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Inleiding 

 

Kinderen die meer lezen, lezen met meer plezier, zijn beter in taal. Daarom is het 

leesplezier een belangrijk doel in deze lesbrief.  

In deze handleiding staan onder meer richtlijnen, tips en praktische handvatten om 

het leesplezier in de klas te vergroten en het bevat lessuggesties bij het verhaal 

Toegang Geweigerd. 

 

Meegeleverde materialen  

 Handleiding 

 30 boeken van Toegang Geweigerd geschreven door Danny De Vos 

 Werkbladen “Duik in het verhaal”, gericht op het verhaal 

 Werkbladen “Kruip in de huid van een vluchteling”, gericht op de verbinding 

met de actualiteit 

 Aidan Chambers kaartjes 

Tip: Om het leesplezier te vergroten is het gewenst dat de leerlingen een ruime 

keuze hebben aan boeken. De OBA stimuleert het leesplezier. Daarom kunt u met 

de hele klas gratis klassikaal komen lenen. Leerlingen kiezen een boek uit, dat ze 

zélf leuk vinden om te lezen. De leerlingen mogen de boeken 6 weken lenen. 

Daarna wordt er weer geruild. Het is ook mogelijk om eenmalig klassikaal te komen 

lenen voor dit project. Voor klassikaal lenen is een lidmaatschap verplicht. 

Controleer met de contactpersoon van de OBA, of u een lidmaatschap en een 

klassenpas heeft. 

 

Doel van de lessen 

De leerlingen: 

 Kunnen het denken, voelen en handelen van personages beschrijven; 

 Ervaren geschreven taal als expressiemiddel; 

 Kunnen met medeleerlingen leeservaringen en leesbelevingen uitwisselen. 

Deze doelen sluiten tevens aan bij de doorgaande leerlijnen van lees- en 

schrijfmotivatie en mondelinge taalvaardigheid. 

 

  



Samenvatting & Achtergrondinformatie  

 

Schrijver: Danny De Vos 

Uitgeverij: Ploegsma 

 

Samenvatting 

De zomervakantie is aangebroken en Nick gaat met zijn ouders en zus op all-

inclusive vakantie naar een Grieks eiland. Toch is de vakantiesfeer anders dan 

normaal, want het eiland wordt overspoeld door vluchtelingen. De meeste 

hotelgasten en zelfs Nicks vader zijn heel negatief over hen: er zitten terroristen bij, 

en ze willen alleen maar naar het westen om te profiteren van onze rijkdom, wordt 

er beweerd.  

Dan ontmoet Nick Zaïd, een aangespoelde bootvluchteling van zijn eigen leeftijd. 

Ze worden vrienden en zien elkaar stiekem in de buurt van het hotel. Nick vindt het 

oneerlijk dat zijn leven zo veel anders is dan dat van Zaïd. Hij bedenkt een plan: ze 

ruilen één dag van plaats, zodat Zaïd een echte dag vakantie heeft om even bij te 

komen. Het plan lukt, maar Nick komt terecht in de vluchtelingenstroom en wordt 

meegevoerd… Kan hij nog terug? 

 

Achtergrondinformatie: 

Danny De Vos heeft in zijn werk regelmatig met de problematiek rond vluchtelingen 

te maken. Toegang geweigerd baseerde hij op gesprekken met gevluchte 

jongeren, onder meer op het verhaal van een Afghaanse jongen van 16 die in zijn 

eentje de reis naar West-Europa maakte. 

 

  



Lessuggesties  

 

Introductie verhaal 

Bekijk samen met de leerlingen de omslag van het boek en lees de tekst op de 

achterkant. 

Wat kun je hieruit opmaken? 

(het is een spannend verhaal, maar ook wel treurig) 

 

Na het lezen van het boek  

Er zijn twee soorten werkbladen waaruit u een keuze kunt maken: 

1. Werkbladen met opdrachten die dieper ingaan op het verhaal en de 

personages. Deze werkbladen vindt u in bijlage 1. U kunt een keuze maken 

uit een of meerdere opdrachten. De werkbladen kunnen gekopieerd worden.  

2. Werkbladen met opdrachten die ingaan op het thema “vluchtelingen” en de 

leerlingen m.b.v. internet onderzoek laat doen naar de actualiteit rondom dit 

thema. Deze werkbladen vindt u in bijlage 2. Ze bevatten verschillende 

opdrachten die met elkaar verbonden zijn. In stappen gaan de leerlingen 

onderzoeken hoe het is om een vluchteling te zijn.  

