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Schoolexamen mondeling literatuur havo/vwo 

Verantwoording en visie 
De doelstelling van dit schoolexamen (SE) is het afsluiten met een passend examen van het 

literatuuronderwijs (ontwikkeling van literaire competentie door dialogische interactie) dat 

havo/vwo-leerlingen in het voorexamenjaar en het examenjaar hebben genoten. 

Het toetsontwerp past binnen het ´constructive alignment model´ (Biggs & Tang, 2011). In dit model 

is sprake van interactie tussen leer- en onderwijsactiviteiten, beoogde leerresultaten en 

toetsactiviteiten. In dit model zijn de beoogde leeropbrengsten en de context bepalend voor de 

toetsvorm. Een mondeling examen is ook volgens de ´Handreiking schoolexamen Nederlands 

havo/vwo´ (Bonset, 2012) een passende keuze voor het toetsen van literaire competentie.  

De dialogische interactie die essentieel is voor ´diep´ leren (Applebee, Langer, Nystrand, & Gamoran, 

2003) en het gebruik van de hogere denkvaardigheden analyseren, evalueren en creëren volgens de 

taxonomie van Bloom (SLO) worden in de toetsvragen gecombineerd met de literaire 

competentieniveaus van Witte (2008). De literaire competentieniveaus van Witte vormen de 

grondslag voor de indeling van het domein ´lezen van fictionele, narratieve en literaire teksten´ in het 

Referentiekader taal (Ministerie van OCW, 2009). 

Het schoolexamen voldoet aan de eisen uit het examenprogramma (Examenprogramma Nederlandse 

taal havo/vwo vanaf het CE 2014) en de niveaueisen uit het Referentiekader taal (Ministerie van 

OCW, 2009). 

Het examen bevat 145 beschikbare vragen; de vragen zijn afgeleid van het competentiemodel van 

Witte (2008) en ingedeeld volgens 6 niveaus van literaire competentie en 5 leesdimensies. De 

uitingsindicaties die in de rubrics vermeld staan, zijn indicatief. De volledige omschrijving is te vinden 

de gevalideerde competentiematrix van Witte (Witte, 2008, pp. 567-576).  

Als indicatie voor de beoordeling zoals vermeld in de rubrics, is de competentieschaal van Witte 

(2008, p. 432) gebruikt. De kwaliteit van de rubrics is ook gebaseerd op `Het beoordelen van de 

kwaliteit van rubrics´ (Strien & Joosten-ten Brinke, 2016) en de SLO-webpagina ´Beoordelen van 

onderzoek: Rubrics (Knaap, 2016). 

Door het grote aantal beschikbare vragen gebaseerd op dialogische interactie en het individuele 

karakter van de aangeleverde boekenlijst is differentiëren qua niveau, leerling en gelezen boektitel 

mogelijk. Niet het aantal antwoorden, maar de kwaliteit van de gegeven antwoorden is bepalend 

voor het resultaat dat per kandidaat in een beoordelingsrubric benoemd wordt. 
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Instructie Examinator 1 
Voorafgaand aan het examen 

• Controleren of de kandidaten hun boekenlijsten tijdig en correct hebben ingeleverd 

• Havo-kandidaten minimaal 8 boektitels van minimaal niveau 3 

• Vwo-kandidaten minimaal 12 boektitels van minimaal niveau 3/4 (3 titels vóór 1880) 

• De boekenlijsten in 3-voud kopiëren (voor kandidaat, examinator 1 en examinator 2) 

• Indeling van kandidaten per dag en tijdstip maken 

• Examenruimte reserveren 

• Indeling per mail bekend maken aan kandidaten en 2e examinator 

• Lijst met namen van de te examineren kandidaten maken met invulvak voor handtekening 

• Examinator 2 instrueren 

Tijdens het examen 

• Kandidaat instrueren 

• Vragen stellen met als belangrijkste oogmerk dialogische interactie over literatuur 

• Keuzes maken m.b.t. de boeken waarover de vragen zullen gaan 

• Selecteren welke vragen en vervolgvragen gesteld gaan worden; keuze tijdens examen 

eventueel bijstellen (veel goede antwoorden > hoger niveau vragen/geen of ´verkeerde´ 

antwoorden > lager niveau vragen)  

• De eerste vraag voor havo-kandidaten is altijd een niveau 3-vraag 

• De eerste vraag voor vwo-kandidaten is altijd een niveau 4-vraag 

• De examinator kan een vraag voorlezen en de vraagkaart op tafel leggen 

• De examinator kan de kandidaat uit twee vraagkaarten laten kiezen, de vraag voorlezen en 

de vraagkaart op tafel leggen 

• Vragen mogen meer dan één keer gesteld worden (over verschillende boektitels) 

• Aan het eind van het examen legt examinator 1 alle gestelde vragen logisch gerangschikt op 

tafel (vraag correct/niet correct beantwoord).  Van de kaartjes wordt vervolgens een foto 

gemaakt die als bewijs bij de ingevulde beoordelingsrubric in het examendossier gevoegd 

wordt.  

Na het examen 

• Kandidaat en examinatoren laten tekenen voor aanwezigheid. 

• Vaststellen van het aantal gestelde vragen (examinator 1 en 2) 

• Vaststellen van het aantal correct beantwoorde vragen (examinator 1 en 2; bij twijfel geven 

beide examinatoren hun oordeel en wordt het aantal gemiddeld). 

• Invullen rubric havo/vwo. 

