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Inleiding 
 
Mijn onderzoek gaat over het gebruik van gamificatie om de leesmotivatie van een 
tweedejaars gymnasium klas te verhogen. Om erachter te komen hoe ik dit het beste kon 
aanpakken, maakte ik gebruik van literatuur en betrok ik mijn vakgroep en klas erbij. Door 
middel van deze resultaten heb ik een online escape room ontworpen via Google Forms 
en deze getest in de klas. In dit (deel)onderzoek wordt het proces gedeeld en verder 
besproken. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op het Eligant Lyceum te Zutphen.  
 
Het onderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken. Dit is het eerste deelonderzoek. In dit 
deelonderzoek bespreek ik mijn visie op communicatief taalonderwijs, licht ik de 
onderzoeksgroep toe en neem ik in deze klas een enquête af. Na het analyseren van de 
resultaten van de enquête, formuleer ik mijn praktijkprobleem en onderzoeksdoel.  
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1. De hoofd- en deelvragen van deelonderzoek 1 
 
 
In dit onderzoek staat het onderwerp communicatief taalonderwijs centraal. 
Communicatief taalonderwijs houdt in dat leerlingen taal leren gebruiken in verschillende 
situaties. Een voorbeeld hiervan is werken en reizen in het buitenland. Het gaat hierbij om 
de taal dat wordt gebruikt in een realistische en communicatieve omgeving.  
 
Hoofdvraag: 
 
Voor welk praktijkprobleem in klas 2h op het Eligant Lyceum wil ik een ontwerp maken en 
testen en met welk doel? 
 
Deelvragen: 
 
A) Wat is mijn visie op goed communicatief taalonderwijs? 
 
B) Waar liggen kansen voor mij om mijn lessen Engels te verbeteren? 
 

Om mijn hoofd- en deelvragen te beantwoorden, zoom ik in op mijn eigen lessen. Zo kan 
ik nagaan hoe ik zelf communicatief taalonderwijs stimuleer. Hierbij geef ik eerst mijn 
eigen visie. Vervolgens bevraag ik de leerlingen door middel van een enquête om er 
achter te komen wat zij van de lessen vinden. Door de enquête te analyseren, kan ik 
mogelijkheden vinden om mijn lessen te verbeteren.   
 
 

2. Dataverzameling en data-analyse deelvraag A 
 
 

Deelvraag Methode van 
dataverzameling 

Instrument voor 
dataverzameling 

Onderzoeksgroep Data-analyse 

Deelvraag A: Wat is 
mijn visie op goed 
communicatief 
taalonderwijs?  

Interne 
bronnenstudie; 
Publieke 
bronnenstudie; 
Alternatieve 
methode: 
reflectieve 
methode. 

 

Minder gestructureerd 
kijkkader.  

Ikzelf; 
n.v.t. 

n.v.t. 
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Verantwoording 
Voor het beantwoorden van de deelvraag maak ik gebruik van de literatuur van mijn opleiding, het 
studiecentrum van de HAN en Google Scholar. Door middel van literatuuronderzoek kan ik mijn visie 
goed onderbouwen. Het kan ook zijn dat een deel van mijn visie niet klopt volgens de literatuur, 
waardoor ik dit vervolgens kan verbeteren. 

 

3. Mijn visie op goed communicatief taalonderwijs 
 
 
Op het voortgezet onderwijs wordt er van leerlingen verwacht dat ze hun taalvaardigheid 
ontwikkelen. Om dit doel te behalen, moet de geleerde taal ook actief toegepast worden. 
Wel blijkt dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn namelijk veel factoren die een 
rol spelen bij goed communicatief taalonderwijs.  
 

Basisbehoeften 
Communicatief taalonderwijs kan alleen worden vormgegeven als er voldaan wordt aan 
de drie basisbehoeften. Deze basisbehoeften bestaan uit autonomie, relatie en 
competentie. De basisbehoeften zorgen ervoor dat de leerling gemotiveerd is en moeite 
wilt steken in het ontwikkelen van zijn taal.  
 
Door middel van autonomie krijgt de leerling het gevoel dat hij zijn eigen keuzes maakt 
en kan bepalen welke onderwerpen voor hem relevant zijn (Ros, Castelijns, van Loon, & 
Verbeeck, 2015, p. 11). Tijdens mijn WPL3 stage werd ik er van bewust hoe belangrijk 
autonomie eigenlijk is. Vaak zette ik mijn leerlingen aan het werk met opdrachten uit het 
lesboek ‘New Interface’. Veel leesteksten waren verouderd en sloten niet aan op de 
belevingswereld van de leerlingen. De klassen klaagden vaak dat ze niet wilden lezen en ik 
was meer bezig met politieagent spelen dan met echt lesgeven. Dit is het resultaat 
wanneer een basisbehoefte, in dit geval autonomie, mist en leerlingen gedemotiveerd 
raken. Zodra ik dit merkte, begon ik Engelse leesteksten te zoeken op het internet. De 
volgende les mochten de leerlingen uit verschillende leesteksten kiezen met onderwerpen 
als mode, natuur en voetbal. Gelijk viel het op dat ik minder moest corrigeren en de klas 
geconcentreerd aan het werk was. Sindsdien probeer ik meer mogelijkheden aan te 
bieden in mijn lessen. 
 
Ontwikkeling kan alleen plaatsvinden als de leerling zich bevindt in een veilig 
klassenklimaat. Dit houdt in dat hij sociaal verbonden is met de klas en weet dat hij wordt 
geaccepteerd (Ros, 2015, p. 30). Hierbij is een goede relatie tussen leerling en docent 
cruciaal. Wanneer een leerling zijn taalvaardigheid probeert te verbeteren, is het 
vanzelfsprekend dat er fouten gemaakt kunnen worden. Het is belangrijk dat de leerling 
hierbij zo min mogelijk negatieve emoties ervaart. Als docent probeer ik dit op te lossen 
door positief te blijven en veel complimenten uit te delen. Deze complimenten deel ik niet 
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alleen uit wanneer een leerling een vraag goed beantwoordt. Dit doe ik namelijk ook 
wanneer een leerling een vraag fout heeft maar liet zien dat hij zijn best deed. Vooral in 
zulke situaties, wanneer de leerling zich kan schamen, kan een compliment als ‘Maakt niet 
uit, toch goed gedaan!’ een sterke relatie tussen leerling en docent stimuleren.  
 
Het voortgezet onderwijs heeft doelen opgesteld wat betreft communicatief taalonderwijs. 
Er wordt van uitgegaan dat deze doelen bereikt zullen worden, maar dat kan alleen als de 
leerling zich competent voelt. De leerling moet uitgedaagd worden, maar wel het gevoel 
hebben dat hij het verwachtte niveau aankan. Dit is soms niet het geval. Wanneer de 
gegeven taak te moeilijk is, kan dit leiden tot angst. Hierdoor denkt de leerling dat hij 
incompetent is en geeft hij snel op. Het tegenovergestelde kan ook gebeuren, dat de taak 
als te makkelijk wordt ervaren en de leerling zich hierdoor verveelt (Ros, 2015, p. 23). Door 
mijn stages heb ik deze problemen mee kunnen maken en succesvolle oplossingen 
bedacht. Leerlingen die moeite hebben met de taal hebben extra uitleg, ondersteuning en 
begeleiding nodig. Door met deze leerlingen in groepje te zitten en samen te werken, 
merkte ik dat het competentiegevoel werd verhoogd. Ook hierbij is het belangrijk om veel 
complimenten uit te delen zodat de leerlingen een succesgevoel krijgen. Voor leerlingen 
die te weinig werden uitgedaagd bedacht ik nieuwe, moeilijkere opdrachten. Dit zorgde 
ervoor dat ze weer gemotiveerd aan het werk konden gaan, want de leerstof sloot daarna 
goed aan bij hun niveau.  
 

Vaardigheden 
Elke taal bestaat uit de vier vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven. Deze 
vaardigheden kunnen verbeterd worden door middel van veel oefenen en herhalen. Wel 
is het belangrijk dat ze bij het oefenen gebruik maken van taal die aansluit bij de 
belevingswereld van de leerlingen. Met het verbeteren van de vaardigheden bereiden de 
leerlingen zich voor op de buitenwereld, dus de geleerde taal moet ook buiten de school 
om bruikbaar zijn. Engels is een wereldtaal dus de taal goed beheersen is belangrijk om te 
kunnen reizen, werken of een vervolgopleiding te doen. Hier moet rekening mee 
gehouden worden.  
 

Lees- en luistervaardigheid 
Het taalonderwijs focust zich bij lees- en luistervaardigheid veel op begripscontrole. Dit zie 
je terug in de luisteropdrachten en schoolexamens. De achterliggende reden is dat alleen 
hierdoor gecheckt kan worden of de leerling de luisteractiviteit heeft begrepen en het toe 
kan passen. Wel is dit “een onnatuurlijk gebeuren, typisch voor het onderwijs” 
(Kwakernaak, 2015, p. 60). Begripscontrole zorgt er voor dat leerlingen heel bewust 
moeten luisteren, omdat ze anders hun doelen niet kunnen behalen. Wel zet dit veel druk 
op de leerling, wat uiteindelijk kan leiden tot extrinsieke motivatie. Dat wil zeggen dat de 
leerling een leeractiviteit niet uitvoert omdat hij de leerstof interessant vindt, maar omdat 
er een druk van buiten is (Ros, 2015, p. 24). Zelf vind ik dat begripscontrole meer kwaad 
dan goed doet. Leerlingen zijn vaak zo gefocust op hun resultaten dat ze vergeten dat 
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lezen en luisteren leuk kan zijn. In mijn eigen lessen probeer ik zo min mogelijk gebruik te 
maken van begripscontrole en hierdoor leerlingen rust te bieden. Ook gebruik ik lees- en 
luisteropgaven die gaan over realistische onderwerpen en zo veel mogelijk authentieke 
taal bevatten. Voorbeelden van luisterteksten met authentieke taal zijn BBC News en 
Engelse documentaires zoals National Geographic.  
 
Intensief en extensief lezen 
Intensief lezen lijkt op gedetailleerd of studerend lezen. Dit houdt in dat je de tekst eerst 
globaal leest en je je vervolgens richt op de details (Kwakernaak, 2015, p. 155). Extensief 
lezen houdt juist in dat je een tekst globaal leest zonder je te veel te richten op de details 
(Kwakernaak, 2015, p. 155). Het aanbod van intensieve en extensieve leesopdrachten is 
vaak niet evenwichtig verdeeld. Het vreemdetalenonderwijs richt zich veel meer op 
intensief lezen dan extensief lezen. Dit is ook te merken aan het Engels eindexamen. Deze 
bestaat uit meerdere leesteksten waarbij leerlingen ook bewust moeten zijn van de 
bijzaken en details in de tekst. Hier krijgen ze namelijk ook vragen over. Intensief lezen 
gaat vaak gepaard met veel begripscontrole. Hoewel dit regelmatig geoefend moet 
worden, zorgt dit voor onnodige druk bij de leerling en kan dit demotiverend werken. 
Extensieve leesteksten kunnen helpen bij het verhogen van de leesmotivatie. Een 
voorbeeld hiervan is het lezen van (non-)fictieve verhalen. Als de school leesteksten 
aanbiedt die goed aansluiten bij de belevingswereld en interesses van de leerlingen, dan is 
de kans groot dat de leerlingen intrinsiek gemotiveerd zullen zijn om te lezen. Plezier bij 
het leren vind ik een van de belangrijkste doelen van het onderwijs. Extensief lezen moet 
daarom vaker aangeboden worden.  
 
Schrijf- en spreekvaardigheid 
Ook bij schrijf- en spreekvaardigheid moeten reële situaties zo veel mogelijk worden 
nagebootst. Het talenonderwijs verwacht vaak van leerlingen dat ze presentaties 
voorbereiden en geven. Dit valt onder monologisch spreken (Kwakernaak, 2015, p. 82). 
Hoewel dit een handige vaardigheid is om te leren, wordt dialogisch spreken daarentegen 
te weinig geoefend. De leerlingen moeten de mogelijkheid hebben om creatief en 
productief met de taal om te gaan. Door gesprekken te voeren kunnen leerlingen de 
geleerde taal reproduceren en hun woordenschat uitbreiden. In de klas kan dit in 
tweetallen of kleine groepjes gedaan worden. Als docent loop ik door de klas om te kijken 
of de leerlingen actief aan het spreken zijn. Soms komt het voor een leerling vastzit en niet 
weet hoe het gesprek voortgezet kan worden. Dit kan bijvoorbeeld komen door een lastig 
woord of moeilijke zin. Dit probleem los ik op door middel van Scaffolding. Hierdoor bied 
ik de leerling ondersteuning zonder dat het gesprek wordt onderbroken (Scrivener 2011, p. 
227). Dit zorgt ervoor dat de flow van de leerling niet wordt verstoord. 
 
Naast monologisch en dialogisch spreken wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen 
fluency-based en accuracy-based opdrachten (Scrivener, 2011, p. 224). Fluency en 
accuracy zijn allebei belangrijk om te oefenen maar moeilijk om evenveel aandacht te 
geven in één spreekopdracht. Dit komt doordat de opdracht zich vaak meer focust op het 
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een dan het ander. Bij fluency-based opdrachten gaat het er vooral om dat je de 
boodschap goed over kunt brengen. De focus ligt dan op het spreektempo en niet op het 
correct gebruiken van de geleerde grammatica of woordenschat. Bij accuracy-based 
opdrachten is het precies het tegenovergestelde. Het gaat hierbij vooral om het juist 
toepassen van de leerstof. Zelf vind ik fluency-based opdrachten belangrijker, omdat 
leerlingen moeten leren hoe ze kunnen communiceren in het Engels. Als de leerling iets 
vertelt en de ander begrijpt het, dan is dat al een succesmoment. De grammatica en/of 
woordenschat hoeft niet perfect te zijn om goed te kunnen communiceren. Het is wel 
essentieel dat de leerlingen weten hoe ze de geleerde grammatica en woordenschat 
moeten toepassen in de praktijk, dus accuracy-based opdrachten moeten zeker ook aan 
bod komen. 
 
