
diepen vanuit verschillende invalshoeken. Bovenal biedt deze werkvorm docenten
Nederlands de mogelijkheid om betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid te creë-
ren bij collega-docenten van andere vakken. De werkvorm vraagt namelijk om samen-
werking. 

Referenties 

Ackermans, L. (2017). “Bruggen bouwen. Van Zwigtman tot Hermans”. In: Levende
Talen Magazine, 104 (5), p. 4-8.

Gille, E., C. Loijens, J. Noijons & R. Zwitser (2010). Resultaten PISA-2009. Praktische
kennis en vaardigheden van 15-jarigen. Nederlandse uitkomsten van het Programme
for International Student Assessment (PISA) op het gebied van leesvaardigheid, wiskun-
de en natuurwetenschappen in het jaar 2009. Arnhem: Cito.

Lierop-Debrauwer, H. van & N. Bastiaansen-Harks (2005). Over grenzen. De adoles-
centenroman in het literatuuronderwijs. Delft: Eburon.

Stichting Lezen (2012). Samen werken aan een sterke leescultuur. Beleidsvoornemens van
Stichting Lezen voor de cultuurplanperiode 2013-2016. Amsterdam: Stichting
Lezen.

Ronde 2

Margriet Smits (a) & Marijke Potters (b)
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(b) Hogeschool van Amsterdam
Contact: mrgrt.smits@fontys.nl    

m.c.m.potters@hva.nl                                                                             

De keuze van de docent: een workshop over kiezen en
beoordelen van jeugdliteratuur

Lezen is belangrijk, dat vinden we allemaal. Het liefst zien we onze leerlingen met een
rugtas vol literaire schatten die hun wereld vergroten. In de praktijk is het echter niet
altijd eenvoudig om dat ideaalbeeld te realiseren, dat weten we ook. Onze begeleiding
is heel belangrijk in het keuzeproces, maar hoe help je leerlingen bij het kiezen van
boeken die zij graag willen lezen? Boeken die hen net een beetje verder laten kijken
dan hun eigen wereld? Boeken die ervoor zorgen dat ze volgende week nóg een boek
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willen lezen? In deze workshop gaat u aan de slag met het beoordelen en kiezen van
jeugdliteratuur. Na afloop heeft u enkele handvatten gekregen voor uw eigen onder-
wijspraktijk.

Schrijver Alex Boogers zet zich in voor goed literatuuronderwijs voor leerlingen die
van huis uit niet vanzelfsprekend worden grootgebracht met boeken. Volgens hem
worden de nieuwe lezers aan hun lot overgelaten, onder andere door docenten die den-
ken dat het geen zin heeft om van niet-lezende kinderen lezers te ‘maken’. In zijn
‘schotschrift’ De lezer is niet dood (2016) houdt hij een vurig pleidooi voor schrijvers,
uitgevers en vooral docenten om leerlingen actiever te helpen bij hun inwijding in de
wereld van het boek. Hij beschrijft hoezeer hij zelf, als jongen die opgroeide in een
ongeletterd arbeidersmilieu, zo’n docent heeft gemist: 

“Misschien had een docent mij kunnen inspireren om te lezen, om dit boek te vinden,
of anders een ander boek, dat ik niet kende en dat mij evenzeer zou aanspreken. Het
boek was er wel, er ligt altijd ergens een boek op je te wachten, maar de docent die me
erop kon wijzen was er niet. Zulke docenten, voor zover ze zich niet al elke dag onver-
moeid inspannen, moeten nu opstaan en zich laten horen. Het is tijd” (Boogers 2016:
45).

Om uw leerlingen beter te kunnen helpen bij het kiezen, is het van belang enige intro-
spectie te betrachten. Hoe kiest u zelf? Wat zijn uw voorkeuren? Welke bronnen
gebruikt u? Als docent is het onmogelijk om alle nieuwe titels te lezen, dus u zult moe-
ten afgaan op recensies, in welke vorm dan ook (blogs, vlogs, websites, krant, van uw
collega, in de boekhandel). Krikhaar en Ros ontwikkelden al in 1986 een model om
argumenten in jeugdboekrecensies te categoriseren. Dat model wordt gebruikt in een
nieuw te verschijnen handboek over de didactiek van de jeugdliteratuur voor de oplei-
dingspraktijk. Krikhaar & Ros (1986) hanteren daarbij vier invalshoeken: 

1. het jeugdboek op zichzelf; 
2. het jeugdboek in relatie tot de werkelijkheid;
3. het jeugdboek in relatie tot de schrijver;
4. het jeugdboek in relatie tot de lezer.

De invalshoek die de recensent kiest en die te achterhalen is door naar zijn of haar
argumenten te kijken, zegt hoe die recensent over kinderen en literatuur denkt. Toch
biedt het model een bruikbaar uitgangspunt om recensies met elkaar te kunnen verge-
lijken. Krikhaar & Ros (1986) onderscheiden binnen de vier categorieën 18 verschil-
lende argumenten, die uiteraard niet alle van hetzelfde gewicht zijn.

In de workshop krijgt u één of meer fragmenten voorgelegd uit recent verschenen
jeugdboeken. Samen met u kijken we op basis van welke argumenten u dit boek wel
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of niet geschikt/aantrekkelijk vindt voor uw doelgroep, om u ervan bewust te maken
hoe u kiest. U vergelijkt uw argumenten met andere deelnemers. Wij hopen dat u na
deze workshop nog bewuster kiest dan u al deed. 

Referenties

Boogers, A. (2016). De lezer is niet dood. Amsterdam: Uitgeverij Podium B.V.

Krikhaar, M. & B. Ros (1986). Een spannend boek, warm aanbevolen!, een onderzoek
naar twintig jaar jeugdliteraire kritiek (1965-1984). Nijmegen: Katholieke
Universiteit Nijmegen.
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Vol van Lezen 

Het leesonderwijs in Nederland is erop gericht om elk kind technisch en begrijpend
te leren lezen. ‘Elk kind een lezer!’ is daarbij de leus. Deze leus krijgt echter niet de
betekenis dat elk kind boeken leest, deze kan beleven, een leessmaak kan ontwikkelen
en literair competent wordt. We maken het onderwijs zeer meetbaar en verdelen wat
we de kinderen willen leren in hapklare brokken. Of we naar de juiste aspecten van
lezen kijken en of we op de juiste manier meten, is daarbij zeer de vraag. 

Wanneer je lezen benadert vanuit het begrip ‘fluency’, dan wordt duidelijk dat de toets-
ing bij technisch lezen bijvoorbeeld te eenzijdig kijkt naar ‘accuratesse’ en ‘snelheid’.
‘Begrip’ en ‘intonatie’ worden bij technisch lezen niet meegewogen bij het bepalen van
de voortgang in de leesontwikkeling. Dat is ook terug te zien in de wijze waarop er
methodisch gewerkt wordt aan de technische leesontwikkeling. ‘Begrip’ en ‘intonatie’
zijn in de meeste methodes voor technisch lezen van ondergeschikt belang. Er is vaak
ook nog steeds weinig tot geen aandacht voor de inhoud van een tekst en er is vaak
weinig tot geen ruimte voor het oefenen van een tekst door deze herhaald te lezen.

Bij begrijpend lezen is het nog duidelijker dat de technische benadering van het aan-
leren van strategieën niet zo goed werkt als ooit gedacht werd. Toch is wat de meeste
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