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Eén van de onderdelen van de middelbare school die veel motivatie vraagt van leerlingen is 

het lezen van literatuur. Op het hoogtepunt van de puberteit dient zich op school een 

probleem aan op literair gebied: waar de leerlingen in de onderbouw nog jeugdliteratuur 

konden lezen, behoren ze vanaf de bovenbouw volwassenenliteratuur te lezen. Dit probleem 

is niet alleen van toepassing op het taalvak Nederlands: ook voor het vreemde talen 

onderwijs is er sprake van een pittige omschakeling voor leerlingen. Om deze literaire kloof 

te overbruggen, kan adolescentenliteratuur een mogelijke oplossing bieden, zeker voor het 

vreemde talen onderwijs; het kan een manier zijn om de leesmotivatie van leerlingen te 

verhogen en de overgang van derdejaarsleerlingen naar de bovenbouw te versoepelen.  

- Marten Stoter, Alma Kamphuis en Lisa Kamphuis -

 
Het genre en haar publiek  
Van Lierop-Debrauwer en Bastiaansen-
Harks (2005) definiëren in hun onderzoek 
adolescentenliteratuur als “romans, gericht 
op de leeftijdscategorie twaalf jaar en 
ouder, waarin een zoektocht beschreven 
wordt van personages naar hun eigen 
identiteit” (p. 56). Hoewel dit al veel zegt 
over het genre, is het niet allesomvattend. 
Inderdaad, de thema’s van 
adolescentenliteratuur sluiten goed aan bij 
de levensfase van de puberteit: de manier 

waarop jongvolwassenen de wereld 
beschouwen verandert drastisch. Hun 
sociale cognitie verbreedt (adolescenten 
zijn in staat om dingen vanuit 
verschillende perspectieven te zien, in 
tegenstelling tot kinderen die dat nog niet 
kunnen), zij ontwikkelen hun identiteit en 
hun relatie met familie en leeftijdgenoten 
verandert (adolescenten distantiëren zich 
van hun familie en worden meer beïnvloed 
door leeftijdsgenoten). 
Echter, in de hierboven genoemde 
omschrijving wordt geen rekening 
gehouden met de literaire kwaliteiten van 
adolescentenliteratuur. Qua vorm en stijl 
staat de adolescentenroman dichter bij 
haar volwassenen tegenhanger dan de 
kindervariant. De zoektocht naar identiteit 
wordt gegoten in een ingewikkelde vorm 
waarvan wisselende perspectieven, 
intertekstualiteit en raamvertellingen deel 
uitmaken. De moderne 
adolescentenroman doet hierin niet meer 
onder voor de volwassenenroman. 
Een andere kanttekening die geplaatst 
moet worden bij de omschrijving van Van 
Lierop-Debrauwer en Bastiaansen-Harks 
is de bepaling van de leeftijdsgrenzen van 
adolescentie. ‘Twaalf jaar en ouder’ is een 
vage afbakening. Maar het valt op dat 
onderzoekers het niet eens lijken te zijn 
over de leeftijdsgrenzen van de puberteit:  



waar Meeus (2002) 12 tot 24 jaar hanteert, 
gebruiken Schlund Bodien en Nelck-da 
Silva (2002) het gebied van 14 tot 20 jaar. 
De With (2005) neemt zelfs geen 
standpunt in en stelt voor de grenzen vaag 
te houden. 
Welke leeftijdsgrenzen je ook kiest om de 
adolescentie af te perken, de leeftijd 
waarop leerlingen de overstap maken van 
onderbouw naar bovenbouw zal erbinnen 
vallen; immers, aan het einde van het 
derde jaar, als leerlingen een literaire kloof 
ervaren, zijn de meesten 15 jaar oud. Dit 
is een leeftijd die binnen alle geopperde 
grenzen valt. Met andere woorden, 
leerlingen zitten dan zeker in de puberteit. 
 