Het talenonderwijs maakt veel gebruik van sterk gestuurde schrijfopdrachten. Volgens 
Kwakernaak (2015) hebben sterk gestuurde schrijfopdrachten de volgende kenmerken:  

• De inhoud wordt exact voorgegeven; 
• Er is maar één juist antwoord; 
• De activiteit richt zich vooral op het beantwoorden van de vraag, er hoeft verder 

niet nagedacht te worden over concept of onderwerp van de schrijfopdracht.  
 
Hoewel sterk gestuurde schrijfopdrachten makkelijker zijn en houvast bieden voor de 
leerlingen, is het belangrijk dat er ook schrijfoefeningen worden aangeboden die minder 
gestuurd of geleid zijn. Vrijere schrijfopdrachten komen namelijk dichter in de buurt van 
wat de leerlingen buiten de school om met de taal moeten doen (Kwakernaak, 2015, p. 
80).  
 
Doeltaal = voertaal 
In mijn lessen geldt de regel: doeltaal = voertaal. Dit houdt in dat zowel ik als de 
leerlingen Engels spreken in de les. Alleen de grammatica wordt uitgelegd in het 
Nederlands. Het doel van deze regel is dat de leerlingen aan de taal wennen en hierdoor 
minder nerveus zijn wanneer ze samen Engels moeten spreken. Wanneer een leerling hier 
moeite mee heeft, wordt het probleem meestal opgelost door Scaffolding of de hulp van 
een klasgenoot. De meeste leerlingen houden zich heel goed aan de regel. 
Grammatica speelt in het vreemdetalenonderwijs een grote rol. Al vanaf de brugklas wordt 
er van de leerlingen verwacht dat ze Engelse grammaticaregels zoals de Past en Present 
Simple begrijpen en goed toe kunnen passen in de praktijk. Een groot misverstand in het 
onderwijs is dat grammatica de basis vormt van de taal (Kwakernaak, 2015, p. 339). Een 
taal bestaat namelijk uit veel verschillende elementen zoals woorden, zinnen en klanken. 
Wanneer je dit onder de knie hebt, kun je al heel goed een boodschap overbrengen in de 
vreemde taal. Als een leerling “I walk school now” zegt in plaats van “I am walking to 
school right now”,  begrijp ik nog steeds wat hij bedoelt. Uiteindelijk gaat het erom dat de 
leerling weet hoe hij moet communiceren met anderen. Zelfs als de verkeerde 
grammaticavorm wordt gebruikt, bestaat er een grote kans dat de boodschap overkomt 
als de leerling de benodigde woordenschat beheerst. Natuurlijk is het wel belangrijk om 
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de grammatica actief te oefenen, dus ook tijdens het spreken en schrijven. De grammatica 
probeer ik dan te koppelen aan onderwerpen die de leerlingen aanspreken. Een 
voorbeeld hiervan is dat leerlingen moeten praten over hun plannen voor de 
kerstvakantie. Hierbij moeten ze de grammaticaregel “to be going to” toepassen. Door 
deze opdracht wordt het voor de leerlingen duidelijk hoe ze de grammatica buiten school 
om gaan gebruiken. Ze kunnen zo ook beter inzien waarom grammatica geleerd moet 
worden.  
 
Woordenschat 
Een van de belangrijkste elementen van beheersing van een taal is woordenschat. Zonder 
woorden is het namelijk onmogelijk om te communiceren. In het vreemdetalenonderwijs 
krijgen leerlingen vaak een lange lijst met woorden die ze moeten kennen voor een toets. 
De toets bestaat uit een aantal woorden van de lijst waar de leerlingen vervolgens de 
vertaling van op moeten schrijven. Zelf probeer ik dit soort toetsen zo min mogelijk te 
gebruiken, omdat de kans groot is dat leerlingen de woorden na de toets snel vergeten.  
In mijn les gebruik ik opdrachten die de receptieve én productieve vaardigheden van de 
leerlingen verbeteren. Zelf probeer ik incidenteel leren zo veel mogelijk te stimuleren door 
mijn klassen te laten lezen of documentaires met ze te kijken. De leerlingen leren hierdoor 
onbewust nieuwe woorden. De geleerde woorden moeten wel toegepast kunnen worden 
in een context. Als ze bijvoorbeeld de weg willen vragen in het Engels, moeten ze leren 
hoe dat kan door de geleerde woorden te gebruiken. Schrijf- en spreekopdrachten 
zorgen er voor dat de leerlingen actief bezig zijn met de taal. De kans word kleiner dat de 
leerlingen de nieuwe woorden gauw vergeten. Door veel herhaling komen de woorden in 
het lange termijn geheugen terecht.  
 
Kennis van land en volk 
Naast de vaardigheden en de deelvaardigheden woordenschat en grammatica is het ook 
van belang dat leerlingen kennis opdoen over de cultuur van de vreemde taal. Hierbij 
hebben ze praktische en inhoudelijke kennis nodig. Kwakernaak formuleert dit als volgt: 
“Bij bezoeken moet niet alleen gedacht worden aan bezoeken van de leerling aan het 
buitenland, maar ook aan contacten van de leerling in eigen land met bezoekende 
buitenlanders.” (2015, p. 389). Het leren over de cultuur valt ook onder het leren van de 
vreemde taal. Engelsen vinden het bijvoorbeeld belangrijk om please te zeggen bij een 
vraag of verzoek. Een voorbeeld hiervan is “May I go to the restroom please?”. Als dit niet 
wordt gezegd, kan het onbeleefd overkomen. Om mijn leerlingen meer te leren over de 
Engelse cultuur, bied ik elke week een les British en American culture aan. Dit is wel een 
stermodule en dat houdt in dat het niet verplicht is. In deze lessen worden onderwerpen 
besproken als gewoontes, sport, eten en muziek. Voor mijn normale lessen bespreek ik 
elke week een feit over Engeland. Zo krijgen de leerlingen toch nog iets van de cultuur 
mee.  
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4. Beschrijving onderwijscontext en klas 
 
De klas waarin ik mijn onderzoek uit ga voeren is klas 2h. Klas 2h is een tweedejaars 
gymnasiumklas die bestaat uit tien jongens en elf meisjes. De leerlingen zijn leergierig en 
doen graag klassikaal mee met de les. Verder wordt er in de klas veel samen gewerkt en 
vinden de leerlingen het fijn om eigen keuzes te kunnen maken, wat goed aansluit bij het 
onderwijs dat het Eligant Lyceum aanbiedt.  
 
Het Eligant Lyceum is een nieuwe school die is voortgekomen uit het Baudartius college 
en het Stedelijk Zutphen. De school heeft momenteel alleen eerste- en 
tweedejaarsklassen. Op het Eligant hebben de leerlingen maar een uur per week les van 
de vakdocent. Verder kunnen ze zich elke dag inschrijven voor twee maatwerkuren. 
Tijdens een maatwerkuur stellen de leerlingen vragen aan de docent of gaan ze 
zelfstandig aan het werk met het gekozen vak. Als ze zich inschrijven bij een docent 
Engels, moeten ze het hele uur werken aan Engels. Zo kunnen de leerlingen hun eigen 
rooster inplannen.  
 
Verder werken we op het Eligant niet met lesboeken, maar met modules. Er zijn 
basismodules, keuzemodules en stermodules. Basismodules zijn verplichte modules die 
gevolgd en afgerond moeten worden. Wel kunnen de leerlingen zelf het tempo bepalen. 
Keuzemodules zijn, zoals de naam al zegt, modules die de leerlingen mogen kiezen. Wel 
moeten er aan het einde van het schooljaar een verplicht aantal keuzemodules afgerond 
zijn. Tot slot de stermodules, deze zijn niet verplicht en kunnen na de vaste lessen worden 
gevolgd. Voor Engels heb je bijvoorbeeld een stermodule Cambridge. De leerlingen doen 
zes weken mee aan deze stermodule en oefenen hierbij alvast voor het Cambridge FCE 
examen. 
 
Elk vak heeft zijn eigen modules en deze zijn gemaakt door de vakdocenten. Alles wordt 
dus zelf door het Eligant ontwikkeld. Als vaksectie Engels hebben we hierdoor vaak te 
maken met trial-and-error, maar daar leren we van. Dit onderzoek helpt hier ook heel 
goed bij, want zo leer ik wat er mist of verbeterd moet worden aan de modules.  
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Figuur 2 

5. Dataverzameling en data-analyse deelvraag B 
 

Deelvraag Methode van 
dataverzameling 

Instrument voor 
dataverzameling 

Onderzoeksgroep Data-analyse 

Deelvraag B: Waar 
liggen de kansen voor 
mij om mijn lessen 
Engels te verbeteren? 

Bevragen door 
middel van een 
vragenlijst.  

Voorgestructureerde 
vragenlijst.   

21 van de 21 
leerlingen uit klas 
2h. 

Aantallen 
berekenen en 
aantallen 
omzetten naar 
procenten. 

Verantwoording 
Ik heb een voorgestructureerde vragenlijst afgenomen en geanalyseerd. Door deze vragenlijst af te nemen 
in de klas, weet ik wat de leerlingen missen in de lessen Engels. Ook krijg ik een beeld van welke 
onderwerpen hun interesseren zodat ik deze kan gebruiken bij het vervolg van mijn onderzoek. 

 

6. Waar liggen de kansen voor mij om mijn lessen te verbeteren? 
 
Om er achter te komen wat de leerlingen van de lessen Engels vinden, heb ik een enquête 
afgenomen in de klas. In de enquête worden vragen gesteld over de vaardigheden, 
woordenschat, grammatica, kennis van land en volk etc. Door de resultaten te analyseren, 
werd het duidelijk dat er wat punten zijn waar ik meer aandacht aan moet besteden in 
mijn lessen. De kernpunten bespreek ik in deze paragraaf.  
 
 
 

 

  
 
 

                      Figuur 1  
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Figuur 4 

Leesvaardigheid 
Voor leesvaardigheid valt het mij op dat de resultaten niet heel speciaal zijn. In figuur 1 en 
figuur 2 is te zien dat de meeste leerlingen een neutrale mening hebben over lezen. Toch 
komt dit niet helemaal overeen met wat de klas eigenlijk vindt. Tijdens het invullen van de 
enquête, kreeg ik in de les veel opmerkingen van de leerlingen. Ze vonden het moeilijk 
om de vragen over lezen goed te beantwoorden, omdat ze dit schooljaar nog geen 
leesopdrachten hadden gemaakt. Dit had ik zelf helemaal niet door, dus ik realiseerde mij 
toen pas dat wij een belangrijke vaardigheid missen. Zoals eerder beschreven werken wij 
op het Eligant met vaste basis- en keuzemodules. Deze modules bestaan uit zelfgemaakte 
opdrachten. Omdat ik dit schooljaar pas ben begonnen op het Eligant, heb ik nog geen 
eigen modules geschreven. Ook heb ik alle bestaande modules bekeken. In leerjaar 1 
maken wij gebruik van een website genaamd Reading Assistant. De leerlingen moeten 
elke week een boekje lezen en daar de bijbehorende opgaven bij maken. In leerjaar 2 
doen we dit niet meer, dus leesvaardigheid komt niet bijna aan bod. Om goed te worden 
in lezen, moet je blijven lezen. Dit staat ook in mijn visie. Alleen door te oefenen en te 
herhalen zullen de leerlingen hun taalvaardigheid ontwikkelen. Hier moet dus zeker een 
oplossing voor gevonden worden en dit onderzoek kan mij daar zeker bij helpen.  
 
 
 
 

 

 

                  Figuur 3 

 
Uit de enquête blijkt dat de klas zich er wel van bewust zijn waarom Engelse teksten lezen 
belangrijk is. Van alle leerlingen heeft 77% ja geantwoord en 23% nee (zie figuur 3 en 
bijlage 1). De leerlingen moeten weten wat de leerdoelen van de opdrachten zijn. Als ze 
niet begrijpen waarom ze Engelse teksten moeten lezen, dan is de kans dat ze intrinsiek 
gemotiveerd worden heel klein. Zelf streef ik er naar om leerlingen zo veel mogelijk 
intrinsiek te motiveren, dus leerdoelen formuleren en bespreken met de klas is een must.  
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Figuur 6 

Figuur 5 

 

 

 

 

 

 

Woordenschat 
De vragen uit figuur 4 en 5 hebben betrekking op woordenschat. Het valt mij op dat meer 
dan de helft van de leerlingen aangeeft dat er niet genoeg aandacht wordt besteed aan 
nieuwe en onbekende woorden. Ook bij de laatste vraag van de enquête (zie figuur 6 en 
bijlage 1) kwam dit een aantal keer terug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In leerjaar 2 maken de leerlingen bij elke basismodule een personal idiom file. Dit houdt in 
dat zij zelf onbekende woorden zoeken, de betekenis in het Engels formuleren en er nog 
een voorbeeldzin bij geven. Hoewel deze opdracht heel nuttig kan zijn, wordt er vaak 
tegenop gekeken. De personal idiom file wordt vaak niet afgerond en leerlingen sturen 
vaak een mail met de vraag of er een vervangende opdracht bestaat. Dit geeft al aan dat 
de opdracht eigenlijk niet geschikt is voor de leerlingen. Tijdens het maken van de 
personal idiom file en het opzoeken van onbekende woorden, zijn de leerlingen heel 
bewust van hun taalontwikkeling. Dit geldt ook voor woordenlijsten. Zelf vind ik dat je de 
ontwikkeling het beste kunt bevorderen wanneer leerlingen onbewust bezig zijn met de 
taal. Het lezen van Engelse teksten is hier een goed alternatief voor. Je krijgt dan 
onbewust te maken met onbekende woorden.  
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Figuur 8 

Figuur 7 

Door deze woorden steeds weer tegen te komen, zullen de leerlingen ze sneller 
herkennen en begrijpen. Op een gegeven moment slaan ze deze woorden onbewust op 
in hun geheugen. Wel is het heel belangrijk dat de leerlingen plezier hebben tijdens het 
leren. De klas vindt de personal idiom file niets aan, dus hoe kan ik het leren van woorden 
leuk voor ze maken? Als ze Engelse teksten moeten lezen, moet ik er rekening mee 
houden dat deze aansluiten bij de interesses van de leerlingen.  
 
