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De lezer

N1 belevend

N2 herkennend

N3 reflecterend

N4 interpreterend

N5 letterkundig

N6 academisch

Ervaring

weinig ervaring met het lezen
van fictie

ervaring met
eenvoudige literaire
teksten

ervaring met
eenvoudige literaire
romans voor
volwassenen

ruime ervaring literaire
romans

zeer veel ervaring
literaire teksten

Doel

geamuseerd worden

wel ervaring met fictie,
maar nauwelijks met
literaire romans voor
volwassenen
ontspannen

Vaardigheden

moeite met lezen, begrijpen,
interpreteren en waarderen
van zeer eenvoudige literaire
teksten

in staat om zeer eenvoudige
literaire teksten te lezen,
begrijpen en waarderen

in staat om niet al te
complexe literatuur te
lezen, begrijpen,
interpreteren en
waarderen

in staat om boeken
en literatuur in een
breed kader te
plaatsen

Algemene en
literaire
ontwikkeling

niet toereikend om in een
literair boek voor volwassenen
door te dringen

toereikend om in een
enigszins complexe
romanstructuur en in de
wereld van volwassenen
door te dringen

toereikend om in niet al
te complexe romans van
gerenommeerde
literaire auteurs door te
dringen

Bereidheid

afwijzend tegenover
literatuur: de bereidheid om
zich voor literatuur in te
spannen is gering;
de omvang van het boek is
een zwaarwegende factor

toereikend om literatuur
voor volwassenen te
begrijpen, maar niet
voldoende om door te
dringen in een
(roman)werkelijkheid die
sterk afwijkt van
belevingswereld
aanwezig, maar niet groot;
de omvang van het boek is
een relevante factor bij de
boekkeuze

in staat om complexe
en ook oude literaire
werken van voor 1880
te begrijpen,
interpreteren en
waarderen
toereikend om in
complexe moderne en
oude klassieke teksten
door te kunnen dringen

bereid om zich voor
literatuur in te spannen;
een heel dik boek kan
afschrikken

duidelijk aanwezig;
het aantal pagina’s en
de omvang van het boek
doet er niet zoveel meer
toe

groot, mits ze
enigszins autonoom
kunnen handelen

interesse

behoefte aan spanning (actie)
en drama (emotie).

interesse in herkenbare
situaties,
gebeurtenissen en emoties;
literatuur moet realistisch
zijn

interesse in
maatschappelijke,
psychologische en
morele vraagstukken;
literatuur is een middel
om de wereld te
verkennen en eigen
gedachten over allerlei
kwesties te vormen

bereidheid zich te
verdiepen in complexe
gebeurtenissen en
emoties van
volwassenen die ver van
hen afstaan;
interesse voor
verteltechniek en
romanstructuur en soms
ook in de ‘bedoeling’
van de auteur

bereid om complexe
teksten te lezen en zich
daarbij te verdiepen in
de thematiek en
structuur én in de
literair-historische
achtergronden en de
stijl
belangstelling voor de
canon, conventies,
achtergronden en
klassieke auteurs;
literatuur als middel om
het verleden en de
culturele identiteit te
leren kennen

aan het denken worden
gezet
in staat om eenvoudige
literaire werken te
begrijpen, interpreteren
en waarderen

in staat om zowel
binnen als buiten de
tekst verbanden te
leggen en
betekenissen te
genereren

vinden dat literatuur
verdieping
aanbrengt in hun
leven en hen helpt
greep te krijgen op
de werkelijkheid;
kritische, gedreven,
veelzijdige lezers
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De tekst

N1 belevend

N2 herkennend

N3 reflecterend

N4 interpreterend

N5 letterkundig

N6 academisch

Taal

eenvoudige, alledaagse
taal

alledaagse taal

eenvoudige taal

‘literaire’ stijl

mogelijk afwijkend van
wat ze gewend zijn (ook
oud Nederlands)

moeilijk toegankelijke,
literaire stijl waarin ook
sprake kan zijn van vormen stijlexperimenten

Aansluiting
bij
belevingswereld

sluit naar inhoud en
personages nauw aan
bij de belevingswereld
van adolescenten

adolescenten veelal
hoofdpersoon;
verhalen sluiten aan
bij belevingswereld

inhoud en personages sluiten niet
direct aan bij belevingswereld;
verhaalverloop en ontwikkeling
van de personages minder
voorspelbaar

personages en thematiek
staan ver van
belevingswereld af (ook
oude teksten

-

Structuur
en tempo

helder en
eenvoudig; tempo
waarin de spannende of
dramatische
gebeurtenissen elkaar
opvolgen is hoog;
gedachten of
beschrijvingen zijn
schaars

eenvoudige structuur;
dramatische
verhaallijn waarin
handelingen en
gebeurtenissen elkaar
in een betrekkelijk
hoog tempo
opvolgen; spanning
wordt soms
onderbroken door
gedachten en
beschrijvingen

inhoud en personages
sluiten niet direct aan
bij de
belevingswereld;
verhaal appelleert
aan vraagstukken die
hen
interesseren
enigszins complexe,
maar desalniettemin
transparante; als er
complexe
verteltechnische
procedés worden
gehanteerd
(tijdsprongen,
perspectiefwisselinge
n, motieven etc) zijn
die
tamelijk expliciet
naast concrete
betekenislaag ook
diepere laag; verhaal
roept vragen bij de
lezer op

literaire procedés zijn enigszins
complex: onbetrouwbaar
perspectief, impliciete
tijdsprongen en
perspectiefwisselingen, open
plekken, meerdere
betekenislagen, metaforische
stijl, enzovoorts.

complex: meerduidigheid
en implicietheid;
verteltechnisch en
stilistisch raffinement.

gelaagde en complexe
structuur; tekst heeft
symbolische kenmerken
(abstracte motieven) en
bevat voor een adequate
interpretatie wezenlijke
verwijzingen naar andere
teksten en kennis

verhaal laat zich minder
makkelijk duiden en kan voor
meerdere interpretaties vatbaar
zijn; vraagt inspanning van de
lezer om tot een adequate
interpretatie te komen

meerduidige betekenis;
kennis van (oudere)
literaire conventies is
veelal noodzakelijk om
tot een adequate
interpretatie te komen

. Vals licht
. De ruimte van
Sokolov
. De tweeling
. Sonny Boy

. De donkere kamer van
Damokles
. De kleine Johannes
. Karakter
. Bezonken rood

. Max Havelaar
. De komst van Joachim
Stiller
. Jij zegt het
. Van de koele meren des
doods

verhaal heeft rijke en
meerduidige betekenis;
adequate interpretatie
vereist een grote culturele
en literaire kennis en
bekendheid met een groot
aantal procedés en
conventies
. Het stenen bruidsbed
. Lucifer (Vondel)
. De ontdekking van de
hemel
. Het schervengericht

Betekenis

Voorbeelden

. Echte mannen eten
geen kaas
. Komt een vrouw bij de
dokter
. De reünie

. De gelukvinder
. Het gym
. De belofte van Pisa
. Hoe duur was de
suiker?

