van zaken, 

taakverdeling 

Allen vragen 

aanleveren 

week 50 Stap 3: Het afnemen en verwerken van 

de enquête 

Het afnemen van de enquête in de klas 

bijeenkomst 3: stand van zaken, 

taakverdeling 

Robin 

week 51  Het verwerken van de Robin  
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enquêtegegevens  

week 51-52  Conclusies t.a.v. het praktijkonderzoek 

formuleren 

 

Robin  

 

week 51-52 Stap 4: Het vergelijken van het 

literatuuronderzoek met het 

praktijkonderzoek 

Het vergelijken van het 

literatuuronderzoek met het 

praktijkonderzoek 

 

Allen 

week 48-49 Stap 5: Het uitwerken van de opdracht 

‘Mediatheek’ 

Het opstarten van het uitwerken van 

de Mediatheek 

 

Allen 

week 48-49  Het opstarten van het uitwerken van 

techniek (mogelijkheden) 

 

Nita 

week 49  Het opstarten van het uitwerken van 

structuur, inhoud website  

 

Allen 

Karin H. 

week 49-52 Stap 5: Het uitwerken van de opdracht 

‘Mediatheek’ 

brainstormfase 

Het vervolgen van het uitwerken van 

onderdeel 1 van de website ‘Home’ 

- Intro 

 

Allen 

Karin H. 

week 49-52  Het vervolgen van het uitwerken van 

onderdeel 2 van de website ‘Boeken’ 

- recensies 

- achtergrondinformatie 

 

Allen 

(bij eigen 

boekenlijst) 

week 49-52  Het vervolgen van het uitwerken van 

onderdeel 3 van de website ‘extra’s’ 

- activiteiten 

- in de schijnwerpers 

- wat is er nog meer 

- links 

 

Per pagina is een 

groepslid 

verantwoordelijk 

(zie bijlage 2) 

 

week 49-52  Het vervolgen van het uitwerken van 

onderdeel 4 van de website ‘Voor 

docenten’ 

Per pagina is een 

groepslid 

verantwoordelijk 

(zie hoofdstuk 10) 

week 1-3 Stap 5: Het uitwerken van de opdracht 

‘Mediatheek’ 

Het afronden van het uitwerken van 

de onderdelen/pagina’s van de 

website 

bijeenkomst 4: stand van zaken, 

controle voortgang 

 

Per pagina is een 

groepslid 

verantwoordelijk 

(zie hoofdstuk 10) 

week 1-3 Stap 6: Het completeren van de 

opdracht ‘Mediatheek’ 

Het schrijven van een inleiding en 

verantwoording 

 

Allen 

week 1-3  Het verzamelen van de recensies (en 

andere documenten) 

 

Nita 
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week 3  Het verzamelen van de 

procesverslagen 

bijeenkomst 5: stand van zaken, go’s 

en ho’s 

Nita, Karin H. 

week 4-5  Het controleren van de inhoud en 

opmaak van de mediatheek 

bijeenkomst 6/7: eindcontrole 

techniek, eindcontrole teksten 

Allen controleren 

van eigen pagina’s 

Nita, Karin H. 

 

N.B. In het schema worden de namen van groepsleden groot of klein weergegeven. De groot weergegeven namen zijn 

hoofdverantwoordelijk voor de bijbehorende taken. De klein weergegeven namen dragen bij aan de taken en 

controleren het eindresultaat. 
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Hoofdstuk 3: Beschrijving 

literatuuronderzoek 
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Inleiding 
(individuele beschrijvingen van de bronnen) 

 

In dit hoofdstuk staat een beschrijving van de geraadpleegde literatuur om inzicht te krijgen in de leesvoorkeur van 

twaalf- tot vijftienjarigen. Een studente zou het leesgedrag van vmbo’ers onderzoeken aan de hand van het onderzoek 

van Tellegen en Lampe: Leesgedrag van vmbo leerlingen. Amsterdam: Stichting Lezen 2000. Door omstandigheden is dit 

onderzoek helaas komen te vervallen. 

 

De bronnen die geraadpleegd zijn: 

Huysmans, Frank (2013). Van woordjes naar wereldliteratuur. De leeswereld van kinderen van 7-15 jaar. Stichting 

Lezen. 

Broeder, P., Stokmans, M.J.W. en Wijk, C. van (2012). Etniciteit en leesklimaat. De noodzaak van een strakke 

begripsbepaling geïllustreerd aan een peiling van leesgedrag. Universiteit van Tilburg. 

 

 

Literatuuronderzoek m.b.t. sociale invloeden 
(door: Karin van Woudenberg) 

 

Deelvraag 
Voor ons onderzoek naar de leesvoorkeuren van jongeren tussen twaalf en vijftien jaar, heb ik na het bestuderen van 

mijn literatuurbron gekozen voor de deelvraag, op welke wijze kinderen blootgesteld worden aan sociale invloeden ten 

aanzien van hun leesgedrag. Ik zal nader ingaan op de invloed van audiovisuele media, digitale media en de rol van 

familie, vrienden en bekenden.  

 

Bron 
De bron die ik bestudeerd heb, is het onderzoeksrapport Van woordjes naar wereldliteratuur, de leeswereld van 

kinderen van 7-15 jaar. Dit onderzoeksrapport is geschreven door prof. Dr. F.J.M. (Frank) Huysmans, verbonden aan de 

universiteit van Amsterdam. Zijn specialisatie is bibliotheekwetenschap, in het bijzonder met betrekking tot openbare 

bibliotheken.
1
 De opdrachtgevers voor dit onderzoeksrapport zijn Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare 

Bibliotheken (SIOB). De reden voor deze opdracht is de geringe kennis over de leeswereld van leerlingen van het basis- 

en middelbaar onderwijs. De meeste onderzoeken richten zich namelijk op slechts een leeftijdsklasse, zodat een 

beeldvorming over meerdere jaren ontbrak. De resultaten van dit onderzoek moeten leesopvoeders meer inzicht geven 

in factoren, die van belang zijn voor de leeswereld van de onderzochte groep, zodat de inspanningen hierop afgestemd 

kunnen worden.
2
 

 

Begripsbepaling 
Frank Huysmans legt uit, dat het begrip ‘leeswereld’ door de Stichting Lezen als werkconcept werd gebruikt. Derhalve 

was het eerder theoretisch niet goed uitgewerkt. Het moet, volgens Huysmans, gezien worden als een containerbegrip 

voor het geheel van de volgende begrippen: leesfrequentie en -volume, leesvoorkeuren (type boeken en genres), 

leesattitude, gepercipieerde leesvaardigheid, houding ten aanzien van bibliotheken en boekhandels, bekendheid met 

leesbevorderingsprojecten en ten slotte leessocialisatie binnen het gezin, de vriendenkring en het onderwijs.
3
 

 

  

                                                                 
1
 (Universiteit van Amsterdam , 2014) 

2
 (Huysmans, 2013) p 6 en 10 

3
 (Huysmans, 2013) p 11 
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Methode van onderzoek 
Het rapport is een verdiepende analyse van gegevens, verzameld op initiatief van de Stichting Marktonderzoek 

Boekenvak (SMB). Deze stichting heeft een naamswijziging ondergaan en is nu bekend als Koninklijke Vereniging voor 

het Boekenvak (KVB). Een aantal organisaties, zoals Stichting Lezen en SIOB, nemen deel aan een reeks onderzoeken 

naar het lezen en kopen van boeken in Nederland. In beginsel wordt vier keer per jaar een steekproef uit de 

Nederlandse bevolking benaderd met een vragenlijst over relevante onderwerpen. Voor dit onderzoeksrapport heeft 

men ervoor gekozen een verdiepende vragenlijst op te stellen. Het veldwerk heeft in oktober 2012 in de vorm van een 

online enquête plaatsgevonden. 
Het onderzoek bestond uit 41 vragen, bestaande uit de volgende themablokken: 
 

 Achtergrondkenmerken 

 Leesgedrag / vrijetijdsgedrag 

 Leesattitude 

 Voorleesgedrag / leessocialisatie / leesbevordering (thuis, vrienden, onderwijs) 

 Boekenbezit en boeken kiezen 

 Bibliotheekbezoek 

 Boekhandel bezoek 

 Leesbevorderingscampagnes  

Helaas heeft van de benaderde populatie een te klein aantal dertienjarigen de vragenlijst ingevuld. Deze groep is dan 

ook uit de analyse verwijderd. In plaats daarvan is bij de dertienjarigen het gemiddelde van de antwoorden van de 

twaalf- en veertienjarigen opgenomen. Daarentegen waren de vijftienjarigen oververtegenwoordigd. Bij de 

steekproeftrekking heeft men een onderscheid gemaakt tussen sekse en leeftijd. De leeftijdsgroepen waren 7-9 jaar, 

10-12 jaar en 13-15 jaar. De groepen moesten respectievelijk door 500, 400 en 400 kinderen vertegenwoordigd zijn, 

waarbij er een evenwicht moest zijn tussen het aantal meisjes en jongens.
4
 

 

Resultaten 
In de bron Van woordjes naar wereldliteratuur heb ik gekeken naar de voor mijn onderzoek relevante resultaten. Ten 

eerste is de invloed van de audiovisuele media (televisie en muziek) op de tijdsbesteding van kinderen onder de loep 

genomen. Het rapport van Huysmans laat zien, dat in de groep kinderen van 12 jaar 91% (bijna) dagelijks naar televisie 

kijkt. Dit loopt af en is bij de vijftienjarigen gereduceerd tot 85%. Muziek beluisteren houdt 67% van de twaalfjarigen 

(bijna) dagelijks bezig, terwijl dit oploopt naar 82% van de vijftienjarigen.
5
  

Ten tweede is het onderzoek naar de digitale media interessant. De cijfers in het onderzoeksrapport laten zien, dat 

computergestuurde media in toenemende mate gebruikt worden door leerlingen tussen de twaalf en vijftien jaar. Voor 

gamen is er een duidelijke piek bij twaalfjarigen. De hamvraag is natuurlijk, in hoeverre de audiovisuele media en de 

computergestuurde media het lezen belemmeren. Is er sprake van co-existentie of van concurrentie? Hier valt moeilijk 

iets over te zeggen, omdat het een het ander niet uitsluit. Hoewel gevraagd is naar het dagelijks gebruik, is niet 

onderzocht hoeveel tijd jongeren per dag in deze media steken.
6
 

Ten derde is de rol van ouders, vrienden en bekende ‘experts’ onderzocht. Dit viel niet mee. Huysmans moest het doen 

met vragen over bibliotheekbezoek en bezoek aan boekhandels. Met wie gaan de jongeren daarheen? Verder zijn er 

vragen gesteld over het voorlees- en het leesgedrag van de ouders. Het leesgedrag van de ouders bleef wel constant, 

maar andere activiteiten met de ouders werden na het twaalfde jaar een stuk minder frequent. De invloed van 

leeftijdsgenoten bleek lastig te meten en weinig significant te zijn.
7
  

Huysmans komt in zijn beschrijvende analyse tot de volgende conclusies: Hoewel jongeren vanaf twaalf jaar 

aantoonbaar tijd besteden aan andere dan de gedrukte media, sluit dat het lezen van boeken niet uit. Vooral ouders die 

zelf veel lezen, beïnvloeden het leesgedrag van jongeren. Verder constateert hij, dat het lezen voor het plezier 

                                                                 
4
 (Huysmans, 2013) p 11-12 

5
 (Huysmans, 2013) p 31 

6
 (Huysmans, 2013) p 32-34 

7
 (Huysmans, 2013) p 51-52 
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vervangen wordt door lezen omdat het moet. Hij stelt dan de vraag, of het stimuleren van het lezen niet juist averechts 

werkt op de pubers. Hij beveelt daarom een meer kwalitatieve aanpak aan van een holistisch onderzoek, waarbij 

wederom de thuissituatie, de school en de vriendenkring worden beschouwd. Daarnaast stelt hij ook een onderzoek 

voor naar de plaats van tekstuele informatie in de digitale media. Deze vragen over het algemeen een kortere 

aandachtspanne. In het verlengde daarvan wil hij dan de vraag centraal stellen, of er ‘nieuwe’ literaire vormen te 

onderscheiden zijn. Bovendien concludeert hij, dat ouders en scholen wellicht te snel hun pogingen om het leesplezier 

te bevorderen staken.
8
 

 

Praktijkonderzoek 

Benieuwd naar het leesgedrag van een aantal leerlingen in onze omgeving, hebben we een enquête samengesteld. 

Voor deze enquête heeft ieder groepslid drie vragen bedacht. De vragenlijsten zijn uitgedeeld in een eerste tot en met 

vierde klas vmbo-tl in Schiedam. Ons onderzoek beschrijft de gemiddelde leerling. Er zijn immers twee niveaus onder 

en twee niveaus boven deze richting. De teamleden hebben ieder de eigen vragen uitgewerkt voor het verslag. 

Hoe belangrijk zijn de niet-gedrukte media in het leven van een puber en in hoeverre belemmeren ze het lezen? Hoe 

besteden jongeren hun tijd, als ze geen toegang hebben tot een tv of een computer? Veronderstel dat er door een 

stroomstoring langere tijd geen elektriciteit beschikbaar is. Gaan de leerlingen dan meer lezen of eisen andere zaken de 

aandacht op? In de enquête is deze vraag opgenomen. Ik verwacht, dat er een toename is in het lezen.  

Er worden veel films geproduceerd. Daaronder zijn ook verfilmingen van boeken. Enkele voorbeelden zijn Kruistocht in 

Spijkerbroek, Oorlogswinter of de Harry Potter-films. Deze films zijn eenvoudig te verkrijgen. Gaat dit ten koste van het 

geschreven boek? Ik verwacht, dat de meeste respondenten het boek links laten liggen. Om dit te onderzoeken staat de 

volgende vraag in de enquête: Je hebt gehoord over een mooi verhaal. Lees je dan het boek of bekijk je de film? Ook 

combinaties van antwoorden zijn mogelijk.  

Tot slot ben ik nieuwsgierig, hoe leerlingen tot het besluit komen bepaalde boektitels te lezen. Welke rol spelen ouders, 

broers en zussen, vrienden of juist docenten en bibliothecarissen? Maar natuurlijk kunnen jongeren ook zelfstandig een 

keuze maken. Ik verwacht te achterhalen wie de leerling beïnvloedt bij zijn boekkeuze. Ik neem aan, dat docenten en 

leeftijdgenoten een behoorlijke vinger in de pap hebben. Docenten vanwege het verplichte karakter van het ‘lezen voor 

de lijst’ en leeftijdgenoten, omdat zij beter op de hoogte zijn van de leefwereld van de te adviseren lezer.  

  

                                                                 
8
 (Huysmans, 2013) p 57-59 
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Literatuuronderzoek m.b.t. etniciteit 
(door: Karin Hogervorst) 

 

Deelvraag 
Uit de hoofdvraag wat de leesvoorkeur is van twaalf- tot vijftienjarigen heb ik gekozen voor de deelvraag of er een 

verschil is tussen de leesvoorkeur van autochtone en allochtone jongeren. Ik heb het onderzoek Etniciteit en 

leesklimaat. De noodzaak van een strakke begripsbepaling geïllustreerd aan een peiling van leesgedrag van Peter 

Broeder, Mia Stockmans en Carel van Wijk (Universiteit van Tilburg) hiervoor geraadpleegd. 

 

Stokmans en Broeder hebben in hun onderzoek het leesgedrag van onder andere autochtone leerlingen vergeleken 

met dat van hun Turkse en Marokkaanse leeftijdsgenoten in het voortgezet onderwijs (zie tabel 1). Het lezen van 

(Nederlandstalige) fictie in de vrije tijd staat in het onderzoek centraal.  

 

 Het onderzoek beschrijft de volgende onderdelen: 

1. begripsbepaling en -afbakening van etniciteit 

2. methode van onderzoek (instrumentatie, samenstelling informantgroep) 

3. resultaten 

4. conclusies 

 

Begripsbepaling 
Het onderzoek is gebaseerd op een categorisatie van de Nederlandse multiculturele populatie op herkomstland én 

subjectieve indicatoren (bijvoorbeeld thuistaal, zelftoekenning, culturele achtergrond, feesten en gebruiken). De keuze 

is gebaseerd op de gedachte, dat lezen een middel is om een taal beter te beheersen, dat taal een kernwaarde is voor 

etnische identiteit en dat de beheersing van de dominante taal een sterke indicator is voor succesvolle integratie. 

 

Methode van onderzoek 
In het onderzoek hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van de sociaalpsychologische ‘Theory of planned 

behaviour’ (Ajze, 1991). De theorie verklaart verschillen in leesgedrag vanuit de subjectieve norm, leesattitude en 

waargenomen gedragscontrole over het lezen. Bij de subjectieve norm gaat het om druk vanuit de omgeving (ouders, 

vrienden) die de onderzoeksgroep ervaart om te lezen, of juist niet. De waargenomen gedragscontrole heeft betrekking 

op de perceptie (inschatting) door de leerling van de mate, waarin deze denkt te kunnen lezen in de vrije tijd, zoals de 

leesvaardigheid en de aanwezigheid van geschikte boeken. Bij de leesattitude gaat het om de houding, die jongeren 

hebben ten opzichte van het lezen. 

 

De vragenlijst bestond uit drie onderdelen: achtergrondgegevens, subjectieve aspecten van leesgedrag en feitelijke 

manifestaties van leesgedrag. De schriftelijke vragenlijst is afgenomen bij 310 allochtone scholieren (13-24 jaar); 310 

allochtone werkende (20-65 jaar); 310 autochtone scholieren en 310 autochtone werkende). De allochtonen zijn te 

karakteriseren als 'klassieke' allochtonen (Turkije, Marokko, Suriname en Antillen/Aruba), 'niet-westerse' allochtonen 

(China, Irak, Afghanistan en Iran) en westerse allochtonen. In de vragenlijst zijn de volgende indicatoren van het 

leesklimaat opgenomen: leesomvang, leesattitude en waargenomen gedragscontrole. Daarnaast zijn de kenmerken 

etniciteit, leeftijd en opleidingsniveau bevraagd. 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Resultaten  

Voor leesomvang zijn de verschillen tussen de allochtone en autochtone jongeren klein zijn, terwijl de verschillen 

tussen de allochtone en autochtone volwassenen groot zijn.  

1. ouderen lezen meer dan jongeren  

2. autochtonen lezen meer dan allochtonen 

3. vrouwen lezen meer dan mannen 

4. laagopgeleiden lezen minder dan hoogopgeleiden. 

 

Hedonistische leesattitude (lezen is plezierig) geeft de volgende resultaten: 

1. autochtonen scoren over het algemeen hoger dan allochtonen 

2. de verschillen tussen de volwassenen zijn groter dan de verschillen tussen de jongeren 

3. ouderen hebben een positievere hedonistische leesattitude dan jongeren 

4. autochtonen hebben een positievere hedonistische leesattitude dan allochtonen 

5. vrouwen hebben een positievere hedonistische leesattitude dan mannen 

6. hoogopgeleiden hebben een positievere hedonistische leesattitude dan laagopgeleiden. 

 

De utilitaire component (lezen moet nuttig zijn) laat een ander beeld zien: de allochtonen scoren hoger dan de 

autochtonen, terwijl de jongeren nog steeds lager scoren dan de ouderen. Ook blijkt dat de verschillen in leesklimaat 

sterker bepaald worden door opleidingsniveau, geslacht en leeftijd dan door etniciteit. 

Vervolgens is onderzocht welke aspecten van het leesklimaat samenhangen met leesomvang en of daarin verschillen 

zijn tussen de onderscheiden groepen. Het blijkt dat voor alle groepen geldt, dat leesattitude de hoogste samenhang 

vertoont met leesomvang en dat sociale druk de minste samenhang vertoont. Verder lijkt het patroon van relaties van 

de allochtone en autochtone jongeren op elkaar, evenals het patroon van de allochtone en autochtone ouderen. 

 

Conclusies  
De verschillen in leesklimaat tussen allochtonen en autochtonen zijn minder groot dan men dacht op basis van 

voorgaand onderzoek. De verschillen lijken veel meer veroorzaakt te worden door de verschillen in opbouw van de 

deelpopulaties in termen van leeftijd en opleiding. Verschillen in leesomvang en leesklimaat worden vooral verklaard 

door verschillen in opleidingsniveau (hoogopgeleiden lezen meer), sekse (vrouwen lezen meer), en leeftijd 

(volwassenen lezen meer).   

 

De onderzoekers bevelen aan, dat in leesbevorderingsprojecten vooral rekening moet worden gehouden met 

opleidingsniveau en geslacht. Het effect van een leesbevorderingsproject voor allochtonen is waarschijnlijk 

vergelijkbaar met het effect bij jongeren met laagopgeleide ouders. Mogelijk is het effect van leesbevordering zelfs wat 

positiever voor allochtone jongeren, omdat de ouders van allochtone jongeren meer benadrukken dat lezen goed is.   

 

Relatie met praktijkonderzoek 
Om een vergelijking te kunnen maken tussen de bevindingen in het literatuuronderzoek en een zelf uit te voeren 

praktijkonderzoek (enquête onder allochtone en autochtone leerlingen) heb ik voor de afbakening gekozen 

‘leesattitude’. Ik ben benieuwd of het verschil in de leesattitude (‘lezen is plezierig’ en ‘lezen is nuttig’) tussen 

autochtone en allochtone leerlingen in ons praktijkonderzoek dezelfde resultaten oplevert als het onderzoek van 

Stokmans en Broeder. 

 

Wat niet in het literatuuronderzoek naar voren komt, maar waar ik wél benieuwd naar ben, is of allochtone leerlingen 

minder vaak Nederlandse boeken lezen dan autochtone leerlingen. Hiervoor neem ik ook drie vragen op in de enquête, 

die wordt verspreid onder de vmbo-leerlingen van de klassen 1, 2, 3 en 4 (Schravenlant XL). 
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Literatuuronderzoek m.b.t. de verschillen tussen jongens en meisjes 
(door Nita Westerbeeke) 

 

Deelvraag 

Voor het onderzoek naar de leesvoorkeuren van jongeren tussen de twaalf en vijftien jaar heb ik, na bestudering van 

mijn bron, gekozen voor de deelvraag verschillen in leesvoorkeur tussen jongens en meisjes. In dit literatuuronderzoek 

zal ik ingaan op deze verschillen en de resultaten van de bestudeerde bron beschrijven. 

Bron 

Als bron heb ik het onderzoeksrapport Van woordjes naar wereldliteratuur, de leeswereld van kinderen van 7-15 jaar 

bestudeerd. Dit onderzoek is, in opdracht van de Stichting Lezen in samenwerking met het Sectorinstituut Openbare 

Bibliotheken (SIOB), uitgevoerd door prof. Dr. F.J.M. (Frank) Huysmans. De heer Huysmans is verbonden aan de 

universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in bibliotheekwetenschap, toegespitst op openbare bibliotheken.
9
  

Dit onderzoek is uitgevoerd vanwege de geringe kennis over de leeswereld van leerlingen op het basis- en middelbaar 

onderwijs. Het vermoeden bestond, dat de leesmotivatie met het ouder worden afneemt. In de meeste onderzoeken 

richt men zich op een bepaalde leeftijdscategorie. Dit geeft over het algemeen eenzijdige informatie en een totaalbeeld 

ontbrak. Om meer inzicht te krijgen in het leesgedrag van opgroeiende kinderen, heeft men besloten tot dit uitgebreide 

onderzoek. De resultaten moeten leiden tot meer inzicht in de factoren, die de leesmotivatie doen afnemen. De nadruk 

ligt op het in kaart brengen van de leeswereld van kinderen van 7-15 jaar, waardoor leesopvoeders hun inspanningen, 

jongeren tot lezen te stimuleren, hierop kunnen afstemmen.
10

 

Begripsbepaling 

In het rapport wordt uitgelegd, dat het begrip ‘leeswereld’ fungeert als een containerbegrip voor het geheel van 

leesfrequentie en -volume (aantal boeken),  leesvoorkeuren (type boeken en genres), leesattitude, gepercipieerde 

leesvaardigheid, houdingen tegenover en gebruik van boekhandels en bibliotheken, bekendheid met 

leesbevorderingscampagnes en leessocialisatie in het gezin, op school en in vriendenkring.
11

   

Methode van onderzoek 

Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en een aantal andere organisaties
12

, nemen deel 

aan een onderzoek naar het lezen en kopen van boeken in Nederland. Vier keer per jaar wordt een steekproef uit de 

Nederlandse bevolking benaderd met een vragenlijst. Initiatiefnemer en organisator was de Stichting Marktonderzoek 

Boekenvak (SMB). Deze stichting is opgegaan in de Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak (KVB). De peilingen 

worden uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart GfK in Hilversum. Binnen het kader van dit project is opdracht 

gegeven een verdiepend onderzoek uit te voeren onder 7-15 jarigen. In 2012 heeft een online enquête plaatsgevonden. 

Het rapport is een analyse van de gegevens uit dit onderzoek.  

Het onderzoek bestond uit 41 vragen, bestaande uit de volgende themablokken: 

 Achtergrondkenmerken 

 Leesgedrag / vrijetijdsgedrag 

 Leesattitude 

 Voorleesgedrag / leessocialisatie / leesbevordering (thuis, vrienden, onderwijs) 

 Boekenbezit en boeken kiezen 

 Bibliotheekbezoek 

                                                                 
9
 (Universiteit van Amsterdam , 2014) 

10
 (Huysmans, 2013) p 6 en 10 

11
 (Huysmans, 2013) p 11 

12
 Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), Koninklijke Boekverkopersbond  

(KBb) en de Groep Algemene Uitgevers (GAU) van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV).   
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 Boekhandelbezoek 

 Leesbevorderingscampagnes 

 

Na de enquête bleek een te gering aantal dertienjarige respondenten de vragenlijst te hebben ingevuld. De groep is 

verwijderd uit de analyse. Om toch een waarde voor dertienjarigen te kunnen gebruiken, heeft men voor deze groep 

het gemiddelde van de antwoorden van de twaalf- en veertienjarigen opgenomen. De vijftienjarige respondenten 

waren ruim vertegenwoordigd. Men heeft bij de steekproeftrekking onderscheid gemaakt tussen sekse en leeftijd. De 

leeftijdsgroepen waren 7-9 jaar, 10-12 jaar en 13-15 jaar. De groepen moesten respectievelijk door 500, 400 en 400 

kinderen vertegenwoordigd zijn, waarbij er een evenwicht moest zijn tussen het aantal meisjes en jongens.  

Resultaten 

In de bron Van woordjes naar wereldliteratuur heb ik voor mijn onderzoek gekeken naar de relevante resultaten. In 

veel onderzoeken wordt aangetoond, dat jongens en meisjes nogal van elkaar verschillen in leesgedrag. Ook in het 

onderzoek van Frank Huysmans wordt dit duidelijk.  

Ten aanzien van de leesattitude is een groot verschil te zien. Bij jongens zet een sterke daling in tussen twaalf en 

veertien jaar, terwijl de daling bij meisjes pas op de leeftijd van veertien jaar start. Dit geldt niet voor de afname van 

leesfrequentie. Bij zowel jongens als meisjes is een teruggang te zien. Het tempo van teruggang is voor beide seksen 

even groot. 

In de leeftijdsgroep twaalf tot vijftien jaar loopt het aantal meisjes, dat elke dag leest gelijkmatig terug van 40% op 

twaalfjarige leeftijd naar 22% op vijftienjarige leeftijd. Bij jongens is dit op 38% op twaalfjarige leeftijd en 18% op 

vijftienjarige leeftijd.
 
