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Voorwoord 

Voor u ligt mijn bachelorscriptie, het resultaat van drie jaar kennis en ervaring vergaren 

tijdens de opleiding Taalwetenschap. Deze scriptie was nooit als zodanig tot stand gekomen 

zonder de hulp van een aantal mensen. Als eerste wil ik mijn scriptiebegeleidster Jetske 

Klatter-Folmer bedanken, voor haar vele meedenken, goede feedback en oprechte 

enthousiasme over het onderwerp. Door haar ben ik zo bevoorrecht geweest een scriptie te 

schrijven over een onderwerp dat mijzelf echt aanspreekt en nog niet naar voren is gekomen 

gedurende mijn opleiding. Niet alleen bij deze scriptie heeft Jetske een belangrijke rol 

gespeeld, bij mijn gehele bacheloropleiding heeft zij me op veel momenten geholpen. Zonder 

haar zou het een stuk lastiger zijn geweest mijn bachelor binnen drie jaar te behalen.  

Ook wil ik mijn moeder, Thera Hengeveld, bedanken. Zij heeft veel meegedacht over mijn 

scriptie en heeft er grotendeels voor gezorgd dat ik mijn onderzoek uit kon voeren op de 

basisschool waar zij nu werkt. Ook Alka Beekman, één van de leerkrachten uit groep 3, wil ik 

bedanken voor haar flexibiliteit en haar wil om haar klas mee te laten werken. Uiteraard wil ik 

ook de directie van basisschool De Wingerd bedanken voor het mogen uitvoeren van dit 

onderzoek. Veel dank gaat ook uit naar Michelle Bosch: zonder haar hulp bij het voorlezen 

had het data verzamelen veel meer tijd en moeite gekost. Mijn broer, Huub, wil ik bedanken 

voor het doorlezen van mijn conceptversie en het geven van feedback. Mijn vriend, verdere 

familie en huisgenoten hebben de afgelopen tijd veel geduld met mij gehad, met me 

meegedacht en me tips gegeven: heel erg bedankt voor jullie steun. Als laatste wil ik alle 

kinderen die deel hebben genomen aan mijn onderzoek bedanken: zonder hen was deze 

scriptie er natuurlijk niet geweest.  

Veel leesplezier!   
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Abstract 

Een sprookje is meer dan een mooi, amuserend verhaal. Het is een verrijkende vorm van 

kunst, die door zijn toegankelijkheid ingezet kan worden bij de moeilijkste taak van het 

opvoeden: het kind zichzelf en de wereld om zich heen te laten begrijpen. In dit kwalitatieve 

onderzoek probeer ik antwoord te geven op de vraag: Welke boodschappen halen leerlingen 

uit groep 3 en groep 6 uit het sprookje De Kikkerkoning? Uit dit sprookje zijn veel 

boodschappen te halen; deze heb ik door middel van literatuuronderzoek en eigen interpretatie 

uitgebreid beschreven. In een semigestructureerd interview stelde ik vervolgens 10 leerlingen 

uit groep 3 en 10 leerlingen uit groep 6 vragen over het sprookje De Kikkerkoning, dat direct 

voorafgaand aan het interview voorgelezen was. De leerlingen uit groep 3 noemden 

gemiddeld 3,1 boodschappen, bij groep 6 was het gemiddelde 3,9 boodschappen. Bij de 

leerlingen uit groep 3 kwam voornamelijk naar voren dat je geen ruzie moet maken maar 

aardig moet zijn. Bij de leerlingen uit groep 6 werd het meest genoemd dat je niet te verwend 

moet zijn. Veel boodschappen werden door beide groepen uit het sprookje gehaald, maar de 

frequenties van de genoemde boodschappen waren erg verschillend per groep. De 

aanzienlijke hoeveelheid boodschappen die uit het sprookje De Kikkerkoning zijn gehaald, 

laat in mijn ogen zien dat dit sprookje echt bij kan dragen aan de opvoeding en aan de 

zoektocht naar antwoorden op vragen over het leven. Het laat zien dat de problemen die de 

kinderen tegenkomen in hun dagelijks leven, niet alleen bij hen voorkomen.   

 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

Het sprookje is een vorm van literatuur met een eeuwenoude geschiedenis. Volgens 

Schuurman (1946) stamt het eerst bekende, schriftelijk vastgelegde, sprookje uit ongeveer 

1300 voor Christus. Dit is het verhaal “De twee broeders”, in de Egyptische Papyrus van prins 

Seti Minephtah. Het voor ons erg bekende werk van de Duitse gebroeders Grimm, dat zelfs op 

de Werelderfgoedlijst van Unesco staat (Maliepaard, 2005), komt uit 1819. Een sprookje is 

niet alleen een mooi verhaal met als doel de lezer te amuseren. Het is ook een unieke en 

verrijkende vorm van kunst, omdat het volledig te begrijpen is door kinderen, zo vindt de 

Amerikaanse kinderpsycholoog en schrijver Bettelheim (1976). Omdat het zo toegankelijk is, 

kan het goed ingezet worden om kinderen zichzelf en de wereld te laten begrijpen, en wie 

weet is dat wel de sleutel van het eeuwenoude succes van deze verhaalvorm.  

Bettelheim (1976) beschrijft dat de meest belangrijke, maar ook de moeilijkste taak van het 

opvoeden van een kind is om hem of haar te helpen met het vinden van de betekenis van het 

leven. Het kind moet zichzelf tijdens zijn ontwikkeling beetje bij beetje leren begrijpen, zodat 

hij anderen ook beter kan begrijpen en zich uiteindelijk op zo’n manier verbonden kan voelen 

met hen dat dit wederzijds betekenisvol kan zijn en tevredenheid biedt. Om de diepere 

betekenis te ontdekken, moet iemand kunnen geloven dat hij op een zeker moment een 

significante bijdrage kan leveren aan het leven. Om dat te kunnen geloven, moet een kind 

weten hoe het de dagelijkse problemen van zijn leven aanpakt. Sprookjes kunnen bijdragen 

aan dit proces. Ze beginnen, veel meer dan andere vormen van kinderliteratuur, daar waar het 

kind zich bevindt op psychologisch en emotioneel niveau. Het sprookje sluit aan bij de 

belevingswereld van een kind. Dit is belangrijk, want een verhaal kan nieuwsgierigheid 

wekken, maar om ook een leven te kunnen verrijken moet het verhaal tot de verbeelding van 

het kind spreken en het kind helpen om emoties te kunnen plaatsen. Het kind moet voldoen 

aan allerlei verwachtingen, van zichzelf en van buitenaf, en de problemen waar kinderen 

tegenaan lopen worden in sprookjes besproken, zonder er kleinerend over te doen. De interne 

processen worden gerepresenteerd door de figuren en de acties in het verhaal, waardoor ze 

extern en begrijpelijk worden gemaakt. Een kind vertrouwt op dat wat het sprookje hem leert, 
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omdat de kijk op het leven in een sprookje overeenkomt met de kijk op het leven van het kind 

zelf. Een sprookje biedt voorbeelden van tijdelijke en permanente oplossingen voor de 

moeilijkheden waar een kind mee worstelt, en daar kan een kind erg veel van leren 

(Bettelheim, 1976).  

Een korte en bondige beschrijving van problemen uit het dagelijks leven is het karakteristieke 

element van een sprookje. Het kind komt in aanraking met het probleem in zijn meest 

essentiële vorm: het sprookje versimpelt alle situaties met weglating van details en met 

gebruik van typische, niet-unieke karakters, zonder de slechte kant van het leven weg te laten. 

Sprookjes representeren de echte wereld, door niet alleen maar rozengeur en maneschijn te 

beschrijven. Verschillende karakters, zoals bijvoorbeeld goed en slecht, worden tegenover 

elkaar neergezet wat het voor het kind gemakkelijk maakt om dit verschil te herkennen, en 

hierover te leren (Bettelheim, 1976).  

Ook de Nederlandse psychiater en schrijver Schuurman (1946) erkent het belang van 

sprookjes in de zoektocht naar de betekenis van het leven en de rol van het kind zelf daarin. 

Volgens hem gaat het om één vraag: hoe kom ik als individueel vertegenwoordiger der 

mensheid tot mijn bestemming? Zeer veel, zo niet alle sprookjes houden zich volgens hem 

bezig met deze vraag. Er bestaat een direct verband tussen sprookjes en de grote 

gebeurtenissen in iemands leven, namelijk de geboorte, de puberteit, het huwelijk en de dood. 

Sprookjes vertolken de drang tot expressie van de mens. Sprookjes houden de lezer of hoorder 

een spiegel voor zodat hij zichzelf zal leren kennen, en leggen vaak de vinger op de zere plek. 

Maar, “ze onthullen niet slechts den status quo, maar wijzen ook voorwaarts. Hèt vitale 

probleem van den mensch is steeds, “hoe kom ik tot mijn bestemming?” Hierop geven ze 

merkwaardigerwijs volstrekt geen vaag antwoord, want, hoe meer men zich in de sprookjes 

verdiept, hoe meer men verrast wordt door de veelzijdige uitwerking van de 

dieptepsychologische problemen, die ons ook nu nog dagelijksch bezig houden. Er komt, als 

men ’t zoo zou mogen noemen, een onbewust ‘weten’ der menschheid in tot uitdrukking, dat 

al in de oudste tijden aanwezig schijnt te zijn geweest.” (Schuurman, 1946:19) 

Bettelheim (1976) bespreekt sprookjes ook aan de hand van een theorie van de Oostenrijkse 

psychiater Sigmund Freud. Freud maakt binnen het menselijk brein onderscheid in het id, ego 

en superego. Het id is een onderbewust mechanisme dat werkt op twee soorten energie: Eros, 

de seksuele energie, en Tanatos, de woede (McLeod, 2008). Het ego probeert deze twee 

energieën in bedwang te houden, waardoor veel mensen in hun dagelijks leven normaal 

functioneren. Het ego houdt rekening met de realiteit, het id doet dat niet. Het id is dan ook 

iets instinctiefs. Volgens Freud komt het id veel tot uiting in dromen, wanneer het 

egomechanisme zijn werk niet goed doet. Het superego is het beeld dat mensen hebben van 

hun ideale zelf, plus het bewustzijn. De normen en waarden die door de omgeving zijn 

meegegeven, liggen hierin besloten. Wanneer het ego toegeeft aan het id, kan het superego 

ervoor zorgen dat de persoon in kwestie zich schuldig voelt (McLeod, 2008). Het superego is 

de grote tegenstander van het id, het ego bemiddelt tussen id en superego. Deze drie delen van 

het menselijk brein komen volgens Bettelheim (1976) in sprookjes terug.  

Door bestudering van bovenstaande theorieën over sprookjes is mijn idee voor deze scriptie 

geboren. Ik heb een kwalitatief onderzoek opgesteld waarin ik probeer te ontdekken welke 

boodschappen kinderen uit twee verschillende leeftijdsgroepen uit het sprookje De 

Kikkerkoning halen. Mijn beschrijvende onderzoeksvraag is dan ook als volgt: Welke 

boodschappen halen leerlingen uit groep 3 en groep 6 uit het sprookje De Kikkerkoning? 

Om tot het antwoord op deze vraag te kunnen komen, zal ik eerst een viertal deelvragen 

beantwoorden, namelijk:  
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1. Welke boodschappen kunnen uit het sprookje De Kikkerkoning gehaald worden?  

2. Welke boodschappen halen leerlingen uit groep 3 uit het sprookje? 

3. Welke boodschappen halen leerlingen uit groep 6 uit het sprookje?  

4. Welke verschillen zijn er tussen groep 3 en groep 6 wat betreft de boodschappen die 

ze uit het verhaal halen?  

De eerste deelvraag kan ik beantwoorden door middel van literatuuronderzoek en eigen 

observatie. Voor de tweede en derde deelvraag maak ik gebruik van een semigestructureerde 

vragenlijst, die ik afneem bij kinderen uit beide groepen, nadat ik het sprookje aan hen voor 

heb gelezen. Voor deelvraag nummer vier analyseer ik de antwoorden op deelvraag twee en 

drie.  

Eén van de kenmerkende eigenschappen van kwalitatief onderzoek is dat de waarnemingen 

van eminent belang zijn, “omdat zij op een natuurlijke wijze toegang verschaffen tot de 

leefwereld van de onderzochten”, aldus Wester & Hijmans (2003:7). Helemaal omdat ik voor 

dit onderzoek met kinderen werk vind ik het erg prettig om mijn data op een zo natuurlijk 

mogelijke wijze te vergaren. Een ander voordeel van interviews is dat ik door kan vragen 

wanneer een antwoord onduidelijk is (Saunders et al., 2009).   

De keuze voor het sprookje De Kikkerkoning is niet willekeurig. Om meerdere redenen heb ik 

voor dit sprookje gekozen. Ten eerste komt er in dit sprookje een kind voor: een meisje. Zij is 

de hoofdpersoon in het verhaal. Haar leeftijd wordt niet genoemd, wat het voor leerlingen uit 

beide groepen gemakkelijk maakt om het meisje te zien als iemand van hun leeftijd. Een van 

de meest gehoorde eisen voor een goed kinderboek, is dat het kind zich moet kunnen 

identificeren met een figuur uit het boek, meestal de hoofdpersoon (Dasberg, 1981). De 

leeftijd maakt dit eenvoudiger, maar ook het feit dat het hier om een gezin gaat. Ik heb dan 

ook bewust voor een sprookje met voornamelijk menselijke figuren gekozen. Volgens 

historisch pedagoog Dasberg komen er twee winstpunten voort uit deze mogelijkheid tot 

identificeren met de hoofdpersoon: “Ten eerste kan het kind daardoor zich bewust worden van 

eigen capaciteiten en tekorten, van eigen wensen en verwachtingen en soms antwoord krijgen 

op eigen vragen en twijfels. Het kan ook ervaren dat zijn probleem niet uniek is, maar door 

meer mensen, kinderen, wordt ervaren en dat het dus niet iets abnormaals is. Ten tweede zal 

de eventuele boodschap van het boek of de kennisoverdracht die het beoogt meer aanslaan 

naarmate het kind zich in het boek vinden kan” (Dasberg, 1981:80). 

Dat het hier gaat om een koninklijk gezin maakt volgens Dasberg (1981) voor de identificatie 

niet uit, maar ze beschrijft zelf al dat de meningen hierover erg verdeeld zijn: “Het gegeven 

dat de hoofdpersoon een kind is vindt men vaak nog onvoldoende voor de garantie van 

identificatie; dat kind in het boek zou ook net zo’n leefwereld moeten hebben als het lezende 

kind. Met andere woorden, een arbeiderskind zou de kans moeten hebben te lezen over een 

arbeidersmilieu, een boerenkind over een boerenmilieu, (…) en ga zo maar door” (Dasberg, 

1981:80). Cruys-Kruseman (1912, in Dasberg, 1981) vond dat arbeiderskinderen niets 

opschoten met verhalen over prinsen en prinsessen, omdat hun fantasie hen daar onmogelijk 

heen kan voeren. Dasberg beweert daarentegen dat jonge lezers zich met iets heel anders 

identificeren dan men denkt: “Niet met wat hij is, maar met wat hij wil zijn, niet met wat hij 

kent en beleeft, maar met wat hij zou willen kennen en beleven” (Dasberg, 1981:83). De 

Britse schrijfster Sutcliff constateerde naar aanleiding van het succes van haar boeken over 

verre tijden en vreemde culturen, dat “kinderen meestal verlangen naar het andere, het verre” 

(Sutcliff, z.j., in Dasberg, 1981:85). Omdat het hier over een prinses gaat kan het zijn dat de 

meisjes zich gemakkelijker identificeren dan de jongens, hoewel zij zich eerder kunnen 

identificeren met de kikker, die uiteindelijk een prins is. Omdat mijn onderzoeksvraag gaat 
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over het verschil in leeftijd en niet over het verschil in geslacht, ben ik van mening dat dit 

sprookje goed gebruikt kan worden voor dit onderzoek.  

