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Bijlagen bij  
Werkvormen voor motiverend leesonderwijs 
Bijlage 1 – Schriftelijke literatuurtoets bij module Dystopie

Instructies: 

• Je krijgt 10 vragen, 5 voor Engels en 5 voor Nederlands. 

• Kies per vak twee vragen die je in PEE beantwoord. 

• Dit betekent dat je antwoord tussen de 200 en 300 woorden heeft. 

• De vragen voor Engels beantwoord je in het Engels en de vragen voor Nederlands beantwoord je in het Nederlands. 

• Je mag een (online) woordenboek gebruiken (Gebruik geen Google translate omdat dit niet altijd een goede vertaling is.) 

• Lees voor Nederlands het korte verhaal Achter glas van Thomas Heerma van Voss.

• HAVO: je kunt kiezen uit alle 5 de vragen maar vraag 1, 2 en 3 zijn havo-vragen. 

• VWO: Vraag 4 en 5 zijn VWO-vragen. Je kiest ten minste uit vraag 4 of 5 (je mag ook die vragen beide maken) en/of je kiest 

1 vraag uit 1, 2 of 3.

• Je mag het internet gebruiken, maar let goed op de tijd. De antwoorden moeten in jouw eigen woorden zijn geschreven. 

• Voor deze toets kun je 20 punten halen. Elke vraag is dus 5 punten waard. Voor een voldoende moet je 13 punten halen.

Good luck!

Questions for English:

1. What is the theme of the book you’ve read? In your answer you should give at least two reasons as proof of your 

answer. (havo)

2. What are the most common conflicts in Dystopian literature and why?  (havo)

3. Identify one round and one flat character in your book. Explain why those characters are round and flat.   (havo)

4. Put your book in its historical context. Why did the author decide to write this book? What events were happening at the 

time to make him write this. (vwo)

5. Identify one motif and one symbol in your book and explain them. (vwo)

Vragen voor Nederlands bij het korte dystopische verhaal Achter glas. 

Lees eerst het korte verhaal en beantwoord dan twee van de onderstaande vragen.

1. Max ervaart verschillende emoties. Welke emoties zijn dat en waardoor worden ze veroorzaakt? (havo)

2. Aan het einde van het verhaal begrijpt Max wat hij verkeerd heeft gedaan. Leg uit wat hij volgens jou verkeerd heeft 

gedaan. (havo)

3. Waarom is dit een dystopisch verhaal? Bespreek in je antwoord de kenmerken van dystopische literatuur. (havo)

4. Verbind de gebeurtenissen in het verhaal aan situaties die je kent in het binnen of buitenland. Bespreek de overeenkom

sten en verschillen tussen de situatie in het verhaal en de situatie in de werkelijkheid. (vwo)

5. Geef een motief uit het verhaal en leg uit hoe dit motief het thema ondersteunt. Je mag de titel bij je uitleg 

betrekken. (vwo)
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Bijlage 2 – Rubric leeskring module Dystopie

RUBRIC 

Algemene eisen

1 Iedereen is ongeveer even lang aan het woord

2 Afhankelijk van de groepsgrootte duurt de discussie 2025 minuten

3 Je hebt jullie gekozen dystopische roman helemaal uitgelezen

4 Voor expert: je moet voldoen aan elk deel van de rubric tijdens de discussie 

Basis (havo) Gevorderd (vwo) Expert (vwo+)

Persoonlijk-
ervaringsgericht lezen

Je vertelt over je boek 
met argumentatie vanuit 
het verhaal

Je vertelt over je boek met 
zowel argumentatie vanuit 
het verhaal als buiten 
het verhaal

Je vertelt over je boek met 
zowel argumentatie vanuit 
het verhaal als buiten 
het verhaal

Analytisch-
interpretatief lezen

Je gebruikt literaire 
begrippen om het verhaal 
te analyseren en beter te 
begrijpen

Je gebruikt literaire 
begrippen om het verhaal 
te analyseren en je onder-
scheidt minstens één extra 
betekenislaag

Je gebruikt literaire 
begrippen om het verhaal 
te analyseren en je onder-
scheidt verschillende 
betekenislagen

Oordelend lezen Je geeft een oordeel over 
je boek met argumentatie 
vanuit het verhaal

