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Poëzieonderwijs als ‘probleem’

Leerlingen: moeilijk voor poëzie te winnen

Docenten: geen grootgebruikers van poëzie

Lesmethodes: heel vormgericht; mogelijkheid van ‘juiste’ interpretatie



Een leerling uit 4 vwo over poëzie (1)



Een Goodreads-gebruiker over poëzie



Een leerling uit 4 vwo over poëzie (2)



Een leerling uit 4 vwo over poëzie (3)







Docenten en poëzie

- Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen onder 225 leraren

• 98% van de docenten vindt poëzieonderwijs belangrijk

• 84% van de docenten is ontevreden over het eigen poëzieonderwijs

• 92% van de docenten weet zich weinig raad met verschillen tussen

poëzielezers

- Docenten lezen zelf weinig poëzie, en al helemaal weinig recente bundels

- Uit onderzoek van Daniel Xerri weten we dat modelling cruciaal is voor een

effectieve poëziedidactiek.



Lesmethodes en poëzie (1)



Lesmethodes en poëzie (2)

• Focus op vormkenmerken: rijm, metrum, stijlfiguren, beeldspraak

• Focus op parafraserende interpretatie: ‘wat bedoelt de dichter met regel x?’

• Nauwelijks ruimte voor leeservaringen

• Nauwelijks ruimte voor gebruikscontexten van poëzie



Gebruikscontexten



Gebruikscontexten in de les: domeinoverstijgend

poëzieonderwijs

Ode aan het rijbewijs

In de trein schrok een vrouw

toen ik naast haar ging zitten.

Ze gaf mij een nieuwe psychische ziekte:

mijn kleur.

In een andere coupé

schrok de man naast wie ik ging zitten.

Hij gaf mij een andere psychische ziekte:

de trein.

Bij aankomst

kon ik het station niet vinden.

Het was al in een psychische ziekte veranderd

en ergens tussen de mijne verdwenen.

Rodaan Al Galidi



Ervaringsgericht poëzieonderwijs

• RES-model:

Receptive – de lezer recipieert de 

literaire tekst

Expressive – de lezer zet de 

leeservaring om in een eigen creatie

Symbolic – de lezer-schrijver sluit

de beleving af door middel van

performance / ritueel





De didactiek van Woorden temmen: van kop tot teen

Vooraf: een persoonlijke reflectie van een van de auteurs over de regel / het 

beeld dat het meest voor haar/hem betekende

• LEES: een vraag over de ervaring die het gedicht oproept bij de lezer

• DENK: een discussievraag naar aanleiding van het gedicht

• DOE: een activiteit die de lezer naar aanleiding van het gedicht kan

ondernemen

• SCHRIJF: een creatieve schrijfmogelijkheid gerelateerd aan het gedicht of 

de bijbehorende leeservaring

• WEET: een literatuurtheoretisch concept dat de interpretatie verder kan

verdiepen

• MEER: extra informatie naar aanleiding van het gedicht, de dichter en/of de 

context



• Ga naar www.menti.com

en gebruik de code

5489 1422



Zelf met Woorden temmen aan de slag?

• https://docs.google.com/forms/d/1klCUQ4GyfTX1JobktjHjugPBt0KOg8MQ

9LbDmaEFPS8

https://docs.google.com/forms/d/1klCUQ4GyfTX1JobktjHjugPBt0KOg8MQ9LbDmaEFPS8