Ik heb gekozen voor deze twee leeftijdsgroepen omdat de leerlingen in deze groepen zich in 

de voltooiingsfase van het taalverwervingsproces bevinden (Schaerlaekens, 2008). De 

voltooiingsfase speelt zich gemiddeld af vanaf de leeftijd van vijf jaar tot de leeftijd van tien 

jaar. In deze fase leren de kinderen lezen en schrijven. Dit proces van lezen en schrijven 

begint over het algemeen wanneer de kinderen in groep 3 zitten, ze zijn dan zes of zeven jaar 

oud. Kinderen in groep 6 zijn negen of tien jaar oud en bevinden zich in het slot van de 

voltooiingsfase.  

Een aspect dat voornamelijk in de voltooiingsfase aan bod komt, is de metalinguïstiek. Vooral 

in deze fase zien kinderen in dat taal niet alleen een functioneel systeem is, maar dat het ook 

creatief kan worden ingezet. Door middel van de gevorderde syntaxis, uitgebreide 

pragmatische vaardigheden en de cognitieve rijping, kunnen kinderen narratieve vaardigheden 

ontwikkelen. Een verhaal vereist een groot inlevingsvermogen in het standpunt, en dat een 

kind verhalen kan vertellen laat zien dat hij los kan komen van zijn egocentrische standpunt 

(Schaerlaekens, 2008). Dit zou ook gevolgen kunnen hebben voor het opvatten van een 

verhaal, in dit geval een sprookje.  

In deze laatste fase leren kinderen ook omgaan met beeldspraak en metaforen, en uiteindelijk 

spreekwoorden. Kinderen proberen deze beeldspraak en spreekwoorden, vooral aan het eind 

van deze fase, zelf te gebruiken en dit resulteert vaak nog in wat verbuigingen van de 

spreekwoorden. Wat het begrip betreft zullen kinderen beeldspraak vaak wel herkennen en 

wanneer ze dit nog niet volledig begrijpen zullen ze aan hun gesprekspartner vragen wat de 

spreker of schrijver bedoelt (Schaerlaekens, 2008). Sprookjes lijken vol te staan met 

beeldspraak, en ook de boodschappen die uit sprookjes gehaald kunnen worden zullen 

wellicht verhuld zijn in beeldspraak. Daarom wil ik kijken naar het verschil tussen kinderen 

die aan het begin en kinderen die aan het einde van deze fase staan, respectievelijk in groep 3 

en groep 6.  

Door de leerkracht van groep 6 is mij verteld dat leerlingen aan het eind van groep 4 beginnen 

met begrijpend lezen, tot die tijd gaat het slechts om technisch lezen. Bij groep 3 is dit 

begrijpend lezen nog niet aan bod gekomen. Wellicht is dit ook van invloed op het luisteren 

naar teksten en het interpreteren ervan. 

Ik verwacht dat er veel boodschappen uit het sprookje De Kikkerkoning te halen zijn en dat 

kinderen uit groep 6 deze boodschappen in hogere mate zullen herkennen en benoemen dan 

kinderen uit groep 3. Deze oudere kinderen zijn verder in hun taalverwervingsproces en 

kunnen zich beter inleven, waardoor ze het sprookje wellicht intenser zullen beleven en er 

meer van zullen oppikken. Daarnaast zijn kinderen uit groep 6 al verder op psychologisch en 

emotioneel niveau, en om die reden zullen ze de boodschappen eerder als zodanig herkennen. 

Bettelheim (1976) is een belangrijke bron voor deze scriptie, maar hij beschrijft in zijn boek 

dat deze niet gelezen kan worden als een wetenschappelijk betoog. Hij heeft wel enkele 

bronnen, maar gebruikt ook erg veel eigen interpretatie. Ik hoop met mijn scriptie zijn visie op 

een wetenschappelijke wijze te kunnen bekrachtigen.      

Hoofstuk 2: Methode 

2.1 Onderzoeksvraag en hypothese 

Voor de volledigheid van dit hoofdstuk herhaal ik hier mijn onderzoeksvraag en hypothese 

zoals ik die in het voorgaande hoofdstuk beschreven heb.  
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Mijn beschrijvende onderzoeksvraag is als volgt: Welke boodschappen halen leerlingen uit 

groep 3 en groep 6 uit het sprookje De Kikkerkoning? 

Om tot het antwoord op deze vraag te kunnen komen, zal ik eerst een viertal deelvragen 

beantwoorden, namelijk:  

1. Welke boodschappen kunnen uit het sprookje De Kikkerkoning gehaald worden?  

2. Welke boodschappen halen leerlingen uit groep 3 uit het sprookje? 

3. Welke boodschappen halen leerlingen uit groep 6 uit het sprookje?  

4. Welke verschillen zijn er tussen groep 3 en groep 6 wat betreft de boodschappen die 

ze uit het verhaal halen?  

Ik verwacht dat er veel boodschappen uit het sprookje De Kikkerkoning te halen zijn en dat 

kinderen uit groep 6 deze boodschappen in hogere mate zullen herkennen en benoemen dan 

kinderen uit groep 3. Deze oudere kinderen zijn verder in hun taalverwervingsproces en 

kunnen zich beter inleven, waardoor ze het sprookje wellicht intenser zullen beleven en er 

meer van zullen oppikken. Daarnaast zijn kinderen uit groep 6 al verder op psychologisch en 

emotioneel niveau, en om die reden zullen ze de boodschappen eerder als zodanig herkennen.    

2.2 Deelnemers 

Basisschool 
Mijn onderzoek heb ik uit mogen voeren op Basisschool De Wingerd, te Twello. Ik heb deze 

school benaderd omdat dit mijn oude basisschool is en mijn moeder hier op dit moment 

leerkracht van groep 6 is. Omdat al snel duidelijk werd dat deze school positief tegenover het 

project stond, heb ik geen andere scholen hoeven te benaderen.   

Leerlingen 
Met de leerkrachten uit groep 3 en 6 heb ik afgesproken dat zij bepaalden welke leerlingen 

mee konden doen. Hierbij is afgesproken dat de kinderen die zouden kunnen deelnemen 

gemiddelde leerlingen zijn. Ze hebben geen klas overgeslagen en zijn niet blijven zitten, en ze 

zijn wat schoolprestaties betreft niet bijzonder sterk of zwak. Het Nederlands is de moedertaal 

van deze leerlingen. Nadat ik mijn project kort had uitgelegd (een reproductie van deze uitleg 

is te vinden in Bijlage 3) vroegen de leerkrachten aan de kinderen wie er mee wilden doen. In 

beide groepen waren dit meer kinderen dan ik mee kon nemen in mijn onderzoek en daarom 

is er gebruik gemaakt van loting. In totaal kwamen er 21 kinderen uit deze loting: 10 kinderen 

uit groep 3 en 11 kinderen uit groep 6. Deze groepen waren gelijk verdeeld: vijf jongens en 

vijf meisjes uit beide groepen, plus een meisje uit groep 6 bij wie ik een testonderzoek kon 

afnemen. De kinderen die uit deze loting kwamen kregen een toestemmingsformulier (zie 

paragraaf 2.3) mee naar huis.  

Uiteindelijk heb ik de resultaten van 20 kinderen mee kunnen nemen in de analyses. Na 

uitvoering van het onderzoek bleek dat één van de jongens uit groep 6, participant 6.6, toch 

een keer was blijven zitten; de resultaten van deze jongen heb ik om die reden niet 

meegenomen in de analyse.  

Ik heb vooraf een testonderzoek afgenomen. Aan de hand van deze test, kon ik mijn 

vragenlijst aanpassen als ik dat nodig achtte. Omdat ik na het uitvoeren van het testonderzoek 

de af te nemen vragenlijst niet had aangepast, heb ik besloten om de resultaten van de 

leerlinge die aan het testonderzoek had deelgenomen, participant 6.1, toe te voegen aan de 

database. Zo kwam ik weer op een gelijke verdeling uit wat betreft leeftijdscategorieën. De 

uiteindelijke verdeling is nu dus als volgt: 5 meisjes en 5 jongens uit groep 3, 6 meisjes en 4 

jongens uit groep 6. In groep 3 varieerde de leeftijd op het moment van afname van 6 jaar en 

3 maanden tot 7 jaar en 1 maand. De leeftijd van de leerlingen uit groep 6 varieerde van 9 jaar 
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en 2 maanden tot 10 jaar en 3 maanden. In tabel 1 zijn de leeftijden en het geslacht  van de 

leerlingen weergegeven. Ook staat hierbij aangegeven of de leerlingen het sprookje al kenden 

of niet. De volgorde waarin de leerlingen bij mij kwamen was willekeurig. Bij groep 3 liet de 

leerkracht het aan mij over en wisselde ik de jongens en meisjes af. In groep 6 was er al op het 

bord geschreven wie de volgende leerling was, maar ook hier was de volgorde willekeurig 

gekozen.  

Tabel 1: De benodigde gegevens van de participanten 

Groep 3 Leeftijd  

(jaar & 

maanden) 

Geslacht Sprookje 

bekend? 

Groep 6 Leeftijd 

(jaar &  

maanden) 

Geslacht Sprookje 

bekend? 

P3.1 6;3 Meisje Een 

beetje 

P6.1 9;7 Meisje Ja 

P3.2 7;1 Jongen Nee P6.2 9;2 Meisje Ja 

P3.3 6;6 Meisje Nee P6.3 9;5 Meisje Nee 

P3.4 6;4 Jongen Ja P6.4 10;2 Meisje Ja 

P3.5 6;5 Meisje Een 

beetje 

P6.5 10;3 Jongen Nee 

P3.6 6;8 Jongen Weet ik 

niet 

P6.7 10;2 Meisje Een 

beetje 

P3.7 7;1 Meisje Nee P6.8 9;5 Jongen Ja 

P3.8 7;0 Jongen Ja P6.9 10;2 Jongen Nee 

P3.9 6;10 Meisje Ja P6.10 10;3 Meisje Ja 

P3.10 7;1 Jongen Nee P6.11 9;10 Jongen Nee 
 

2.3 Dataverzameling 

Toestemming  
Ik heb een format van een toestemmingsformulier van de Radboud Universiteit Nijmegen 

aangepast zodat deze op mijn onderzoek van toepassing was. Hierin staat beschreven hoe het 

onderzoek in zijn werk gaat en dat kinderen vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. De 

ouders/verzorgers van de kinderen hadden de mogelijkheid om tot twee weken na het 

uitgeven van dit formulier bezwaar aan te geven. Dit formulier is zowel door mij als door de 

directeur van de basisschool ondertekend. Alle ouders gingen akkoord. Het formulier is te 

vinden in Bijlage 6. Op dit formulier staat de handtekening van de directeur niet, die versie is 

alleen gekopieerd voor de leerlingen, niet meer ingescand.  

Vragenlijst 

Voor dit project maak ik gebruik van een semigestructureerde vragenlijst. In principe is de 

vragenlijst gestructureerd: alle vragen die ik opgesteld heb stelde ik aan alle kinderen. Wel 

heb ik incidenteel doorgevraagd op een antwoord van een kind, wat de afname 

semigestructureerd maakt. De volgende vragen heb ik (in deze of vergelijkbare vorm) aan alle 

kinderen gesteld:  

1. Wat kun je vertellen over de prinses? 

2. Wat zou jij gedaan hebben in haar plaats? 

3. Hoe vind je het gedrag van de prinses? 

4. Wat kun je vertellen over de koning? 

5. Wat zou jij gedaan hebben als je de koning was? 
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6. Wat vind je van het gedrag van de koning? 

7. Wat kun je vertellen over de kikker? 

8. Wat zou jij gedaan hebben als je de kikker was?  

9. Wat vind je van het gedrag van de kikker?  

10. Wat vond je van de opvoeding van de prinses? 

11. Van sprookjes kun je vaak iets leren, er zit een soort boodschap in: weet jij welke 

boodschap de schrijver van dit sprookje wilde vertellen? 

12. Kende je dit sprookje al?  

Deze vragen staan ook in Bijlage 2. Voornamelijk bij vraag 11 varieerde ik met de 

formulering, met name bij groep 3. Variaties erop zijn bijvoorbeeld ‘Van sprookjes kun je 

vaak een beetje leren over wat goed en wat slecht is. En wat denk je dat de schrijver van dit 

sprookje jou probeerde te leren?’ of ‘Van sprookjes kun je vaak dingen leren, over wat goed 

en slecht is, er zit een soort boodschap in. Wat denk je dat de schrijver van het sprookje je 

probeerde te vertellen, probeerde te leren?’ Ik varieerde hiermee omdat de vraag voor groep 3 

best lastig kan zijn. Ik probeerde tijdens de rest van het gesprek af te tasten hoe ik deze vraag 

kon stellen en nam mijn ervaringen uit voorgaande gesprekken mee in mijn afweging.  

Procedure  
Voor de afname van het onderzoek waren aparte ruimtes op school beschikbaar, waar de 

kinderen zo min mogelijk afgeleid werden. Het onderzoek heb ik verspreid over 4 dagen 

uitgevoerd. Wanneer een kind binnenkwam, vroeg ik of het nog wist wat er ging gebeuren. 

De meeste kinderen konden me vertellen dat ze een sprookje te horen kregen, maar wisten 

niet meer wat er dan precies gedaan moest worden. Ik vertelde ze dat ik/we inderdaad een 

sprookje voor ging(en) lezen en dat ik ze daarna wat vragen over het sprookje ging stellen. 

Daarbij benadrukte ik dat alle antwoorden goed waren, er konden geen foute antwoorden 

worden gegeven. Daarnaast vroeg ik of ik het gesprek op mocht nemen, waarbij ik vermeldde 

dat alleen ik daar naar zou luisteren. Verder zou niemand dit te horen krijgen. Tenslotte vroeg 

ik of de leerling zelf al een vraag vooraf had of dat we konden beginnen. Een reproductie van 

deze introductietekst is te vinden in Bijlage 3. 

Wanneer het onderzoek kon beginnen, werd eerst het gehele sprookje voorgelezen. Hierbij 

werd ik geholpen door Michelle Bosch, vanwege gezondheidsredenen van mijn kant. Het 

voorlezen kostte mij bij de eerste twee onderzoeksdagen nog teveel moeite. Michelle liep op 

dat moment stage in groep 6 en heeft voor mij de sprookjes voorgelezen. Bij het voorlezen 

konden de leerlingen het boek met plaatjes zien. Tijdens het voorlezen heeft geen van de 

kinderen tussentijds gereageerd. Iedereen uit groep 6 luisterde aandachtig, twee kinderen uit 

groep 3 keken veel om zich heen tijdens het voorlezen, maar dit hoeft niet te betekenen dat 

hun aandacht niet bij het sprookje was. Ik heb dan ook bij geen van de leerlingen een stuk 

tekst moeten herhalen. Direct na het voorlezen nam ik de vragenlijst af. De afnametijd 

varieerde in groep 3 van 3:06 minuten tot 8:34 minuten. In groep 6 varieerde de afnametijd 

van 3:53 minuten tot 7:39 minuten.  

De kinderen zijn achteraf beloond met een zakje snoep. Ze wisten niet dat ze dit kregen, dus 

hun motivatie om mee te doen was intrinsiek.  

Materialen 
Het sprookje dat ik gebruikt heb in dit onderzoek is De Kikkerkoning, in de uitvoering van 

Jacques Vriens (2013). Vanwege de lengte van dit uitgetypte sprookje, is dit bijgevoegd als 
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Bijlage 1 en niet op deze plaats opgenomen. Er zijn veel varianten van elk sprookje, maar 

volgens Von Franz (1996) is de basis van de sprookjes in alle jaren dat ze al gelezen of 

gehoord worden niet veel veranderd. Veel sprookjes zijn in taalgebruik erg gedateerd en 

daardoor een stuk minder begrijpelijk voor kinderen van nu. Jacques Vriens heeft de 

sprookjes opgeschreven met begrijpelijk en aantrekkelijk taalgebruik, zonder de verhalen erg 

te moderniseren.  