• Maximaal 5 werkdagen nadat de laatste kandidaat van een examenronde het mondeling 

examen heeft afgelegd, zal de uitslag door examinator 1 per e-mail aan iedere kandidaat 

worden medegedeeld. 
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Instructie Examinator 2 
Voorafgaand aan het examen 

• Controleren of indeling van kandidaten per dag en tijdstip is ontvangen 

• Boekenlijsten van de kandidaten in ontvangst nemen 

• Beoordelingsrubrics digitaal klaarzetten (naam kandidaat en namen beoordelaars mogen 

vooraf ingevuld worden). Voldoende papieren versies klaarleggen als backup 

• Klaarleggen vraagkaarten per niveau (geel, groen, blauw, oranje) 

Tijdens het examen 

• Tijdregistratie en bewaking. Het examen duurt 25 minuten. 

• Vragen stellen met als belangrijkste oogmerk dialogische interactie over literatuur (de eerste 

examinator heeft de regie; 2e examinator stelt vragen in overleg met 1e examinator 

• Suggesties m.b.t. de boeken waarover de vragen zullen gaan 

• Meedenken/observeren welke vragen en vervolgvragen gesteld gaan worden; keuze tijdens 

examen eventueel bijstellen (veel goede antwoorden > hoger niveau vragen/geen of 

´verkeerde´ antwoorden > lager niveau vragen)  

• Suggesties doen (de 1e examinator heeft de regie) en voortgang bewaken 

• De eerste vraag voor havo-kandidaten is altijd een niveau 3 vraag 

• De eerste vraag voor vwo-kandidaten is altijd een niveau 4 vraag 

• De examinator kan een vraag voorlezen en de vraagkaart op tafel leggen 

• De examinator kan de kandidaat uit twee vraagkaarten laten kiezen, de vraag voorlezen en 

de vraagkaart op tafel leggen 

• Vragen mogen meer dan één keer gesteld worden (over verschillende boektitels) 

Na het examen 

• Vaststellen van het aantal gestelde vragen (examinator 1 en 2) 

• Vaststellen van het aantal correct beantwoorde vragen (examinator 1 en 2; bij twijfel geven 

beide examinatoren hun oordeel en wordt het aantal gemiddeld) 

• Foto maken van vraagkaarten van gestelde vragen en als bewijs bij de ingevulde 

beoordelingsrubric in het examendossier voegen.  

• Beoordelingsrubric digitaal/op papier invullen en archiveren aangevuld met de boekenlijst 

van de kandidaat waarop de tijdens het examen behandelde boeken gemarkeerd zijn en een 

foto/lijst van de behandelde vragen. 

• Controleren of alle documenten zijn ingevuld en of de resultatenlijst is getekend door 

kandidaat en examinatoren 
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Instructie Kandidaat 
Voorafgaand aan het examen 

• Boekenlijst inleveren vóór de opgegeven deadline 

• Boeken lezen 

• Havo-kandidaten minimaal 8 boektitels van minimaal niveau 3 

• Vwo-kandidaten minimaal 12 boektitels van minimaal niveau 3/4 (3 titels vóór 1880) 

• Tijdig controleren of je bericht hebt gehad over plaats, datum en tijdstip van het examen 

• Een kopie van je boekenlijst krijg je van examinator 1 

Tijdens het examen 

• Tijdens dit examen is het examenreglement van toepassing. 

• Als tijdens het examen iets niet duidelijk is, geef dat dan aan! 

• Geef zo volledig mogelijk antwoord op de vragen die gesteld worden. Belangrijk is dat je door 

je antwoord laat blijken wat voor jou de betekenis is van de inhoud van het boek. Je gaat als 

het ware in gesprek met het boek. Vaak is er niet één goed antwoord op de vraag, maar zijn 

meerdere invalshoeken mogelijk. 

• In enkele gevallen mag je kiezen tussen twee vragen. Kies dan de vraag die je het meest 

volledig denkt te kunnen beantwoorden. 

• Als je een vraag niet begrijpt, geef dat dan aan! 

• Vragen worden soms meer dan één keer gesteld, maar gaan dan over verschillende 

boektitels. 

• Het resultaat van je examen is niet afhankelijk van het aantal gestelde vragen, maar van de 

kwaliteit van je antwoorden. 

• Als je tijdens het examen benoemt dat je boeken niet gelezen hebt, wordt het examen 

beëindigd en kan geen resultaat worden toegekend. 

Na het examen 

• De kandidaat en examinatoren tekenen voor aanwezigheid. 

• Maximaal 5 werkdagen nadat de laatste kandidaat van een examenronde het mondeling 

examen heeft afgelegd, zal de uitslag door examinator 1 per e-mail aan iedere kandidaat 

worden medegedeeld. 
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Toetsmatrijs havo-examen 

Toetsmatrijs vwo-examen 

Beoordelingsrubric havo-examen 

Beoordelingsrubric vwo-examen 
 

 

 

 

 



 8  

Toetsmatrijs Mondeling SE havo 

Exameneenheid: Mondeling SO3 Nederlands letterkunde 
Eindtermen: Examenprogramma Nederlandse taal en literatuur havo Domein E Literatuur & Referentiekader taal 3F 
Toetsduur: 25 minuten 
Beoordeling: 2 examinatoren (docenten Nederlands) 
De informatie die hier vermeld wordt, correspondeert met het Examenreglement en het PTA  

Dimensies m.b.t. ingeleverde 
boekenlijst (minimaal 8 titels) 

Analyseren / Evalueren / Creëren Aantal 
beschikbare 
vragen 

Weging/aantal punten 

Literaire 
competentie N3  

Literaire 
competentie N4  

Literaire 
competentie N5 

Dimensie 1 communiceren met 
inhoud en betekenis van gelezen 
literatuur 

Reflecterend 
lezen 

Interpreterend 
lezen 

Letterkundig lezen 19 Omdat er sprake is van 
diversiteit van 
inputvariabelen 
(complexiteit/niveau van 
de gelezen literatuur is 
afhankelijk van door 
kandidaat ingeleverde 
boekenlijst), is het aantal 
(volledige) antwoorden 
ten opzichte van het 
totale aantal/niveau van 
de gestelde vragen 
bepalend voor het aantal 
toe te kennen punten. 

