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1. Voorbereiding en verantwoording 

In deze lessenreeks staat het lezen van jongens centraal. De innovatieve componenten zijn 

de keuze voor literatuurdidactiek voor jongens, het gebruik van geluidbeeld en beweging bij 

de boekenkeuze voor de literatuurlijst, de verwerkingsopdracht en het gebruik van chats bij 

de bespreking van de boeken. Door de coronacrisis is deze lessenreeks voor een groot deel 

digitaal uitgevoerd. De onderdelen introductie, boekenkeuze en de instructie voor het online 

lenen van boeken hebben voor de voorjaarsvakantie klassikaal plaatsgevonden. Het lezen 

van de boeken, de boekbesprekingen, de instructie voor de verwerkingsopdracht en de 

realisatie daarvan zijn in de coronatijd en online gerealiseerd, via Microsoft Teams, Go-

Formative, WhatsApp en via de e-mails van school, in de periode tot half juni.  

In dit hoofdstuk beschrijf ik allereerst mijn vakdidactische visie en de manier waarop deze 

van invloed is op het ontwerp van de lessenreeks. Dit deel is relatief uitgebreid, om tegemoet 

te komen aan mogelijke misconcepten bij de lezers van dit stuk en zo de mogelijkheid te 

bieden om aan te sluiten bij de lijn van dit experiment. Daarna bespreek ik de beginsituatie 

van de klassen, waarin ik de lessenreeks ga uitvoeren. De beginsituatie wordt onderverdeeld 

in de klassen in het algemeen, de voorkennis van de leerlingen en de kansen en uitdagingen 

van deze leerlingen. Vervolgens zal ik bespreken welke inhoud van de lesstof aan bod komt 

en de taken die de leerlingen gaan uitvoeren. Tenslotte geef ik een beschrijving van de 

activiteiten die ik als docent zal uitvoeren in deze lessenreeks. 

1.1 Vakdidactische visie 

Mijn persoonlijke visie op onderwijs in het algemeen is dat onderwijs, naast het aanleren van 

basisvaardigheden en –kennis, vooral gericht zou moeten zijn op de persoonlijke 

ontwikkeling van leerlingen; op waarden en op wederzijds respect. Om met Sir Michael 

Barber (2007) te spreken zijn voor onderwijs in de 21e eeuw niet zozeer kennis en ICT van 

belang. In een invloedrijk rapport van McKinsey and Company1 stelt hij dat onderwijs zou 

moeten gaan, naast over het leren van kennis en het toepassen daarvan, over het aanleren 

van leiderschap en ethiek. De ontwikkeling van de identiteit van leerlingen is hierbij van 

belang, om op basis van waarden goede keuzes te kunnen en durven maken uit de grote 

hoeveelheid kennis en informatie die hen ter beschikking staan, mits zij daartoe overigens 

vrije toegang hebben. Wat mij aanspreekt in dit verhaal is dat ik denk dat dit een begin van 

een antwoord kan zijn op de vraag naar een alternatief voor de prestatiegerichte 

consumptiemaatschappij waarin we nu leven. 

Hoe realistisch is het om literatuuronderwijs in de bovenbouw in te zetten voor het ontdekken 

of versterken van de identiteit, voor persoonlijke ontwikkeling? Persoonlijke ontwikkeling 

wordt door docenten Nederlands als een van de doelen van literatuuronderwijs gezien 

(Bolscher e.a. 2004). In hoeverre en op welke manier literatuuronderwijs zou kunnen 

bijdragen aan  persoonlijke ontwikkeling daartoe is een verkenning gedaan in het artikel Dat 

een boek kan veranderen hoe je naar de wereld kijkt (Schrijvers, Janssen, Rijlaarsdam, 

2016) : 

Als we een literair verhaal lezen, is het net of we even in een andere wereld 

verblijven. In zo’n gesimuleerde, veilige omgeving kunnen we nagaan hoe we 

over bepaalde situaties of personen denken en hoe we zelf zouden reageren als 

                                                           
1 How the world’s best-performing school systems come out on top (Barber & Mourshed, 

2007) 
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dit de realiteit zou zijn. Dat kan ons, ten eerste, nieuwe of diepere inzichten in 

onszelf geven. (…)Ten tweede kan het lezen van (literaire) fictie leiden tot 

veranderingen in onze sociale inzichten. (Schrijvers, e.a. 2016).  

In hun onderzoek concluderen Schrijvers e.a. dat leerlingen leerervaringen met betrekking 

tot zelfinzicht en sociaal inzicht toeschrijven aan literatuuronderwijs. Verder constateren zij 

het volgende:  “Mogelijk leidt literatuuronderwijs dat (meer) ruimte biedt voor vrije boekkeuze 

ertoe dat meer leerlingen nadenken over wat voor persoon ze wel of niet zouden willen zijn.”  

Dit onderzoek laat ook zien dat ‘veel lezen’ geen voorwaarde is voor het opdoen van 

leerervaringen: ook leerlingen die weinig belezen zijn, rapporteerden betekenisvolle, 

waardevolle zelfinzichten en sociale inzichten ten gevolge van literatuur lezen en 

literatuuronderwijs. Een belangrijke conclusie is dat meer leerlingen dit soort 

leerervaringen rapporteren wanneer hun docent een persoonlijk-ervaringsgerichte 

benadering hanteert in de klas, in plaats van een meer analytisch-interpretatieve 

benadering – een verschil dat niet aan de belezenheid van de leerlingen kan worden 

toegeschreven (Schrijvers e.a., 2016).  

De manier waarop Janssen (2009) invulling geeft aan ervaringsgerichte literatuurlessen is 

met inzet van de dialoog; om op basis van persoonlijke meningen met elkaar in gesprek te 

gaan over boeken. Kortom, literatuuronderwijs lijkt een bijdrage te kunnen leveren aan de 

persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, met bijvoorbeeld inzet van de dialoog. Dat jongens 

niet veel lezen, maakt niet uit. Voorwaarden zijn een docent met een persoonlijk-

ervaringsgerichte benadering heeft en dat er ruimte is voor vrije boekkeuze.  

M/V 

De biologisch, sociologisch en psychologisch meest bepalende factor bij identiteit is: het 

geslacht. Bij literatuuronderwijs wordt op dit moment echter nog geen onderscheid gemaakt 

tussen leesonderwijs voor jongens of meisjes. In het internationale PISA-onderzoek wordt 

wel op geslacht gemeten. De leesprestaties van jongeren in Nederland scoort onderaan de 

lijst van Europa bungelen, waarbij jongens nog lager scoren dan meisjes (Stalpers 2020). De 

leesmotivatie van jongens is in de leeftijdscategorie 15-17 is een stuk lager dan die van 

meisjes (Witte, 2008). Uit de Leesmonitor van  2020 blijkt dat er wel meer behoefte is aan 

differentiatie in leesonderwijs2. Met deze lessenserie wil ik hiermee experimenteren. 

Ik vind dat er meer aandacht moet komen voor het lezen van jongens in de bovenbouw, 

omdat dit de fase waarin identiteitsontwikkeling plaatsvindt en het lezen van literatuur 

hieraan een bijdrage kan leveren. In het Oog van de Meester (2008) geeft Witte aan dat juist 

in deze fase de docent een belangrijke rol heeft om leerling met deze ‘vernieuwde 

belangstelling’ aan te zetten tot het lezen van literatuur. In deze lessenserie wil ik ervaren 

hoe ik dit kan doen met jongens. 

Literatuurdidactiek 

In Literatuur en Fictie (Bolscher, Dirksen, Houkes en Van der Kist, 2004) staat beschreven 

dat docenten Nederlands in De Tweede Fase wat betreft literatuurdidactiek grofweg in twee 

groepen onder te verdelen zijn: de cultuurgerichte docent tegenover de lezersgerichte 

docent. Over het aanbieden van leerstof voor literatuurlessen geeft Witte (2008) aan dat de 

                                                           
2 https://www.leesmonitor.nu/nl/jongens-en-meisjes 

https://www.leesmonitor.nu/nl/jongens-en-meisjes
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cultuurgerichte klassieke benadering door leerlingen meer wordt gewaardeerd, omdat de stof 

duidelijk geordend is alsmede door de rol van de vertellende docent. Verboord (2003) 

concludeert dat  echter de leerlinggerichte benadering op langere termijn een positievere 

leesattitude bewerkstelligt.  

Met de conclusie van Schrijvers e.a. wil ik mij onder de tweede groep scharen. Volgens 

Witte, Mantingh en Van Herten (2016)  is  Literatuur en Fictie (2004) het enige handboek 

voor docenten over literatuurdidactiek en is dit boek nodig aan vervanging toe. In het artikel 

Doodtij in de Delta stellen zij dat er nauwelijks onderzoek is naar literatuurdidactiek. Ook 

stellen zij dat de waarom-vraag over literatuuronderwijs zelden wordt gesteld, dat hierover 

een wirwar aan visies en meningen bestaat en (Witte e.a., 2016). De andere kant van dit 

verhaal is dat er veel ruimte blijkt te zijn om literatuuronderwijs in de klas in te vullen naar 

eigen visie.  

Kaders en ruimte 

Welke kaders en ruimte heb ik om mijn visie over literatuurdidactiek voor jongens in de klas 

in praktijk te brengen? Volgens de kerndoelen moeten leerlingen voor het havo eindexamen 

acht oorspronkelijk in het Nederlands geschreven ‘literaire werken’ hebben gelezen. In 2014 

is onder commissie Meijerink een herformulering van kerndoelen en eindtermen tot stand 

gekomen. Voor literatuuronderwijs leidde dit tot vier niveaus van literaire competentie (Witte, 

2016). Volgens de referentieniveaus (2010), moeten de leerlingen van havo bovenbouw 

literaire teksten op niveau 3F  kunnen ‘begrijpen, interpreteren en evalueren’.  