Elk onderzoekje heb ik opgenomen met het programma Garageband, wat standaard op een 

Macbook Air staat. Hiervoor is geen extra microfoon nodig, het enige wat ik dus nodig had 

was mijn laptop. Op deze manier kon ik elk gesprek woordelijk terugluisteren, en kon ik op 

het moment van onderzoek mijn aandacht bij de kinderen houden zonder hen af te leiden door 

mee te typen. Voordat ik het opnameprogramma aanzette, heb ik hiervoor toestemming 

gevraagd aan de leerlingen en uitgelegd dat dit alleen gebeurde zodat ik het gesprek later 

terug kon luisteren en uit kon werken. Niemand had bezwaar. De data is anoniem opgeslagen.  

2.4 Analyse 

Nadat ik de data verzameld heb, ben ik de gesprekken gaan annoteren. De annotaties van de 

gesprekken van groep 3 zijn terug te vinden in Bijlage 4, die van groep 6 in Bijlage 5. De data 

werden hierdoor een stuk overzichtelijker, zodat ik daarna kon gaan analyseren. Om dit op 

een efficiënte manier te doen, heb ik alle mogelijke boodschappen een kleur gegeven en ben 

ik in alle annotaties met deze kleuren gaan werken. Zo kon ik gemakkelijk en snel de voor mij 

belangrijke punten uit een annotatie halen en hoefde ik niet iedere keer het gehele gesprek 

terug te lezen.  

Dit is een kwalitatief onderzoek: ik heb dan ook geen statistische berekeningen uitgevoerd, 

maar ik heb de data op basis van de in de inleiding genoemde theorieën geanalyseerd door 

middel van interpretaties en argumentaties. De resultaten en conclusies houd ik niet strikt 

gescheiden zoals gebruikelijk is bij een kwantitatief onderzoek. Deze fases zijn volgens 

Beukema (2003) bij rapportage over kwalitatief onderzoek met elkaar vervlochten. Zou ik 

deze onderdelen als twee aparte hoofdstukken weergeven, dan zou dit leiden tot veel 

herhaling, wat ten koste gaat van de leesbaarheid en het begrip. Op basis van de bevindingen 

van Beukema (2003) heb ik de fases samengevoegd in het volgende hoofdstuk, ‘Resultaten en 

interpretaties’.  

Hoofdstuk 3: Resultaten en interpretaties 

3.1 Mogelijke boodschappen uit De Kikkerkoning   

In deze paragraaf beantwoord ik de eerste deelvraag van deze scriptie, namelijk: welke 

boodschappen kunnen uit het sprookje De Kikkerkoning gehaald worden? 

Het volledig uitgetypte sprookje is te vinden in Bijlage 1. Samengevat gaat het verhaal als 

volgt: Prinses Rosalinde wordt flink verwend door haar vader, de koning. Ze krijgt alles wat 

ze vraagt. De koningin vindt dat het wel wat minder kan, en op een dag besluit de koning 

daarin mee te gaan. Hij zegt ‘nee’ tegen zijn dochter, en prinses Rosalinde wordt zo boos dat 

ze wegloopt met haar gouden bal. Wanneer ze huilend bij een vijver zit, rolt de bal in het 

water. Een kikker kan haar helpen, maar vraagt als beloning wat liefde van haar: hij wil van 

haar bordje eten, uit haar bekertje drinken en in haar bedje slapen. Bovendien wil hij een 

nachtzoen voor het slapengaan. De prinses stemt in, maar wanneer de kikker de bal boven 

water brengt, gaat ze er snel vandoor, zodat de kikker haar niet bij kan houden. Wanneer de 

kikker de volgende dag bij het paleis aankomt, maar de prinses snel de deur voor zijn neus 

dichtgooit, vraagt de koning wat er aan de hand is. De prinses vertelt wat er gebeurd is en de 

koning zegt: ‘Rosalinde, wat je beloofd hebt moet je doen.’ Zo gebeurt het dat de kikker 

diezelfde avond nog bij haar in bed ligt en een kus opeist. Prinses Rosalinde geeft die en 
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walgt er zo van, dat ze de kikker tegen de muur aan gooit. Dan verandert de kikker in een 

prins. Prins Amadero was betoverd door een heks, en prinses Rosalinde heeft hem gered. Ze 

worden verliefd, vertrekken naar het paleis van prins Amadero waar ze nog lang en gelukkig 

zullen leven.  

In het verhaal verandert de prinses van een meisje in een jonge vrouw. Aan de hand van de 

groei naar volwassenheid ga ik verschillende boodschappen bespreken. Bettelheim (1975) 

benoemt ook het enorm versnelde volwassen worden van de prinses. Waar het meisje eerst 

een onbezorgd leven leidt, waarbij ze alles krijgt wat ze maar kan wensen, wordt het al snel 

gecompliceerder. Het verwennen stopt, ze loopt weg en raakt een dierbaar bezit kwijt. 

Wanneer de bal in het diepe, donkere water valt, is de naïviteit verloren en de doos van 

Pandora geopend, aldus Bettelheim (1975:287). Volgens Bettelheim verliest de prinses met 

haar bal ook haar kinderlijke onschuld. Aan het einde van het sprookje is de prinses 

volwassen: ze verlaat het ouderlijk nest om samen te wonen met de man die haar liefde bleek 

te zijn. Zo komt de prinses in sneltreinvaart langs allerlei problemen en de daarbij behorende 

oplossingen, waarvan de lezer of luisteraar weer iets kan leren.  

Een eerste les die uit het verhaal gehaald kan worden, gaat over het nakomen van beloftes. 

Met de belofte die de prinses maakt, wetende dat ze die niet na gaat komen, denkt ze niet na 

over de consequenties. Maar het moreel haalt haar al snel in. Het superego komt in beeld, 

voornamelijk in de vorm van haar vader, de koning: hoe meer de prinses weigert te voldoen 

aan de wensen van de kikker, hoe krachtiger de koning weerwoord geeft en haar wijst op de 

beloftes die ze heeft gedaan en na moet komen, hoe vreemd ze ook zijn. Dit leidt tot een 

verantwoordelijkheidsgevoel, en uiteindelijk leidt het tot de liefde tussen de prinses en de 

prins (Bettelheim, 1975). Belofte maakt schuld is dan ook één van de boodschappen die de 

kinderen uit het sprookje kunnen halen.  

Waar het meisje in het begin nog alleen is en vooral aan het spelen is, komt daar opeens de 

kikker bij. Hoe meer de kikker van de prinses vraagt, hoe meer de prinses van hem walgt, 

helemaal wat betreft het aanraken. De prinses groeit hierdoor wel wat betreft intimiteit. 

Wanneer de kikker om de kus vraagt, weigert ze niet meer zodanig dat de koning zich ermee 

komt bemoeien, ze neemt na een beetje tegensputteren toch zelf het risico en de 

verantwoordelijkheid. Uiteindelijk, wanneer de kikker een prins blijkt te zijn, verandert haar 

gevoel van haat zelfs in liefde. Dit leert ons volgens Bettelheim dat iemand eerst moet kunnen 

voelen, voordat hij of zij kan liefhebben. Negatieve gevoelens zijn hierbij beter dan geen 

gevoelens. Ik trek deze boodschap iets breder: een ieder moet leren omgaan met zijn of haar 

gevoelens.  

Het ouderschap leidt in het geval van dit sprookje tot het vormen van het superego, het creëert 

een verantwoordelijk geweten (Bettelheim, 1975, p. 289). Het geweten is van belang bij 

geluk. Doordat de koning en koningin blijven benadrukken dat beloftes schuld maken, komen 

de prinses en de prins bij elkaar. De ouders zijn verantwoordelijk voor het geluk van de 

prinses en een boodschap die de kinderen hieruit kunnen halen is dat het belangrijk is naar je 

ouders te luisteren.   

De prinses komt lange tijd in het sprookje erg verwend over. Ze verwacht alles te krijgen wat 

ze wil, ook al heeft ze al zo veel, en ze kan het hierdoor niet hebben wanneer ze een keer 

‘nee’ hoort. De koning wijst haar erop dat hij haar veel te veel verwend heeft en dat dat niet 

goed is, hierop raakt de prinses overstuur. De twee boodschappen die de kinderen hieruit 

kunnen hieruit opmaken zijn dat je niet te verwend moet zijn en dat je gelukkig moet zijn met 

wat je hebt.  
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De kikker blijft volhouden bij de prinses: hij laat het er niet bij zitten wanneer de prinses van 

hem wegrent, maar hij gaat haar achterna en de volgende dag bereikt hij het paleis. Hij krijgt 

uiteindelijk wat hem beloofd is. Een boodschap die kinderen dus ook uit dit verhaal kunnen 

halen is dat de aanhouder wint.   

Iets wat ook uit dit sprookje afgeleid kan worden, is dat je je niet door vooroordelen moet 

laten leiden. Mensen, en in dit geval ook dieren, verdienen altijd een kans, op basis van 

uiterlijk alleen bijvoorbeeld kun je geen goede indruk krijgen van iemand. Dit verwoordt de 

kikker zelf al in dit sprookje : “Ik ben geen schoonheid, maar ik heb een goed hart.” De 

kikker, die in eerste instantie verafschuwd werd door de prinses, blijkt uiteindelijk de liefde 

van haar leven te zijn.  

Iets wat misschien ook nog uit het verhaaltje opgemaakt kan worden, is dat eerlijkheid op zijn 

plek zou zijn. Als de kikker eerlijk had verteld wat er met hem gebeurd was, en wat er nodig 

was om weer een prins te worden, had de prinses hem misschien direct willen helpen en was 

er wat ellende bespaard gebleven.  

In dit sprookje is het ruziemaken iets waar zowel de koning als de prinses niets mee 

opschieten: de koning is ongerust en de prinses verdwaalt. Ook heeft de prinses er helemaal 

geen baat bij om naar te doen tegen de kikker, daar heeft ze alleen zichzelf mee omdat ze 

uiteindelijk toch moet doen wat ze beloofd heeft. Een les die kinderen hieruit kunnen halen is 

dat je geen ruzie moet maken maar aardig moet zijn.  

Samengevat zijn de boodschappen die uit dit sprookje gehaald kunnen worden de volgende: 

- Belofte maakt schuld 

- Je moet leren om te gaan met je eigen gevoelens 

- Het is belangrijk te luisteren naar je ouders 

- Je moet niet te verwend zijn 

- Je moet gelukkig zijn met wat je hebt 

- De aanhouder wint 

- Je moet iedereen een kans geven en niet op vooroordelen afgaan 

- Eerlijkheid duurt het langst 

- Je moet geen ruzie maken maar aardig zijn 

3.2 Resultaten en interpretaties groep 3 

De mogelijke boodschappen die besproken zijn in paragraaf 3.1 houd ik aan als kapstok om 

de resultaten van de leerlingen te ordenen. Ik voeg hier een kopje ‘Overige’ aan toe, omdat 

het uiteraard mogelijk is dat de kinderen andere boodschappen uit het sprookje halen dan ik 

heb besproken. In Tabel 2 is weergegeven wat de leerlingen uit groep 3 uit het sprookje halen. 

De codes staan voor de participanten, zoals ze weergegeven zijn in Tabel 1 in de 

methodesectie. Wanneer ik een code dikgedrukt heb, wil dit zeggen dat het hier gaat om het 

antwoord op de vraag: Van sprookjes kun je vaak iets leren, er zit een soort boodschap in: 

weet jij welke boodschap de schrijver van dit sprookje wilde vertellen? Bij de niet-

dikgedrukte codes zijn de boodschappen verweven in antwoorden op andere vragen.  

 
Tabel 2: Groep 3 - Het aantal genoemde voorkomens van de boodschappen in het sprookje De Kikkerkoning 

 Herkend Verwoord Tegengesproken 

Belofte maakt schuld P3.1 P3.5, P3.8 P3.10 

Je moet leren om te 

gaan met je eigen 

gevoelens 

P3.2, P3.3, P3.7, 

P3.10 
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Het is belangrijk te 

luisteren naar je 

ouders 

P3.7 P3.4, P3.10  

Je moet niet te 

verwend zijn 

P3.1, P3.2, P3.5, 

P3.7, P3.8 

 P3.1, P3.4, P3.7, 

P3.9, P3.10 

Je moet gelukkig 

zijn met wat je hebt 

 P3.5  

De aanhouder wint P3.1, P3.7   

Je moet iedereen een 

kans geven en niet 

op vooroordelen 

afgaan 

   

Eerlijkheid duurt het 

langst 

   

Je moet geen ruzie 

maken maar aardig 

zijn 

P3.1 P3.3, P3.7, P3.9, 

P3.10 

 

Overig  P3.7, P3.10  

 

Zoals te zien is in Tabel 2 haalt bijna iedereen meerdere boodschappen uit het sprookje, alleen 

de antwoorden van P3.6 waren niet in overeenstemming met één van de boodschappen (of 

onder te schalen bij ‘Overig’). Wat opvallend is, is dat veel kinderen wel veel boodschappen 

verwoorden of herkennen bij andere vragen, maar dit lang niet altijd benoemen bij de vraag: 

Van sprookjes kun je vaak iets leren, er zit een soort boodschap in: weet jij welke boodschap 

de schrijver van dit sprookje wilde vertellen? Deze kinderen pikken dit dus wel op uit het 

verhaal, maar zien dit niet specifiek als iets wat ze leren van het sprookje. Zo wist P3.2 over 

de prinses te vertellen dat ze eigenlijk niet zo veel cadeautjes moest krijgen, maar op 

bovengenoemde vraag kon hij geen antwoord geven. In totaal zijn er in de gesprekken met de 

leerlingen uit deze groep 31 uitspraken voorbijgekomen die ik in één van de boodschappen 

kon indelen. Dit komt neer op 3,1 boodschappen per leerling. 11 van de 31 boodschappen zijn 

daadwerkelijk verwoord door de leerlingen, de andere herkend of tegengesproken.  

Het verschil in verwoorden en herkennen van een boodschap komt naar voren bij de 

boodschap ‘Je moet geen ruzie maken maar aardig zijn’. Een meisje (P3.1) vindt de prinses 

niet leuk. Na doorvragen bleek één van de redenen waarom deze leerling de prinses niet leuk 

vond te maken te hebben met het feit dat ze brutaal was tegen de koning. Het meisje vond de 

koning ook niet leuk, omdat hij ook brutaal was. Ze doelde hierbij op het gedeelte van het 

verhaal waar de koning en de prinses ruzie hadden. Een ander meisje (P3.9) gaf letterlijk aan 

dat de schrijver haar probeerde te leren dat je lief voor elkaar moet zijn. 

De hierboven beschreven boodschap, ‘Je moet geen ruzie maken maar aardig zijn’, werd veel 

genoemd door de leerlingen uit deze groep. Dat de prinses en de koning ruzie maakten 

keurden ze af. Verder hadden vier kinderen het over hoe de prinses omging met haar 

gevoelens; iemand vond haar maar flauw omdat ze zo boos deed tegen de kikker (P3.7). Drie 

kinderen herkenden of verwoordden zelfs dat de prinses haar beloftes na moest komen. Zo 

vond één meisje de prinses niet leuk omdat ze ‘de belofte niet wou doen’ (P3.5). Drie 

kinderen gaven aan dat je moet luisteren naar je ouders, waarvan één indirect. Zij (P3.7) gaf 

aan dat de prinses het aan haar ouders en hun manier van opvoeding te danken had dat ze een 

lieve prins had. Twee leerlingen vonden het goed dat de kikker toch naar het paleis was 

gegaan, ook al was de prinses weggelopen. Dit heb ik geplaatst bij herkenning van ‘De 

aanhouder wint’. Er was één leerling in deze groep die als boodschap uit het verhaaltje haalde 
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dat je gelukkig moet zijn met wat je hebt. Eén van de leerlingen, P3.10, vond het juist niet lief 

van de koning dat de prinses de kikker van hem moest zoenen. Ook noemde hij de kikker juist 

verwend, omdat hij alles wat hij vroeg ook gedaan kreeg: alles moest van de koning en 

koningin. Dit heb ik in Tabel 2 aangegeven als het tegenspreken van ‘Belofte maakt schuld’. 