Je geeft een oordeel over je 
boek met zowel argumen
tatie vanuit het verhaal als 
buiten het verhaal

Je geeft een oordeel over je 
boek met zowel argumen
tatie vanuit het verhaal als 
buiten het verhaal

Onderzoekend lezen Je stelt en/of beantwoordt 
vragen in relatie tot de 
historische, filosofische of 
maatschappelijke context

Je stelt en beantwoordt 
vragen in relatie tot 
minstens één van deze 
contexten: de historische, 
filosofische of maatschap
pelijke context

Je stelt en beantwoordt 
vragen in relatie tot 
minstens twee van deze 
contexten: de historische, 
filosofische of maatschap
pelijke context

Mondelinge taalvaardig-
heid en argumentatieve 
vaardigheden

Je reageert adequaat op 
bijdragen van gespreksdeel
nemers en je onderbouwt je 
uitspraken met argumenten

Je reageert adequaat op 
bijdragen van gespreksdeel
nemers en je onderbouwt je 
uitspraken met argumenten 
en voorbeelden

Je reageert adequaat op 
bijdragen van gespreksdeel
nemers en je onderbouwt 
je uitspraken met argu
menten en stelt je op als 
discussieleider

Persoonlijk-ervaringsgericht lezen 

De vaardigheid om persoonlijke ervaringen met literaire teksten te verbinden aan de buitentekstuele wereld. Er is aandacht 

voor het bespreken van wat een tekst voor een lezer kan betekenen, wat lijkt te vragen om teksten die niet te ver van de 

belevingswereld van leerlingen afstaan. (parafrase uit Schrijvers et al. 2016).

Analytisch-interpretatief lezen

De vaardigheid om een literaire analyse en een onderbouwde interpretatie van een tekst te geven. Binnen deze benadering 

worden literaire teksten als esthetische, canonieke objecten gezien. (parafrase uit Schrijvers et al. 2016).

Oordelend lezen / ‘beoordeling’

De vaardigheid om een beargumenteerd oordeel over een gelezen tekst te formuleren en herformuleren op grond van een 

persoonlijkervaringsgerichte, analytischinterpretatieve lezing en/ of een onderzoekende lezing.
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Onderzoekend lezen

De vaardigheid om tijdens of na het lezen vragen over een tekst te stellen en beantwoorden in relatie tot de historische, lite

raire, filosofische of maatschappelijke context. (Van der Deijl, Dietz en Stronks).

Mondelinge taalvaardigheid en argumentatieve vaardigheden

De vaardigheid om tijdens een voordracht, discussie of debat: relevante informatie te verzamelen en verwerken; deze infor

matie adequaat te presenteren met het oog op doel, publiek en gespreksvorm; adequaat te reageren op bijdragen van luiste

raars of gespreksdeelnemers. (parafrase uit SLO examenprogramma Nederlands havo/vwo).

Deze rubric is gebaseerd op het beoordelingsformulier van LitLab Leesclub: 

https://litlab.nl/wpcontent/uploads/sites/273/2019/07/Beoordelingsformulier_LitLab_leesclub.pdf  

Bijlage 3 – Opdracht en rubric voor artikel over de Spaanse Brabander

Eindopdracht

Je schrijft een artikel over de Spaanse Brabander (1617) van G.A. Bredero waarin je het werk analyseert en in een historisch 

perspectief plaatst. Je verwerkt de feedback die je op je eerste versie gekregen hebt in een tweede versie die een deel van 

eindbeoordeling vormt.

Algemene eisen 

Eis Voldaan?

Ongeveer 2000 woorden (Arial, lettertype 12; 10% meer of minder woorden mag)

Minstens 6 bronnen waarnaar je volgens APA verwijst (3 keer is het boekje de bron en 3 keer gebruik je een 
andere bron)

Gebruik 2 keer een citaat uit de toneeltekst zelf (de gele pagina’s) om iets uit te leggen of te onderbouwen

Verdeling van de tekst in inleiding, kern en slot

Duidelijke opbouw en structuur (onder andere te zien aan verdeling in alinea’s, goed gekozen deelonder
werpen, gebruik van kernzinnen en signaalwoorden)

Ingevuld feedbackformulier van ten minste drie klasgenoten

Rubric die je zelf invult: highlight hoe je verwacht te worden beoordeeld

Inhoud

In je artikel bespreek je een aantal onderdelen van je gelezen boek, waarbij je een thema uit het verhaal centraal stelt en dit 

in historisch perspectief plaatst gekoppeld aan een kenmerkend aspect uit tijdvak 6 (Regenten en Vorsten).