Voor het examineren van deze vaardigheden zijn in de Handreiking schoolexamen 

Nederlands havo-vwo binnen het domein Literatuur (E) drie subdomeinen benoemd, met elk 

een eigen eindterm: Literaire ontwikkeling (E1), Literaire begrippen (E2) en 

Literatuurgeschiedenis (E3) (Bonset, Meestringa & Ravesloot (2012)). Ofwel, leerlingen 

moeten boeken kunnen lezen, kunnen typeren en analyseren aan de hand van vaktermen en 

kunnen duiden in de tijdperiode waarin ze geschreven zijn. Volgens Witte (2008) behoort een 

leerling van 4 havo boeken te kunnen lezen op niveau 3 en 4 van lezenvoordelijst.  

Met welke kaders ik concluderend in mijn lessenserie rekening heb te houden: dat de 

boeken een literair gehalte bevatten en oorspronkelijk in het Nederlands verschenen. Dat ze 

voor havo4 van niveau 3 of 4 moeten zijn en dat ik bij de beoordeling van de opdrachten de 

eindtermen op niveau 3 F zou moeten hanteren. En dat deze beoordeling zich zou moeten 

richten op de subdomeinen E1, E2, of E3, of een combinatie daarvan. 

Het lezen van jongens 

 “Het stillen van de honger naar kennis en informatie is voor beide seksen een even 

belangrijk motief.” (Tellegen en Frankhuijsen, 2002). Uit diverse bronnen blijkt dat er verder 

veel verschillen zitten tussen de leesvoorkeuren en het leesgedrag van jongens en meisjes. 

(De Leesmonitor (2020), Stalpers (2020), Stichting Lezen (2014),  Sullivan (2009)). Vanwege 

deze verschillen pleit de Leesmonitor in mei 2020 voor ‘een leesaanbod op maat, met 

motiverende lesmaterialen en een breder aanbod van jongensboeken: spannende, 

avontuurlijke verhalen met veel actie en weinig nadruk op karakterontwikkeling.  

 

  



6 
 

Overzicht leesverschillen 
J/M 

Meisjes Jongens 

Motieven om te lezen Ontspanning, 
stemmingsregulering 

Spanning, sensatie, 
opwinding 

Genrevoorkeuren Verhaalboeken en 
tijdschriften 

Informatieve boeken, strips 
en kranten 

Onderwerp/ thema Binnenwereld, relaties, 
psychologie 

Buitenwereld, non-fictie, 
thriller, oorlog, avontuur, 
helden, spanning, economie 
en sport 

Tijdstip om te lezen Voor het slapen gaan Overdag 

Setting Praten met vriendinnen over 
boeken, wisselen boeken uit, 
op school en thuis. 

Lezen het liefst alleen, in een 
cave en praten daar zelden 
over in de klas. 

Status Lezen vaak prijswinnende 
boeken en worden daarin 
positief bevestigd thuis en op 
school.  

Boeken lezen is een 
meisjesactiviteit, als jongen 
is het niet cool om te lezen.  

Rolmodellen Hebben moeders, docenten 
en heldinnen die lezen als 
rolmodel vanaf de 
basisschool 

Hebben geen vaders en 
helden als lezend/ schrijvend 
rolmodel. De meeste 
docenten Nederlands zijn 
vrouw.  

Ontwikkeling Lopen vanaf basisschool tot 
in puberteit wat betreft 
ontwikkeling 2 jaar voor op 
jongens. Lezen tussen 15- 
17 jaar volwassenenromans. 

Lezen ook nog tussen 15-17 
jaar strips, young-
adultboeken. 

Voorlezen en lees- 
strategieën modellen 

Niet nodig. Plezierig en versterkt 
vertrouwen het boek uit te 
kunnen lezen. 

Omgeving Focussen het best in 
prikkelarme omgeving. 

Focussen het best in een 
omgeving met veel prikkels. 

 

Het huidige literatuuronderwijs blijkt veel minder aan te sluiten bij jongens dan bij meisjes: de 

klassen zijn sober en saai ingericht, er staan veelal vrouwelijke docenten voor de klas. Wat 

als literaire titels wordt bestempeld zijn volwassenenromans, gericht op karakterontwikkeling 

(binnenwereld). Het vak heeft weinig gewicht in het examen, kost veel moeite en levert 

weinig beloning en status op. Uit het voorgaande blijkt dat  er dus veel externe 

belemmeringen zijn voor jongens om te lezen en dat de rol van docenten voor 15-jarigen 

cruciaal is weer om aan het lezen te gaan. Het is een uitdaging voor de docent om zoveel 

mogelijk van deze belemmeringen weg te nemen en de kansen aan te grijpen.  

Motiverende lesmaterialen 

Een voorbeeld van een project waarin voor jongens motiverende lesmaterialen zijn ingezet, 

staat beschreven in Connecting Boys to Books2. In dit boek beschrijft Sullivan (2009) 

manieren om jongens op de basisschool aan het lezen te krijgen. Hij heeft hier een project 

voor gestart: Boys Only! In dit project is een  lokale community gemobiliseerd, waarin ook 

vaders en opa’s een rol hebben als rolmodel. De bibliotheek is de centrale plek, die 

activerend is ingericht. De jongens gaan avonturen beleven met verhalen. De jongens zijn 

thuis gewend ofwel om niet voorgelezen te worden, of aan voorlezen voor het slapen gaan; 
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wat lezen doet associëren met in slaap vallen. De prikkels van de thematische omgeving en 

de voorlezer blijken de jongens te activeren en te boeien.  Wat vaak uit het onderzoek van 

Sullivan wordt aangehaald, is dat kinesthesie, beweging een activering van de hersenen tot 

gevolg heeft, waardoor jongens zich beter kunnen concentreren  en hierdoor beter gaan 

lezen en leren. Daarnaast blijken ook visuele of auditieve prikkels een vergelijkbare 

positieve werking te hebben. Klaslokalen zijn grijs en saai, alles staat recht en de jongens 

moeten lang stil zitten. Meer prikkels en kleur in het klaslokaal en een fysieke activiteit 

voorafgaand aan het lezen, kan de concentratie van de jongens verhogen. 

Vermijd het woord ‘boek’ 

Echter, wat niet vaak van Sullivan wordt aangehaald, is -naast de exclusiviteit, die 

statusverhogend werkt- dat jongens in het project Boys Only! niet zozeer geïnteresseerd zijn 

in boeken, maar in verhalen. Sullivan noemt dit ‘not the car, but the cargo’: niet de vorm, 

maar de inhoud telt. Vermijd het woord boek’ en neem het verhaal als uitgangspunt. 

Daarnaast blijken jongens baat te hebben bij goals en tools: een helder doel van de 

leesopdracht en duidelijke stappen hoe daar te komen. Die stappen bleken in dit project 

onder meer te bestaan uit modelleren van leesstrategieën. De jongens in het project 

vonden het voorlezen en het aanleren/ modelleren van leesstrategieën plezierig. Het leren 

toepassen van leesstrategieën bleek de leesmotivatie te vergroten. 

Werktitel jongensboek? 

Literatuurdidactiek voor jongens is, concluderend, iets anders dan een lijst te selecteren met 

titels over thema’s die jongens aanspreken. Deze boeken blijken namelijk ook vaak door 

meisjes gelezen te worden. (Leesverschillen, Stichting Lezen). Wat uit het project van 

Sullivan duidelijk wordt is dat niet boeken, maar verhalen aan te reiken voor jongens kan 

betekenen dat de leesniveaus worden losgelaten, omdat sommige jongens hier mentaal nog 

niet aan toe zijn. Het gaat om de manier van aanbieden, in een setting met beeld, geluid en 

beweging, om concentratie te bevorderen. Door (een rolmodel) voor te (laten) lezen en 

aandacht te besteden aan de context en mogelijke leesstrategieën, krijgen jongens het 

vertrouwen dat ze een boek begrijpen en kunnen uitlezen. Zo kunnen ze een succeservaring 

beleven.  

Het gaat ook om de doelgerichtheid van de instructies en de tools waarmee het gemakkelijk 

wordt gemaakt om de opdracht te voltooien. De samenstelling van het groepje speelt een rol. 

Ook helpen een prikkelende opdracht en de motiverende lesmaterialen, waardoor de leerling 

wordt uitgedaagd om iets anders te gaan doen of op een andere manier iets te doen dan hij 

gewoon was. Bij voorkeur met betrekking op de buitenwereld en wat statusverhogend werkt .  

Wat bovenstaande voor invloed heeft op mijn ontwerp is dat ik de volgende uitgangspunten 

hanteer, dat ik: 

 

- beoordeel op niveau 3 F, of op onderdelen daarvan; 

- me als persoonsgerichte docent vooral richt  op ontwikkeling E1 en onerhoud E2; 

- kies voor boektitels met thema’s die jongens van de leeftijd 15-17, de eis van 

leesniveau 3 en 4 loslaat, vanwege het tienerbrein; 

- vanwege de belangstelling voor de buitenwereld, sport en spanning de eis dat alle titels 

als literatuur moeten zijn aangemerkt loslaat; 

- met jongens spreek over verhalen in plaats van boeken; 

- auditieve, visuele prikkels en beweging  ga toevoegen waar mogelijk; 
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- keuze laat hebben voor een verhaal;. 

- goals en tool geef: planning, leeswijzer, beoordelingsmodel; 

- autonomie versterk door het bieden van keuze en zelfstandig werken; 

- Inzet en prestatie ga belonen.; 

- exclusiviteit en status verlenen door het een experiment voor jongens te noemen; 

- door de context van de noodzaak van leesvaardigheid voor de vervolgopleiding te 

koppelen aan het lezen, wil ik de buitenwereld  betrekken en instrinsieke motivatie 

van de ambitie en status aanspreken.   
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1.2 Analyse van de beginsituatie 

In deze paragraaf bespreek ik de beginsituatie van de leerlingen. De beginsituatie is 

onderverdeeld in de klas in het algemeen, de voorkennis van de leerlingen en de kansen en 

uitdagingen van deze klas.  

Als mogelijke  bronnen voor het inventariseren van de beginsituatie geven Geerts en Van 

Kralingen: observaties, gesprekken, boeken, toetsen en leerlingdossiers (2014). Ik bevraag 

mijn voorgangster over de voorkennis van de leerlingen, eerder gemaakte toetsen, gebruikte 

methode en lesstof en de dossiers in Magister. Bij de start loop ik twee weken met haar mee, 

om de structuur van de lessen, de wijze van instructie en klassenmanagement te ervaren, 

zodat ik dit ritme kan overnemen. Ook leg ik pedagogisch contact met de leerlingen, door 

praatjes in de klas, zodat ze al wat aan mij gewend zijn als ik het stokje overneem.  