Hoe benader je adolescentenliteratuur? 
Het onderzoeken van de effecten van 
adolescentenliteratuur is geen eenduidige 
affaire. Het kiezen van een bepaalde 
invalshoek kan veel gevolgen hebben voor 
het onderzoek en de resultaten. Van 
Lierop-Debrauwer en Bastiaansen-Harks 
(2005) kiezen ervoor om docenten 
Nederlands via een vragenlijst te 
benaderen. Hieruit blijkt vooral dat 
docenten de literaire kwaliteiten van 
adolescentenromans een belangrijk 
criterium vinden. Het gevolg is dat de 
definitie van literaire kwaliteiten zou 
moeten worden afgebakend. Dit is echter 
erg lastig, want wanneer is literatuur 
kwalitatief toereikend? 
De With (2005) kiest ervoor een grondig 
onderzoek uit te voeren door het 
perspectief van de leerlingen te belichten. 
Zij heeft een vragenlijst afgenomen bij alle 
bovenbouwleerlingen van een school. 
Daarnaast verrichtte ze een studie naar de 
reacties van 22 leerlingen op een 
specifieke adolescentenroman. Als 
interessantste bevinding kwam bij De With 
naar voren dat een kwart van de 
bovenbouwleerlingen moeite heeft gehad 
met de overstap van jeugdliteratuur naar 
volwassenenliteratuur. Dit zijn vooral de 
leerlingen die weinig lezen en het 
überhaupt lastig vinden om motivatie op te 
brengen om te lezen. 
Dit motivatieprobleem hangt niet alleen af 
van de mate waarin leerlingen bereid zijn 
te lezen. Uit het onderzoek van De With 
blijkt ook dat de kennis en sturing van 
docenten belangrijk is. Zoals gezegd 

geven Van Lierop-Debrauwer en 
Bastiaansen-Harks aan dat docenten de 
literaire kwaliteit belangrijk vinden, maar zij 
zeggen ook niet goed te weten wanneer 
ze een adolescentenroman literair 
acceptabel vinden voor leerlingen. 
Kraaijeveld (2003) merkt op dat docenten 
als gevolg hiervan het lezen van nieuwe 
adolescentenromans ontmoedigen en een 
conservatieve literatuurkeuze van 
leerlingen bevorderen. Deze onzekerheid 
van docenten met betrekking tot 
adolescentenliteratuur verhoogt de 
leesmotivatie van leerlingen dus ook niet. 
 
Leesgedrag en leeslijsten 
Alle bovengenoemde onderzoeken zijn 
gericht op de adolescentenroman in 
combinatie met het vak Nederlands. Er is 
weinig onderzoek uitgevoerd op het 
gebied van moderne vreemde talen 
onderwijs. Daarom hebben wij een 
onderzoek uitgevoerd naar leesattitude in 
het algemeen van leerlingen en hun 
receptie van Engelse adolescentenromans 
in het bijzonder. Om het 
motivatieprobleem van leerlingen te 
relateren aan de literaire kloof die optreedt 
tussen onderbouw en bovenbouw hebben 
we ervoor gekozen om het onderzoek af te 
nemen bij leerlingen die zich aan het einde 
van de onderbouw bevinden. Het 
onderzoek is uitgevoerd op drie scholen: 
het Christelijk Lyceum in Zeist, het 
Koningin Wilhelmina College in Culemborg 
en het St. Vituscollege in Bussum. Bij het 
onderzoek zijn 75 leerlingen uit het derde 
jaar betrokken die Havo, Atheneum of 
Gymnasium volgen. Allereerst is een 
enquête afgenomen bij alle leerlingen die 
hun leesgedrag in kaart brengt. Hierin 
wordt gevraagd naar het verschil tussen 
het vroegere leesgedrag (op de 
basisschool) en het huidige leesgedrag. 
Een aantal weken later hebben we de 
leerlingen een leeslijst voorgelegd. Deze 
leeslijst bestaat uit een uitvoerige 
beschrijving van zes boeken waarbij per 
thema telkens een volwassenenroman en 
een adolescentenroman tegenover elkaar 
worden gezet. De drie thema’s in kwestie 
zijn: coming-of-age (opgroeien/ 
ontwikkelen), sciencefiction en dood/ 
verlies.  