Bij beide lesbrieven kan het zinvol zijn met de leerlingen een actueel voorbeeld uit 

het nieuws rondom vluchtelingen te bekijken.  

In 2015 zijn veel vluchtelingen in Griekenland aan land gekomen. Er zijn een aantal 

indrukwekkende filmpjes over te vinden op internet. Bijvoorbeeld: 

- https://vimeo.com/145786022 

- https://nos.nl/video/2037884-vluchtelingen-komen-aan-land-in-

griekenland.html   

 

 

Gespreksopdrachten 

Aidan Chambers heeft een didactisch concept ontwikkeld voor leerkrachten om 

met kinderen te praten c.q. filosoferen over boeken. Het doel hierbij is dat 

volwassenen kinderen kunnen helpen meer te genieten van boeken. Door het 

stellen van de juiste vragen leren kinderen te praten over hun leesbeleving. Volgens 

Chambers speelt de leerkracht een belangrijke rol bij de leesbeleving, zoals boeken 

aantrekkelijk presenteren, zorgen dat ze beschikbaar zijn en vooral de leerlingen 

motiveren om te lezen. Chambers geeft praktische adviezen, gebaseerd op 

wetenschappelijk onderzoek en eigen onderwijservaringen voor het creëren van 

een gunstig leesklimaat en voor het praten over leeservaringen. Hiervoor heeft hij 

https://vimeo.com/145786022
https://nos.nl/video/2037884-vluchtelingen-komen-aan-land-in-griekenland.html
https://nos.nl/video/2037884-vluchtelingen-komen-aan-land-in-griekenland.html


onderzocht welke vragen stimulerend zijn om over boeken te praten/ filosoferen. 

Deze vragen vindt u achter in de lesbrief. Aan de hand van de Aidan Chambers 

vragen kunt u ook met de geplastificeerde kaartjes een spel spelen. Achterin vindt 

u de speluitleg. 

 

 

  



Bijlage 1: Werkbladen verhaal 

  



Interview 

 

In het boek komen verschillende interessante personages voor.  

 Nick: hoofdpersoon 

 Zoë: zus van Nick 

 Frits: vader van Nick  

 Zaid: vriend van Nick en vluchteling 

 Berzo: Ober van het hotel 

 

Kies per tweetal een personage. Bedenk tenminste 5 vragen voor deze personage. 

Bedenk samen wat de hoofdpersoon op deze vragen zou beantwoorden. Gebruik 

het boek.  

 

 

Vraag 1  

Antwoord  

 

Vraag 2  

Antwoord  

 

 



 

Vraag 3  

Antwoord  

Vraag 4  

Antwoord  

Vraag 5 

Antwoord  

 

  



Plattegrond 

 

Kies een ruimte uit het verhaal. Bijvoorbeeld: de boot met vluchtelingen, de 

hotelkamer van Nick en Zoë, de gameroom of het cruiseschip.  

 

 

Vraag 1  Teken een gedetailleerde plattegrond van deze ruimte.  

  



Vraag 2  Welke personages gebruiken deze ruimte? 

 

Vraag 3  Waarom komt deze ruimte voor in het verhaal? 

 

 

 

  



 

Kaft 

 

De kaft van ‘Toegang Geweigerd’ laat niet duidelijk zien waar het verhaal over gaat. 

Kun jij een nieuwe kaft verzinnen voor het boek dat past bij de sfeer van het 

verhaal?  

Denk ook aan: 

 de titel;  

 de naam van de schrijver; 

 de uitgeverij.  

 

 

 

  



Maak ook de achterkant van het boek. Schrijf een korte samenvatting van het 

verhaal, maar verklap niet het einde. Maak de lezer enthousiast!  

 
  



 

Strip 

 

Onderstaande zinnen beschrijven belangrijke gebeurtenissen in het verhaal, maar 

staan in de verkeerde volgorde. Zet ze in de goede volgorde.    

   

1. Nick wordt gevonden en teruggebracht naar zijn familie. Hij komt veilig thuis 

waar het warm en gezellig is, maar hij weet niet waar Zaid en de andere 

vluchtelingen van de boot zijn.  

 

2. Nick is op vakantie in Griekenland in een luxe resort. 

 

3. Nick krijgt een mail van Zaid dat hij veilig is  aangekomen in een land waar 

geen oorlog is. Wat er met de andere vluchtelingen is gebeurd, weet 

niemand… 

 

4. Nick ontdekt dat niet iedereen op het eiland het zo fijn heeft als de toeristen 

in het resort: er zijn vluchtelingen die moeten overleven in een oud hotel. Ze 

mogen niet op het eiland blijven. 