 

Het meest in het oog springende verschil is te zien in de groep, die nooit boeken zegt te lezen. Bij de jongens begint die 

groep vanaf elf jaar te groeien. Bij meisjes is dat pas vanaf veertien jaar het geval. Wanneer we aan de lezers vragen 

hoe het is gesteld met hun leesvaardigheid, zijn het steeds de meisjes, die zichzelf tot een goede lezer rekenen. Het 

aantal gelezen boeken vertoont eenzelfde daling als de leesfrequentie, voor zowel meisjes en jongens. Wanneer we 

wat gedetailleerder kijken zien we, dat het aantal boeken gelezen per maand een aanzienlijk verschil vertoont tussen 

jongens en meisjes. Gemiddeld bedraagt het verschil ongeveer een half boek per maand, oftewel zo’n zes boeken per 

jaar. Meisjes zijn in alle leeftijden wel de meest frequente lezers.
13

   

Een ander interessant resultaat uit het onderzoek van Frank Huysmans is het genre. Uit het onderzoek blijkt, dat 

spannende boeken het meest in trek zijn, gevolgd door avonturen-, fantasie-, meiden-, humor- en dieren-

/natuurboeken. Uitgesplitst naar seksen zien we, dat meisjes gaan voor meidenboeken. Dit zal niemand verbazen. Wat 

wel opvallend is, is dat meisjes ook interesse hebben in serieuze boeken en echt gebeurde verhalen. Jongens 

interesseren zich het meest voor boeken over techniek, sport, oorlog, avonturen, griezelen en andere spanning. Een 

typisch jongensgenre is ook het geschiedenisboek. De interesse voor boeken over dieren en de natuur liggen gelijk bij 

jongens en meisjes.
14

 

 
Op welke wijze komen jongeren aan boeken? Uit het onderzoek komt naar voren, dat het boekenbezit thuis bovenaan 

staat. Op de tweede plaats vinden we de bibliotheek. In sommige gemeenten hoeven jongeren weinig of geen 

lidmaatschapsgeld te betalen. Jongeren vinden niet alleen boeken in de bibliotheek, maar ook materiaal voor 

spreekbeurten en werkstukken. Er zijn werkplekken en leestafels met nieuwe tijdschriften en dagbladen. Een ruime 

meerderheid van de jongeren zegt ten minste een of enkele keren per maand naar de bibliotheek te gaan. Dit  daalt wel 

sterk onder jongens vanaf twaalf jaar. Van de vijftienjarige jongens zegt een kwart nooit naar een bibliotheek te gaan. 

Bij meisjes is dat in mindere mate het geval. Veel jongeren gaan ook regelmatig naar de mediatheek in hun school. 

Boeken cadeau krijgen staat als derde op de lijst, hierbij komt ook de boekwinkel in zicht. In de leeftijdsgroep twaalf tot 

vijftien jaar wordt de populariteit van boekwinkels wel minder. Dit kan verband houden met de afname van interesse in 

                                                                 
13

 (Huysmans, 2013) p 16-22 
14

 (Huysmans, 2013) p 27 
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het lezen van boeken en een groeiende interesse in andere typen winkels op die leeftijd. 

De computer heeft zijn intrede gedaan in de jaren negentig en niet lang daarna ontstond het internet. Op het internet 

kunnen jongeren veel informatie vinden. Aankopen doen via internet is nog niet populair bij deze leeftijdsgroep.
15

  

Waar letten jongeren op bij het kiezen van boeken? Uit het onderzoek van Huysmans blijken het uiterlijk van het boek 

en de flaptekst, bij de leeftijdsgroep twaalf tot en met vijftien jaar, het meest van belang te zijn. Als het boek onderdeel 

uitmaakt van een serie, is dit ook een reden om het boek te kiezen. We zien wel een afname, naarmate jongeren ouder 

worden. Verder is het onderwerp van een boek een belangrijke reden. Gemiddeld zien we dat de schrijver, de media-

aandacht voor een boek, de mening van leeftijdsgenoten en de dikte van een boek veel minder van belang is. Dat een 

boek een prijs heeft gewonnen, vinden de meeste jongeren geen reden voor het aanschaffen van een boek.
16

  

Conclusies 

Uit het rapport van Huysmans komt naar voren: een afname van leesattitude en leesfrequentie bij zowel meisjes als 

jongens. Meisjes lezen echter vaker, lezen meer boeken dan jongens en vinden zichzelf leesvaardiger. Voor meisjes 

staan de meidenboeken nog steeds op de eerste plaats, maar ook een serieus boek en een echt gebeurd verhaal weten 

meisjes te waarderen. De jongens kiezen boeken over techniek, sport, oorlog, avonturen, griezelen en andere spanning. 

Een typisch jongensgenre is ook het geschiedenisboek.  

Jongeren vinden in het boekenbezit thuis, de meeste boeken. De waardering voor bibliotheekbezoek en het kopen van 

boeken in de boekhandel verschilt niet veel van elkaar. Wel is er een afname te zien, naarmate jongeren ouder worden. 

De reden een boek te lezen is vaak het uiterlijk, de flaptekst of het feit dat het boek onderdeel is van een serie. Dit 

neemt af bij het ouder worden. Het onderwerp van een boek blijft een belangrijke reden. Dat het boek een prijs heeft 

gewonnen is voor de jongeren niet van belang. 

Relatie met praktijkonderzoek 

We hebben voor ons onderzoek een enquête samengesteld. Voor deze enquête heeft ieder groepslid vragen 

aangeleverd. De enquête wordt verspreid onder de vmbo-leerlingen (Schravenlant XL). De onderzoeksgroep bestond 

uit een eerste tot en met vierde klas vmbo-tl. We hebben hiervoor gekozen, omdat we gemiddelde leerlingen in onze 

leeftijdsgroep wilden enquêteren. Er zijn nog twee niveaus boven en onder de onderzoeksgroep binnen het vmbo. De 

relevante enquêtevragen zijn door ieder groepslid in het eigen onderzoeksverslag uitgewerkt. 

Om de resultaten uit het onderzoek van Frank Huysmans te vergelijken met de  praktijk, zijn vragen opgenomen over 

de leeftijd en de sekse van de leerlingen. Ook is er gekozen voor een vermelding van het leerjaar van de leerling.  

Om te weten te komen waarom leerlingen lezen, zijn er meerkeuze- en open vragen opgenomen. Waardoor worden 

leerlingen beïnvloedt een boek te kiezen en waarom vinden zij een boek goed. Ik ben benieuw of in onze 

onderzoeksgroep het uiterlijk van het boek en de flaptekst ook van belang zijn voor de keuze van een boek. Verder is 

belangrijk, hoe de leerlingen aan een boek komen en welk genre favoriet is. 

Ten slotte wil ik weten of er een afname bestaat in de onderzoeksgroep in de frequentie van het lezen. Hiervoor zijn 

twee vragen opgenomen. Leest de leerling dit jaar meer boeken dan vorig jaar en wordt dit veroorzaakt door school?  

Het lezen voor de lijst kan namelijk van invloed zijn bij een eventuele toename van de leesfrequentie. 

Voor het samenstellen van de vragen, heb ik gekeken naar de resultaten in het onderzoek van Frank Huysmans en 

daarbij rekening gehouden met de hoogste percentages in de antwoorden. Bij de verwerking van de resultaten van de 

enquête, ligt de nadruk op het verschil tussen jongens en meisjes. 

 

 
                                                                 
15

 (Huysmans, 2013) p 36-46 
16

 (Huysmans, 2013) p 37 
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Hoofdstuk 4: Enquête 
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Enquête praktijkonderzoek 
 

 
Enquête Wat vind jij van lezen? 
 

1. Leeftijd …………… jaar 

 

2. Geslacht: 

 jongen  meisje 

 

3. Welke klas of studiejaar vmbo volg je? 

 1e   2e   3e   4e  

 

4. In welke taal zijn de boeken die je leest geschreven? 

 altijd in het Nederlands 

 meestal in het Nederlands 

 soms in het Nederlands 

 nooit in het Nederlands 

 in een andere taal, namelijk ……………………………………………………………………………….. 

 

5. In welke taal lees je het liefst? 

 in het Nederlands 

 in een andere taal, namelijk ……………………………………………………………………………….. 

 

6. Als je zelf voorleest aan je broers of zussen, in welke taal lees je dan het liefst voor? 

 in het Nederlands 

 in een andere taal, namelijk ……………………………………………………………………………….. 

 

7. Als je een boek leest, hoe kom je aan dat boek? 

 bibliotheek   school   kopen   lenen  vrienden/vriendinnen 

 

 anders: …………………………………………………………………………………………………..………….. 

 

8. Wat vind je het leukste thema om te lezen? 

 spanning en avontuur 

 detective 

 thriller 

 liefde en romantiek 

 historische en oorlogsverhalen 

 fantasie 

 humor 

 anders: …………………………………………………………………………………………………..………….. 

 

9. Waarom lees je? 

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

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

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
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10. Waarom vind je een boek goed? 

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

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

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

 

11. Wanneer ik hoor over een goed verhaal, dan: 

 lees ik het liefst alleen het boek 

 kijk ik het liefst alleen de film / tv-serie 

 lees ik liefst eerst het boek en kijk dan de film of de serie 

 kijk ik liefst eerst de film of serie en lees dan het boek 

 geen van allen 

 

12. Wanneer door omstandigheden een langere periode geen gebruik gemaakt kan worden van tv en 

internet, dan: 

 lees ik veel vaker een boek 

 ga ik vaker sporten 

 ga ik vaker rondhangen met vriend(inn)en 

 doe ik al het bovengenoemde iets vaker 

 ga ik iets anders doen dan hierboven aangegeven 

 

13. Ik lees boektitels, omdat: 

 de titel en de omslag(tekst) me aanspreekt 

 het me aangeraden wordt door mijn ouders of vakmensen (leraar / bibliothecaris) 

 ik erover gehoord heb van broers of zussen 

 mijn vriend(inn)en het een goed boek vinden 

 mijn leraar mij ertoe verplicht 

 

14. Ik lees: 

 omdat ik iets wil weten (informatie) 

 vanwege herkenning van emoties (boos, huilen, lachen, geluk, etc.) 

 omdat ik me wil verplaatsen in een andere wereld (verbeelding / fantasie) 

 omdat ik mijn kennis wil uitbreiden (studieboeken) 

 

15. Als ik lees, moet ik doorlezen. Ik lees het boek achterelkaar uit, omdat ik te diep in het verhaal zit. 

 altijd 

 meestal 

 soms 

 nooit 

 

16. Lees je dit jaar meer boeken dan vorig jaar? 

 ja 

 nee 

 

17. Wanneer je meer of minder leest dan vorig jaar, komt dit dan door school? 

 ja 

 nee 

 

 

Bedankt voor het invullen van deze enquête. 



Projectverslag Jeugdliteratuur – Nita – KarinH – KarinvW  

22 
 

 

Hoofdstuk 5: Resultaten 

praktijkonderzoek 
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Resultaten praktijkonderzoek 

 

Het praktijkonderzoek bestaat uit een vragenformulier met vijftien vragen: dertien meerkeuzevragen en twee open 

vragen. De klassenlijsten geven 98 leerlingen aan. De enquête is ingevuld door 87 vmbo-tl-leerlingen van klas 1, 2, 3 en 

4 van Schravenlant XL in Schiedam. Een aantal leerlingen is niet aanwezig/ziek. De persoonsgegevens van de leerlingen 

(de respondenten) zijn bekend bij ons. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) schrijft echter voor, dat deze 

persoonlijke gegevens niet zonder toestemming aan derden mogen worden verstrekt. Om deze reden is de lijst met 

persoonsgegevens niet opgenomen als bijlage bij dit procesverslag.  

De formulieren zijn op woensdag 11 en donderdag 12 december 2013 verspreid en ingevuld door de leerlingen. 

 

Enquêtevraag 1, 2, 3: Persoonlijke gegevens over de respondenten  
De eerste twee vragen van de enquête gaan over leeftijd en geslacht. Deze vragen zijn gesteld om een duidelijk beeld te 

krijgen van onze onderzoeksgroep. Met de gegevens is het mogelijk om verschillen waar te kunnen nemen in 

leesvoorkeuren tussen jongens en meisjes en leesgedrag per leeftijd. De vraag welke klas of studiejaar vmbo ze volgen 

is gesteld om een evenwichtig beeld te krijgen over de ‘eerlijke’ verdeling van respondenten over de vier klassen van 

onze onderzoeksgroep.  

 

 

samenstelling klassen 

klas 1c 

21 respondenten 

klas 2b 

24 respondenten 

klas 3b 

26 respondenten 

klas 4ab 

16 respondenten 

jongens / meisjes 71,4% / 28,6% 66,7% / 33,3% 53,8% / 46,2% 25% / 75% 

autochtoon / allochtoon 43,5% / 56,5% 58,3% / 41,7% 53,8% / 46,2% 25% / 75% 

leeftijd: 

11 jaar (1) 

12 jaar (14) 

13 jaar (21) 

14 jaar (23) 

15 jaar (9) 

16 jaar (13) 

17 jaar (6) 

jongens 

1 

8 

6 

meisjes 

 

6 

jongens 

 

 

7 

9 

meisjes 

 

 

7 

1 

jongens 

 

 

 

8 

5 

1 

meisjes 

 

 

1 

5 

3 

2 

1 

jongens 

 

 

 

 

1 

3 

 

meisjes 

 

 

 

 

 

7 

5 

 
 

Enquêtevraag 4, 5, 6: Lezen in het Nederlands en/of een buitenlandse taal  
Deze vragen zijn gesteld om een duidelijk beeld te krijgen van de leesvoorkeuren van autochtone en van allochtone 

leerlingen. De gegevens kunnen inzicht verschaffen of leerlingen het liefst in hun eerste taal (thuistaal) lezen, of in het 

Nederlands.  

 

 

samenstelling klassen 

klas 1c 

21 respondenten 

klas 2b 

24 respondenten 

klas 3b 

26 respondenten 

klas 4ab 

16 respondenten 

 jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes 

autochtoon 7 1 10 4 7 7 1 3 

allochtoon 8 5 6 4 7 5 3 9 

lezen in het Nederlands         

 

altijd  

meestal 

soms 

nooit 

anders: Engels 

 

jongens 

7 

6 

2 

meisjes 

3 

3 

jongens 

8 

6 

2 

meisjes 

7 

1 

jongens 

6 

5 

1 

1 

1 

meisjes 

7 

3 

1 

 

1 

jongens 

1 

3 

 

meisjes 

5 

6 

1 
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Ik lees het liefst in:         

 

Nederlands 

Engels 

Arabisch 

Turks 

Portugees 

anders: Nederlands, 

Engels & Turks 

jongens 

12 

2 

1  

meisjes 

6 

 

jongens 

13 

2 

 

 

 

1 

meisjes 

8 

 

jongens 

11 

3 

 

 

 

meisjes 

8 

3 

 

 

1 

jongens 

3 

1 

 

meisjes 

11 

1 

Ik lees het liefst voor in:         

 

Nederlands 

Engels 

Arabisch 

Turks 

Servisch 

Ik heb geen broer/zus 

jongens 

12 

2 

1 

meisjes 

5 

 

 

 

 

1 

jongens 

14 

 

 

2 

meisjes 

8 

 

 

jongens 

14 

 

 

meisjes 

10 

 

 

 

1 

1 

jongens 

3 

 

 

1 

 

meisjes 

11 

 

 

1 

 

44 van de 87 respondenten lezen altijd in het Nederlands, en 33 respondenten lezen meestal in het Nederlands. Van 

alle respondenten, die ook in een andere taal boeken (voor)lezen, geven de leerlingen die Arabisch, Turks en Servisch 

(voor)lezen aan, dat zij het liefst in het Nederlands lezen. Alle leerlingen die Engelse boeken (voor)lezen, geven aan dat 

ze ook het liefst in het Engels lezen. Eén meisje leest het liefst in het Portugees, maar leest wel het liefst voor aan 

broers of zussen in het Nederlands. 

 

De leerlingen lezen het liefst in het Nederlands 

83% van alle leerlingen leest het liefst in het Nederlands, namelijk 72 van de 87 respondenten. Van de overige talen 

waarin leerlingen het liefst lezen is Engels het meest genoemd: twaalf leerlingen (14%) geven aan dat ze het liefst in het 

Engels lezen. Van de leerlingen die het liefst in een andere taal lezen, zijn de jongens in de meerderheid; één leerling 

geeft meerdere talen aan (Nederlands, Engels en Turks). Wanneer leerlingen voorlezen doet 89% van de respondenten 

dat in het Nederlands, namelijk 77 van de 87 respondenten. Opvallend is, dat van de overige talen Engels niet het 

meest genoemd wordt als ‘voorleestaal’, maar Turks. Ook bij deze groep ‘voorlezers in een andere taal’ zijn de jongens 

in de meerderheid. Twee leerlingen geven aan dat ze niet voorlezen, omdat ze geen broer/zus hebben. 

 

Enquêtevraag 7: Boeken lenen of kopen?  
Deze vraag is gesteld om te een duidelijk beeld te krijgen of leerlingen boeken lenen (bibliotheek, school of van 

vrienden/vriendinnen) of boeken kopen. 

 

Boeken lenen of kopen klas 1c klas 2b klas 3b klas 4ab 

lenen 74,2% 70% 87% 77,3% 

 

bibliotheek 

school 

lenen 

vrienden/vriendinnen 

kopen 

anders: Wattpad.com 

jongens 

11 

1 

2 

2 

4 

meisjes 

6 

 

1 

 

4 

jongens 

12 

1 

2 

2 

7 

meisjes 

7 

 

2 

2 

5 

jongens 

10 

7 

5 

3 

4 

 

meisjes 

8 

1 

2 

3 

2 

1 

jongens 

1 

 

1 

 

2 

meisjes 

9 

3 

1 

2 

3 
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De bibliotheek is populair 

Van alle respondenten zegt 36% boeken te kopen, maar de grootste groep leerlingen geeft aan boeken te lenen bij de 

bibliotheek (74%). Slechts 13 respondenten uit de onderzoeksgroep leent boeken bij de mediatheek op school. Eén 

leerling, een meisje uit de derde klas, geeft aan online bij Wattpad.com (e-)boeken te kopen/lezen. 

 

Enquêtevraag 8: Interessante thema’s om te lezen  
Deze vraag is gesteld om inzicht te krijgen in de thema’s die leerlingen graag lezen en wat hen boeit. 

 

favoriete thema’s klas 1c klas 2b klas 3b klas 4ab 

 

spanning en avontuur 

detective 

thriller 

liefde en romantiek 

historisch en oorlog 

fantasie 

humor 

anders, namelijk:  

informatieve teksten 

dierenboeken 

waargebeurde verhalen 

Egypte 

moord 

spookverhalen 

alles 

niets 

jongens 

8 

 

 

 

1 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

meisjes 

6 

 

1 

2 

 

1 

3 

 

 

1 

jongens 

10 

1 

1 

 

1 

4 

5 

 

 

 

 

 

1 

1 

meisjes 

6 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

 

 

 

 

1 

jongens 

12 

4 

5 

2 

2 

4 

7 

meisjes 

3 

 

1 

7 

 

2 

3 

 

1 

 

jongens 

2 

 

4 

1 

 

1 

1 

meisjes 

7 

1 

1 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Spanning en avontuur 

Spanning en avontuur is het meest interessante thema voor de ondervraagde leerlingen. In bijna alle klassen lezen de 

leerlingen het liefst boeken met spanning en avontuur, jongens én meisjes. Een enkele leerling geeft andere boeken 

aan, zoals dierenboeken, spookverhalen, informatieve teksten, boeken over Egypte. Een leerling geeft bij favoriete 

thema aan ‘alles’ en een andere leerling juist ‘niets’.  

 

Enquêtevraag 9: Waarom lezen leerlingen?  
Deze vraag is gesteld om waar te kunnen nemen of leerlingen lezen omdat het nuttig is, plezierig is of omdat het moet 

van school (noodzaak). 

 

Leesmotivatie/-houding klas 1c klas 2b klas 3b klas 4ab 

 

lezen is plezierig 

Het is leuk, interessant, een 

goede afleiding, ontspannend 

jongens 

6 

meisjes 

4 

jongens 

8 

meisjes 

5 

jongens 

4 

meisjes 

4 

jongens 

1 

meisjes 

9 

lezen is nuttig 

Het is belangrijk, goed voor mijn 

Nederlands (taal, speling en 

woordenschat), ik leer 

5 3 3 2 4  1 3 

lezen moet van school 

voor boekverslagen, cijfer 

 

2  9 3 7 9 1 1 
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anders: 

-ik lees nooit, omdat het saai is 

-omdat ik er helemaal in zit 

-ik ben in een andere wereld 

-ik kan het me verbeelden 

-tijdverdrijf, verveling 

-daarom 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

Lezen is leuk 

44% van de respondenten vindt lezen leuk, interessant en ontspannend en rustgevend om te doen. Opvallend is dat de 

jongens en meisjes bijna gelijk zijn verdeeld in deze groep respondenten, 46% van de jongens en 54% van de meisjes 

geven dit antwoord. In dit percentage zijn de autochtone jongeren (57%) oververtegenwoordigd ten opzichte van hun 

allochtone leeftijdsgenoten.  

Ruim 20% van de respondenten geeft aan te lezen om de taal, spelling of woordenschat te verbeteren. In dit 

percentage zijn de allochtone jongeren (57%) in de meerderheid ten opzichte van hun autochtone leeftijdsgenoten. Het 

verschil is echter niet heel groot. Ook zijn de jongens (62%) oververtegenwoordigd ten opzichte van de meisjes.  

Als laatste geeft 34% van de leerlingen aan dat ze moeten lezen voor goede cijfers, boekverslagen of omdat het moet 

van school, ouders, enz. De jongens geven vaker dit antwoord (63%) dan de meisjes. Veel minder allochtone jongeren 

(38%) geven dit antwoord ten opzichte van autochtone klasgenoten. 

 

Meisjes blijven lezen voor hun plezier 

Van alle twaalf- en dertienjarige respondenten geeft 49% aan, dat ze lezen leuk, interessant en ontspannend vinden. De 

groep respondenten, die aangeven dat ze lezen om hun woordenschat te vergroten en omdat het moet van school, is 

nagenoeg gelijk. In de groep respondenten 12-13 jaar is het aantal jongens oververtegenwoordigd (21 jongens en 14 

meisjes). 

De zestien- en zeventienjarige respondenten geeft 56% aan, dat ze lezen leuk, interessant en ontspannend vinden. De 

groep respondenten, die aangeeft dat ze lezen om hun woordenschat te vergroten en omdat het moet van school, is 

precies gelijk (22%). In de groep respondenten 16-17 jaar is het aantal meisjes oververtegenwoordigd, vijftien meisjes 

en vier jongens. Van de zeventienjarige respondenten (één meisje uit klas 3 en vijf meisjes uit klas 4) geven alle meisjes 

uit klas 4 aan dat ze lezen omdat ze het leuk vinden. Het zeventienjarige meisje uit klas 3 leest, omdat het moet van 

school.  

 

Opvallend zijn de uitkomsten van de derde klas: deze zijn sterk afwijkend van de overige drie klassen. Maar liefst 57% 

van de respondenten uit klas 3 geeft aan te lezen, omdat het moet (boekverslag, van school, etc.). Slechts 29% van de 

leerlingen geeft aan dat ze lezen voor hun plezier. 14% (allemaal jongens) geeft aan dat ze lezen om het Nederlands te 

verbeteren. 

 

Enquêtevraag 10: Waarom vind je een boek goed?  
Deze open vraag is gesteld om inzicht te krijgen in redenen waarom jongeren boeken lezen en vooral waarom ze een 

boek goed vinden. 

 

Een boek is goed … klas 1c klas 2b klas 3b klas 4ab 

 

spannend 

jongens 

 

meisjes 

 

jongens 

10 

meisjes 

4 

jongens 

2 

meisjes 

3 

jongens 

1 

meisjes 

4 

leuk  1 3 2 2 1 1 1 

humor 1  2 2  1   

interessant  1   1    

goed verhaal   4  1   1 

realistisch, meeleven    1 1 3   
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boeiend 1        

ontspanning   1  1    

leerzaam 2 1 1 1 1    

verbetering Nederlands 5 1  1  1   

school 1 1   1    

tijdverdrijf 1       1 

Ik lees niet 3    2 1  1 

overig: 

-niet te dik, te saai 

-goed geschreven 

-knap verzonnen 

-als ik het boek altijd lees 

-als het mooi in elkaar overloopt 

-ik vind een boek niet goed 

-ik wil weten wat er gebeurt 

-het trekt me aan 

-trekt mijn aandacht 

-aan het eind 

-goed verdiepen in het verhaal 

-niet lang doorgaat over één  

 probleem 

-waarom niet? 

-daarom 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Spannende boeken 

De grootste groep respondenten, 25 van de 87 leerlingen, vindt een boek goed als het spannend en boeiend is. Lezen 

omdat het leuk is, scoort daarna als hoogste. Een derde reden om een boek goed te vinden is ‘verbetering van de 

Nederlandse taal’. Opvallend is dat zeven ondervraagde leerlingen aangeven ‘ik lees niet’. 

 

Enquêtevraag 11: Wanneer ik hoor over een goed verhaal, dan …  
Deze vraag is gesteld om inzicht te krijgen in de keuze tussen het lezen van een boek of het kijken van de film. 

 

het liefst: klas 1c klas 2b klas 3b klas 4ab 

 

lees ik alleen het boek 

kijk ik alleen de film 

eerst boek dan de film 

eerst film dan het boek 

geen van allen 

jongens 

2 

8 

3 

3 

meisjes 

1 

2 

2 

2 

 

jongens 

4 

5 

3 

3 

1 

meisjes 

2 

2 

3 

 

1 

jongens 

1 

10 

1 

1 

2 

meisjes 

1 

7 

1 

3 

 

jongens 

1 

2 

 

 

1 

meisjes 

1 

2 

7 

2 

 

 

Films kijken scoort goed 

Verreweg de grootste groep leerlingen (42%) geeft aan, dat ze het liefst alleen de film kijken als ze horen over een goed 

verhaal. 22% van de leerlingen leest eerst het boek en bekijkt daarna de film. De groep respondenten die alleen het 

boek leest, is nagenoeg even groot als de groep die eerst de film kijkt en vervolgens het boek leest (15%). Opvallend zijn 

de resultaten van de tweede klas: het lezen van een boek (25%) is bijna net zo populair als het kijken naar een film 

(29%).  
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Enquêtevraag 12: Wanneer door omstandigheden een langere periode geen gebruik gemaakt kan 
worden van tv en internet, dan …  
Deze vraag is gesteld om inzicht te krijgen in de vrijetijdsbesteding van leerlingen en welke prioriteit het lezen van 

boeken krijgt in de vrijetijdsbesteding. 

 

er is geen internet/tv: klas 1c klas 2b klas 3b klas 4ab 

 

lees ik vaker een boek 

ga ik vaker sporten 

ga ik vaker rondhangen 

alles vaker (hierboven) 

doe ik iets anders 

jongens 

1 

9 

3 

1 

2 

meisjes 

3 

 

1 

1 

1 

jongens 

4 

4 

4 

1 

3 

meisjes 

1 

2 

2 

1 

3 

jongens 

2 

6 

5 

 

3 

meisjes 

4 

2 

7 

1 

 

jongens 

 

1 

2 

 

1 

meisjes 

 

3 

4 

3 

2 

 

Wat moet je doen zonder internet en tv?  

Wanneer er door omstandigheden geen tv of internet mogelijk is, dan gaat 33% van de respondenten vaker 

rondhangen met vrienden of vriendinnen. De groep bestaat uit evenveel meisjes als jongens. 32% van de respondenten 

gaat vaker sporten. 63% van deze groep respondenten bestaat uit jongens. 21% van de respondenten leest vaker een 

boek, wanneer er geen gebruik gemaakt kan worden van internet en tv.  

Opmerkelijk in klas 2 is dat lezen, sporten én samenzijn met vrienden/vriendinnen even hoog scoort. Opvallend zijn de 

resultaten uit klas 4, waarbij slechts 14% aangeeft vaker een boek te lezen wanneer er geen internet en tv is (‘doe ik al 

het bovengenoemde iets vaker’). Rondhangen met vrienden en vriendinnen scoort in klas 3 en 4 hoger, dan sporten. 

 

Enquêtevraag 13: Ik lees boektitels, omdat …  
Deze vraag is gesteld om inzicht te krijgen waarom jongeren kiezen om een bepaald boek te gaan lezen.  