Onderwerpen 
In mijn visie besprak ik dat ik graag leesteksten gebruik die gaan over realistische 
onderwerpen en authentieke taal bevatten. Dit wil ik zeker toepassen, maar ik moet ook 
weten welke onderwerpen de leerlingen aan zullen spreken. In de enquête (zie figuur 7) 
kregen de leerlingen een aantal opties waar ze uit konden kiezen.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiezen 
Uit de enquête blijkt dat de interesses van de leerlingen erg verdeeld zijn (zie figuur 7). De 
meest gekozen onderwerpen zijn sport, beroepen, hobby’s en eten. Omdat de leerlingen 
veel verschillende onderwerpen gekozen hebben, wil ik de leerlingen keuze-opties geven. 
Zo kunnen ze zelf bepalen wat hen het meeste aanspreekt en stimuleert dit het plezier in 
leren. Dit sluit ook heel goed aan bij het onderwijs dat het Eligant aanbiedt. De naam van 
de school zegt het al. Eligant betekent namelijk in het Latijns ‘laat ze kiezen’.  
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Figuur 10 

Ook in figuur 8 is te zien dat bijna alle leerlingen het fijn vinden om eigen keuzes te 
kunnen maken. Autonomie is niet voor niets een basisbehoefte, het is belangrijk dat 
leerlingen input in hun eigen leerproces kunnen hebben. 
 

 

Figuur 9 

 

Samenwerken 
In figuur 9 is te zien dat het merendeel van de groep het fijn vindt om samen te werken. In 
mijn lessen zitten de leerlingen in groepjes en mogen altijd samen werken. Het is goed 
om te zien dat de meesten dit ook graag doen. Hier ga ik ook rekening mee houden bij 
het maken van nieuwe opdrachten en modules.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Spellen 
Uit de resultaten van vraag 29 (zie figuur 10) valt het mij op dat bijna alle leerlingen het 
leuk vinden om te leren door spelletjes te spelen. Dit sluit aan bij de antwoorden van 
vraag 30 waarbij meer dan de helft van de klas aangeeft Engels te leren door het spelen 
van computerspelletjes (zie bijlage 1). Het spelen van spelletjes heb ik in deze klas nog niet 
gedaan, dus ik wil dit zeker uitproberen. Zodra de leerlingen plezier hebben met het leren 
van de Engelse taal, stijgt de intrinsieke motivatie in de klas. Intrinsieke motivatie bevordert 
de taalontwikkeling en als docent is dat mijn doel. 
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7. Praktijkprobleem en onderzoeksdoel 
 
 
Na het afnemen van de enquête en het analyseren van de resultaten heb ik besloten mij 
te richten op leesvaardigheid. Eerder heb ik aangegeven dat in leerjaar 2 er bijna geen 
Engelse teksten worden gelezen terwijl dit echt gedaan moet worden. In de toekomst 
wordt namelijk wel verwacht dat ze dit goed kunnen. Het eindexamen VWO bestaat alleen 
maar uit leesteksten, dus het is cruciaal dat ze dit nu al oefenen. Ook bestaat er een kans 
dat ze voor hun vervolgopleiding of beroep Engels moeten lezen. Deze vaardigheid is 
verder ook handig als de leerlingen naar het buitenland gaan of de laatste trends op 
social media willen volgen. Om dit probleem op te lossen, ga ik een eigen leesopdracht 
ontwerpen. Voordat ik daaraan begin, analyseer ik eerst de literatuur om er achter te 
komen waar ik rekening mee moet houden bij het ontwerpen van de opdracht. In 
deelonderzoek 2 kun je hier meer over lezen.  
 
Bij het ontwerpen van de leesopdracht zal ik rekening houden met de interesses van de 
leerlingen en dit aan mijn visie hieraan koppelen. Zelf vind ik het belangrijk dat bij de 
leesopdracht er niet te veel wordt gefocust op begripscontrole. De leerlingen moeten niet 
constant onder druk gezet worden met opdrachten, want anders zullen ze de taal niet 
meer incidenteel leren. Het liefst wil ik dat ze teksten lezen en hierbij ook kunnen genieten. 
Tijdens het lezen zullen ze ook hun woordenschat vergroten. Hiermee sla ik twee vliegen 
in één klap.  
 
Omdat ik zo veel mogelijk leerlingen intrinsiek wil motiveren, wil ik een leesopdracht 
maken waarbij leerlingen keuzes kunnen maken. Zo kan ik ze bijvoorbeeld verschillende 
leesteksten aanbieden die aansluiten bij de interesses van de leerlingen. De onderwerpen 
die aan bod kwamen in de enquête kan ik hier goed bij gebruiken (zie bijlage 1). Het 
merendeel van klas 2h was ook erg positief over het leren door middel van spellen. Zoals 
eerder gezegd heb ik dit nog nooit gedaan, waardoor ik dit een leuke uitdaging vind. Nu 
we ook allemaal in lockdown zitten, zou ik graag met gamificatie willen experimenteren. 
Dit houdt in dat leerlingen online spellen zullen spelen én tegelijk hun taalvaardigheid 
zullen ontwikkelen. Dit is een fantastisch doel om naar te streven.  
 
De leesopdracht die ik ga maken zal gefocust zijn op zoekend lezen. Zoekend of selectief 
lezen heet ook wel scannen. Dit houdt in dat de lezer alleen op zoek is naar een specifiek 
element van de tekst (Kwakernaak, 2015, p. 150). Deze informatie staat centraal voor de 
lezer. De reden dat ik voor zoekend lezen kies, is dat je bij spelvormen vaak moet letten 
op details om te winnen. Wanneer de leerlingen een tekst moeten lezen en daar 
spelopdrachten aan gebonden zijn, gaan ze vanzelf de leestekst goed scannen om het 
antwoord te vinden. De leerlingen zullen dus veel gebruik maken van deze leesstrategie.  
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Het doel van dit onderzoek is dat ik een leesopdracht ontwerp waarbij de leerlingen actief 
bezig zijn met de taal en daar tegelijkertijd ook plezier in hebben. Door middel van mijn 
ontwerp wil ik dus de leesvaardigheid en leesmotivatie van de leerlingen uit klas 2h 
bevorderen. Als dit een succes wordt, dan zal ik de opdracht ook delen met de sectie 
Engels. Het ontwerp kan dan bij alle tweedejaars klassen gebruikt worden.  Door mijn 
eigen opdracht te ontwerpen, krijg ik ook wat meer ervaring in het maken van modules.  
Aangezien de modules van Engels voor leerjaar 3 nog gemaakt moet worden en ik daar 
dit schooljaar ook een rol in ga spelen, is dit onderzoek nuttig voor de hele school. 
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Bijlage 1: Resultaten enquête 
 

Deze enquête was afgenomen bij klas 2h van het Eligant Lyceum te Zutphen. 
 

Lezen Altijd Meestal Soms Bijna nooit Nooit 
1. Ik vind wat we 

bij Engels lezen 
interessant. 

2 3 10 5 1 

 
Lezen Veel te 

makkelijk 
Te 

makkelijk 
Neutraal Te moeilijk Veel te 

moeilijk 
2. Ik vind de 

opdrachten die 
we bij het lezen 
krijgen: 

2 3 14 2 0 

 
Lezen (tekstbegrip) Ja Nee 

3. Ik leer in de les welke 
stappen ik moet zetten 
om een Engelse tekst te 
begrijpen. 

11 10 

 
Lezen (tekstbegrip) Ja Nee 

4. Ik leer in de les hoe ik 
met onbekende 
woorden om moet gaan 
bij het lezen. 

7 14 

 
Lezen Ja Nee 

5. Ik begrijp waarom het 
lezen van Engelse 
teksten belangrijk is. 

16 5 

 
Kijken en luisteren Altijd Meestal Soms Bijna 

nooit 
Nooit 

6. Ik vind de inhoud van 
de kijk- en 
luisterfragmenten bij 
Engels interessant. 

0 7 6 6 2 
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Kijken en luisteren Veel te 
makkelijk 

Makkelijk Neutraal Moeilijk Veel te 
moeilijk 

7. Ik vind de kijk- en 
luisteropdrachten: 

3 4 11 3 0 

 
Kijken en luisteren Ja Nee 

8. Ik leer in de les waar ik 
op kan letten als ik een 
kijk- of luisterfragment 
wil proberen te 
begrijpen. 

5 16 

 
Kijken en luisteren Ja Nee 

9. Ik begrijp waarom het 
oefenen met kijk- en 
luisterfragmenten 
belangrijk is. 

17 4 

 
Spreken Altijd Meestal Soms Bijna 

nooit 
Nooit 

10. Ik vind de 
onderwerpen van de 
gespreksoefeningen 
bij Engels interessant. 

1 6 7 7 0 

 
Spreken Altijd Meestal Soms Bijna 

nooit 
Nooit 

11. Ik spreek Engels in de 
les. 

6 7 5 3 0 

 
Spreken Altijd Meestal Soms Bijna 

nooit 
Nooit 

12. Ik ben zenuwachtig 
als ik Engels moet 
spreken in de les. 

1 3 3 6 8 

 
Spreken Ja Nee 

13. Ik leer in de les wat ik 
kan doen als ik iets wil 
zeggen en een woord 
niet weet. 

11 10 

 



20 
 

Spreken Ja Nee 
14. Ik begrijp waarom het 

oefenen van gesprekken 
in het Engels belangrijk 
is. 

18 3 

 

Schrijven Altijd Meestal Soms Bijna 
nooit 

Nooit 

15. Ik vind de 
onderwerpen 
waarover ik moet 
schrijven bij Engels 
interessant. 

1 6 6 7 1 

 
Schrijven Veel te 

makkelijk 
Te 

makkelijk 
Neutraal Te moeilijk Veel te 

moeilijk 
16. Ik vind de 

schrijfopdrachten: 
2 4 14 0 2 

 
Schrijven Ja Nee 

17. Ik begrijp waarom het 
oefenen met schrijven in 
het Engels belangrijk is. 

18 3 

 
Woordjes Altijd Meestal Soms Bijna 

nooit 
Nooit 

18. Ik vind de Engelse 
woorden die ik moet 
leren nuttig. 

2 8 6 5 0 

 
Woordjes Ja Nee 

19. Is er volgens jou 
voldoende aandacht 
voor het leren van 
nieuwe woorden in de 
les? 

10 11 
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Woordjes Altijd Meestal Soms Bijna 

nooit 
Nooit 

20. Engelse woorden 
worden in de les op 
een manier 
aangeboden 
waardoor ik ze beter 
onthoud. 

1 5 3 7 5 

 
Woordjes Altijd Meestal Soms Bijna 

nooit 
Nooit 

21. Ik oefen in de les met 
het zelf gebruiken 
van nieuwe woorden. 

0 7 6 2 6 

 
Grammatica Altijd Meestal Soms Bijna 

nooit 
Nooit 

22. Spreken in het Engels 
wordt makkelijker 
door de grammatica 
die ik in de les leer. 

4 7 6 3 1 

 
Grammatica Altijd Meestal Soms Bijna 

nooit 
Nooit 

23. Schrijven in het 
Engels wordt 
makkelijker door de 
grammatica die ik in 
de les leer. 

6 8 6 0 2 

 
24.  
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Les- en leeractiviteiten Helemaal 
mee eens 

Mee eens Geen 
mening 

Mee 
oneens 

Helemaal 
mee oneens 

25. Ik ben in de lessen 
Engels graag creatief. 

5 6 6 2 2 

 
Les- en leeractiviteiten Helemaal 

mee eens 
Mee eens Geen 

mening 
Mee 

oneens 
Helemaal 

mee oneens 
26. Ik vind het fijn als ik 

zelf keuzes mag 
maken in de lessen 
Engels.  

7 10 3 1 0 

 
Les- en leeractiviteiten Helemaal 

mee eens 
Mee eens Geen 

mening 
Mee 

oneens 
Helemaal 

mee oneens 
27. Ik vind dat we in de 

lessen Engels meer 
gebruik moeten 
maken van ICT 
(computer of mobiel). 

3 3 10 5 0 

 
Les- en leeractiviteiten Helemaal 

mee eens 
Mee eens Geen 

mening 
Mee 

oneens 
Helemaal 

mee oneens 
28. Ik vind het fijn als we 

in de lessen Engels 
mogen 
samenwerken. 

9 6 3 3 0 

 
Les- en leeractiviteiten Helemaal 

mee eens 
Mee eens Geen 

mening 
Mee 

oneens 
Helemaal 

mee oneens 
29. Ik leer graag in de 

vorm van een 
spelletje. 

9 6 4 0 2 

 
30. 
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Inleiding 
 
Mijn onderzoek gaat over het gebruik van gamificatie om de leesmotivatie van een 
tweedejaars gymnasium klas te verhogen. Om erachter te komen hoe ik dit het beste kon 
aanpakken, maakte ik gebruik van literatuur en betrok ik mijn vakgroep en klas erbij. Door 
middel van deze resultaten heb ik een online escape room ontworpen via Google Forms en 
deze getest in de klas. In dit (deel)onderzoek wordt het proces gedeeld en verder besproken. 
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op het Eligant Lyceum te Zutphen.  
 
Het onderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken. Dit is het tweede deelonderzoek. In dit 
deelonderzoek formuleer ik mijn ontwerpeisen die ik vervolgens verantwoord door middel 
van literatuuronderzoek, een groepsinterview met mijn collega’s en een leerlingenvragenlijst 
met de onderzoeksgroep. Tot slot werk ik mijn ontwerp uit en deel ik dit met de lezer.   