 

5. Nick ruilt een dag met een vluchteling van zijn leeftijd, Zaid, maar dat loopt 

uit de hand: hij ervaart van dichtbij hoe het is om een vluchteling te zijn, 

omdat hij mee moet op een boot vol vluchtelingen. 

 

De goede volgorde is:  

 

 

Maak nu een stripverhaal met bij elke gebeurtenis minstens één plaatje.  

 

  



 
 
 
 
 
 
 
  



Krantenartikel 
 

Op de dag dat Nick wordt gevonden op het schip, 

verschijnt er een artikel in een Nederlandse krant met de kop: Nederlandse jongen 

gered van vluchtelingenschip. Doe alsof je een journalist bent en schrijf het artikel dat 

onder deze kop hoort.  

 

Zet in je artikel in ieder geval: 

 Waar wordt Nick gevonden?  

 Hoe is hij op het schip gekomen? 

 Door wie wordt hij gered? 

 Waarom zat Nick op het schip? 
 

 

Zorg dat het er ook uit ziet als een krantenartikel. Zoek eerst een artikel uit een 

krant en bekijk deze.   

 

  



 
 

Collage 

 

Welke 10 woorden uit onderstaande woordenwolk vind jij het beste passen bij het 

verhaal? Omcirkel deze woorden. 

 

 

Maak nu een moodboard  bij het verhaal. Met een moodboard verzamel je allerlei 

afbeeldingen en teksten die de sfeer en inhoud van het verhaal weergeven. Gebruik 

ook de 10 woorden. 

Maak je moodboard met tekeningen, plaatjes of foto’s uit tijdschriften of van 

internet, gekleurd papier, krijtjes etc.  

 
 



Einde 

 

Het boek eindigt dat Nick wordt gered. Wat vind jij van dit einde?  

 

 

Lees nu bladzijde 142.  

Hoe loopt het boek vanaf dit punt volgens jou af? Schrijf een eigen einde van 

minstens 10 zinnen.   

  



Bijlage 2: Werkbladen actualiteit  



Een krantenartikel 

 
Lees met je buurman onderstaand krantenartikel en beantwoord samen de vragen eronder. 

 

Geredde bootvluchteling: Het was net de Titanic 

25 januari 2016 om 17:59 door Zoë Boven 

 

Er vond vrijdagnacht een gruwelijk ongeluk plaats met een vluchtelingenboot 

tussen Turkije en Griekenland. Tientallen mensen kwamen om het leven. 

Sommige opvarenden overleefden het ongeluk, zij doen nu hun verhaal. Ismail: 

„Ik lag te slapen en toen ik wakker werd, zag ik dat ons schip kapot was en dat 

iedereen huilde.” 

„Het was net als in de film Titanic", vertelt hij tegen de NOS. „Iedereen 

schreeuwde en uiteindelijk kapseisde de boot.” De man werd samen met 

ongeveer 25 anderen gered, toen mensen van een passerend schip te hulp 

schoten. Ze werden naar de haven van het Griekse eiland Kalymnos gebracht. 

 

GEEN KRACHT MEER 

„Het schip ging op en neer”, vertelt Irfan, een andere overlevende. „Toen kwam 

er water in de boot. Mijn neef Mohammed kwam onder het schip terecht. Hij 

probeerde boven water te komen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk kreeg hij een 

touw te pakken en kwam hij weer boven water. Ik wilde hem optrekken, maar ik 

kon het niet. Mijn schouder kon het niet aan, ik had alleen nog kracht om mezelf 

te redden.” Mohammed overleefde het ongeluk wel. 

 

KAPITEIN 

De kapitein van het schip bracht de vluchtelingen aan land, hij is geschokt. „In 

het water lag een vrouw met een baby in haar armen. Misschien was de baby al 

dood, dat kon ik niet zien. Toen de vrouw een reddingslijn kreeg toegeworpen, 

liet ze de baby gaan en greep ze de lijn. Ik kon mijn ogen niet geloven”, besluit 

hij. 

 
Bron: METRO https://www.metronieuws.nl/nieuws/buitenland/2016/01/geredde-bootvluchteling-
het-was-net-de-titanic 

 

 

 

 Wat is jullie eerste gedachte bij het lezen van dit artikel? 

 Waarom zegt de bootvluchteling dat het net was “als in de film de 
Titanic”? 

 Waarom is de kapitein van het reddingsschip zo geschokt?  