 

Ik lees boektitels omdat: klas 1c klas 2b klas 3b klas 4ab 

 

titel-omslag aanspreken 

aangeraden 

gehoord (broer, zus) 

vriend(inn)en 

verplicht door leraar 

jongens 

7 

2 

 

1 

5 

meisjes 

5 

 

 

1 

 

jongens 

13 

1 

 

 

2 

meisjes 

8 

 

 

1 

jongens 

9 

1 

 

 

4 

meisjes 

10 

1 

1 

 

1 

jongens 

1 

 

 

2 

1 

meisjes 

10 

1 

 

 

1 

 

Aansprekende titel en omslag is belangrijk 

Verreweg de grootste groep leerlingen (71%) leest boektitels, omdat de omslag en de titel aanspreken. Een kleine 

groep leerlingen leest, omdat het aangeraden wordt door ouders/vakmensen (7%) en 16% leest, omdat de leraar het 

verplicht. Hiervan bestaat het grootste aantal respondenten (86%) uit jongens. De invloed van broers/zussen, 

vrienden/vriendinnen is zeer gering. 

 

Enquêtevraag 14: Ik lees …  
Deze vraag is gesteld om inzicht te krijgen waarom jongeren lezen, en of er een verschil is waar te nemen in de 

emotionele en verbeeldende leesbeleving van jongens en meisjes. 

 

Ik lees omdat: klas 1c klas 2b klas 3b klas 4ab 

 

informatie 

emoties 

verbeelding/fantasie 

studieboeken 

jongens 

4 

1 

6 

4 

meisjes 

 

1 

2 

3 

jongens 

7 

1 

4 

4 

meisjes 

2 

3 

3 

3 

jongens 

6 

 

2 

6 

meisjes 

5 

4 

3 

1 

jongens 

2 

1 

 

1 

meisjes 

2 

2 

6 

4 
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anders: geen van allen 

verplicht voor school 

 

1 

 

1 

 1 

 

Jongens zoeken informatie, meisjes houden van fantasie 

29% van de respondenten leest omdat ze iets willen weten (informatie). De groep respondenten die leest, omdat ze 

zich willen verplaatsen in een andere wereld (verbeelding/fantasie) en de groep respondenten die leest, omdat zij hun 

kennis willen uitbreiden (studieboeken) is nagenoeg even groot. De groep respondenten die leest vanwege herkenning 

van emoties is 14%. De jongens scoren het hoogst op informatie (37%) en studieboeken (29%). Zij scoren het laagst op 

herkenning van emoties (boos, huilen, lachen, geluk, etc.), namelijk maar 6%. De meisjes scoren het hoogst op 

verbeelding/fantasie (32%). Zij scoren het laagst op het lezen voor informatie (20%). 

 

Enquêtevraag 15: Als ik lees, moet ik doorlezen. Ik lees het boek achter elkaar uit, omdat ik te 
diep in het verhaal zit. 
 

Ik moet doorlezen: klas 1c klas 2b klas 3b klas 4ab 

 

altijd 

meestal 

soms 

nooit 

anders 

jongens 

 

6 

5 

4 

meisjes 

2 

3 

1 

jongens 

2 

6 

4 

3 

1 

meisjes 

3 

3 

2 

 

jongens 

2 

 

7 

5 

meisjes 

2 

6 

4 

 

jongens 

1 

 

2 

1 

meisjes 

4 

3 

5 

 

 

Meisjes lezen boeken achter elkaar uit 

Elf meisjes (29%) lezen altijd door en vijftien meisjes (39%) lezen meestal door, omdat ze te diep in het verhaal zitten. 

Bij jongens liggen de percentages aanzienlijk lager: 10% leest altijd door, en 24% leest meestal door. De grootste groep 

jongens leest soms (37%) en nooit (27%) een boek achter elkaar uit. Opvallend is dat de antwoordmogelijkheid ‘nooit’ 

door geen enkel meisje is ingevuld. 

 

Enquêtevraag 16, 17: Lezen (meer /minder) ten opzichte van vorig jaar, en komt dit door school?  
Deze vragen zijn gesteld om waar te kunnen nemen of leerlingen naarmate ze ouder worden minder lezen in hun vrije 

tijd. Wanneer jongeren meer lezen, komt dit dan omdat ze voor de boekenlijst moeten lezen?  

 

21 jongens (43%) en 22 meisjes (58%) geven aan meer te lezen ten opzichte van het jaar ervoor. Van de jongens die 

meer lezen ten opzichte van het jaar ervoor, geven de meeste jongens (81%) aan dat het komt door school. Deze 

laatste vraag is door de 17 van de 21 jongens uit alle klassen positief beantwoord (ja, het komt door school). De vraag is 

door 17 van de 22 meisjes uit alle klassen juist négatief beantwoord. Van de meisjes die meer lezen ten opzichte van 

het jaar ervoor, geeft 77% aan dat het niets te maken heeft met school.  

 

Lezen t.o.v. vorig jaar klas 1c klas 2b klas 3b klas 4ab 

meer 28,6% 54,2% 50% 68,8% 

minder 71,4% 45,8% 50% 31,2% 

 

meer (43) 

minder (44) 

jongens 

4 

11 

meisjes 

2 

4 

jongens 

8 

8 

meisjes 

5 

3 

jongens 

6 

8 

meisjes 

7 

5 

jongens 

3 

1 

meisjes 

8 

4 

Indien ‘meer’:  

Komt dit door school? 

 

    

ja 50% 53,8% 53,8% 45,5% 

nee 50% 46,2% 46,2% 54,5% 
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ja (22) 

nee (21) 

jongens 

3 

1 

meisjes 

0 

2 

jongens 

7 

1 

meisjes 

0 

5 

jongens 

5 

1 

meisjes 

2 

5 

jongens 

2 

1 

meisjes 

3 

5 

 

Minder lezen? 

28 van de 49 mannelijke respondenten (57%) geven aan dat ze minder lezen ten opzichte van het jaar ervoor. Alleen in 

klas 4 is het aantal jongens dat aangeeft minder te lezen dan vorig jaar lager, dan de jongens die aangeven meer te 

lezen ten opzichte van het jaar ervoor.  

16 van de 38 vrouwelijke respondenten (42%) geven aan dat ze minder lezen ten opzichte van het jaar ervoor. 

Opmerkelijk in klas 1 is dat het aantal meisjes dat minder leest ten opzichte van het jaar ervoor hoger is. Ook is 

opvallend dat juist heel veel jongens (73%) in deze klas minder lezen ten opzichte van het jaar ervoor (de basisschool).  

 

Voorzichtig kun je concluderen, dat jongens na de basisschool ongeveer evenveel tot iets minder lezen ten opzichte 

van het jaar ervoor. Meisjes lezen juist meer ten opzichte van het jaar ervoor. Ook heeft school een veel grotere 

invloed op de leeshouding/gedrag bij jongens (81%) dan bij meisjes (23%). 

 

Conclusies 

 

Lezen is leuk! 

Ruim 40 procent van de respondenten vindt lezen leuk, interessant en ontspannend en rustgevend om te doen. 

Opvallend is dat de jongens en meisjes bijna gelijk zijn verdeeld in deze groep respondenten. De autochtone jongeren 

(57%) zijn hierbij oververtegenwoordigd ten opzichte van hun allochtone leeftijdsgenoten. Het verschil is echter niet 

heel groot. De groep respondenten, die aangeven dat ze lezen om hun woordenschat te vergroten en omdat het moet 

van school, is nagenoeg gelijk. 

De grootste groep respondenten vindt een boek goed als het spannend en boeiend is. Lezen omdat het leuk is, scoort 

daarna als hoogste. Een derde reden om een boek goed te vinden is, ‘verbetering van de Nederlandse taal’. De helft van 

de respondenten leest altijd in het Nederlands en een kwart van de respondenten leest meestal in het Nederlands.  

 

Verreweg de grootste groep leerlingen, ruim 70 procent, leest boektitels, omdat de omslag en de titel aanspreken. Een 

kleine groep leerlingen leest, omdat het aangeraden wordt door ouders/vakmensen of omdat de leraar het verplicht. 

Hiervan bestaat het grootste aantal respondenten uit jongens. De invloed van broers/zussen, vrienden/vriendinnen is 

zeer gering. 

 

De leerlingen lezen het liefst in het Nederlands 

De onderzoeksdoelgroep bestond uit ongeveer evenveel allochtone als autochtone leerlingen. Het is daarom 

verrassend te ontdekken, dat ruim 80 procent van alle respondenten het liefst leest in het Nederlands. Van de overige 

talen, waarin leerlingen het liefst lezen is Engels het meest genoemd. Van de leerlingen die het liefst in een andere taal 

lezen, zijn de jongens in de meerderheid.  

 

De invloed internet, computers en tv  

Wanneer er door omstandigheden geen tv of internet mogelijk is, dan gaat een derde van de respondenten vaker 

rondhangen met vrienden of vriendinnen en vaker sporten. Een vijfde van de respondenten leest vaker een boek, 

wanneer er geen gebruik gemaakt kan worden van internet en tv.  

 

Meer lezen? 

Meer dan de helft van de jongens (57%) geeft aan, dat ze minder lezen ten opzichte van het jaar ervoor. Alleen in klas 4 

geeft een lager aantal jongens aan minder te lezen dan vorig jaar. Bijna zestig procent van de meisjes geeft juist aan, 

dat ze meer lezen ten opzichte van het jaar ervoor.  
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Hoofdstuk 6: Vergelijkend onderzoek 
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HOE GRAAG LEZEN JONGEREN? 

 ‘Wie leest, leeft duizend levens tegelijk 

en  

blijft toch zichzelf.’ 

 

 

 

 

 

 

 
Voorwoord 
 

De overheid subsidieert allerlei taalprojecten en daarnaast worden ook schrijvers, uitgeverijen en boekhandels 

financieel gestimuleerd. Er wordt geld gepompt in leesbevorderingsprojecten, zowel direct als indirect.
17

 Dit is logisch, 

want wij ervaren in onze cultuur, dat schrijven en lezen de hoekstenen zijn waarop onze maatschappij stoelt. Zonder 

deze vaardigheden kennen wij geen verdere ontwikkeling. In eerste instantie wil het nog wel lukken met het 

taalonderwijs. Wanneer jongeren echter boven 12 jaar zijn, neemt hun leesgedrag af, alle leesbevorderingsprojecten 

ten spijt.
18

 

 

Uit een intercultureel aangepakt afstudeerproject uit 2012
19

 komt naar voren, dat jongeren in Japan, China en Zuid-

Afrika meer leesplezier ervaren dan kinderen uit België en Nederland. In de eerst genoemde landen overheerst een 

collectivistisch denken; kinderen leren te denken in termen van ‘wij’. In collectivistische culturen horen kinderen vanaf 

de geboorte al bij een sterke en hechte groep: de familie. Loyaliteit aan elkaar is een belangrijke pijler. Dat houdt 

eerbied voor de oudsten in de familie in. Wanneer zij zeggen, dat er gelezen moet worden, gebeurt dat ook. Nederland 

en België daarentegen zijn individualistische landen met zogenaamde grofmazige structuur 
20

: kinderen denken in de ik-

vorm. In deze culturen zijn de banden tussen mensen over het algemeen vrij los. Er wordt verwacht, dat iedereen voor 

zichzelf zorgt en voor zichzelf opkomt. Daardoor is een individu vrij om eigen keuzes te maken. Als een kind liever met 

speelgoed speelt, hoeft het niet verplicht te lezen. Daaruit vloeit de vraag voort in hoeverre sociale druk van invloed is 

op het lezen. Maar ook of de etnische achtergrond van leerlingen zijn stempel drukt op het leesgedrag. 

 

Leesvaardigheid en leesplezier 
Wanneer men binnen Europa kijkt naar verschillen in leesplezier, blijkt Finland er met kop en schouders bovenuit te 

steken. Zowel de leesvaardigheid als het leesplezier staan daar op een hoog niveau. Eén van de belangrijke verschillen 

tussen Nederland, België en Finland is, dat de leraren in Finland hoger opgeleid zijn. Alle lerarenopleidingen zijn daar 

per definitie masteropleidingen. De functie van docent wordt goed betaald. Het leraarschap heeft prestige. Daarnaast is 

het onderwijs anders ingericht. De basisschool duurt in Finland tot het zestiende levensjaar. Het is heel normaal 

persoonlijke begeleiding te geven en te werken in kleine groepjes.
21

  

 

 

                                                                 
17

 (Leyman D., 2010) 
18

 (Leyman D., 2010) 
19

 (Sweegers, 2012) 
20

 (Pinto, 2007) 
21

 (Moerenhout, 2013) 
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Het achteruitgaan van het leesplezier bij pubers is natuurlijk niet alleen te wijten aan onderwijzers. De vrij botte stelling 

die wordt aangedragen in een artikel uit de Volkskrant uit 2012 is, dat kinderen het van huis uit steeds makkelijker 

gemaakt wordt. Houdt het kind niet van spruitjes? Dan krijgt het arme zieltje toch lekker frietjes met appelmoes! In de 

klas is dit terug te zien door de tendens, dat het onderwijs niet alleen aansluit bij de belevingswereld van kinderen, 

maar dat die belevingswereld zelfs tot norm verwordt, aldus de auteur. Daaraan voegt deze docent Nederlands, 

journalistiek en filosofie toe, dat we ook nog te kampen hebben met een toenemende stroom leerlingen, die thuis 

gebrekkig of geen Nederlands geleerd heeft.
22

 Betekent dit dan, dat pubers massaal geremd worden door kinderen van 

een andere etnische afkomst? 

 

Verschillen tussen jongens en meisjes 
In onze zoektocht naar bronnen, stuitten we ook op een artikel uit de Volkskrant, dat de vraag stelt of straks alleen 

meisjes nog lezen. In het artikel wordt onder andere beweerd, dat een aantal van de motieven om te lezen ‘typisch 

vrouwelijk’ genoemd kunnen worden; lezen als zelfreflectie, als verwerking van eigen ervaringen of om aan de 

werkelijkheid te ontsnappen. Hieruit kan opgemaakt worden, dat lezen vaak te maken heeft met intermenselijke 

relaties, verlangens en emoties. Mannen lezen vaker iets nuttigs, dat de status kan verhogen.
23

 In aansluiting hierop 

vonden we een artikel over het menselijk brein. Al in de baarmoeder worden de hersenen van meisjes en jongens 

gevormd. Bekend is inmiddels, dat de mate van oestrogeen of testosteron van invloed is op de ontwikkeling van het 

brein. Nog lang niet alles is daarover bekend, maar duidelijk is wel dat er daarom een verschil is tussen de 

taalontwikkeling en het leesvermogen van jongens en meisjes. Waar meisjes van jongs af aan al meer interesse hebben 

voor menselijke relaties, zijn jongens meer gefixeerd op dingen en bewegingen. Een aanbeveling die daaruit volgt, is dat 

hier met het onderwijs rekening mee gehouden moet worden.
24

 

 

Inleiding praktijkonderzoek 
 
De opdracht voor het vak Jeugdliteratuur is een praktijkonderzoek doen naar de leesvoorkeuren van de jeugd. We zijn 

vooral nieuwsgierig, hoe we de jeugd weer aan het lezen krijgen? We moeten dan eerst inventariseren hoe onze 

toekomstige leerlingen er nu voor staan. We hebben daarom gezamenlijk een enquête vormgegeven en uitgezet onder 

leerlingen van de eerste tot en met de vierde klas vmbo-tl op de Schravelant XL in Schiedam. De groep respondenten 

bestaat uit 87 personen, waarvan 49 jongens en 38 meisjes. We hebben bewust gekozen voor dit niveau, omdat er 

zowel naar boven als naar beneden nog twee niveaus te onderscheiden zijn. We hopen dus de ‘gemiddelde’ leerling te 

ondervragen.  

Na een beknopt literatuuronderzoek, hebben we het praktijkonderzoek gedaan in de vorm van een  enquête. We 

hebben de resultaten van deze vragenlijst naast de bevindingen uit het bronnenonderzoek gezet. Zo is er een 

vergelijkend onderzoek ontstaan. De uitkomsten zijn in onze individuele verslagen verwerkt. 

 

Aanvankelijk waren we met een studiegroep bestaande uit vier bevlogen docenten Nederlands in spe. Helaas heeft een 

studiegenoot voortijdig moeten afhaken. Hierdoor is het algemeen onderzoek naar het leesgedrag van vmbo’ers komen 

te vervallen.  

 

Karin Hogervorst heeft zich verdiept in de mogelijke invloed van de etnische achtergrond van leerlingen op het 

leesgedrag. Hiervoor heeft zij de bron Etniciteit en leesklimaat. De noodzaak van een strakke begripsbepaling 

geïllustreerd aan een peiling van leesgedrag van Peter Broeder, Mia Stockmans en Carel van Wijk (Universiteit van 

Tilburg) geraadpleegd. Het lezen van (Nederlandstalige) fictie in de vrije tijd staat in dit onderzoek centraal. Karin 

Hogervorst verwacht, dat allochtone kinderen minder vaak (Nederlandse) boeken lezen dan autochtone kinderen.  

 

                                                                 
22

 (Slagter, 2012) 
23

 (Stoop, 2009) 
24

 (Vreugdenhil) 
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Nita Westerbeeke heeft onderzocht, welke verschillen er bestaan in het leesgedrag tussen jongens en meisjes. Haar 

bron Van woordjes naar wereldliteratuur, de leeswereld van kinderen van 7-15 jaar is geschreven door prof. Dr. F.J.M. 

(Frank) Huysmans, verbonden aan de universiteit van Amsterdam. In dit onderzoek, dat onder meer in opdracht van 

Stichting Lezen is uitgevoerd, komen veel aspecten van het leesgedrag aan bod. Bijzonder is, dat alle onderzoeken 

uitgesplitst zijn naar sekse. De hypothese bij deze deelvraag is, dat we verwachten een algemene afname te zien in de 

leesfrequentie van middelbare scholieren op het vmbo. Wel bestaat het sterke vermoeden, dat dit bij de meisjes 

minder zal zijn dan bij de jongens. 

 

Karin van Woudenberg heeft zich ten slotte bezig gehouden met de vraag welke sociale invloeden vorm geven aan het 

leesgedrag van jongeren. Ook zij heeft de uitgebreide bron Van woordjes naar wereldliteratuur, de leeswereld van 

kinderen van 7-15 jaar bestudeerd. In de lijn der verwachting ligt, dat kinderen minder sociale druk van hun omgeving 

ondervinden om überhaupt te lezen. Zij zullen naar alle waarschijnlijkheid meer tijd besteden aan andere media, zoals 

Facebook, games en televisie. 

 

Door onze inventarisatie verwachten we in de conclusie een aantal aanbevelingen te formuleren om jongeren terug te 

doen keren naar de rijkdom en het genot dat een boek kan bieden. Want “wie leest, leeft duizend levens tegelijk en 

blijft toch zichzelf.” 
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Sociale invloeden op leesgedrag 
(door: Karin van Woudenberg) 
 
Waarom is lezen (niet meer) belangrijk? 
Hoewel mensen op de wereld worden gezet met een aangeboren gevoel voor taal

25
, zit het lezen zelf niet in onze 

genen. Lezen vergt een groot concentratievermogen. Om de geschreven informatie te verwerken moeten diverse 

hersendelen intensief samenwerken. Daarom raakt men relatief snel vermoeid van lezen.  

 

Tegenwoordig zijn er veel makkelijkere manieren om kennis te verwerven. Denk aan de televisie, het internet of de 

smartphone; media die heel aantrekkelijk zijn voor jongeren. Sommigen praten al over een overgang van woord- naar 

beeldcultuur. Dus waarom zouden we nog boeken lezen? Daar zijn een paar argumenten voor te geven. Ten eerste ligt 

onze geschiedenis vast in geschreven bronnen; de wortels van onze cultuur. Ten tweede is aangetoond, dat 

maatschappelijk succes samenhangt met taal- en leesvaardigheid. Begint een kind al met een taalachterstand, dan kan 

het deze achterstand moeilijk inhalen.
26

 

 
Waarom haken jongeren af als het op lezen aankomt? Stichting Lezen gaf de opdracht aan Frank Huysmans om een 
onderzoek te doen naar het leesgedrag van kinderen in de leeftijd van 7 tot 15 jaar. In deze periode maakt het ‘leren 
om te lezen’ een transformatie door naar het ‘lezen om te leren’. De leuke, verhalende kinderboeken moeten het veld 
ruimen voor serieuze, gecompliceerde leerboeken. Veel verplicht leesvoer dus. In de vrije tijd lonken de verleidingen 
van de nieuwe (sociale) media of de sportclub. Daardoor ontstaat het vermoeden, dat de intrinsieke leesmotivatie van 
pubers afneemt.

 27
 Dit alles is te lezen in het onderzoek Van woordjes naar wereldliteratuur, de leeswereld van kinderen 

van 7-15 jaar. 

In dit verslag verdiep ik me in de sociale invloeden op het leesgedrag van jongeren; de druk die zij ondervinden van hun 

sociale omgeving en de afleidingen, die lonken voor het anders besteden van vrije tijd. In het kader van het onderzoek, 

is een enquête uitgezet. Iedere student verwerkt de resultaten van de enquête in een vergelijkend onderzoek. De 

gegevens over de verschillende klassen en de totaalgroep heb ik in percentages uitgedrukt. De data van de enquête zijn 

verwerkt op basis van het aantal antwoorden per klas/per vraag. Ik heb het totaal aantal antwoorden per klas gesteld 

op 100%, zodat ik de klassen met elkaar en met de bevindingen van de reeds genoemde Frank Huysmans kan 

vergelijken.  

 

Digitale tijdperk 
Allereerst steekt de vraag de kop op, waarom jongeren grofweg vanaf de puberteit minder lezen. Heeft dit te maken 

met de aard van het onderwijs? Op het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen immers veel verplichte literatuur op hun 

bord geschoven. Of zijn het toch andere maatschappelijke ontwikkelingen die de aandacht voor het gedrukte boek 

wegnemen?  

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een trendonderzoek verricht naar het lezen als vrijetijdsbesteding van twaalf- 

tot negentienjarigen tussen 1975 en 2005. Daaruit heeft men kunnen concluderen, dat het lezen in de vrije tijd in die 

periode afgenomen is van ruim vierenhalf uur naar anderhalf uur per dag.
28

 Door logisch na te denken, weten we dat er 

in deze dertig jaar veel veranderd is: De opkomst van (commerciële) televisie, video en dvd, pc, laptop, smartphone en 

tablet. Dit ging onder andere gepaard met het ontstaan van sociale media. Kortom, veel alternatieven voor het boek 

met het ‘stoffige’ imago! Dit vraagt om een nadere verklaring. 

 

Tv, dvd, radio en mp3  

Het is duidelijk, dat de rol van de televisie in het leven van de jeugd niet meer weggedacht kan worden. Onderzoek uit 

2012 van Mijn Kind Online heeft dit helder aangetoond. Negen van de tien kinderen zitten (bijna) dagelijks aan de 

                                                                 
25

 (Appel, 2008) p 51 
26

 (Huysmans, 2013) p 7 
27

 (Huysmans, 2013) p 6 
28

 (Huysmans, 2013) p 8 
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beeldbuis gekluisterd. Na het twaalfde jaar neemt het percentage in zeer geringe mate af. Wel is te zien, dat 

tegelijkertijd het luisteren naar muziek steeds belangrijker wordt. Rond het vijftiende levensjaar wordt even vaak naar 

de tv gekeken als van muziek genoten.
29

  Natuurlijk zijn er maar 24 uren in een dag en zeven dagen in een week, dus 

tijd is niet oneindig. Toch is niet te stellen, dat vaker kijken naar tv of luisteren naar muziek per definitie ten koste gaat 

van het lezen van een boek.  

 

 

 

Nieuwsgierig geworden naar wat kinderen hiervan vinden, heb ik de volgende vraag opgenomen in de enquête: 

Wanneer iemand je vertelt over een fantastisch verhaal, wat doe je dan? De kinderen hebben vijf keuzemogelijkheden. 

Gemiddeld genomen antwoordt 42% van de ondervraagden, dat zij bij voorkeur alleen de film willen kijken. Bijna een 

kwart geeft aan eerst het boek te willen lezen en dan de film te willen zien. Tweemaal 14,5% van de populatie wil alleen 

het boek lezen, dan wel eerst de film aanschouwen en vervolgens het boek ter hand nemen. De resterende 6,5% heeft 

geen interesse in een goed verhaal. In bovenstaande grafiek staan de gegevens per klas weergegeven. We zien in de 

verschillen per leeftijdscategorie geen logische verbanden. Bij drie klassen geniet de film de absolute voorkeur. Bij de 

vierdeklassers gaat de voorkeur uit naar het boek, gevolgd door de film. Wel zien we, dat wanneer de film eerst 

gekeken wordt, er toch nog jongeren bereid zijn vervolgens in het boek te duiken. In drie antwoordmogelijkheden staat 

het boek sowieso vermeld. Alles bij elkaar opgeteld, blijkt toch ruim 50% van de leerlingen het boek te lezen. 

 

Computergebruik 

Evenals de televisie heeft ook de computer een onmisbare plaats ingenomen in het dagelijks leven. Onder de computer 

versta ik onder andere computergestuurde apparaten, zoals game-computers, smartphones en tablets. De visie op het 

computergebruik van pedagogen is tweeslachtig. Enerzijds zijn de deskundigen het erover eens, dat het goed om 

kunnen gaan met een computer, het internet en de sociale media het beklimmen van de maatschappelijke ladder zal 

bevorderen. Anderzijds zijn er zorgen over de ontwikkeling van het kind. Wanneer de jeugd omgaat met 

computergestuurde apparatuur, hoeven zij zich minder intensief te concentreren. Hun aandachtspanne wordt dus 

korter. Daarnaast bieden games zeer indringende prikkelingen, die niet door het lezen van bijvoorbeeld een boek 

geëvenaard kunnen worden.
30

 

In 2002 heeft Klimmt een onderzoek gedaan naar het gebruik van computer, internet, games, gsm en sociale media 

onder kinderen. Daaruit bleek, dat het ‘computeren’ steeds iets toeneemt tot aan het veertiende jaar. Dan gebruikt 

93% van de ondervraagden dagelijks de computer. Het gamen begint ook al vrij vroeg, maar kent een hoogtepunt rond 

het twaalfde jaar (72%). Daarna neemt het weer af. De mobiele telefoon wordt vooral belangrijk na het twaalfde jaar 
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 (Huysmans, 2013) p 30-31 
30

 (Huysmans, 2013) p 31 
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(47%). Het bijhouden van de sociale media komt dan goed op gang. Het onderzoek geeft aan, dat 63% van de 

twaalfjarigen tegenover 77% van de veertien- en vijftienjarigen zich bezig houdt met sociale media.
31

  

Stel nu, dat de elektriciteit uitvalt, bijvoorbeeld door een storing in de elektriciteitscentrale. Gaat een kind dan meer 

lezen? Deze vraag heb ik opgenomen in de enquête. Er zijn vijf antwoordmogelijkheden. In onderstaande grafiek staan 

de resultaten.  

 

 

 

Het opzoeken en rondhangen met vrienden of vriendinnen blijkt een populair alternatief voor het computergestuurde 

vrijetijdverdrijf. 32% van de respondenten geeft hier de voorkeur aan. In de eerste klas zit blijkbaar een groot aantal 

sportfanaten, omdat in die klas 38% bij voorkeur lekker gaat zweten. In het totaalplaatje is dit 28%. De categorie ‘iets 

anders’ krijgt 14,5% van de stemmen, 9% pint zich niet vast op één activiteit. Deze kinderen kiezen voor een combinatie 

van meer lezen, vaker vrienden opzoeken en lekker sporten. De ontoegankelijkheid van de moderne middelen - door 

het ontbreken van elektriciteit - leidt dus tot een magere toename in lezen van 16% van de totaalgroep. Opvallend is, 

dat in de vierde klas niemand hiervoor kiest. Het boek eindigt op de derde plaats als favoriet alternatief. 