26 
 

1. De hoofd- en deelvragen van deelonderzoek 2 
 
In deelonderzoek A heb ik mijn visie beschreven en mijn leerdoelen vastgesteld. Vanuit deze 
leerdoelen heb ik vervolgens drie deelvragen en een hoofdvraag geformuleerd. Deze vragen 
worden in dit deelonderzoek beantwoord.  
 
Hoofdvraag: 
 
Hoe ziet een gedifferentieerde leesopdracht in spelvorm gericht op zoekend lezen eruit om 
de leesvaardigheid en leesmotivatie van klas 2h van het Eligant Lyceum te verhogen?  
 
 
Deelvragen:  
 
A) Aan welke ontwerpeisen moet een leesopdracht voldoen volgens de literatuur? 
B) Aan welke ontwerpeisen moet een leesopdracht voldoen op basis van de                
kenmerken van de lespraktijk?  
C) Aan welke ontwerpeisen moet een leesopdracht voldoen volgens de leerlingen? 
 
 
Ethiek en onafhankelijkheid  
Bij het afnemen van interviews en vragenlijsten gelden privacyregels. Ik ben mij hiervan 
bewust en houd hier ook rekening mee in mijn onderzoek. Om de privacy van de 
participanten niet te schenden, anonimiseer ik de resultaten. Ik zal de antwoorden van mijn 
collega’s en leerlingen samenvatten zonder hun namen te noemen. Wanneer ik de gegevens 
niet meer nodig heb, zal ik ze verwijderen. Zo voorkom ik dat het vertrouwen tussen ons 
wordt geschonden.  
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2. Deelvraag A: Literatuuronderzoek 
 
Binnen dit onderzoek komt een aantal begrippen naar voren die van belang zijn om uitgelegd te 
worden. Door de literatuur de bestuderen, weet ik waar ik rekening mee moet houden bij het 
ontwerpen van mijn eigen leesopdracht. Hierbij zoom ik in op het belang van intrinsieke 
(lees)motivatie en analyseer ik de ontwerpeisen om gamificatie goed uit te kunnen voeren binnen 
leesvaardigheid.  

 
Deelvraag Methode van 

dataverzameling 
Instrument voor 
dataverzameling 

Onderzoeksgroep Data-analyse 

Deelvraag A: 
Aan welke ontwerpeisen 
moet een leesopdracht 
voldoen volgens de 
literatuur? 

Interne 
bronnenstudie; 
Publieke 
bronnenstudie. 

Minder 
gestructureerd 
kijkkader. 

n.v.t.  n.v.t.  

Verantwoording 
Voor het beantwoorden van de deelvraag maak ik gebruik van de literatuur van mijn opleiding, het studiecentrum 
van de HAN en Google Scholar. Door middel van literatuuronderzoek leer ik wat de basis is voor het maken van een 
goede leesopdracht. Omdat ik nog niet veel weet over gamificatie en zoekend lezen, is het belangrijk dat ik mij 
hierin verdiep voordat ik start aan mijn leesopdracht.  
 

 

Ontwerpeis Verantwoording op basis van 
analyseresultaten 

De leesopdracht moet voldoen aan de 
psychologische basisbehoeften autonomie, 
relatie en competentie 
(zelfdeterminatietheorie). 

De drie basisbehoeften zijn autonomie, 
relatie/verbondenheid en competentie. Dit zijn 
aangeboren behoeften die de basis vormen 
voor motivatie (Deci & Ryan, Mensink, in 
Dijkman, 2019). Volgens Goes (in Dijkman, 
2019) zijn mensen van nature nieuwsgierig en 
gemotiveerd om nieuwe dingen te ontdekken, 
te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit wordt 
intrinsieke motivatie genoemd. Een leerling kan 
alleen intrinsiek gemotiveerd worden als de 
basisbehoeften worden bevredigd. Onderzoek 
toont aan dat hoe meer de basisbehoeften 
bevredigd zijn, hoe sterker de intrinsieke 
motivatie is (Deci & Ryan, Sheldon, et al., Van 
den Broeck et al., Vansteenkiste et al., in 
Dijkman, 2019).    
 
Wanneer de basisbehoeften van de leerlingen 
optimaal wordt bevredigd, zijn ze meer bereid 
om energie te steken in hun zelfontwikkeling. 
Ze zijn bereid om nieuwe dingen te leren en te 
ontdekken. Hiermee ontwikkelen ze ook nieuwe 
vaardigheden en doen ze meer (zelf)kennis op 
(Goes, Spierings et al., in Dijkman, 2019). Als 



28 
 

leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn, dan 
genieten ze van het leerproces.  
 
Wanneer de psychologische basisbehoeften 
niet genoeg worden gestimuleerd, dan ontstaat 
er behoeftefrustratie (Deci & Ryan, in Dijkman, 
2019). Volgens Deci en Ryan (in Dijkman, 2019) 
heeft dit een negatieve invloed op intrinsieke 
motivatie, persoonlijke ontwikkeling, algemene 
gezondheid, algemeen functioneren en de 
kwaliteit van slaap. Het is dus bijna onmogelijk 
om leerlingen intrinsiek te motiveren als er 
geen rekening wordt gehouden met de 
psychologische basisbehoeften. 

De leesopdracht moet leerlingen de kans geven 
om eigen keuzes te maken (autonomie). 

Volgens Verbeeck (2014) houdt autonomie in 
dat je het gevoel hebt dat je je handelingen zelf 
kunt kiezen. Dit zorgt voor een grote 
psychologische vrijheid en hierdoor ervaar je 
minder druk van buitenaf. Het is daarom 
fundamenteel bij autonomie dat leerlingen 
keuzemogelijkheden krijgen. Dit verhoogt ook 
de intrinsieke motivatie (Reeve e.a., in 
Verbeeck, 2014). Het ondersteunen van 
autonomie in de les bestaat uit drie elementen: 
identificeren, ondersteunen en opbouwen van 
persoonlijke interesses en waarden (Verbeeck, 
2014). 
 
Identificeren kan de docent doen door met de 
leerlingen te bespreken wat zij willen leren, wat 
hun werkelijk interesseert en welke leerdoelen 
ze willen behalen (Verbeeck, 2014). Hierdoor 
sluit de leerstof beter aan bij de 
belevingswereld van de leerlingen en verhoogt 
dit de motivatie.  
 
Het ondersteunen van persoonlijke interesses 
en waarden kan een docent doen door de 
leerlingen de kans te geven om op hun eigen 
manier vragen te beantwoorden en problemen 
op te lossen. Het aanbieden van open vragen en 
opdrachten stimuleert dit proces (Verbeeck, 
2014). Door dit soort vragen krijgen de 
leerlingen het gevoel dat ze een input hebben 
in hun eigen leerproces.  
 
Het opbouwen van nieuwe interesses en 
persoonlijke waarden kan een docent doen 
door goed met de leerlingen te communiceren 
(Verbeeck, 2014). Als een opdracht moeilijk of 
saai wordt gevonden, kan de docent de 
leerlingen toch motiveren door een zinvolle 
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uitleg te geven en leerdoelen aan de opdracht 
te koppelen.  

De leesopdracht moet getest worden in een 
veilig klassenklimaat (relatie/verbondenheid). 

Een goede band hebben met de docent en 
klasgenoten is de basis van het leren (Bullough 
& Gitlin, in Verbeeck, 2014). Wanneer een 
leerling geen goede relatie heeft met de 
docent, is de kans klein dat de leerling 
gemotiveerd zal zijn. De leerling heeft dan niet 
het gevoel dat hij begrepen of gerespecteerd 
wordt en dit kan ervoor zorgen dat hij weinig 
moeite in het vak wilt steken. Verder is het ook 
belangrijk dat de leerling geen conflicten heeft 
met andere klasgenoten. Zodra hij zich niet 
veilig voelt in de klas, wordt het veel moeilijker 
voor de leerling om zich te concentreren en 
zichzelf te ontwikkelen. Hierdoor is het 
essentieel dat de docent pedagogisch tactvol 
handelt.  
 
Volgens Verbeeck (2014) houdt tactvol 
handelen in dat de docent altijd probeert de 
onderlinge relatie met de leerlingen overeind te 
houden. De docent moet de leerlingen 
pedagogisch accepteren voor wie ze zijn. Van 
Manen (in Verbeeck, 2014) geeft aan dat er 
pedagogisch begrip op vier terreinen moet zijn: 

• Begrip door niet te (ver)oordelen en 
proberen te begrijpen wat er aan de 
hand is, zodat de relatie overeind blijft; 

• Begrip voor ontwikkeling: de docent 
toont begrip voor het leerproces van 
elke leerling. De docent weet dat elke 
leerling op zijn eigen tempo werkt; 

• Educatief begrip: De docent weet wat 
de leerlingen motiveert, wat ze van het 
vak vinden en wat ze kunnen; 

• Opvoedkundig begrip: De docent 
beseft zich dat de leerlingen nog 
kinderen zijn en dat ze langzaam 
richting volwassenheid groeien.   

De leesopdracht moet leerlingen een 
succesgevoel kunnen geven (competentie). 

Hoewel de leerlingen uitgedaagd moeten 
worden, is het vooral belangrijk dat ze het 
verwachtte (lees)niveau aankunnen. Dit 
betekent dat de leerlingen zich competent 
moeten voelen. Volgens Vansteenkiste (in 
Dogan, 2017) stimuleer je competentie door 
leerlingen het gevoel te geven dat ze een 
activiteit succesvol uit kunnen voeren. 
Leerlingen moeten zelfvertrouwen hebben en 
geloven dat ze de activiteit aankunnen. Als het 
competentiegevoel van een leerling laag is en 
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de uitdaging te hoog, dan ontstaat er angst 
(Ros, 2015). Als het competentiegevoel van een 
leerling hoog is maar de uitdaging te laag, dan 
ontstaat er juist verveling. Beide werken 
demotiverend, dus het is essentieel dat de 
leerstof goed aansluit bij het niveau van de 
leerling.  
 
Als docent kun je het competentiegevoel van 
leerlingen ondersteunen door structuur aan te 
bieden in de les. Volgens Connell (in van Loon, 
2015) houdt structuurondersteuning in dat 
leraren hun leerdoelen en verwachtingen 
duidelijk aangeven en ook nadrukkelijk 
beschrijven wat de consequenties zijn als deze 
leerdoelen wel of niet worden behaald. Een 
andere manier om de leerlingen te 
ondersteunen, is door simpelweg hulp en 
begeleiding aan te bieden (Connell, Skinner, & 
Belmont, in Dogan, 2017).  

De leesopdracht moet aansluiten bij het niveau 
van de leerlingen. 

Het streefniveau voor leesvaardigheid voor 
VWO 2 is volgens het Europees Referentiekader 
(ERK) B1. Volgens de Lexile Levels komt VWO 2 
overeen met Grade 8. Grade 8 hoort in het 
midden van het schooljaar tussen 1140L en 
1455L te zitten. Het is belangrijk dat de 
leesteksten en opdrachten aansluiten op de 
hierboven genoemde niveaus. Volgens Bolle en 
Van Meelis (2017) moet dit aanbod goed 
afgestemd worden op de leerling zodat er een 
effectieve overdracht van kennis en informatie 
plaatsvindt. De inhoud van de leesopdracht en 
het taalgebruik moet aansluiten op het kennis 
en taalniveau van de leerlingen of zit er liever 
nog nét boven (Bolle & Van Meelis, 2017). Door 
een opdracht aan te bieden die net boven het 
niveau van de leerlingen zit, worden ze 
uitgedaagd om nog beter hun best te doen.  
 
In een klas zitten veel leerlingen. Elke leerling 
zit op een ander niveau en werkt op een ander 
tempo. Zo kan de ene leerling Engels heel 
makkelijk vinden, terwijl de ander er veel 
moeite mee heeft. Om leerlingen hierbij te 
ondersteunen, kun je gebruik maken van 
differentiatie. Volgens Jones (2006) kun je op 
drie manieren differentiëren: door 
verschillende opdrachten aan te bieden, door 
verschillende leerdoelen te stellen en door de 
toegestane tijd voor een opdracht aan te 
passen. Voor de leesopdracht wil ik leesteksten 
gebruiken op B1 en B2 niveau, zodat de 
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leerlingen die Engels makkelijker vinden 
worden uitgedaagd. De leerlingen die er meer 
moeite mee hebben, zullen extra begeleiding 
krijgen van de docent en vaak de mogelijkheid 
hebben om vragen te stellen. 

De leesopdracht moet aansluiten bij de 
belevingswereld van de leerlingen. 

Volgens Verbeeck (2014) is de leerstof pas 
motiverend als de leerlingen het de moeite 
waard vinden om te leren. Om leerlingen te 
motiveren, moet de docent aangeven wat het 
nut van de leerstof is. Er moet dus betekenis 
gegeven worden aan de leerstof (Verbeeck, 
2014). Zodra de leerlingen weten waarom het 
belangrijk is om een bepaalde opdracht te 
maken en wat ze ervan zullen leren, bevordert 
dit de motivatie. Het belang van de leerstof kan 
de docent delen door leerdoelen te formuleren 
voor de leerlingen (Verbeeck, 2014). Er zijn dan 
concrete doelen waar leerlingen naar toe 
werken. Om die leerdoelen te behalen, weten 
leerlingen dat ze hun best moeten doen. Dit 
zorgt ervoor dat de leerlingen gemotiveerder 
zijn om de leerstof te begrijpen en verwerken. 
Bolle en Van Meelis (2017) geven ook aan dat 
het belangrijk is om rekening te houden met de 
belevingswereld en interesses van de 
leerlingen. Als hier namelijk geen rekening mee 
wordt gehouden, dan bereikt de leerstof de 
leerlingen niet of raak je ze kwijt. Dit kan ervoor 
zorgen dat de leerlingen zich passief zullen 
opstellen, opstandig worden en minder 
oppikken/presteren dan je wilt.  

De leesopdracht moet een wedstrijdelement 
bevatten.  