Elk thema beslaat twee pagina’s, waarvan 
elk boek één pagina toebedeeld krijgt. We 
hebben geprobeerd de leerlingen niet 
alleen te voorzien van een titel en korte 
beschrijving, maar van zoveel mogelijk 
informatie over het boek, bijvoorbeeld: de 
nationaliteit van de schrijver, 
publicatiedatum en het aantal pagina’s. 
Verder wordt de moeilijkheid van het 
taalgebruik ingeschat op gemakkelijk, 
gemiddeld of moeilijk. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat vijf van de zes boeken een 
gemiddelde moeilijkheidsgraad hebben en 
één boek gemiddeld/moeilijk is. Het 
verschil op dit gebied is dus minimaal. Ook 
bevat de pagina een willekeurig fragment 
uit het boek (voor meer informatie, zie tip 1 
in het kader op deze pagina). Wij hebben 
ervoor gekozen om de hele leeslijst in het 
Engels aan te bieden. 
Bij de leeslijst moeten de leerlingen per 
thema aangeven of ze voor de 
adolescentenroman of de 
volwassenenroman kiezen (de thema’s en 
genres zijn vanwege objectiviteit niet 
genoemd in de leeslijst). Om de keuze van 
leerlingen te helpen verwoorden is een 
achttal keuzemogelijkheden gegeven 
(bijvoorbeeld: ‘leukere afbeelding’ (van de 
voorkant van het boek) maar ook 
‘interessanter plot’). Ze mogen twee 
mogelijkheden aankruizen. Daarnaast 
kunnen de leerlingen een eigen reden 
invullen, zodat wij een volledig en duidelijk 
beeld krijgen van de keuzes die leerlingen 
hebben gemaakt en hun redenen 
daarvoor. De zes boeken die gebruikt zijn 
in de leeslijst kunnen onderaan het artikel 
gevonden worden onder ‘romans leeslijst’. 
 
Onderzoeksresultaten 
Uit de verkennende enquête blijkt dat de 
leesmotivatie en -frequentie sterk afhangt 
van het studieniveau. Hierbij geldt dat hoe 
hoger het niveau van de leerlingen is, hoe 
hoger de motivatie en frequentie van het 
lezen. Dit geldt voor jongens en meisjes, 
maar ook voor het vroegere leesgedrag en 
het huidige. De thema’s van boeken die 
leerlingen op eerdere leeftijd hebben 
gelezen, blijken te verschillen van de 
onderwerpen die leerlingen nu kiezen. 
Tijdens hun basisschoolperiode wordt veel 
gekozen voor het genre ‘jeugdboeken’, 
terwijl op latere leeftijd de keuze eerder  

 
valt op een ‘romantisch’ boek (vooral bij 
meisjes) of een spannend boek (vooral bij 
jongens). Dit sluit aan bij de verwachting 
dat adolescenten boeken kiezen die 
aansluiten bij hun belevingswereld. Daarbij 
geven de meeste meisjes in de enquête 
aan dat ze het leuker vinden om een boek 
te lezen waarbij de hoofdpersoon van hun 
leeftijd is. Jongens drukken zich hier 
zwakker voor uit, maar ook bij hen komt de 
voorkeur voor een hoofdpersoon van hun 
eigen leeftijd duidelijk naar voren, vooral 
bij de Havo is dit het geval. Verder vinden 
Havisten (meisjes en jongens) dat het 
aantal pagina’s van een boek belangrijk is. 
Deze leerlingen geven aan dat ze niet snel 
een boek van meer dan tweehonderd 
pagina’s zullen lezen. Daartegenover staat 
dat voor leerlingen op het Atheneum en 
Gymnasium de dikte van het boek geen 
enkele rol speelt. Alle leerlingen zijn het er  
overigens over eens dat de achterflap van 
het boek een erg belangrijk element is bij 
het kiezen van een boek. Factoren die 
echter niet van belang zijn voor de keuze 
van een boek zijn de tijd en plaats waar 
het boek zich afspeelt, dit geldt voor alle 
niveaus.  
De resultaten van de tweede enquête, 
waarin de leeslijst wordt aangeboden, 
bevestigt grotendeels de resultaten uit de 
eerste enquête.  