Dimensie 2 communiceren met 
genre, stijl, procedé en 
personages van gelezen literatuur 

Reflecterend 
lezen 

Interpreterend 
lezen 

Letterkundig lezen 28 

Dimensie 3 communiceren met 
gelezen literatuur door leggen 
van tekstexterne verbanden 

Reflecterend 
lezen 

Interpreterend 
lezen 

Letterkundig lezen 34 

Dimensie 4 als individu over de 
gelezen literatuur communiceren 

Reflecterend 
lezen 

Interpreterend 
lezen 

Letterkundig lezen 30 

Dimensie 5 in samenspraak met 
anderen over gelezen literatuur 
communiceren 

Reflecterend 
lezen 

Interpreterend 
lezen 

Letterkundig lezen 11 

Aantal beschikbare vragen 52 44 26 122  
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Toetsmatrijs Mondeling SE vwo 

Exameneenheid: Mondeling SO3 Nederlands letterkunde 
Eindtermen: Examenprogramma Nederlandse taal en literatuur vwo Domein E Literatuur & Referentiekader taal 4F 
Toetsduur: 25 minuten 
Beoordeling: 2 examinatoren (docenten Nederlands) 
De informatie die hier vermeld wordt, correspondeert met het Examenreglement en het PTA  

Dimensies m.b.t. ingeleverde 
boekenlijst (minimaal 12 titels, 3 
van voor 1880) 

Analyseren / Evalueren / Creëren Aantal 
beschikbare 
vragen 

Weging/aantal punten 

Literaire 
competentie N4  

Literaire 
competentie N5 

Literaire 
competentie N6 

Dimensie 1 communiceren met 
inhoud en betekenis van gelezen 
literatuur 

Interpreterend 
lezen 

Letterkundig lezen Academisch lezen 16 Omdat er sprake is van 
diversiteit van 
inputvariabelen 
(complexiteit/niveau van 
de gelezen literatuur is 
afhankelijk van door 
kandidaat ingeleverde 
boekenlijst), is het aantal 
(volledige) antwoorden 
ten opzichte van het 
totale aantal/niveau van 
de gestelde vragen 
bepalend voor het aantal 
toe te kennen punten. 

Dimensie 2 communiceren met 
genre, stijl, procedé en 
personages van gelezen literatuur 

Interpreterend 
lezen 

Letterkundig lezen Academisch lezen 25 

Dimensie 3 communiceren met 
gelezen literatuur door leggen 
van tekstexterne verbanden 

Interpreterend 
lezen 

Letterkundig lezen Academisch lezen 24 

Dimensie 4 als individu over de 
gelezen literatuur communiceren 

Interpreterend 
lezen 

Letterkundig lezen Academisch lezen 19 

Dimensie 5 in samenspraak met 
anderen over gelezen literatuur 
communiceren 

Interpreterend 
lezen 

Letterkundig lezen Academisch lezen 9 

Aantal beschikbare vragen 44 26 23 93  
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Beoordelingsrubric mondeling examen Nederlands-Literatuur (SE) havo 

Datum: Voorwaardelijk criterium: de kandidaat heeft bij examinator 1 vóór de deadline een boekenlijst 
ingeleverd met minimaal 8 oorspronkelijk Nederlandse literaire werken van minimaal niveau 3.  
Als de kandidaat tijdens het examen benoemt dat hij/zij boeken niet gelezen heeft, wordt het 
examen beëindigd en kan geen resultaat worden toegekend. 

Kandidaat: 

Examinator 1: xxx xxx 

Examinator 2: xxx xxx 

Uit antwoorden, 
onderbouwing en 
toelichting op gestelde 
vragen blijkt dat de 
kandidaat: 

Geen of onvoldoende 
literaire competentie 
(zeer) beperkte 
literaire competentie 
(belevend, herkennend) 

Literaire competentie 
op niveau 3 enigszins 
beperkte literaire 
competentie 
(reflecterend lezen) 

Literaire competentie 
op niveau 4 enigszins 
uitgebreide literaire 
competentie 
(interpreterend lezen) 

Literaire competentie 
op niveau 5 uitgebreide 
literaire competentie 
(letterkundig lezen) 

Resultaat en 
eventuele toelichting 

beargumenteerd 
verslag kan uitbrengen 
van zijn leeservaringen 
met een aantal door 
hem geselecteerde 
werken 
 
literaire tekstsoorten 
kan onderscheiden en 
literaire begrippen kan 
hanteren in de 
interpretatie van 
literaire teksten 
 
de gelezen werken kan 
plaatsen in de tijd 
waarin ze zijn 
geschreven  

- Begrijpen en 
interpreteren door 
navertellen 
- Tekstinterne 
eigenschappen 
herkennen door 
beschrijven personages 
en samenvatten 
- Tekstexterne 
verbanden leggen door 
benoemen populaire 
genres 
- Individuele mening 
bestaat voornamelijk 
uit voorbeelden 
- Communiceren door 
generalisaties 

- Begrijpen en 
interpreteren door 
oorzaak-gevolg 
benoemen 
- Tekstinterne 
eigenschappen 
herkennen: beschrijven 
perspectief 
- Tekstexterne 
verbanden leggen door 
benoemen van normen 
en waarden 
- Individuele mening 
bestaat uit meerdere 
invalshoeken 
- Communiceren door 
interesse in mening 
van anderen 