 
Het verwerven van boektitels 
Uit het onderzoek blijkt, dat de jeugd zich nog wel bezighoudt met boeken. Maar waarom lezen jongeren? Welke 

personen oefenen invloed uit op het leesgedrag? We weten, dat de docent één van deze personen is. Soms is er sprake 

van verplichte literatuurlijsten, maar steeds vaker is de docent ervan doordrongen, dat dit niet altijd de manier is om 

jongeren te leren genieten van een boek. In het onderwijs raakt men er steeds meer van overtuigd, dat de nadruk moet 

liggen op het leesplezier.
32

 Maar hoe moet de leerling dan een keuze maken voor een specifiek boek? Natuurlijk is 

daarover een vraag opgenomen in de enquête. De vraag luidt, waarom je kiest voor een bepaalde boektitel. Er zijn vijf 

mogelijke antwoorden. Hieronder de bijbehorende grafiek.  

                                                                 
31

 (Huysmans, 2013) p 32 
32

 (Huysmans, 2013) p 7 
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In de eerste klas zien we, dat de leraar nog wel invloed heeft op het kiezen van een boek. In de latere jaren is dit iets 

minder. Wanneer iemand van plan is een boek te schrijven, raad ik de auteur aan een goede illustrator te vinden voor 

de kaft. Daarnaast is een goede uitgever, die het boek van een aansprekende titel en flaptekst voorziet, ook geen 

overbodige luxe. Verreweg de meeste kinderen kiezen namelijk een boek uit op grond van de titel en omslag(tekst) van 

het boek. Vanuit de totale groep is dit 71%, tegenover 16% verplicht door de leraar. Hoewel je een sterke invloed zou 

verwachten van de vriendenkring, blijft deze beperkt tot 6%. Het dieptepunt zit echter in het aannemen van een 

leesadvies door broers of zussen; dit is 1%. De overige 7% laat zich in goede banen leiden door iemand die autoriteit 

bezit: een docent, een bibliothecaris of een ouder.  

 

Ook Huysmans heeft zijn onderzoekspopulatie de vraag gesteld, wie helpt bij de boekkeuze. Zijn bevindingen wijken af 

van onze uitkomsten. Uit zijn cijfers blijkt, dat gemiddeld bijna de helft zich laat leiden door de expertise van hun 

moeder. Ongeveer 28% maakt zelf een keuze. De vriendenkring beïnvloedde 21% van de jongeren en circa 15% had een 

belezen vader met een goede raad. Van de respondenten wendde 13% zich tot de docent, terwijl 11% vertrouwde op 

de goede smaak van broers of zussen. 8% viel de bibliothecaris lastig, 5% zocht zijn heil bij een opa of oma en 4% liet 

zich een boek aansmeren door de boekhandelaar.
33

 Dat deze percentage bij elkaar opgeteld niet uitkomen op honderd 

kan erop duiden, dat de deelnemers aan de steekproeven meerdere antwoorden hebben gegeven.  

 

In aansluiting op dit onderwerp, werp ik een nadere blik op de invloeden van ouders en vrienden. Lezen is namelijk 

vooral leuk, wanneer het boek dat je leest je aanspreekt. Naarmate kinderen ouder worden, neemt het praten over 

boeken en het geven van tips door ouders af. Kinderen worden zelfstandiger en zoeken zelf een goed boek uit.
34

 Lezen 

de ouders ook? Dan is het waarschijnlijker dat een kind dit ook blijft doen. De invloed van de ouders gaat zich geleidelijk 

beperken tot het geven van een goed voorbeeld. Dit blijkt door de hele leeftijdsgroep heen een constante rol te 

spelen.
35

 Frappant is, dat een puber zich vooral laat beïnvloeden door het leesgedrag van de vader.
36

 Conclusies 

verbinden aan de mate van invloed van een vriendengroep blijkt na onderzoek vrij moeilijk. Hier wordt dus weinig over 

gezegd. Uit ons onderzoek blijken vrienden geen grote rol te spelen bij de leesmotivatie.  

 

  

                                                                 
33

 (Huysmans, 2013) p 38 
34

 (Huysmans, 2013) p 37 
35

 (Huysmans, 2013) p 51 
36

 (Huysmans, 2013) p 54 
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Bevindingen  

Wanneer we het hele onderzoek in ogenschouw nemen, valt een aantal zaken op. Met het vorderen van de leeftijd, 

gaan moderne media een toenemende rol spelen in het leven van kinderen. Het belang van de tv neemt in de puberteit 

iets af. Dit kan te maken hebben met de grotere hoeveelheid huiswerk. Dit zie ik in ieder geval thuis bij mijn pubers 

gebeuren. De rol van alles wat computergestuurd is, wordt echter groter. Hoewel tijd aan grenzen gebonden is en het 

gebruik van alle soorten en maten computers zeker tijd vergt, sluit dit niet uit, dat kinderen toch nog boeken lezen. 

Wellicht wordt er minder tijd aan besteed als vóór 1975, maar dat is ook logisch. Iedereen moet met zijn tijd meegaan. 

De computer speelt ook een grote rol in onze toekomst. Het is dus ook belangrijk vaardig te zijn met dit soort apparaten 

en gadgets. Uit de vraag hoe jongeren hun tijd indelen, wanneer de elektriciteit onverhoopt uitvalt, blijkt niet dat tv en 

computers het lezen van boeken in de weg staan. Eerder gaat de daaraan besteedde tijd ten koste van het samenzijn 

met vriend(inn)en of het sporten.  

 

Toch blijft lezen best leuk. Wanneer de jeugd mag kiezen om een film te kijken of een boek te lezen, blijkt het een het 

ander niet uit te sluiten. Meer dan de helft van onze onderzoeksgroep blijkt sowieso het boek te lezen. Dat is goed 

nieuws! Het onderzoek van Huysmans wijst uit, dat kinderen die een goede leessocialisatie hebben gehad, blijven lezen. 

Vooral wanneer ouders ook lezen en het voor kinderen mogelijk is thuis met hen over boeken te praten, stimuleert dit 

het leesgedrag. Vanaf het twaalfde jaar wordt van de jeugd meer verwacht, dat zij zelfstandig kunnen lezen. Je ziet dan 

ook, dat veel kinderen vanaf die leeftijd zelf boeken uitkiezen. Een aanbeveling zou dus moeten zijn, dat niet de 

kinderen ‘lastig gevallen’ worden met leesbevorderingsprojecten, maar de ouders! Ouders zijn dan beter in staat met 

hun kinderen te praten over aansprekende jeugdboeken. Aangezien dat erg onrealistisch is, is in tweede instantie de 

docent het best in staat de jeugd voor te lichten over boeken.  

 

De docent geeft opdrachten aan leerlingen, waardoor zij genoodzaakt zijn zich in een boek te verdiepen. Dit is voor 

scholieren een stok achter de deur om te lezen. Een in toenemende mate belangrijke rol van de docent moet naar mijn 

mening het bevorderen van het leesplezier zijn. In tussenuren op scholen kunnen bijvoorbeeld leesprojecten opgezet 

worden, waarbij het gaat om leesplezier. Lezen zonder de kennis te toetsen.  

 

Een handig handvat hierbij kan een website zijn, die tot doel heeft het leesgedrag te stimuleren door onder andere het 

zoeken naar goede boektitels te vereenvoudigen. De website kan met medewerking van bibliotheken en scholen 

naamsbekendheid krijgen. Daarnaast kunnen flyers uitgedeeld worden in de kantine van sportverenigingen. Dit zijn 

namelijk plaatsen waar we de leerlingen aantreffen. Ook promotie via Facebook is te realiseren. In de nabije toekomst 

kunnen we tevens een app maken. De computer en de smartphone zijn namelijk media, waar het kind (bijna) dagelijks 

mee geconfronteerd wordt. De website heeft bestaansrecht: Het dient het gemak van zowel de jongeren (en hun 

ouders) als de docenten, én de toegang is zo mogelijk nog laagdrempeliger dan het bezoeken van de bibliotheek!  
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Leesgedrag autochtone versus allochtone leerlingen 
(door: Karin Hogervorst) 
 

Uit de bronnen van dit leesvoorkeurenonderzoek blijkt, dat jongeren steeds minder lezen in hun vrije tijd en dat ze het 

lezen steeds minder leuk vinden. Het lezen van fictie is in de vrije tijd algemeen geaccepteerd in de Nederlandse 

cultuur, maar sterk gedifferentieerd naar het opleidingsniveau van de ouders. Doordat ouders van autochtone jongeren 

gemiddeld genomen een hoger opleidingsniveau hebben, kun je verwachten dat juist autochtone jongeren meer 

boeken lezen in hun vrije tijd dan allochtone jongeren. We weten dat autochtone kinderen op het gebied van taal een 

voorsprong hebben ten opzichte van hun allochtone leeftijdsgenoten. Vooral minderheidsgroepen met een laag 

sociaal-economische status en een laag gewaardeerde eigen taal en cultuur kunnen problemen met taalbeheersing 

gaan krijgen. Omdat de eerste taal te weinig ontwikkeld is en de basis voor een succesvolle tweedetaalverwerving niet 

aanwezig is, zullen beide talen op een laag niveau beheerst worden.
37

 Het lezen en schrijven kan voor de allochtone 

kinderen problemen opleveren omdat de Nederlandse taal niet hun moedertaal is. We verwachten dan ook dat 

allochtone kinderen minder vaak (Nederlandse) boeken lezen dan autochtone kinderen. 

 

Aan de andere kant zijn er initiatieven om het verschil in taalniveau onder leeftijdsgenoten zo vroeg mogelijk aan te 

pakken. In veel grote steden zijn voorscholen ontstaan; combinaties van peuterspeelzalen en basisscholen voor 

kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Deze voorscholen zijn ideaal voor kinderen die niet goed Nederlands spreken. Peuters leren 

hier op jonge leeftijd omgaan met elkaar en spelenderwijs de Nederlandse taal. Ook in de kinderopvang wordt extra 

aandacht aan taal gegeven. Maar de wachtlijsten groeien en de helft van de peuterspeelzalen geeft geen voorrang aan 

kinderen met een (taal)achterstand.
38

  

 

Om duidelijkheid en inzicht te krijgen over het leesgedrag van allochtone jongeren ten opzichte van hun autochtone 

leeftijdsgenoten heb ik gezocht naar onderzoeken. Stokmans en Broeder
39

 hebben in hun onderzoek het leesgedrag van 

onder andere autochtone scholieren vergeleken met dat van hun Turkse en Marokkaanse leeftijdsgenoten in het 

voortgezet onderwijs. Er is aan scholieren gevraagd naar leeftijd, geslacht en naar het onderwijs, dat ze op dat moment 

volgden. In het onderzoek van Stokmans en Broeder is een schriftelijke vragenlijst afgenomen bij een brede groep 

allochtone en autochtone scholieren en volwassenen (werkenden 20-65 jaar). Omdat de scholieren zijn geregistreerd 

op leeftijd en in allochtone/autochtone herkomst, is het mogelijk om de onderzoekresultaten te vergelijken met ons 

eigen praktijkonderzoek onder vmbo- leerlingen.  

 

Samenstelling onderzoeksgroep 
Gezien de algemene onderzoeksvraag hebben we ons praktijkonderzoek beperkt tot vmbo-tl-leerlingen van klas 1, 2, 3 

en 4 in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar. Voor de begripsbepaling ‘allochtone’ en ‘autochtone leerlingen’ is het 

criterium gecombineerd herkomstland toegepast: dit is in Nederland het meest gebruikte identificatiecriterium. Onder 

‘allochtoon’ verstaan we een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Aan de hand van de 

klassenlijst is een indeling gemaakt naar allochtone-autochtone leerlingen. Ik heb geen afsplitsing gemaakt naar 

klassieke, niet-westerse en westerse allochtonen. Voor onze hypothese ‘allochtone leerlingen lezen minder vaak 

Nederlandse boeken dan autochtone leerlingen’ is deze indeling voldoende. 
  

                                                                 
37

 (Appel, 2008) p 345-360 
38

 (http://nos.nl/artikel/498280-wachtlijsten-voorschool-groeien.html) 
39

 (Broeder, 2012) 



Projectverslag Jeugdliteratuur – Nita – KarinH – KarinvW  

41 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van het totaal aantal respondenten (87) behoort 46% tot de categorie ‘autochtone leerling’ en 54% tot de categorie 

‘allochtone leerling’.  

 

Leesattitude 
Door vragen in de enquête op te nemen over de leesattitude, de houding om op een positieve of negatieve wijze te 

reageren op het lezen van (Nederlandstalige) boeken, is op te maken of jongeren het nuttig vinden (utilitaire 

component) of plezierig vinden (hedonistische component) om te lezen. 

Wat niet in het literatuuronderzoek naar voren komt, maar waar ik wél benieuwd naar ben, is of allochtone leerlingen 

minder vaak Nederlandse boeken lezen dan autochtone leerlingen. Ik verwacht, dat autochtone en allochtone 

leerlingen aangeven boeken te lezen in de thuistaal of eerste taal. Ik heb drie vragen gesteld, waarin ik een duidelijk 

verschil tussen allochtone en autochtone leerlingen verwacht:  

1. het altijd/meestal/soms/nooit lezen van boeken in de Nederlandse taal; 

2. in welke taal leerlingen zelf het liefst lezen en 

3. in welke taal ze het liefst voorlezen aan broers of zussen. 
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Aan de hand van de antwoorden is vervolgens een analyse te maken op verschillen in bijvoorbeeld de voorkeur voor 

bepaalde thema’s van allochtone en autochtone jongeren, een differentiatie naar meisjes en jongens, enz. In dit 

onderdeel van het praktijkonderzoek beperk ik me tot de vragen met betrekking tot het lezen van boeken in het 

Nederlands en in welke taal de leerlingen het liefst boeken lezen en (voor)lezen aan broers of zussen.  

Daarnaast kijk ik naar de leesattitude: zijn er verschillen in de houding van allochtone en autochtone leerlingen over het 

plezier in lezen en het nut van lezen. Uit de antwoorden op de enquêtevraag ‘Waarom lees je’ heb ik gekeken of de 

autochtone leerlingen andere redenen aangeven, dan hun allochtone leeftijdsgenoten.  

 

Bevindingen 
Een verrassende bevinding uit het onderzoek van Stokmans en Broeder is dat allochtone leerlingen in hun vrije tijd 

evenveel blijken te lezen als autochtone leerlingen. Bij de leesomvang gaat het om de leesfrequentie en de 

hoeveelheid.  Voor leesomvang zijn de verschillen tussen de allochtone en autochtone jongeren klein. Ook blijkt dat de 

verschillen in leesklimaat sterker bepaald worden door opleiding (hoogopgeleiden lezen meer), sekse (vrouwen lezen 

meer), en leeftijd (volwassenen lezen meer) dan door etniciteit. Ook wijst het onderzoek uit dat er geen verschillen zijn 

tussen allochtone en autochtone leerlingen in leesomvang, leesvaardigheid en hun oordeel over het boekenaanbod.  

 

Maar hoe zit het met het (voor)lezen in de Nederlandse taal? Ik verwacht dat hier een verschil is te zien tussen 

allochtone en autochtone jongeren. Onze groep respondenten bestaat voor 54% uit allochtone leerlingen. De 

samenstelling van de vierde klas is 25% autochtone leerlingen en 75% allochtone leerlingen, dus in de resultaten van 

deze klas moeten de verschillen duidelijk zichtbaar zijn. De resultaten blijken anders dan verwacht:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verreweg de grootste groep leerlingen (88%), namelijk 77 van de 87 ondervraagde respondenten, leest altijd of meestal 

boeken in het Nederlands. In klas 4 leest één leerling soms in het Nederlands en de rest leest altijd/meestal in het 

Nederlands. Dit zou verklaard kunnen worden uit het feit dat voor het vak Nederlands verplichte boeken in het 

Nederlands gelezen moeten worden. 

 

Ik heb daarom in de enquête een vraag opgenomen in welke taal de leerling het liefst boeken leest. En ook op deze 

vraag zijn de resultaten verrassend. Het grootste deel van alle respondenten (82,8%) geeft aan het liefst in het 

Nederlands te lezen, namelijk 72 van de 87 ondervraagde leerlingen. Van de overige talen waarin leerlingen het liefst 

lezen is Engels het meest genoemd. Opvallend is, dat in verhouding met de andere klassen, de meeste leerlingen in de 

vierde klas het liefst lezen in de Nederlandse taal. 
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Opvallend zijn ook de resultaten te noemen over het voorlezen aan broers en zussen. Als leerlingen voorlezen aan 

anderen, dan doet ongeveer 90% van de respondenten dat het liefst in de Nederlandse taal. Van alle leerlingen in klas 1 

lezen drie leerlingen (jongens) het liefst voor aan broers of zussen in een andere taal dan Nederlands, namelijk Engels 

en Arabisch. In klas 2 lezen twee leerlingen (jongens) voor in het Turks. Eén meisje uit klas 3 leest voor in het Servisch. 

Twee leerlingen (een jongen en een meisje) uit klas 4 lezen het liefst voor aan broers en zussen in het Turks. Opvallend 

is, dat van de overige talen Engels niet het meest genoemd wordt als ‘voorleestaal’, maar Turks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen is plezierig én nuttig 
In ons praktijkonderzoek zijn ook vragen opgenomen over de leesattitude, de houding om op een positieve of negatieve 

wijze te reageren op het lezen van (Nederlandstalige) boeken. Lezen allochtone leerlingen om de woordenschat te 

verbreden of lezen ze omdat ze het plezierig/leuk vinden? En is er een verschil tussen allochtone en autochtone 

jongeren? 
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De allochtone vmbo-leerlingen in de eerste twee klassen, die ook boeken lezen in een andere taal, geven het meest aan 

dat ze boeken lezen om de taal te verbeteren en hun woordenschat te vergroten (nuttig). Daarnaast geven veel 

leerlingen aan, dat ze het leuk vinden om te lezen. In klas 3 geven de leerlingen héél vaak aan dat ze lezen omdat het 

moet van school en om een boekverslag te maken (noodzaak).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als we deze cijfers afzetten tegen de autochtone leerlingen in ons praktijkonderzoek dan blijkt dat de autochtone 

leerlingen positiever scoren op de leesattitude, lezen is plezierig. Zeker als je kijkt naar de vierde klas, waarbij bijna alle 

leerlingen aangeven dat ze lezen omdat ze het leuk vinden. En bij het nut van lezen scoren juist de allochtone leerlingen 

hoger dan de autochtone leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie in relatie tot de hypothese 
In ons praktijkonderzoek hebben we een onderdeel van het leesklimaat ondervraagd, de leesattitude. Gezien de 

uitkomsten uit ons praktijkonderzoek kan ik tot de conclusie komen, dat onze resultaten overeenkomsten vertonen (op 

de onderzochte onderdelen) met de onderzoeksresultaten van Stokmans en Broeder. Zij stellen dat autochtonen over 
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het algemeen hoger scoren, dan allochtonen op de leesattitude (‘lezen is plezierig’) met een kanttekening dat de 

verschillen tussen de volwassenen groter zijn dan de verschillen tussen de jongeren. Bij het nut van lezen scoren juist 

de allochtonen hoger dan de autochtonen.  

In ons praktijkonderzoek onderstrepen we deze uitkomsten over de scholieren. De autochtone leerlingen uit ons 

onderzoek scoren aanzienlijk hoger op ‘lezen is plezierig’, waarbij het verschil bij tussen de eerste klas en de ‘oudere’ 

leerlingen in klas 4 aanzienlijk groter is. Net zoals in het literatuuronderzoek, scoren ‘onze’ allochtone leerlingen hoger 

op het nut van lezen, dan hun autochtone leeftijdsgenoten op school. 

 

De verschillen in leesklimaat tussen autochtonen en allochtonen worden veel sterker bepaald door de leeftijd 

(volwassenen lezen meer), geslacht (vrouwen lezen meer) en opleidingsniveau (hoogopgeleiden lezen meer) dan door 

etniciteit. De onderzoekers geven als aanbeveling dat in leesbevorderingsprojecten vooral rekening moet worden 

gehouden met opleidingsniveau en geslacht. Het effect van een leesbevorderingsproject voor allochtonen is 

waarschijnlijk vergelijkbaar met het effect bij jongeren met laagopgeleide ouders.  

 

Dat ik had verwacht dat allochtone leerlingen minder vaak Nederlandse boeken lezen dan autochtone leerlingen is een 

verkeerde veronderstelling geweest. Niet alleen lezen allochtone jongeren hun boeken meestal in het Nederlands, zoals 

hun autochtone leeftijdsgenoten, ook lezen ze het liefst in de Nederlandse taal.  
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Leesgedrag bij jongens en meisjes 
(door: Nita Westerbeeke) 

 

Zijn er verschillen in leesgedrag tussen jongens en meisjes? 
Mensen houden wel of niet van lezen.  Voor de opgroeiende jeugd wordt heel wat gedaan om het lezen te stimuleren. 

Er zijn verschillende projecten op het gebied van fictie en poëzie. Zo zijn er onder andere  de Kinderboekenweek
40

, de 

Jonge Jury
41

, de Nederlandse Kinderjury
42

, Doe maar dicht maar
 43

 en de Poëzieweek
44

 . Jongeren worden op hun 

wenken bediend om interesse te ontwikkelen voor het lezen en zelf schrijven. In het middelbaar onderwijs wordt ook 

aandacht besteed aan boeken en gedichten. Deels als verplichting voor ‘de te lezen lijst’ en deels, omdat veel docenten 

Nederlands een passie hebben voor hun vak en maar wat graag dit onderwerp op de agenda zetten. Een geuite klacht is 

vaak, dat er niet genoeg tijd is voor fictieonderwijs op de middelbare school. Uit een onderzoek van vakdidacticus Theo 

de Witte
45

 blijkt, dat een gedegen gestructureerd model voor fictieonderwijs ontbreekt. De Witte heeft in 

samenwerking met diverse organisaties, waaronder de Stichting Lezen en het Ministerie van Onderwijs de website 

‘Lezen voor de lijst’
46

 ontwikkeld
47

. 

Stichting Lezen gaf in samenwerking met het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) aan Frank Huysmans de 

opdracht onderzoek te doen naar het leesgedrag van kinderen in de leeftijd van zeven tot vijftien jaar. In het onderzoek 

van Frank Huysmans is één van de deelvragen: In welke opzichten verschillen de leeswerelden van meisjes en jongens 

van elkaar? Aan bod komen onder andere de leesfrequentie en de leesattitude, én hoe dit verandert bij het opgroeien. 

Vervolgens passeren het genre en type boeken van voorkeur de revue. Steeds worden daarbij de verschillen tussen 

meisjes en jongens en tussen de leeftijden belicht. Hierdoor is het mogelijk de verschillen tussen jongens en meisjes 

voor de groep twaalf- tot vijftienjarigen te filteren uit de resultaten van dit onderzoek. 

Onderzoeksgroep 

Voor ons praktijkonderzoek is een enquête samengesteld. De enquête is uitgezet op een vmbo-school in Schiedam. De 

onderzoeksgroep bestond uit een eerste tot en met vierde klas vmbo-tl. Op deze manier worden gemiddelde leerlingen 

in de onderzoeksgroep onderzocht. Er zijn nog twee niveaus boven en onder de onderzoeksgroep binnen het vmbo.  De 

relevante enquêtevragen zijn in dit verslag uitgewerkt.  

De data van de enquête zijn verwerkt op basis van het totaal aantal antwoorden. Voor deze opzet is gekozen, omdat 

door de respondenten bij sommige vragen meer dan één antwoord is gegeven. 

Om de resultaten uit het onderzoek van Frank Huysmans te vergelijken met de praktijk, zijn vragen opgenomen over de 

leeftijd en de sekse van de leerlingen. Ook is er gekozen voor een vermelding van het leerjaar van de leerling. De groep 

respondenten bestaat uit 87 personen, waarvan 56% jongens en 44% meisjes zijn.  

                                                                 
40

 (Kinderboekenweek, 2014) 
41

 (Jonge Jury, 2014) 
42

 (Nederlandse Kinderjury, 2014) 
43

 (Doe maar dicht maar, 2014) 
44

 (Poëzieweek, 2014) 
45

 (Witte, Het oog van de meester, 2008) 
46

 (Witte, Lezen voor de lijst, 2014) 
47

 (Ros, 2010) 
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De groep bestaat uit 38 meisjes en 49 jongens in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar. 
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Per klas zijn de leeftijden als volgt ingedeeld: 

 

 

 

 

 

Hoe komen leerlingen aan boeken? 
Uit het onderzoek van Huysmans komt naar voren, dat leerlingen uit de onderzochte leeftijdsgroep veel boeken lenen 

van ouders, maar dat zij ook frequente bezoekers zijn van de bibliotheek. Leerlingen kopen ook boeken of krijgen deze 

cadeau. Het bibliotheekbezoek loopt terug bij jongens vanaf twaalf jaar en van de vijftienjarigen zegt een kwart nooit 

naar de bibliotheek te gaan. Bij meisjes is dit in mindere mate het geval. 

Uit het praktijkonderzoek blijkt, dat de meeste respondenten naar de bibliotheek gaan voor het verkrijgen van boeken.  
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Het lenen van boeken voert, zowel bij jongens als meisjes, de boventoon. Meisjes blijken uiteindelijk minder vaak 

boeken te kopen, dan jongens. Opvallend is, dat in de eerste klas jongens veel meer boeken lenen, dan meisjes. Echter 

in de vierde klas is dit volledig omgedraaid. In de onderzochte leeftijdsgroepen zit de groep twaalfjarigen jongens in klas 

1. In het onderzoek van Huysmans wordt gesteld, dat bij jongens vanaf twaalf jaar het bibliotheekbezoek terugloopt. 

Uit het praktijkonderzoek blijkt wel een afname van het bibliotheekbezoek bij jongens op die leeftijd, maar dit stijgt 

weer enorm in de derde klas. Bij meisjes loopt het lenen van boeken vanaf twaalf jaar sterk op. 
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Waarom lezen jongens en meisjes? 
Het is interessant inzicht te krijgen in de redenen van kinderen voor lezen. In het praktijkonderzoek is daarom een open 

vraag gesteld: Waarom lees je?  

 

Het is verrassend te zien, dat het antwoord het is leuk bovenaan staat. Hierna volgen voor school en voor verbetering 

van het Nederlands. Uit het praktijkonderzoek blijkt, dat leerlingen in de leeftijdsgroep twaalf tot vijftien jaar lezen leuk 

vinden. Hoe is de verdeling onder jongens en meisjes? 
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Zowel jongens als meisjes vinden lezen leuk. Meisjes geven aan, dat ze lezen vooral interessant en een goede afleiding 

vinden. Jongens vinden het belangrijk ter verbetering van hun Nederlands, maar zij scoren ook hoog op omdat het moet 

en saai/ik lees nooit. Het maken van boekverslagen scoort bij meisjes hoog. In de categorie ‘overig’ variëren de 

antwoorden van de respondenten van ‘daarom’ tot ‘omdat ik dan in een andere wereld ben’.  

 

  

 

In het onderzoek van Huysmans komt naar voren, dat de groep jongens, die zegt nooit te lezen vanaf elf jaar groeit. Bij 

meisjes begint dit vanaf veertien jaar. Uit ons praktijkonderzoek blijkt, dat vooral jongens uit klas 3 in de leeftijd van 

veertien en vijftien jaar aangeven nooit te lezen. Bij meisjes is dit te verwaarlozen. Het aantal jongens in deze klas, dat 

niet leest ligt op 50%. Het antwoord ‘omdat het moet’ ligt bij meisjes en jongens gelijk  en speelt voornamelijk in de 

derde en vierde klas een rol. Vooral leerlingen van de tweede klas lezen voor school. 

