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INSTAGRAMPOËZIE IN HET ONDERWIJS

• Leerlingen kennen Instagrampoëzie waarschijnlijk uit het

alledaagse leven.

• Dit gegeven leidt er wellicht toe, eerder dan bij gedichten 

uit papieren bundels uit de twintigste eeuw, dat leerlingen 

zich competent voelen in de interpretatie van deze poëzie, 

en dat ze de relevantie van instagrampoëzie voelen

• Competentie en relevantie zijn sleuteltermen in de 

motivatietheorie (vgl. bijvoorbeeld het gedachtegoed van 

Ryan & Deci)



DE RELEVANTIE VAN MOTIVATIE IN HET 
POËZIEONDERWIJS…

• Leerlingen: niet eenvoudig voor poëzie te 

winnen

• Leraren: zelf geen grootgebruikers van poëzie

• Lesmethodes: suggestie van de mogelijkheid van 

de ‘juiste’ interpretatie



HET RES-MODEL

RES-model (N. Mazza)

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
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Receptive: lezing van het gedicht

- Ervaringen?

- Wie zijn ‘ze’?

- Waarom die puntjes?

- Eventueel: staat ‘r.o.’ boven

‘geen mens’, want hij ziet het

toch wel?



INSTAGRAMPOËZIE EN HET RES-MODEL: 
RENÉ OSKAM

• Expressive:

- Vraag leerlingen zelf hun gevoel

bij dit gedicht in een instagrampost

te verwerken

- Vraag leerlingen een soortgelijk

gedicht te schrijven vanuit het

perspectief van de ‘zij’

- Vraag leerlingen een gedicht te 

schrijven over ‘het land dat zij

verliet’



INSTAGRAMPOËZIE EN HET RES-MODEL: 
RENÉ OSKAM

• Symbolic

- Hang de leerlinggedichten en het

gedicht van Oskam op de ramen

van het lokaal

- Laat leerlingen hun eigen 

gedichten voordragen op een

thema-avond

- Richt een website in met de 

leerlinggedichten en vraag daar

aandacht voor in de lokale pers



EN NU JULLIE: CASUS



RECEPTIVE

- Lees het gedicht en vat je

leeservaring samen in drie

bijvoeglijke naamwoorden. 

Bijvoorbeeld: ‘schokkend’, 

‘vrolijk’, ‘helder’, ‘afstandelijk’,

‘vormvast’, ‘clichématig’, 

‘experimenteel’, etc.

- Geef deze trefwoorden in op de

Mentimeter. www.menti.com, code

684330

http://www.menti.com/


EXPRESSIVE

1. Bekijk goed de woordenwolk die de receptie van de zaal samenvat

2. Kies een bijvoeglijk naamwoord dat je zelf niet opgeschreven had en dat je 

verrast, en wissel met je buur uit waarom je het verrassend vindt 

3. Schrijf nu zelf een vierregelig gedicht over een auto-ongeluk dat je vindt passen 

bij het bijvoeglijk naamwoord dat je koos bij 2. Het hoeft niet te rijmen; het mag 

natuurlijk wel



SYMBOLIC

• Deel jouw gedicht op Instagram of Twitter

• Gebruik de hashtag #NEDWERK





SAMENVATTEND

Instagrampoëzie in de klas:

- Sluit aan bij een van de manieren waarop jongeren in het dagelijks leven poëzie 
tegenkomen

- Leent zich uitstekend voor een ervaringsgerichte benadering van poëzie

- Biedt de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze het RES-model te doorlopen, op 
alle leeftijden en op alle niveaus

- Biedt aanknopingspunten om poëzie domeinoverstijgend aan te bieden

- Sluit aan bij de leerlingwens om meer creatief schrijven in het voortgezet onderwijs