Geen van de kinderen heeft het over het feit dat de kikker verzwijgt dat hij eigenlijk een prins 

is. Ook wordt niet genoemd dat iedereen een kans moet krijgen.   

Wat opvalt bij deze groep, is dat van de kinderen die de boodschap ‘Je moet niet te verwend 

zijn’ noemen, de helft dit tegenspreekt. Veel kinderen zien het verwennen juist als iets 

positiefs. Dit gaven veel kinderen aan bij de vraag over wat ze van de koning vonden. 

Kinderen noemden hem lief en goed. Als ik doorvroeg naar de reden, bleek dat ze zo over 

hem dachten doordat hij veel speelgoed gaf. Toch zijn er ook drie kinderen die het verwennen 

juist enkel als iets negatiefs zien. P3.8 gaf aan dat hij de opvoeding niet zo goed vond, omdat 

de prinses heel veel verwend werd. Vervolgens gaf hij bij de vraag over de boodschap uit het 

sprookje aan dat je een kind goed moet opvoeden. P3.1 en P3.7 lijken beide kanten van het 

verhaal wel te zien. Ik neem als voorbeeld twee fragmenten uit het gesprek met P3.1 (Q staat 

voor Question, A voor Answer, met andere woorden: Q ben ik als onderzoeker, A is in dit 

geval P3.1):  

Q: Wat zou jij hebben gedaan als je de prinses was? Zou je iets anders hebben gedaan in het 

verhaaltje? 

A: Ehm, ik zou gewoon, eh, gewoon niks vragen, alleen maar ehm, eh.. knuffels of zo, of, als 

iets stuk is, dat ik dat dan nieuw mag. Want ik zou niks eigenlijk vragen. Want ik heb thuis 

heel veel dingen waar ik bijna nooit mee speel *lacht*.  

Q: *lacht*, nou, goed zo. Wat kun je vertellen over de koning? 

A: De koning die geefde alles weg aan de kindje. 

Q: Ja, wat vond je daarvan? 

A: Ehm.. best aardig, maar.. Ja, best aardig. 

Q: Oké. En zou jij denk je hetzelfde hebben gedaan, als je de koning was? 

A: Eh, nee.  

Q: Wat zou jij anders hebben gedaan? 

A: Ik zou wat, van haar afpakken, als ze heel boos deed. Als ze vroeg of ze alles mag, dan zei 

ik ‘nee, dat mag niet’, want eh, want konings zijn meestal heel streng hè?  

Ook al verwoord deze leerlinge het verwennen niet, uit het eerste deel van dit fragment kan ik 

wel opmaken dat de leerlinge vindt dat de prinses te veel vraagt en dat het beter is om te 

spelen met alles wat je al in huis hebt dan telkens maar weer nieuwe dingen vragen. Wel vindt 

ze het aardig van de koning dat hij de prinses gaf wat ze wilde. De leerlinge gaf niet aan dat 

ze dit verkeerd vond, maar nuanceert het wel direct weer door aan te geven dat zij iets anders 

zou doen als zij de koning was geweest.  

Twee reacties heb ik bij ‘Overig’ gecategoriseerd. P3.7 benoemde dat het zielig is als iemand 

die alles al heeft nog meer krijgt, waardoor andere kinderen datzelfde niet kunnen krijgen 

omdat het weg is uit de winkel. Ze benoemde hierbij het verschil tussen de positie van de 

prinses die alles heel gemakkelijk kan krijgen en andere kindjes die ervoor moeten sparen, dus 

de ongelijkheid tussen kinderen. Iemand anders leert uit het sprookje dat je niet overal ‘ja’ 

maar ook niet overal ‘nee’ op moet zeggen (P3.10).  

Er kan een rangorde gemaakt worden met de boodschappen die kinderen halen uit dit 

sprookje. Bij deze rangorde heb ik niet alleen gekeken naar hoe vaak een boodschap benoemd 

werd, maar ook naar het verwoorden, herkennen of tegenspreken van de boodschap: 

verwoorden telt voor mij zwaarder dan herkennen en tegenspreken laat het herkennen en/of 
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verwoorden weer afzwakken. Zo zet ik ‘Je moet gelukkig zijn met wat je hebt’, wat één keer 

verwoord is, hoger in de ranglijst dan ‘De aanhouder wint’, wat twee keer herkend is. Ook 

plaats ik ‘Je moet niet te verwend zijn’ lager dan je zou verwachten naar aanleiding van het 

aantal kinderen dat de boodschap herkend heeft. Dit omdat deze boodschap ook vaak weer 

tegengesproken is. De lijst komt er als volgt uit te zien:  

1. Je moet geen ruzie maken maar aardig zijn. 

2. Het is belangrijk te luisteren naar je ouders. 

3. Je moet leren om te gaan met je eigen gevoelens. 

4. Belofte maakt schuld. 

5. Je moet niet te verwend zijn. 

6. Je moet gelukkig zijn met wat je hebt. 

7. Je moet niet overal ‘ja’ maar ook niet overal ‘nee’ op zeggen (overig). 

8. Kinderen moeten gelijk behandeld worden en evenveel mogelijkheden krijgen 

(overig). 

9. De aanhouder wint.  

Er is geen verschil te zien in kinderen die het sprookje al eerder hebben gehoord (P3.4, P3.8 

en P3.9) en kinderen voor wie het verhaal nieuw was. De antwoorden van de drie kinderen die 

het sprookje kenden waren niet uitgebreider of opvallender dan die van anderen.  

Wat me opviel tijdens de gesprekken met de leerlingen, is dat veel van hen de vraag naar de 

boodschappen erg lastig vonden. Ik varieerde de formulering van de vraag, zoals vermeld in 

de methodesectie. Dit ging naar mijn idee best goed: ik kreeg vaak niet de indruk dat de 

leerlingen de vraag niet snapten, maar dat ze het erg moeilijk vonden om een antwoord te 

geven op de vraag als zodanig. Er vielen veel stiltes na deze vraag, waardoor ik bij de ene 

leerling mijn vraag nog veel uitgebreider opnieuw heb geformuleerd dan bij de andere. Wel 

kwam na dit doorvragen vaak een antwoord; slechts bij één van de leerlingen kwamen we er 

helemaal niet uit. Een voorbeeld waar de leerling uiteindelijk wel een antwoord kon geven is 

te lezen in het volgende fragment (P3.1): 

Q: Van sprookjes kun je vaak een beetje leren over wat goed en wat slecht is. En wat denk je 

dat de schrijver van dit sprookje jou probeerde te leren?  

A: Best wel lastig. 

Q: Ja, klopt. Geeft ook niet als je het niet zo goed weet hoor. Maar denk je dat er dingen in 

zaten waarvan de prinses nu eigenlijk weet van ‘oh, dat was niet zo goed, wat ik eerst wel 

deed’?  

A: Ja. 

Q: En wat dan? 

A: Eh, dat ze alles wou wat ze krijgt, maar als ze later groot is, dan wil ze het nog, maar dan 

ehm, krijgt ze het niet meer van de papa en mama want dan moet ze het zelf allemaal kopen. 

 

3.3 Resultaten en interpretaties groep 6 

In Tabel 3 zijn de resultaten van groep 6 te vinden. Deze tabel is op dezelfde manier te lezen 

als de tabel in de vorige paragraaf; de codes staan voor de participanten zoals ze weergegeven 

zijn in Tabel 1 in de methodesectie. De dikgedrukte codes zijn antwoorden op de vraag: Van 

sprookjes kun je vaak iets leren, er zit een soort boodschap in: weet jij welke boodschap de 

schrijver van dit sprookje wilde vertellen? Bij de niet-dikgedrukte codes zijn de 

boodschappen verweven in antwoorden op andere vragen. 
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Tabel 3:  Groep 6 - Het aantal genoemde voorkomens van de boodschappen in het sprookje De Kikkerkoning 

 Herkend Verwoord Tegengesproken 

Belofte maakt schuld P6.1 P6.2, P6.3, P6.4, 

P6.5, P6.8, P6.11 

 

Je moet leren om te 

gaan met je eigen 

gevoelens 

P6.1, P6.2, P6.9   

Het is belangrijk te 

luisteren naar je 

ouders 

 P6.1  

Je moet niet te 

verwend zijn 

P6.1, P6.4, P6.11 P6.2, P6.3, P6.5, 

P6.7, P6.8, P6.9, 

P6.10 

 

Je moet gelukkig 

zijn met wat je hebt 

 P6.8  

De aanhouder wint P6.2, P6.3, P6.4, 

P6.5, P6.8 

  

Je moet iedereen een 

kans geven en niet 

op vooroordelen 

afgaan 

P6.5 P6.1  

Eerlijkheid duurt het 

langst 

P6.1, P6.2, P6.10   

Je moet geen ruzie 

maken maar aardig 

zijn 

 P6.10, P6.11  

Overig  P6.2 (2x) P6.4 (2x), 

P6.9 

 

 

In deze groep heeft elke leerling iets gezegd wat in te delen is in één van de boodschappen. 

Eén leerling (P6.7) heeft één boodschap verwoord, verder heeft iedereen drie of meer 

boodschappen herkend of verwoord. Wel moet ik hier een kanttekening bij plaatsen, omdat ik 

het deels aan mezelf kan wijten dat ik bij P6.7 maar één boodschap als antwoord kreeg. Dit 

illustreer ik aan de hand van onderstaand fragment:  

Q: Oké, en wat kun je vertellen over de kikker? 

A: Eh, ja, eigenlijk niet echt wat. 

Q: Oké, kun je nog een beetje vertellen wat ‘ie deed, en wat voor keuzes ‘ie maakte?  

A: Ehm, nou, hij maakte daar de keuze omdat ‘ie denk ik weer gewoon een mens wou zijn. 

Q: Ja, zou je dat ook hebben gedaan denk je? 

A: Ja, eigenlijk wel. 

Q: Oké. 

Hier had ik door moeten vragen op het antwoord: ‘hij maakte daar de keuze omdat ‘ie denk ik 

weer gewoon een mens wou zijn’, omdat ik nu niet precies weet op welke keuze dit meisje 

doelde. Ik schat in dat ik dit kan laten vallen onder ‘De aanhouder wint’, dat ‘ie toch achter de 

prinses aan ging en de belofte opeiste, maar omdat ik dit niet zeker weet kan ik dit niet 

meenemen in Tabel 3.  
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Veel kinderen verwoorden of herkennen veel boodschappen, niet altijd specifiek als antwoord 

op de vraag: Van sprookjes kun je vaak iets leren, er zit een soort boodschap in: weet jij welke 

boodschap de schrijver van dit sprookje wilde vertellen? Wel heeft bijna iedereen een goed 

antwoord, of zelfs meerdere antwoorden, op deze vraag kunnen geven. Slechts één leerling 

wist geen antwoord te geven wat in Tabel 3 in te delen zou zijn (P6.7). In totaal zijn er in de 

gesprekken met de leerlingen uit deze groep 39 uitspraken voorbijgekomen die ik in één van 

de boodschappen kon indelen. Dit zijn gemiddeld 3,9 boodschappen per leerling. 23 van deze 

boodschappen zijn daadwerkelijk verwoord door de leerlingen, 16 zijn er herkend. Geen van 

de boodschappen is tegengesproken.  

Het verschil in het herkennen en verwoorden van een boodschap komt mooi naar voren bij de 

boodschap ‘Je moet iedereen een kans geven en niet op vooroordelen afgaan’. P6.1 zegt 

letterlijk dat ze als boodschap uit dit sprookje haalt dat je iedereen een kans moet geven, waar 

P6.5 zegt: ‘het was een vieze kikker, alleen van binnen niet’. Hij heeft door dat het niet gaat 

om het uiterlijk, dat iemand mooi kan zijn door hoe hij is.  

Bij de leerlingen uit deze groep kwam verreweg het meest naar voren dat je niet te verwend 

moet zijn. Alle kinderen zagen dit verwennen duidelijk als iets negatiefs. Iets wat ook veel 

naar voren kwam was de boodschap ‘Belofte maakt schuld’. Zeven kinderen benoemden of 

herkenden dit. Vijf kinderen herkenden dat de aanhouder wint. Ze benoemden dat het slim 

was dat ‘ie terug ging, of dat hij daar gelijk in had. Drie kinderen hadden het over hoe de 

prinses omging met haar gevoelens, ook werd ‘Eerlijkheid duurt het langst’ door drie 

kinderen herkend. Zo zei P3.10 dat ze het wel raar vond dat de kikker niet zei dat hij eigenlijk 

een prins was. Zelf zou ze dat wel hebben gedaan want ze dacht dat de prinses dan wel uit 

zichzelf overstag ging om de kikker te kussen. Geen van de boodschappen werd geen enkele 

keer benoemd of herkend. Twee kinderen benoemden de boodschap ‘Je moet geen ruzie 

maken maar aardig zijn’. De boodschap ‘Je moet iedereen een kans geven en niet op 

vooroordelen afgaan’ werd één keer benoemd en één keer herkend. Zowel ‘Het is belangrijk 

te luisteren naar je ouders’ als ‘Je moet gelukkig zijn met wat je hebt’ werden één keer 

benoemd.  

Vijf reacties, van drie leerlingen, heb ik bij ‘Overig’ ingedeeld. Drie van deze reacties 

kwamen neer op het feit dat de kikker niet voor deze prinses zou moeten kiezen, omdat ze zo 

gemeen, niet lief en hebberig is. De kikker zou meer verdienen dan dat. De andere twee keren 

werd benoemd dat de koning niet zo met zijn geld moet strooien maar zuinig moet zijn op zijn 

geld. Omdat het hier ging om hoeveel de vader uitgaf en minder om hoe het meisje verwend 

werd, heb ik dit bij ‘Overig’ geplaatst.  

Er kan wederom een rangorde gemaakt worden met de boodschappen die kinderen halen uit 

dit sprookje. Bij deze rangorde heb ik, net als bij de resultaten van groep 3, niet alleen 

gekeken naar hoe vaak een boodschap benoemd werd, maar ook naar het verwoorden, 

herkennen of tegenspreken van de boodschap. Zo is de boodschap ‘Je moet geen ruzie maken 

maar aardig zijn’ twee keer verwoord, en de boodschap ‘Eerlijkheid duurt het langst’ drie keer 

herkend maar niet één keer verwoord. Om die reden zal de eerste boodschap hoger in de 

ranglijst komen dan de tweede boodschap. De lijst ziet er als volgt uit:  

1. Je moet niet te verwend zijn. 

2. Belofte maakt schuld. 

3. De kikker verdient beter dan deze prinses (overig).  

4. De aanhouder wint. 

5. Je moet geen ruzie maken maar aardig zijn. 

6. Je moet zuinig zijn op je geld (overig).  
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7. Eerlijkheid duurt het langst.  

8. Je moet iedereen een kans geven en niet op vooroordelen afgaan. 

9. Je moet leren om te gaan met je eigen gevoelens. 

10. Je moet gelukkig zijn met wat je hebt. 

11. Het is belangrijk te luisteren naar je ouders.  

Er zou een klein verschil kunnen zijn tussen de leerlingen die het sprookje al kenden en de 

leerlingen die het sprookje niet kenden, maar dit is geen duidelijk verschil. De drie leerlingen 

die vier of meer antwoorden gaven waar een boodschap in te vinden was, kenden het sprookje 

allemaal al wel, maar zij waren niet de enigen die het sprookje kenden. De anderen die het 

sprookje al kenden gaven evenveel antwoorden met boodschappen erin verweven als degenen 

die het sprookje niet kenden. Daarnaast kende degene met maar één boodschap in haar 

antwoorden het sprookje al wel een beetje.  