 Zijn de verhalen van de vluchtelingen in dit artikel nieuw voor jullie? Of 
wisten jullie dat dit gebeurt? 

http://nos.nl/artikel/2082767-geredde-bootvluchteling-het-was-net-als-in-de-titanic.html
https://www.metronieuws.nl/nieuws/buitenland/2016/01/geredde-bootvluchteling-het-was-net-de-titanic
https://www.metronieuws.nl/nieuws/buitenland/2016/01/geredde-bootvluchteling-het-was-net-de-titanic


De personages & de realiteit 

 

STAP 1 In het boek komen verschillende personages voor die allemaal te  

  maken hebben met bootvluchtelingen. 

Trek een lijntje tussen de hoofdpersoon en hoe hij/zij te maken heeft 

met vluchtelingen. Eén lijntje is alvast getrokken. 

 

Nick is zelf een bootvluchteling en gevlucht uit zijn 
vaderland voor oorlog. 

Zoë is gevlucht uit zijn land en werkt nu in het hotel als 
ober omdat hij wacht op zijn familie die nog moet 
komen 

Frits is getroffen door de situatie van vluchtelingen en 
ruilt een dag met een vluchteling om te weten te 
komen hoe het leven als vluchteling is. 

Zaid is een man die het niet zo opheeft met 
vluchtelingen. Hij is bang dat ze de banen van 
‘gewone’ Nederlanders afpakken.  

Berzo is een meisje dat eerst gewoon haar leven leidt, 
maar als ze meer te weten komt over vluchtelingen, 
ze hen graag wilt helpen.  

STAP 2 Nick vindt dat de vluchtelingen geholpen moeten worden. Maar niet 

iedereen in het boek is het met hem eens.  

Lees de zinnen hieronder en schrijf in het hokje ervoor de naam van 

het personage dat deze zin zou hebben kunnen zeggen. 

 

 Er komen veel te veel vluchtelingen naar Nederland: er is geen plek 
meer! 

 

 Je moet andere mensen die in nood zijn altijd helpen.  
 

 Ik voel me gelukkig nu ik hier ben, ik moet alleen steeds aan mijn 
achtergebleven vrouw en zoon denken. 

 

 



 

 De vluchtelingen kennen onze cultuur niet goed, ze zijn heel anders 
dan wij, dus kunnen ze beter in hun eigen land blijven.  

 

 Het is oneerlijk dat vluchtelingen zomaar geld en een huis krijgen, 
terwijl heel veel Nederlands helemaal niet geholpen worden! 

 

 Ik wil vluchtelingen helpen omdat ik dan iets voor de mensen kan doen. 
Het is heel mooi als je de opluchting op hun gezichten ziet als ze zien 
dat je geen gevaar bent, maar er bent om ze te helpen.  

 

 We zaten al heel lang op het rubberbootje, waardoor veel waren 
uitgedroogd en ondervoed. Vooral kinderen hadden lang niet 
gedronken. 

 

STAP 3 

Met wie in het boek ben jij het eens? Waarom? 
 
 

 

Denk jij dat vluchtelingen anders behandeld zouden worden als iedereen een dag 
met een vluchteling zou ruilen zoals Nick dat in het boek doet? 
 

 Ik betaalde 6000 euro aan mensensmokkelaars om te kunnen vluchten. 
Als bestemming werd me beloofd naar ‘het beste land’ te worden 
gebracht. Het werd een gevaarlijke reis. 



Kruip in de huid van een vluchteling… 
 
STAP 4 

Net als Nick in het verhaal, ga je onderzoeken hoe het is om een vluchteling te zijn. 
We vragen je natuurlijk niet om een dag te ruilen met een vluchteling. Nee, met 
onderstaande vragen kruip je in de huid van een vluchteling... 
 
Beantwoord onderstaande vragen met behulp van internet.  
 
 

Vraag 1  Uit welke landen komen vluchtelingen die in Nederland aankomen vooral? 

 

Kies één land waar veel vluchtelingen vandaan komen. Beantwoord de volgende 

vragen: 

Vraag 2  Waarom vluchten mensen uit dat land? 

 

Vraag 3 Beschrijf de situatie in het land in minstens drie zinnen. Als er oorlog is in 

dat land, beschrijf dan waarom er oorlog is en wie er vechten.  

 

 

Vraag 4 Hoe komen de vluchtelingen naar Nederland? 



 

 

Vraag 5 Zoek nu bij de vragen hierboven drie afbeeldingen op internet. Welk 

woord drukt het beste uit wat jij voelt/denkt als je de plaatjes ziet?  

