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Samenvatting 
 
Stichting Senia Literair ondersteunt leesgroepen door middel van een leeswijzer. Daarin zijn 

opgenomen: achtergrondinformatie over het boek en de auteur, een interpretatie van de roman 

en lees- en discussievragen. Senia Literair wil graag weten op welke manier de leeswijzers 

verbeterd kunnen worden, zodat zij optimaal gebruikt kunnen worden door de leesgroepen. 

Deze optimalisatie moet de leeswijzers beter laten aansluiten bij de vaardigheden en de wensen 

van de leesgroepen.  

 

Onderzoek 

Voor dit deelonderzoek zijn twee romans met bijbehorende leeswijzers geanalyseerd: Tikkop en 

De schilder en het meisje. Daarnaast zijn er per boek 3 besprekingen geobserveerd en zijn de 

leesgroepen geïnterviewd. De analyse van de boeken, de leeswijzers, de besprekingen en de 

interviews zijn gedaan aan de hand van het instrument dat Theo Witte (Het oog van de meester, 

2008) heeft ontwikkeld. Hij ontwikkelde zes leesstijlen die getypeerd kunnen worden door 

boek- en lezerskenmerken. De zes leesstijlen zijn: de belevende, herkennende, reflecterende, 

interpreterende, letterkundige en academische leesstijl.  

Tikkop van Adriaan van Dis is een boek dat past bij de reflecterende leesstijl. Ook de 

inleidende teksten en de leesvragen in de leeswijzer bij Tikkop sluiten grotendeels aan bij deze 

reflecterende leesstijl. Uit de observaties bleek dat de leesgroepen de roman eveneens op een 

reflecterende manier bespraken. Daarnaast hebben de groepen ook interesse in vragen die 

aansluiten bij de interpreterende leesstijl. De vragen in de leeswijzer die aansluiten bij deze 

leesstijl worden uitgebreid behandeld. De groepen hebben echter wel veel moeite met dit soort 

vragen, ze zijn er lang mee bezig en komen niet tot een concreet antwoord.  

De schilder en het meisje van Margriet de Moor en de leeswijzer die bij deze roman 

hoort, passen bij de reflecterende en de interpreterende leesstijl. In de leeswijzer zitten ook een 

aantal die aansluiten bij de letterkundige leesstijl. De leesgroepen bespraken De schilder en het 

meisje voornamelijk op reflecterende wijze. De groepen hadden, net als de groepen die Tikkop 

bespraken, moeite met de vragen die aansluiten bij de interpreterende leesstijl. De manier 

waarop deze roman besproken werd, sluit dus niet volledig aan bij de leesstijlen waar de roman 

een beroep op doet. Wel gaven de leesgroepen aan dat zij de vragen die passen bij de 

interpreterende leesstijl interessant vonden, evenals leesvragen over de literaire kenmerken van 

een roman.  

 

Conclusie 

Door de theorie van leesstijlen toe te passen op de boeken, leeswijzers en discussies bleek het 

mogelijk om grip te krijgen op wat er gebeurt in leesgroepen. De boeken en de leeswijzers die 

gebruikt zijn voor dit onderzoek passen grotendeels bij de reflecterende leesstijl. Dit is ook de 

leesstijl die de leesgroepen primair gebruikten tijdens de bespreking van het boek. De groepen 

bespraken graag het handelen van personages, vonden het leuk om zich in de personages en 

situaties te verplaatsen en hier met elkaar over na te denken en te discussiëren.  Daarnaast 

voelden de groepen het als een uitdaging om bezig te zijn met interpreterende vragen (o.a. over 

literaire kenmerken), maar daarvoor is wel uitleg in de leeswijzer nodig. Uit de observaties bleek 

dat de groepen wel vaak vastliepen op dit soort vragen.  
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 Op welke manier kan er tegemoet gekomen worden aan de wens van de leesgroepen om 

meer ‘literair’ bezig te zijn, zonder dat de nadruk teveel op de interpreterende leesstijl wordt 

gelegd? De wens om (meer) vragen in de leeswijzer te verwerken waarbij er een betekenis 

gegeven moet worden aan de tekst en waarbij het interpreteren van de roman een belangrijk 

onderdeel is, lijkt naar aanleiding van de observaties te complex. Het is te verwachten dat er ook 

aan de wens van de leesgroepen voldaan kan worden zonder veel nadruk te leggen op de 

interpreterende leesstijl. Er kan meer gebruik gemaakt worden van literaire begrippen, de 

begrippen dienen dan wel helder uitgelegd te worden zodat de leeswijzer toegankelijk blijft. 

Daarnaast kan er meer nadruk gelegd worden op de literaire kenmerken die bij de reflecterende 

leesstijl horen, zoals de thema’s, motieven en vertelstructuren, zonder dat deze grondig 

geanalyseerd worden en er een diepere betekenislaag wordt geconstrueerd.  
Ten slotte kwamen tijdens de interviews ook onderwerpen ter sprake die niet aan een 

leesstijl gerelateerd zijn. De leesgroepen vonden het belangrijk om het boek als onderwerp van 

de bespreking te houden, uitstapjes naar andere onderwerpen waren alleen gewenst wanneer 

deze een duidelijk aanwijsbaar verband hebben met het boek. Onderdelen in de leeswijzer waar 

de groepen erg enthousiast over waren, waren de reacties van de pers en de omschrijving van de 

auteur. Deze onderdelen werden regelmatig gebruikt tijdens de voorbereiding van de 

bespreking, maar ook tijdens de bespreking. 

 

Adviezen 

Op basis van het onderzoek kunnen een aantal adviezen worden geformuleerd: 

• Door de auteurs van de leeswijzers bewust te laten worden van de verschillende 

leesstijlen kan er tijdens het schrijven van de leeswijzers rekening gehouden worden met 

de leesstijl die het beste aansluit bij het boek en bij de leesgroepen. Dit kan in een 

bijeenkomst besproken worden en er kan gewerkt worden met een beknopte 

samenvatting  waarin de kenmerken per leesstijl beschreven staan. Hierdoor kunnen de 

vragen beter afgestemd worden op de wensen en vaardigheden van de leesgroepen. 

• Leeswijzers bij de boeken die aansluiten bij de reflecterende en interpreterende leesstijl, 

kunnen het beste geschreven worden volgens de kenmerken van de reflecterende 

leesstijl. Bij de vragen kan er nadruk gelegd worden op de literaire kenmerken die passen 

bij de reflecterende leesstijl, zonder dat er doorgevraagd wordt naar de betekenislagen.  

• Alle leesgroepen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek hechten waarde aan een 

aantal onderdelen uit de leeswijzer; de reacties van de pers  en de informatie over de 

auteur. Daarnaast zouden ze het prettig vinden als er meer achtergrondinformatie over 

de roman gegeven wordt, zoals het genre waarin deze is geschreven of waarom een 

roman een prijs heeft gewonnen.  

• Tot slot is de vraagstelling voor de groepen bepalend voor de houding die zij hebben ten 

opzichte van de leeswijzer. De groepen hebben voorkeur voor vragen met een ‘open’ 

karakter. Deze vragen, waarin naar een mening gevraagd wordt, helpen de groepen om 

de boeken samen te bespreken en te bediscussiëren zonder dat het gevoel ontstaat 

overhoord te worden.  

 