Waarom vinden leerlingen een boek goed? 
Het is interessant te weten, waarom leerlingen een boek goed vinden. Op deze open vraag kwamen uiteenlopende 

antwoorden. Spanning en leuk werden aangegeven als voornaamste redenen om een boek goed te vinden. De 

categorie ‘overig’ bestond uit antwoorden zoals: het is knap, dat iemand dit verzonnen heeft, het einde van een boek, 

als het mooi in elkaar overloopt, omdat ik wil weten wat er gebeurt en het boek trekt mijn aandacht. Leerlingen hebben 

een duidelijk mening, waarom zij een boek goed of slecht vinden. 

Tussen jongens en meisjes is er niet zo’n groot verschil bij de hoogst scorende antwoorden. Wel vinden jongens het 

belangrijk, dat een boek boeit en ontspannend is. Zij gaan ook voor een goed verhaal. Meisjes scoren hoog op emoties, 

willen meeleven, maar het moet wel realistisch zijn. Opvallend is, dat vooral jongens het leerzaam en ook belangrijk 

vinden voor de verbetering van hun Nederlands. Beide seksen zien lezen ook als tijdverdrijf. 
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Hoe worden de leerlingen beïnvloedt bij hun keuze? 
Welke redenen hebben de leerlingen voor de keuze van een boek? Net zoals bij het onderzoek van Huysmans staat  de 

titel en omslag(tekst) bovenaan. De verplichting door een leraar en de mening van ouders en vakmensen (leraar, 

bibliothecaris) spelen ook een rol, namelijk bij 23% van de respondenten.  Ook de mening van vriend(innen) scoort 6%. 

De invloed van belangrijke personen in de directe omgeving van de leerlingen, bepalen voor een deel de keuze voor 

een boek. Leerlingen hebben wel een eigen mening, maar worden blijkbaar toch beïnvloed door hun omgeving. Dit is 

van belang bij het stimuleren van lezen en activiteiten, die met lezen te maken hebben. De mening van broers en 

zussen is te verwaarlozen. 
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Er zijn natuurlijk nog totaal andere redenen, waarom leerlingen kiezen voor een boek. Het zoeken van informatie, het 

uitbreiden van kennis, maar ook de fantasie en het herkennen van emoties spelen een rol. Voor de totaalgroep liggen 

alle antwoorden dicht bij elkaar. De herkenning van emoties scoort iets  lager, dan de andere antwoorden. 

 

Wanneer we kijken naar het verschil tussen jongens en meisjes, dan zien we dat de herkenning van emoties bij meisjes 

wél een rol speelt en bij jongens veel minder.  

Het zich verplaatsen in een andere wereld neemt bij jongens vanaf het twaalfde jaar af, terwijl het bij meisjes juist 

toeneemt. In de derde klas is het zoeken naar informatie bij beide seksen hoog.  

 

Kennis uitbreiden scoort bij jongens hoger, dan bij meisjes. De piek in de vierde klas bij de meisjes, ten aanzien van de 

uitbreiding van de kennis, kan liggen in de hogere leeftijd van de meisjes in de vierde klas van de onderzoeksgroep. 
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Welke genre is favoriet? 
Zowel in het onderzoek van Huysmans, als in ons praktijkonderzoek komt spanning & avontuur als favoriet genre naar 

voren.  De populariteit neemt iets af naar de vierde klas toe, maar het blijft het favoriete genre. Humor scoort in de 

eerste drie klassen ook hoog. In de tweede klas neem fantasie een belangrijke positie in. Dit kan worden verklaard door 

boeken zoals de Harry Potter-serie en de Grijze jager-serie.  
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Is er verschil tussen jongens en meisjes? Bij de jongens zien we, dat het genre spanning & avontuur oploopt tot de 

derde klas, maar in de vierde klas daalt de interesse in dit genre zeer sterk. Jongens in de vierde klas gaan meer voor 

thrillers. Ook humor is goed vertegenwoordigd bij de jongens tot en met de derde klas. De meisjes geven ook de 

voorkeur aan spanning & avontuur, behalve in de derde klas. In deze leeftijdsfase gaan meisjes meer voor de romantiek 

en de liefde. In de vierde klas wint bij de meisjes toch de spanning & avontuur. 
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Als laatste is het interessant te zien of het lezen afneemt, ten aanzien van het jaar ervoor. In het onderzoek van 

Huysmans is een afname te zien in het lezen, naarmate de leerlingen ouder worden. Wij hebben de vraag gesteld of zij 

dit jaar meer boeken lezen, dan vorig jaar.  

 

In de resultaten van de totaalgroep wordt duidelijk, dat de eerste klas duidelijk niet meer leest dan vorig jaar (de 

basisschool). Vanaf de tweede klas wordt meer gelezen. Alleen in de derde klas blijft het gelijk ten opzichte van vorig 

jaar en in de vierde klas lezen leerlingen duidelijk weer meer dan het jaar ervoor. Hoe is de verdeling bij de jongens en 

de meisjes? 

 

Bij de jongens zien we, dat in de eerste en derde klas niet méér wordt gelezen dan het voorgaande jaar en in de tweede 

klas is dit gelijk gebleven. In de vierde klas is een stijging van het aantal gelezen boeken te zien ten opzichte van het jaar 

ervoor. 
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Bij de meisjes is een stijging te zien in alle klassen, behalve de eerst klas. Meisjes blijken, net als in het onderzoek van 

Frank Huysmans, meer te blijven lezen ten opzichte van voorgaande jaren. 

Wordt er meer of minder gelezen door school?  
De leerlingen, die aangeven meer te lezen ten opzichte van het vorige jaar, hebben we gevraagd of dit door school 

komt. 

 

Uit de resultaten blijkt, dat vooral in de tweede en derde klas hierop positief is geantwoord. Is er nog een verschil aan 

te geven tussen jongens en meisjes? Uit de grafieken blijkt duidelijk dat jongens vinden, dat ze meer lezen vanwege 

school. Meisjes vinden van niet. 
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Conclusie 
Concluderend kan gesteld worden, dat onze onderzoeksgroep lezen leuk vindt. Ze houden het meest van spannende 

boeken, maar zijn ook geïnteresseerd in andere genres. Uit het onderzoek van Huysmans kwam een afname in 

leesgedrag naar voren. Uit ons praktijkonderzoek blijkt, dat zowel de meisjes als de jongens lezen en dat de afname in 

onze onderzoeksgroep wel mee valt. Hoewel de jongens het gevoel hebben meer te lezen door school, is dit bij de 

meisjes niet het geval. 

De bibliotheek neemt nog steeds een belangrijke plaats in, als het gaat om het verkrijgen van boeken. Jongens weten 

de weg naar de boekhandel meer te vinden, dan meisjes. De afname van bibliotheekbezoek vanaf elf jaar bij jongens 

vinden we wel terug in ons onderzoek, maar deze afname verandert in de derde klas weer in een toename. Bij meisjes 

is er alleen een stijgende lijn. 

Als belangrijkste reden voor het kiezen van een boek staan, zowel in het onderzoek van Huysmans als in ons eigen 

onderzoek, de omslag en de (flaptekst) bovenaan.  Bij de keuze voor boeken is echter ook de rol van ouders, docenten 

en de bibliothecaris nog steeds van invloed. Dit is een belangrijke uitslag voor het enthousiasmeren van leerlingen. In 

aansluiting op dit onderzoek hebben we een website opgezet om de doelgroep te stimuleren te lezen en met taal bezig 

te zijn. Kennelijk is dit niet voor niets gebleken en kan een website in het fictieonderwijs worden geïntegreerd. 

Hetzelfde zien we bij de website van vakdidacticus Theo de Witte, www.lezenvoordelijst.nl.
48

 We kunnen inspelen op 

redenen, die leerlingen aanvoeren voor het lezen, zoals genre, het maken van boekverslagen, het verbeteren van het 

Nederlands en omdat lezen gewoon leuk is. Op onze website hebben we gekozen voor een genre-indeling van de 

boeken en we hebben de website voorzien van verschillende informatiebronnen over boeken en taal. Het is eigenlijk 

heel eenvoudig voor de leerling: lezen is leuk om te doen. Als wij dit uitdragen op de website, komt het vast 

helemaal goed. 

  

                                                                 
48

 (Witte, 2014) 
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Hoofdstuk 7: Website De Boekenplank 
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Keuzeopdracht 
In de media lezen we overal, dat de mate waarin jongeren lezen, afneemt, zeker als ze boven 12 jaar zijn. Zoek een 

willekeurige bron op internet en bijna ieder (lees)onderzoek uit Nederland of België bevestigt dit. Toch wordt lezen 

door ‘de maatschappij’ als belangrijk ervaren. Uit ons onderzoek blijkt, dat de ontlezing bij jongeren wel meevalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ons praktijkonderzoek kwam duidelijk naar voren dat jongeren meer tijd besteden aan andere media, zoals 

Facebook, games en televisie. Jongeren gebruiken bijna dagelijks een computer en surfen wat af. Het is gemakkelijker 

dan het bezoeken van de bibliotheek. Maar de leerlingen uit onze onderzoeksdoelgroep vinden het lezen van boeken 

wel heel leuk. Dat is de belangrijkste reden om boeken te lezen. Ze geven aan dat bijvoorbeeld een bepaald genre, het 

maken van boekverslagen, het verbeteren van het Nederlands en het leesplezier als vermaak, gegronde redenen zijn 

om een boek te pakken.  

 

Om de website aan te laten sluiten bij de interesses van de leerlingen hebben we naast nuttige zaken, zoals 

boekrecensies, wetenswaardigheden over schrijvers, illustratoren, vertalers en informatie over juryrapporten, ook 

‘leuke’ informatie op de website geplaatst: puzzels, filmpjes, trailers, Harry Potter-games, stellingen met een 

mogelijkheid om hierop te reageren. Ook geven we de sociale media een prominente plaats op de website.  

De website moet interessant en aantrekkelijk zijn om verder te kijken (en te blijven ‘hangen’ op de site). Lezen is leuk! 
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Stel, je krijgt 2.500 euro om een leesbevorderingsproject uit te voeren … 
Die uitdaging gaan we aan! Omdat we deze opdracht serieus aanpakken, hebben we besloten om een website te 

maken, die een toegevoegde waarde biedt. Er zijn immers al zo veel websites op het gebied van de Nederlandse taal en 

jeugdboeken. Vanuit de conclusies van het praktijkonderzoek hebben we goed nagedacht over de doelgroepen, die we 

willen bereiken met de website. Daarvoor hebben we een uitgebreid communicatie- en promotieplan opgesteld.  

 

De primaire doelgroep van onze website is ‘jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar’. Uit literatuuronderzoeken en 

uit ons praktijkonderzoek blijkt, dat de onderzoeksgroep lezen leuk vindt. Ze houden het meest van spannende boeken, 

maar zijn ook geïnteresseerd in andere genres. Ook blijkt dat zowel de meisjes als de jongens lezen en dat de afname in 

leesgedrag in onze onderzoeksgroep wel mee valt 

 

Een tweede primaire groep is ‘docenten Nederlands’. We bieden de docenten een overzicht van verschillende soorten 

lesmaterialen. Veel van het materiaal is op internet te vinden, maar dan moet je wel goed zoeken. Dat hebben wij 

alvast gedaan! Daarnaast hebben we zelf lesmateriaal ontworpen en geplaatst op de pagina ‘voor docenten’. Uiteraard 

vragen we de bezoekers van deze pagina om feedback. Zijn er nog tips en suggesties?  

 

Lanceren website 
We hebben met veel passie, inzet en liefde voor de Nederlandse taal deze website gemaakt. We gaan de website dan 

ook daadwerkelijk lanceren en up-to-date houden. De promotie van de website is al op kleine schaal opgestart: op onze 

stagescholen hebben we het project en onze ‘boekenplank’ besproken en onder de aandacht gebracht. Aan het einde 

van het eerste studiejaar starten we met de ‘echte’ promotie. In hoofdstuk 8 is een communicatie- en promotieplan 

voor de website opgenomen.  

 

Link 
www.boekenplank.weebly.com 
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Hoofdstuk 8: Promotie website 
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Communicatie en promotie website 
Zonder promotie komt niemand op je website. Daarom is een gedegen (marketing)communicatieplan een belangrijk 

onderdeel bij het introduceren van de website. Marketingcommunicatie is het onderdeel van de communicatie dat zich 

richt op de markt, op de promotie. Alle instrumenten waarmee je het keuzegedrag van de doelgroepen positief 

probeert te beïnvloeden, vormen samen de marketingcommunicatiemix.
49

  Dit hoofdstuk gaat over de communicatie, 

het bekendmaken van de website bij de beoogde doelgroepen met een gedragseffectdoelstelling.  

 

Effectdoelstelling Tijdsduur 

 Langdurig Kortdurend 

Kennis/attitude (‘thema’) 

 

 

Gedrag (‘actie’) 

reclame 

sponsoring 

 

persoonlijke verkoop 

DM-communicatie 

beurzen/tentoonstellingen, public 

relations, marketing, voorlichting 

 

promotie 

winkelcommunicatie 

 Overzicht instrumenten marketingcommunicatie (Floor en Van Raaij, 2005) 

 

Vanwege de beperkte financiële middelen voor promotiekosten is het op dit moment (nog) niet realiseerbaar om de 

website landelijk uit te rollen. We beperken ons vooralsnog in dit communicatieplan tot de regio Rotterdam en 

omgeving. 

 

8.1 Communiceren in vier stappen 
 

Of het nu gaat om een nieuw product, een nieuwe werkwijze of de introductie van een website: we willen dat onze 

doelgroepen laten weten. Hoe? We plannen de communicatie (en promotie) aan de hand van de volgende vier 

basisvragen: Wie willen we bereiken? Wat willen we bereiken? Wat hebben we te vertellen? Hoe brengen we de 

boodschap over? 

 

1. De doelgroep: Wie willen we bereiken?  

Wie hebben we voor ogen met de communicatieactie? We willen een breed publiek aanspreken: van docenten tot 

iedereen die boeken leest of moet lezen.  

• middelbare scholieren (segmentatie) *) 

• professionals op middelbare scholen (docenten Nederlands, sectie Nederlands) 

• (school)bibliotheken 

• medestudenten lerarenopleiding Nederlands 

 

We proberen met de vormgeving, stijl en toonzetting de gewenste ‘klik’ teweeg te brengen. We spelen in op specifieke 

behoeften (plezier, gemak, interactie, etc.).We hebben nagedacht over hoe onze doelgroepen het best zijn te 

benaderen; via persoonlijke afspraken, social media, brief of andere schriftelijke middelen zoals folders en posters, of 

een combinatie hiervan. Uiteraard betrekken we in onze communicatieaanpak ook de verenigingen en locaties die 

(vaak) worden bezocht middelbare scholieren.  

 

*) In de communicatie-uitingen houden we rekening met de verschillende leeftijdscategorieën en jongens/meisjes.   

 
  

                                                                 
49

 (Floor, 2006) Marketingcommunicatiestrategie 
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2. De doelstelling: Wat willen we bereiken? 

Het doel van de communicatie is tweeledig: 

• kennisniveau: professionals, bibliotheken, medestudenten en 

middelbare scholieren informeren over de website. 

• gedrag/houdingsniveau: docenten Nederlands en middelbare 

scholieren stimuleren om gebruik te maken van de website. 

 

Onze medestudenten die al werkzaam zijn op een middelbare 

school en de (school)bibliotheken zijn voor ons een belangrijke 

intermediair in de communicatie met de doelgroep ‘middelbare 

scholieren’. 

 

De concrete doelstellingen 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is 90% van alle docenten 

Nederlands op de middelbare scholen in Rotterdam op de hoogte 

van het nut en de mogelijkheden van 

www.boekenplank.weebly.com. Zij informeren hun leerlingen 

over de website. Ook is 90% van de (school)bibliotheken in 

Rotterdam op de hoogte van de introductie van de website. 

(kennis) 

 campagneposter A4 

 

80% van de bibliotheken en van alle docenten Nederlands op de middelbare scholen in Rotterdam staat positief 

tegenover het nut en de mogelijkheden van www.boekenplank.weebly.com. Zij vinden het een goed initiatief om de 

leerlingen op hun middelbare school kennis te laten maken met de website. (houding) 

 

40% van alle docenten Nederlands op de middelbare scholen in Rotterdam gaat daadwerkelijk de website bij een 

Nederlandse les inzetten. Zij stimuleren hun leerlingen om de website te gebruiken. (gedrag) 

 

3. De boodschap: Wat hebben we te vertellen? 

Natuurlijk moet ook de boodschap worden afgestemd op activiteit en doelgroep(en). De eersteklassers van de 

middelbare school benader je op een andere manier met een andere boodschap dan de professionals, die we willen 

uitnodigen gebruik te maken van het lesmateriaal op de website. 

 

Goed afstemmen 

Soms is een brief of folder voldoende, in andere gevallen moeten we de gehele range aan middelen inzetten. De 

website www.boekenplank.weebly.com zal steeds een prominente rol spelen in onze communicatie. Bij promotie is 

voor een bepaalde vormgeving gekozen. Die basis voor de vormgeving handhaven we en werken we uit voor diverse 

middelen/producten. 

 

4. De middelen: Hoe brengen we de boodschap over?  

Het beste resultaat bereiken we als we verschillende middelen naast elkaar gebruiken en liefst op een manier dat ze 

elkaar aanvullen en versterken. Een mondelinge presentatie bij professionals over de website vullen we bijvoorbeeld 

aan met een documentatiemap met aanvullende informatie, zoals de opzet van de website, het beschikbare 

lesmateriaal, folders en posters. De informatiemap bevat alle informatie die op een later tijdstip goed doorgelezen kan 

worden. Het promotiemateriaal, de printed materials (folders, posters), plaatsen we ook op de website om het zo 

toegankelijk mogelijk te maken voor gebruik door bibliotheken en docenten.  
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Middelbare scholieren willen we veelal bereiken via de social media (banners plaatsen op veel gelezen websites, via 

Facebook, etc.) maar ook met posters op plaatsen met een hoog confrontatiebereik (denk aan bibliotheken, maar ook 

bij sportverenigingen, buurt/wijkcentra, etc.). 

 

8.2 De juiste communicatievorm 
 

Hoe bereiken we een goede middelenmix? Ons doel is naamsbekendheid van de website te verhogen en dan redden 

we het niet alleen met een freecard of een simpel foldertje. We kiezen voor een ‘campagne’ met uiteenlopende 

middelen in een hoge verschijningsfrequentie. Daarbij heeft mondelinge communicatie uiteraard de voorkeur 

(effectief), aangevuld met schriftelijk materiaal (documentatiemap met begeleidende brief en printed materials).  

Bij de keuze voor mediumtypen is gekeken naar:  

- visualisatie (zichtbaar maken van de boodschap) 

- functie: informeren, activeren en vermaak 

- ‘Umfeld’: de omgeving waar de communicatie-uitingen verschijnen 

- autoriteit/geloofwaardigheid door de afzender 

- confrontatiesituatie: de ideale omstandigheden (op straat en/of in de school) 

- selectiviteit: past het middel bij de doelgroep en wordt het meer dan gemiddeld gezien 

- actualiteit 

 

1. Campagne ‘Lezen is leuk!’ 

Het motto van onze website en van de campagne is ‘lezen is leuk!’. We stellen kant-en-klaar lesmateriaal en 

promotiemateriaal beschikbaar voor docenten Nederlands. Het doel hiervan is, docenten te voorzien van lesmateriaal 

met een toegevoegde waarde voor de lessen Nederlands. We willen een breed publiek aanspreken met de website: van 

docenten tot iedereen die boeken leest of moet lezen.  

 

Lesmateriaal 

Op een aparte webpagina plaatsen we divers lesmateriaal. Docenten kunnen het lesmateriaal downloaden en 

gebruiken. Bij het opgenomen lesmateriaal bieden we professioneel ontworpen A4-posters en folders in pdf-formaat 

aan. Dit wordt op maat gemaakt en we vragen hiervoor slechts een kleine bijdrage.  

Tips en suggesties van de professionals zijn uiteraard van harte welkom. We nodigen docenten dan ook uit om ideeën 

via het contactformulier aan ons door te geven. 

 

Promotiemateriaal 

Op een aparte webpagina plaatsen we professioneel ontworpen promotiemateriaal voor twee lessen ‘Maak een 

origineel boekverslag’ en ‘Schrijf een artikel voor een krant’. Docenten kunnen het ontwikkelde promotiemateriaal 

downloaden en gebruiken om leerlingen te enthousiasmeren voor het lezen van de boeken op de website. Bij deze 

twee lessen hoort ook een lesbrief voor de docent, waarin we een lesplan en ideeën voor de uitwerking van opdrachten 

hebben opgenomen. 

 

Het beste idee verdient een groot podium 

De beste ideeën verdienen het om aan een breed publiek getoond te worden. Dit kan een stimulans zijn voor leerlingen 

goed hun best te doen. Daarom bieden we aan, goede, serieuze ‘boekverslagen’ een plaats te geven op de website. 

Docenten kunnen aangeven met welke mooie, creatieve en originele ideeën de leerlingen komen.  
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Voorkant flyer A5        A4 poster lesmateriaal 

 

2. Informeren en communiceren 
 

Mondelinge communicatie 

De persoonlijke gesprekken krijgen een follow up met het toesturen van een brief met een verwijzing naar de website 

waar printed materials beschikbaar worden gesteld. 

 

Mondeling 

communicatiemiddel 

Wanneer geschikt? 

 

Let op: 

Persoonlijk gesprek 

 

• Doelgroep is beperkt van omvang 

• Doel is: uitwisselen van informatie; 

peilen van reacties, inspelen op vragen 

 

• Tijdsinvestering 

• Vastberadenheid en persuasief 

• Follow up 

 

Groepsbijeenkomst op 

locatie 

 

• Doelgroep is omvangrijk maar wel op 

één locatie bijeen te brengen 

• Doel is: uitwisselen van informatie 

 

• Regie en programma 

• Mogelijkheid om vragen te stellen of 

te reageren 

• Vertaal het onderwerp in een belang 

voor de doelgroep 

• Follow up 
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Schriftelijke communicatie 

Bij schriftelijk communicatie hebben we te maken met distributie: hoe krijgen we de informatie bij de doelgroep? Ons 

motto is ‘Wees creatief’. In een mailing verwerken we bijvoorbeeld een teaser (met een flyer als bijlage). Bijvoorbeeld 

met ieder mailcontact met de doelgroep sturen we (standaard) digitaal een folder mee over de website en de 

mogelijkheden (nuttige tips, nieuw materiaal). Een basis-lay-out voor de printed materials is aangeleverd door een 

grafisch vormgever. Hierdoor kunnen we zelf ‘gratis’ printed materials maken en up-to-date houden. 

 

Communicatiemiddel Wanneer geschikt? 

 

Let op: 

Mailing 

 

• Doelgroep is bekend (NAW-gegevens) 

• Doel is: aandacht trekken 

• Boodschap is actualiteitsgevoelig en 

kort en krachtig te formuleren 

 

• Actueel adressenbestand 

• Wervende schrijfstijl 

• Eenvoudige boodschap 

• Kort & bondig (één A4) 

• Actie: doe de geadresseerde een 

aantrekkelijk aanbod 

• Follow up 

 

Flyer  

 

• Doelgroep is bekend (NAW-gegevens) 

of bereikbaar 

• Doel is: aandacht trekken, interesse 

prikkelen 

• Boodschap is actualiteitsgevoelig en 

kort en krachtig te formuleren 

 

• Actueel adressenbestand 

• Geschikt als bijlage bij 'reguliere' post 

• Eenvoudige boodschap 

• Afwijkende vormgeving 

• Actie: doe de geadresseerde een 

aantrekkelijk aanbod 

 

Folder / brochure • Doelgroep is bekend (NAW-gegevens) 

of bereikbaar 

• Doel is: informatie geven 

• Boodschap is niet actualiteitsgevoelig 

 

• Wervende stijl (tekst en vormgeving) 

• Niet teveel informatie 

• Actuele verzendlijst of 

distributiepunten 

 

Nieuwsbrief *) 

 

• Doelgroep is bekend (NAW-gegevens) 

of bereikbaar (scholen) 

• Doel is: met regelmaat informeren 

over nieuwe feiten en ontwikkelingen 

• Boodschap verandert voortdurend; je 

hebt steeds nieuws te melden 

 

• Actualiteit 

• Vaste verschijningsfrequentie 

• Vluchtig karakter 

• Actueel adressenbestand 

• Herkenbaarheid in vorm, structuur en 

stijl 

 

Artikel 

 

• Doelgroep is bekend (NAW-gegevens) 

of bereikbaar (scholen) 

• Doel is: met regelmaat informeren 

over nieuwe feiten en ontwikkelingen 

• Boodschap is actualiteitsgevoelig en 

kort en krachtig te formuleren 

 

• Actueel adressenbestand 

• aanbieden aan redactie 

schoolmagazines 

• Persuasieve boodschap; uitleg van 

USP’s van de website 

 

*) we zijn ons ervan bewust dat een nieuwsbrief doelgroepen bindt, boeit en betrekt bij ons project; op dit moment is 

het echter niet haalbaar om tijd en middelen in te zetten om een nieuwsbrief met vaste verschijningsfrequentie te 

realiseren. 
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Digitale communicatie 

We proberen alle beschikbare communicatiemiddelen te benutten om meer verkeer naar de website te genereren. 

Daarom vermelden we onze URL in alle uitingen. De mogelijkheid om slim gebruik te maken van banners wordt op dit 

moment onderzocht. 

 

Communicatiemiddel Wanneer geschikt? 

 

Let op: 

Website 

 

• Doelgroep is zeer divers, variërend van 

toevallige voorbijgangers tot trouwe 

klanten 

• Doel is: divers, van actuele informatie 

tot achtergronden en interactie 

• Boodschap is divers 

 

• Makkelijk te onthouden URL 

• Overzichtelijke structuur/navigatie 

• Actuele inhoud 

• Interactieve mogelijkheden (geef 

bezoekers iets te lezen en te doen!) 

 

E-zine *) 

 

• Doelgroep is bekend (e-mail adres} 

• Doel is: periodiek aandacht trekken, 

verkeer genereren op de website 

• Boodschap is actualiteitsgevoelig en 

kort en krachtig te formuleren 

 

 

• Opt-in: we moeten toestemming 

hebben van de geadresseerden om 

hen een nieuwsbrief te sturen 

• Korte teksten met link naar website: 

zorg voor goede landingspagina 

• Aan- en afmeldmogelijkheid in elk e-

zine 

• Keuze geven tussen tekst- en HTML-

opmaak 

 

Banners 

 

• Doelgroep is divers 

• Doel is: aandacht trekken, verlokken 

tot bezoek aan de website 

• Boodschap is actualiteitsgevoelig 

(actie-gericht) 

 

• Diverse standaarden en formaten 

• Hoe groter het formaat, hoe beter 

• Hoe hoger de frequentie, hoe 

effectiever 

• Simpele boodschap 

 

Social media (Twitter, 

Facebook, Pinterest) 

 

• Doelgroep is divers 

• Doel is: aandacht trekken, verlokken 

tot bezoek aan uw website 

• Boodschap is actualiteitsgevoelig 

(actie-gericht) 

 

• Tijdsinvestering 

• Hoe hoger de frequentie, hoe 

effectiever 

• Gebruikers delen informatie met 

elkaar 

• Simpele boodschap 

 

 

*) voor een E-zine geldt hetzelfde als bij een nieuwsbrief; op dit moment is het niet haalbaar om tijd en middelen in te 

zetten om het communicatiemiddel te realiseren. 