3.4 Verschillen en overeenkomsten tussen groep 3 en groep 6 

In beide groepen zijn in de resultaten veel boodschappen naar voren gekomen, maar er is wel 

een verschil in de hoeveelheid te zien. In groep 3 werden er gemiddeld 3,1 boodschappen per 

leerling genoemd, in groep 6 gemiddeld 3,9. Met 11 van de 31 boodschappen werd in groep 3 

minder dan de helft van alle boodschappen daadwerkelijk verwoord. In groep 6 was dit meer 

dan de helft, er werden namelijk 23 van de 39 boodschappen verwoord. 

Een verschil tussen een leerling uit groep 3 en een leerling van groep 6 in dit herkennen en 

verwoorden is te zien in onderstaande fragmenten. Links is een fragment te zien van P3.1, 

rechts van P6.11.   

Q: Wat kun je vertellen over de prinses? 

Wat vond je van hoe zij deed?  

A: Niet zo leuk.  

Q: Wat vond je niet zo leuk dan? 

A: Want, ehm, de prinses had beloofd dat 

ehm, die van z’n bordje mocht eten, in z’n 

bed mocht slapen en uit haar beker ging 

drinken maar ze rende gauw weg. 

Q: Ja, dat heb je goed onthouden, ja. En  

wat zou jij denk je hebben gedaan als jij de 

prinses was geweest? Had je wat anders 

gedaan?  

A: *knikt* 

Q: Hoe had jij het gedaan? 

A: Ehm, dan zou ik het beloven. 

Q: En, dan ook doen? 

A: *knikt* 

Q: in sprookjes zit vaak een soort 

boodschap, iets wat je kunt leren van wat 

goed en fout is. Weet je welke boodschap 

de schrijver van dit sprookje wilde 

vertellen? 

A: Dat je, eh soms, dat je je aan je belofte 

moet houden. 

 

 

 

 

 

In groep 3 werden enkele boodschappen helemaal niet genoemd, in groep 6 kwamen alle 

boodschappen minstens één keer voorbij. Tabel 4 biedt een overzicht van alle herkende, 

verwoorde en tegengesproken boodschappen van groep 3 en groep 6.    

 

 

 

  



17 

 

Tabel 4: Het aantal genoemde voorkomens van de boodschappen in het sprookje De Kikkerkoning, in groep 3 en groep 6 

 Groep 3 Groep 6 

Belofte maakt schuld Herkend: 1  

Verwoord: 2 

Tegengesproken: 1 

Herkend: 1 

Verwoord: 6 

Je moet leren om te 

gaan met je eigen 

gevoelens 

Herkend: 4 Herkend: 3 

Het is belangrijk te 

luisteren naar je 

ouders 

Herkend: 1 

Verwoord: 2 

Verwoord: 1 

Je moet niet te 

verwend zijn 

Herkend: 5 

Tegengesproken: 5 

Herkend: 3 

Verwoord: 7 

Je moet gelukkig 

zijn met wat je hebt 

Verwoord: 1 Verwoord: 1 

De aanhouder wint Herkend: 2 Herkend: 5 

Je moet iedereen een 

kans geven en niet 

op vooroordelen 

afgaan 

- Herkend: 1 

Verwoord: 1 

Eerlijkheid duurt het 

langst 

- Herkend: 3 

Je moet geen ruzie 

maken maar aardig 

zijn 

Herkend: 1 

Verwoord: 4 

Verwoord: 2 

Overig Verwoord: 2 Verwoord: 5 

 

Het grootste verschil tussen de twee groepen komt naar voren bij de boodschap ‘Je moet niet 

te verwend zijn’. Bij beide groepen werd hier veel over gezegd, maar op een hele andere 

manier. Zeven kinderen uit groep 6 verwoordden dat het slecht is dat de prinses zo veel 

verwend wordt. De drie andere kinderen hebben ook laten merken dat ze dit als iets negatiefs 

zagen. Iedereen uit deze groep was negatief over zowel de prinses als de koning. De prinses 

was te verwend, de koning was slecht bezig omdat hij de prinses zoveel verwend had. Veel 

kinderen uit groep 3 vonden dit juist iets positiefs. Ze vonden niet dat de prinses te verwend 

was, ze vonden juist dat de prinses goed opgevoed werd. Haar ouders waren lief voor haar 

omdat ze zoveel cadeautjes gaven. Drie kinderen uit groep 3 vinden het verwennen enkel iets 

negatiefs, twee vinden het lief, maar zien ook in dat het niet iets goeds is. Bij alle kinderen 

van wie ik één of meerdere antwoorden onder één van de boodschappen kon schalen, blijft dit 

aspect van het sprookje hangen, maar de interpretatie is heel verschillend. In groep 6 is dus de 

algehele mening hierover dat dit slecht is, in groep 3 zijn de meningen hier nog heel erg over 

verdeeld.  

De boodschap ‘Belofte maakt schuld’ laat ons het tweede grote verschil tussen deze twee 

groepen zien. In groep 3 werd deze boodschap één keer herkend en twee keer verwoord. In 

groep 6 werd het ook één keer herkend, maar zes keer verwoord. Zeven van de tien leerlingen 

uit groep 6 haalden deze boodschap dus uit het sprookje, in groep 3 haalden zeven van de tien 

leerlingen deze boodschap er juist niet uit. De leerling uit groep 3 die deze boodschap 

tegensprak (P3.10), deel ik nu in bij de zeven leerlingen die de boodschap niet herkend of 

verwoord hebben. Hij had een negatieve houding tegenover de kikker, omdat de kikker alles 
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wat hij wilde maar gedaan kreeg. Uit deze redenering haal ik niet dat de leerling de boodschap 

‘Belofte maakt schuld’ zelf herkend heeft. Ik maak er juist het tegenovergestelde uit op: de 

leerling herkent deze boodschap niet in dit sprookje en om die reden ziet hij het gedrag van de 

kikker, dat hij er op staat dat hij krijgt wat hem beloofd is, als iets negatiefs.  

De boodschappen die ik bij ‘Overig’ heb gecategoriseerd, verschillen ook van elkaar per 

groep, terwijl de overige boodschappen die de leerlingen uit groep 6 uit het verhaal afleiden 

wel weer met elkaar overeen komen. In groep 3 zijn de twee overige boodschappen niet aan 

elkaar gerelateerd.  

De boodschappen heb ik voor beide groepen in een ranglijst geplaatst. In Tabel 5 zijn deze 

lijsten samengevoegd. Deze lijsten naast elkaar bieden een overzicht van de verschillen tussen 

de twee groepen. Veel boodschappen worden dus in beide groepen wel genoemd, maar 

verschillen erg in volgorde.  

Tabel 5: Boodschappen van beide groepen op rangorde 

Groep 3 Groep 6 

1. Je moet geen ruzie maken maar 

aardig zijn. 

2. Het is belangrijk te luisteren naar je 

ouders. 

3. Je moet leren om te gaan met je 

eigen gevoelens. 

4. Belofte maakt schuld. 

5. Je moet niet te verwend zijn. 

6. Je moet gelukkig zijn met wat je 

hebt. 

7. Je moet niet overal ‘ja’ maar ook niet 

overal ‘nee’ op zeggen (overig). 

8. Kinderen moeten gelijk behandeld 

worden en evenveel mogelijkheden 

krijgen (overig). 

9. De aanhouder wint.  

1. Je moet niet te verwend zijn. 

2. Belofte maakt schuld. 

3. De kikker verdient beter dan deze 

prinses (overig).  

4. De aanhouder wint. 

5. Je moet geen ruzie maken maar 

aardig zijn. 

6. Je moet zuinig zijn op je geld 

(overig).  

7. Eerlijkheid duurt het langst. 

8. Je moet iedereen een kans geven en 

niet op vooroordelen afgaan. 

9. Je moet leren om te gaan met je 

eigen gevoelens. 

10. Je moet gelukkig zijn met wat je 

hebt. 

11. Het is belangrijk te luisteren naar je 

ouders.  

 

Wat naast de hierboven beschreven bevindingen opvallend is in dit lijstje, is de boodschap 

‘De kikker verdient beter dan deze prinses’. Bij groep 3 komt deze boodschap helemaal niet 

naar voren, bij groep 6 is deze drie keer verwoord waardoor deze boodschap een hoge plek 

inneemt in deze lijst.  

Verder valt op dat de boodschap ‘Het is belangrijk te luisteren naar je ouders’ bij groep 3 op 

nummer 2 staat, en bij groep 6 op de laatste plaats.  

Voor beide groepen geldt dat er geen duidelijk verband is tussen het al dan niet kennen van dit 

sprookje en het herkennen en verwoorden van boodschappen. Ongeveer de helft van de 

kinderen had het sprookje al eens eerder gehoord. In groep 3 is er helemaal geen verschil 

tussen de kinderen die het wel en de kinderen die het niet kennen. Bij groep 6 is te zien dat de 

leerlingen die vier of meer antwoorden gaven alledrie leerlingen zijn die het sprookje al eens 

eerder gehoord hadden. Echter waren zij niet de enigen die het sprookje al kenden.   
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Hoofdstuk 4: Discussie 

Deze scriptie begon met de beschrijvende onderzoeksvraag: ‘Welke boodschappen halen 

leerlingen uit groep 3 en groep 6 uit het sprookje De Kikkerkoning?’ In de hoofdstukken die 

volgden heb ik verschillende deelvragen beantwoord, om uiteindelijk met de belangrijkste 

bevindingen tot een antwoord op deze hoofdvraag te komen.  

De boodschappen die leerlingen uit groep 3 en groep 6 uit het sprookje De Kikkerkoning 

halen zijn in Tabel 5 in paragraaf 3.4 in rangorde voor beide groepen naast elkaar gezet. Deze 

tabel heb ik ter verduidelijking hieronder nogmaals weergegeven.  

Tabel 6: Boodschappen van beide groepen op rangorde 

Groep 3 Groep 6 

1. Je moet geen ruzie maken maar 

aardig zijn. 

2. Het is belangrijk te luisteren naar je 

ouders. 

3. Je moet leren om te gaan met je 

eigen gevoelens. 

4. Belofte maakt schuld. 

5. Je moet niet te verwend zijn. 

6. Je moet gelukkig zijn met wat je 

hebt. 

7. Je moet niet overal ‘ja’ maar ook niet 

overal ‘nee’ op zeggen (overig). 

8. Kinderen moeten gelijk behandeld 

worden en evenveel mogelijkheden 

krijgen (overig). 

9. De aanhouder wint.  

1. Je moet niet te verwend zijn. 

2. Belofte maakt schuld. 

3. De kikker verdient beter dan deze 

prinses (overig).  

4. De aanhouder wint. 

5. Je moet geen ruzie maken maar 

aardig zijn. 

6. Je moet zuinig zijn op je geld 

(overig).  

7. Eerlijkheid duurt het langst. 

8. Je moet iedereen een kans geven en 

niet op vooroordelen afgaan. 

9. Je moet leren om te gaan met je 

eigen gevoelens. 

10. Je moet gelukkig zijn met wat je 

hebt. 

11. Het is belangrijk te luisteren naar je 

ouders.  

 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel is het per groep verschillend welke boodschappen de 

leerlingen halen uit het sprookje. Veel boodschappen worden door beide groepen herkend, 

maar de volgorde verschilt erg. Groep 3 haalt voornamelijk uit het sprookje dat je geen ruzie 

moet maken, maar aardig moet zijn. Groep 6 noemt voornamelijk dat je niet te verwend moet 

zijn. De boodschap ‘Je moet geen ruzie maken, maar aardig zijn’ is vrij oppervlakkig. Waar 

een leerling uit groep 3 de prinses ‘niet aardig’ vindt, vindt een leerling uit groep 6 haar 

bijvoorbeeld verwend. De ruzie tussen de koning en de prinses ontstaat naar aanleiding van 

het verwende gedrag van de prinses. De leerlingen uit groep 6 zien dit in en vinden de prinses 

dan ook maar niks, omdat ze zo verwend is. Het gedrag van de koning vinden ze in eerste 

instantie niet goed omdat hij de prinses zo verwend heeft, maar wanneer hij hiermee stopt 

vinden de leerlingen uit groep 6 dat erg begrijpelijk en goed. Veel leerlingen uit groep 3 lijken 

de ruzie meer als een op zichzelf staande situatie te zien, en vinden de koning en de prinses 

bijvoorbeeld allebei niet aardig, omdat ze ruzie maken, schreeuwen of brutaal zijn. Wanneer 

ze de koning wel aardig vinden, is dit vaak doordat de koning zoveel cadeautjes geeft aan de 

prinses, dit is dus het tegenovergestelde van wat de leerlingen uit groep 6 van de koning 

vinden..  

Dat leerlingen uit groep 6 meer verbanden leggen, komt op meer plaatsen terug in de 

resultaten. ‘Eerlijkheid duurt het langst’ is een boodschap die niet direct in de tekst staat, maar 
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die de kinderen er helemaal zelf uit moeten halen. Het is niet iets wat onthouden kan worden, 

maar het is een boodschap die je uit het verhaal kunt halen als je er wat dieper over nadenkt. 

In de resultaten van groep 3 is deze boodschap niet naar voren gekomen, in groep 6 is dit drie 

keer genoemd, en geen van de keren als antwoord op de vraag: Van sprookjes kun je vaak iets 

leren, er zit een soort boodschap in: weet jij welke boodschap de schrijver van dit sprookje 

wilde vertellen? Dit zou kunnen betekenen dat kinderen in groep 6 direct meer nadenken over 

de diepere laag in het sprookje, hun antwoord kwam immers voordat deze vraag over de 

boodschappen -en dus de diepere laag- gesteld werd.  

Een andere boodschap die bij de resultaten van groep 3 niet naar voren komt en bij die van 

groep 6 wel (al is het in kleine hoeveelheid), is ‘Je moet iedereen een kans geven en niet op 

vooroordelen afgaan’. “Ik ben geen schoonheid, maar ik heb een goed hart” is iets wat 

letterlijk in het sprookje staat, maar dat je iedereen een kans moet geven niet. Dit sluit aan bij 

bovenstaande redenering: het zou kunnen betekenen dat kinderen in groep 6 direct meer 

nadenken over de diepere laag in het sprookje. Iets wat hierbij aansluit zijn juist de 

omgekeerde cijfers bij de boodschap ‘Je moet geen ruzie maken maar aardig zijn’. In groep 3 

werd dit vijf keer genoemd, in groep 6 maar twee keer. 

Zeven van de tien leerlingen uit groep 6 haalden de boodschap ‘Belofte maakt schuld’ uit het 

sprookje, in groep 3 haalden zeven van de tien leerlingen deze boodschap er juist niet uit. Het 

morele besef van de leerlingen uit groep 6 lijkt veel verder gevorderd dan dat van de kinderen 

uit groep 3. Dit kan zijn doordat de leerlingen uit groep 6 vanwege hun leeftijd al veel vaker 

door het superego of door mensen in hun omgeving in aanraking zijn gekomen met het 

schuldgevoel dat ze krijgen wanneer ze hun belofte niet nakomen. 

Twee van de overige boodschappen uit groep 6 gaan over het strooien met geld. Sommige 

kinderen uit deze groep krijgen volgens hun leerkracht zakgeld, het kan zijn dat de leerlingen 

die deze boodschap benoemd hebben er daar twee van zijn. Als zij leren hoe ze bewust met 

geld om moeten gaan, kan dit invloed hebben op hun gedachte over het vele geld dat deze 

koning uitgeeft aan alle spullen. Ook denken drie van de kinderen uit groep 6 aan wat voor 

prinses de kikker verdient. Hij wordt niet als een slecht iemand gezien door deze kinderen, de 

prinses wel. De kikker zou dan ook beter verdienen dan deze prinses. Ook dit getuigt van een 

stap verder denken. Deze link wordt in het sprookje helemaal niet expliciet gelegd. Drie 

kinderen uit groep 6 doen dat wel. 

Het nadenken over de diepere laag in het sprookje en een stap verder denken, kunnen 

verklaard worden doordat de leerlingen uit groep 6 aan het einde van de voltooiingsfase hun 

narratieve vaardigheden ver hebben ontwikkeld, zoals Schaerlaekens (2008) beschreven heeft. 