Onderstaande punten en hulpvragen helpen je bij de inhoud van je tekst. Ze zijn dus niet voor de volgorde of indeling. Deze 

punten verwerkt iedereen. Uit de keuzeopdrachten kies je er één.

1. Auteur: wie is de auteur, wat is zijn achtergrond, is dit een typische tekst voor Bredero?

2. Wat is volgens jou het thema? Mogelijke thema’s: immigratie, bedrog, armoede, tegenstelling schijn en werkelijkheid 

(ander thema mag ook, maar leg je keus voor aan de docent).

3. Hoe zie je het thema terugkomen in het verhaal? Betrek bij het beantwoorden van deze vraag niet alleen het plot, maar 

ook de personages, de historische achtergrond of andere verhaalelementen.

4. Personages: korte typering van de personages, hun onderlinge relaties en wat het verband is tussen de personages en 

het thema.
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5. Historische achtergrond: waarom is dit typisch een verhaal uit 1617 of juist niet? Wat weet je van deze periode en welke 

gebeurtenissen uit het verhaal kun je aan deze tijd koppelen? Tip: gebruik daarvoor de blauwe pagina’s uit het boekje.

6. In een los onderdeel getiteld ‘Geschiedkundige context’ beschrijf je de historische context waarbinnen het verhaal valt 

waarbij je een koppeling maakt met tijdvak 6 in Nederland. Je brengt dit in beeld door een kenmerkend aspect van dit 

tijdvak uit te lichten. 

Doe het zo:

• Geef een heldere, duidelijke beschrijving van het kenmerkende aspect.

• Plaats een passend citaat/stukje tekst uit De Spaanse Brabander dat past bij het kenmerkend aspect en licht je keuze toe.

• Zoek twee afbeeldingen die het kenmerkend aspect illustreren. Geef van elke afbeelding aan waarom deze een goede illus

tratie van het aspect is.

• Zoek een afbeelding van een persoon die bij uitstek past bij het kenmerkend aspect en licht toe waarom je dat vindt.

• Gebruik historische begrippen uit je reader en pas deze zo goed mogelijk toe zoals de rubric van je vraagt.

Keuzeopdrachten

Kies één opdracht uit die je uit wilt werken in je artikel.

1. Het toneelstuk, de vorm: 

Leg uit wat het begrip ‘monoloog’ betekent en beschrijf kort welke informatie het publiek krijgt via één van de monologen 

in het eerste en tweede bedrijf. Geef de regelnummers van je gekozen monoloog. Het toneelstuk is in vijf delen (bedrijven) 

verdeeld. Maar gedurende hoeveel dagen speelt het verhaal zich af? Geef voor alle bedrijven aan op welke dag (1, 2, enz.) en 

op welk moment van de dag (ochtend, middag, avond) het speelt. Laat met duidelijke voorbeelden zien waarop je keuze is 

gebaseerd. Wat kun je nu concluderen over de verhouding tussen verteltijd en vertelde tijd? 

2. Stereotyperingen:

Laat zien dat Gierige Gerard consequent als het type van de gierige, inhalige oude man is uitgebeeld. Haal je bewijsmateriaal 

uit het vierde en vijfde bedrijf. De namen van de personages in het komische toneel van de 17e eeuw zeggen vaak iets over 

hun karakter of hoedanigheid. Ze ondersteunen zo de stereotypen. Dat geldt ook voor Trijn Snaps, Els Kals en Otje Dikmuil. 

Welke kenmerkende eigenschap is onderdeel van hun naam? Gebruik hiervoor een historisch woordenboek op internet: 

http://gtb.inl.nl. Zijn er nog andere ‘sprekende namen’ of stereotypen in het stuk?

3. Visie auteur:

Wat zou Bredero met dit verhaal over immigratie willen zeggen en waaraan kun je dat zien? Geef voorbeelden uit het toneel

stuk. Deelden zijn tijdgenoten deze visie ook, waren ze het met hem eens of waren ze juist heel verdeeld over dit onderwerp? 