 

 

 

 naamsbekendheid verwerven… door gebruik te maken 

 van een banner op diverse websites 

 

In een brainstormsessie, een creatief denkproces, hebben we de optimale match tussen middel, doel, doelgroep en 

boodschap proberen te vinden. De uitwerking van de brainstorm is opgenomen in de doelgroepen-middelenmatrix in 

paragraaf 8.3 
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8.3 De doelgroepen-middelenmatrix 
 

In ons communicatieplan hebben we grofweg twee primaire doelgroepen: de middelbare scholieren en de 

professionals. In de doelgroepen-middelmatrix worden de intermediairen ingezet om de naamsbekendheid van de 

website te verhogen. Deze doelgroepen hebben we nodig om onze primaire doelgroep ‘middelbare scholieren’ te 

bereiken. De professionals benaderen we op een persoonlijke wijze: via een gesprek, presentatie of bijeenkomst. Een 

artikel over het nut van de website wordt aangeboden aan de redacties van de schoolmagazines. 
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Middelbare scholieren 

 

   x x x x x x x 

Professionals: 

- middelbare scholen, docenten 

Nederlands 

- middelbare scholen, sectie 

Nederlands 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

   

x 

 

x 

 

Intermediairen: 

- (school)bibliotheken 

- medestudenten leraren-

opleiding Nederlands 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

   

x  

x  

overigen: 

- sportverenigingen 

- buurt/wijkcentra 

- uitgaansgelegenheden jeugd 

 

   

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

  

x  

x 

x 

 

 
 
8.4 Tijdpad en budget 
 

Het budget voor de introductie van de website is eigenlijk nihil. Karin H. heeft een grafisch vormgever gevraagd om 

kostenloos het eerste promotiemateriaal te ontwerpen (A4-posters, A5-flyers en banners). Ook is een basis-lay-out 

ontworpen voor de folders, flyers, freecard en posters. Deze basis-lay-out kunnen we zelf met tekst aanpassen, 

waardoor we op ieder moment over actuele printed materials kunnen beschikken. 
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Tijdpad 2014:  

Week 8 Conceptteksten folders, flyers, freecard, posters 

21-2 Opdracht grafisch vormgever voor basis lay-out printed materials 

 

Week 9 Brainstorm communicatie & promotie website 

 

Week 11 Definitieve versies folders, flyers, freecard, posters  akkoord 

 

Week 12/13 Website lanceren 

 

Week 14/15 Campagne naamsbekendheid doorspreken, voortgang 

 

Week 17 Start campagne ‘Lezen is leuk’ 

22-4 medestudenten benaderen (presentatie), persoonlijke brief met informatiemap gereedmaken 

 

Week 18 meivakantie: verspreiding freecards in uitgaansgelegenheden (jongeren) 

 

Week 19  

6-5 gesprekken inplannen op middelbare scholen, persoonlijke brief met informatiemap gereedmaken 

6-5 mailing aan (school)bibliotheken 

6-5 ophangen posters, neerleggen freecards en flyers (verspreiden onder doelgroepen) op diverse locaties 

(sportverenigingen, buurt/wijkcentra, etc.) 

 

Week 20  

16-5 voortgangsbijeenkomst teamleden: bespreken stand van zaken en openstaande/nieuwe acties 
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Hoofdstuk 9: Boekenlijsten met links naar 

recensies 
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Recensies 
 
In dit hoofdstuk zijn de boekenlijsten van de individuele groepsleden opgenomen. Bij ieder boek is een link opgenomen, 

die rechtstreeks verwijst naar de pdf-versie van de recensie op onze website www.boekenplank.weebly.com. 

 

Karin Hogervorst  
 

Fantasy 

1. Tonke Dragt: Geheimen van het Wilde Woud Recensie 

2. J.K. Rowling: Harry Potter en de Steen der Wijzen Recensie 

3. Toon Tellegen: Toen bijna niemand iets te doen had Recensie 

  

Hier-en-nu-verhalen: liefde, vriendschap, verdriet, pesten, familierelaties 

4. Els Beerten: Lopen voor je leven Recensie 

5. Simon van der Geest: Spinder (Gouden Griffel 2013) Recensie 

6. Francine Oomen: Hoe overleef ik (zonder) dromen? Recensie 

7. Carry Slee: Kappen Recensie 

8. Marita de Sterck: Wild vlees Recensie 

  

Hier-en-nu-verhalen: spanning & avontuur, detectives, griezelverhalen 

9. Cornelia Funke: De dievenbende van Scipio  Recensie 

10. Astrid Lindgren: De bende van de Witte Roos Recensie 

11. Otfried Preussler: Meester van de zwarte molen Recensie 

12. Mel Wallis de Vries: Vals Recensie 

  

Historische verhalen 

13. Thea Beckman: Kruistocht in spijkerbroek Recensie 

14. Benny Lindelauf: Negen Open Armen Recensie 

15. Anne Provoost: De arkvaarders Recensie 

16. Simone van der Vlugt: Schijndood Recensie 

17. Floortje Zwigtman: Schijnbewegingen Recensie 

  

Oorlogsverhalen 

18. Evert Hartman: Oorlog zonder vrienden Recensie 

19. Karlijn Stoffels: Mosje en Reizele Recensie 

20. Jan Terlouw: Oorlogswinter Recensie 

21. Sandi Toksvig: Hitlers kanarie Recensie 

  

Sciencefiction 

22. Tonke Dragt: Torenhoog en mijlen breed Recensie 

  

Andere culturen 

23. Lydia Rood: De ogen van de condor Recensie 

  

Poëzie 

24. Willem Wilmink: Ik snap het Recensie 

25. Willem Wilmink: Waar het hart vol van is Recensie 
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Nita Westerbeeke 
 

Fantasy 

1. John Flanagan: De grijze jager – De ruïnes van Gorlan Recensie 

2. J.K. Rowling: Harry Potter en de Steen der Wijzen Recensie 

3. Jan Terlouw: Koning van Katoren Recensie 

  

Hier-en-nu-verhalen: liefde, vriendschap, verdriet, pesten, familierelaties 

4. Arno Bohlmeijer: Rotzooi in mijn hoofd Recensie 

5. Guus Kuijer: Drie verschrikkelijke dagen Recensie 

6. Francine Oomen: Hoe overleef ik de brugklas? Recensie 

7. Carry Slee: Spijt! Recensie 

8. Simone van der Vlugt: Schuld Recensie 

9. Cynthia Voigt: Niemand anders dan ik Recensie 

  

Hier-en-nu-verhalen: spanning & avontuur, detectives, griezelverhalen 

10. M. Feth: De meisjesschilder Recensie 

11. Theo Hoogstraaten: Het Nerthusmysterie Recensie 

12. Anthony Horowitz: Het oma-komplot Recensie 

13. An Rutgers van der Loeff: Lawines razen Recensie 

14. Jan Terlouw: Briefgeheim Recensie 

  

Historische verhalen 

15. Thea Beckman: Het geheim van Rotterdam Recensie 

16. Imme Dros: Odysseus, een man van verhalen Recensie 

17. Floortje Zwigtman: Kersenbloed Recensie 

18. Dick Walda: Het mysterie van de Nachtwacht Recensie 

  

Oorlogsverhalen 

19. Evert Hartman: Oorlog zonder vrienden Recensie 

20. Anke de Vries: De rode handschoen Recensie 

  

Sciencefiction 

21. Tonke Dragt: Het geheim van de klokkenmaker Recensie 

22. Tonke Dragt: Dichtbij ver van hier Recensie 

  

Andere culturen 

23. Sjoerd Kuyper: Alleen mijn verhalen nam ik mee Recensie 

  

Poëzie 

24. Doe maar dicht maar 2009 Recensie 

25. Willem Wilmink: Ik snap het Recensie 
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Karin van Woudenberg 
 

Fantasy 

1. John Flanagan: De grijze jager – De brandende brug Recensie 

2. Rick Riordan: Percy Jackson en de bliksemdief Recensie 

3. J.K. Rowling: Harry Potter en de gevangene van Azkaban Recensie 

4. John Stephens: Smaragd Recensie 

  

Hier-en-nu-verhalen: liefde, vriendschap, verdriet, pesten, familierelaties 

5. Emmy Dullemond: Littekens Recensie 

6. Evert Hartman: Het onzichtbare licht Recensie 

7. Ad Hoofs: Rammen en remmen Recensie 

8. Francine Oomen: Hoe overleef ik een gebroken hart? Recensie 

9. Daan Remmerts de Vries: Tijgereiland Recensie 

10. Carry Slee: Lover of Loser Recensie 

11. Anke de Vries: Weg uit het verleden Recensie 

12. Valérie Dayre: Echt Lili Recensie 

  

Hier-en-nu-verhalen: spanning & avontuur, detectives, thriller 

13. Anthony Horowitz: Point Blanc Recensie 

14. Gideon Samson: Zwarte zwaan Recensie 

  

Historische verhalen 

15. Thea Beckman: Kruistocht in spijkerbroek Recensie 

16. Simone van der Vlugt: De Slavenring Recensie 

  

Oorlogsverhalen 

17. Caja Cazemier & Martine Letterie: Familiegeheim Recensie 

18. Jacques Vriens: Oorlogsgeheimen Recensie 

  

Sciencefiction 

19. Marie Lu: Legend Recensie 

  

Andere culturen 

20. Tine Bergen: Gaijin Recensie 

21. Marieke Dijkers: Obruni, obruni! Recensie 

22. Joke van Leeuwen & Malika Blain: Bezoekjaren Recensie 

23. Helen Vreeswijk: Eerwraak Recensie 

  

Poëzie 

24. Ted van Lieshout: Hou van mij Recensie 

25. Willem Wilmink: Waar het hart vol van is Recensie 
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Hoofdstuk 10: Logboek 
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Inleiding 
 

In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van de werkzaamheden, die we afzonderlijk en gezamenlijk hebben 

verricht voor het uitvoeren van de opdrachten ‘lezersonderzoek’ en ‘realiseren van een website’. In blok 2 is op 

dinsdagmiddag 1,5 contacturen voor het vak Jeugdliteratuur ingeroosterd. We komen dan ook wekelijks op 

dinsdagmiddag bijeen met onze werkgroep om de voortgang door te spreken. Aangezien het bouwen, het schrijven van 

de content, het vullen van een website met content en een goede afstemming tussen de individuele groepsleden 

(brainstorm, overleg, deadlines) een behoorlijke investering in tijd vraagt, gaan we uit van 2 extra uren per week in het 

gehele tweede blok (10 weken). Uitgegaan wordt van een aantal uren investering in het project van ongeveer 32 uur 

per persoon. In de afrondingsfase wordt verwacht dat de controle van de (eigen aangeleverde) teksten tot nog 

ongeveer één dag extra werk zal leiden, waarbij we in een realistische planning uitkomen tot een totale investering in 

tijd van ongeveer 40 uur per persoon in blok 2. 

 

Tijdens de eerste les van Jeugdliteratuur hebben we gezamenlijk de onderstaande onderwerpen (deelvragen) 

geformuleerd om in ons lezersonderzoek verder uit te werken. 

Wie: Deelvraag: Bron: 

Robin Staal *) Leesgedrag vmbo’ers Leesgedrag van vmbo-leerlingen – 

Stichting Lezen 

Nita Westerbeeke Verschil tussen jongens en meisjes of iets anders Nader te bepalen 

Karin Hogervorst Invloed etniciteit Verschillen in Leesklimaat – 

Stokmans, Broeder, MS 

Karin van Woudenberg Invloed omgeving (ouders, school, 

vrienden/vriendinnen etc.) 

Van woordjes naar jeugdliteratuur – 

Huysmans 

 

*) Aanvankelijk waren we met een studiegroep bestaande uit vier bevlogen docenten Nederlands in spe. Helaas heeft 

een studiegenoot voortijdig moeten afhaken. Hierdoor is het algemeen onderzoek naar het leesgedrag van vmbo’ers 

komen te vervallen. 

 

In dit logboek zijn opgenomen: de verslagen van de bijeenkomsten met de afspraken die gemaakt zijn, een schematisch 

overzicht van de activiteiten en de taakverdeling. 

 

Verslagen van de bijeenkomsten 

 
Startbijeenkomst project d.d. 24 oktober 2013 
 

 Wat Deadline 

1. Bestuderen en samenvatten van onze eigen bron bestuderen en samenvatten. De 

samenvatting kan bestaan uit een korte tekst of trefwoorden. 

Deze samenvatting op dropbox zetten. 

25-11 

2. Drie vragen bedenken aan de hand van onze eigen bron voor de uit te zetten enquête 

De vragen op dropbox zetten. 

25-11 

3. Karin W. schrijft van de korte tekst of trefwoorden een conceptstuk (de inleiding) van het 

onderzoeksverslag. 

Deze inleiding op dropbox zetten. 

25-11 

4. Opstellen van de concept-enquête aan de hand van de vragen die op dropbox staan. 25-11 

5. Maken van een opzet voor de lay-out van het te maken onderzoeksverslag. 

Deze opzet op dropbox zetten. 

25-11 

6. Opstellen van een (concept-)lijst met onderdelen (structuur, inhoud) voor de website. De 25-11 
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boeken en recensies komen er natuurlijk op onderverdeeld in genres. Ook kunnen we extra 

informatie en onderwerpen op de website plaatsen, die mogelijk interessant kunnen zijn 

voor onze doelgroep.  

Deze lijst op dropbox zetten. 

 

De deadline voor bovenstaande afspraken is maandag 25 november 2013. We hebben afgesproken dinsdagmiddag 26 

november bijeen te komen bij Nita thuis. We kunnen op dinsdag alle bovenstaande zaken goedkeuren en 

vervolgafspraken maken. Nita zet het overzicht met afspraken van de bijeenkomst op dropbox. Nita heeft in dropbox 

een mappenstructuur gemaakt voor de aan te leveren documenten. 

 

Bijeenkomst 1 project d.d. 26 november 2013 
Nog niet alle samenvattingen/recensies zijn op dropbox geplaatst. Deadline is nu 29-11. Aandachtspunt voor Robin: 

lever alle extra informatie (wat is het genre, wat is het thema, waar boek kopen, juryprijs of niet? etc.) zo spoedig 

mogelijk aan. Zonder genre kunnen de recensies niet op de website worden geplaatst. 

Ook staat de concept-enquête met de door iedereen aangeleverde vragen nog niet op dropbox.  

Aan de hand van de lijst met concept-inhoud voor de website worden ideeën voor de website uitgewerkt en de taken 

worden verdeeld (wie doet wat voor wanneer).  

Brainstorm over de inhoud van de website: 1] vakoverstijgende verwerkingsopdrachten levert op: geschiedenis (De 

rode handschoen  informatie over de WO II zoeken, Frankrijk Milice), Engels (zoek de Engelse namen van de 

personages uit de Harry Potter deel 1). 2] andere activiteiten bedenken waarbij leerlingen direct kunnen reageren 

(Facebook etc.) Robin maakt een Facebook account aan. Ze zal ook foto’s (panorama) aanleveren voor de website. 

Nita zal beginnen met het maken van de website. De volgende bijeenkomst bekijken we de website en bespreken we 

verder de indeling en het vullen van de site. Rond 8 januari 2014 moet de website (zo goed als) af zijn. Nita neemt het 

bouwen van de site voor haar rekening. 

 

 Wat Deadline 

7. Uitzetten enquête bij klassen 1-4 van Schravenlant XL, Schiedam 2-12 

8. Verwerken enquête in Excel & maken analyse. Plaatsen op dropbox 6-12 

9. Website: recensies OP1 in aparte documenten, aanleveren foto’s apart 29-11 

10. Website: bij alle recensies OP1 aanleveren informatie schrijver (eigen website), waar boek te 

koop (website link), wetenswaardigheden over het boek (film, toneelstuk, enz.), links 

aanleveren (bijvoorbeeld trailer YouTube), juryrapporten aanleveren 

29-11 

11. Website: aanleveren bij Nita overzicht gelezen/te lezen boeken OP1 en OP2 (voor indeling 

website, genres) 

29-11 

12. Website: links doorgeven die interessant zijn voor de doelgroep 29-11 

13. Website: onderzoek over talen en boeken op de mavo 29-11 

14. Website: pagina over vertaler Harry Potter  Wiebe Buddingh’ 6-12 

15. Website: pagina over schrijfster Imme Dros 6-12 

16. Website: pagina over illustrator Spinder  Karst-Janneke Rogaar 6-12 

17. Website: pagina over illustrator/schrijver Daan Remmerts de Vries 6-12 

18. Website: pagina over schrijver Ted van Lieshout 6-12 

19. Website: pagina over schrijver Willem Wilmink 6-12 

20. Facebook account, G-mail account en blog aanmaken & koppelen quote van de week 6-12 

21. Foto’s (panorama) maken en aanleveren bij Nita 6-12 

22. Formuleren ‘Quote van de week’ 6-12 

23. Lesmateriaal voor website verzamelen, samenstellen en plaatsen 6-12 

24. Formuleren ‘Stelling van de maand’ 2-12 

25. Verwerkingsopdracht Geschiedenis – De rode handschoen 10-12 
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26. Verwerkingsopdracht Engels – Personages uit Harry Potter 10-12 

27. Wat is er nog meer? 

- informatie over de Nederlandse literatuurprijzen 

- literatuurmusea 

- boekenbeurzen 

 

10-12 

10-12 

10-12 

00. Website bouwen 8-1-2014 

 

De deadline voor de bovenstaande afspraken is z.s.m. maar uiterlijk 6 december 2013. 

We hebben afgesproken dinsdag 10 december bijeen te komen bij Nita thuis. We kunnen dan alle bovenstaande zaken 

goedkeuren en vervolgafspraken maken. 

 

Afspraken project d.d. 6 december 2013 
Per mail wordt een overzicht van de stand van zaken gecommuniceerd naar alle groepsleden. Nog niet alle 

samenvattingen zijn op dropbox geplaatst. Ook staat de enquête nog niet op dropbox. Karin maakt een voorbeeld 

enquête en stuurt deze naar Robin. Gezamenlijk wordt tijdens de bijeenkomst de enquête opgesteld, omdat deze z.s.m. 

moet worden verspreid onder de vmbo-leerlingen. De resultaten van de enquête moeten immers in het 

lezersonderzoek worden verwerkt. Robin zet de enquête in de week van 10 december uit op de school waar zij lesgeeft. 

De volgende bijeenkomst bekijken we de website en bespreken we verder de indeling en het vullen van de site. 

De deadline voor de bovenstaande afspraken is z.s.m. maar uiterlijk 10 december 2013. 

We hebben afgesproken 27 december bijeen te komen bij Nita thuis. We kunnen op dan alle bovenstaande zaken 

goedkeuren en vervolgafspraken maken. 

 

Bijeenkomst 2 project d.d. 10 december 2013 
Gezamenlijk wordt tijdens deze bijeenkomst de enquête opgesteld, omdat deze z.s.m. moet worden verspreid onder de 

vmbo-leerlingen. De vragen worden gecontroleerd en Robin e-mailt de enquête naar school met de opdracht om deze 

100x te kopiëren. Robin zet de enquête in de week van 10 december uit op de school waar zij lesgeeft. 

De enquête wordt daarna z.sm. uitgewerkt, omdat de resultaten in het lezersonderzoek moeten worden verwerkt. Nita 

zal een voorbeeld-Excelbestand maken om de resultaten in te verwerken. Robin maakt een samenvatting van de 

enquête. 

Nita heeft alle informatie, die inmiddels is aangeleverd op de website geplaatst. De volgende bijeenkomst bekijken we 

de website en bespreken we verder de indeling en het vullen van de site. 

 

 Wat Deadline 

28. Verslag maken van praktijkonderzoek in relatie tot literatuuronderzoek, enquêtevragen 

uitwerken voor eigen bron en verwerken in verslag met formuleren van conclusie 

27-12 

29. Website: recensies OP2 in aparte documenten, aanleveren foto’s apart 13-1 

30. Website: bij alle recensies OP2 aanleveren informatie schrijver (eigen website), waar boek te 

koop (website link), wetenswaardigheden over het boek (film, toneelstuk, enz.), links 

aanleveren (bijvoorbeeld trailer YouTube) 

13-1 

00. Website bouwen 8-1-2014 

 

De deadline voor de bovenstaande afspraken is z.s.m. maar uiterlijk 27 december 2013. 

We hebben afgesproken 27 december 2013, 19.30 uur bijeen te komen bij Nita thuis. We kunnen op dan alle 

bovenstaande zaken goedkeuren en vervolgafspraken maken. 

 

Afspraken project d.d. 3 januari 2014 
De bijeenkomst van 27 december is komen te vervallen, en verschoven naar 3 januari 2014. Robin heeft de enquête in 

de week van 10 december uitgezet op de school waar zij lesgeeft. Robin verwerkt met spoed de resultaten en maakt 

een analyse van de enquête, zodat dit verwerkt kan worden in de afzonderlijke delen van het lezersonderzoek. Ook 
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moeten de recensies van OP2 worden aangeleverd. De deadline is 13 januari, met een uitloop naar zondag 19 januari. 

Op zondag 19 januari zullen Karin en Nita samen de website afronden. 

De deadline voor de afspraken is z.s.m. maar uiterlijk zondag 19 januari 2014. Karin en Nita gaan dan alle informatie op 

de website plaatsen. Niet aangeleverde Informatie wordt ook niet meer geplaatst op de website. Die onderdelen 

komen te vervallen.  

 

Bijeenkomst 4: stand van zaken website en verdeling opdrachten d.d. 19/20 januari 2014 

Nita en Karin H. hebben op zondag 19 januari, 15.00 uur een bijeenkomst gehad om de laatste informatie op de website 

te plaatsen. Laten we a.u.b. rekening houden met het werk dat Nita nog moet verrichten om (na het aanleveren van de 

laatste teksten, illustraties e.d.) de website af te ronden. 

 

Slotbijeenkomst 5: stand van zaken website en verdeling opdrachten d.d. 1/2 februari 2014 
Nita en Karin H. hebben op zondag 1 februari, 15.00 uur een bijeenkomst gehad om de laatste informatie op de website 

te plaatsen. Informatie die niet is aangeleverd wordt door Nita en Karin H. uitgezocht en aangevuld. Er is geen tijd meer 

om zeer onvolledige informatie die nu nog wordt toegestuurd te controleren op tekst, te voorzien van illustraties, 

bronnen uit te zoeken en ook nog te plaatsen op de website. Die pagina’s komen te vervallen. 

 

STRUCTUUR WEBSITE 

eigenaar pagina indeling website to do:  wie 

Karin Hogervorst 1. HOME introductietekst schrijven Karin vW 

 

allen 

2. BOEKEN 

laatste recensies aanleveren, inclusief 

illustratie, extra’s (genre & thema’s boek, 

informatiewebsite schrijver, filmfragment, 

bekroond wel/niet en zo ja het juryrapport, 

enz.) 

introductietekst schrijven Karin vW 

ALLES z.s.m. aanleveren  allen 

 

 

 

Nita Westerbeeke 

Nita Westerbeeke 

Karin Hogervorst 

Robin Staal 

Nita Westerbeeke 

 

 

Nita Westerbeeke 

Karin van Woudenberg 

Karin Hogervorst 

Nita Westerbeeke 

Karin Hogervorst 

Robin Staal 

 

 

Nita Westerbeeke 

zoon Karin van W. 

Nita Westerbeeke 

Robin Staal 

Robin Staal 

Karin Hogervorst 

3. ENZOWOORD 

3. • ACTIVITEITEN 

 1] puzzelen met taal 

 2] hoe snel lees jij 

 3] stelling van de maand 

 4] quote van de week 

 5] enquêtes 

 

3. • IN DE SCHIJNWERPERS … 

 1] Imme Dros 

 2] Jacques Vriens 

 3] Karst-Janneke Rogaar 

 4] Wiebe Buddingh 

 5] Willem Wilmink 

 6] Ted van Lieshout 

 

3. • WAT IS ER NOG MEER 

 Lezen is leuk 

 2] alle Harry Potter personages 

 3] poëzie projecten 

 4] literatuurmusea 

 5] boekenbeurzen 

 6] literatuurprijzen 

introductietekst schrijven Karin vW 

introductietekst schrijven Karin vW 

afgerond 

afgerond 

laatste 4 st. aanleveren  Karin H. 

nog 20 quotes aanleveren  allen 

afgerond 

 

introductietekst schrijven Karin H. 

afgerond 

afgerond 

afgerond 

afgerond 

afgerond 

tekst, illustraties door Nita & Karin H. 

 

introductietekst schrijven Karin vW 

afgerond 

afgerond 

afgerond 

ALLES z.s.m. aanleveren  allen 

CHECK op data (onvolledig)  allen 

afgerond 
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allen 

 

 Links 

 

aanvullen  allen 

 

Karin Hogervorst 

Karin van Woudenberg 

allen 

Nita, Karin H. 

Nita, Karin H. 

Nita Westerbeeke 

4. VOOR DOCENTEN 

  Verantwoording 

   verslag 

   enquête 

   logboek 

   plan van aanpak 

 Lesmateriaal 

introductietekst schrijven Karin vW 

 

 

 

 

 

afgerond 

 

 

 

 

Nita Westerbeeke 

5. WIE ZIJN WIJ 

  Verantwoording 

   4 studenten 

   opdracht benoemen 

 contactformulier 

 

introductietekst schrijven Karin vW 

 

 

 

afgerond 

 

Bouw, techniek website:  

Nita Westerbeeke 

 

 

Taakverdeling 
 

Hieronder is een overzicht gemaakt van de taakverdeling en verantwoordelijkheid voor de website.  

 

eigenaar pagina indeling website aanvullende alg. informatie 

Allen 1. HOME Introtekst: Karin vW 

Allen individueel 

 

2. BOEKEN 

Alle recensies aanleveren, inclusief: illustratie en 

extra’s (genre & thema’s boek, waar te koop?, 

informatiewebsite schrijver, filmfragment, bekroond 

wel/niet en zo ja, het juryrapport bijleveren, etc.) 

Introtekst: Karin vW 

 

 

Karin van Woudenberg 

Karin van Woudenberg 

Nita Westerbeeke 

Robin Staal 

Karin Hogervorst 

Robin Staal 

Nita Westerbeeke 

 

 

Nita Westerbeeke 

Karin van Woudenberg 

Karin Hogervorst 

Nita Westerbeeke 

Karin Hogervorst 

Robin Staal 

 

3. ENZOWOORD 

3. • LEZEN IS LEUK 

 1] interview met een scholier 

 2] Harry Potter personages 

 3] poëzie projecten 

 4] literatuurmusea 

 5] literatuurprijzen 

 6] boekenbeurzen 

 7] apps 

 

3. • IN DE SCHIJNWERPERS … 

 1] Imme Dros 

 2] Jacques Vriens 

 3] Karst-Janneke Rogaar 

 4] Wiebe Buddingh 

 5] Willem Wilmink 

 6] Ted van Lieshout 

 

Introtekst: Karin vW 

 

 

 

 

afmaken: Nita 

 

afmaken: Nita 

 

 

 

 

 

 

 

 

afmaken: Nita  
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Nita Westerbeeke 

Nita Westerbeeke 

Nita Westerbeeke 

Robin Staal 

Karin Hogervorst 

Karin Hogervorst 

Karin Hogervorst 

Nita Westerbeeke 

 

Allen 

3. • ACTIVITEITEN 

 1] puzzelen met taal 

 2] hoe snel lees jij 

 3] spreekwoord van de dag 

 4] quote van de week 

 5] stelling van de maand 

 6] ben jij een goede journalist? 

 7] creatief boekverslag 

 8] enquêtes 

 

3. • LINKS 

 

 

 

 

 

afmaken: Nita 

 

 

 

 

Allen 

 

 

 

 

 

Allen 

Allen 

4. VOOR DOCENTEN 

  Verantwoording 

   procesverslag 

   enquête praktijkonderzoek 

   analyse praktijkonderzoek 

   logboek 

   plan van aanpak 

 Promotie website 

 Lesmateriaal 

 

Introtekst: Karin vW 

 

eindredactie: Karin vW 

Excel-bestand: Robin  Nita 

analyse: Robin  Karin H. 

verslag bijeenkomsten: Nita 

Karin H. 

Karin H. 

 

 

Allen 

 

 

 

Nita Westerbeeke 

5. OVER DE WEBSITE 

   wie zijn wij? 

   site guide  

   blog  

   suggesties via contactformulier  

Introtekst: Nita 

Karin vW 

Nita 

Allen 

Nita 

Bouw, techniek website: Nita Westerbeeke (en Karin Hogervorst) 

Controle teksten & links website: allen 

Eindredactie website: Karin vW 

Eindcontrole procesverslag: Karin H. 
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Bijlage 2 - Algemene promotie website 
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Bijlage 3 - Promotie/lesmateriaal Ben jij een goede journalist? 
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LESMATERIAAL 
 

 

LESMATERIAAL BIJ DE WEBSITE DE BOEKENPLANK 
 
LES: BEN JIJ EEN GOEDE JOURNALIST? SCHRIJF EEN ARTIKEL VOOR DE KRANT! 