 

…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 5 

Dan komt de vluchteling aan in Nederland… 

Beantwoord onderstaande vragen met behulp van internet.  

 
Vraag 1  Als vluchtelingen in Nederland aankomen, komen ze in een AZC terecht. 

Beschrijf wat dat is, hoe het er uit ziet en hoe het is om daar te wonen.  



Vraag 2  Waarom zijn sommige Nederlanders tegen het opnemen van vluchtelingen?  

Noem drie redenen. 

  

  

  

Vraag 3 Waarom zijn sommige Nederland voor het helpen en opnemen van 

vluchtelingen? 

 

Vraag 4 Wat vind jij: moeten vluchtelingen geholpen worden in Nederland? 

 

 

STAP 6  

Je gaat nu een poster maken die laat zien hoe de reis van een vluchteling verloopt.  
 

Schrijf bovenaan de poster de zin: De reis van een vluchteling 

 
Laat vervolgens met afbeeldingen, tekeningen en woorden zien wat jullie gevonden 
hebben over de reis naar Nederland van een vluchteling.  
 
Zorg dat op te poster te zien is: 

 hoe het thuisland van de vluchteling eruit ziet en waarom hij/zij vlucht; 

 hoe de vlucht verloopt: denk aan een routekaartje, spullen die meegenomen 
worden en de voertuigen waarin de vluchtelingen naar Nederland komen; 

 hoe een vluchteling zich volgens jullie voelt. 
 
 

 



Bijlage 3: Waarom lezen?  

Dit project stimuleert het leesplezier, het vrije lezen en taalontwikkeling. Voor de 

ontwikkeling van een positief zelfbeeld is het belangrijk dat jongeren de ruimte 

krijgen om te praten over emoties die een boek bij hen oproept. Met dit project 

bieden we de jongeren de kans een om eigen ervaringen te koppelen aan een 

boekpersoon.  

Vrij lezen levert een grote bijdrage aan het leesplezier van kinderen. Uit onderzoek 

is het volgende gebleken : 

 Leerlingen die een kwartier per dag lezen, breiden hun woordenschat uit met 

1000 woorden per jaar. 

 Leerlingen die meer vrij lezen, zijn beter in taal en scoren hoger op toetsen 

 Ook zwakke lezers hebben profijt van vrij lezen. Zij ontwikkelen betere 

basisvaardigheden (zoals alfabetkennis).  

 Scholen die lezen en regelmatig leesbevorderingsactiviteiten op het 

programma hebben staan, hebben hogere lees- en leerresultaten. 

Deze doelen worden dus behaald door vrij lezen zonder een boekbespreking te 

maken (zie richtlijnen vrij lezen) en de leesbeleving te stimuleren.  In deze lesbrief 

staan diverse lessuggesties om het lezen te bevorderen. 

Alleen woordenschatonderwijs blijkt onvoldoende om een taalachterstand in te 

halen. Uit onderzoek*  blijkt, dat leerlingen met een taalachterstand 3000 woorden 

achterlopen. Door middel van woordenschatonderwijs leren leerlingen 2000 

woorden extra per jaar. Dat betekent, dat ze nog steeds 1000 woorden 

achterlopen. Met slechts 15 minuten per dag vrij lezen leren leerlingen 1000 

woorden extra per jaar.  

Met dit project hopen wij dat u de leerlingen stimuleert om 15 of meer minuten per 

dag thuis en op school informatieboeken, leesboeken of tijdschriften te lezen. Uit 

onderzoek blijkt dat bij leerlingen door het lezen van tijdschriften en 

informatieboeken  (voor oudere leerlingen) zowel het leesplezier als de 

taalontwikkeling worden vergroot.  

* Zie onderzoek van Suzanne Mol ‘To read or not to read’ op 

tinyurl.com/onderzoeklezen 

 

Richtlijnen vrij lezen 

Stephen Krashen geeft op basis van onderzoek naar ‘wat werkt’ de volgende 

richtlijnen voor het stimuleren van vrij lezen: 

Zet vrij lezen dagelijks op het rooster; 



 ‘Less is more’: als je denkt dat de leerlingen een half uur vrij lezen 

aankunnen, doe het dan 15 of 20 minuten; 

 Zorg voor gevarieerd leesmateriaal in de klas: makkelijke boeken, moeilijke 

boeken, informatieve boeken, strips, tijdschriften; 

 Laat de leerlingen zelf kiezen wat ze willen lezen; 

 Eis niet dat leerlingen hun boek uitlezen; 

 Praat met de leerlingen over wat ze gelezen hebben (bijvoorbeeld met 

behulp van de Boekenkring, zie ook de bijlagen voor tips); 

 Geef het goede voorbeeld: als de leerlingen lezen, leest de leerkracht ook; 

 Werk niet met een beloningssysteem; 

 Vraag niet om een boekverslag; 

 Toets de leerlingen niet op wat ze gelezen hebben. 