Gebruik bronnen bij het beantwoorden van deze vragen.



Remediaal 2021 – 4 54 Remediaal 2021 – 4

RUBRIC 

Ik voldoe aan de algemene eisen en…

Onderwerp Basis Gevorderd Expert

Toepassing 
van historische 
begrippen.

Ik gebruik de historische 
begrippen op correcte wijze.

Ik verhelder de correct 
gebruikte historische 
begrippen in mijn redenatie.

Ik verbind abstracte begrippen 
(verschijnselen of ontwikke
lingen) met concrete gebeur
tenissen en personen die ik 
verhelder met correct gebruikte 
historische begrippen in mijn 
redenatie.

Argumentatie 
historisch bewijs.

 Ik beargumenteer elk 
gekozen bewijsstuk bij mijn 
kenmerkend aspect met 
relevante argumenten. 
 Ik orden de argumenten 
systematisch in de tekst.
 Ik lever correct bewijs/
ondersteuning voor enkele 
argument(en).

 Ik beargumenteer elk 
gekozen bewijsstuk bij mijn 
kenmerkend aspect met rele
vante argumenten. 
 Ik orden de argumenten 
systematisch in de tekst.
 Ik lever correct bewijs/
ondersteuning voor enkele 
argumenten. 
 Ik noem 1 relevant 
tegenargument.
 Ik argumenteer redelijk 
overtuigend.

 Ik beargumenteer elk gekozen 
bewijsstuk bij mijn kenmer
kend aspect met relevante 
argumenten. 
 Ik orden de argumenten syste
matisch in de tekst.
 Ik lever correct bewijs/onder
steuning voor alle argumenten.
 Ik noem 1 relevant tegenargu
ment en ontkracht deze. 
 Ik argumenteer zeer 
overtuigend.

Literatuur: 
Interpreteren 
van historische 
literaire werken

 Ik plaats literaire teksten 
in hun tijd en koppel ze 
aan historisch relevante 
gebeurtenissen.
 Ik geef soms een voorbeeld 
bij mijn interpretatie van 
de tekst

 Ik plaats literaire teksten 
in hun tijd door kennis van 
context, auteur en/of stilisti
sche kenmerken toe te passen 
op de teksten.
 Ik geef passende voor
beelden bij mijn interpretatie 
van de tekst

 Ik plaats literaire teksten in 
hun tijd en analyseer de inhoud 
aan de hand van de historische 
context, auteur en stilistische 
kenmerken.
 Ik interpreteer verschillende 
onderdelen van de tekst met 
behulp van passende voor
beelden, waarbij ik soms een 
goede, eigen visie op de tekst 
laat zien.

Nederlands:
Structuur en 
samenhang

 Ik baken nog niet alle deel
onderwerpen goed af
 Ik gebruik kernzinnen en 
signaalwoorden correct. 
 Ik gebruik titel en 
tussenkopjes. 

 Ik baken deelonderwerpen 
duidelijk af, 
 Ik gebruik heldere kern
zinnen en varieer in mijn 
gebruik van signaalwoorden 
en verwijswoorden. 
 Ik gebruik verhelderende 
titel en tussenkopjes. 

 Mijn afbakening van deelon
derwerpen is een grote steun 
voor de lezer 
 Ik pas verschillende manieren 
toe om structuur in mijn werk 
aan te brengen. 
 Ik gebruik verhelderende 
en soms originele titel en  
tussenkopjes.

Nederlands: 
Taalvaardigheid

 Ik gebruik eenvoudige zins
bouw en stijlmiddelen. 
 Taalverzorging voldoet aan 
de eisen van 2F+ 

 Ik gebruik voldoende en 
geschikte zinsbouw en 
stijlmiddelen. 
 Taalverzorging voldoet aan 
de eisen van 3F: fouten in zins
bouw en werkwoordspelling 
zijn zeldzaam

 Ik gebruik gevarieerde zins
bouw en stijlmiddelen. 
 Taalverzorging voldoet aan de 
eisen van 4F: er zijn geen fouten 
in zinsbouw en werkwoord
spelling en overige fouten zijn 
zeldzaam
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Bijlage 4 – Ingevuld Venndiagram

Bijlage 5 – Voorbeeld Stormboard