 

DOELSTELLINGEN 

 
VERHOOG HET PLEZIER VAN HET LEZEN VAN JEUGDLITERATUUR MET CREATIEVE VERWERKINGSOPDRACHTEN. 
Met de opdracht ‘schrijf een krantenartikel over een boek’ moeten leerlingen de essentie uit het boek halen. 
Ze leren zich te verplaatsen in de hoofd- en bijfiguren door als journalist een interview af te nemen van één van 
de nevenfiguren uit het verhaal.  
 
Totaalopdracht met deelvaardigheden: 

 De leerlingen moeten de website bezoeken. 

 De leerlingen zoeken een boek uit de categorie naar keuze (andere culturen, fantasy, hier-en-nu, 
historische verhalen, oorlogsverhalen, poëzie, sciencefiction). 

 De leerlingen formuleren onderwerp en deelonderwerpen van het boek aan de hand van het stappenplan 
‘schrijven’. 

 De leerlingen passen de opbouw van een tekst toe (inleiding, middenstuk, slot). 

 De leerlingen schrijven een tekst aan de hand van de journalistieke 5 W’s en 1 H. 

 De leerlingen schrijven een krantenartikel over het boek. 
 
Theorie/voorkennis: 

 Criteria voor het beoordelen van een tekst (recensie van een boek). 

 Handvatten voor het zoeken van informatie op internet. 

 Handvatten voor het schrijven van teksten (een stappenplan). 

 Journalistieke vragen voor de inhoud van een artikel. 
 

MATERIALEN 

 
website de Boekenplank 
promotie lesmateriaal ‘Ben jij een goede journalist?’ (flyer, poster) 
papier 
potloden, pen 
internet 
kranten 

 

 

STAPPENPLAN 

 
1. De leerlingen gaan kijken op de website de Boekenplank. Op deze website staan ongeveer 70 boektitels, 

ingedeeld op genre. Daarnaast is bij ieder boek veel extra informatie te vinden. 
 
2. De leerlingen mogen deze opdracht in groepjes maken, maar de opdracht kan ook individueel worden 

uitgevoerd. 
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3. De docent legt uit hoe een journalist te werk gaat aan de hand van de informatie in ‘Hoe schrijft de 

journalist een artikel’?  
- stappenplan ‘Schrijven’ 
- opbouw van een tekst 
- opmaak van een tekst 

Deze informatie is opgenomen in dit document. 
 
4. Voorbeelden van kranten en tijdschriften laten zien. Aan de hand van de voorbeelden laat de docent 

zien, waarom het belangrijk is voor de lezer (doelgroepgericht) te schrijven. De leerlingen zien het 
verschil tussen het lezerspubliek van bijvoorbeeld Spits en het NRC Handelsblad. 

 
5. De leerling, ‘de journalist’, kiest een krant waar hij/zij voor gaat schrijven. 
 
6. De leerlingen schrijven een krantenartikel. 

 
7. De docent maakt een selectie van de beste artikelen. Deze artikelen kunnen worden gestuurd naar de 

Boekenplank. De beste artikelen verdienen een plaats op de website! Een button wordt aangemaakt bij 
het betreffende boek. 

 

 

OPDRACHT 

 
Schrijf een krantenartikel over een boek. Het moet betrekking hebben op een boek van de website 
www.boekenplank.weebly.com. 
Schrijf de titel van het boek, de auteur, je naam en je klas op jouw boekverslag. 
 
1. Stel alleen vragen, die te maken hebben met wat er in het verhaal gebeurt en geef ook antwoord, zoals dat 

in het boek werkelijk gebeurt. Voor een journalist is de WAT-vraag het belangrijkste! Wat gebeurt er in het 
boek? 

 
2. Om alle informatie te verzamelen over de WIE, de hoofdpersonage in het boek, stelt een goede journalist 

veel vragen aan de overige personages. Houd rekening met de verhouding van de personages tot de 
hoofdfiguur. Als een nevenpersonage jaloers is, dan zal hij/zij anders reageren op de vraag van de journalist, 
dan wanneer het de beste vriend/vriendin is van het hoofdpersonage. 

 
3. Werk alle vragen uit in een artikel voor de krant, een tijdschrift of ander blad naar keuze. 
 
4. Laat de docent jouw krantenartikel beoordelen. Het beste krantenartikel wordt ook echt gepubliceerd! Het 

artikel wordt geplaatst bij het boek op de website de Boekenplank. 
 
5. Beantwoord in 100 woorden de volgende vraag: Wat heb je van dit verslag geleerd?  
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HOE DENKT DE JOURNALIST? 

 
Een goede journalist bereidt zich goed voor. Voordat een journalist een artikel gaat schrijven, stelt hij/zij zich de 
volgende vragen, de vijf W’s en één H: 

1. WAT?  Wat is het nieuws, dat belangrijk is voor het artikel. 
2. WIE? Welke persoon speelt een grote rol? 
3. WAAR?  Waar speelt het zich af?  

• een plaats (stad, dorp, land) 
• een locatie (fabriek, thuis) 
• een plek (het bos, de winkel, op school) 

4. WANNEER?  Wanneer is het gebeurd? (tijd en periode) 
5. WAAROM?  De reden aangeven, waarom iets zo is gebeurd? 
6. HOE?  Op welke manier is iets gebeurd? 

 
Een journalist verzamelt veel informatie, voordat hij/zij een artikel in de krant plaatst. Wat is het nieuws? is de 
belangrijkste vraag voor een journalist. Vervolgens vraagt hij/zij zich af, welke persoon in dat verhaal een grote 
rol speelt. Hoe komt de journalist veel te weten over die belangrijke persoon? Door alle mensen in de omgeving 
van de persoon te interviewen en ondervragen. 
 
De vijf W’s en de ‘Hoe’ bieden de belangrijkste informatie, die je in de eerste regels van een artikel zet. De 
eerste twee of drie zinnen van een artikel zijn een samenvatting van de rest van het verhaal. Als je de lead, of de 
inleiding leest, moet je weten waar het artikel over gaat.  
 
Ook zet een journalist de belangrijkste informatie helemaal bovenaan in de tekst. De minst belangrijke zaken 
komen helemaal onderaan. Want als er niet genoeg ruimte meer is in de krant, dan kan de laatste alinea zó 
worden weggegooid. En het artikel blijft wel heel interessant en boeiend… 
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Bijlage 4 - Promotie/lesmateriaal Hoe creatief ben jij? 
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LESMATERIAAL 
 

LESMATERIAAL BIJ DE WEBSITE DE BOEKENPLANK 
 
LES : HOE CREATIEF BEN JIJ? MAAK EEN ORGINEEL BOEKVERSLAG! 

 

DOELSTELLINGEN 

 
VERHOOG HET PLEZIER VAN HET LEZEN VAN JEUGDLITERATUUR MET CREATIEVE VERWERKINGSOPDRACHTEN. 
Zeg nee tegen analytische saaie boekenfiches en zeg ja tegen creatieve verwerkingsideeën, waarbij leerlingen 
worden aangemoedigd meer betrokkenheid te tonen tijdens leeslessen. Tevens beleven de kinderen hieraan ook 
nog eens plezier en oefenen ze bijkomende vaardigheden binnen verschillende andere leergebieden en 
domeinen.  
 
Met de opdracht ‘maak een creatief boekverslag’ moeten leerlingen de essentie uit het boek halen. 
Ze leren op een andere manier naar een boekverslag te kijken, omdat ze de hoofdgedachte van het boek op 
allerlei manieren mogen verbeelden: een tekening, schilderij, stripverhaal, filmtrailer, gedicht. Zelfs een ‘betere’ 
omslag voor het boek mag worden gemaakt. Dan moet daar natuurlijk wel een flaptekst op staan! 
 
Totaalopdracht met deelvaardigheden: 

 De leerlingen moeten de website bezoeken. 

 De leerlingen zoeken een boek uit de categorie naar keuze (andere culturen, fantasy, hier-en-nu, 
historische verhalen, oorlogsverhalen, poëzie, sciencefiction). 

 De leerlingen kiezen een creatieve manier om het boek weer te geven. 

 De leerlingen presenteren het afgeronde idee in de klas en beargumenteren, waarom ze juist déze vorm 
hebben gekozen. Dit doen ze aan de hand van het stappenplan ‘Presenteren’. 

 
Theorie/voorkennis: 

 Criteria voor het beoordelen van een tekst (recensie van het boek). 

 Criteria voor het samenvatten van een boek en het creatief uitbeelden van deze essentie. 

 Handvatten voor het zoeken van informatie op internet. 

 Handvatten voor het presenteren van het ‘boekverslag’ aan de klas. 

 

 

MATERIALEN 

 
website de Boekenplank 
promotie lesmateriaal ‘Hoe creatief ben jij?’ (flyer, poster) 
papier 
potloden, pen, penselen, (plakkaat)verf, stiften, lijm, stof 
internet 
… 
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STAPPENPLAN 

 
1. De leerlingen gaan kijken op de website de Boekenplank. Op deze website staan ongeveer 70 boektitels, 

ingedeeld op genre. Daarnaast is bij ieder boek veel extra informatie te vinden over schrijvers, dichters 
en illustratoren. Ook staan er filmtrailers, games en taalpuzzels op. 

 
2. De leerlingen mogen deze opdracht in groepjes maken, maar de opdracht kan ook individueel worden 

uitgevoerd. 
 
3. De docent bespreekt de opdracht en vermeldt, dat goede ideeën worden geplaatst op de website! 

Er zijn zoveel manier om te vertellen hoe goed een boek is.  
In dit document zijn 25 mogelijke verwerkingsopdrachten opgenomen.  

 
4. Er is één regel: Wees creatief, alles mag, zolang het maar een origineel idee is. 
 
5. De leerlingen presenteren hun creatieve boekverslag aan de klas. Ze vertellen waarom ze juist déze 

creatieve uiting hebben gekozen. 
 

6. De docent maakt een selectie van de origineelste, mooiste, leukste creatieve ideeën. Ze kunnen worden 
gestuurd naar de Boekenplank. De beste ideeën verdienen een plaats op de website! Een button wordt 
aangemaakt bij het betreffende boek. 

 

 

OPDRACHT 

 
Maak een creatief boekverslag. Het moet betrekking hebben op een boek van de website 
www.boekenplank.weebly.com.  
Zet de titel van het boek, de auteur, je naam en je klas op jouw ‘boekverslag’. 

 
Beantwoord in 100 woorden de volgende vraag: Wat heb je van dit verslag geleerd?  

 

 

25 MOGELIJKE VERWERKINGSOPDRACHTEN 

 
1. Teken een gedetailleerde plattegrond van een belangrijke ruimte in het verhaal. Leg in ongeveer 100 

woorden uit, waarom deze ruimte belangrijk is en hoe je weet of waarom je denkt, dat die ruimte er zo 
uit moet zien. Verwijs naar de bladzijden in het boek waar je informatie of inspiratie vandaan hebt 
gehaald. 

 
2. Maak gedetailleerde tekeningen van minstens 5 personen uit het boek en leg uit hoe je weet of 

waarom je denkt, dat die personen er zó uit zien. Noteer de bladzijden of hoofdstukken, waarin je dat 
gelezen hebt. Kies geen personen, waarvan al een tekening op de kaft of in het boek staat. 

 
3. Maak een collage bij het verhaal. Zoek minimaal tien plaatjes/foto's, die precies bij het verhaal passen. 

Plak deze in je leesdossier en leg in minimaal 25 woorden per plaatje uit waarom je ze bij het verhaal 
vindt passen. Je mag bij deze opdracht geen internet gebruiken. 
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4. Ontwerp en teken een nieuwe kaft voor het boek en zorg dat hij past bij de sfeer van het verhaal. Op 

de voorkant van de kaft komen uiteraard de titel, de naam van de schrijver én de uitgever te staan. Op 
de achterkant komt een stukje, waarin je lezers benieuwd maakt naar het verhaal. (Uiteraard bedenk je 
dit stukje zelf!) Je mag bij deze opdracht geen plaatjes van internet gebruiken. 

 
5. Teken de gezichtsuitdrukking van een personage bij een bepaalde gebeurtenis. 
 
6. Maak een western wanted-poster (levend of dood?) van een personage uit je boek. Vertel in ongeveer 

300 woorden, waarom dit personage wordt gezocht. 
 
7. Maak een menukaart voor het feestje, dat het hoofdpersonage zal geven voor de goede afloop van een 

bepaalde gebeurtenis in het verhaal. 
 
8. Teken of illustreer op een andere wijze de kleerkast (of een hele inloopdressing) van het 

hoofdpersonage. (goede opdracht bij historische boeken). Je mag natuurlijk inspiratiebronnen 
gebruiken, zoals het internet. 

 
9. Het personage is toe aan een nieuwe (slaap)kamer. Maak een foto/tekening van de huidige kamer en 

maak een moodboard voor de nieuwe kamer.  
Wat is een moodboard? 
Een moodboard is een visualisatie, een collage van een concept, gedachte of het gevoel. Mood is het 
Engelse woord voor sfeer. Board is het Engelse woord voor bord. Een sfeerbord dus, een bord dat sfeer 
uitstraalt! 
Het is vaak op posterformaat gemaakt. Dit maak je met bijvoorbeeld met uitgeknipte plaatjes en foto’s 
van de meubels en overige spullen, die in de nieuwe slaapkamer staan. 

 
10. Maak een reclamefolder voor het boek. Een folder is altijd een gevouwen blad. Werk dus met 

verschillende kolommen. Gebruik een A4-blad dat je in tweeën of in drieën vouwt. Maak een mooie 
voorkant én de achterkant. Vermeld in ieder geval titel / schrijver / uitgever / prijs / waar het boek te 
verkrijgen is en schrijf een kort stukje over het boek en over de schrijver (elk ongeveer 50 woorden en 
uiteraard zelf bedacht). Je mag eventueel een bestaande folder (voor een ander boek of product) als 
inspiratiebron gebruiken. 

 
11. Maak van een stuk van het verhaal een strip van minimaal 8 plaatjes (en leg in minimaal 50 woorden 

uit, waarom je juist van dit stuk een strip wilde maken.) 
 
12. Maak van een stuk van het boek een filmscript. Teken minstens 8 shots en geef aanwijzingen voor de 

cameraman en de acteurs/actrices. Welke acteurs/actrices zou je kiezen? 
 
13. Een stopmotion filmpje maken dat een fragment weergeeft. Voeg een verteller of geluid toe aan het 

filmpje. 
Hoe maak je een stopmotion film? 
Het voorwerp, dat op film moet bewegen, zet je in een bepaalde houding neer en met de camera wordt 
hiervan een frame geschoten. Vervolgens verander je de houding van het voorwerp een heel, heel klein 
en wordt er opnieuw één frame geschoten met dezelfde achtergrond. Dit blijf je herhalen: voorwerp 
verschuiven, frame schieten. Door alle plaatjes achter elkaar (snel) af te spelen, lijkt het alsof het 
voorwerp uit zichzelf beweegt. Dezelfde techniek past men ook toe bij tekenfilms. Met 24 opnamen heb 
je totaal één seconde film. Het is dus erg tijdrovend! 
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14. Een lied zoeken, dat bij een tekstfragment past. 
 
15. Muziek maken of spelen, dat past bij de sfeer van een fragment. Het moet muziek zijn zonder woorden. 

Je neemt dat geluidsfragment op en je leest het fragment expressief voor terwijl je de muziek laat 
afspelen. 

 
16. Schrijf een Nederlandse tekst op een bestaande melodie. Het lied moet passen bij het verhaal of bij 

een fragment uit het boek. 
 
17. Zoek 5 leuke woorden uit het boek en maak er een gedicht mee, dat past bij het een fragment uit het 

boek of bij het verhaal. 
 
18. Maak een Facebook-pagina aan van de hoofdpersoon. Het moet wel volledig zijn. Je moet het profiel 

volledig invullen. Ergens moet je de samenvatting van het boek geven, vanuit de hoofdpersoon 
geschreven. Verder voeg je een aantal foto’s toe, die iets duidelijk maken uit het boek. Vrienden zoeken 
is wat lastiger. Je kan bijvoorbeeld ook ‘vrienden’ aanmaken. Maak het zo volledig mogelijk! 

 
19. Maak een fotoverhaal (3 foto’s) van een fragment uit je boek. Mimiek en lichaamstaal zijn hierbij heel 

belangrijk. Je verwerkt die in een PowerPoint. 
 
20. Schrijf 5 dagboekfragmenten die passen bij het verloop van het verhaal. Het verloop van het verhaal 

moet er duidelijk in naar voor komen. 
 
21. Teken de levensloop van een personage: Toen hij nog in de buik van zijn moeder zat, als baby, als kind 

van ongeveer 10 jaar, als dertiger, als bejaarde en wanneer hij in een kist onder de grond zit. Gebruik 
hiervoor de meest passende technieken die we reeds leerden tijden de Beeld-lessen. 

 
22. Maak een PowerPointpresentatie over het boek, dat je las. Je kan daarbij zo creatief zijn als je wil. Werk 

met foto’s, tekeningen, tekst door elkaar. Zorg dat het verhaal zo goed mogelijk in beeld komt. Probeer 
je te houden aan een veertigtal dia’s. 

 
23. Het personage koestert een voorwerp. Aan dit voorwerp heeft hij bepaalde herinneringen. Hij stalt dit 

voorwerp uit onder een stolp. Teken dit voorwerp onder de stolp of zoek dit voorwerp. Daarna kom je 
in de rol van dit personage in de boekenkring vertellen over jouw voorwerp onder de stolp. Waarom 
koester jij dit voorwerp zo sterk? Waarom zou je hart breken zou er ooit iets met dit voorwerp 
gebeuren? 

 
24. Een personage uit je boek ontwerp zijn eigen parfum met bijpassend flesje. Maak dit ontwerp levendig 

en vertel in geuren en in kleuren welke geur dit parfum heeft. De klas moet zich levendig kunnen 
voorstellen hoe de geur is. 

 
25. Houd een interview met de hoofdpersoon van het boek. Stel tenminste 10 vragen en bedenk wat de 

hoofdpersoon zou antwoorden. Je moet informatie uit het boek aan de orde laten komen in je interview 
en het moet begrijpelijk zijn voor iemand die het boek niet gelezen heeft. Maak je lezers nieuwsgierig 
naar het boek, maar verklap ook niet te veel. Je begint met een inleiding waarin je uitlegt wie je 
interviewt en eindigt met een slot waarin je de geïnterviewde bedankt en eventueel een conclusie trekt. 
Je mag eventueel een interview uit een krant of tijdschrift als inspiratiebron gebruiken. 
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Bijlage 5 - Lesmateriaal bij website De boekenplank 
 

LESMATERIAAL BIJ DE WEBSITE DE BOEKENPLANK 

 
LES: BEZOEK DE WEBSITE DE BOEKENPLANK EN VOER DE OPDRACHTEN UIT. 

 

DOELSTELLINGEN 

 

Totaalopdracht met deelvaardigheden 
 De leerlingen moeten een website bezoeken.  

 De leerlingen moeten een website beoordelen. 

 De leerlingen moeten twee enquêtes invullen en nadenken over de top 3 van schrijvers en boeken. 

 De leerlingen moeten aan de hand van hun mening een contactformulier invullen. 

 De leerlingen moet een positieve opmerking en een verbeterpunt formuleren. 

 De leerlingen moeten twee vragen formuleren. 
 

 
 

MATERIALEN 

 

website de Boekenplank 

pen en papier 

internet 
 

 

 

OPDRACHTEN 

 
1. Bezoek de website: www.boekenplank.weebly.com. 
2. Bekijk en beoordeel de website. Wat vind je positief en wat zijn de verbeterpunten? 
3. Vul de 2 enquêtes in op de Enquêtepagina. 
4. Vul het contactformulier in en geef: 

a. een positieve opmerking met uitleg. 
b. een verbeterpunt met een oplossingssuggestie. 
c. Formuleer twee vragen. 
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LESMATERIAAL BIJ DE WEBSITE DE BOEKENPLANK 

 
LES: QUOTE VAN DE WEEK 

 

DOELSTELLINGEN 

 

Totaalopdracht met deelvaardigheden: 

 De leerlingen laten nadenken over een quote. 

 De leerlingen klassikaal of in groepjes in gesprek laten gaan over de quote. 

 De leerlingen laten kennismaken met verschillende beroemde personen. 

 Vakoverstijgende les: Nederlands/geschiedenis/tekenen. 

 
 

MATERIALEN 

 

website de Boekenplank 

pen en papier 

internet 

tekenmateriaal 
 

 

STAPPENPLAN 

 
1. De leerlingen kijken op de website de Boekenplank. Op deze website staat per week een quote. 
2. Lees de quote van de week. 
3. Bespreek klassikaal de betekenis van de quote en laat de leerlingen aantekeningen maken. 
4. In groepjes: laat de leerlingen op internet zoeken naar achtergrondinformatie over de persoon van wie 

de quote is. 

 

 

OPDRACHTEN 

 
1. Nederlands: Schrijf een korte tekst, waarin je de quote en de betekenis ervan verwerkt. (200 woorden) 

Let op interpunctie, spelling en grammatica. 

 

2. Geschiedenis: Schrijf een korte tekst over de persoon van wie de quote is. Wat heb je ontdekt over deze 

persoon, in welke tijd leefde hij/zij, wat heeft deze persoon betekend voor de wereld?  Gebruik internet en 

de bibliotheek/mediatheek voor verder onderzoek. (1 A4) Let op interpunctie, spelling en grammatica. 

3. Tekenen: Maak een tekening, waarin de quote, de betekenis en de persoon van wie de quote is, zijn 

verwerkt. 

 

 

www.boekenplank.weebly.com 
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LESMATERIAAL BIJ DE WEBSITE DE BOEKENPLANK 

 
LES:  STELLING VAN DE MAAND 

 

DOELSTELLINGEN 

 

Totaalopdracht met deelvaardigheden 

 De leerlingen leren de betekenis van een stelling. 

 De leerlingen discussiëren klassikaal over de stelling en vormen een persoonlijke mening. 

 De leerlingen beantwoorden de vraag op de website. 

 De leerlingen schrijven een verslag over de stelling en de gevormde mening. 

 
 

MATERIALEN 

 
website de Boekenplank 
pen en papier 

internet 

 

 

STAPPENPLAN 

 

1. De leerlingen gaan kijken op de website de Boekenplank. Op deze website staat per maand een stelling. 

 

2. In de klas wordt gediscussieerd over de stelling. Welke mening heb je?  

 

3. Vul het antwoord op de vraag in op de website. 

 

4. Schrijf een verslag over de stelling en jouw mening. 

 

 

OPDRACHTEN 

 

1. Bekijk de stelling van de maand op de website. 

2. Bedenk jouw mening over de stelling. In de klas wordt gediscussieerd over de stelling. 

3. Schrijf een verslag over de stelling en verwerk hier jouw mening in.  Schrijf niet alleen je mening op, maar leg 
ook uit waarom je deze mening hebt. (half A4) 

Let op interpunctie, spelling en grammatica. 
 

 
 
www.boekenplank.weebly.com 
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LESMATERIAAL BIJ DE WEBSITE DE BOEKENPLANK 

 
LES: INTERVIEW EEN SCHRIJVER, DICHTER, ILLUSTRATOR OF VERTALER 

 

DOELSTELLINGEN 

 

Totaalopdracht met deelvaardigheden 
 De leerlingen moeten zich verplaatsen in iemand anders aan de hand van opgezochte informatie. 

 De leerlingen zoeken achtergrondinformatie met behulp van het internet over een bepaalde persoon. 

 De leerlingen formuleren vragen voor het interview. 

 De leerlingen houden een interview. 

 De leerlingen schrijven een verslag over het interview (geïnterviewde). 

 De leerlingen werken het interview uit in een verslag (interviewer). 

 De leerlingen vertellen hun ervaringen aan de klas. (het publiek) 

 

Theorie/voorkennis 
 Het formuleren van vragen. 

 Criteria voor het beoordelen van een interview. (Interviewen) 

 Het zoeken van informatie op internet. 

 Handvatten voor het presenteren van een verslag aan de klas. (Hoe presenteer ik een opdracht?) 

 
 

MATERIALEN 

 
website de Boekenplank 
pen en papier 
internet 

 

 

STAPPENPLAN 

 
1. De leerlingen gaan kijken op de website de Boekenplank. Op deze website staat een aantal pagina’s over 

schrijvers, dichters, een illustrator en een vertaler. 

 
2. De klas wordt verdeelt in groepjes van vier. Elk groepje heeft drie rollen: één interviewer, één geïnterviewde 

en twee leerlingen, die publiek zijn en feedback geven.  

 
3. Interviewer: Zoek op internet informatie over de persoon, die je gaat interviewen en bedenk 10 goede 

vragen. 
Geïnterviewde: Verzamel informatie over de persoon, die jij bent. Schrijf dit op, zodat je in het interview 
vragen kunt beantwoorden. 
Publiek: Beoordeel het interview volgens de door de docent aangegeven criteria. 

 
4. Het interview vindt plaats in de klas. Het publiek maakt aantekeningen. 
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5. Elk lid van het de groep schrijft een verslag. 

 
6. De verslagen worden gepresenteerd aan de klas. 

 

 

 

 

OPDRACHTEN 

 
1. Voer het stappenplan op volgorde uit. 

 
2. Schrijf een verslag over het interview. (minimaal 1 A4) 

a. Interviewer: beschrijf het interview, de vragen en de antwoorden. Je moet in de presentatie iets 

kunnen vertellen over de persoon, die je hebt geïnterviewd. 

b. Geïnterviewde: beschrijf het interview en geef aan of de interviewer goede vragen heeft gesteld 

(criteria) en vermeldt alle informatie, die je interviewer nog niet van jou weet. 

c. Publiek: schrijf aan de hand van de beoordelingscriteria een verslag over het interview. Geef tips en 

tops. 

 
3. De groepjes presenteren de verslagen aan de klas. 
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Bijlage 6 – Theorie/voorkennis bij het lesmateriaal 
 

THEORIE/VOORKENNIS: HOE SCHRIJFT DE JOURNALIST EEN ARTIKEL? 

 

Welk soort artikel je schrijft, hangt af van je schrijfdoel. Het schrijfdoel wordt ook wel het tekstdoel genoemd. 
De schrijfdoelen zijn bijvoorbeeld: informeren, mening geven of overtuigen. Wat moet je weten bij het schrijven 
van een tekst? 
 
STAPPENPLAN ‘SCHRIJVEN’ 
Volg bij het schrijven van teksten het stappenplan: 

1. onderwerp 
2. schrijfdoel 
3. hoofdgedachte 
4. doelgroep 
5. informatie 
6. schrijfplan 
7. kladversie 
8. controle 
9. netversie 

 
Onderwerp 
Als je zelf een onderwerp mag kiezen, kies dan een onderwerp, dat je interessant vindt. Dan schrijf je er 
makkelijker over. Deel het hoofdonderwerp op in deelonderwerpen. 
 
Schrijfdoel 
Stel vast welk schrijfdoel je hebt: informeren, mening geven, overtuigen, vermaken, gevoelens 
uitdrukken/oproepen of een instructie geven. Een journalist informeert meestal de lezers van zijn krant. 
 
Hoofdgedachte 
Wanneer je het onderwerp en het schrijfdoel hebt vastgesteld, omschrijf je in één zin de boodschap, die je wilt 
overbrengen. Dit is de hoofdgedachte, de rode draad door je tekst. 
 
Doelgroep 
Stel je doelgroep vast. Dit is de groep mensen voor wie jij je tekst schrijft. Bedenk wat die doelgroep al weet 
over het onderwerp, waarover je gaat schrijven.  
 