TIP 1 
Een aantrekkelijke leeslijst creëren 

 
Op veel scholen worden leeslijsten gebruikt die alleen 

de titel en het niveau van het boek weergeven. Tijdens 

ons onderzoek gaven veel leerlingen aan dat zij meer 

nodig hebben om een goede keuze te maken. Daarom 

is het een goed idee om een leeslijst te maken waarbij 

meer informatie wordt gegeven dan titel en niveau.  

 

� Niet arbeidsintensief: 

 Naast titel en niveau kun je de achterflap van het 

boek kopiëren. Leerlingen geven aan in het onderzoek 

dat zij de achterflap belangrijk vinden.  

� Wel arbeidsintensief: 

De opzet van de leeslijst gebruikt in het onderzoek 

werd zeer positief ontvangen door leerlingen. Ze 

hadden het gevoel dat ze een goede keuze konden 

maken.  De volgende items werden vermeld: 

titel – schrijver – nationaliteit – publicatiedatum – 

aantal pagina’s – niveau – afbeelding voorkant – korte 

uiteenzetting plot – fragment.  

Elk boek besloeg 1 pagina in de leeslijst. 

 



Alle studieniveaus verkiezen de 
adolescentenroman boven de 
volwassenenroman, waarbij Havisten iets 
meer verdeeld zijn dan Gymnasium- en 
Atheneumleerlingen. De redenen die 
leerlingen aandragen voor hun keuze 
verschillen per opleiding. Waar de 
Atheneumleerlingen meer op inhoud 
afgaan, laten Havoleerlingen hun keuze 
meer bepalen door de afbeelding en het 
aantal bladzijdes, Gymnasium- en 
Atheneumleerlingen kiezen bijvoorbeeld 
vaker voor ‘interessanter plot’. 
Bij het eerste thema, dood/verlies, is de 
uitslag voor alle niveaus het duidelijkst: 
bijna alle leerlingen kiezen voor de 
adolescentenroman. Daarbij wordt bij dit 
thema voornamelijk als reden aangegeven 
‘de hoofdpersoon is van mijn leeftijd’. Dit 
resultaat komt terug bij het tweede en 
derde thema, maar in mindere mate. Wij 
denken dat dit te maken heeft met het feit 
dat bij het eerste thema boeken gevonden 
zijn die qua onderwerp het meest 
aansluiten op elkaar en daardoor het 
verschil tussen adolescentenroman en 
volwassenenroman veel duidelijker naar 
voren komt. 
 
Conclusie  
Derdejaarsleerlingen vinden 
adolescentenliteratuur aantrekkelijker om 
te lezen dan volwassenenliteratuur. Dit 
kan dus een mogelijke oplossing bieden 
voor het motivatieprobleem van leerlingen, 
aangezien adolescentenliteratuur kan 
worden beschouwd als een brug tussen 
jeugd- & volwassenliteratuur. Bij deze 
literatuur sluiten de thema’s namelijk aan 
bij de belevingswereld van de leerlingen 

terwijl de literaire kwaliteiten vaak niet 
onderdoen voor die van 
volwassenenromans. 
Een tweede interessante -alhoewel niet 
geheel onverwachte- conclusie is dat de 
leesmotivatie, frequentie van lezen en het 
opleidingsniveau van leerlingen samen 
hangen. Leerlingen die minder 
gemotiveerd zijn lezen minder en hebben 
vaak een lager opleidingsniveau. Vooral 
voor deze leerlingen zou de 
adolescentenroman uitkomst bieden als 
overbrugging, zeker met betrekking tot 
Engels. 
Het feit dat meisjes vaker aangeven graag 
te lezen over iemand van hun eigen 
leeftijd sluit aan bij eerder onderzoek (De 
With 2005). 
Leerlingen lezen liever over 
leeftijdgenoten dan over oudere of jongere 
hoofdpersonen. Hieruit blijkt dus dat 
adolescenten zich graag willen kunnen 
identificeren met de personen waarover ze 
lezen. 
Ondanks dat leerlingen duidelijk aangeven 
over leeftijdsgenoten te willen lezen, lijken 
andere factoren iets meer invloed te 
hebben op hun keuze. Zo is het plot en de 
achterflap van het boek belangrijk, maar 
ook (een afbeelding van) de voorkant. 
 