- Begrijpen en 
interpreteren van 
betekeniselementen 
- Tekstinterne 
eigenschappen 
herkennen duidelijke 
stijlbreuk/verhaallijn 
- Tekstexterne 
verbanden leggen door 
abstraheren van eigen 
gevoel/ervaring 
- Individuele mening 
bestaat uit compositie 
beoordelen 
- Communiceren door 
toelichten standpunten 
a.d.h.v. analyse 

- Begrijpen en 
interpreteren 
afwijkingen van eigen 
werkelijkheid  
- Tekstinterne 
eigenschappen: stijl- 
middelen herkennen  
- Tekstexterne 
verbanden: vanuit 
eigen/maatschappelijke 
opvattingen reageren 
- Individuele mening: 
eigen, lezersgerichte 
benadering verwoorden 
- Communiceren: eigen 
mening afzetten tegen 
andere meningen 

 

  0-5,4 punten     

  5,5-6 punten    

 6,1-8 punten   

 8,1-10 punten  
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Beoordelingsrubric mondeling examen Nederlands-Literatuur (SE) vwo 

Datum:  Voorwaardelijk criterium: de kandidaat heeft bij examinator 1 vóór de deadline een boekenlijst 
ingeleverd met minimaal 12 (waarvan 3 voor 1880) oorspronkelijk Nederlandse literaire werken van 
minimaal niveau 3/4. Als de kandidaat tijdens het examen benoemt dat hij/zij boeken niet gelezen 
heeft, wordt het examen beëindigd en kan geen resultaat worden toegekend. 

Kandidaat: 

Examinator 1: xxx xxx 

Examinator 2: xxx xxx 

Uit antwoorden, 
onderbouwing en 
toelichting op gestelde 
vragen blijkt dat de 
kandidaat: 

Onvoldoende literaire 
competentie (zeer tot 
enigszins beperkt) 
(belevend, herkennend, 
reflecterend) 

Literaire competentie 
op niveau 4 enigszins 
uitgebreide literaire 
competentie 
(interpreterend lezen) 

Literaire competentie 
op niveau 5 uitgebreide 
literaire competentie 
(letterkundig lezen) 

Literaire competentie 
op niveau 6 zeer 
uitgebreide literaire 
competentie 
(academisch lezen) 

Resultaat en 
eventuele toelichting 

beargumenteerd 
verslag kan uitbrengen 
van zijn leeservaringen 
met een aantal door 
hem geselecteerde 
werken 
 
literaire tekstsoorten 
kan onderscheiden en 
literaire begrippen kan 
hanteren in de 
interpretatie van 
literaire teksten 
 
de gelezen werken kan 
plaatsen in historisch 
perspectief 

- Begrijpen en 
interpreteren door 
navertellen/oorzaak-
gevolg 
- Tekstinterne 
eigenschappen: 
samenvatten, 
beschrijven 
personages/perspectief  
- Tekstexterne 
verbanden leggen door 
benoemen van normen 
en waarden 
- Individuele mening: 
benoemt invalshoeken 
- Communiceren door 
interesse in mening 
van anderen 

- Begrijpen en 
interpreteren van 
betekeniselementen 
- Tekstinterne 
eigenschappen 
herkennen duidelijke 
stijlbreuk/verhaallijn 
- Tekstexterne 
verbanden leggen door 
abstraheren van eigen 
gevoel/ervaring 
- Individuele mening 
bestaat uit compositie 
beoordelen 
- Communiceren door 
toelichten standpunten 
a.d.h.v. analyse 

- Begrijpen en 
interpreteren: 
afwijkingen van eigen 
werkelijkheid  
- Tekstinterne 
eigenschappen: stijl- 
middelen herkennen  
- Tekstexterne 
verbanden: vanuit 
eigen/maatschappelijke 
opvattingen reageren 
- Individuele mening: 
eigen, lezersgerichte 
benadering 
verwoorden 
- Communiceren: eigen 
mening afzetten tegen 
andere meningen 

- Begrijpen en 
interpreteren: moeilijk 
toegankelijke teksten  
- Tekstinterne 
eigenschappen: 
diachronische 
vergelijking benoemen 
- Tekstexterne 
verbanden: 
intertekstualiteit 
herkennen/benoemen  
- Individuele mening: 
competitie met experts 
- Communiceren: 
expertise van anderen 
gebruiken voor 
ontwikkeling 

 

 0-5,4 punten     

  5,5-6 punten    

 6,1-8 punten   

 8,1-10 punten  
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Examenvragen  
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Niveau 3 reflecterend  

Dimensie 1: met literatuur communiceren: tekst begrijpen en interpreteren (inhoud en betekenis) 

1. Beschrijf het tijdsverloop in het boek. 

2. Beschrijf oorzaak-gevolg relaties in het boek. 

3. Waar gaat het boek over (thema)? Wat zegt het boek over dit thema? 

4. Als ik zeg … (examinator), licht dan eens toe hoe het boek betekenis geeft aan dit motief. 

5. Op welke wijze is er sprake van een metafoor in dit boek (met gerichte steun examinator)? 

Dimensie 2: met literatuur communiceren: tekstinterne eigenschappen herkennen (genre, stijl, 

procedé en personages) 

1. Wat maakt dit boek tot literatuur (in vergelijking met lectuur)? 

2. Is de manier waarop de personages uit het boek communiceren realistisch 

(monoloog/dialoog)? Kun je een voorbeeld uit het boek noemen om je standpunt te 

onderbouwen? 