Informatie 
Verzamel betrouwbare informatie over het onderwerp en controleer of je die informatie al hebt. Ga nu 
selecteren welke informatie je wilt gebruiken. Houd goed in gedachten wat je schrijfdoel is en voor wie je 
schrijft! 
 
Schrijfplan 
Wat voor tekst ga je schrijven en welke indeling hoort daarbij? Stel vast hoe lang de tekst moet zijn. 
Bij langere teksten maak je eerst een opzet: geef aan wat de volgorde van de informatie in de tekst wordt. Maak 
een indeling in alinea’s.  
Gebruik in deze opzet losse woorden of korte zinnen. Ga uit van de standaardopbouw van een tekst:  

- inleiding: de introductie van het onderwerp 
- middenstuk: de uitwerking van het onderwerp in alinea’s 
- slot: samenvatting en/of conclusie 
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Kladversie 
Werk de informatie uit het schrijfplan uit in een kladversie. Bedenk dat je voor een ander schrijft: schrijf de tekst 
zo, dat de lezer de informatie en uitleg goed kan volgen. Pas de taal aan de doelgroep aan. Denk aan 
bijvoorbeeld het gebruik van jouw en uw. Maak de zinnen niet te lang. En schrijf zoveel mogelijk in actieve 
zinnen en vermijd de lijdende vorm (passieve zinnen). Bijvoorbeeld: ‘De man slaat de hond’ is actief; ‘De hond 
werd geslagen’ is een passieve zin. Je weet namelijk niet wie de hond slaat. 
 
Controle 
Controleer de inhoud van je kladversie. Klopt de inhoud? Is de tekst goed te begrijpen voor je doelgroep? Heeft 
de tekst een logische volgorde? Controleer daarna op taalfouten, te lange zinnen en zinnen in de lijdende vorm. 
Waarom laat je de tekst niet door een ander lezen? Vraag om commentaar. 
 
Netversie 
Als laatste verbeter je de kladversie en maak je een definitieve versie. Denk aan je schrijfdoel, de doelgroep en 
de opmaak van de tekst. 
 
 
OPBOUW VAN EEN TEKST: 
Een goed artikel heeft de volgende opbouw: 

1. inleiding 
2. middenstuk 
3. slot 

 
Inleiding 
Een inleiding leidt het verhaal letterlijk in: de inleiding introduceert het onderwerp. Verder heeft de inleiding de 
functie om de aandacht van de lezer te trekken. Meestal bestaat de inleiding uit één, maar soms ook uit 
meerdere alinea’s. 
 
Verschillende manieren waarop je als schrijver een tekst kan inleiden:  
- beschrijving van het onderwerp, waarbij je algemene informatie over het onderwerp geeft. De lezer weet 

waar de rest van de tekst over gaat. 
- samenvatting van het geheel. 
- vragenreeks, die je verderop in de tekst beantwoordt. Dit maakt de lezer nieuwsgierig, omdat hij zich 

afvraagt wat de antwoorden zijn. 
- beschrijving van een aansprekende situatie, die te maken heeft met het onderwerp. Dit is herkenbaar of 

aangrijpend voor de lezer, het roept een bepaalde sfeer op en zo wordt de lezer bij de tekst betrokken. 
- de aanleiding voor het schrijven van de tekst, zoals een actuele gebeurtenis. Dit is herkenbaar voor de lezer, 

waardoor hij geïnteresseerd raakt in de rest van de tekst. 
- een voorbeeld van een probleem, dat in de tekst wordt besproken. Als het voorbeeld herkenbaar is voor de 

lezer, is het interessant om verder te lezen. 
- een anekdote, of een aansprekend kort verhaal, waarbij je schrijft over een opmerkelijke gebeurtenis, die 

betrekking heeft op het onderwerp van de tekst. Een anekdote trekt de aandacht. 
 
Een inleiding kan ook meerdere vormen combineren, bijvoorbeeld een vragenreeks én een voorbeeld.  
 
Middenstuk 
In het middenstuk van de tekst ga je dieper in op het onderwerp, dat in de inleiding is beschreven. De 
informatie wordt in deelonderwerpen uitgewerkt. Bijvoorbeeld bij een boek over de oorlog: 
- hoofdonderwerp: WOII 
- deelonderwerpen: verzet, verraad, Jodenvervolging, onderduikers, NSB, held, familie, vriend en vijand, welk 

land, enzovoort. 
Je ziet dat de informatie over het hoofdonderwerp is verdeeld in deelonderwerpen. Elke alinea gaat over één 
deelonderwerp. De alinea begint met de belangrijkste zin over het onderwerp, de kernzin. 
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Slot 
Met het slot sluit je de tekst af. Net als de inleiding bestaat het slot meestal uit één en soms uit meerdere 
alinea’s. 
Er zijn verschillende manieren, waarop de schrijver een tekst kan afsluiten. De meest gebruikte vormen zijn: 
- samenvatting van alle informatie uit het middenstuk. Deze vorm zie je vooral in informatieve artikelen. 
- conclusie is de slotsom van dingen, die eerder in de tekst staan. Wanneer je in de tekst voor- en nadelen 

geeft van iets, dan geef je in de conclusie het uiteindelijke oordeel. 
- oplossing voor het probleem, dat in de inleiding is beschreven. Deze vorm zie je bijvoorbeeld in een rapport. 
- aansporing van de lezer om iets te gaan doen, bijvoorbeeld lid worden van een vereniging. Deze vorm van 

het slot zie je bijvoorbeeld in reclameteksten/filmpjes. 
- bij een open eind geef je geen samenvatting, conclusie, oplossing. Je dwingt de lezer om zelf na te denken. 
 
In het slot kun je ook een combinatie van vormen tegenkomen, zoals een samenvatting én een conclusie. 
 
 
OPMAAK VAN EEN TEKST:  
Hoe een tekst eruit ziet, noem je de opmaak of de lay-out. Hierbij kun je denken aan het lettertype en de 
lettergrootte van de verschillende onderdelen, het gebruik van kleuren en de indeling in kolommen.  
 
In een tekst hebben de volgende onderdelen 
een afwijkende opmaak: 

1. titel (grote lettergrootte) 
2. ondertitel (kleinere lettergrootte dan de 

titel) 
3. tussenkopjes (vet of cursief) 
4. lead (vet) 
5. afbeeldingen en bijschriften 

 
Titel 
Een goede titel doet twee dingen: 
- vertelt kort en krachtig, waar de tekst over 

gaat; 
- trekt de aandacht van de lezer. 
De titel noem je ook wel de kop, bijvoorbeeld bij krantenberichten. 
 
Ondertitel 
De ondertitel vult de titel aan. Meestal heeft een ondertitel een kleinere lettergrootte dan de titel zelf. 
Daardoor kan er in de ondertitel ook meer informatie staan. Als de titel en de ondertitel elkaar goed aanvullen, 
zie je bijvoorbeeld dat de titel de aandacht trekt, terwijl de ondertitel vertelt waar de tekst over gaat. 
 
Tussenkopjes 
Een tussenkop heeft vrijwel dezelfde functie als een titel: laten zien wat het onderwerp van de alinea (of 
tekstdeel) is en de aandacht trekken. Tussenkopjes geven aan waar een nieuw deelonderwerp begint. 
De lezer kan door tussenkopjes iets makkelijker terugvinden in een tekst. Vaak werken tussenkopjes ook als 
prikkel of stimulans om verder te lezen. 
 
Lead 
Langere teksten hebben vaak een lead. Een lead is een vetgedrukt stukje tekst dat losstaat van de hoofdtekst. 
De lead heeft twee functies:  

1. een samenvatting geven 
2. de lezer nieuwsgierig maken. 
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De lead lijkt op een inleiding, maar is dat niet! De lead hoort niet bij de tekst als geheel (inleiding, middenstuk 
en slot) en het is ook geen vervanging van de inleiding. Een tekst mét een lead heeft ook nog een inleiding. 
 
Afbeeldingen en bijschriften 
De foto’s en plaatjes bij een tekst trekken de meeste aandacht. De kleine stukjes tekst bij een foto heten 
bijschriften en worden veel gelezen. Bijschriften verduidelijken niet alleen de afbeelding, maar ze kunnen ook 
iets zeggen over de inhoud van de tekst. 
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THEORIE/VOORKENNIS: HOE PRESENTEER IK EEN OPDRACHT? 

 

Wanneer je een presentatie houdt, vertel je iets aan een publiek. Op school bestaat dit publiek uit je 
klasgenoten en de leraar/lerares.  
Er zijn veel zaken, die het presenteren moeilijk maken. Je hebt bijvoorbeeld te maken met verwachtingen van je 
publiek. Het publiek verwacht dat de presentatie inhoudelijk interessant zal zijn. Ook verwachten zij dat je een 
goed verhaal houdt en duidelijk spreekt. Van die verwachtingen kun je zenuwachtig worden. 
 
Als je jouw presentatie goed voorbereidt, loopt deze soepeler en voel je je er zeker over. In het stappenplan 
staan handvatten om een presentatie voor te bereiden en deze goed uit te voeren. 
 
VOORBEREIDEN PRESENTATIE 
 
In grote lijnen heeft een presentatie de volgende opbouw: 

1. introductie: jezelf voorstellen 
2. inleiding 
3. middenstuk 
4. slot 
5. afsluiting: publiek bedanken en gelegenheid voor vragen geven 

 
Bij de voorbereiding van een presentatie houd je deze opbouw in gedachte. Zo breng je voor jezelf en je publiek 
structuur in je verhaal. 
 
Volg bij het voorbereiden van een presentatie het stappenplan: 

1. onderwerp bepalen 
2. spreekdoel bepalen 
3. informatie verzamelen 
4. presentatie uitwerken 
5. presentatie oefenen 
6. voorbereiden op vragen 

 
Onderwerp  
Als je zelf een onderwerp mag kiezen, kies dan een onderwerp, dat zowel voor jou als voor je publiek 
interessant is. Als je een onderwerp kiest, dat dichtbij jezelf staat, vertel je daar graag en makkelijker over. Ook 
is het voor het publiek veel leuker om te luisteren naar iemand, die ergens enthousiast over vertelt dan naar 
iemand, die zelf niets met het onderwerp heeft. 
 
Spreekdoel  
Stel vast welk spreekdoel je hebt: informeren, overtuigen, vermaken, gevoelens uitdrukken/oproepen of een 
instructie geven. Houd je doel goed in gedachte wanneer je presenteert. Wanneer je zelf duidelijk weet wat het 
doel is van jouw presentatie, dan kan je jouw boodschap beter overbrengen. 
 
- informeren 

Je wilt dat jouw publiek na deze presentatie iets weet, wat het daarvoor niet wist. Je blijft neutraal, je bent 
er niet op uit om jouw mening te geven. Voorbeeld: een spreekbeurt over de bouw van de Afsluitdijk. 

 
- overtuigen 
 Je probeert het publiek van jouw standpunt te overtuigen. Soms wil je het publiek ook overhalen om iets te 

doen. Wanneer je het publiek wilt overtuigen, moet je het ook informeren. Zorg ervoor dat je genoeg feiten 
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hebt om jouw mening te onderbouwen; jouw standpunt (‘ik vind dit een goed boek’) onderbouw je met 
argumenten (omdat …). Ook geef je tegenargumenten. Maar je legt goed uit waarom ze niet kloppen.   

 
- instructie geven 

Je vertelt het publiek hoe zij iets moeten doen: je geeft een instructie. Je vertelt in stappen wat er moet 
gebeuren. Soms moet je iets voordoen. Je kunt het publiek ook zelf iets laten uitproberen. Zorg er in dat 
geval wel voor, dat de presentatie niet rommelig wordt. Een voorbeeld: stap voor stap uitleggen hoe je een 
eigen website bouwt. 

 
Informatie verzamelen 
Het is handig om zo veel mogelijk van het onderwerp af te weten. Je voelt je dan zekerder over je verhaal en je 
kunt vragen over het onderwerp makkelijker beantwoorden. Ga daarom altijd op zoek naar zo veel mogelijk 
betrouwbare informatie. Je kunt hiervoor de bibliotheek, het internet en andere media gebruiken. Ook kun je 
informatie aanvragen bij een organisatie of vragen stellen aan een persoon, die veel van het onderwerp afweet. 
 
Houd het doel van jouw presentatie in gedachte als je informatie zoekt. Wanneer je een informerende 
presentatie houdt, zoek je naar feiten. 
 
Houd ook rekening met de voorkennis van je publiek. Weten ze al veel van het onderwerp? Dan kun je dieper 
op het onderwerp ingaan en kun je meer vaktermen gebruiken. Is het onderwerp helemaal nieuw voor je 
publiek, dan moet je daar voorzichtig mee zijn. 
 
Presentatie uitwerken 
Wanneer je genoeg informatie hebt verzameld, kun je de presentatie uitwerken. Dit doe je aan de hand van de 
opbouw: 

1. introductie: jezelf voorstellen 
2. inleiding 
3. middenstuk 
4. slot 
5. afsluiting: publiek bedanken en gelegenheid voor vragen geven 

 
Het is handig om je presentatie uit te werken in de vorm van een schema. Dit schema kun je tijdens je 
presentatie bij je houden. In het schema zet je in woorden of korte zinnen wat je gaat vertellen. Doe dit in 
steekwoorden, zodat je jouw presentatie niet gaat voorlezen! Als je tijdens je presentatie alleen naar je 
aantekeningen kijkt, verlies je het contact met je publiek.  
 

VOORBEELD VAN DE PRESENTATIE 

1. introductie 
mezelf voorstellen 

- Jordi, 16 jaar 
- mijn favoriete boek  
- interessante onderwerpen 

2. inleiding - onderwerp/titel van boek 
- schrijver van het boek 
- genre 
- opdracht: creatief boekverslag in de vorm van … 

3. middenstuk - inhoud van het boek vertellen: 
- wat: onderwerp van het boek 
- wie: de hoofdpersoon en personages van het boek 
- waar: de plaats, het land waar verhaal het zich afspeelt 
- wanneer: tijd en periode, waarin het verhaal zich afspeelt 
- hoe: op welke manier is iets gebeurd (korte samenvatting van het boek) 

- uitleg van de opdracht en waarom deze keuze voor jouw idee 
- argumenten verzamelen 
- tegenargument verzamelen 

4. slot - samenvatten van de opdracht en de argumenten voor jouw idee 
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5. afsluiting - publiek bedanken voor de aandacht 
- vragen? 

 
Controleer of je verhaal compleet en niet te lang is. Vul de informatie aan als je denkt, dat er nog iets ontbreekt. 
Maak de presentatie korter, als je overbodige informatie hebt opgenomen. 
 
Presentatie oefenen 
Het is altijd goed om je presentatie in ieder geval één keer hardop te oefenen. Zo onthoud je jouw verhaal beter 
en je hoort of het duidelijk is en goed loopt. Je komt er op deze manier ook achter hoe lang je presentatie 
ongeveer duurt. 
 
Voorbereiden op vragen 
Het is handig om zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Wat je niet in de presentatie vertelt, kan namelijk 
wel terugkomen in de vragenronde. Als je de ‘andere kant van het verhaal’ niet kent, is je presentatie veel 
minder overtuigend. 
Bedenk van tevoren welke vragen jouw publiek kan stellen. Als je bijvoorbeeld een presentatie geeft over een 
boek van de Boekenplank, zorg er dan voor dat je alle informatie bij dat boek hebt doorgelezen. Wanneer er een 
vraag wordt gesteld over de schrijver van het boek, dan sta je niet met een mond vol tanden. 
 
Je kunt je nooit op élke mogelijke vraag voorbereiden. Als je na de presentatie een vraag krijgt, waar je het 
antwoord niet op weet, schrik daar dan niet van. Noteer de vraag en kom er op een later moment op terug. Of 
vraag aan jouw klasgenoten, wie het antwoord misschien wél weet op die vraag! 
 
 
HULPMIDDELEN 
 
Bij een presentatie kun je gebruikmaken van hulpmiddelen. Je kunt bijvoorbeeld een blaadje met de 
hoofdpunten uitdelen, een zogenoemde hand-out. Je kunt ook een filmpje laten zien of een whiteboard 
gebruiken om dingen op te schrijven of uit te tekenen. 
 
Wanneer je een hulpmiddel gebruikt, is dat altijd ter ondersteuning van wat je vertelt. Als je te veel 
hulpmiddelen gebruikt, wordt de presentatie rommelig. De hulpmiddelen leiden dan alleen maar af. 
 
Je bent afhankelijk van welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn in de ruimte, waarin je de presentatie geeft. 
Vraag daarom van tevoren, welke hulpmiddelen je kunt en mag gebruiken. 
 
PowerPoint 
PowerPoint is een veelgebruikt middel om presentaties te ondersteunen. Het is een computerprogramma, 
waarmee je dia’s maakt. Met die dia’s kun je het publiek de hoofdpunten van jouw presentatie laten zien met 
bijvoorbeeld afbeeldingen en YouTube-filmpjes.  
Gebruik PowerPoint als hulpmiddel: te veel dia’s of dia’s met te veel tekst, kleuren, afbeeldingen kunnen 
storend zijn. Gebruik voor de achtergrond van de dia’s en de letters een rustige kleur en pas deze toe op alle 
dia’s. Te veel kleuren en effecten leiden de aandacht van jouw verhaal af. 
 
Informatie uitdelen en doorgeven 
Je wilt het publiek zo goed mogelijk informeren. Maar dat betekent niet, dat je zo veel mogelijk informatie moet 
uitdelen. Als je te veel uitdeelt, neemt je publiek de moeite niet meer om het allemaal te lezen. Ook leidt het te 
veel af. Het is niet de bedoeling dat het publiek het uitgedeelde materiaal leest, maar naar jouw presentatie 
luistert! Extra informatie, zoals folders, kun je ook ná jouw presentatie uitdelen. Of je vertelt het publiek, dat er 
bij jou nog materiaal af te halen is. 
 
Zorg er ook voor dat je geen hulpmiddelen gebruikt, zoals foto’s, die doorgegeven moeten worden. De 
aandacht voor jouw presentatie is dan weg is. Als je foto’s wilt laten zien, vergroot deze dan en hang ze op of 
zet ze in de PowerPoint-dia’s.  
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THEORIE/VOORKENNIS: INTERVIEWEN 

 

Een interview is een vraaggesprek. De interviewer stel vragen aan iemand en vraagt eventueel dóór als de 
geïnterviewde antwoord geeft. Wanneer je een interview goed voorbereidt, stel je duidelijkere vragen en kun je 
beter op de antwoorden van de geïnterviewde reageren. 
 
VOORBEREIDEN INTERVIEW 
 
In een aantal stappen leer je hoe je een interview goed voorbereidt en afneemt: 

1. doel van het interview vaststellen 
2. inlezen in het onderwerp 
3. vragen bedenken 
4. interview afnemen 

 
Doel vaststellen 
Met een interview wil je een bepaald doel bereiken, bijvoorbeeld: 
- je wilt meer over een onderwerp te weten komen; 
- je wilt meer over een persoon te weten komen; 
- je wilt te weten komen hoe een groep mensen over iets denkt. 
 
Wanneer je meer wilt weten over een onderwerp, kun je bijvoorbeeld een deskundige interviewen. Om ze veel 
mogelijk informatie te krijgen, laat je de geïnterviewde zo veel mogelijk aan het woord. 
 
Als je meer wilt weten over een persoon, kun je die persoon zelf én mensen om die persoon heen interviewen. 
Deze gesprekken kun je het beste met één persoon tegelijk voeren. Je houdt dan een één-op-één-interview. 
Omdat zo’n gesprek nogal persoonlijk kan zijn, zorg je ervoor dat de geïnterviewde op zijn gemak is. Kies dus 
een plek uit, die voor de persoon vertrouwd is. De geïnterviewde vertelt dan makkelijker zijn verhaal. 
 
Ben je benieuwd naar hoe een groep mensen over een bepaald onderwerp denken? Dan kun je met meerdere 
mensen een één-op-één-interview  houden. Dit kost wel veel tijd! Je kunt natuurlijk ook meerdere mensen 
tegelijk interviewen. Zo kunnen er interessante discussies ontstaan.  
Een andere manier om te weten te komen wat de mening is van een groep mensen, is door een enquête te 
houden. Bij een enquête stel je een lijst met vragen op. Deze vragenlijst stuur je naar een groot aantal mensen. 
Je kunt natuurlijk ook de enquêtevragen stellen aan voorbijgangers op een station of in een winkelcentrum. Het 
is handig om gesloten vragen, ja/nee-vragen, te stellen, omdat je dan achteraf de antwoorden gemakkelijk kunt 
tellen. 
 
Inlezen 
Lees je altijd goed in als je een interview gaat houden. Zoek informatie over het onderwerp, waarover je vragen 
stelt. Zo kun je met het gesprek de diepte in en neemt de geïnterviewde je serieus. Verzamel alle informatie 
over de persoon of personen. Zo voorkom je, dat je dingen vraagt die al bekend zijn. Ook kun je dan 
teruggrijpen op het verleden van een persoon. Een voorbeeld: “Vijf jaar geleden heeft u een boek geschreven 
over een tijdmachine. Had u toen verwacht, dat het zo’n succes zou worden?” 
 
Vragen bedenken 
Bedenk van tevoren welke vragen je wilt stellen. Deze vragen schrijf je op en houd je tijdens het interview bij je. 
Je kunt verschillende soorten vragen bedenken. Kijk hiervoor in het overzicht ‘Soorten vragen’. 
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Interview afnemen 
Het doel van het interview is vastgesteld, je hebt je ingelezen en vragen geformuleerd. Nu ga je het interview 
houden. Maak allereerst een afspraak. Kun je kiezen waar het interview plaatsvindt? Kies dan voor een plaats, 
waar niet te veel lawaai is. Zo kun je elkaar beter verstaan. Ook worden eventuele geluidsopnames dan van 
betere kwaliteit. Zorg er tijdens het interview voor, dat de geïnterviewde zich op zijn gemak voelt. 
 
Je kunt een interview beginnen door te vertellen, waarom je de persoon wilt interviewen. Daarna begin je met 
je vragen. Luister goed naar wat de geïnterviewde zegt, zodat je kunt doorvragen en niet in herhaling valt. Let 
ook op of de ander jouw vragen goed begrijpt. Als uit het antwoord blijkt dat je vraag verkeerd is begrepen, kun 
je de geïnterviewde onderbreken en je vraag toelichten. 
 
Meestal krijg je tijdens een interview zo veel informatie, dat je niet alles kunt onthouden. Je kunt dit op twee 
manieren oplossen: 
1. opnemen 

Je kunt het interview opnemen met bijvoorbeeld een camera of met je mobiele telefoon. Vraag hier van 
tevoren altijd toestemming voor. Je kunt het interview later uitwerken. Dit kost wel veel tijd. Het afluisteren 
of bekijken van je opname duurt minstens even lang als het interview zelf. 
 

2. aantekeningen maken 
Je kunt tijdens het interview aantekeningen maken. Schrijf dan steeds teekwoorden op. Deze aantekeningen 
kun je het beste zo snel mogelijk uitwerken, anders ben je misschien alweer vergeten wat de ander precies 
vertelde. 

 
Aan het einde van het interview bedank je de geïnterviewde voor zijn tijd en verhaal. 
 
 
SOORTEN VRAGEN 
 
Je kunt verschillende soorten vragen stellen: open vragen en gesloten vragen, die je ook weer kunt 
onderverdelen in typen vragen, zoals suggestieve, vervolg- of controlevragen. Hieronder worden de meest 
voorkomende vragen uitgelegd. 
 
Gesloten vraag 
Een gesloten vraag is een vraag, waarbij al bepaald is welke antwoorden de geïnterviewde kan geven. Met een 
gesloten vraag kun je heel specifieke informatie te weten komen. Een aantal voorbeelden: 
- Heeft u al eerder een literatuurprijs gekregen voor uw werk? 

antwoord: ja of nee. 
- Bent u gisteren of eergisteren teruggekomen van de boekenbeurs in Duitsland? 

antwoord: gisteren of eergisteren 
 
Open vraag 
Een open vraag begint met een vraagwoord: wie, wat, waar, waarom, wanneer, hoe, enzovoort. Je stelt een 
open vraag als je een uitgebreid antwoord wilt. Deze vragen geven de geïnterviewde meer ruimte om te 
vertellen, dan gesloten vragen. Een aantal voorbeelden: 
- Hoe bent u tot het onderwerp van uw boek gekomen? 
- Wat heeft u meegemaakt tijdens uw vakantie? 
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Hieronder staat in een schema welke voor- en nadelen open en gesloten vragen hebben. 
 

GESLOTEN VRAGEN OPEN VRAGEN 

VOORDELEN: 
- De antwoorden zijn eenduidig; je kunt ze niet op 

meerdere manieren uitleggen. 
- Je kunt de antwoorden gemakkelijk in een 

onderzoek of verslag verwerken. 
- Het geeft een interview snelheid. 
- Het geeft je goede mogelijkheden een interview 

te sturen. 
 

VOORDELEN: 
- De geïnterviewde wordt uitgenodigd (veel) te 

vertellen; je krijgt veel achtergronden en details 
te horen. 

- Het geeft een gesprek diepgang, vooral bij 
doorvragen (“Waarom denkt u daar zo over?”). 

- Je krijgt antwoorden, waar je zelf niet aan 
gedacht had. 

 

NADELEN: 
- Je krijgt alleen maar te horen waar je naar 

gevraagd hebt, omdat je de geïnterviewde niet 
de ruimte geeft om meer te vertellen. 

- De geïnterviewde kan het gevoel hebben, dat hij 
niet kan vertellen wat hij wil. 

 

NADELEN: 
- De antwoorden zijn moeilijker te verwerken. Het 

kost meer tijd. 
- Het kan veel informatie opleveren, waar je niet 

zoveel aan hebt. 
 

 
Vervolgvragen (doorvragen) 
Een vervolgvraag is een reactie op een eerder antwoord. Je krijgt antwoord en reageert daar direct op. Dit 
noem je ook wel doorvragen. Een voorbeeld: 
- Wat bedoelt u daarmee? 
 
Je stelt een vervolgvraag als de geïnterviewde iets zegt, waar je meer over wilt weten. 
 
Controlevragen 
Een controlevraag is een gesloten vraag, die je gebruikt om te controleren of je iemand goed hebt begrepen. Is 
de informatie niet helemaal helder, stel dan een controlevraag. Met zo’n vraag geef je de ander ook de 
gelegenheid om zijn gedachten nog een keer goed te formuleren. Een voorbeeld: 
- Begrijp ik het goed, dat echt iedereen in de klas tegen het voorstel was? 
 
Suggestieve vragen 
Bij suggestieve vragen zit het antwoord al in de vraagzin. Je suggereert het antwoord. Vaak is het antwoord je 
eigen mening. Een voorbeeld: 
- U bent nu al drie keer tweede geworden. U heeft zeker geen vertrouwen meer in het winnen van die prijs? 
 
Met suggereren moet je oppassen. Niet iedereen vindt het fijn als hem de woorden in de mond gelegd worden. 
Suggestieve vragen kunnen wantrouwend klinken. Dat is voor de geïnterviewde natuurlijk niet prettig. 
 
Impertinente vragen 
Het woord ‘impertinent’ betekent onbeschaamd of brutaal. De interviewer schaamt zich er niet voor om een 
lastige vraag te stellen. Een impertinente vraag is een vraag over een onderwerp, dat jou eigenlijk niets aangaat. 
Een voorbeeld: 
- Hoeveel verdient jouw vader? 
 
Met deze impertinente vragen moet je ook oppassen; je kunt heel onbeleefd overkomen. Interviews op 
televisie en in roddelbladen geven genoeg voorbeelden van zulke vragen. 
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Wedervragen 
Een wedervraag stel je als antwoord op een eerder gestelde vraag. Een wedervraag is vaak kritisch. Een 
voorbeeld: 
- En waarom wilt u dat van mij weten? 
 
Reflectieve vragen 
Een reflectieve vraag is bedoeld om iemand over zijn eigen situatie of rol te laten nadenken. Een voorbeeld: 
- Wat denkt u dat er van u als leraar verwacht wordt? 
 
 

 

 


