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Welke accenten leg jij in je lessen 
Nederlands? Waar hecht jij het meeste 
belang aan?
Het vak Nederlands is voor mij vooral 
een ‘servicevak’: een vak waar ze vaar-
digheden krijgen aangeleerd die ze in 
andere vakken, in het hoger onderwijs 
of  op de werkvloer kunnen gebruiken. 
Ik besteed zelf  veel aandacht aan 
woordenschat en taalregisters. Het is 
voor mij erg belangrijk dat leerlingen 
weten in welke situatie ze welk taalre-
gister moeten gebruiken, bijvoorbeeld 
als ze e-mails naar me sturen. Daar-

naast vind ik ook evaluatie erg belang-
rijk, en die evaluatie komt niet enkel 
van mij: er is in mijn lessen ook veel 
ruimte voor peer- en zelfevaluatie. Het 
is belangrijk dat je leerlingen bewust 
maakt van hun sterke en minder sterke 
kanten, en hen daarover laat naden-
ken. Dat nemen ze soms makkelijker 
aan van een klasgenoot dan van mij.
Tot slot moedig ik ook al mijn leer-
lingen aan om boeken te lezen. Niet 
alleen om hen kennis te laten maken 
met de rijkdom van literatuur, maar 
ook omdat dat hun taalvaardigheid 
ten goede komt. Leerlingen die veel 
lezen, schrijven ook vlotter, en heb-
ben een uitgebreidere woordenschat. 
Minder ervaren lezers neem ik mee 
naar de bibliotheek, waar ze samen 
op zoek gaan naar een geschikt boek. 

Dit schooljaar wil ik de leerlingen een 
leesblog laten bijhouden, waarin ze 
hun leeservaringen kunnen delen met 
hun klasgenoten. Een “modern” leeser-
varingsverslag, zeg maar.

Hoe krijg je je leerlingen gemotiveerd?
Door elke dag enthousiast voor de klas 
te staan, door voor voldoende variatie 
te zorgen in mijn lessen, en door de 
leerstof  – waar mogelijk – dicht te 
laten aansluiten bij de leefwereld van 
de leerlingen. Dat is niet altijd mak-
kelijk: in het vijfde jaar ligt de focus 
op Middelnederlandse literatuur, vaak 
een ‘ver-van-hun-bedshow’ voor mijn 
leerlingen. Ik probeer ze toch mee te 
krijgen door bijvoorbeeld het verhaal 
van Beatrijs te koppelen aan een kran-
tenartikel over tienerzwangerschap-
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Wat moeten we ons voorstellen  
bij het concept Storyline? 
Met een storyline of  verhalend ont-
werp leren kinderen met behulp van 
een verhaallijn tal van vakoverschrij-
dende leerdoelen te bereiken. Het is 
dus een vorm van projectwerk voor de 
volledige klas. Als leerkracht bereid je 
de verhaallijn voor. Door middel van 
echte vragen, de sleutelvragen, maak 

je de brug tussen het verhaal en de 
leeractiviteiten voor je leerlingen. Zo 
is leren net zo spannend als een goed 
boek: leerlingen willen zelf  méér. Ze 
willen weten hoe het verhaal verder 
gaat en wat ze daarvoor moeten doen.  

Een verhaallijn bestaat uit verschil-
lende episodes. In de eerste episode 
worden de leerlingen door een prikke-
lende start volledig ondergedompeld 
in het verhaal: ‘setting the scene’. De 
leerkracht confronteert de leerlingen 
met een probleem, of  er is iets ge-
beurd waardoor de leerlingen kennis-
maken met een fictief  personage. De 
keuze van het personage zorgt ervoor 
dat de leerlingen zich met het perso-
nage kunnen identificeren, waardoor 
ze intrinsiek gemotiveerd zijn om de 
opdracht voor dat personage tot een 
goed einde te brengen. Bij jonge kinde-
ren wordt het hoofdpersonage vaak in 
samenspraak met de hele klas gevi-
sualiseerd. Het hoofdpersonage wordt 
op die manier een deel van de klas. 
Zo maakten we ooit een verhalend 
ontwerp over een Romein, Victor. De 
kinderen maakten ‘hun’ Victor als pop 
en vertelden hem alles over het ver-
schil tussen de Romeinen vroeger en 
de maatschappij nu. Bij leerlingen uit 

het secundair onderwijs is die nood 
aan visualisering echter kleiner. Hun 
fictieve hoofdpersonages zijn jongeren 
van hun leeftijd, die geconfronteerd 
worden met een uitdaging of  een pro-
bleem en zich richten tot de klas om 
het opgelost te krijgen. 
Een andere invalshoek voor een storyli-
ne is het oprichten van een fictieve on-
derneming, waarin alle leerlingen een 
fictieve rol te vervullen hebben: een af-
valverwerkingsbedrijf  om te leren over 
milieuproblematiek, een ministerraad 
om over maatschappelijke thema’s te 
debatteren, of  een reisbureau om het 
over aardrijkskunde te hebben. 