De leerling uit groep 6 zal een stuk beter los kunnen komen van zijn egocentrische standpunt 

dan een leerling uit groep 3, die nog in het begin van deze fase zit en vergroot daarmee ook 

zijn inlevingsvermogen. Het inlevingsvermogen zal de kinderen een stap verder laten denken 

en inzien dat het echt niet alleen maar lief is om veel cadeautjes te krijgen, maar juist verwend 

en onnodig. Ook zal dat hen laten inzien dat een goed iemand het verdient om goed behandeld 

te worden.  

De leerlingen uit groep 3 halen gemiddeld genomen 3,1 boodschappen uit het sprookje, in 

groep 6 ligt dit gemiddelde op 3,9. Dat dit gemiddelde in groep 6 hoger ligt kan aan tal van 

factoren liggen. Het kan zijn dat de leerlingen uit groep 6 boodschappen sneller uit een 

verhaal kunnen halen, omdat zij al veel verder zijn wat betreft het gebruik van taal. Zij zijn al 

gevorderd in begrijpend lezen en kunnen hierdoor wellicht gemakkelijk luisteren naar het 

sprookje en tegelijkertijd allerlei boodschappen opnemen. Ook kan het zijn dat leerlingen uit 

groep 6 simpelweg meer boodschappen onthouden, doordat het cognitieve geheugen verder 
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ontwikkeld is. Voor kinderen die zich aan het begin van de voltooiingsfase bevinden, is taal 

nog veel meer een functioneel systeem dan voor de kinderen die deze fase hebben doorlopen. 

Het kan zijn dat het luisteren naar een verhaal alleen al voor leerlingen uit groep 3 meer 

moeite kost dan voor een leerling uit groep 6. Een andere reden voor het verschil in 

hoeveelheid begrepen boodschappen kan zijn dat de problemen die in het sprookje naar voren 

komen, minder aansluiten bij de leerlingen uit groep 3 dan bij de leerlingen van groep 6. 

Wanneer de problemen in het sprookje nog niet voor zijn gekomen bij het kind, zal hij hier 

ook minder snel lering uit halen. Hierdoor zal een boodschap bij diegene minder snel opvallen 

dan bij iemand die al wel tegen dezelfde problemen aan is gelopen.  

Omdat er bij beide groepen aanzienlijk veel verschillende boodschappen uit dit sprookje 

worden gehaald, kan ik wel stellen dat leerlingen er wat het begrip betreft geen moeite mee 

hebben dat dit verhaal gaat over een koninklijk gezin, wat dus niet aansluit bij hun eigen 

leefwereld. Ondanks dit verschil in leefwereld lijken de leerlingen zich over het algemeen 

goed te kunnen identificeren met het verhaal. Een van de winstpunten van het kunnen 

identificeren was volgens Dasberg (1981) immers dat de eventuele boodschap van het boek 

aanslaat, en gezien het gemiddelde aantal boodschappen dat door de leerlingen uit het 

sprookje zijn gehaald, kan bevestigd worden dat de kinderen zich konden identificeren met 

het verhaal. Dit laat in mijn ogen zien dat dit sprookje echt bij kan dragen aan de opvoeding 

en van nut kan zijn bij de zoektocht naar antwoorden op vragen over het leven en dit 

bekrachtigt de visie van Bettelheim (1976). Het laat zien dat de problemen die de kinderen 

tegenkomen in hun dagelijks leven, niet alleen bij hen voorkomen. 

Voor zo veel andere sprookjes zou eenzelfde soort onderzoek uitgevoerd kunnen worden, om 

deze conclusie veel breder te trekken. Omdat ik alleen naar De Kikkerkoning heb gekeken, 

kan ik uiteraard uitsluitend iets zeggen over het nut van dit sprookje. Maar als hier al zoveel 

boodschappen uitgehaald kunnen worden, door beide leeftijdsgroepen, dan is mijn 

verwachting dat dit bij andere sprookjes ook  mogelijk is. Ik kan het dan ook zeker aanraden 

om sprookjes in de opvoeding en/of het onderwijs van kinderen te betrekken. Ze leren, in 

ieder geval door De Kikkerkoning, de wereld -en wie weet zichzelf- goed kennen.  
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Bijlage 1: De Kikkerkoning – Jacques Vriens (2013)  

Er was eens een prinses. Ze heette Rosalinde en ze had het mooiste speelgoed van de wereld. 

Dat kon ook niet anders, want haar vader was de koning van een groot land en was erg rijk. 

De moeder van Rosalinde, de koningin, mopperde wel eens. “Onze dochter wordt veel te veel 

verwend.” Maar de koning antwoordde dan: “We hebben maar één dochter!” En hij ging door 

met verwennen. Prinses Rosalinde hoefde maar te kikken en ze kreeg het. 

“Paps, vandaag wil ik een paard. Maar ik wil er alleen maar op rijden, dus er moeten drie 

stalknechten bij. Eentje om te borstelen, eentje om te voeren en eentje die de stal uitmest.” 

“Natuurlijk mijn lieve dochter, voor jou altijd,” antwoordde de koning. 

Nog diezelfde middag stond het paard voor haar klaar met drie stalknechten ernaast. 

“Paps, vandaag wil ik een pop die kan plassen, lopen en praten. En dat allemaal tegelijk.” 

“Paps, vandaag wil ik een bal. Geen gewone, maar eentje van goud. En een beetje vlug als het 

kan, want ik verveel me.” 

“Komt voor elkaar,” zei de koning en een uur later had de prinses een gouden bal. Ze was er 

heel blij mee, want ze was nu het enige kind op de hele wereld dat een gouden bal had. Maar 

na een tijdje vond ze ook daar niks meer aan en begon ze weer te zeuren. Nu wilde ze ineens 

een eigen zwembad en een koetsje dat werd getrokken door twee tamme leeuwen. Zo 

langzamerhand vond ook de koning het te gek worden. 

“Het is ook nooit genoeg,” zei hij tegen zijn vrouw. “Zie je wel,” zei de koningin, “dat komt 

er nou van. Je hebt haar veel te veel verwend. Je moet ook een keer “nee” kunnen zeggen. Dat 

hoort bij de opvoeding.”  “Goed,” zei de koning, “ dat zal ik doen.” 

Even later stapte de prinses de troonzaal binnen en riep: “Paps, vandaag….” 

“Nee!” 

“Ja, maar paps….” 

“Luister, meisje, ik heb je veel te veel verwend. Dat is niet goed voor je opvoeding. Dus 

voorlopig krijg je niets meer.” 

De prinsen werd boos, begon te stampvoeten en schreeuwde: “Stomme vader!” 

“Stomme dochter!” riep de koning. 

Toen werd de prinses nog bozer en ze smeet de gouden bal naar haar vader. Die ving de bal 

op, gooide hem terug en riep: “Naar je kamer, verwend nest!” 

Huilend rende prinses Rosalinde met de bal onder haar arm de troonzaal uit.  

“Ik ga lekker niet naar mijn kamer,” zei ze bij zichzelf. “Ik ga lekker het bos in en daar ga ik 

lekker verdwalen, dan zijn ze me lekker kwijt en worden ze lekker ongerust. Lekker puh!” En 

dat deed de prinses. Ze rende het bos in en kwam al snel bij een vijver. Daar ging ze even 

zitten, want ze voelde zich moe, omdat ze niet gewend was om zoveel te lopen. “Had ik nou 

maar mijn koetsje met de twee leeuwen meegenomen,” klaagde ze. 

De gouden bal legde ze naast zich neer, maar die rolde de vijver in. De prinses begon weer te 

huilen. “Mijn gouden bal!”  Nu ben ik die ook nog kwijt. En ik was het enige kind op de 

wereld die zo’n mooie bal had.” Ze huilde zo hard dat haar gejammer zelfs op de bodem van 
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de vijver te horen was. Toen ze bijna geen tranen meer over had, hoorde ze ineens een zware 

bromstem. “Zeg, kan het niet wat zachter, kleine aanstelster!” 

Naast haar zat een grote groene kikker. 

De prinses schrok. “Ieieieiek, ga weg, lelijk monster!”  “Dank je wel,” mopperde de kikker. 

“Ik ben geen schoonheid, maar ik heb een goed hart.” 

“Haal dan mijn gouden bal uit het water,” zei de prinses. “Dat is goed, maar wat krijg ik 

daarvoor terug?” “Mijn paard, mijn koetsje, mijn poppen, mijn zwembad, zeg het maar.” 

De kikker schudde zijn dikke rimpelige kop en bromde:  “Dat hoef ik allemaal niet. Ik heb 

maar één wens: je moet een beetje van me houden. En dan mag ik van je bordje eten en uit je 

bekertje drinken en bij je in je bedje liggen. En voor het slapengaan wil ik een nachtzoen.” 

De prinses moest er niet aan denken: zo’n enge glibber in haar bed die ze ook nog moest 

zoenen!  Maar ze zei: “Dat is goed, als jij mijn gouden bal uit het water haalt.” 

De kikker dook de vijver in en even later kwam hij weer tevoorschijn en legde de bal aan haar 

voeten. Prinses Rosalinde raapte hem op en ging er snel vandoor. 

“Wacht even,” riep de kikker, “ik ga met je mee voor je bordje, je bekertje, je bedje en je 

zoentje. Maar ik kan niet zo hard lopen.” 

Toen de prinses ver genoeg van de kikker vandaan was, draaide ze zich om en riep: “Je denkt 

toch zeker niet dat ik gek ben. Dag vieze, vuile slijmkikker, tot nooit meer ziens!” 

De prinses rende terug naar het paleis en vergat de kikker. Haar vader was blij dat ze terug 

was en verwende haar deze keer maar een klein beetje. 

Na een paar dagen zat prinses Rosalinde met haar ouders aan het ontbijt. Het was haar 

lievelingsontbijt: warme broodjes met jam en een beker chocolademelk. Plotseling hoorde de 

prinses een vreemd geluid op de trappen van het paleis: 

Klatsj, kletsj, klatsj. Daarna werd er op de poort van het paleis geklopt en een bromstem riep: 

“Dochter van de koning, doe open!” De prinses holde naar de poort, want ze dacht dat er een 

cadeautje werd gebracht. Maar toen ze de poort openmaakte, zat de kikker op de stoep. 

“Hoi!” zei hij. “Het was een flink stuk springen, maar hier ben ik dan.” Prinses Rosalinde 

gooide gauw de poort dicht en ging weer aan tafel zitten. 

“Wat zie je witjes,” zei de koning. “Stond er een reus op de stoep?” “Nee,” stamelde prinses 

Rosalinde, “een kikker.”  “Een kikker?” 

Toen vertelde prinses Rosalinde wat er in het bos gebeurd was. Haar ouders keken elkaar aan 

en haar moeder zei: “Rosalinde, wat je beloofd hebt moet je doen. Laat dat beest binnen.”  

“Wanhopig keek de prinses naar haar vader, maar die zei: “Je moeder heeft gelijk.” 

Met tranen in haar ogen liet de prinses de kikker binnen. Die kwam met grote sprongen achter 

haar aan en riep: “Til me op.” 

“Nee!” gilde prinses Rosalinde. “Ja,” zei haar moeder streng. Met haar ogen dicht pakte 

Rosalinde de kikker van de grond en zette hem naast haar bordje. 

“Lekker,” zei de kikker, “warme broodjes met jam en chocolademelk. Zullen we samen 

eten?” De kikker viel meteen aan, maar de prinses werkte met moeite een hapje naar binnen. 

En van de chocolademelk dronk ze helemaal niet meer. 
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Toen de kikker zijn buikje rond had gegeten, zei hij: ‘Nu wil ik wel een tukje doen. Prinses, 

breng me naar je bedje en kom gezellig naast me liggen.” 

“Nee!” gilde de prinses. “Ja,” zei de koningin, “wat je beloofd hebt, moet je doen.” 

“Dat hoort bij je opvoeding,” zei de koning.  Met trillende vingers pakte prinses Rosalinde de 

kikker op en bracht hem naar haar kamer. Maar daar zette ze hem in de verste hoek en kroop 

diep onder de dekens. “Dat was niet de afspraak,” zei de kikker en hij sprong naar haar toe. 

“Til me op, geef me een nachtzoen en leg me bij je in bed. Anders roep ik je vader.” 

De prinses pakte de kikker, gaf hem een zoen, maar werd toen ineens ontzettend kwaad. “Ik 

wil het niet, stomme glibber!” krijste ze en ze gooide hem, zo hard ze kon, tegen de muur. De 

kikker gleed naar beneden en toen hij op de grond kwam, veranderde hij in een mooie jonge 

prins. 

“Wie ben jij?” vroeg prinses Rosalinde verbaasd. “Ik ben prins Amadero. Een gemene heks 

had mij betoverd. Alleen een prinses die goed voor mij zou zorgen en mij zou zoenen, kon de 

betovering verbreken. Jij hebt mij gered, lieve Rosalinde.” 

Nu vond de prinses het helemaal niet erg meer dat de kikkerprins bij haar in bed kwam liggen. 

Ze bleven de hele dag en de hele nacht bij elkaar. En de volgende morgen kwam er een koets 

met acht witte paarden voorrijden. 

Op de bok zat Hendrik, de trouwe knecht van prins Amadero. Hij was dolblij dat zijn baas 

weer een gewone prins was. Want toen de heks de prins had betoverd, was Hendrik heel 

verdrietig geworden. Aan een smid had hij gevraagd om drie ijzeren banden om zijn borst te 

maken. Die zouden pas losspringen, als de betovering verbroken was. En nu was het eindelijk 

zover. 

Prinses Rosalinde nam afscheid van haar ouders en bedankte hen omdat ze haar zo goed 

hadden opgevoed. 

En prins Amadero zei tegen zijn knecht: “Beste Hendrik, breng ons naar mijn paleis, want 

daar zullen wij lang en gelukkig leven.” 
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Bijlage 2: Vragenlijst 

1. Wat kun je vertellen over de prinses? 

2. Wat zou jij gedaan hebben in haar plaats? 

3. Hoe vind je het gedrag van de prinses? 

4. Wat kun je vertellen over de koning? 

5. Wat zou jij gedaan hebben als je de koning was? 

6. Wat vind je van het gedrag van de koning? 

7. Wat kun je vertellen over de kikker? 

8. Wat zou jij gedaan hebben als je de kikker was?  

9. Wat vind je van het gedrag van de kikker?  

10. Wat vond je van de opvoeding van de prinses? 

11. Van sprookjes kun je vaak iets leren, er zit een soort boodschap in: weet jij welke 

boodschap de schrijver van dit sprookje wilde vertellen? 

12. Kende je dit sprookje al?  
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Bijlage 3: Reproductie introductieteksten 

Klassikaal 

Voor mijn eigen school moet ik een opdracht (in groep 6: onderzoek) doen, waarbij ik jullie 

hulp goed kan gebruiken. Voor deze opdracht lees ik aan sommigen van jullie een sprookje 

voor, en daarna zal ik wat vragen stellen over dat sprookje. Het is helemaal niet moeilijk, en 

de vragen kunnen niet fout beantwoord worden. Wie van jullie wil hier wel aan meedoen?  

Individueel  

Leuk dat je mee wilt doen aan mijn opdracht/onderzoek! Weet je nog een beetje wat de 

bedoeling is? Anders zal ik het nog kort uitleggen. Ik ga zo een sprookje aan je voorlezen, en 

daarna wil ik je daar wat vragen over stellen. Het is helemaal niet moeilijk, de vragen gaan 

over het sprookje zelf. Alle antwoorden zijn goed, er kunnen geen foute antwoorden worden 

gegeven. Vind je het goed als ik het gesprek dat we zo hebben opneem? Niemand anders 

krijgt dit te horen, dat is alleen zodat ik het zelf later nog eens terug kan luisteren. Heb je zelf 

nu al een vraag of zullen we beginnen?  
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Bijlage 4: Annotaties gesprekken groep 3 

Leeftijd: 6j3m 

Geslacht: Meisje 

Bestandsnaam: Scriptie3.1 

Sprookje al bekend? Ja, maar eerste stukje niet. 

