
PoëziePromotieMachien
Kies, kijk, lees, vertel en maak... Altijd prijs, als je durft!

Handleiding docent

u kunt deze handleiding 

lezen en gebruiken

voordeel:

u weet wat u te wachten staat

nadeel:

de verrassing is eraf,

want u weet wat u te wachten staat

aan u de keuze
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Het PoëziePromotieMachien
Soms heb je als docent Nederlands een kwartiertje over. Een mooi moment om de (gratis) site Het 

PoëziePromotieMachien te gebruiken. Het PoëziePromotieMachien is een korte les van ongeveer 

vijftien minuten over gedichten van verschillende dichters. De les bestaat uit het doorlopen 

van deze website en begint door te drukken op de knop Start the Engine. Alle stappen erna wijzen 

vervolgens voor zich. De les eindigt met de huiswerkopdracht zelf een gedicht te schrijven. Je 

hebt een digibord nodig of een computer met beamer.  De les werkt trouwens ook op een iPad. Het is 

de bedoeling dat je de site samen met een leerling doorloopt, het liefst een vrijwilliger. De rest 

van de klas kijkt mee. Jij als docent bedient de knoppen. Zo houd je de regie in handen. Als je 

tijd over hebt, kun je de les herhalen met een andere leerling. 

De tien gedichten zijn bestemd voor de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs. 

Waarschijnlijk zijn de nu geselecteerde gedichten te moeilijk voor de onderbouw. Als je 

suggesties hebt voor andere gedichten, laat het ons weten: educatie@cubiss.nl. Dan kijken wij of 

we het gedicht kunnen opnemen op de site. De enige eis vooraf is dat het gedicht afkomstig moet 

zijn uit een gepubliceerde gedichtenbundel. En zorg voor een klein prijsje, zoals een ingepakte 

wasknijper, een mooie kiezelsteen, een sleutelhanger. Voor degenen die een gedicht hebben 

geschreven, als beloning voor het gedane werk. 

De site kun je maar één of twee keer gebruiken in dezelfde klas, daarna is de aardigheid eraf. Zo 

nu en dan worden de gedichten en de dichters op de site door Cubiss ververst.

Voorbereiding
Het is verstandig om deze handleiding een keer door te lezen en de site een keer helemaal door te 

lopen, het liefst met een mededocent of huisgenoot.

Doel van de site
Doel van de site is op een vrijblijvende en speelse manier kennismaken met gedichten. Even 

aanstippen, meer niet. Zachtjes promoten. En hopen dat zo sommige leerlingen geraakt worden. De 

site wil de drempel naar poëzie verlagen, vooroordelen weghalen. Noem het terloops leren. Noem 

het leren in een verloren moment. Noem het leren, verstopt in een bijzin. Vandaar het belang het 

licht te houden, er een spel van te maken. De les is één van de manieren om kennis te maken met 

poëzie. Een aanvulling, niet meer, maar ook niet minder.

Didactiek
Er wordt naar afbeeldingen gekeken, er wordt een gedicht gelezen, er wordt even klassikaal 

over het gedicht gesproken en er wordt een gedicht gemaakt. Kortom, de les biedt een receptieve 

leeractiviteit, een reflectieve en een actieve. Ook wordt er enigszins uitgegaan van de 

belevingswereld van de leerling: hij kan uit een aanbod kiezen en op zijn keuze terugkomen. 

Enigszins omdat het aanbod beperkt is (tien woorden die naar tien verschillende gedichten 

verwijzen). Belangrijke aandachtspunten bij het ontwikkelen van de site/les waren ook het 

prikkelen van de nieuwsgierigheid en het visualiseren en structureren van het dichtproces. 

Dichters dichten op allerlei manieren: één van die manieren zou kunnen lijken op het proces dat 

de leerling doorloopt als hij de aanwijzingen van de site volgt.
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Doelgroep
Onder- en bovenbouw voortgezet onderwijs

Vakgebied
Nederlands (kan ook bij andere vakgebieden. Poëzie houdt zich namelijk niet aan vakgebieden)

Benodigheden
•	 Digibord of computer met internetverbinding

•	 Printer

•	 Kleine cadeautjes, net zoveel als er dichters zijn (wees poëtisch in je keuze)

Lesduur
Ongeveer vijftien minuten per leerling

URL
http://www.poeziepromotiemachien.nl/ 

De les in stappen
0. Voorbereiding

Lees deze handleiding door en oefen een keer thuis of op school met een collega. Onderstaande 

lesbeschrijving is één van de manieren om met de site om te gaan. Je kunt er ook op andere 

manieren mee werken. Uiteraard ben je vrij die manier te kiezen die jou het beste bevalt en die 

het beste bij de klas past…

1. Start het PoëziePromotieMachien!

Open de website op het 

digibord of met de computer en 

beamer. Vertel dat je iets met 

poëzie gaat doen, met behulp 

van een soort machientje en 

dat je een vrijwilliger nodig 

hebt. Roep deze naar voren. 