3. Kun je een voorbeeld noemen van een perspectiefwisseling in het verhaal? 

4. Kun je een voorbeeld noemen van een ´open plek´ in het verhaal? 

5. Kun je een voorbeeld geven van een ´onverwachte wending´ in het boek? 

6. Is er sprake van ´vertraging´ en/of ´versnelling´ in het verhaal (verklaar je antwoord)? 

7. Wat vind je van de ontknoping van het verhaal/boek? 

8. Welke invloed heeft het hoofdpersonage op … (boekpersonage/gebeurtenis door 

examinator)? 

9. Welke invloed heeft … (boekpersonage/gebeurtenis door examinator) op het 

hoofdpersonage? 

10. Kun je twee (of meer) personages uit het boek beschrijven die opvallend verschillend zijn? 

Hoe dan? 

11. Kun je twee (of meer) personages uit het boek beschrijven die opvallend hetzelfde zijn? Hoe 

dan? 

12. Hoe zou je het hoofdpersonage (of ander personage door examinator) typeren in één woord 

(verlegen, brutaal, enthousiast, onzeker etc.)? 

13. Wie is/zijn belangrijk voor de hoofdpersoon (eenvoudig sociogram)? Hoe dan? 

Dimensie 3: met literatuur communiceren: tekstexterne verbanden leggen 

1. Wat zou jij gedaan hebben als … (situatieschets uit boek door examinator)? 

2. Zou jij ook … (emotie benoemd door examinator) geworden zijn wanneer … (situatieschets 

uit boek door examinator)? 

3. Van welke situatie in het boek heb jij iets geleerd? Wat dan? 

4. Van welke situatie uit het boek heb je iets over jezelf geleerd (positief/negatief)? Wat dan? 

5. Wanneer is in het boek sprake van correct moreel gedrag? Hoezo? 

6. Wanneer is in het boek sprake van moreel incorrect gedrag? Hoezo? 

7. Is in het boek sprake van onaanvaardbaar gedrag? Hoezo? 

8. Wat vind je van … (situatie uit het boek door examinator)? Hoezo? 

9. Kun je een gebeurtenis/persoon uit het boek linken aan een historische gebeurtenis 

(bijvoorbeeld WOII, 9-11, Bijlmerramp, migratie, tsunami, MH-17 etc.)? 

10. Kun je de thematiek uit het boek in verband brengen met (actuele) maatschappelijke 

thema´s (kindermishandeling, genderproblematiek, emancipatie, criminaliteit, vluchtelingen 

etc.)? 
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11. Kun je een voorbeeld/voorbeelden noemen waarbij in het boek sprake is van 

vertraging/versnelling van het verhaal? 

12. Kun je een voorbeeld/voorbeelden noemen waarbij in het boek sprake is van 

perspectiefwisseling binnen/buiten het verhaal? 

13. Kun je motieven binnen/buiten het verhaal noemen die je herkent? 

14. Kun je nog andere boeken noemen van deze auteur? 

15. Kun je nog andere boeken noemen over dit thema? 

Dimensie 4: over literatuur communiceren: individueel 

1. In hoeverre komen jouw normen en waarden overeen met de normen en waarden in het 

boek? 

2. Vond je dit boek leerzaam/interessant/geen van beide (kennis, vorming)? Hoezo? 

3. Wat heeft dit boek met jou te maken? 

4. Wat heeft dit boek met de werkelijkheid te maken? 

5. Wat heeft dit boek met het vergroten van je woordenschat te maken? 

6. Wat heeft de structuur (opbouw) van dit boek met jouw manier van verhalen 

vertellen/teksten schrijven te maken? 

7. Waren de karakters uit het boek herkenbaar voor je? Hoezo (examinator kan helpen door 

het noemen van een vreemd karakter uit het boek)? 

8. Wat is het verschil tussen een leuk boek en een goed boek? 

9. In welk boek komt een voor jou vreemde wereld voor? Hoezo? 

10. In welk boek komt een voor jou spannende wereld voor? Hoezo? 

11. Wat maakt een boek voor jou interessant? Hoezo? 

12. Wanneer zet een boek je aan het denken? 

13. Welk medium zou je kiezen om je kennis uit te breiden: een boek/mondeling raadplegen van 

een expert/internet/anders? Hoezo? 

14. Wanneer zet literatuur/een film/game je aan het denken? 

Dimensie 5: over literatuur communiceren: met anderen 

1. Over welk boek/welke film/games zou je met anderen willen praten? Wat zou je dan 

vertellen? Wat zou je van anderen willen weten? 

2. Ik vind … (naam van een boek door examinator) een goed boek. Welke vraag zou jij mij 

stellen om te achterhalen of jij dat boek zou willen lezen? 

3. Ik vind … (naam van een boek door examinator) een spannend boek. Welke vraag zou jij mij 

stellen om te achterhalen of jij dat boek ook spannend vindt? 

4. Van welk boek heb je een flaptekst en/of uittreksel gelezen dat helemaal/helemaal niet bleek 

te kloppen? Hoezo? 

5. Welk boek ben je gaan lezen naar aanleiding van wat een ander je over het boek vertelde? 

Klopte wat je gehoord had? Hoezo? 
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Niveau 4 interpreterend  

Dimensie 1: met literatuur communiceren: tekst begrijpen en interpreteren (inhoud en betekenis) 

1. In hoeverre verwijst dit boek naar herkenbare werkelijkheid (met steun voorbeelden 

examinator)? 

2. Is dit een psychologische roman? Hoezo (eventueel ondersteunende voorbeelden 

examinator)? 