Afname: 2-4-15  

 

Q: Wat kun je vertellen over de prinses? Wat vond je van hoe zij deed?  

A: Niet zo leuk.  

Q: Wat vond je niet zo leuk dan? 

A: Want, ehm, de prinses had beloofd dat ehm, die van z’n bordje mocht eten, in z’n bed 

mocht slapen en uit haar beker ging drinken maar ze rende gauw weg. 

Q: Ja, dat heb je goed onthouden, ja. En wat zou jij denk je hebben gedaan als jij de prinses 

was geweest? Had je wat anders gedaan?  

A: *knikt* 

Q: Hoe had jij het gedaan? 

A: Ehm, dan zou ik het beloven. 

Q: En, dan ook doen? 

A: *knikt* 

Q: Ja, heel goed. Want hoe vond je dat, wat ze deed? Hoe vond je haar gedrag? 

A: Niet leuk. 

Q: Nee. En hoe vond je dat, hoe ze was tegen haar vader, tegen de koning? 

A: Brutaal. 

Q: Ja, ze was wel een beetje brutaal hè? En wat kun je vertellen over de koning? 

A: Want hij was ook brutaal. 

Q: Ja, ze hadden eventjes ruzie. En, wat vond je van hoe de koning deed, in het hele 

verhaaltje? 

A: Op het laatste wel lief, maar eerst ook, maar daarna niet. 

Q: En wat was eerst wel zo lief en later niet? Weet je dat nog? 

A: Dat ze alles kreeg wat ze wou. 

Q: Ja, en dat was later niet meer zo?  

A: Nee. 

Q: En dat ze alles kreeg vond je wel heel lief? 

A: Ja. 

Q: Oké. En wat zou jij denk je gedaan hebben als je de koning was? 

A: Dan zou ik niet meer het doen, maar, zou ik niet ehm, zo boos zijn. 

Q: En wat zou je niet meer doen? 

A: Boos zijn. 

Q: Oké. En, wat kun je vertellen over de kikker? 

A: Ehm.. Ehm.. Dat ‘ie lief is. 

Q: Ja? Wat vond je lief? Weet je dat nog?  

A: Nee. 

Q: Oké, dat geeft niks. En, wat zou jij denk je gedaan hebben als je de kikker was? Zou je net 

zo hebben gedaan als dat hij was of zou je wat dingetjes anders hebben gedaan? 

A: Ehm, net zoals hij was. 

Q: Oké. En vond je het goed dat ‘ie toch nog naar, naar het huis van de prinses kwam, ook al 
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was de prinses al weggelopen?  

A: Dat eh was goed dat ‘ie dat heeft gedaan. 

Q: Oké, en waarom vind je dat goed? 

A: Omdat, eh…  

Q: Lastige vraag hè. 

A: Ja. 

Q: Geeft niks, wat vond je van hoe de prinses werd opgevoed door de ouders? 

A: Ehm, leuk. 

Q: Ja, wel? Omdat ze zoveel cadeautjes kreeg? 

A: *knikt* 

Q: En, dan zijn we alweer bij de laatste vraag. Van sprookjes kun je vaak een beetje leren 

over wat goed en wat slecht is. En wat denk je dat de schrijver van dit sprookje jou probeerde 

te leren?  

A: Best wel lastig. 

Q: Ja, klopt. Geeft ook niet als je het niet zo goed weet hoor. Maar denk je dat er dingen in 

zaten waarvan de prinses nu eigenlijk weet van ‘oh, dat was niet zo goed, wat ik eerst wel 

deed’?  

A: Ja. 

Q: En wat dan? 

A: Eh, dat ze alles wou wat ze krijgt, maar als ze later groot is, dan wil ze het nog, maar dan 

ehm, krijgt ze het niet meer van de papa en mama want dan moet ze het zelf allemaal kopen. 

Q: Ja, dat klopt. En is dat slim dan denk je, dat ze eerst alles krijg? Of wordt ze daar 

misschien een beetje anders van?  

A: Ja. 

Q: En, denk je dat er verder nog iets is wat de schrijver wil vertellen met het sprookje? Of 

denk je dat dat het was? 

A: Nee. 

Q: Oké, helemaal goed.  

Leeftijd: 7j1m 

Geslacht: Jongen 

Bestandsnaam: Scriptie3.2 

Sprookje al bekend? Nee 

Afname 2-4 

Q: Wat kun je vertellen over de prinses? 

A: Ehm… Dat ze.. eh.. dat ze eigenlijk eigenlijk niet zo veel eh, ja cadeautjes moest krijgen, 

en dat ze niet de hele tijd moest janken. 

Q: Oké. Want wat zou jij hebben gedaan denk je, als jij de prinses was geweest, jij zou het 

anders hebben gedaan? 

A: Nah, dan zou ik helemaal niks zeggen. 

Q: Niks vragen? 

A: Nee.  

Q: Want wat vind je daarvan? 

A: Nah, eigenlijk heel erg dom dat de prinses dat heeft gedaan *lacht*. 

Q: Oké, want hoezo vind je dat dom? 

A: Als ze, als ze, het had gedaan, dan, als ze de hele tijd ging zeiken dan zou ik het niet doen, 

dan zou ik ook niet de bal op eh, op iemand gooien. 
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Q: Oké. En wat kun je vertellen over de koning, over zijn gedrag? 

A: Ehm, dat ‘ie niet zo boos moest zijn. 

Q: Oké. En verder?  

A: Nah, dat was het eigenlijk *lacht*. 

Q: Oké, wat zou jij hebben gedaan als je de koning was? 

A: Dan eh, zou ik niet mopperen. 

Q: Eh, want wat vond je van wat hij deed? 

A: Niet goed. 

Q: Oké, eh, wat kun je vertellen over de kikker? 

A: Dat ‘ie eigenlijk niet eh, die heks moest tegenkomen. Dat vond ik heel erg dom. Als die die 

tegen was gekomen zou ik gewoon weg eh, rennen.  

Q: Ja, zodat je niet betoverd kon worden. 

A: Hmhm. 

Q: Maar, nu het eenmaal wel zo was, wat vond je van hoe hij gedaan heeft als kikker? 

A: Nah, wel goed.  

Q: Oké, wel slim van ‘m? 

A: *knikt* 

Q: En wat zou jij gedaan hebben als je de kikker was? 

A: Nou, dan zou ik ehm, eigenlijk, dan zou ik zeggen of, ehm.. eigenlijk heb ik daar helemaal 

niks over, maar… 

Q: Oké, helemaal goed, dat kan ook. En ehm.. wat vond je van hoe de koning en koningin de 

prinses opvoedden?  

A: Goed.  

Q: Ja, allemaal goed? Niks op aan te merken? 

A: Hmhm. 

Q: Oké. Ehm, in sprookjes is vaak iets, daar kun je vaak van leren wat goed en fout is in het 

leven. En wat denk je dat de schrijver met dit sprookje wilde, jou wilde leren?  

A:   

A: Ehm…. Eh, Poe… 

Q: Je mag er rustig over nadenken hoor, je hoeft niet direct te antwoorden.  

A: Nee, dat doe ik ook helemaal niet *lacht*. 

Q: *lacht*, goed zo. 

A: He… Nah, eigenlijk moest ‘ie meer slimme dingen erbij neerzetten.  

Q: Wat dan? 

A: Nah, dat je er meer over leert. 

Q: En wat had je er meer over kunnen leren dan, dan dat je er nu over hebt geleerd? 

A: Nou, eigenlijk eh, zou ik, als ik de schrijver was, dan zou ik iets eh, meer eh, belangrijke 

dingen erbij zetten. 

Q: Oké, maar zaten er wel een paar dingen in, die je nog weet? 

A: Ja.  

Q: En welke? 

A: Hmmm.. Welke zijn dat.. Eigenlijk volgens mij geen een.  

Q: Nee, helemaal niet? En wat had jij er denk je ingezet? Weet je dat? 

A: Nee, eigenlijk helemaal niet *lacht*. 

Q: *lacht*, oké.  

A: Dan moet ik wel meer dan een uur of zo vertellen. 

Q: *lacht*, ja? Dan kun je er heel veel in stoppen. 
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A: Hmhm. 

Q: Oké, dankjewel!  

 

Leeftijd: 6j6m 

Geslacht: Meisje 

Bestandsnaam: Scriptie3.3 

Sprookje al bekend? Nee 

Afname 2-4 

Q: Wat kun je vertellen over de prinses? En over haar gedrag? … Wat vond je van haar en 

hoe zij deed? … Vond je haar een aardige prinses of niet zo? 

A: Niet zo. 

Q: Waarom niet? 

A: Omdat ze verdrietig was. 

Q: Ja. En, wat, weet je waardoor ze verdrietig was? 

A: Omdat haar vader boos was 

Q: Ja, weet je ook waarom ‘ie boos was? 

A: Omdat die de bal naar de prins ging gooien.  

Q: En, zou jij alles in het verhaaltje hetzelfde hebben gedaan als jij de prinses was, of zou jij 

anders hebben gedaan? 

A: Anders. 

Q: Wat zou jij anders hebben gedaan? …  Als je het niet weet maakt het niks uit hoor.  

A: Nee. 

Q: Helemaal goed. Wat kun je vertellen over hoe de koning was? 

A: Die was heel erg boos.  

Q: Ja, en was die dat de hele tijd of deed ‘ie eerst anders? 

A: Eerst anders. 

Q: Weet je nog hoe ‘ie eerst deed? 

A: Nee.  

Q: Oké. En, zou jij het anders hebben gedaan als je de koning was? 

A: Ja. 

Q: Weet je nog wat je anders zou doen? 

A: Nee.  

Q: Oké. Wat kun je vertellen over de kikker? 

A: … Dat ‘ie wou eten. 

Q: Ja, inderdaad, hij wou eten. En, ehm, vond je hem aardig? Of vond je hem slim, of vond je 

hem niet zo aardig? 

A: Slim. 

Q: Wat vond je slim? 

A: Dat ‘ie de bal uit het water ging halen. 

Q: Ja, dat was goed. En, zou jij dat ook hebben gedaan denk je? 

A: Nee.  

Q: Waarom niet?  

A: Want dan kan je verdrinken.  

Q: Ja, maar als je een kikker was geweest, zou je het dan wel hebben gedaan? 

A: Ja.  

Q: En zou jij ook achter de prinses aan zijn gegaan? 
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A: Nee. 

Q: Waarom niet? 

A: Omdat de prins zo boos kan zijn. 

Q: Ja, ze was helemaal niet zo aardig. Oké. Wat vond je van hoe de koning en koningin naar 

de prinses deden? Vond je dat ze haar goed opvoeden of vond je het niet zo goed? 

A: Niet zo goed.  

Q: Waarom vond je het niet zo goed? Of wat vond je niet zo goed? …. Of weet je het niet? 

A: Omdat ze tegen elkaar boos gingen doen. 

Q: Ja, en weet je nog waarom ze boos waren op elkaar?  

A: Nee.  

Q: Oké. Ehm, van sprookjes kun je vaak een beetje dingen leren over wat goed en slecht is, 

dat zit vaak in verhaaltjes een beetje verstopt. En wat denk je dat de de schrijver van dit 

sprookje jou probeerde te leren, over wat wel en niet goed is? 

A: Alles.  

Q: Alles, en kun je nog een paar voorbeelden noemen? 

A: Nee. 

Q: En, maar vond je dat de prinses, dat haar gedrag goed was?  

A: Niet.  

Q: Wat had ze beter kunnen doen, of wat was niet goed? 

A: Lief kunnen doen.  

Q: Ja, klopt.  

 

Leeftijd: 6j4m 

Geslacht: Jongen 

Bestandsnaam: 3.4 

Sprookje al bekend? Ja 

Afname 2-4 

Q: Wat kun je vertellen over de prinses en hoe zij deed? 

A: Niet aardig. 

Q: Nee, wat was er niet aardig? 

A: Eh.. Eh, van de kikker. 

Q: Want hoe deed ze tegen de kikker? 

A: Eh, boos. 

Q: Ja, ze vond het maar niks hè? 

A: Nee. 

Q: Wat zou jij hebben gedaan denk je, als je de prinses was geweest? Zou jij hetzelfde hebben 

gedaan of zou jij het anders hebben gedaan? 

A: Anders. 

Q: En wat zou jij anders hebben gedaan? Kun je een voorbeeld noemen? 

A: Goed zorgen.  

Q: Voor de kikker? 

A: *knikt* 

Q: Ja. En wat vond je van hoe zij deed eh, naar haar ouders toe? 

A: Eh… niet goed. 

Q: Want weet je nog wat ze dan deed, wat vond je niet goed? … Geeft niet als je het niet meer 

zo goed weet hoor, dan gaan we gewoon verder.  
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A: …. Of iets over het speelgoed? 

Q: Ja. 

A: Eh, dat die ging verdwalen. 

Q: Ja, ze ging weg met het speelgoed inderdaad. Wat kun je vertellen van de koning en zijn 

gedrag, hoe hij deed? Wat vond je daarvan? 

A: Best goed. 

Q: En wat deed ‘ie dan wat je best goed vond? 

A: Speelgoed geven. 

Q: Oké. En van de koningin? 

A: Eh… Niet zo.  

Q: Want waarom niet?  

A: Nou die wou juist stoppen dat die zoveel speelgoed krijgt. 

Q: Ja, dat vond zij niet zo goed nee. Eh, zou jij hetzelfde hebben gedaan denk je, als je de 

koning was? Of zou je dingen anders hebben gedaan? 

A: Anders. 

Q: Wat zou jij dan hebben gedaan? 

A: Eh, gewoon niet eh, gewoon speelgoed geven. 

Q: En, wat vond je van de kikker, wat kun je daarover vertellen? 

A: Eh, gewoon goed. 

Q: Oké. En, zou jij hetzelfde hebben gedaan als je de kikker was? 

A: Ja. 

Q: Zou jij ook achter de prinses aan zijn gegaan, ook al was zij al weggelopen? 

A: Eh, nee. 

Q: Waarom zou jij dat niet doen? 

A: Om eh, dat het spannend wordt. 

Q: Oké, of zij hem wel binnen laat of niet. 

A: Hmhm. 

Q: Oké. Ehm, wat vond je van hoe de ouders deden tegen de prinses, van hoe ze opgevoed is? 

A: Goed. 

Q: Zou jij ook zo opgevoed willen worden? 

A: *knikt* 

Q: Ja? Oké. Ehm, van sprookjes kun je vaak dingen leren over wat goed en slecht is, dat zit 

soms een beetje verborgen in een verhaaltje. Wat denk je dat de schrijver van dit sprookje jou 

probeerde te leren? 

A: Hoe je boos kan kij, kan zijn en blij.  

Q: Oké, heel goed.  

 

Leeftijd: 6j5m 

Geslacht: Meisje 

Bestandsnaam: 3.5 

Sprookje al bekend? Een beetje 

Afname 13-4 

Q: Wat kun je vertellen over de prinses? 

A: Die ging, die kreeg heel veel van de koning.  

Q: Ja.  

A: En de kikker die ging de bal voor haar ophalen.  
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Q: Precies, heel goed. En wat vond je van haar gedrag, van hoe ze deed? 

A: Niet zo leuk. 

Q: En wat vond je niet zo leuk aan haar? 

A: Dat hij, dat ‘ie de belofte niet wou doen. 

Q: Ja, precies. En wat zou jij hebben gedaan als je haar was geweest? 

A: Eh… Iets anders, maar dat weet ik niet.  

Q: Oké, geeft helemaal niks, je kunt hier niks fouts zeggen. Eh, en wat kun je vertellen over 

de koning? 

A: Dat ‘ie dan veel aan de dochter geefde.  

Q: Ja, en wat vond je daarvan? 

A: Niet goed. 

Q: Want wat vond je daar niet goed aan? 

A: Dat ‘ie dan zoveel aan haar geefde. 