Druk vervolgens op de knop 

Start the Engine.
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2. Klik en ontdek!

 

Na op de knop Start the Engine te hebben gedrukt, verschijnt bovenstaand scherm: een iris. Laat 

je vrijwilliger zeggen wat hij ziet (een oog; preciezer: een iris). Wanneer je met de cursor over 

de iris gaat, verschijnt er een pop-up met de tekst Klik en ontdek! Blijkbaar kun je op de iris 

drukken en kom je zo verder. Speel alsof je de site ook voor het eerst ziet, net als de klas. Zo 

maak je er een gezamenlijke ontdekkingsreis van. Klik op de iris.

 

3. Spreekt het woord je aan? Klik en ontdek!

 

Na op de iris gedrukt te hebben, verschijnt bovenstaand scherm: tien woorden, schijnbaar 

willekeurig verdeeld over het scherm. Laat je vrijwilliger wederom zeggen wat hij ziet. Ga met 

de cursor over de woorden. Er verschijnt een pop-up met de tekst Spreekt het woord je aan? Klik 
en ontdek! Zeg zoiets als ‘Oké, je mag kiezen. Welk woord kies je? Welk woord spreekt je aan?’ Je 

vrijwilliger kiest een woord. Je klikt op het woord.
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4. Spreken de afbeeldingen je aan? Zo ja, klik dan op één ervan en ga verder. Zo niet, klik dan op 

terug en kies een ander woord.

 

Na op één van de tien woorden 

gedrukt te hebben, verschijnt 

bovenstaand scherm met twee 

afbeeldingen. Laat je vrijwilliger 

zeggen wat hij ziet. Ga daarna met 

je cursor over de afbeeldingen. Er 

verschijnt een pop-up met de tekst 

Spreken de afbeeldingen je aan? 
Zo ja, klik dan op één ervan en ga 
verder. Zo niet, klik dan op terug 
en kies een ander woord. Lees de 

tekst hardop voor, of laat dit doen 

door de vrijwilliger. ‘En, wat doe 

je? Ben je nieuwsgierig naar wat er 

achter de afbeeldingen zit? Of wil je terug naar de pagina met woorden en wil je een ander woord 

kiezen?’ Als je vrijwilliger kiest voor het klikken op één van de afbeeldingen (het maakt niet uit 

welke afbeelding), komt hij op het volgende scherm. Staan de afbeeldingen hem niet aan en wil hij 

liever een ander woord met andere afbeeldingen, klik dan op terug. Je komt dan weer op het scherm 

met de tien woorden. In principe kan hij alle woorden op deze manier uitproberen, maar dit is 

niet de bedoeling. Zeg dat hij één maal terug mag komen op zijn keuze.

 

5. Lees het gedicht hardop voor. Vind je het mooi? Zo ja, vertel! Zo nee, vertel het ook! Benieuwd 

naar de titel van de bundel, waar het gedicht in staat? Nieuwsgierig naar de dichter? Ja! Goed zo! 

Klik op verder.

 

Na op één van de afbeeldingen 

te hebben gedrukt, verschijnt 

bovenstaand scherm. Ga met de 

cursor over de foto (pop-up: Dit is 
de maker van het gedicht) en de knop 

verder. Bij verder verschijnt een 

pop-up met de volgende tekst: Lees 
het gedicht hardop voor. Vind je het 
mooi? Zo ja, vertel! Zo nee, vertel 
het ook! Laat je vrijwilliger het 

gedicht eerst een keer voor zichzelf 

lezen en daarna hardop. Voer een 

kort gesprekje met hem over het 

gedicht en betrek de klas bij dit 

gesprek. Het tweede deel van de pop-up-tekst luidt: Benieuwd naar de titel van de bundel, waar 
het gedicht in staat? Nieuwsgierig naar de dichter? Ja! Goed zo! Klik op verder. De leerling heeft 

hier dus geen keuze: hij moet verder. Een opmerking: het woord en de twee afbeeldingen die tot dit 

specifieke gedicht hebben geleid, komen in het gedicht terug. Hier is dat het woord Baviaan en de 

afbeeldingen van Darwin en van een slinger.
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7. Het gedicht komt uit deze bundel. Je kunt hem lenen of aanvragen bij je bibliotheek, als je dat 

zou willen... Klik op het omslag en ga voor de hoofdprijs!