3. Welke vraag/vragen staan in dit boek centraal? 

4. Welke opvallende motieven komen in dit boek aan de orde? 

5. Welke niet direct voor de hand liggende motieven kun je in het verhaal/boek ontdekken 

(eventueel gerichte steun door examinator)? 

6. Kun je het thema van het boek verbinden met één of meerdere motieven uit het boek? 

7. Welke motieven uit het boek kun je relateren aan het thema van het boek? 

8. Welke metaforen worden door de auteur gebruikt in het boek? 

9. Zou … (situatiebeschrijving examinator) een metafoor kunnen zijn? Hoezo? 

Dimensie 2: met literatuur communiceren: tekstinterne eigenschappen herkennen (genre, stijl, 

procedé en personages) 

1. Herken je stijlbreuken (onverwacht gebruik van verouderde woorden, een positieve toon 

plotseling afwisselen met negativiteit etc.) in het verhaal? Hoezo? 

2. Welk vertelperspectief herken je in het verhaal? 

3. Blijft het vertelperspectief in het gehele verhaal hetzelfde? Hoezo? 

4. Hoe is het tijdsverloop in het verhaal? 

5. Wat gebeurt er met de verhaallijn in het boek? 

6. Hoe brengt de schrijver spanning in het verhaal (of hoe komt het dat spanning ontbreekt)? 

7. Is de informatie die de lezer krijgt betrouwbaar? Waar komt dat door? 

8. Wat kun je zeggen over het morele gedrag van de personages in het verhaal? 

9. Hoe zijn de verhoudingen tussen de personages in het verhaal (sociogram)? 

Dimensie 3: met literatuur communiceren: tekstexterne verbanden leggen 

1. In welk personage uit het verhaal kun jij je goed verplaatsen? Hoezo? 

2. In welke personage uit het verhaal kun jij je niet verplaatsen? Hoezo? 

3. Kun jij je in … (personage benoemd door examinator) verplaatsen? Hoezo wel/niet? 

4. Zou jij als personage in dit boek toegevoegd kunnen worden? Wat zou dan je rol zijn? 

5. Welke (nu nog niet beschreven rol) zou jij in dit boek als personage willen vervullen? Hoezo? 

6. Als … (personage benoemd door examinator) in plaats van … (emotie benoemd door 

examinator) … (emotie benoemd door examinator) zou zijn. Welke invloed heeft dat dan op 

het verhaal? 

7. Welk gedrag zou … (personage benoemd door examinator) vertonen als … (situatie benoemd 

door examinator)? Hoezo? 

8. Kun je motieven uit het verhaal relateren aan het thema van het verhaal? Hoezo? 

9. Wat kun je vertellen over de functie van ´ruimte´ in dit boek? 

10. Wat kun je vertellen over de functie van ´tijd´ in dit boek? 

11. Vanuit welk perspectief (of perspectieven) is dit boek geschreven? 

12. Ken je andere boeken waarin dit perspectief gebruikt wordt? 

13. Ken je andere romans/gedichten/non-fictie van deze auteur? 
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Dimensie 4: over literatuur communiceren: individueel 

1. Dit is een knap geschreven boek, want … 

2. Dit is een mooi boek, want … 

3. Benoem het verschil tussen een boek dat je in één keer uitgelezen hebt en een boek waar je 

niet doorheen kwam. 

4. Wat maakt dat een auteur soms kiest voor een onbetrouwbare verteller? 

5. Wat vind je van de verteller in … (examinator noemt boektitel)? 

6. Hoe zou jij en eigen literaire smaak omschrijven (welke boeken vind je mooi)? Welke 

kenmerken hebben die boeken? 

7. Kun je een rode draad benoemen in de boeken op je lijst? Hoezo? 

8. Wat is het verschil tussen boeken die je in de brugklas las en de boeken die je nu leest? 

9. Wanneer beleven lezers plezier aan literatuur (boek/film/games)? En jij? 

10. Welke titel heeft het boek dat jou aan het denken zet? 

Dimensie 5: over literatuur communiceren: met anderen 

1. Als … (naam examinator 1) beweert dat … (boektitel benoemd door examinator) een prachtig 

boek is en … (naam examinator 2) beweert dat het een boek is waar je niet doorheen komt, 

wat zou dan jouw vraag aan de examinatoren zijn? 

2. In hoeverre komt de inhoud van … (examinator benoemt boektitel) overeen met je eigen 

leven? Kun jij je antwoord analyseren? 

3. Wat weet je over de achtergrond van … (naam van auteur op boekenlijst kandidaat)? 
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Niveau 5 letterkundig  

Dimensie 1: met literatuur communiceren: tekst begrijpen en interpreteren (inhoud en betekenis) 

1. Herken je in dit boek mythologische symbolen (examinator benoemt een voorbeeld)? 

2. Kun je dit verhaal ook filosofisch benaderen (examinator benoemt een voorbeeld)? 

3. Wat is het centrale thema van het boek? Welke passages en motieven zorgen daarvoor? 

4. Kun je enkele motieven noemen die je hebt moeten ´ontdekken´ (letterlijk!) omdat ze niet 

direct herkenbaar waren? Hoe heb je ze uiteindelijk gevonden? 

5. Welke metaforen en bijbehorende betekenis heb je ontdekt in het boek? 

Dimensie 2: met literatuur communiceren: tekstinterne eigenschappen herkennen (genre, stijl, 

procedé en personages) 

1. Aan welke afspraken (conventies) heeft de auteur van … (examinator benoemt boektitel) zich 

wel/niet gehouden met betrekking tot genre, periode en personages? 

2. Welke stijlmiddelen (ironie, paradox etc.) gebruikt de auteur van … (examinator benoemt 

boektitel)?  

