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Het einde van het spel is in zicht (of na het maken van het eerste magazine of na een
drietal). De winnaar is de klas die het meeste geld wist te verdienen door de verkoop
van magazines en aandelen. Er is uiteraard ook een klaswinnaar: de persoon met het
meeste geld.
Dit project neemt vanzelfsprekend wel wat tijd in beslag, niet in het minst van de
leraar. Alle teksten moeten nagelezen worden, de onderwerpen moeten worden verdeeld per magazine (hoewel ik al een hapklare selectie voorzag), enz. Enige handigheid
met computers is ook een meerwaarde. Zo laat ik altijd alle teksten schrijven met
Google Docs, in bestanden waarvan ik zelf eigenaar ben. Op die manier kan je perfect
(ook op jouw computer thuis) nagaan wat een leerling schreef, wanneer hij dat deed
en wie er eventueel aan meewerkte.
Ondanks deze grote inspanningen van de leraar, brengt Herdrukt ook erg veel op.
Leerlingen gaan bewust op zoek naar bronnen over literatuur, lezen fragmenten en
ervaren dat literatuur in alle vormen achter meer hoeken schuilt dan je misschien zou
vermoeden. Bovendien worden ook leerlingen uit andere klassen betrokken bij het
project, want zij kunnen alle bevindingen en hersenspinsels van hun medeleerlingen
lezen. Het geeft een geweldige voldoening om leerlingen uit klassen waar je geen les
aan geeft, toch de analyse van Thebe te zien lezen, gewoon omdat een van hun beste
vrienden het schreef. Een betere manier om literatuur dichter bij de leerlingen te brengen, kon ik niet bedenken.

Ronde 7
Laura Los, Maxime Van Steen, Susan Demol & Jordi Casteleyn
Universiteit Antwerpen
Contact: laura.los@student.uantwerpen.be
maximevansteen@gmail.com
susan.demol@gmail.com
Jordi.Casteleyn@uantwerpen.be

Dichter. Leeronderzoek
1. Dichter?
Jongeren poëzie laten lezen is doorgaans geen sinecure. De meeste leerkrachten
Nederlands vinden poëzieonderwijs van essentieel belang, maar toch lijken de poëzielessen dikwijls meer op een verplicht mariage de raison dan op een geslaagd huwelijk.
Handboeken en leraren blijven zich bijvoorbeeld vastpinnen op het klassikaal analyse180
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ren van een gedicht. Stijl krijgt dan veel aandacht; de gevoelens die het gedicht oproepen, verschuiven naar de achtergrond. Die koude poëzie-analyse waarin de leerling
weinig zeggenschap krijgt, doen jongeren veelal afhaken.
Om die reden gingen wij, drie studenten van de Specifieke Lerarenopleiding aan de
Universiteit Antwerpen, onder leiding van prof. Jordi Casteleyn, op zoek naar een stimulerend poëziemodel dat op een gedifferentieerde manier de leesmotivatie bij vijftien- tot achttienjarigen versterkt.
Voor dat model vonden we inspiratie bij Theo Witte. In zijn belangwekkende doctoraatsonderzoek Het oog van de meester onderzocht hij hoe je de literaire competenties
van middelbare scholieren kunt aanscherpen door teksten aan te bieden die aansluiten
bij hun cognitieve ontwikkeling. Wij sloten ons aan bij deze hypothese en namen zijn
zes literaire competentieprofielen, gaande van belevend naar academisch lezen, als uitgangspunt. De kenmerken van die profielen vertaalden we consciëntieus naar typische
eigenschappen van poëzie, zoals het taalgebruik of de aanwezigheid en complexiteit
van stijlfiguren. In het eerste literaire competentieniveau wil een leerling vooral
geamuseerd worden door het lezen van poëzie en bestaat het doel erin om gemotiveerd
te raken om verder te lezen. Het zesde en laatste profiel omschrijft de leerling als een
lezer die gedichten vanuit allerlei invalshoeken (psychologisch, filosofisch, intertekstueel, enz.) kan en wil benaderen. Het is immers de bedoeling dat leerlingen met dit
model zelfstandig gedichten op hun niveau kunnen lezen en verwerken. Op die
manier worden leerlingen noch verveeld noch onrealistisch uitgedaagd, noch ondernoch overschat.

2. Website
Op basis van dit model stelden we vervolgens een corpus samen dat aan de verschillende profielkenmerken voldoet. Dit corpus telt meer dan 150 gedichten en is onderverdeeld in vijf thematische categorieën: ‘herinnering’, ‘verlangen’, ‘groei’, ‘verwondering’ en ‘strijd’. Zo is het voor elke leerling niet alleen mogelijk om op zijn niveau
poëzie te leren lezen en te leren appreciëren, maar ook om dat te doen met teksten die
aansluiten bij zijn interesse. Bij elk literair competentieprofiel ontwikkelden we ten
slotte een inhoudelijke, vormelijke en creatieve opdracht. Ook hier dient zich een
mogelijkheid tot differentiëren aan: de leerling krijgt enerzijds gedichten aangeboden,
gecategoriseerd binnen zijn of haar persoonlijk competentieniveau, én krijgt bovendien de mogelijkheid om de verwerking van die gedichten op verschillende manieren
vorm te geven aan de hand van persoonlijke interesses. De gecategoriseerde gedichten
en bijhorende opdrachten zijn terug te vinden op onze website die in de eerste plaats
een werkinstrument wil zijn waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen.
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De hypothese die aan de basis ligt van ons onderzoek, namelijk dat de leesmotivatie
stijgt wanneer leerlingen werken met gedichten die corresponderen met hun literaire
competentieprofiel en met hun cognitief ontwikkelingsniveau, wordt momenteel
getest door de vakgroep Didactiek Nederlands van de Universiteit Antwerpen. De
resultaten van dit onderzoek zullen tijdens de conferentie gepresenteerd worden.

3. Dichter!
Het is een utopische gedachte om elke leerling de liefde voor poëzie te kunnen bijbrengen, maar ons model biedt wel een optimale context om een blijvende interesse te creëren bij een zo groot mogelijke leerlingenpopulatie. Om die reden hebben we ons project de naam ‘Dichter’ gegeven. We brengen leerling en gedicht dichter bij elkaar door
het juiste gedicht op het juiste moment aan te reiken.

Ronde 8
Caroline Wisse-Weldam (a) & Gerdineke van Silfhout (b)
(a) Taalenttraining, Utrecht
(b) SLO
Contact: taalenttraining@gmail.com
G.vanSilfhout@slo.nl

Zweten in de les Nederlands: geïntegreerd literatuur-,
lees- en schrijfonderwijs
1. Inleiding
Als het donker begint te worden, loop ik terug naar de plek waar we de tenten hebben opgezet. Ik loop weer het kiezelsteentjespad op en zie dat de tenten er niet meer staan, alle auto’s
zijn weg, er is geen muziek... iedereen is weg. Ik speur het gebied af en zie dat iedereen écht
weg is. Ik realiseer me nu dat dit geen grap is.
Dit is een passage uit het verhaal dat een 3-vmbo-tl-leerling schreef in het kader van
de lessenreeks ‘Angstzweet’, waarbij leerlingen gezamenlijk de prologen van de jeugdthrillers van Cis Meijer en andere spannende, korte verhalen lazen. Samen met de
docent analyseerden de leerlingen wat een verhaal spannend maakt, zoals ‘cliffhangers’,
‘beschrijvingen van ruimten en voorwerpen’, ‘tijdsprongen en flashbacks’, ‘de lezer die
meer weet dan de personages’ en ‘perspectiefwisselingen’.
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