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Samenvatting van het rapport  “De scholierencampagne bij Nederland Leest” 

Van 22 oktober tot 19 november 2010 werd voor de vijfde maal de landelijke 

leesbevorderingscampagne Nederland Leest georganiseerd door de Stichting Collectieve Propaganda 

voor het Nederlandse Boek (CPNB) op initiatief van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). 

Tijdens de actieperiode konden leden van de openbare bibliotheken een gratis exemplaar van De grote 

zaal van Jacoba van Velde ophalen. Het doel van de campagne Nederland Leest is de binding met de 

bestaande klanten van de bibliotheek versterken en het lezen en maatschappelijke cohesie bevorderen. 

Sinds de tweede editie van Nederland Leest wordt er een speciale scholierenpocket uitgegeven. Nieuw 

in 2010 was de scholierenwebsite die de CPNB op initiatief van Stichting Lezen aan de campagne 

koppelde. Voor docenten op middelbare scholen waren pakketten met daarin scholierenpockets en 

posters beschikbaar voor het gebruik in 4havo/vwo. Samen met de scholierenwebsite vormen deze 

pakketten de scholierencampagne.   

  De centrale vraag in dit onderzoek is: Hoe functioneerde de scholierencampagne van Nederland 

Leest in 2010 en hoe wordt deze campagne beoordeeld door 4havo/vwo-leerlingen en hun docenten? 

De grote zaal en de scholierenwebsite  

De grote zaal gaat over de 74-jarige weduwe Geertruide (Trui) van der Veen die na een tweede attaque 

in de kleine zaal van een verpleegtehuis terecht gekomen is. Ze komt erachter dat ze het verpleegtehuis 

niet meer uit zal komen en de bezoekjes van haar dochter Helena vormen de lichtpuntjes in haar 

bestaan. Door de innerlijke monologen van Trui en Helena krijgt de lezer inzicht in hun gedachten. De 

grote zaal is een existentialistische roman waarin existentiële eenzaamheid en ouderdom belangrijke 

thema’s zijn.   

  Voor het onderzoek heb ik een niveaubepaling bij De grote zaal uitgevoerd, om de geschiktheid 

van de roman voor de doelgroep van de scholierencampagne te bepalen. Uit deze niveaubepaling is 

gebleken dat de roman niet goed aansluit op de literaire competentie van de gemiddelde leerling aan de 

start van 4havo/vwo. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de roman ver van de belevingswereld 

van 4havo/vwo-leerlingen staat, leerlingen zich niet gemakkelijk met een van de hoofdpersonen kunnen 

identificeren en er complexe thema’s en motieven in aan bod komen. In dit onderzoek ben ik ingegaan 

op het functioneren van de scholierenwebsite als bemiddelaar tussen de leerling en De grote zaal. Ook 

heb ik leerlingen en docenten geïnterviewd over de campagne Nederland Leest, De grote zaal, de 

behandeling van De grote zaal in de klas en de scholierenwebsite. 

Docenten over de campagne  

Uit de zoektocht naar respondenten bleek, dat veel docenten ervoor hadden gekozen om De grote zaal 

niet te gebruiken in hun literatuuronderwijs, omdat ze het boek niet geschikt of niet interessant genoeg 

vonden voor de doelgroep. Uiteindelijk heb ik zes docenten geïnterviewd die De grote zaal wel 

behandeld hebben in hun klassen. Allen waren enthousiast over de campagne Nederland Leest. Ze 

kenden de scholierenwebsite bij De grote zaal en gebruikten deze op verschillende wijzen: om zelf 

informatie op te zoeken, om te laten zien in de klas en om leerlingen ermee aan het werk te zetten en 

opdrachten bij te laten maken.  Slechts één van de docenten gebruikte daarbij de opdrachten die de 

scholierenwebsite bood (in aangepaste vorm). 
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  De docenten waren over het algemeen positief over de scholierenwebsite. Ze hadden ook 

verbeterpunten; de belangrijkste was dat de informatie, met name die over het existentialisme, 

uitgebreider had mogen zijn. Hoewel vijf van de zes docenten De grote zaal een goed boek vonden, 

hadden ze wel hun bedenkingen bij het gebruik ervan in het onderwijs. Enerzijds vonden ze De grote 

zaal niet geschikt voor 4havo/vwo-leerlingen omdat het verhaal ver van de belevingswereld van 

leerlingen staat. Anderzijds vonden ze dat leerlingen hun horizon best mogen verbreden en met iets 

nieuws in aanraking mogen komen.  

Leerlingen over de campagne  

De leerlingen vonden het over het algemeen leuk om aan een landelijke campagne mee te doen. Ze 

vonden wel dat er meer aandacht besteed kon worden aan promotieactiviteiten gericht op jongeren 

rond Nederland Leest met een aansprekender boekomslag en posters. Over De grote zaal waren de 

meningen verdeeld; een aantal vond het saai en langdradig en anderen vonden het ‘mooi’ en gingen 

over hun eigen leven nadenken. Ook over de geschiktheid voor de doelgroep van de 

scholierencampagne waren de meningen verdeeld. De meeste leerlingen vonden het boek echter niet 

zo geschikt of alleen geschikt dankzij de begeleidende lessen. Ze vonden dat er een maatschappelijk 

probleem in het Nederland Leest-boek aan de orde gesteld moest worden, maar dan liever een 

probleem dat dichter bij hun belevingswereld zou staan. Over de scholierenwebsite waren de leerlingen 

die de website gezien of gebruikt hebben over het algemeen positief.  

Aanbevelingen  

Voor volgende edities van de scholierencampagne van Nederland Leest is het advies om zorgvuldig te 

zijn in de boekkeuze. Voor de doelgroep 4havo/vwo, met gemiddeld een ‘beperkte literaire 

competentie’, is een boek geschikter: dat meer aansluit op belevingswereld van jongeren, waarbij het 

makkelijker is om zich te identificeren met een van de hoofdpersonen en dat thema’s bevat die minder 

complex zijn. Daardoor zullen meer docenten kiezen om het boek te behandelen in hun klassen, meer 

leerlingen aangesproken worden en zullen leerlingen het verhaal beter kunnen duiden. De 

scholierenwebsite is een goed hulpmiddel om te bemiddelen tussen boek en lezer. Het is aan te bevelen 

om deze website te vermelden in de scholierenpocket. Verbeterpunten voor de website liggen in de 

navigatie, het aanbieden van informatie op verschillende niveaus en de verbinding met het heden.  

 