“Gamification is the use of game design 
elements and game mechanics in order to 
increase user engagement and enjoyment in a 
non-game context” (Engedal, 2015).  
Gamificatie bestaat uit drie componenten: 
prestatie, socialisatie en onderdompeling. Een 
competitieve houding valt onder de component 
prestatie (Engedal, 2015). Dit houdt in dat de 
leerlingen beter zullen presteren als ze worden 
uitgedaagd door de opdracht. Door hier een 
wedstrijd van te maken, worden de leerlingen 
competitief en zullen ze hun best doen om te 
winnen, oftewel om het doel van de 
leesopdracht te behalen.  

De leesopdracht is opgedeeld in drie fasen: pre-
reading, while-reading en post-reading.  

Volgens Toprak en Almacıoğlu (2009) dragen 
the three Stages of Reading (pre-reading, while-
reading en post-reading) veel bij aan de 
ontwikkeling van leesvaardigheid. De fasen 
worden hieronder besproken.  
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De fase pre-reading bestaat uit warm-up 
opdrachten die de voorkennis van de leerlingen 
activeren. Deze fase zorgt ervoor dat er 
interesse wordt opgewekt bij de leerlingen en 
dat ze betekenisvoller en doelgerichter naar de 
leesteksten kijken (Toprak & Almacıoğlu, 2009).  
 
De fase while-reading bestaat uit opdrachten 
die leerlingen tijdens het lezen maken. Deze 
fase zorgt ervoor dat de leerlingen nieuwe 
leesstrategieën leren, hun controle over de 
vreemde taal verbeteren en moeilijke 
tekstpassages kunnen ontcijferen (Toprak & 
Almacıoğlu, 2009). 
 
De fase post-reading bestaat uit opdrachten die 
de leerlingen maken na het lezen van een tekst. 
Deze opdrachten checken hoe goed de 
leerlingen de tekst hebben begrepen en 
stimuleren de analytische vaardigheden van de 
leerlingen (Toprak & Almacıoğlu, 2009). 

De leerlingen moeten samenwerken om een 
gezamenlijk doel te bereiken (samenwerkend 
leren).  

Een andere term voor samenwerkend leren is 
‘cooperative learning’. Het is niet effectief om 
kennis over te brengen door de leerlingen 
alleen te laten luisteren naar de docent. De 
leerlingen moeten actief bezig zijn met de taal 
en dit kan gestimuleerd worden door nieuwe 
informatie aan te bieden en ze hiermee te laten 
oefenen. Het is effectiever wanneer ze deze 
informatie zelf en met elkaar leren toepassen. 
Door middel van samenwerkend leren kunnen 
de leerlingen betekenis geven aan hun eigen 
leerproces (Dogan, 2017). Volgens Ebbens en 
Ettekehoven (2016) zorgt samenwerkend leren 
er ook voor dat leerlingen van elkaar kunnen 
leren. Dit komt doordat de leerlingen in 
aanraking komen met elkaars denken en 
inzichten. Hierdoor kunnen de leerlingen 
geïnspireerd worden en nieuwe dingen van 
elkaar leren. Zo blijven ze zich ontwikkelen.  

De leesopdracht laat de leerlingen eerst 
skimmen en daarna scannen om de opdracht 
uit te kunnen voeren.   

Zoekend of selectief lezen heet ook wel 
scannen. Dit houdt in dat de lezer alleen op 
zoek is naar een specifiek element van de tekst 
(Kwakernaak, 2015). Deze informatie staat 
centraal voor de lezer. Omdat de leesopdracht 
een spelvorm wordt, wil ik graag opdrachten 
gebruiken die de leerlingen stimuleert om eerst 
te skimmen en daarna te scannen. De leerlingen 
krijgen door te skimmen eerst een algemeen 
beeld van de tekst en gaan het vervolgens 
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scannen om de vragen te beantwoorden en 
hierdoor te kunnen winnen.  

De instructies en de uitvoering van de 
leesopdracht zijn in het Engels.   

Om een taal te leren, moet je hierin 
onderdompelt worden. Een ander begrip voor 
deze onderdompeling is natuurlijke 
taalverwerving (Verhallen & Walsht, in 
Eelderink, 2015). Dit is de manier waarop 
kinderen hun moedertaal leren. Door te 
luisteren naar de taal dat om hun heen wordt 
gesproken, ontwikkelen kinderen eerst hun 
mondelinge vaardigheden en daarna de lees- en 
schrijfvaardigheden. Docenten in het 
vreemdetalenonderwijs spelen een essentiële 
rol in de taalverwerving van de leerlingen. 
Natuurlijke taalverwerving vindt plaats wanneer 
de leerlingen de taal constant om hun heen 
blijven horen. Als de leerlingen elke les uitleg in 
het Engels krijgen en zelf ook in het Engels 
moeten communiceren, dan ontwikkelen ze 
hun taalvaardigheid op een natuurlijke manier.  
 
Volgens Krashen (in Eelderink, 2015) is het 
hierbij ook belangrijk dat leerlingen begrijpelijke 
input moeten ontvangen. Ze leren de taal dus 
niet door allerlei regels uit het hoofd te kennen. 
De taaluitingen moeten een zinvolle betekenis 
hebben. Hierdoor zullen leerlingen leren dat 
taal een communicatiemiddel is om een 
boodschap over te brengen.  
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3. Deelvraag B: Ontwerpeisen op basis van de lespraktijk 
 
Om erachter te komen wat de ontwerpeisen van mijn lespraktijk zijn, heb ik een interview 
afgenomen bij de vakgroep Engels. De vragen die ik heb gesteld sluiten aan bij de 
onderwerpen van mijn onderzoeksvraag. Verder wilde ik weten hoe mijn collega’s vinden 
dat de les gestructureerd moet worden. Niet alleen qua tijd, maar ook hoeveel opdrachten ik 
moet aanbieden en hoe ik ze moet indelen. Denk hierbij aan pre-reading, while-reading en 
post-reading. Ook heb ik de vakgroep gevraagd of de leerlingen de mogelijkheid moeten 
krijgen om samen te werken. De interviewvragen en -resultaten staan hieronder beschreven.  
 

 
 

Interviewresultaten en analyse: 

Voor de volledige interviewresultaten zie bijlage 2. 

Ontwerpeis Verantwoording op basis van de 
analyseresultaten  

De leestekst van de leesopdracht moet niet 
langer dan 20 minuten duren. 

Participerend overleg met de vakgroep 
Volgens mijn vakgroep vinden tweedejaars 
leerlingen het moeilijk om langer dan 15 tot 20 
minuten achter elkaar te lezen. De leerlingen 
kunnen zich namelijk heel snel vervelen. Het is 
belangrijk om hier rekening mee te houden 
zodat de leerlingen hun motivatie niet 
verliezen. 

De leesopdracht moet uit korte stukken of 
alinea’s bestaan. 

Participerend overleg met de vakgroep 
Volgens mijn collega’s is de structuur van een 
leestekst erg belangrijk. Als de tekst te lang is, is 
de kans groot dat de leerlingen zullen afhaken 
of hun concentratie zullen verliezen. Om dit te 
voorkomen, is het verstandig om de leestekst in 
korte stukken of alinea’s te verdelen. De 
leestekst komt dan ook minder intimiderend 
over voor leerlingen die zwak zijn in lezen. 

Deelvraag Methode van 
dataverzameling 
 

Instrument voor 
dataverzameling 
 

Onderzoeksgroep Data-analyse 

Deelvraag B: Aan welke 
ontwerpeisen moet een 
leesopdracht voldoen op 
basis van de kenmerken 
van de lespraktijk? 
 

Groepsinterview; 
participerend 
overleg met de 
vakgroep. 

Minder 
gestructureerde 
interviewleidraad (zie 
bijlage 1). 

3 van de 4 collega’s 
uit de vakgroep 
Engels.  

Betekenisvolle 
tekstfragmenten 
labelen (open 
coderen).  

Verantwoording 
Door te overleggen met mijn vakgroep, krijg ik een breder beeld van wat andere docenten belangrijk vinden als het 
gaat om leesteksten. Mijn collega’s kunnen waardevolle dingen benoemen waar ik niet op zou kunnen komen. 
Hierdoor krijg ik een bredere visie van wat belangrijk is bij het maken en uitvoeren van de leesopdracht.  
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De leesopdracht moet aansluiten bij de 
interesses van de leerlingen. 

Participerend overleg met de vakgroep 
Volgens mijn vakgroep is het essentieel dat de 
leesopdracht aansluit bij de belevingswereld 
van de leerlingen. Verder moet de leestekst ook 
over een onderwerp gaan dat de leerlingen 
interessant vinden. Een aantal gesuggereerde 
onderwerpen zijn dieren, gamen, social media, 
eten en natuur. Volgens mijn collega’s vinden 
leerlingen het vaak ook leuk om wat te leren 
over cultuurverschillen.  
Een voorbeeld hiervan zijn de verschillen tussen 
de schoolsystemen van Nederland en Engeland. 
Leerlingen kunnen hierdoor iets leren over 
schooluniformen en kostscholen.  
 
Om erachter te komen over welk onderwerp de 
leerlingen het liefst iets over willen lezen, zal ik 
hier een vraag over stellen in de 
leerlingenenquête. 

De leesopdracht moet leerlingen de kans geven 
om samen te werken. 

Participerend overleg met de vakgroep  
Leerlingen hebben verschillende behoeften. De 
ene leerling vindt het fijn om zelfstandig te 
werken, terwijl de andere graag wilt overleggen 
met een medeleerling. Volgens mijn vakgroep is 
het belangrijk om leerlingen de vrijheid te 
geven om dit zelf te bepalen, zodat zij elkaar 
kunnen helpen en ondersteunen. Dit geeft 
leerlingen ook een gevoel van autonomie. 

De leesopdracht moet een opdracht bevatten 
dat de voorkennis van de leerlingen activeert. 

Participerend overleg met de vakgroep 
Voordat de leerlingen de leestekst lezen, vindt 
mijn vakgroep het belangrijk dat ze eerst 
brainstormen over het onderwerp. Een aantal 
opdrachtvormen die aan bod kwamen tijdens 
het gesprek zijn het maken van een word-web, 
het schrijven over een eigen ervaring en het 
beantwoorden van vragen over een afbeelding 
dat betrekking heeft op het onderwerp. 

De leesopdracht moet enthousiast 
overgebracht worden aan de leerlingen.   

Participerend overleg met de vakgroep 
Volgens mijn collega’s zal de leesopdracht de 
leerlingen intrinsiek motiveren als deze met 
enthousiasme wordt overgebracht en uitgelegd. 
Zodra de leerlingen zien dat de docent veel 
interesse toont in de opdracht, worden zij 
vanzelf nieuwsgierig. Het is dus belangrijk dat ik 
als docent ook plezier heb in het uittesten van 
mijn ontwerp. 
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4. Deelvraag C: Ontwerpeisen op basis van de leerlingen 
 

Om erachter te komen welke eisen mijn leerlingen hebben voor de leesopdracht, heb ik een 
leerlingenvragenlijst gemaakt. Hierbij heb ik ook rekening gehouden met de eisen van mijn vakgroep. 
De vragen en resultaten van de leerlingenvragenlijst staan hieronder beschreven.  

Deelvraag Methode van 
dataverzameling 
 

Instrument voor 
dataverzameling 
 

Onderzoeksgroep Data-analyse 

Deelvraag C:  Aan welke 
ontwerpeisen moet een 
leesopdracht voldoen 
volgens de leerlingen? 
 

Bevragen door 
middel van een 
vragenlijst. 

Voorgestructureerde 
vragenlijst (zie bijlage 
3). 

21 van de 21 
leerlingen uit klas 
2h. 

Aantallen berekenen 
en aantallen 
omzetten naar 
procenten.  

Verantwoording 
Door een vragenlijst af te nemen bij mijn leerlingen, kom ik erachter welke soort leesteksten zij het liefst lezen. Denk 
hierbij aan de onderwerpen en structuur van de leesteksten. Ook weet ik hierdoor of de leerlingen het fijn vinden om 
te werken in groepen en hoe groot deze moeten worden. De input van de leerlingen zal ik gebruiken bij het kiezen van 
leesteksten en het creëren van de leesopdracht. 
 

 

Resultaten en analyse leerlingenvragenlijst: 

Voor volledige resultaten van de vragenlijst zie bijlage 4. 

Ontwerpeis Verantwoording op basis van de 
analyseresultaten  

De leestekst van de opdracht duurt 15 tot 
20 minuten om te lezen.  

Leerlingenvragenlijst 
Elf leerlingen (52,4 procent) kiezen voor een 
leestekst die tussen 15 en 20 minuten duurt. De 
overige leerlingen (47,6 procent) kiezen voor 
een leestekst die tussen 10 en 15 minuten 
duurt. Omdat de meerderheid van de leerlingen 
kiest voor een tijdsduur van 15 tot 20 minuten 
en mijn vakgroep het hier ook mee eens is, kies 
ik ook voor een tijdsduur van 15 tot 20 minuten.  
 

De groepen bestaan uit 3 leerlingen.  Leerlingenvragenlijst 
Acht leerlingen (38,1 procent) willen de 
leesopdracht in duo’s uitvoeren. Hoewel dit de 
meest gekozen optie is, kies ik toch voor 
groepen die bestaan uit 3 leerlingen. Dit doe ik 
omdat de leesopdracht een spelvorm zal zijn. 
Zelf verwacht ik dat leerlingen dit leuker zullen 
vinden om uit te voeren in grotere groepen. De 
klas bestaat uit 21 leerlingen, waardoor er dan 7 
gelijke groepen gemaakt kunnen worden. 

De leerlingen maken zelf de groepen voor de 
leesopdracht.  

Leerlingenvragenlijst 
Achttien leerlingen geven aan dat ze zelf de 
groepen willen maken voor de leesopdracht. In 
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de vragenlijst heb ik de leerlingen ook gevraagd 
waarom ze dit belangrijk vinden. Veel leerlingen 
geven aan dat ze graag met vrienden willen 
werken, omdat ze dit al vaker hebben gedaan. 
Hierdoor weten de leerlingen met wie ze goed 
samen kunnen werken en voelen ze zich 
comfortabel. Het comfortabel voelen in de klas 
is cruciaal voor een goed klassenklimaat, dus ik 
vind het prima dat de leerlingen eigen groepen 
maken.  