In de volgende episodes is het de 
kunst om de verhaallijn te ontrollen en 
de brug te maken met de klaspraktijk 
aan de hand van goede sleutelvragen. 
Zo krijgen de kinderen het gevoel dat 
zij mee het verhaal creëren. De sleutel-
vragen zijn cruciaal, want ze dragen de 
volledige verhaallijn. De leeractiviteiten 
geven antwoorden op de sleutelvragen 
en genereren weer nieuwe vragen. De 
laatste episode is meestal een feeste-
lijk moment, waarin leerlingen aan-
tonen dat de uitdaging tot een goed 
einde werd gebracht.  

Voor welke leerdoelen kan je het  
concept gebruiken?
Storyline biedt oneindig veel mogelijk-
heden, waardoor je 
het voor zowat al je 
leerdoelen kunt ge-
bruiken. Of  het nu 
om taal, wiskunde 
of  geschiedenis 
gaat: alles kan 
in een storyline 

geïntegreerd worden. Het is behapbaar 
en makkelijk in te plannen binnen een 
klassieke schoolcontext. Als leerkracht 
kan je je verhalend ontwerp zo uitda-
gend of  zo veilig maken als je zelf  wil. 
We noemen dat het principe van ‘the 
teachers’ rope’. Je kan er bovendien je 
eigen ding mee doen, en je persoon-
lijkheid in het verhaal leggen. In het 
basisonderwijs en het secundair be-
roepsonderwijs geeft deze manier van 
vakoverschrijdend werken ontzettend 
veel voldoening. In andere vormen 
van secundair onderwijs vraagt het 
meer organisatie, maar het is ook daar 
zeker mogelijk om een context aan te 
bieden waarmee je enkele weken aan 
de slag gaat, samen met je leerlingen. 
Die vrijheid is echter ook meteen een 
valkuil: storylines mogen nooit te inge-
wikkeld zijn of  te lang duren, anders 
gaat de kracht ervan verloren. 
Over hoeveel tijd loopt zo’n verhalend 
ontwerp gemiddeld? 
Het is erg belangrijk dat het verhaal 
niet te lang en te ingewikkeld wordt. 
Gemiddeld omvat een storyline 
ongeveer zo’n vier tot vijf  episodes. 
Afhankelijk van de leeftijd kan je onge-
veer een tweetal weken (bij kleuters) 
tot een maand (in het secundair) met 
een storyline aan de slag. De laatste 
episode van het verhaal is ook echt 
een ‘happy end’, die qua invulling kan 
variëren van een feestje tot een pre-
sentatie voor de ouders. Na die laatste 
episode wordt alles van het verhalend 
ontwerp het best opgeborgen, zodat je 
de magie van het verhaal niet kapot-
maakt. 
 
Voor welke leeftijd is het verhalend 

ontwerp vooral 
bedoeld? 
Op verhalen staat 
uiteraard geen 
leeftijd. Praktisch 
wordt het concept 
heel vaak voor het 
basisonderwijs 
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pen, of  door Reinaert de Vos te laten 
beluisteren in een rapversie. 

Welke concrete lestip wil je graag met 
je collega’s delen?
Leg aan je leerlingen altijd uit wat het 
nut is van de opdracht die ze moe-
ten doen. Als ze dat inzien, heb je ze 
meteen mee. 

Welke accenten leg jij in je lessen 
Nederlands? Waar hecht jij het meeste 
belang aan?
Het belangrijkste vind ik dat mijn leer-
lingen enthousiast naar de les Neder-
lands komen. Dat ze binnenkomen met 
het gevoel: wat zullen we vandaag eens 
gaan doen? Dat ze er zin in hebben 
om Nederlands te hebben. Dat gevoel 
probeer ik te bereiken door de nadruk 
te leggen op de actualiteit, op humor 
en op sociale media.