  



Bijlage 4: Boekenkring vragen van Aidan Chambers 

 

De volgende vragen zijn geschikt voor een boekenkring: 

1. De basisvragen (eerste indruk en waardering) 

 Wat vond je leuk, mooi of goed aan dit boek? 

 Wat vond je niet leuk? 

 Wat was er moeilijk of onduidelijk? 

 Zag je bepaalde patronen of verbanden? 

2. De algemene vragen (vormkenmerken van het verhaal) 

 Toen je het boek voor het eerst zag en je nog niets gelezen had, wat dacht je 

toen dat het voor boek was? 

 Ken je andere boeken die hierop lijken? 

 Had je dit boek al eens gelezen? Zo ja, was het deze keer anders? 

 Zijn je woorden opgevallen of zinnen die je mooi vond? Of lelijk? 

 Als de schrijver je zou vragen wat er anders of beter zou kunnen, wat zou je 

dan zeggen? 

 Was er iets in dit boek dat je zelf wel eens hebt meegemaakt? 

 Zag je, tijdens het lezen, het verhaal voor je ogen gebeuren? 

 Hoeveel verschillende verhalen zitten er in dit verhaal? 

 Is dit een boek om vlug te lezen of juist langzaam? 

 Was je verbaasd over wat iemand over het boek zei? 

 Weet iemand iets van de schrijver? Waarom het verhaal is geschreven? 

Wanneer en waar? Wie zou dat willen weten?  

3. De speciale vragen (inhoud van het verhaal) 

 Hoe lang duurt het verhaal? 

 Zijn er dingen die lang duren, maar in een paar woorden worden verteld? 

Zijn er dingen die heel vlug voorbij zijn, maar uitgebreid beschreven worden? 

 Waar speelt het verhaal? 

 Welk verhaalfiguur boeide je het meest? 

 Was er iemand over wie niets werd gezegd, maar die toch belangrijk was? 

 Wie vertelde het verhaal? Weten we dat? En hoe weten we dat? 

 Is het verhaal verteld in de eerste persoon (en zo ja, wie is dat)? Of in de 

derde persoon? Komt die persoon in het verhaal voor of staat hij er buiten? 

 Als je een toeschouwer zou zijn, door wiens ogen heb je het verhaal dan 

gevolgd? Keek je vanuit één verhaalfiguur of vanuit verschillende? 



 Werd ergens duidelijk wat de figuren dachten of voelden? Of werd het 

verhaal van buiten verteld, werden de karakters gevolgd zonder dat je te 

weten komt wat zij denken of voelen? 

De speciale vragen zijn geschikt om een leerling een boek beter te laten begrijpen.  

Chambers stelt dat praten over boeken met behulp van de vragen het best tot zijn 

recht komt, wanneer dit onder leiding van de leraar gebeurt. De rol van de leraar 

bestaat dan vooral uit doorvragen, de inbreng van leerlingen op elkaar betrekken 

en het maken van samenvattingen.  

 Luister naar wat leerlingen eigenlijk zeggen en vraag door. Zeker als het 

antwoord alleen maar 'ja’ of 'nee’ is. (Wat bedoel je daarmee? Geef eens een 

voorbeeld? Vertel eens verder?) 

 Laat leerlingen elkaar aanvullen en elkaar helpen met het vinden van 

(verschillende) antwoorden. 

 Wees niet bang om het gesprek een heel eigen wending te laten nemen. 

 Wees ook niet bang voor stilte. Moedig denkpauzes zelfs aan. Sommigen 

leerlingen willen zo graag 'de beurt' dat ze bijna geen tijd nemen om na te 

denken. 

 Probeer het woord 'waarom' te vermijden. Voor leerlingen is dat meestal een 

te 'grote' vraag. Vraag liever: 'Hoe weet je dat?' of 'Geef eens een 

voorbeeld'. 

 

 Soms helpt het om het verhaal er weer even bij te pakken en een fragment 

of zin nog eens te lezen, dan kan een leerling vaak wel uitleggen wat hij  

 