De leesopdracht moet uit een paar korte 
teksten bestaan in plaats van één lange tekst.  

Leerlingenvragenlijst 
Vijftien leerlingen (71,4 procent) lezen liever 
een aantal korte teksten dan één lange tekst. 
Mijn vakgroep vindt dit ook verstandiger. 

De leesteksten in de leesopdracht moeten gaan 
over de onderwerpen sport en eten.  

Leerlingenvragenlijst 
Tien leerlingen (47,6 procent) willen een 
leestekst lezen dat gaat over sport. Omdat de 
leerlingen ervoor kiezen om meerdere (korte) 
teksten te lezen, wil ik leesteksten over twee 
onderwerpen aanbieden. Zo is de kans ook 
groter dat de leerlingen over een onderwerp 
lezen dat ze interessant vinden. Zeven 
leerlingen (33,3 procent) geven aan een tekst te 
willen lezen over eten. Deze twee onderwerpen 
zijn het meest gekozen, dus die zal ik gebruiken 
in mijn leesopdracht.  
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5. Beantwoording van de hoofdvraag 
 
Hoe ziet een gedifferentieerde leesopdracht in spelvorm gericht op zoekend lezen eruit om 
de leesvaardigheid en leesmotivatie van klas 2h van het Eligant Lyceum te verhogen?  
 
Definitieve ontwerpeis Verantwoording op basis van 

analyseresultaten 
De leesopdracht moet leerlingen de kans 
geven om eigen keuzes te maken 
(autonomie). 

Literatuuronderzoek 
Volgens Verbeeck (2014) houdt autonomie in 
dat je het gevoel hebt dat je je handelingen zelf 
kunt kiezen. Dit zorgt voor een grote 
psychologische vrijheid en hierdoor ervaar je 
minder druk van buitenaf. Het is daarom 
fundamenteel bij autonomie dat leerlingen 
keuzemogelijkheden krijgen. Dit verhoogt ook 
de intrinsieke motivatie (Reeve e.a., in 
Verbeeck, 2014).  
 
Groepsinterview vakgroep 
De collega’s gaven aan dat leerlingen 
verschillende behoeften hebben. De ene 
leerling vindt het fijn om zelfstandig te werken, 
terwijl de andere graag wilt overleggen met een 
medeleerling. Volgens mijn vakgroep is het 
belangrijk om leerlingen de vrijheid te geven 
om dit zelf te bepalen, zodat zij elkaar kunnen 
helpen en ondersteunen. Dit geeft de leerlingen 
ook een gevoel van autonomie. 

De leesopdracht moet getest worden in een 
veilig klassenklimaat 
(relatie/verbondenheid). 

Literatuuronderzoek 
Een goede band hebben met de docent en 
klasgenoten is de basis van het leren (Bullough 
& Gitlin, in Verbeeck, 2014). Wanneer een 
leerling geen goede relatie heeft met de 
docent, is de kans klein dat de leerling 
gemotiveerd zal zijn. De leerling heeft dan niet 
het gevoel dat hij begrepen of gerespecteerd 
wordt en dit kan ervoor zorgen dat hij weinig 
moeite in het vak wilt steken. Verder is het ook 
belangrijk dat de leerling geen conflicten heeft 
met andere klasgenoten. Zodra hij zich niet 
veilig voelt in de klas, wordt het veel moeilijker 
voor de leerling om zich te concentreren en 
zichzelf te ontwikkelen. Hierdoor is het 
essentieel dat de docent pedagogisch tactvol 
handelt. 
 
Leerlingenvragenlijst 
Achttien leerlingen geven aan dat ze zelf de 
groepen willen maken voor de leesopdracht. In 
de vragenlijst heb ik de leerlingen ook gevraagd 
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waarom ze dit belangrijk vinden. Veel leerlingen 
geven aan dat ze graag met vrienden willen 
werken, omdat ze dit al vaker hebben gedaan. 
Hierdoor weten de leerlingen met wie ze goed 
samen kunnen werken en voelen ze zich 
comfortabel. Het comfortabel voelen in de klas 
is cruciaal voor een goed klassenklimaat, dus ik 
vind het prima dat de leerlingen eigen groepen 
maken. 

De leesopdracht bevat opdrachten op B1 en 
B2 niveau. 
 

Literatuuronderzoek 
Hoewel de leerlingen uitgedaagd moeten 
worden, is het vooral belangrijk dat ze het 
verwachtte (lees)niveau aankunnen. Dit 
betekent dat de leerlingen zich competent 
moeten voelen. Volgens Vansteenkiste (in 
Dogan, 2017) stimuleer je competentie door 
leerlingen het gevoel te geven dat ze een 
activiteit succesvol uit kunnen voeren. 
Leerlingen moeten zelfvertrouwen hebben en 
geloven dat ze de activiteit aankunnen. Als het 
competentiegevoel van een leerling laag is en 
de uitdaging te hoog, dan ontstaat er angst 
(Ros, 2015). Als het competentiegevoel van een 
leerling hoog is maar de uitdaging te laag, dan 
ontstaat er juist verveling. Beide werken 
demotiverend, dus het is essentieel dat de 
leerstof goed aansluit bij het niveau van de 
leerling. 
 
Het streefniveau voor leesvaardigheid voor 
VWO 2 is volgens het Europees Referentiekader 
(ERK) B1. Volgens de Lexile Levels komt VWO 2 
overeen met Grade 8. Grade 8 hoort in het 
midden van het schooljaar tussen 1140L en 
1455L te zitten. Het is belangrijk dat de 
leesteksten en opdrachten aansluiten op de 
hierboven genoemde niveaus. Volgens Bolle en 
Van Meelis (2017) moet dit aanbod goed 
afgestemd worden op de leerling zodat er een 
effectieve overdracht van kennis en informatie 
plaatsvindt. 
 
Groepsinterview vakgroep 
Volgens mijn collega’s is de structuur van een 
leestekst erg belangrijk. Als de tekst te lang is, is 
de kans groot dat de leerlingen zullen afhaken 
of hun concentratie zullen verliezen. Om dit te 
voorkomen, is het verstandig om de leestekst in 
korte stukken of alinea’s te verdelen. De 
leestekst komt dan ook minder intimiderend 
over voor leerlingen die zwak zijn in lezen. 
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De leesopdracht moet aansluiten bij de 
belevingswereld van de leerlingen. 

Literatuuronderzoek 
Volgens Verbeeck (2014) is de leerstof pas 
motiverend als de leerlingen het de moeite 
waard vinden om te leren. Om leerlingen te 
motiveren, moet de docent aangeven wat het 
nut van de leerstof is. Er moet dus betekenis 
gegeven worden aan de leerstof (Verbeeck, 
2014). Het belang van de leerstof kan de docent 
delen door leerdoelen te formuleren voor de 
leerlingen (Verbeeck, 2014).  
 
Bolle en Van Meelis (2017) geven ook aan dat 
het belangrijk is om rekening te houden met de 
belevingswereld en interesses van de 
leerlingen. Als hier namelijk geen rekening mee 
wordt gehouden, dan bereikt de leerstof de 
leerlingen niet of raak je ze kwijt. Dit kan ervoor 
zorgen dat de leerlingen zich passief zullen 
opstellen, opstandig worden en minder 
oppikken/presteren dan je wilt. 
 
Groepsinterview vakgroep  
Volgens mijn vakgroep is het essentieel dat de 
leesopdracht aansluit bij de belevingswereld 
van de leerlingen. Verder moet de leestekst ook 
over een onderwerp gaan dat de leerlingen 
interessant vinden. Een aantal gesuggereerde 
onderwerpen zijn dieren, gamen, social media, 
eten en natuur.  
 
Leerlingenvragenlijst 
Tien leerlingen (47,6 procent) willen een 
leestekst lezen dat gaat over sport. Omdat de 
leerlingen ervoor kiezen om meerdere (korte) 
teksten te lezen, wil ik leesteksten over twee 
onderwerpen aanbieden. Zo is de kans ook 
groter dat de leerlingen over een onderwerp 
lezen dat ze interessant vinden. 

De leesopdracht moet een 
wedstrijdelement bevatten. 

Literatuuronderzoek 
Gamificatie bestaat uit drie componenten: 
prestatie, socialisatie en onderdompeling. Een 
competitieve houding valt onder de component 
prestatie (Engedal, 2015). Dit houdt in dat de 
leerlingen beter zullen presteren als ze worden 
uitgedaagd door de opdracht. Door hier een 
wedstrijd van te maken, worden de leerlingen 
competitief en zullen ze hun best doen om te 
winnen, oftewel om het doel van de 
leesopdracht te behalen. 

De leesopdracht is opgedeeld in drie fasen: 
pre-reading, while-reading en post-reading. 

Literatuuronderzoek 
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Volgens Toprak en Almacıoğlu (2009) dragen 
the three Stages of Reading (pre-reading, while-
reading en post-reading) veel bij aan de 
ontwikkeling van leesvaardigheid. De fasen 
worden hieronder besproken.  
 
De fase pre-reading bestaat uit warm-up 
opdrachten die de voorkennis van de leerlingen 
activeren. Deze fase zorgt ervoor dat er 
interesse wordt opgewekt bij de leerlingen en 
dat ze betekenisvoller en doelgerichter naar de 
leesteksten kijken (Toprak & Almacıoğlu, 2009).  
 
De fase while-reading bestaat uit opdrachten 
die leerlingen tijdens het lezen maken. Deze 
fase zorgt ervoor dat de leerlingen nieuwe 
leesstrategieën leren, hun controle over de 
vreemde taal verbeteren en moeilijke 
tekstpassages kunnen ontcijferen (Toprak & 
Almacıoğlu, 2009). 
 
De fase post-reading bestaat uit opdrachten die 
de leerlingen maken na het lezen van een tekst. 
Deze opdrachten checken hoe goed de 
leerlingen de tekst hebben begrepen en 
stimuleren de analytische vaardigheden van de 
leerlingen (Toprak & Almacıoğlu, 2009). 
 
Groepsinterview vakgroep 
Voordat de leerlingen de leestekst lezen, vindt 
mijn vakgroep het belangrijk dat ze eerst 
brainstormen over het onderwerp. Een aantal 
opdrachtvormen die aan bod kwamen tijdens 
het gesprek zijn het maken van een word-web, 
het schrijven over een eigen ervaring en het 
beantwoorden van vragen over een afbeelding 
dat betrekking heeft op het onderwerp. 

De leerlingen moeten samenwerken om 
een gezamenlijk doel te bereiken 
(samenwerkend leren). 

Literatuuronderzoek 
Door middel van samenwerkend leren kunnen 
de leerlingen betekenis geven aan hun eigen 
leerproces (Dogan, 2017). Volgens Ebbens en 
Ettekehoven (2016) zorgt samenwerkend leren 
er ook voor dat leerlingen van elkaar kunnen 
leren. Dit komt doordat de leerlingen in 
aanraking komen met elkaars denken en 
inzichten. Hierdoor kunnen de leerlingen 
geïnspireerd worden en nieuwe dingen van 
elkaar leren. Zo blijven ze zich ontwikkelen. 
 
Groepsinterview vakgroep 
Leerlingen hebben verschillende behoeften. De 
ene leerling vindt het fijn om zelfstandig te 



42 
 

werken, terwijl de andere graag wilt overleggen 
met een medeleerling. Volgens mijn vakgroep is 
het belangrijk om leerlingen de vrijheid te 
geven om dit zelf te bepalen, zodat zij elkaar 
kunnen helpen en ondersteunen. Dit geeft 
leerlingen ook een gevoel van autonomie. 
 
Leerlingenvragenlijst 
Acht leerlingen (38,1 procent) willen de 
leesopdracht in duo’s uitvoeren. Hoewel dit de 
meest gekozen optie is, kies ik toch voor 
groepen die bestaan uit 3 leerlingen. Dit doe ik 
omdat de leesopdracht een spelvorm zal zijn. 
Zelf verwacht ik dat leerlingen dit leuker zullen 
vinden om uit te voeren in grotere groepen. De 
klas bestaat uit 21 leerlingen, waardoor er dan 
7 gelijke groepen gemaakt kunnen worden. 

De leesopdracht laat de leerlingen eerst 
skimmen en daarna scannen om de 
opdracht uit te kunnen voeren.   

Literatuuronderzoek 
Zoekend of selectief lezen heet ook wel 
scannen. Dit houdt in dat de lezer alleen op 
zoek is naar een specifiek element van de tekst 
(Kwakernaak, 2015). Deze informatie staat 
centraal voor de lezer. Omdat de leesopdracht 
een spelvorm wordt, wil ik graag opdrachten 
gebruiken die de leerlingen stimuleert om eerst 
te skimmen en daarna te scannen. De leerlingen 
krijgen door te skimmen eerst een algemeen 
beeld van de tekst en gaan het vervolgens 
scannen om de vragen te beantwoorden en 
hierdoor te kunnen winnen. 
 

De instructies en de uitvoering van de 
leesopdracht zijn in het Engels.   

Literatuuronderzoek 
Om een taal te leren, moet je hierin 
onderdompelt worden. Een ander begrip voor 
deze onderdompeling is natuurlijke 
taalverwerving (Verhallen & Walsht, in 
Eelderink, 2015). Dit is de manier waarop 
kinderen hun moedertaal leren. Door te 
luisteren naar de taal dat om hun heen wordt 
gesproken, ontwikkelen kinderen eerst hun 
mondelinge vaardigheden en daarna de lees- en 
schrijfvaardigheden. Docenten in het 
vreemdetalenonderwijs spelen een essentiële 
rol in de taalverwerving van de leerlingen.  
 