Hoe krijg je je leerlingen gemotiveerd?
Ik probeer mijn leerlingen te motiveren 
door afwisselende werkvormen te han-
teren. Ik gebruik niet altijd het hand-
boek, maar probeer af  te wisselen 
met eigen lesmateriaal, met filmpjes, 
digitale quizjes, debatten en andere 
werkvormen. 

Welke concrete lestip wil je graag met 
je collega’s delen?
Als je je leerlingen met een device  
(een smartphone, tablet of  laptop)  
wil laten werken in de klas, gebruik 
dan apps als Socrative of  Kahoot!  
Succes gegarandeerd, en die apps  
helpen je als lesgever ook om een  
beter inzicht te krijgen in het niveau 
van je leerlingen.

Welke accenten leg jij in je lessen 
Nederlands? Waar hecht jij het meeste 
belang aan?
Zelf  ben ik in het onderwijs gestapt 
voor de literatuur. Ik vind het dan ook 
heerlijk om bijvoorbeeld een gedicht te 
bespreken met de klas. Veel leerlingen 
staan aanvankelijk niet echt open voor 
poëzie, maar achteraf  zijn het wel dik-
wijls de lessen die hun het meest bij-
blijven, net omdat ik er ook echt mijn 
ziel in stop. Daarom vind ik het ook zo 
jammer dat het aandeel van literatuur 
in de vernieuwde leerplannen aanzien-
lijk is geslonken – en ik denk niet dat 
ik de enige ben die er zo over denkt.

Hoe krijg je je leerlingen gemotiveerd?
Het begint natuurlijk met je eigen 
motivatie, je eigen passie voor het vak. 
Die passie kan dan erg aanstekelijk 
werken. Verder probeer ik altijd voor 
een open lesklimaat te zorgen. Je 
leerlingen moeten zich goed in hun vel 
voelen, en dan zullen ze zich veel meer 
open stellen om dingen te leren.  
Het moet natuurlijk geen stand-up- 
comedy worden, maar een grapje 
moet af  en toe zeker kunnen. Ik pro-
beer daarom ook elk nieuw lesonder-
werp op een ludieke manier in te lei-
den, en aan te sluiten bij de leefwereld 
van de leerlingen. Zo hebben ze soms 
amper door dat ze aan het leren zijn, 
en dan is mijn missie al half  geslaagd. 
Afwisseling is ook 
erg belangrijk, en 
daar werk ik aan 
door telkens na te 
denken welke werk-
vorm me het best 
kan helpen om 
mijn lesdoelstel- 

lingen te realiseren. Dat kan bijvoor-
beeld door een taak levensecht te 
maken: bij een sollicitatiegesprek ben 
ik even niet meneer Zurings, maar een 
personeelsdirecteur, met een andere 
naam en een andere houding tegen-
over mijn leerlingen, of  beter: mijn 
sollicitanten.
Nederlands is ook het ideale vak om 
de klasmuren eens ‘open te breken’ en 
een leuk vakoverschrijdend project op 
te zetten. Zo heb ik een leuk project 
met de leerkrachten humane weten-
schappen. Voor mijn vak lezen de 
leerlingen een boek waarin een moord 
wordt gepleegd. In de lessen gedrags-
wetenschappen stellen ze een psycho-
logisch profiel op van de dader (en die 
taak telt dan weer mee als schrijf- en 
literatuurtaak voor Nederlands), en in 
de lessen cultuurwetenschappen leren 
ze hoe een assisenzaak in elkaar zit. 
Daarna spelen ze het proces van de 
moord na, waarbij alle rollen verdeeld 
worden over alle leerlingen. Het is fan-
tastisch om te zien hoe gemotiveerd 
de leerlingen daarbij zijn. Natuurlijk 
hoeft het niet altijd zo spectaculair 
te zijn: groepswerk, werken op pc of  
tablet, of  zelfs een les doceren kan 
zeker ook wel eens.

Welke concrete lestip wil je graag met 
je collega’s delen?
Twee concrete tips eigenlijk. Ten 
eerste: durf  experimenteren! Probeer 
dingen uit, ook en zeker op het gebied 
van werkvormen. En daaraan gekop-
peld: mislukken mag. Vergeef  jezelf  
als een uitgeprobeerde methode of  
werkvorm mislukt, maar probeer wel 
uit je fouten te leren.
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