3. Wat is de opbouw van dit boek? Benoem structuurkenmerken. 

4. Welke vertelconventies (perspectieven) herken je in dit boek? 

5. Kun je het gedrag van … (examinator benoemt romanpersonage) verklaren? Hoezo? 

6. Wat is de cultuurhistorische context van dit verhaal? Klopt het gedrag van de personages 

binnen deze context? Hoezo? 

Dimensie 3: met literatuur communiceren: tekstexterne verbanden leggen 

1. In hoeverre komt de werkelijkheid in … (examinator benoemt boektitel) overeen met jouw 

opvattingen en principes? Kun je analyseren wat de verschillen/overeenkomsten zijn in 

normen en waarden van de boekpersonages en van jou? 

2. Kun je … (examinator benoemt historisch literaire titel) in verband brengen met de actualiteit 

in onze maatschappij? 

3. Kun je de maatschappelijke functie van … (examinator benoemt (historisch) literaire titel) 

benoemen en daarop reflecteren? 

4. Wat vind je van … (examinator benoemt werk uit de migranten literatuur)? Wat zijn de 

cultuurverschillen/overeenkomsten met het boek en jouw culturele achtergrond? 

5. Kun je … (examinator benoemt boektitel) plaatsen in een cultuurhistorische, 

maatschappelijke context? Hoezo? 

6. Kun je de historische waarde van … (examinator benoemt boektitel) benoemen? (spiegel van 

een tijdperk)  

Dimensie 4: over literatuur communiceren: individueel 

1. Waaruit blijkt waardering/afkeur van lezers over … (examinator benoemt literair werk)? Wat 

vind jij van de auteursintentie van dit boek?  

2. Waaruit blijkt waardering/afkeur van lezers over … (examinator benoemt literair werk)? Wat 

vind jij van de literaire stroming waartoe dit boek gerekend wordt? 

3. In hoeverre kan een literair werk dat niet past bij jouw lezerssmaak toch waardevol zijn? 

(Examinator kan aanvullen met voorbeelden) 

4. Is literatuur kunst waar je van kunt genieten? Hoezo? 

5. Wat wordt bedoeld met de poëtica van de auteur? 

6. Hoe zou je eigen smaak voor literatuur omschrijven? 
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Dimensie 5: over literatuur communiceren: met anderen 

1. Wat betekenen boekrecensies in het literaire landschap? 

2. In hoeverre vind jij het belangrijk dat recensenten/lezers/media hun mening geven over 

boektitels? 

3. Wat is er volgens jou veranderd in het literaire landschap gedurende de laatste 50 jaar? Of is 

alles hetzelfde gebleven? 
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Niveau 6 academisch 

Dimensie 1: met literatuur communiceren: tekst begrijpen en interpreteren (inhoud en betekenis) 

1. Welke verhaallagen kun je benoemen in … (examinator benoemt boektitel)? 

2. Welk thema heeft dit boek? Kun je het thema relateren aan andere literaire werken, 

kunstwerken, ervaringen, ideeën etc.? 

Dimensie 2: met literatuur communiceren: tekstinterne eigenschappen herkennen (genre, stijl, 

procedé en personages) 

1. Hoe zou je de stijl van deze auteur karakteriseren? 

2. Wat vind je van het taalgebruik van deze auteur? Hoezo? 

3. Als je het gehele oeuvre van deze auteur beschouwt, welke ontwikkeling kun je dan 

beschrijven? 

4. Hoe verhoudt de poëtica van deze auteur zich tot zijn werk? (examinator vraagt eventueel 

naar een specifieke titel van de auteur) 

5. Welke verteltechniek/verteltechnieken herken je in … (examinator benoemt boektitel)? 

6. Kun je een voorbeeld geven van een raamvertelling? (examinator vraagt eventueel naar 

specifieke titel) 

7. Welke psychoanalytische motieven herken je in … (examinator benoemt boektitel)? 

8. Hoe zou je de personages uit … (examinator benoemt boektitel) karakteriseren? 

9. Welke ontwikkeling maakt het hoofdpersonage uit … (examinator benoemt boektitel) door? 

10. Wat zijn de overeenkomsten/verschillen tussen het hoofdpersonage uit … (examinator 

benoemt boektitel) en … (examinator noemt boektitel)? (diachronische vergelijking) 

Dimensie 3: met literatuur communiceren: tekstexterne verbanden leggen 

1. Noem enkele voorbeelden van intertekstualiteit uit … (examinator benoemt boektitel). 

2. Tot welke stroming behoort … (examinator benoemt boektitel)? Welke kenmerken uit deze 

stroming passen bij dit boek? 

3. Kun je dit boek in verband brengen met andere disciplines (klassieke oudheid, bijbel, religie, 

filosofie, kunst, andere literaturen)? 

4. Naar welke andere werken wordt in dit boek verwezen (intertekstualiteit)? 

5. Wat zijn de overeenkomsten/verschillen tussen literaire werkelijkheid en de werkelijkheid 

van een kunstwerk (schilderij, beeld etc.)? 

Dimensie 4: over literatuur communiceren: individueel  

1. Welke vragen riep de interactie met de tekst (examinator benoemt boektitel) bij je op? 

2. Kun jij uitleggen wanneer een boek volgens experts ´goed´ is? In hoeverre komt dit overeen 

met jouw persoonlijke smaak? 

3. In hoeverre ben je het eens met de bewering dat literatuur een middel is om greep te krijgen 

op de werkelijkheid? Kun je een voorbeeld geven van een boek waarvoor dit inderdaad 

geldt? 