De sectievoorzitter vraag ik naar de eigen ontwikkelde leerlijn en de achtergronden van de 

materialen en toetsen die in de methode staan. De mentoren van beide klassen vraag ik 

naar de dynamiek van de klas en bijzonderheden. Wat betreft de kaders van de school voor 

literatuuronderwijs: het Isala laat ook de havo-leerlingen twaalf titels lezen, waaronder twee 

titels van voor 1880 en een poëziebundel. De reden is dat de sectie Nederlands van Isala 

lezen belangrijk vindt. In de onderbouw mogen de leerlingen nog zelf boeken kiezen, echter 

in de bovenbouw voor de lijst mag er slechts één boek zelf worden gekozen. Er wordt  

gewerkt met een leesdossier, dat compleet moet zijn voor het eindexamen. Het examen 

bestaat uit een boekbespreking in groepjes en een toets literatuurgeschiedenis. 

Via school hebben alle leerlingen een gratis lidmaatschap van de bibliotheek. De klassikaal 

gelezen boeken koopt de school centraal in; ouders doneren in een boekenfonds, zodat alle 

leerlingen zelf en over een boek kunnen beschikken. Dit is overigens in tegenspraak met de 

eindtermen, waarin vermeld staat dat de leerlingen boeken kiest op basis van persoonlijke 

voorkeur. 

1.2.1. De klassen  

De lessenreeks wordt uitgevoerd in twee havo4-klassen, H4D en H4F. Het onderzoek voer ik 

uit in H4D, een jongensklas. In klas H4D zitten 23 leerlingen, 5 meisjes en 18 jongens. 

Iedereen doet mee aan de lessenreeks. In deze klas zitten jongens en meisjes met een 

NT/NG-pakket. In H4F zitten 25 leerlingen, 16 meisjes en 9 jongens, met een CM en EM-

profiel. 

De lessenreeks wordt uitgevoerd in de lessen van H4D en tegelijkertijd ook in H4F.  Beide 

klassen hebben een recente samenstelling, met opstromers, afstromers, veel zittenblijvers 

(5/6) en reguliere leerlingen. Bij het kennismakingsrondje laat ik ze iets over elkaar vertellen: 

ze weten weinig van elkaar, niet elkaars woonplaats noch hun hobbies. Hier heb ik met 

groepsopdrachten rekening mee te houden.  

Ik focus me voor het onderzoek op de H4D klas, omdat hier achttien jongens in zitten en zes 

meisjes. In deze klas zitten leerlingen met een NT/NG-profiel.  De lessenreeks ontwerp ik 

voor de jongens, met als uitgangspunt dat meisjes ook jongensboeken lezen. Volgens de 

mentor wil deze klas wil een heldere structuur in de les en duidelijke opdrachten, korte uitleg, 

vanwege een korte spanningsboog. Ze zitten in de performingfase (Tuckman, 1965): 

iedereen wil graag over gaan. Dat laatste geldt ook voor H4F. Volgens de mentor is deze 

klas een onsamenhangend geheel, met veel subclubjes die alleen met elkaar willen werken. 

Als je ze voor een opdracht een indeling meegeeft, waardoor ze moeten samenwerken met 
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iemand uit een ander groepje, dan is dat volgens haar improductief en komt er weinig tot 

stand. Ook hier een korte spanningsboog.  

Omdat de leerlingen elkaar in beide groepen nog niet zo goed kennen, is het het 

pedagogisch klimaat in beide klassen niet zo veilig. Dit is een aspect om rekening mee te 

houden bij het keuzeproces voor boeken en de bespreking van de opdrachten.  

1.2.2. Voorkennis  

Vanaf de brugklas, waaraan ik ook lesgeef, worden de leerlingen  van het Isala al bekend 

gemaakt met literaire begrippen, zoals personage, vertelde tijd, perspectief, verteller, 

thema’s en motieven (E2). Ieder leerjaar lezen de leerlingen in de onderbouw 3 of 4 boeken, 

met als doel leesvaardigheid bevorderen en leesplezier te ervaren. De leerlingen lezen 

boeken die ze zelf leuk vinden. In de derde klas wordt er gestart met klassikaal lezen van 

dezelfde boeken op niveau 3, met verwerkingsopdrachten op een hoger denkniveau (E1 en 

E2). 

Wat betreft het lezen staan in het vierde jaar havo bij Isala zes boeken gepland. De havo 4-

klassen beginnen het jaar met een boek naar eigen keuze, waar een ‘pitch’ over wordt 

gehouden, van vijf minuten voor de klas. Vervolgens krijgen ze een door school 

samengestelde verhalenbundel met drie korte verhalen, waar ze een verslag over moeten 

schrijven. Daarna staat Van den vos Reynaerde op het program, gevolgd door  ‘Isabelle’ en 

‘Of ik gek ben’, waarvan bij de laatste een literatuurtoets wordt gehouden voor alle havo-

klassen tegelijkertijd, waarmee de kennis van literaire begrippen worden getoetst. 

Het laatste boek van dit jaar zal havo4-breed worden getoetst op verhaalanalyse en literaire 

begrippen. De toets hiervoor wordt door de sectievoorzitter gemaakt en is al gereed. Wat 

betreft literatuurgeschiedenis (E3) krijgen de leerlingen van Havo 4 in de derde periode een 

lessenreeks over de Middeleeuwen, als eerste kennismaking met een werk van voor 1880. 

Deze heb ik zelf ontwikkeld en uitgevoerd. De lesstof voor het examen literatuurgeschiedenis 

na 1880 wordt de leerlingen aan het begin van havo 5 aangeboden en getoetst. 

Ik begin in periode 3 en ga aan de slag met De Vos en Isabelle, waarvan ik bij de sectie 

navraag of het mogelijk is om in het kader van mijn onderzoek deze titel te vervangen of aan 

te vullen met boeken die mogelijk voor jongens meer aansprekend zijn. Die ruimte is er, 

omdat er bij Isala meer wordt gelezen dan wettelijk is vereist.  Ook zonder het boek dat ze 

met mij lezen zouden ze een complete leeslijst hebben. Ik ben aanwezig bij een pitch van 

een leerling. En ik zie hoe de verslagen worden ingeleverd, van de bundel met drie korte 

verhalen, met de opmerking dat ze allemaal een voldoende krijgen en deze niet meer 

worden nagekeken. De leerlingen waren hier teleurgesteld over: heb ik daarvoor mijn best 

gedaan?  

Aan het begin van het jaar hebben de leerlingen bij CKV een filmscript en een filmpje 

gemaakt. Dat is de reden dat in deze lessenreeks over het maken van een filmscript geen 

instructie nodig is.  

Samengevat, er wordt in een lopende leerlijn continu aan E1 gewerkt en er is in de 

bovenbouw weinig ruimte voor persoonlijke keuze in boeken, E2 wordt in elke jaarlaag 

herhaald, verbreed en verdiept met de verwerkingsopdrachten. E3 komt in de laatste periode 

in de hele leerlaag gelijktijdig op dezelfde manier aan bod.  
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1.2.3 Uitdagingen en kansen 

Effectief leren volgens Ebbens en Ettekoven (2013) gaat uit van een directe instructie, van 

fasen in de les, van vragen stellen, van denken zichtbaar maken en samenwerken leren. In 

een online les kun je beginnen met het activeren van voorkennis, bijvoorbeeld met een 

mentimeter of een kahoot. De directe instructie is vergelijkbaar met een offline les. Echter, 

het stellen van vragen levert online zeer korte antwoorden op. Dat maakt een didactisch 

vraaggesprek lastig uitvoerbaar. 

Er is in de online lessen minimale onderlinge interactie tussen leerlingen. Het werken in 

groepjes vindt grotendeels buiten mijn gezichtsveld plaats. De leerlingen hebben hun 

camera’s uit, omdat ze al weken niet naar de kapper zijn geweest (status). Dat maakt het 

lastig om te zien wat leerlingen denken of om denken zichtbaar te maken. Hoe ik hiermee 

omga is dat ik in de coronatijd dezelfde soort powerpoints gebruik als voorheen,met dezelfde 

opbouw: met een terugblik, vooruitblik en focus op de doelen. Dit geeft structuur en 

regelmaat. Ook blijf ik iedere week op de zelfde tijdstippen les geven. Zo houd ik het ritme in 

de lessen. Bij navraag tussentijds blijkt dat de jongens dit plezierig vinden: de duidelijke 

structuur en het overzicht te hebben waar ze mee bezig zijn en waarom.  

Het leerklimaat en waardering 

Bij aanvang van mijn stage stond meer dan de helft van de leerlingen een 5 voor 

Nederlands. Bij navraag bij mijn voorgangster bleek dat dit beleid is: “Zo doen ze beter hun 

best.”. Dit strookt niet met mijn opvattingen die gevoed zijn door het ARC-model (Geerts & 

Van Kralingen, 2012). Ik wil de autonomie van leerlingen bevorderen en het vertrouwen 

geven dat ze het veelal zelfstandig kunnen. Ook wil ik ze belonen voor inzet en prestaties; 

het preconcept bij de leerlingen is dat Nederlands een lastig vak is en dat inzet weinig 

waardering oplevert.  

Het vijfde boek  

De klas heeft al veel gelezen dit jaar. Voor de motivatie van dit vakonderdeel wordt het een 

uitdaging om ze te motiveren voor het lezen van nog een boek. De grootste uitdaging bij 

deze lessenserie is om de misconcepten over het lezen van boeken bij jongens te 

weerleggen: dat lezen saai is, dat de boeken die ze moeten lezen lastig en niet interessant 

zijn, dat lezen vooral voor meisjes is, dat lezen er niet toe doet, omdat het weinig gewicht 

heeft bij het eindexamen, dat de verwerkingsopdrachten telkens dezelfde saaie vragen zijn, 

waarbij je je een analyse en mening moet opschrijven. Dat de verwerkingsopdracht er niet 

toe doet, omdat deze niet eens serieus wordt nagekeken en besproken.  