Suggesties 
Onderzoek naar de invloed van 
adolescentenliteratuur op de motivatie van 
middelbare scholieren bij het vak 
Nederlands is veelvuldig uitgevoerd. Door 
de verschillende invalshoeken die kunnen 
worden gekozen, kan helaas niet op een 
gemakkelijke manier een duidelijke 
conclusie worden getrokken met 
betrekking tot deze vorm van literatuur. Dit 
heeft als gevolg dat elk onderzoek een 
stukje van de puzzel invult, zonder dat het 
grotere plaatje helder wordt. Zo is er 
weinig onderzoek gedaan naar de effecten 
van adolescentenliteratuur op het 
moderne vreemde talen onderwijs. Wij 
hebben getracht met ons onderzoek een 
poging te wagen in deze richting, alhoewel 
nog veel meer verkend moet worden op dit 
gebied. 
Ook wordt vaak onderzoek uitgevoerd met 
leerlingen uit de bovenbouw. Inmiddels 
hebben verschillende onderzoeken 
aangetoond dat de overstap van 

TIP 2 
The Lovely Bones 

 
Deze Engelstalige adolescentenroman van de hand 

van Alice Sebold werd door veel leerlingen erg 

positief beoordeeld. Dit bekroonde werk leent zich 

goed om door adolescenten te worden gelezen. 

 

Het thema is heftig maar schrikt leerlingen blijkbaar 

niet af: de hoofdpersoon,  de 14-jarige Susie Salmon, 

wordt in het begin van het boek vermoord waarna ze 

vanuit de hemel toekijkt hoe haar familie, haar 

vrienden en haar moordenaar verder leven.   

Het boek is van literaire hoogstaande kwaliteit 

waarbij perspectiefwisselingen en flashbacks vaak 

naar voren komen. Deze adolescentenroman is 

geschreven vanuit het perspectief van Susie waardoor 

het taalgebruik van een acceptabel niveau is voor een  

leerling Engels derde/ vierde klas. 

 



jeugdliteratuur naar volwassenenliteratuur 
als abrupt en soms moeizaam wordt 
ervaren. Het zou een goed initiatief zijn als 
onderzoekers een stapje teruggaan en 
juist de (oudere) onderbouwers 
onderwerpen aan de vraag hoe de kloof, 
met behulp van adolescentenliteratuur, 
kan worden overbrugd. 
Het sterke neveneffect van deze aanpak is 
dat er hopelijk instrumenten worden 
ontwikkeld die de praktische kant van de 
introductie van adolescentenliteratuur 
bevorderen. Een voorbeeld hiervan is een 
leeslijst die leerlingen aanspoort een boek 
te kiezen dat hen warm maakt voor lezen 
en literatuur (voor meer suggesties 
hierover zie: tip 1). Deze leeslijst zou 
onder andere adolescentenliteratuur 
moeten bevatten zodat leerlingen de kloof 
betreffende leesmotivatie van de derde 
naar het vierde jaar op de middelbare 

school gemakkelijker kunnen 
overbruggen. Het voordeel van de leeslijst 
is ook dat docenten een idee krijgen van 
de mogelijkheden van 
adolescentenliteratuur; het stelt ze in staat 
minder conservatief met literatuur om te 
gaan. Dat zou wel eens een zeer positief 
en verfrissend effect kunnen hebben op 
literatuuronderwijs en de motivatie van 
leerlingen om deze te volgen. 
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