Dimensie 5: over literatuur communiceren: met anderen 

1. Als … (naam examinator 1) beweert dat … (boektitel benoemd door examinator) een prachtig 

boek is en … (naam examinator 2) beweert dat het een boek is waar je niet doorheen komt, 

wat zou dan jouw vraag aan de examinatoren zijn? 

2. Met welke schrijver zou je in gesprek willen gaan en wat zou je eerste vraag zijn? 

3. Over welk boek zou je met een expert willen praten en wat zou dan je belangrijkste vraag 

zijn? 
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Richtlijnantwoorden 
 

Bij deze toets is het niet mogelijk om standaard richtlijnantwoorden te geven. De door de kandidaat 

gegeven antwoorden worden beoordeeld door de examinatoren. Beide examinatoren moeten 

bevoegde en bekwame literatuurdocenten zijn. Bij twijfel over een gegeven antwoord overleggen de 

examinatoren na afloop van het examen. Indien zij niet tot overeenstemming kunnen komen, vervalt 

de vraag. 
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Bijlage: Voorbeeld examendossier  
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Beoordelingsrubric mondeling examen Nederlands-Literatuur (SE) vwo 

Datum:  Voorwaardelijk criterium: de kandidaat heeft bij examinator 1 vóór de deadline een boekenlijst 
ingeleverd met minimaal 12 (waarvan 3 voor 1880) oorspronkelijk Nederlandse literaire werken van 
minimaal niveau 3. Als de kandidaat tijdens het examen benoemt dat hij/zij boeken niet gelezen 
heeft, wordt het examen beëindigd en kan geen resultaat worden toegekend. 

Kandidaat: xxx xxx 

Examinator 1: xxx xxx 

Examinator 2: xxx xxx 

Uit antwoorden, 
onderbouwing en 
toelichting op gestelde 
vragen blijkt dat de 
kandidaat: 

Onvoldoende literaire 
competentie (zeer tot 
enigszins beperkt) 
(belevend, herkennend, 
reflecterend) 

Literaire competentie 
op niveau 4 enigszins 
uitgebreide literaire 
competentie 
(interpreterend lezen) 

Literaire competentie 
op niveau 5 uitgebreide 
literaire competentie 
(letterkundig lezen) 

Literaire competentie 
op niveau 6 zeer 
uitgebreide literaire 
competentie 
(academisch lezen) 

Resultaat en 
eventuele toelichting 

beargumenteerd 
verslag kan uitbrengen 
van zijn leeservaringen 
met een aantal door 
hem geselecteerde 
werken 
 
literaire tekstsoorten 
kan onderscheiden en 
literaire begrippen kan 
hanteren in de 
interpretatie van 
literaire teksten 
 
de gelezen werken kan 
plaatsen in historisch 
perspectief 

- Begrijpen en 
interpreteren door 
navertellen/oorzaak-
gevolg 
- Tekstinterne 
eigenschappen: 
samenvatten, 
beschrijven 
personages/perspectief  
- Tekstexterne 
verbanden leggen door 
benoemen van normen 
en waarden 
- Individuele mening: 
benoemt invalshoeken 
- Communiceren door 
interesse in mening 
van anderen 

- Begrijpen en 
interpreteren van 
betekeniselementen 
- Tekstinterne 
eigenschappen 
herkennen duidelijke 
stijlbreuk/verhaallijn 
- Tekstexterne 
verbanden leggen door 
abstraheren van eigen 
gevoel/ervaring 
- Individuele mening 
bestaat uit compositie 
beoordelen 
- Communiceren door 
toelichten standpunten 
a.d.h.v. analyse 

- Begrijpen en 
interpreteren: 
afwijkingen van eigen 
werkelijkheid  
- Tekstinterne 
eigenschappen: stijl- 
middelen herkennen  
- Tekstexterne 
verbanden: vanuit 
eigen/maatschappelijke 
opvattingen reageren 
- Individuele mening: 
eigen, lezersgerichte 
benadering 
verwoorden 
- Communiceren: eigen 
mening afzetten tegen 
andere meningen 

- Begrijpen en 
interpreteren: moeilijk 
toegankelijke teksten  
- Tekstinterne 
eigenschappen: 
diachronische 
vergelijking benoemen 
- Tekstexterne 
verbanden: 
intertekstualiteit 
herkennen/benoemen  
- Individuele mening: 
competitie met experts 
- Communiceren: 
expertise van anderen 
gebruiken voor 
ontwikkeling 

 

 0-5,4 punten     

  5,5-6 punten    

 6,1-8 punten  7,5 

 8,1-10 punten  
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  Niveau 

1.  Anoniem (z.j.) Van den vos Reynaerde. Bulkboek, Amsterdam, 

Bulkboeken De Literaire Klassiekers, deel 2 

3 

2.  G.A. Bredero Klucht van de koe.  3 

3.  Anoniem (z.j.) Karel ende Elegast. Bulkboek, Amsterdam, 

Bulkboeken De Literaire Klassierkers, deel 1 

3 

4.  Multatuli (1860) Max Havelaar of De koffieveilingen der 

Nederlandsche Handelmaatschappij. Veen, Amsterdam, 17e druk 

(2006) 

5 

5.  Hella S. Haasse Fenrir.  4 

6.  W. F. Hermans Het behouden huis,  4 

7.  Harry Mulisch De aanslag, 4 

8.  J. Bernlef Sneeuw 4 

9.  William Elsschot Het dwaallicht 4 

10.  E.J. Potgieter Jan, Jannetje en hun jongste kind 4 

11.  Remco Campert Het leven is vurrukkulluk 4 

12.  Simon Vestdijk Terug tot Ina Damman 5 
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Bijlage: Gekleurde Vraagkaarten (separaat bestand) 
 

 