Natuurlijke taalverwerving vindt plaats wanneer 
de leerlingen de taal constant om hun heen 
blijven horen. Als de leerlingen elke les uitleg in 
het Engels krijgen en zelf ook in het Engels 
moeten communiceren, dan ontwikkelen ze 
hun taalvaardigheid op een natuurlijke manier. 
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Om de hoofdvraag te beantwoorden, moest ik een leesopdracht bedenken waarbij spelelementen 
voorkomen. Dit was lastig, omdat ik dit nooit bij leesvaardigheid heb gedaan. Na heel wat 
brainstormen, kwam ik op het idee om een online escape room te ontwerpen. Een escape room is 
een spelvorm waarbij leerlingen worden uitgedaagd om in een beperkte tijd puzzels en raadsels op 
te lossen. Een escape room wordt meestal in groepen gespeeld, dus dit geeft leerlingen de kans om 
samen te werken. Om de puzzels en raadsels van de escape room op te lossen, moeten de leerlingen 
de opdrachten goed lezen en analyseren. Hierdoor zijn ze actief bezig met zoekend lezen. Verder 
hebben de leerlingen Kahoot altijd leuk gevonden en dit is ook een spel met een tijdslimiet. Als de 
leesteksten en opdrachten goed aansluiten bij de interesses van de leerlingen, dan denk ik dat ze 
leesplezier zullen ervaren. Het is zeker het proberen waard.   
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Ontwerpeis Hoe is de ontwerpeis zichtbaar in het 
ontwerp? 

De leesopdracht moet leerlingen de kans 
geven om eigen keuzes te maken 
(autonomie). 

De leerlingen kregen in de leerlingenvragenlijst 
de kans om aan te geven over welke 
onderwerpen ze graag iets zouden willen lezen. 
Deze twee onderwerpen (sport en eten) heb ik 
vervolgens verwerkt in de escape room. Ook 
mogen ze zelf de groepjes bepalen voor het 
uitvoeren van de escape room, dus daar 
hebben ze ook alle vrijheid voor.  

De leesopdracht moet getest worden in een 
veilig klassenklimaat 
(relatie/verbondenheid). 

In de leerlingenvragenlijst gaven de leerlingen 
aan dat ze de groepen graag zelf willen maken, 
omdat ze weten met wie ze het beste kunnen 
werken (zie bijlage 4). Door de leerlingen deze 
mogelijkheid te geven, voorkom ik een 
oncomfortabele sfeer in de klas. Tijdens de 
escape room zal ik door de klas lopen om te 
checken of iedereen respectvol met elkaar 
omgaat. Zodra ik merk dat dit niet het geval is, 
worden de betrokken leerlingen er gelijk op 
aangesproken.  
 
In de escape room worden de leerlingen 
bemoedigd door middel van complimenten. 
Wanneer de leerlingen een puzzel hebben 
opgelost, krijgen ze eerst woorden als 
‘congratulations, well done, excellent work!’ op 
hun scherm te zien voordat ze doorgaan met de 
volgende opdracht (zie bijlage 6). Dit kan  
leerlingen een succesgevoel geven en zal hen 
motiveren om er alles voor te geven. 

De leesopdracht bevat opdrachten op B1 en 
B2 niveau. 

Het streefniveau voor leesvaardigheid voor 
VWO 2 is volgens het Europees Referentiekader 
(ERK) B1. Wel zitten in deze klas veel leerlingen 
die een hoger leesniveau hebben. In een escape 
room hoor je uitgedaagd te worden, dus ik heb 
leesteksten van niveaus B1 en B2 gebruikt. 
Hierdoor kan er in de klas gedifferentieerd 
worden. De leerlingen zullen ook in groepen 
werken, waardoor ze elkaar kunnen helpen als 
een leerling de tekst moeilijk vindt. Ook zal ik 
als docent door de klas lopen en vragen 
beantwoorden als die er zijn. Voor de leerlingen 
die moeite hebben met lezen en hierdoor echt 
vastlopen, kan ik extra ondersteuning bieden 
door de leestekst in makkelijker Engels te 
verwoorden. 

De leesopdracht moet aansluiten bij de 
belevingswereld van de leerlingen. 

De escape room bestaat uit vier leesteksten en 
vier bijbehorende opdrachten. Twee teksten 
gaan over sport en twee over eten. De 
leerlingen hadden zelf in de 
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leerlingenvragenlijst aangegeven dat ze over 
deze twee onderwerpen zouden willen lezen. 
Om de kennis van land en volk bij de leerlingen 
te vergroten, heb ik leesteksten gekozen die 
zich richten op Engeland en de Verenigde 
Staten. Hierdoor zullen ze meer leren over de 
cultuur van deze landen.  

De leesopdracht moet een 
wedstrijdelement bevatten. 

De escape room is een soort competitie. De 
leerlingen racen tegen de tijd (er is een 
tijdslimiet van 40 minuten) én tegen elkaar (ze 
werken in groepen). Dit stimuleert competitief 
gedrag.  

De leesopdracht is opgedeeld in drie fasen: 
pre-reading, while-reading en post-reading. 

De pre-reading opdracht bestaat uit het 
(klassikaal) maken van twee mind maps over 
eten en sport van Engeland en de Verenigde 
Staten (zie bijlage 5). De leerlingen geven aan 
wat ze hierover weten en dit wordt door de 
docent op het bord geschreven. 
 
De while- en post-reading opdrachten staan in 
de escape room (zie bijlage 6). While-reading 
opdrachten zijn de vragen die de leerlingen 
tijdens het lezen al kunnen beantwoorden (tel 
de verschillen tussen Europese en Amerikaanse 
sporten). Post-reading opdrachten zijn de 
vragen die pas na het lezen van de hele tekst 
beantwoord kunnen worden (zet de woorden in 
de juiste context).  

De leesopdracht laat de leerlingen eerst 
skimmen en daarna scannen om de 
opdracht uit te kunnen voeren.   

Om de opdrachten van de escape room goed te 
beantwoorden, is het belangrijk dat de 
leerlingen de teksten eerst globaal lezen en zich 
daarna pas richten op de details. De leerlingen 
moeten bij een opdracht de woorden in de 
juiste zinnen plaatsen. Om dat goed te kunnen 
doen, moeten ze eerst de hele tekst begrijpen. 
Ze lezen dus eerst structurerend en daarna pas 
zoekend.  

De leerlingen moeten samenwerken om 
een gezamenlijk doel te bereiken 
(samenwerkend leren). 

De leerlingen zullen de escape room spelen in 
groepen van 3. Deze groepen zullen de 
leerlingen zelf maken, zodat ze het gevoel 
hebben dat ze regie hebben over hun eigen 
leerproces (autonomie) en ze zich comfortabel 
bij elkaar zullen voelen (relatie). In de escape 
room moeten de leerlingen elkaar helpen met 
het analyseren van de teksten en het vinden 
van de codes. In de escape room wordt ook 
herhaald dat teamwork belangrijk is (zie bijlage 
6). Verder is er verschil in (lees)niveau tussen de 
leerlingen, dus een leerling die zwakker is in 
leesvaardigheid kan veel leren van iemand die 
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er sterker in is. De leerlingen kunnen elkaar 
hierdoor goed ondersteunen.  

De instructies en de uitvoering van de 
leesopdracht zijn in het Engels.   

In de hele les wordt er alleen maar Engels 
gesproken. Alleen de leerdoelen (zie bijlage 5) 
worden naar het Nederlands vertaald, omdat 
het belangrijk is dat leerlingen deze goed 
begrijpen. De mind map opdracht, escape room 
en evaluatie zijn allemaal in het Engels (zie 
bijlagen 5 en 6). 

 

 

Definitief ontwerp 
De online escape room heb ik gemaakt via Google Forms. Hieronder staat de link naar de 
escape room. In bijlage 6 is alles ook te vinden.  
 
Link: https://forms.gle/TRo5rjjDSjWpakaBA 
 
Code 1: SIOSABV 
Code 2: 7 
Code 3: S 
Code 4: ECAIMI  

https://forms.gle/TRo5rjjDSjWpakaBA
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Uitvoering van de les 
Naast de escape room zullen er ook andere activiteiten uitgevoerd worden in de les. 
Hieronder staat een overzicht van alle activiteiten en een tijdsindicatie. Bij deze les hoort 
ook een PowerPoint (zie bijlage 5).  
 
 

Activiteit Aanvulling 
Introductie (2 min.) De groepen zijn de vorige les gemaakt zodat 

hier geen tijd aan verloren gaat. Aan het begin 
van de les gaan de leerlingen gelijk in de 
groepen zitten. Tijdens de introductie wordt het 
programma besproken. De hele les wordt in het 
Engels gegeven.  

Leerdoelen (2 min.) In deelonderzoek A gaf ik aan dat het belangrijk 
is dat de leerlingen weten waarom ze Engelse 
teksten moeten lezen. Als de leerlingen niet 
weten wat het doel van lezen is, dan is de kans 
klein dat ze intrinsiek gemotiveerd zullen 
worden. Om dit te voorkomen, heb ik vier 
leerdoelen opgesteld. 
Deze leerdoelen komen uit de ontwerpeisen: 

• De leesopdracht is opgedeeld in drie 
fasen: pre-reading, while-reading en 
post-reading; 

• De leesopdracht moet aansluiten bij de 
belevingswereld van de leerlingen; 

• De leesopdracht laat de leerlingen eerst 
skimmen en daarna scannen om de 
opdracht uit te kunnen voeren; 

• De leerlingen moeten samenwerken om 
een gezamenlijk doel te bereiken 
(samenwerkend leren). 
 

Deze zijn in het Engels, maar worden in de les 
ook naar het Nederlands vertaald. Zo weet ik 
zeker dat de leerlingen de leerdoelen begrijpen.  
 
Lesson objectives: 
At the end of the lesson, you…. 

• Have activated your prior knowledge 
(voorkennis) about British and 
American food and sports by making a 
mind map; 

• Have increased your knowledge about 
British and American food and sports by 
reading several texts; 

• Have practised your analytical skills; 
• Have worked together with classmates 

in order to beat the escape room. 
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Pre-reading: Mind map (5 min.) Om de voorkennis van de leerlingen te 
activeren, maken we klassikaal twee mind maps 
over eten en sport van Engeland en de 
Verenigde Staten. De leerlingen geven aan wat 
ze erover weten en dit wordt door de docent op 
het bord geschreven. 

While-reading en post-reading: Escape 
room (40 min.) 

De leerlingen krijgen een korte instructie over 
de escape room. Hierbij is het belangrijk dat ik 
enthousiast ben over de opdracht. Dit werd ook 
door mijn vakgroep verteld. Als de docent de 
opdracht leuk vindt en dit positief overbrengt 
aan de klas, dan kan dit de leerlingen motiveren 
om hun best te doen.  
 
De leerlingen zitten in groepen van 3 en maken 
de escape room vanuit hun eigen laptop of 
tablet. Hierdoor kunnen ze de tekst allemaal 
tegelijk lezen.  

Antwoorden en evaluatie (10 min.) De codes van de escape room worden gedeeld 
en kort nabesproken. Aan de leerlingen wordt 
gevraagd wat ze van de escape room vonden en 
of ze de leerdoelen van de les hebben behaald.  
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Bijlage 1: Interviewvragen vakgroep Engels 
 
 
Interviewvragen: 
 

1. Waar vinden jullie dat de leesopdracht op aan moet sluiten? Denk aan bepaalde 
modules, thema’s, grammatica, vocabulaire, etc.  

 
2. Hoe moet de les worden ingedeeld om de leesopdracht goed uit te voeren? Denk aan 

the 3 Stages of Reading (pre-reading, while-reading, post-reading) etc. 
 

3. Hoe lang zou de leesopdracht moeten duren? 
 

4. Voor het ontwerpen van de leesopdracht wil ik gebruik maken van een spelvorm. 
Hoe vinden jullie dat gamificatie het beste toegepast kan worden in een 
leesopdracht? Denk aan verschillende werkvormen/opdrachten.  

 
5. Waar moet de leesopdracht volgens jullie aan voldoen om de leerlingen intrinsiek te 

motiveren? Denk aan de drie psychologische basisbehoeften, ontwerpen die 
aansluiten bij de belevingswereld, etc.  

 
6. Hoe moet de leesopdracht uitgevoerd worden? Denk aan zelfstandig werken, werken 

in groepjes etc.  
 

7. Wat is verder nog belangrijk om rekening mee te houden bij het ontwerpen van een 
leesopdracht? 
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Bijlage 2: Notities interview vakgroep Engels 
 

 
1. Waar vinden jullie dat de leesopdracht op 
aan moet sluiten? Denk aan bepaalde 
modules, thema’s, grammatica, 
vocabulaire, etc. 

De leesopdracht moet uit korte stukken of 
alinea’s bestaan, leerlingen vinden het moeilijk 
om lange teksten te lezen. Het is pas een 
tweedejaars klas, dus het niveau moet niet te 
hoog zijn. Er kan gebruik gemaakt worden van 
de thema’s/onderwerpen uit de modules, want 
die sluiten  aan bij de interesses van de 
leerlingen. Een voorbeeld hiervan is de 
(keuze)module Animals. Veel leerlingen vinden 
deze module leuk om te maken. Andere 
genoemde onderwerpen zijn gamen, social 
media, eten en natuur. De klas kent al veel 
grammaticaregels, dus het maakt niet per se uit 
welke grammatica in de leestekst voorkomt. 
Het is wel belangrijk dat de vocabulaire in de 
leestekst niet te moeilijk is, maar de leerlingen 
wel moet uitdagen.  

2. Hoe moet de les worden ingedeeld om 
de leesopdracht goed uit te voeren? Denk 
aan the 3 Stages of Reading (pre-reading, 
while-reading, post-reading) etc. 

Het is essentieel om the 3 Stages of Reading toe 
te passen bij een leesles. Het belang van de pre-
reading fase wordt vaak onderschat. Het is 
belangrijk dat de leerlingen eerst brainstormen 
over het onderwerp voordat ze daadwerkelijk 
beginnen met lezen. De leerlingen kunnen 
bijvoorbeeld een mindmap of wordweb maken 
over het onderwerp. Een ander voorbeeld is dat 
leerlingen een afbeelding te zien krijgen dat 
gerelateerd is aan het onderwerp en ze 
vervolgens moeten schrijven wat er in hun 
opkomt.  