Not the car, but the cargo 

De manier waarop ik deze uitdagingen verder invulling ga geven is dat ik bij de lessenreeks 

niet zal spreken over het lezen van een boek, maar van een verhaal. Sullivan geeft aan dat 

jongens geïnteresseerd zijn ‘not in the car, but the cargo’: bij het horen van het woord ‘boek’ 

haken ze af. Wanneer ze worden meegenomen in een verhaal, is de kans groter dat ze er 

meer van willen weten. Dat is de reden dat ik deze lessenreeks een verhalenproject noem. 

Omdat exclusiviteit ook prikkelend is volgens Sullivan, noem ik het project Men Only.  

Jongensthema’s 

Zowel Sullivan als Stichting Lezen geven aan  dat aansprekende en aansluitende thema’s 

van verhalen de leesmotivatie van jongens kunnen vergroten. Volgens de literatuur zijn 
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thema’s die jongens aanspreken: spanning, oorlog, sport, avontuur, thriller, economie, non-

fictie, heden en fantasie. Een keer iets anders te doen is ‘an sich’ al prikkelend. 

Online lenen, lezen en verwerken 

Het Isala is een i-padschool en alle leerlingen hebben toegang tot de online bibliotheek. 

Daarnaast heeft een Isala een medewerker gedetacheerd bij de lokale bibliotheek, aan de 

overkant van de straat. Hoewel de bibliotheek dicht is, heeft zij online voor dit project alle 

service verleend die je maar bedenken kan. Het is een uitdaging om met haar te 

inventariseren welke boeken met deze jongensthema’s voorradig zijn,  online beschikbaar, 

die ook nog van een literair gehalte zijn en om de leerlingen deze boeken online te laten 

lenen, waar ze niet veel ervaring mee hebben.  

De kansen 

De kansen zijn dat deze klas in de prestatiefase zit  en er veel vanwege de corona de 

leerlingen thuis zitten en veel tijd hebben om te lezen. Wat betreft het presteren confronteer 

ik de klas met de getallen van de lagere instroom van jongens in het hoger onderwijs in 

relatie tot leesvaardigheid; dat lezen betekenis heeft in de ‘buitenwereld’, om zo de 

intrinsieke motivatie aan te spreken.  Bij navraag in de klas willen alle jongens (en ook 

meisjes) hierna ofwel naar het hbo of in een paar gevallen naar het vwo. Een andere kans is 

dat er in coronatijd veel tijd is om te lezen: begin mei wordt er niet gesport, niet uitgegaan, er 

worden nog weinig lessen online gegeven.  

Corona-cave 

Daarnaast zijn jongens ‘cave’-lezers, volgens Sullivan (2009).In coronatijd leeft een ieder in 

een ‘cave’. Je hoeft je ook niet in de klas uit te spreken over het boek dat je aan het lezen 

bent, wat gezien statusgevoeligheid voor een jongen ‘not done’ is, tenzij je de populairste 

jongen van de klas bent en er goed uit ziet (Sullivan, 2009). Een uitzonderlijke kans om 

jongens met een thema naar keuze aan het lezen te krijgen, wat dat betreft. 

Wat deze beginsituatie aanvullend betekent voor het ontwerp van de lessenreeks voor 

jongens is dat ik ze: 

- Duidelijke structuur in de lessen. Bij de vorige docent wisten ze zelfs tijdens niet waar 

ze mee bezig waren, zo hadden leerlingen mij toevertrouwd. Daarom: volgens het IGDI-

model blik ik terug, activeer ik voorkennis over zowel het curriculum, de lessenreeks en 

de les. Ik geef een instructie, een vragenrondje, zet ze aan het werk en geef gelegenheid 

voor geleide instructie voor wie dat nodig heeft. De leerlingen voeren een opdracht uit. 

Deze bespreken we en ik geef feedback en blik vooruit naar de komende les en het 

huiswerk. Dit patroon herhaal ik iedere les.  

- Vanwege de lage cijfers die tot nu toe behaald zijn voor Nederlands: iedere les spreek ik 

het vertrouwen uit dat ze het kunnen. Voor leerlingen bij wie het niet lukt, ben ik de hele 

week online beschikbaar om datgene waar hij tegen aanloopt samen op te lossen, zodat 

hij weer verder kan. Hiermee werk ik aan de relatie en het wederzijds vertrouwen (ARC-

model). 

- Voor de veiligheid als randvoorwaarde om een dialoog aan te gaan, laat ik de klas 

zelf de groepjes samenstellen. Door na de individuele selectie van de titels met inzet van 

Googleforms online inzicht te geven in wie voor welk boek heeft gekozen.  
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1.3 Inhoudsanalyse 

In deze lessenreeks zal vooral aandacht worden besteed aan E1, de literaire ontwikkeling en 

de bijbehorende eindtermen. De theorie die voor deze lessenreeks wordt gebruikt is alles 

wat in bovenstaande tekst is gebruikt. De ontwikkeling van de uitwerking deze lessenserie is 

gaandeweg tot stand gekomen. De opzet van het onderzoek is daarbij leidend geweest: 

boekenkeuze op basis van vlogs om betrokkenheid op te roepen, chats om betrokkenheid 

vast te stellen en een  filmscript, waarbij ook beeldgeluid en beweging weer ingezet zou 

worden, om uiting aan betrokkenheid te geven. 

 De enige handvatten die ik heb voor het aanbieden van leerlinggerichte lesstof zijn: 

de motiverende materialen en aanpak van Sullivan, gericht op jongens 

 De vrije keuze voor boeken met thema’s die jongens aanspreken en gericht te zijn op 

de persoonlijke ervaring van leerlingen (Schrijvers e.a., 2016) 

 Het hanteren van de dialoog (Janssen, 2018). Hiervoor zet ik de leeswijzer in, de 

chats en de keuze in verwerkingsopdrachten. 

Gekeken naar de Referentiekaders 3F voor het lezen van fictionele, narratieve en literaire 

teksten, moeten de leerlingen kunnen de gelezen boeken kunnen begrijpen, interpreteren en 

evalueren (Meijerink e.a.2018). In deze lessenreeks werken de leerlingen aan drie 

deelproducten: het gelezen boek (begrijpen), de bespreking ervan in chats aan de hand van 

de leeswijzer (interpreteren) en het verwerken van de ervaring van het gelezen boek in een 

filmscript (evalueren). NB. Een les duurt bij het Isala 90 minuten.  

Omdat er inhoudelijk nog weinig handvatten zijn ontwikkeld voor persoonlijkgericht 

literatuuronderwijs, kies ik ervoor om handvatten op procesniveau in te zetten. Witte (2008) 

noemt stimulerende factoren voor het ontwikkelen van literaire competenties in de Tweede 

fase. Hij geeft drie instrumenten die een rol spelen: de boekenkeuze, de boekopdracht en 

sturing. De stimulerende factoren bij deze instrumenten hanteer ik als kader voor de drie 

lessen.  

Over 1. De boekenkeuze 

Stimulerende factoren volgens Witte zijn: 

- beschikbaarheid van het juiste boek op het juiste moment 

- leeslijst (leerling) heeft opbouw van eenvoudige naar moeilijkere boeken 

- zorgvuldige voorbereiding van leestaak 

- positieve leesverwachtingen wekken (bijv. uitwisselen leeservaringen)  

- sterke regulatie van de leesactiviteiten:  

- planning van de leestaken (rooster) en 

- controle op uitvoering  

Boekenlijst 

Ik maak de keuze dat de thema’s van de verhalen belangrijker zijn in deze lessenreeks dan 

het niveau van lezenvoordelijst. Ik heb hiervoor de ruimte van de sectie. Ik kies ervoor om de 

klas een boekenlijst voor te leggen met zeven titels waar ze uit kunnen kiezen. Bij deze 

keuze hanteer ik de volgende criteria 

1. Boeken met thema’s die jongens aanspreken, volgens Sullivan,  

2. Online beschikbaarheid van deze boeken en mate van populariteit ervan bij de 

bibliotheek in Silvolde.  

3. Van welke van deze boeken op Vlogboek.nl een boekenvlog beschikbaar is. 
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Daarnaast laat ik Isabelle ook op de lijst staan, om te controleren of meisjes daadwerkelijk 

zowel boeken met jongensthema’s als meisjesthema’s lezen.  

De eerste les 

In de eerste les wordt het doel van de lessenserie gedeeld, een planning van de lessenreeks 

gegeven, worden boekenvlogs gepresenteerd, waarvoor de leerlingen een half uur de tijd 

krijgen om zelfstandig de voorgeselecteerde vlogs te bekijken. Vervolgens geven ze hun 

boekvoorkeuren en boekenkeuze door, met gebruik van een online enquête met drie vragen. 

De eigen keuze (uit de online beschikbare boeken) voor een boek over een thema dat 

aansluit bij de belevingswereld kan een positieve leesverwachting geven (E1). 

Over 2. De boekopdracht  

Stimulerende factoren volgens Witte (2008) zijn: 

- tekstervarende of -bestuderende opdrachten die geënt zijn op specifieke kenmerken van 

het boek (inhoud, vorm, context) 

- activiteiten die een bepaalde manier van lezen stimuleren 

- formuleren en onderbouwen van het eigen oordeel over een gelezen werk  

- open, boekonafhankelijke opdrachten 

De tweede les 

In de tweede les zijn de boeken gelezen en de leeswijzers met oordelen over de tekst en 

tekstdelen tijdens het lezen ingevuld. Deze les bestaat uit drie onderdelen: het uitwisselen 

van ervaringen, door de leeswijzers van elkaar te vergelijken op overeenkomsten en 

verschillen en hiervan kort verslag te doen. Het tweede onderdeel was een voeren van een 

online chatgesprek, om met elkaar te bepalen welke scenes van het boek volgens de 

leerlingen belangrijk waren en te kiezen welke scene zou worden gebruikt voor het maken 

van het filmscript. Het derde onderdeel was het onderling taken verdelen: wie een verbaal en 

wie een visueel deel zou maken voor het filmscript. Deze onderdelen worden ingeleverd in 

goformative.  