Na op de knop verder gedrukt te 

hebben, verschijnt bovenstaand 

scherm. Als je met de cursor over 

de foto van de dichter gaat komt er 

een pop-up-tekst met de precieze 

bronvermelding van het net gelezen 

gedicht. Ook bevat de tekst enkele 

informatieve zinnen over de dichter 

plus een link naar een externe site, 

waar nog meer over hem of haar te 

lezen valt. Ga je met de cursor over 

het logo van de bibliotheek, dan word 

je verwezen naar de site bibliotheek.

nl, de digitale bibliotheek van Nederland. Attendeer de klas op deze links en laat de sites kort 

zien. Zeg erbij dat ze één en ander thuis nog maar eens moeten bekijken. De belangrijkste 

pop-up verschijnt als je met de cursor over het omslag van de bundel gaat: Het gedicht komt uit 
deze bundel. Je kunt hem lenen of aanvragen bij je bibliotheek, als je dat zou willen... Klik op 
het omslag en ga voor de hoofdprijs! Zeg zoiets als: ‘Oké, er is een hoofdprijs te winnen. Dat wil 

je [kijk naar de vrijwilliger] natuurlijk wel!’ Klik vervolgens op het omslag.

8. Maak nu zelf een gedicht. Durf je het? Wil je de hoofdprijs? Klik dan op het oog hierboven. Durf 

je het niet, klik dan op terug. Maar weet: wie niet waagt, wie niet wint...

 Na op het omslag gedrukt te hebben, 

verschijnt bovenstaand scherm. Als 

je met de cursor over het oog (de 

iris) gaat, verschijnt de volgende 

tekst: Maak nu zelf een gedicht. Durf 
je het? Wil je de hoofdprijs? Klik 
dan op het oog hierboven. Durf je het 
niet, klik dan op terug. Maar weet: 
wie niet waagt, wie niet wint... Je 
leest de tekst voor. De vrijwilliger 

heeft dus de optie om niet verder 

te gaan en terug te keren naar de 

pagina met de tien woorden. Maar dat 

wil je niet. Dus oefen zachte dwang uit als dit nodig is. Benadruk dat hij een cadeautje krijgt 

als hij zelf een gedicht maakt. En zeg dat hij het thuis kan doen. Geef hem desnoods een (bonus)

cijfer. Klik nu op het oog. Attendeer de klas op het feit dat dit oog een ander oog is dan daarnet. 

‘Stel, als het oog van net het oog van de dichter was, dan is dit het oog van …?’
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9. Maak een gedicht met behulp van de twee afbeeldingen en het woord hierboven. Het woord moet 

in ieder geval terugkomen in het gedicht, en het liefst ook de afbeeldingen. Onthoud: gedichten 

hoeven niet te rijmen en een rap is ook een gedicht. Laat horen wat je hebt gemaakt! En neem 

het applaus en de prijs bescheiden in ontvangst. Doe zoals dichters doen... Je kunt deze pagina 

uitprinten. Dan heb je een geheugensteuntje.

 

Na op het oog gedrukt te hebben, verschijnt bovenstaand scherm. Lees de opdracht voor en print 

de pagina uit. Vraag aan de klas wie mee wil dichten. Print ook voor diegenen de pagina uit. Ook 

zij zullen een klein cadeautje krijgen en/of een (bonus)cijfer. Begin je eerstvolgende les met 

het laten voorlezen van de gedichten. Laat de klas applaudisseren en geef iedere dichter het 

cadeautje en/of (bonus)punt. En ga weer verder met waar je mee bezig was…
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Colofon

Het project PoëziePromotieMachien is ontwikkeld door:

 

© Cubiss, januari 2012

Statenlaan 4

5042 RX Tilburg

013 - 46 56 700
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