3. Hoe lang zou de leesopdracht moeten 
duren? 

Dit ligt aan wat voor soort opdrachten de 
leerlingen moeten maken. Een lesuur duurt 60 
minuten en aangezien de leerlingen vaak veel 
tijd nodig hebben voor de while-reading en 
post-reading fases, moet de post-reading 
opdracht niet langer dan 10 minuten duren. De 
leestekst(en) voor while-reading moet(en) niet 
langer dan 20 minuten duren om te lezen. De 
leerlingen kunnen zich niet heel lang 
concentreren en zodra de tekst te veel tijd kost 
om te lezen, haken ze snel af. Ze moeten juist 
gemotiveerd worden, dus maximaal 20 minuten 
voor de while-reading. Post-reading verschilt 
per opdracht, maar het wordt aangeraden om 
de laatste 5 à 10 minuten te besteden aan het 
bespreken van de opdracht en het afronden van 
de les.  
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4. Voor het ontwerpen van de leesopdracht 
wil ik gebruik maken van een spelvorm. Hoe 
vinden jullie dat gamificatie het beste 
toegepast kan worden in een leesopdracht? 
Denk aan verschillende 
werkvormen/opdrachten.  

Het gebruiken van een spelvorm bij 
leesvaardigheid kan best lastig zijn. De vakgroep 
heeft zelf ook niet veel ervaring met 
gamificatie. Een aantal benoemde voorbeelden 
van spelvormen zijn: het scannen van korte 
teksten en zo snel mogelijk de betekenis van 
bepaalde woorden vinden en het snelst zeggen 
wat voor soort leestekst het is 
(informatief/verhalend/etc.). De leerlingen 
moeten wel van tevoren duidelijk weten wat er 
van ze wordt verwacht. De uitleg moet dus 
duidelijk zijn.  

5. Waar moet de leesopdracht volgens jullie 
aan voldoen om het leesplezier voor de 
leerlingen te verhogen? 

Zoals eerder benoemd, is het belangrijk dat de 
leestekst aansluit bij de interesses en 
belevingswereld van de leerlingen. Hierbij kan 
gebruik gemaakt worden van fragmenten uit 
boeken. Leerlingen vinden het vaak ook leuk 
om over cultuurverschillen te leren. Een 
voorbeeld hiervan is het verschil tussen het 
schoolsysteem van Nederland en Engeland. In 
Engeland heb je kostscholen en dragen de 
leerlingen schooluniformen.  

6. Hoe moet de leesopdracht uitgevoerd 
worden? Denk aan zelfstandig werken, 
werken in groepjes etc. 

Na een klassikale uitleg, is het handig dat de 
leerlingen de pre-reading opdracht zelfstandig 
maken. De while-reading en post-reading 
opdrachten kunnen zelfstandig en in groepjes 
gemaakt worden. De meeste leerlingen vinden 
het fijn om samen te kunnen werken en elkaar 
om hulp te vragen, dus deze optie moeten ze 
zeker hebben.  

7. Wat is verder nog belangrijk om rekening 
mee te houden bij het ontwerpen van een 
leesopdracht? 

Als docent moet je de opdrachten zelf ook leuk 
vinden om uit te leggen en te ontwerpen. Dit 
moet je vervolgens ook enthousiast 
overbrengen aan de leerlingen. Hoe leuker jij 
het vind, hoe meer interesse de leerlingen 
zullen tonen in de opdrachten. Door 
enthousiast en positief te zijn, motiveer je 
leerlingen ook om hun best te doen. Het kan 
zijn dat leerlingen lezen eigenlijk niks aan 
vinden, maar voor de docent wel hun best 
willen doen.  

 
  



54 
 

Bijlage 3: Leerlingenvragenlijst 
 

Vragen leerlingenvragenlijst:  

1. Vind jij het leuk om Engelse boeken/teksten te lezen?  

• Ja/Nee 

2. Waarom vind je het wel/niet leuk? Probeer je mening zo duidelijk mogelijk te verwoorden.  

3. Over welke onderwerpen zou jij graag een tekst willen lezen? Je mag er maximaal twee 
kiezen. De opties zijn: 

• Natuur 

• Eten 

• Muziek 

• Films 

• Sport 

• Beroepen 

• Social media 

• Dieren 

• Eigen invulling 

4. Hoe vind jij dat een leesopdracht leuker gemaakt kan worden? Je mag meerdere opties 
kiezen. De opties zijn: 

• Door muziek op de achtergrond te spelen 

• Door te bewegen 

• Door gebruik te maken van verschillende kleuren en afbeeldingen 

• Door spellen te spelen 

• Eigen invulling 

5. Met hoeveel medeleerlingen zou je een leesopdracht willen maken? De opties zijn: 

• Alleen (zelfstandig) 

• In duo’s (2 leerlingen) 

• In groepjes van 3-4 leerlingen 

• In groepen van 5+ leerlingen 

6. Stel je voor dat je bij een leesopdracht samen moet werken. Vind jij het dan belangrijk dat je 
de groepjes zelf kan bepalen? Leg ook uit waarom je het wel/niet belangrijk vind.  

7. Lees jij liever een paar korte teksten of één lange tekst?  



55 
 

• Een paar korte teksten 

• Een lange tekst  

8. Hoe lang zou een leesopdracht moeten duren volgens jou? De keuzes zijn: 

• 10-15 minuten 

• 15-20 minuten 

• 20+ minuten 

9. Is er verder nog iets dat je kwijt wilt? Ideeën zijn altijd welkom.  
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Bijlage 4: Resultaten leerlingenvragenlijst 
 
 

 
 

Deelnemers: 

13 (61,9%): Ja 

 8 (38,1%): Nee 

 
2. Waarom vind je het wel/niet belangrijk? Probeer je mening zo duidelijk mogelijk te 
verwoorden. 
 

• Ik vind Engels geen leuk en een saai vak. Ik ben er ook niet goed in, daarom vind ik 
het niet leuk om Engelse boeken te lezen.  

• Ik vind het heel leuk om Engels te lezen omdat ik zelf vind dat ik het aardig kan en 
ook vrijwel zonder dingen op te zoeken op bijv. translate. Kan ik het boek gewoon 
verstaan.  

• Ik vind veel teksten wel leuk om te lezen vooral als ze spannend zijn want dan kun je 
makkelijk leren waar het over gaat en kun je makkelijker leren.  

• Omdat je dan je woordenschat kan vergroten, en omdat het ook wat makkelijker is 
om terug te kijken, als je bijvoorbeeld een filmpje moet kijken moet je elke keer 
opnieuw kijken.  

• Ik vind het redelijk. Soms vind ik de uitleg een beetje lang.  
• Ik vind het leuk, omdat ik dan meer nieuwe woorden leer.  
• Ik vind het soms leuk, maar sommige teksten zijn iets te lang over één onderwerp dat 

niet zo interessant is.  
• Ik vind het leuk om te lezen in het Engels, alleen vind ik het wel moeilijk. 

61,9

38,1

1. Vind jij het leuk om Engelse boeken/teksten te lezen?

Ja Nee
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• Ik vind Engelse boeken makkelijker lezen dan Nederlandse. 
• Ik houd sowieso niet van lezen. Ik lees niet zo snel en dat maakt het niet leuker. 
• Ik vind Engels lastig en ik vind lezen wel prima maar als ik dan heel veel moeite moet 

doen heb ik er echt geen zin meer in. 
• Ik vind het meestal wel leuk, omdat ik lezen sowieso leuk vind en Engels een leuke 

taal. 
• Dan kan ik mijn woordenschat uitbreiden dat leidt dan weer tot betere resultaten bij 

de toetsen en daar wordt ik blij van. 
• Ik vind het leuk omdat ik best goed ben in Engels en al heel lang Engels lees, spreek 

en begrijp.  
• Ik vind het niet heel stom (het valt wel mee). Ik ben nog niet heel goed in Engels en 

daarom vind ik het sneller minder leuk. Ik vind het wel leuker als het iets minder lang 
is, omdat het dan makkelijker te volgen. 

• Ik vind lezen wel leuk dus in het Engels vaak ook. 
• Ik vind lezen wel leuk. 
• Ik vind Engels moeilijk. Ik vind luisteropdrachten we heel leuk. 
• Ik vind het niet heel leuk, maar wel prima. Ik vind het wel leuk om te lezen en dan 

leer je ook gelijk. 
• Ik vindt het niet erg om Engels te lezen maar liever niet. 
• Ik vind Engels wel een makkelijke en goede taal.  

 
  

 
 
Deelnemers: 
7 (33,3%): Dieren 
3 (14,3%): Social media 
4 (19%): Beroepen 
10 (47,6%): Sport 

4

7

3

4

10
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Natuur

Eten

Muziek

Films

Sport

Beroepen

Social media

Dieren

3. Over welk(e) onderwerp(en) zou jij het liefst een tekst willen 
lezen? Je mag er maximaal twee kiezen.

Kolom3
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4 (19%): Films  
3 (14,3%): Muziek 
7 (33,3%): Eten 
4 (19%): Natuur 
 
Eigen invulling (1): Ik lees het liefst Engelse boeken, waaronder tot nu toe Harry Potter en 
Lord of the rings, maar ook andere Engelse boeken vind ik leuk. 
 

 
 

Eigen invulling (1): door duidelijke vragen en antwoorden. 

 

15

5

5

6

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Door spellen te spelen

Door gebruik te maken van verschillende kleuren en
afbeeldingen

Door te bewegen

Door muziek op de achtergrond te spelen

4. Hoe vind jij dat een leesopdracht leuker gemaakt kan worden? Je 
mag meerdere opties kiezen.  

Aantal deelnemers

28,6

38,1

28,6

4,8

5. Met hoeveel medeleerlingen zou je een leesopdracht willen maken?

Alleen (zelfstandig) In duo's (2 leerlingen)

In groepjes van 3-4 leerlingen In groepen van 5+ leerlingen



59 
 

 
6. Stel je voor dat je bij een leesopdracht samen moet werken. Vind jij het dan belangrijk dat 
je de groepjes zelf kan bepalen? ! Leg ook uit je het wel/niet belangrijk vind.  
 

• Nee, ik neig dan toch altijd me vriendinnen te kiezen maar dat is niet zon slim plan 
vaak. 

• Ja, ik vind dat belangrijk omdat als je een random iemand in een groepje zet dan 
werkt dat soms voor geen ene meter en heeft het groepje de opdracht nog iet af 
voordat het tijd is. 

• Ja, want dan kun je mensen kiezen waar je goed mee samen kunt werken. 
• Nee, ik vind bij een leesopdracht het niet veel uitmaakt, wegens dat je alleen een 

tekst moet lezen en vragen moet beantwoorden dus zou het niet per se uitmaken 
met wie je dat doet.  

• Ja, als je iemand fijn vind om samen te werken. Is dat fijner. 
• Ja, want dan kan je samen met de mensen samen werken met wie je dat leuk vind en 

daardoor word de opdracht ook al een stuk leuker. 
• Ik denk dat het wel leuk is om soms ook met andere mensen die je niet zelf kiest in 

een groepje te zitten. 
• Ja, omdat ik graag met iemand samenwerk waarmee ik zelf ook goed kan 

samenwerken. 
• Ja, want het is gezelliger met vrienden/vriendinnen. 
• Ja, want met sommige mensen kan je gewoon niet zo goed samenwerken en dan heb 

je er ook minder plezier in. 
• Ja ik vind het wel fijn want als je met iemand moet werken met wie je goed overweg 

kan dat is fijn en dan haal je ook een beter resultaat denk ik dan als je met iemand 
samenwerkt met wie je niet goed overweg kan. 

• Ik vind dat belangrijk, omdat je anders misschien komt bij iemand waar je niet mee 
kan samenwerken of die een heel ander niveau heeft. 

• Ja ik vind dat belangrijk, omdat als je in een waar je het leuk vindt beter kan 
presteren. 

• Ik vind het meestal wel leuker om de groepjes zelf te bepalen omdat het dan meestal 
gezelliger is dan met geforceerde groepjes. 

• Ja, want dan kan je fijner overleggen. 
• Ja ik vind het belangrijk, omdat het kan er vanaf hangen met wie je werkt, omdat met 

sommige werk je beter. 
• Ja, dan vind ik het zelf leuk en kan ik kiezen met wie ik het fijn vind om te werken. 
• Ja dat vind ik wel, want er zijn veel kinderen uit de klas die gewoon niks doen en 

alleen gamen. 
• Ja, want als je zit bij mensen waar je niet graag mee om gaat word het heel stil en 

zegt niemand iets. 
• Ja dan word het ook leuker als je met je vrienden bezig bent 
• Ja omdat als je die mensen niet mag dan is het ook moeilijker om daarmee samen te 

werken. 



60 
 

 

 

Deelnemers: 

15 (71,4%): Een paar korte teksten 

6 (28,6%): Een lange tekst 

Deelnemers: 

10 (47,6%): 10-15 minuten 

11 (52,4%): 15-20 minuten 

71,4

28,6

7. Lees jij liever een paar korte teksten of één lange tekst?

Een paar korte teksten Een lange tekst

47,6

52,4

0

8. Hoe lang zou een leesopdracht moeten duren volgens jou?

10-15 minuten 15-20 minuten 20+ minuten



61 
 

0 (0,0%): 20+ minuten 

 

9. Is er verder nog iets dat je kwijt wil? Ideeën zijn altijd welkom. (Geen verplichte vraag) 

• Een Engels boek lezen. 
• Het zou fijn zijn als er teksten worden gedaan met moeilijke woorden, want zo leer je er 

meer van. 
• Genoeg tijd geven. 
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Bijlage 5: PowerPoint voor het ontwerp 
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Bijlage 6: Escape room 
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