In de tweede les wordt de instructie gegeven voor het filmscript. De vier keuze-opdrachten 

worden toegelicht, de gezamenlijke beoordeling, de planning en de beoordelingscriteria. In 

de verwerkingsopdracht veronderstel ik dat de leerlingen een boek enigszins kunnen 

interpreteren en analyseren en daarover met elkaar een gesprek kunnen voeren, gezien de 

eerdere opdrachten over verhaalanalyses  (E2). Om ruimte te geven aan de creativiteit als 

uiting van identiteit geef ik als kader alleen het maken van een filmscript mee, met een 

instructie over twee visuele (beeld en beweging) en twee verbale producten (identificatie). Bij 

de keuze van de vorm en de inhoud ervan laat ik de leerlingen vrij. 

Over 3. Sturing  

Stimulerende factoren volgens Witte (2008) bij sturing zijn: 

- eigenaarschap van het literaire ontwikkelingsproces (documentatie van leeservaringen en 

literaire ontwikkeling)  

- evalueren van en reflecteren over literaire ontwikkeling (leesautobiografie, balansverslag)  

- sociale interactie (docent, klas)  

- betrokken, enthousiaste en vakdeskundige docent 

De derde les 

In de derde les bespreek ik de ingeleverde filmscripts en deel ik de resultaten van het 

onderzoek. Ik geef ze veel complimenten. Ook evalueer ik  met de leerlingen hoe zij deze 

lessenreeks hebben ervaren. Aangezien dit de allerlaatste les is voor de vakantie besluit ik 
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de documentatie van de leeservaring en de reflectie achterwege te laten en geef laat ik de 

mentimeter invullen wat de leerlingen het leukste onderdeel hebben gevonden, de afgelopen 

maanden.  

De doorgaande lijnen in de lessen 

De rode draad in de lessen is het maken van eigen keuzes, het vormen van een eigen 

mening en het zelfstandig werken. Voor mij zijn dit mogelijkheden om identiteit ofwel 

persoonlijkheid tot uiting te brengen, te bevestigen of te versterken, wanneer dit in een 

veilige omgeving plaatsvindt. Hiermee wil ik mijn rol van persoonsgerichte docent invulling 

geven. 

Volgens de taxonomie van Bloom  (1984) zit in de lessen de volgende opbouw: les 1 

begrijpen en onthouden en toepassen van literaire begrippen (niveau 1, 2 en 3), les twee: 

analyseren en evalueren door een dialoog op basis van de leeswijzer (niveau 4 en 5) en voor 

les 3 creëren van een filmscript (niveau 6). Tussen de lessen zit telkens een periode van drie 

weken, zodat de leerlingen genoeg tijd hebben om het boek te kunnen lezen en om 

voldoende tijd te hebben om de verwerkingsopdracht te maken. Ik meen bij de invulling van 

een lessen voor een groot deel de stimulerende factoren van Witte te hebben ingezet.  
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1.4 Taakanalyse 

In deze paragraaf bespreek ik de taken die de leerlingen per les moeten uitvoeren en 

onderbouw ik waarom voor deze taak heb gekozen. Hierin zijn de stimulerende factoren voor 

literaire competenties verwerkt, zoals vermeld bij 1.3. Wat betreft de doelgroep jongens heb 

ik zoveel mogelijk belemmerende factoren weg willen nemen en ben ik tegemoet willen 

komen aan de behoeften en leefwereld van jongens, zoals beschreven in de tabel van 1.1.  

Taken les 1 

De leerlingen activeren hun voorkennis over examenonderdelen van havo 4  

Ik start deze les met het doel en de planning van het curriculum tot aan het eindexamen en 

de relevantie van deze lessenserie daarbinnen. Dit doe ik bij elk nieuw lesonderdeel, zowel 

voor het activeren van voorkennis op metaniveau (Geerts en Van Kralingen, 2012) alsmede 

als formatieve evaluatiestrategie: het verduidelijken en delen van leerintenties en 

succescriteria (Wiliam, 2019). Ik stel vragen over het nut van lezen volgens de leerlingen, om 

hun denkproces te activeren (Slooter, 2018).  Ik benadruk het belang van leesvaardigheid 

voor het examen en het vervolgonderwijs. Een andere reden  is -naar analogie van Sullivan- 

jongens goals en tools nodig hebben, interesse hebben voor de buitenwereld en 

statusgevoelig zijn.  

De leerlingen krijgen een instructie over het verhalenproject Men Only  

In twee vorige lessen heb ik aangekondigd dat we een verhalenproject gaan doen en dat dit 

iets bijzonders is, zonder te vertellen over de inhoud. Dit heb ik gedaan om te prikkelen 

(Sullivan). Ik spreek consequent niet over boeken, maar over verhalen (Sullivan). Tevens 

benoem ik de exclusiviteit van het project voor jongens, genaamd Men Only, wat 

statusverhogend werkt (Sullivan). De leerlingen ontvangen een planning van de lessenserie 

en een overzicht wat we deze les gaan doen (goals, Sullivan).  

De leerlingen bekijken de verhalenvlogs en maken een keuze 

Op vlogboek.nl wordt door een enthousiaste verteller in jeugdige taal op hoofdlijnen over het 

personage en het verhaal verteld en voorgelezen. In de vlogs wordt de context van de 

boeken gegeven. Ook wordt er aan de hand van literaire begrippen verteld over de 

hoofdpersoon, het plot, het perspectief, de personages, de motieven, de schrijver, de tijd 

waarin het boek geschreven is. Wat betreft leerstof is dit het actualiseren van voorkennis van 

E2. Uit het boek van Sullivan blijkt dat jongens het fijn vinden om te worden voorgelezen. Dit 

kan de betrokkenheid van jongens bij het verhaal vergroten, hetgeen het doel is van mijn 

onderzoek. 

De vorm van de vlog kent veel afwisseling, van beeld, geluid, clips, film- en 

geluidsfragmenten en beweging. Volgens Sullivan is dit een setting die jongens aanspreekt 

en helpt te concentreren.  

Via Microsoft Teams worden de links naar zeven verhalenvlogs gedeeld, waarvoor de 

leerlingen een half uur de tijd krijgen om zelfstandig de voorgeselecteerde vlogs te bekijken. 

Hiermee geef ik invulling aan de autonomie, relatie en competentie van het ARC-model, ik 

geef het vertrouwen dat de leerlingen deze taak zelfstandig kunnen uitvoeren en de vrijheid 

aan de manier waarop ze dit doen (Geerts & Van Kralingen, 2012). De leerlingen doen dit 

thuis, in hun eigen tempo op hun eigen manier: ze mogen ze allemaal bekijken of een 
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selectie ervan (cave, Sullivan). Het doel is te komen tot een boekenkeuze die aansluit bij de 

belevingswereld, volgens Sullivan.  

De leerlingen vullen de online enquête in 

Vervolgens geven ze hun boekvoorkeuren en boekenkeuze door, met gebruik van een online 

enquête in Microsoft Forms, met drie vragen: welke drie verhalen spreken je aan? Welk 

verhaal spreekt het minst aan? Welke verhaal kies je om te lezen? De eigen keuze (uit de 

online beschikbare boeken) voor een boek over een thema dat aansluit bij de 

belevingswereld kan de intrinsieke motivatie om te lezen stimuleren (Sullivan). 

De leerlingen stellen hun groepje samen 

De leerlingen krijgen een overzicht met de resultaten van de enquête, waarin te zien is welke 

leerling voor welk boek heeft gekozen. De leerlingen stellen zelf hun groepjes van 2/3 

samen. De kans is hiermee groter dat leerlingen samenwerken met iemand die ze kennen en 

vertrouwen. Hiermee faciliteer ik veiligheid als voorwaarde voor het delen van meningen 

(Ebbens en Ettekoven, 2013).  

De leerlingen ontvangen een instructie over het online lenen van het boek.  

De leerlingen hebben in voorgaande jaren al een online lidmaatschap ontvangen en zich 

aangemeld bij de online bibliotheek. De bibliotheek heeft een instructie in een 

worddocument, die ik heb gedeeld in de klas en ook in Magister, voor de vindbaarheid. Bij 

online lesgeven zijn structuur en vindbaarheid belangrijk voor effectieve lessen (…). 

De leerlingen ontvangen een leeswijzer voor het boek,  

Om tijdens het lezen aantekeningen te kunnen maken. Aangekondigd wordt dat deze 

leeswijzer nodig zal zijn voor de bespreking van het boek, die in chats zal plaatsvinden.  

Taken les 2 

De leerlingen ontvangen een terugblik en een vooruitblik op deze les en de vorige/ volgende 

lessen.  

In de tweede les wordt het doel van de lessenserie herhaald en de planning, om de 

leerintenties en succescriteria te verduidelijken (Wiliam, 2019). Tevens fungeert deze 

informatie als het activeren van voorkennis volgens het IGDI-model (Geerts en Van 

Kralingen, 2019).  

De leerlingen ontvangen positieve feedback voor het feit dat ze het boek hebben uitgelezen.  

In de tussenliggende lessen, waarbij de klas bezig zal zijn met het schrijven van een betoog, 

houd ik een vinger aan de pols over de voortgang van het lezen, klassikaal en individueel via 

e-mail en chats. Het geven van feedback is een formatieve strategie volgens Wiliam (2019). 

De leerlingen ontvangen een instructie voor het bespreken van het gelezen verhaal via een 

chat.  

De leerlingen hebben tijdens het lezen de leeswijzer ingevuld. Het is de bedoeling dat zij hun 

leeswijzers in hun groepje vergelijken: wat zijn de overeenkomsten en verschillen? De 

belangrijkste conclusies leveren zij in via Goformative. Dit tool gebruikt de groep al geruime 

tijd bij het vak Wiskunde en behoeft geen verdere toelichting. Voor de chat kunnen ze 

Microsoft Teams gebruiken tijdens de les of What’sapp voor een ander moment.  
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De leerlingen krijgen instructie voor het bespreken van de belangrijkste scenes uit het boek. 

De leerlingen bespreken in hun groepje welke scenes zijn in het boek belangrijk vinden. 

Hierbij kunnen ze putten uit hun aantekeningen op de leeswijzer. Vervolgens kiezen ze 

samen een scene die zij als basis nemen voor de filmscript-opdracht. Deze bespreking vindt 

plaats via een chat, net als de vorige opdracht. En conform de vorige opdracht leveren ze 

deze chat in via Goformative. 

Taken les 3 

De leerlingen ontvangen een instructie voor de opdracht filmscript. met een toelichting op de 

vier keuze-opdrachten, de beoordeling per groep, de planning en de beoordelingscriteria. 

Voor het activeren van de voorkennis over filmscripts stel ik de vraag aan de klas of ze 

weten wat een filmscript is en vervolgens of ze weten hoe ze dit moeten maken. Op 

gekregen antwoorden vraag ik door en geef ik telkens een andere leerling het woord 

(didactisch vraaggesprek). Op de antwoorden die ik krijg blijkt dat ze van het ckv nog goed 

herinneren wat een storyboard is, wat personages en dialogen zijn. Ik geef de leerlingen een 

keuze uit vier opdrachten, omdat het maken van een keuze motiverend is en ze daarmee 

uiting kunnen geven hun voorkeur: verbaal of visueel (meervoudige intelligentie, Ebbens en 

Ettekoven,2013). Ik kies voor visuele opdrachten, omdat dit in lijn is met de elementen 

beeld/geluid en beweging, die volgens Sullivan (2018) voor jongens stimulerend zijn.  

Om ruimte te geven aan de creativiteit als uiting van identiteit geef ik als kader alleen het 

maken van een filmscript mee, met een instructie over twee visuele (storyboard en set) en 

twee verbale producten (beschijving personages en dialoog). Bij de keuze van de vorm en 

de inhoud ervan laat ik de leerlingen vrij. De voorwaarde is dat het er verzorgd uit moet zien. 

De leerlingen leveren de filmscripts in via Magister, zodat ze er een cijfer voor kunnen 

krijgen.  

Taken les 4 

In de vierde les ontvangen de leerlingen feedback op hun ingeleverde filmscripts en 

bespreken we deze. 

De leerlingen hebben hun filmscripts op tijd ingeleverd. Vooral aan de visuele opdrachten is 

veel zorg en aandacht besteed: collages, gefantaseerde landkaarten, moodboards met veel 

kleuren en details. Ik geef ze veel complimenten voor hun inzet en hun creativiteit.  

De leerlingen ontvangen informatie over de resultaten van het onderzoek 

Tijdens de lessenserie zijn na de les interviews gehouden met acht klasgenoten over de 

verhalen, de vlogs. Ik heb de resultaten gepresenteerd, evenals de poster die ik gemaakt 

heb voor O&O.   

De leerlingen evalueren de lessenreeks in het curriculum 

Aangezien dit de allerlaatste les is voor de vakantie besluit ik de documentatie van de 

leeservaring en de reflectie volgens Witte (2018) achterwege te laten. De stemming in de 

klas is van een roedel honden die op het punt staat om uitgelaten te worden: de 

zomervakantie staat voor de deur. Als interactief onderdeel laat ik een Mentimeter invullen 

over wat de leerlingen het leukste onderdeel hebben gevonden, de afgelopen maanden. 

Dominant centraal in het midden: FILMSCRIPT. 

De leerlingen nemen afscheid van de docent 

De leerlingen schrijven bedankjes in de chatline van MS Teams.   
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1.5 Doceeractiviteiten 
Naast aandacht voor persoonlijke ontwikkeling vind ik het als docent het belangrijk om te 

werken volgens het ARC-model van Stevens3: zoveel mogelijk autonomie faciliteren, werken 

aan de persoonlijke relatie met de leerlingen en ze het vertrouwen geven dat ze competent 

zijn. In het mbo heb ik geleerd dat het ritme van de les voor je gaat werken, als je je aan de 

maat houdt. Ofwel, een vaste structuur te bieden, in de lessen wat betreft de opbouw, over 

de lessen heen met metacognitie, maar ook door in de PowerPoint te visualiseren in welke 

onderdeel we van de les we zitten. De leerlingen geven me terug dat ze het plezierig vinden 

dat ze weet wat er in de les aan de orde komt en ‘dat ik mij daar ook aan houdt’. Ook dat ik 

op tijd begin, mooie PowerPoint heb; de leerlingen geven terug in de feedback dat ze dit 

waarderen.  

Hoe zorg ik ervoor dat er effectief geleerd wordt? 
Volgens Ebbens en Van Ettekoven (2013) kunnen de leerlingen effectief leren, wanneer in 

de lessen sprake is van een heldere structuur in de opbouw van de leerstof, het juiste niveau 

en dat er aan de leerstof betekenis wordt gegeven. Verder zijn belangrijk de individuele 

aanspreekbaarheid van leren en aandacht voor nieuwsgierigheid en motivatie.  

Wat betreft de structuur, die bied ik zowel over de lessen heen, van het tussendoel van het 

uitlezen van het verhaal, naar de instructie van de verwerkingsopdracht en de datum van 

inlevering van het filmscript. Het juiste niveau, dat bestaat in deze lessen wat betreft de 

inhoud vooral in het aanbod van voor deze jongens interessante en leesbare boeken. Deze 

heb ik zorgvuldig afgestemd met de bibliothecaresse.  Wat betreft het proces zet ik 

pedagogische tact in, activeer eerdere ervaringen met lezen van de leerlingen, door de 

leerlingen gericht vragen te stellen en door te vragen en geef ik de lesstof betekenis door de 

koppeling te leggen met het nut  en de noodzaak van leesvaardigheid voor het hbo. 

Tijdens de les hanteer ik het IGDI-model4: het activeren van voorkennis, het aanreiken van 

lesstof met een instructie. Ik laat de leerlingen een activiteit uitvoeren, koppel deze terug en 

blik vooruit naar de volgende les. In de eerste les lukt het om ze zelfstandig te laten werken 

en plenair terug te koppelen, na het bekijken en kiezen uit de vlogs. In de tweede les werken 

de leerlingen liever samen in hun groepje buiten de les om. De reden hiervoor is dat nog niet 

iedereen het boek uit heeft en niet alle leerlingen aanwezig zijn, zodat er incomplete 

groepjes zijn. Ze werken voor het chatten liever met WhatsApp dan in de online-omgeving 

van school. Ze leveren de opdrachten in via Goformative, waar ik ze individueel feedback 

geef.  

Lesgeven in coronatijd is anders dan normaal. Ik verdiep mij een week na de lockdown via 

APS-ICT in het praktisch gebruik van MS Teams in de les5 en leestips over online lesgeven6 

van het college  Algemene Didactiek. Wat hetzelfde blijft is het hebben van een lesdoel, een 

terugblik, activerende oefeningen, een vragenrondje, waarbij je het antwoord kun vragen en 

passen volgens Wiliam (2013). De dynamiek die je normaal hebt, waarbij je gebruik maakt 

                                                           
3 https://wij-leren.nl/luc-stevens.php 
4 https://wij-leren.nl/igdi-model.php 
5 https://www.apsitdiensten.nl/info/lesgeven-en-samenwerken-op-afstand/online-lesgeven-in-
teams 
6 http://blog.online.colostate.edu/blog/online-teaching/redefining-teaching-the-five-roles-of-the-
online-instructor/ 
 

http://blog.online.colostate.edu/blog/online-teaching/redefining-teaching-the-five-roles-of-the-online-instructor/
http://blog.online.colostate.edu/blog/online-teaching/redefining-teaching-the-five-roles-of-the-online-instructor/
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van blikken, houding, om leerlingen erbij te betrekken of het groepsproces in te zetten, die is 

helaas afwezig. Vanwege de onveiligheid in de groep hebben de leerlingen hun camera uit 

staan.  Ik leer mij aan recht in de camera te kijken, zodat de leerlingen het gevoel krijgen dat 

ik contact met hen heb. Ik wijzig mijn rooster van twee naar één verplichte les Nederlands en 

een huiswerkuur voor vragen. Dit past bij mijn visie om vertrouwen te geven en ruimte voor 

autonomie en aan te sluiten bij de zone van naaste ontwikkeling (Vygotski). 
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1.6 Evaluatie ontwerp lessenreeks ‘Verhalenproject Men Only’ 
 

Het doel van deze lessenreeks was om jongens aan het lezen te krijgen met verhalen die 

aansluiten bij hun belevingswereld, met inzet van voor jongens motiverende lesmaterialen. 

Het was de bedoeling om  een eigen mening te formuleren over het boek, op basis van de 

leeswijzer, in te voeren chats in kleine vertrouwde groepjes. Ten slotte was het doel om door 

een keuze te geven in een verwerkingsopdracht en vrijheid in de vorm ervan dat dit 

stimulerend zou zijn om de analyse van het boek op een eigen manier tot uiting te kunnen te 

kunnen brengen.  

Wat betreft belemmerende factoren op pedagogisch vlak: bij online lessen is het oogcontact 

met leerlingen minimaal, het voeren van een gesprek met de klas bestaat uit het geven van 

beurten, waarop vaak een tweewoordig antwoord retour komt. Een dialoog te voeren is 

online met de hele klas is welhaast onmogelijk. Ik ben blij dat ik de eerste les oflfine heb 

kunnen uitvoeren, zodat mijn enthousiasme heb kunnen overbrengen en het enthousiasme 

van de leerlingen voelbaar heb ervaren. Door het voeren van pedagogische gesprekjes in de 

kantlijn heb ik wel het vertrouwen kunnen geven en wekken, zodat de leerlingen bereid 

waren om voor mij te werken. Ik heb er op moeten vertrouwen dat dit voldoende basis was 

om in de zes weken die volgende de leerlingen zelfstandig hun taken en de opdrachten 

gezamenlijk zouden uitvoeren.  

Uit de momenten waarop formatief en summatief getoetst is, blijkt dat dit aardig  is gelukt. 

Iedereen heeft een boek gekozen, veruit het merendeel heeft aantoonbaar het boek gelezen, 

chats gevoerd, ingeleverd en met voldoende tot veel inzet een onderdeel voor het filmscript 

gemaakt. Ik heb veel bewondering voor de inzet van deze klassen voor dit onderdeel in 

coronatijd. Ik vond het soms ontroerend te ervaren hoe hard ze hun best deden.  

Boekenkeuze 

Wat ik terugkreeg uit de interviews na de eerste les vonden de leerlingen zelf te mogen 

kiezen plezierig. Dat de titels heel anders waren dan anders werd door de jongens 

gewaardeerd. Het bekijken van de boekenvlogs werd door de jongens positief ervaren: dat 

ze dat zelf op hun eigen manier mochten doen. Ook de inhoud van de vlogs: de afwisseling 

van beeld, tekst en verhaal in de vlogs en het taalgebruik van de verteller, dat erg aansloot 

en aansprak. Vaak genoemd was het refereren aan bekende films, wat een visualisatie gaf 

en begrip van wat er bedoeld werd.  

Opvallend vond ik dat het voorlezen en het te weten waar het verhaal ongeveer over gaat, 

het vertrouwen geeft het boek te begrijpen, leuk te vinden en ook uit te kunnen lezen. 

Opmerkelijk was ook de opmerking dat het aanbod van prikkelende jongensboeken gering is: 

dat de verhaallijnen van bestaande boeken vaak voorspelbaar zijn en daarmee niet 

uitnodigen om door te lezen. Kortom, de motiverende factoren van Sullivan blijken in deze 

lessenreeks met enige aanpassingen ook prima te werken voor deze klassen in het 

voortgezet onderwijs. 

Chats 

Wat over de chats te vertellen is: de helft ervan is als chat ingeleverd en de andere helft 

heeft er een samenvatting van ingeleverd. Wat opvalt bij de ingeleverde chats is dat ze kort 

zijn. Van de vergelijking van de leeswijzer zijn samenvattingen gemaakt van de belangrijkste 
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verschillen. De chats bestaan veelal uit een paar regels en de leerlingen zijn het snel met 

elkaar eens over de over de keuze voor de belangrijkste scene. Ik  denk ik dat ik wellicht 

beter vragen  had kunnen stellen over het personage, omdat dat iets is waarmee lezers zich 

identificeren of niet. Dat past beter bij de persoonsgerichte benadering. 

Wat verder geleerd heb van de chats is dat het voeren van een dialoog zonder begeleiding 

wellicht lastig is als je dat nog niet vaak hebt gedaan. De cultuur op school is vrij 

docentgestuurd. Meer begeleiding bij het inoefenen van een dialoog voeren aan de hand van 

instrumenten is voor havisten toch wel gewenst. Een klassikale dialoog  te voeren, zoals 

Janssen voorstelt, zie ik overigens niet zo zitten voor jongens, gezien het onveilige klimaat in 

havo 4 en de onzekerheid  en statusgevoeligheid van jongens op deze leeftijd. Het niet-

klassikale en samenwerken met iemand die ze vertrouwen is gewenst. Echter, jongens 

praten niet vaak met elkaar over boeken. Ik zou ze daarom bij nader inzien over het thema 

laten spreken en hun betrokkenheid of ervaringen daarmee.  

Verder, een chat over een leeswijzer is een kunstmatig tussenproduct, dat niet strookt met 

de behoefte aan goals en tools. Het filmscript is het doel. Met deze verwerkingsopdracht 

geven ze uiting aan hun persoonlijke mening of beleving bij het boek. Te bevragen op de 

woordkeuze of vormgeving van het filmscript had in een vraaggesprek met de docent erbij 

voor een uitgebreidere reactie en meer diepgang kunnen zorgen.  

Filmscript 

Ik heb veel vragen gehad over de verbale opdracht en weinig over de visuele. Deze 

doelgroep heeft behoefte aan nog concretere instructie of handvatten hoe je dialogen maakt 

of personages beschrijft. In de feedback kwamen ook vooral de enthousiaste reacties over 

de visuele opdracht: een keer wat anders dan die saaie analyses die je elke keer moet 

maken. Veel leuker! Hoe je dit op 3F kunt beoordelen is echter lastig, ik heb gekeken naar 

inzet, diepgang en verzorging van het eindproduct 

Als afsluiter van de laatste les, die tevens mijn allerlaatste les was, heb ik een mentimeter 

laten maken over de onderdelen Nederlands die ze het leukst hadden gevonden. Naast 

betoog en een column over de Hofdag op Isala stond met stip groot in het midden: 

FILMSCRIPT! Dat geeft me veel voldoening.  

Ten slotte 

Wat ik in de laatste les vanwege het momentum van de vakantie niet aan de orde heb laten 

komen is de reflectie volgens Witte over de eigen leesontwikkeling. In de interviews kwam 

meerdere keren aan de orde dat een jongen een titel wilde lezen, maar dat dat van school 

niet mocht. Zo was het lezen van Plato niet toegestaan. Een jongen die zich verdiept in de 

effecten van corona op de wereldeconomie in een Nederlandse vertaling kreeg ook nul op 

het request. Uit het oogpunt van dat literatuur dienstbaar kan zij bij persoonlijke ontwikkeling 

is dit een gemiste kans, vind ik.  

Om aan te sluiten bij de nakende belangstelling voor nieuwe onderwerpen of voor verdieping 

zou ik in plaats van een gesprek over literatuur bij het eindexamen liever aan het begin van 

de vierde klas een individueel gesprek houden met alle leerlingen over wie ze zijn, wat ze 

willen worden en wat ze bezighoudt, om ze te kunnen inspireren en coachen met verhalen 

die hen hierbij kunnen voeden of prikkelen. Het leren samenvatten van deze boeken is een 

vaardigheid waar ze ook bij hun vervolgopleiding veel baat bij kunnen hebben.  
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2. Lesplan 
 

2.1 leerdoelen voor de gehele lessenreeks. 

 De leerdoelen zijn geformuleerd vanuit de leerling (Geerts & Van Kralingen, 2012).  

Les 1 

1. Ik weet waarom lezen een belangrijke vaardigheid is, zowel voor het examen als voor 

mijn vervolgopleiding.  

2. Ik weet over het boek dat ik gekozen heb de achtergronden en literaire kenmerken, 

zoals informatie over de hoofdpersoon, het plot, de motieven en de thema’s. Ik weet 

wie de schrijver is en wat voor soort boek het is.  

3. Ik lees met plezier een verhaal dat ik zelf heb gekozen en ik kan toelichten waarom ik 

voor dit verhaal gekozen heb en welke verwachtingen ik ervan heb. 

Les 2 

4. Ik kan een verhaal uitlezen, samenvatten en mijn mening daarover geven, op basis 

van voorbeelden uit de tekst.  

5. Ik kan vertellen over een verhaal, met gebruik van literaire begrippen als 

‘hoofdpersoon, verteller, verteltijd, plot, perspectief, motieven en thema’s’.  

6. Ik kan vertellen welke delen van het verhaal mij hebben geraakt in positieve of 

negatieve zin, aan de hand van de door mij ingevulde leeswijzer. 

7. Ik kan uitleggen welke passages of momenten volgens mij in het verhaal voor een 

wending in het zorgen of een sleutel zijn in het verhaal. 

8. Ik kan mijn standpunt onderbouwen over het belangrijkste moment in het verhaal in 

een chat met medeleerlingen.  

9. Ik kan met medeleerlingen in een dialoog tot een gezamenlijke keuze komen voor 

een scene uit het verhaal om een filmscript over te maken. 

Les 3 

10. Ik maak samen met een medeleerling een filmscript, waarbij we individueel kunnen 

kiezen uit een verbale opdracht (dialoog of personages) of een visuele opdracht 

(storyboard, filmset). Als groepje maken we een verbale en een visuele opdracht. Ik 

maak gebruik van mijn kennis over filmscipts van CKV. 

11. De deelopdrachten lever ik op tijd in via Magister, WhatsApp, en Go-formative, zodat 

we uiteindelijk de deadline van het filmscript behalen. 

Les 4 

12. Ik ontvang feedback over het filmscript dat ik gemaakt heb. 

13. Ik ontvang feedback over het onderzoek dat tijdens deze lessen is gedaan over het 

project Men Only. 

14. Ik geef feedback over de onderdelen Nederlands die ik het leukst heb gevonden in 

periode 3 en 4. 
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2.2. Lesvoorbereiding per les 

De lessenreeks bestaat uit 4 lessen. 

 Les 1: introductie lessenserie en instructie boekenkeuze 

 Les 2: bespreking verhalen in chats  

 Les 3:  instructie filmscript 

 Les 4 : feedback op project 

 

In deze paragraaf zal ik per les een beknopte lesbeschrijving geven, waarin de volgende 

onderdelen aan de orde komen: het moment van de les, de duur van de les, de lesdoelen, 

het controleren van de lesdoelen, de leermiddelen, werkvormen, de activiteiten van de 

docent en de leerlingen, de lesplanning en het huiswerk. 

Les 1 introductie verhalenproject 

Dag Donderdag, eind april 

Lesuur  4-5 (normaal 80 minuten, nu 45-50 minuten) 

Lesdoelen  Terugblik, vooruitblik, lesdoel, programma 

  Uitleg project Men Only, kiezen voor een boek met inzet van vlogs 

Controleren 
lesdoelen 

  Enquete MSforms over boekenkeuze 

Leer- en 
hulpmiddelen 

 Powerpoint  www.vlogboek.nl, MS Forms 

Werkvormen  Directe instructie en zelfstandig werken 

Docent- en 
leerlingactiviteiten 

Docent 

 Maakt PowerPoint 

 Selecteert boekenlijst en presenteert deze 

 Maakt een enquête met de 7 boektitels.  

 Laat de resultaten van de boekenkeuzes zien. 

 Maken aantekeningenformulier 

 Aanleveren biebinstructie 

 
Leerlingen 

  Luisteren naar de instructie 

 Bekijken zelfstandig 7 boekenvlogs 

 Vullen de enquête in. 

 Vormen groepjes 

Lesplanning Tien minuten inleiding/ instructie, een half uur zelfstandig werken, tien 
minuten groepjes vormen en vooruitblikken volgende les. 

Huiswerk Leen het boek online, lees het boek en maak aantekeningen op het vel. 
Boek uit 25 mei. 

http://www.vlogboek.nl/
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 Les 2 Bespreking verhalen in chats 

Dag Donderdag , eind mei (na de meivakantie hadden ze toets betoog) 
 

Lesuur  4-5  
 

Lesdoelen  Terugblik, vooruitblik, lesdoel, programma, 

 Instructie voor het houden en inleveren van drie chats  

 

Controleren 
lesdoelen 

 Vragen of de onderwerpen van de chats helder zijn, laten 

samenvatten. 

 Vragen of het houden van chats en het inleveren helder zijn,  

 Of binnen een week de chats zijn ingeleverd in Goformative  

Leer- en 
hulpmiddelen 

 Powerpoint 

 Chatfunctie ms Teams of What’s app.  

 Goformative 

Werkvormen 1. Het delen en uitwisselen van ervaringen aan de hand van het 
aantekeningenformulier 

2. Een discussie aan de hand van vragen over verwachtingen van het 
verhaal. 

3. Een discussie over de keuze voor een scene uit het verhaal, voor 
het script. 

Docent- en 
leerlingactiviteiten 

Docent 

 Een powerpoint van de lessenserie, met een terugblik en 

vooruitblik 

 Instructie voor het houden van chats 

 Instructie over het eindproduct. 

 Beoordelingsmodel eindopdracht, gereed 25 juni. 

Leerlingen 

 Afspraken maken over het houden, vastleggen en 

aanleveren van chats 

 Taakverdeling filmscript 

 Planning filmscript 

Lesplanning Tien minuten inleiding, terugblik vooruitblik 
Doel van de les en instructies opdrachten, 2 x 10 minuten 
Controleren of opdracht is begrepen door gerichte vragen stellen.  

Huiswerk Het maken, vastleggen en opsturen van de chats. Uitwerken ideeën 
filmscript. 
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Les 3  Instructie filmscript 

Dag Donderdag begin juni 

Lesuur  4 Korte les, 15 minuten. Rekening houdend met de pta-toetsen van 
andere vakken. 

Lesdoelen  Terugblik, vooruitblik, lesdoel en planning 

 Bespreken chats en voortgang filmscripts. 

 Vooruitblik online toets presenteren. 

Controleren 
lesdoelen  

 De vraag stellen of mensen nog vragen hebben over het 
filmscript. 

Leer- en 
hulpmiddelen 

 Powerpoint lessenserie Men Only. 

 Powerpoint lessenserie Presenteren. 

 Goformative 

 Magister 

Werkvormen Online les, directe instructie.  Vragenrondje. Afsluiter 

Docent- en 
leerlingactiviteiten 

Docent 

 Powerpoint met de lessenreeks en de les 

 Overzicht van de eindopdracht 

 Powerpoint met de lessenreeks van presenteren 

 Vragen stellen. 

Leerlingen 

  Luisteren, vragen stellen en antwoorden geven.  

Lesplanning 1)  5 minuten welkom, terugblik, vooruitblik, lesdoel en planning 
2) 5 minuten opfrissen doel en vragen eindopdracht 
3) 5 minuten toelichting toetsing presentatie en planning, vooruitblik 

Huiswerk Inleveren eindproducten filmscript via Magister. 
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Les 4 Feedback op project 

Dag Donderdag 

Lesuur  4-5 (30 minuten) 

Lesdoelen  Terugkoppelen resultaten filmscipts 

 Terugkoppelen resutaten onderzoek 

 Afscheid nemen, laatste les 

Controleren 
lesdoelen  

 Check of alle filmpjes van de presentaties zijn ingeleverd 

 Vraag via chat/ forms hoe ze de lessen hebben gevonden  

Leer- en 
hulpmiddelen 

 Powerpoint 

 MSTeams 

 Mentimeter 

Werkvormen  Inleiding/ instructie les, lesdoel, programma 

 Filmpje imovie met voorbeelden van ingeleverd werk filmscripts 

 Uitleg beoordeling en terugkoppeling presentaties 

 Slotvraag mentimeter 

Docent- en 
leerlingactiviteiten 

Docent 

 Opzet les in powerpoint, terugblik lessen, vooruitblik vakantie en H5. 

 Terugkoppeling ingeleverd werk, imoviefilmpje maken. 

 Laatste check inleveren presentaties, uitleg beoordeling. 

 
Leerlingen 

 Luisteren naar de introductie 

 Het bekijken van de filmscripts van klasgenoten 

 Vragen stellen over de presentatie-opdracht 

 Feedback geven via mentimeter 

Lesplanning 1) 10 minuten welkom, intro, lesdoel, programma 
2) 10 minuten terugkoppeling filmscript en bespreken 
3) 5 minuten vragen/ opmerkingen presenteren 
4) 5 minuten mentimeter 
5) 5 minuten afscheid neen. 
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2.3 Formatieve toetsing en summatieve toetsing 

 

Formatief toetsen is bewijsmateriaal achterhalen van de leerlingen om vervolgstappen te 

bepalen. De vijf belangrijkste strategieën zijn: verduidelijken van leerintenties en criteria voor 

succes, klassikale discussies, inhoudelijke feedback geven en leerlingen activeren als 

eigenaar van hun eigen leerproces ((Wiliam, 2019). 

De eerste strategie van het verduidelijken van leerintenties wordt toegepast bij het plaatsen 

van de context van de lessenserie in het curriculum van school en de vervolgopleiding, in de 

eerste les. Het verduidelijken van de leerintenties vindt ook plaats door klassikaal de focus 

op het lezen van jongens te leggen en het aanbieden van boeken en vlogs met thema’s die 

jongens aanspreken, om leesmotivatie te vergroten. Ook het delen van het 

beoordelingsmodel van de gehele lessenserie  verduidelijkt de leerintenties. 

De tweede strategie, het ontwikkelen van effectieve klassikale discussies zijn in uitvoering 

niet klassikaal als effectief uitgevoerd in de chats. Echter, het invullen van de leeswijzer en 

het onderling vergelijken is wel een instrument dat leerresultaten zichtbaar heeft gemaakt.  

Het geven van feedback, de derde strategie, vindt plaats na het invullen van de enquête.Het 

feit dat iedereen de moeite heeft genomen om de vlogs te bekijken en de enquete heeft 

ingevuld is een voorwaarde om met de klas de volgende stap te kunnen maken. Dat 

iedereen dit heeft gedaan en ook te zien wie wat heeft gekozen maakt dit mogelijk.  

In deze lessenserie zijn de volgende formatieve en summatieve toetsen ingezet: 

1. Het eerste formatieve  toetsmoment is de keuze voor de boeken, met inzet van Microsoft 

Forms, waarmee duidelijk wordt wie er voor welk verhaal heeft gekozen. Op basis hiervan 

worden klassikaal de groepjes samengesteld. 

2, De tweede formatieve toetsing was derhalve het invullen van de leeswijzer en het 

bespreken daarvan in groepjes in een chat.  

3. De derde toetsing was het inzichtelijk maken van het keuzeproces voor de scene voor het 

filmscript door het voeren en inleveren van een chat. 

Deze twee chats zijn ingeleverd in goformative. Ik heb op proces kunnen bewaken of 

iedereen op tijd had ingeleverd en ook wat er inhoudelijk was besloten aan scenes. 

4. De vierde toetsing was het inleveren in goformative van de taakverdeling van de 

deelproducten van het filmscript. 

5. De laatste toets was een summatieve: het inleveren van het filmscript via Magister en het 

geven van een cijfer dat meetelt, op basis van het beoordelingsmodel, waarin voor alle 

onderdelen van de lessenserie of hoofdlijnen punten worden gegeven.  
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4. Bijlagen 

 

A. Lessenserie vier lessen 

B. Leeswijzer 

C. Beoordelingsmodel lessenserie/ filmscript 
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A. De lessenserie 

A De kessenserie les 1 
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A. De lessenserie, les 2
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Les 4: powerpoint 24 juni 
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B. De leeswijzer 

 Zin/ alinea of 
hoofdstuk 

  Zin/ alinea of 
hoofdstuk 

 

Saai  
 
 

p. Spannend  p. 

Voorspelbaar  
 
 

p. Verrassend  p. 

Onbegrijpelijk  
 

p. Herkenbaar  p. 

Gruwelijk  
 

p. Mooi  p. 

Ver  
 

p. Dichtbij  p. 

Vroeger  
 
 

p. Nu  p. 

Gemeen  
 
 

p. Eerlijk  p. 

Jouw woord  
 

p. Jouw woord  p. 
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C. Het beoordelingsmodel 

Beoordelingsmodel 
Filmscript project 
Men Only 

   

  opmerking punten 

1. Ingevuld aantekeningenblad 1   

2. Chat over aantekeningenblad 
Overeenkomst, verschillen, conclusie. 

2   

3. Chat over verwachtingen boek 
Overeenkomsten, verschillen, discussie, 
conclusie. 

4   

4. Chat over keuze scene filmscript 
Welke scenes komen in aanmerking, welke 
kiezen jullie en waarom? 

2   

5. Concept filmscriptproduct 
Dialoog: de personages voeren een 
gesprek in de gekozen scene 
Het wordt duidelijk wie ze zijn, wat ze 
doen, op welke manier en waarom deze 
scene gekozen is (dramatisch moment) . 
Personages 
Een beschrijving van de personen die de 
hoofdrol spelen (wie zijn ze, waar komen 
ze vandaan, waar wonen ze, werken ze, 
wat is hun karakter, wat zijn hun 
drijfveren en doelen en waarom lukt dit 
wel/ niet.) 
Storyboard 
Verdeel de scene onder in fragmenten: 
wat gebeurt er, op welke plek, wie doet 
wat, waarmee? Visueel vormgeven 
 Set 
Waar vindt het verhaal plaats, op welke 
locatie, waarom daar? Wat is daar te 
zien? (google maps idee/ landkaart, 
foto, grafisch vormgeven) 

6 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
6 

Het cijfer voor onderdeel 
5 en 6 is een gemiddelde 
van de deelcijfers. 

 

6. Kwaliteit  2   

Verzorging, is er met zorg aan gewerkt? 2   

Taalverzorging: stijl, spelling, grammatica -
1  

  

Creativiteit 2   

Authenticiteit (kan ik zien dat jij het gemaakt hebt?) 2   

 