Q: Oké, goed. Wat zou jij denk je hebben gedaan als je de koning was? 

A: Iets minder geven. 

Q: En de koningin, wat vond je daarvan? 

A: Eh, goed. 

Q: Oké, weet je nog waarom? 

A: Nee. 

Q: Oké. Wat kun je vertellen over de kikker? 

A: Dat ‘ie dan de belofte wou doen, want hij wou een prins zijn. 

Q: En wat vond je daarvan, van zijn gedrag? 

A: Goed. 

Q: Zou je hetzelfde hebben gedaan als je de kikker was of zou je nog iets anders hebben 

gedaan? 

A: Ik zou hetzelfde doen.  

Q: Oké. En, wat vond je van hoe prinses Rosalinde werd opgevoed? 

A: Niet zo heel goed.  

Q: Wat vond je precies niet zo goed? 

A: Dat ‘ie zoveel kreeg. 

Q: Ja. En was het later wel wat beter? 

A: Ja.  

Q: Goed zo. Eh, van sprookjes kun je vaak dingen leren, over wat goed en slecht is, er zit een 

soort boodschap in. Wat denk je dat de schrijver van het sprookje je probeerde te vertellen, 

probeerde te leren? 

A: Dat… je… wel een beetje goed tevreden moet zijn. 

Q: Heel goed. Nog andere dingen denk je? 

A: Nee. 

Q: Oké, helemaal goed.  

 

Leeftijd: 6j8m 

Geslacht: Jongen 

Bestandsnaam: 3.6 

Sprookje al bekend? Weet ik niet 

*Geen concentratie* 

Afname 13-4 
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Q: Wat kun je vertellen over de prinses?  

A: Ehm..  

Q: Of over haar gedrag, hoe ze deed. 

A: Niet echt zo leuk. 

Q: En wat vond je niet zo leuk? 

A: Dat ze dat allemaal deed. 

Q: Wat deed ze allemaal? 

A: … Dat weet ik even niet meer. 

Q: Oké. Zou jij denk je hetzelfde hebben gedaan als de prinses, of zou je dingen anders 

hebben gedaan als je haar was? 

A: Anders. 

Q: En wat zou je anders hebben gedaan? 

A: Alles denk ik wel. 

Q: Alles. Oké, wat kun je vertellen over de koning? 

A: Dat ‘ie niet iedereen ging uitpraten.  

Q: Hoe bedoel je dat? 

A: Dat, als de ene is aan het praten, en dan zegt ‘ie het meteen erdoor. 

Q: Oh, zo. Ja, precies. En wat vond je daarvan? 

A: … Niet echt zo lief. 

Q: Oké. En wat vond je verder van hem, van de koning? 

A: Ehm… … Nou…  

Q: Of niet zoveel verder? 

A: Niet zoveel verder eigenlijk. 

Q: Wat kun je vertellen over de kikker? 

A: Dat ‘ie de prinses wilde, ging meenemen. 

Q: Ging hij de prinses meenemen of andersom? 

A: Andersom.  

Q: Wat vond je van hoe hij deed? Vond je het goed dat ‘ie de bal pakte, en dat ‘ie achter de 

prinses aanging?  

A: Ja, ja.  

Q: Zou je dat ook allemaal hebben gedaan als je de kikker was geweest? 

A: Ehm, alleen de bal pakken, als ik hem zou geweest. 

Q: Oké, dus jij zou niet meegaan met de prinses. Waarom niet? 

A: Eh, doet ze, misschien doet ze d’r wel een grapje uit en ja en dan, dat ze dan ‘kijk eens 

omhoog’ en dan kommen ze zo een baksteen op je.  

Q: Oh *lacht*, oké. En, eh, wat vond je van hoe de prinses werd opgevoed, door de ouders? 

A: Hm…  

Q: Vond je dat de ouders goed deden tegen haar? 

A: Nee. 

Q: Wat vond je niet goed dan? 

A: Ehm.. niks goed.  

Q: Kun je een voorbeeld geven? 

A: Eh, nee, dat niet.  

Q: Was er helemaal niks dat wel goed was? 

A: … Nee. 

Q: Oké, eh, van sprookjes kun je vaak een beetje dingen leren over wat goed en fout is, er zit 

een soort boodschap in. Wat denk je dat de schrijver van dit sprookje jou probeerde te leren? 
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A: Eh… Leren te lezen… 

Q: Oké.  

A: En… Enne… Te leren, ja, dat zoiets. 

Q: En wat dan te leren? 

A: Eh.. sprookjes.  

Q: Oké.  

 

Leeftijd: 7j1m 

Geslacht: Meisje 

Bestandsnaam: 3.7 

Sprookje al bekend? Nee 

Afname 13-4 

Q: Wat kun je vertellen over de prinses? 

A: Dat die allemaal speelgoed wou.  

Q: Ja. 

A: En, dat ze, de gouden bal in de eh vijver liet vallen. En dat er een kikker had. En, en, dat 

die bij haar in bed wou liggen. Maar dat ze het zelf ’t zelf niet wilde en toen ging ‘ie daar 

springen op en toen, toen, toen moest ze hem een nachtkus geven, en toen, toen, toen zei die 

eh, (…) met de bal, toen gooide ze hem tegen de muur aan, en toen, toen lag de kikker op de 

grond en toen werd het in één keer een jongen. jui 

Q: Heel goed. 

A: En toen kwam er een prins met acht witte paarden, en die, die zei, eh, ‘breng me naar het 

kasteel! Eh, Paleis, paleis *lacht*, en daar zullen wij lang en gelukkig leven’.  

Q: Heel goed! Wat vond je van het gedrag van de prinses, hoe zij deed tegen iedereen? 

A: Oh, beetje .. flauw.  

Q: Ja, wat vond je een beetje flauw daaraan? 

A: Dat ze zei, dat ze heel boos tegen de kikker deed. 

Q: Ja, en verder nog? 

A: Nee.  

Q: Wat zou jij hebben gedaan als je de prinses was? Zou je iets anders hebben gedaan in het 

verhaaltje? 

A: Ehm, ik zou gewoon, eh, gewoon niks vragen, alleen maar ehm, eh.. knuffels of zo, of, als 

iets stuk is, dat ik dat dan nieuw mag. Want ik zou niks eigenlijk vragen. Want ik heb thuis 

heel veel dingen waar ik bijna nooit mee speel *lacht*.  

Q: *lacht*, nou, goed zo. Wat kun je vertellen over de koning? 

A: De koning die geefde alles weg aan de kindje. 

Q: Ja, wat vond je daarvan? 

A: Ehm.. best aardig, maar.. Ja, best aardig. 

Q: Oké. En zou jij denk je hetzelfde hebben gedaan, als je de koning was? 

A: Eh, nee.  

Q: Wat zou jij anders hebben gedaan? 

A: Ik zou wat, van haar afpakken, als ze heel boos deed. Als ze vroeg of ze alles mag, dan zei 

ik ‘nee, dat mag niet’, want eh, want konings zijn meestal heel streng hè? Want ik heb ook 

een filmpje over Jill gezien en die, die had een, die, dat ging over een mevrouw van de, eh, 

van Prins … Ik weet.., het is wel, het was wel een koning, en ik weet dat je daar echt. Eerst, 

eerst begin je daar, al die mensen die worden uitgenodigd en de koning die, en de koningin 
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die gaan als laatste eten.  

Q: Oké, en die koning was streng? 

A: Ja, en die koningin ook. Want die mochten nooit met handen eten. Ook niet frikandel en 

patat, moesten allemaal met de vork doen. Nou, als ik uit werd genodigd ging ik gewoon met 

m’n handen eten. 

Q: Ja, net zo handig hè. *lacht* Wat kun je vertellen over de koningin, in dit sprookje? Wat 

vond je van de koningin? 

A: Ehm, die werd, die deed heel streng, en die zei ‘zeg nou eens een keer nee, want ze heeft 

veels te veel speelgoed.’ Toen vraagt ze, ‘papa, mag ik..’ ‘nee!’, toen nog een keer ‘papa, mag 

ik..’ ‘nee, jij hebt veels te veel, jij mag niks meer’.  

Q: Heel goed. Wat vond je ervan, dat de koningin zo deed? 

A: Niet zo aardig.  

Q: Nee, vond je het wel goed of dat ook niet? 

A: Ja, best wel, want als ze nou het hele huis vol hadden met speelgoed, konden ze nergens 

meer naartoe.  

Q: Nee. 

A: En als alles al vol was behalve de wc, moest de, dan gingen ze wc doen, en dan kunnen ze 

niet meer plassen.  

Q: Nee, dat is niet handig. 

A: Nee *lacht*, en dan kunnen ze niet meer slapen dus ik vind het geen goed idee. 

Q: Oké. Wat kun je vertellen over de kikker? 

A: Dat de kikker best boo.. nee, best lief deed, maar de prinses dus toen ging ‘ie een beetje 

gek doen. 

Q: Wat was gek? 

A: Ehm, dat ‘ie, dat ‘ie best dik was. 

Q: *lacht*, dat ‘ie best dik was? Oké. Maar vond je het goed wat hij deed, wat voor keuzes ‘ie 

maakte? 

A: Ja, want anders, anders werd ‘ie geen prins meer, en dan zou ‘ie nooit meer, zou ‘ie nooit 

meer z’n vriendje, die vriendje van, naar het paleis toe, dan konden ze daar nooit meer 

naartoe. 

Q: Nee, precies. Oké. Dus zou jij ook hetzelfde hebben gedaan als je de kikker was denk je? 

A: Ja.  

Q: Oké. Wat vond je van hoe prinses Rosalinde werd opgevoed door de ouders? 

A: Eh, best goed, want anders had ze nooit, nooit een lieve prins gehad waar ze mee ging 

trouwen. Anders had ze dat nooit gehad.  

Q: Nee, want waarom had ze dat dan niet gehad? 

A: Omdat ze dan de kikker niet hoefde en gewoon in de steek liet en dan werd ‘ie nooit meer 

een prins. Vind ik best ook wel zielig. 

Q: Ja, heel goed. Van sprookjes kun je vaak dingen leren van wat goed en wat slecht is, een 

soort boodschap zit er in. Wat denk je dat de schrijver van dit sprookje jou probeerde te leren? 

A: Eh, van de kikker, dat ‘ie ehm, ’s nachts een, eh, een nachtzoen ging geven. Daar heb ik 

een beetje over geleerd. 

Q: En wat kon je daarvan leren? 

A: Nou, dat, dit is niet waar, maar dat eh, dat de kikker dan, dat het verhaal goed afloopt.  

Q: Oké. En zijn er nog dingen waarvan je nu door het sprookje weet, ‘zo moet je wel en niet 

doen’? 

A: Ja. 
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Q: Wat dan? 

A: Ehm, je moet niet veel kopen want anders is de hele winkel leeg, en dan is een meisje geld 

aan het halen wat ze heel graag wil, bijvoorbeeld een gouden bal, en dat zij die al koopt, en 

dan, dan haalt ze geld, en dan, en dan kan zij niet meer kopen en dan vind ik dat best zielig. 

Q: Ja, en verder nog dingetjes die je misschien hierdoor geleerd hebt of wat de schrijver 

ermee wilt vertellen? 

A: Ja, dat ze niet zo onaardig moest doen, dat ze de kikker tegen de muur aangooide.  

Q: Oké, dat was niet lief? 

A: Nee.  

Q: Oké, dankjewel.  

 

Leeftijd: 7j0m  

Geslacht: Jongen 

Bestandsnaam: 3.8 

Sprookje al bekend? Ja, volgens mij wel 

Afname 13-4 

 

Q: Wat kun je vertellen over de prinses? 

A: Ehm, dat die eerst heel, eigenlijk, omdat die eerste dacht van, oh het was heel eng en zo, ik 

wil niet met die kikker zoenen, en zo, en daarna dacht die, oh, ik vind hem eigenlijk toch wel 

lief. 

Q: Ja, wat vind je van haar, van haar gedrag? 

A: Nah, niet zo leuk. 

Q: Wat vond je niet zo leuk? 

A: Eh, nou, eigenlijk als ik zo’n kikker zou zijn, dan ben je eerst heel juist heel onaardig en 

dan opeens heel lief. Zou ik wel gek vinden, eigenlijk. 

Q: Oké, gek voor de kikker bedoel je? 

A: Ja. 

Q: Oké, eh, als jij de prinses was geweest, zou jij dingen anders hebben gedaan denk je? 

A: Eh, ja. 

Q: En wat? 

A: Eh, misschien zelf in het water springen *lacht*. 

Q: *lacht*, om de bal te halen? 

A: Ja. 

Q: Ja, dat zou kunnen ja. Oké, wat kun je vertellen over de koning? 

A: Dat was wel eigenlijk wel eerlijk dat ze zeggen dat je het wel moet doen, wat je beloofd 

hebt. 

Q: Ja, oké. En zou jij dat hetzelfde hebben gedaan, als je de koning was? 

A: Ja. 

Q: Oké, en vond je nog iets niet goed van de koning? 

A: Eh, ja, want hij ging heel veel verwennen.  

Q: Oké, dat vond je niet zo goed? 

A: Nee. 

Q: Oké. En, over de koningin, wat vond je daarvan? 

A: Ja, dat is eigenlijk ook net als de koning. Dat was eigenlijk ook, nou, de koning, met z’n 

verwennen was het niet goed, en de koningin zei ook nog van ‘eh, je moet ook niet 
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verwennen’. 

Q: Ja, precies. Dat was iets beter. 

A: Ja. 

Q: Oké, en wat kun je vertellen over de kikker? 

A: Ehm.. Eh, hij was, ja, eerst was ‘ie eigenlijk een soort van monster, dacht ding, dacht dat 

prinsje. En ehm, wat een *lacht*, wat dus niet in het echt kan is dat een kikker zo’n zware bal 

kan tillen. Maar dat hoort bij een sprookje. Eigenlijk alles wat niet kan is eigenlijk in een 

sprookje gezet. 

Q: Ja, heel goed. En zou jij dingen anders hebben gedaan als je de kikker was? 

A: Ja. 

Q: En wat? 

A: Of gewoon eh niet de bal pakken. Of gewoon eh, ja, dat je gewoon, of gewoon echt even 

over nadenkt en dat je dan echt zeker weet dat het gaat, dat je echt zeker weet dat het dan van 

dat, van het, van dat prinsje mag. En dan, als je het zeker weet kan je het ook doen.  

Q: En wat bedoel je, dat het mag? 

A: Nou, daar moet je eerst even over nadenken. 

Q: Maar, over het eten en zo? 

A: Ja, of dat wel, want wat ze nu eigenlijk deed, zei meteen ja en toen ging ‘ie meteen 

wegrennen, dus daar moet ik dan een beetje over nadenken, beetje. 

Q: Oké, en, wat vond je van zijn gedrag, van zijn keuzes, dat ‘ie toch wel naar het paleis ging? 

A: Eh, lijkt me wel fijn. Je krijgt gewoon zonder geld te betalen mag je gewoon in het bedje 

liggen.  

Q: Ja, klopt. Eh, wat vond je van de opvoeding van het prinsesje? 

A: Niet goed. 

Q: Wat vond je niet goed? 

A: Dat die heel veel verwend was.  

Q: Ehm. Van sprookjes kun je vaak dingen leren van wat goed en wat slecht is, er zit een 

soort boodschap  in. Wat denk je dat de schrijver van dit sprookje jou probeerde te leren? 

A: Dat je, dat je een kind goed moet opvoeden.  

Q: Oké, nog meer dingen? 

A: Of je moet iets echt beloven. 

Q: Iets echt beloven? 

A: Dat je iets echt gaat doen.  

Q: Oké, verder nog iets of was dat het vooral? 

A: Ja.  

 

Leeftijd: 6j10m 

Geslacht: Meisje 

Bestandsnaam: 3.9 

Sprookje al bekend? Ja 

Afname 13-4 

Q: Wat kun je vertellen over de prinses? 

A: Dat ze naar het bos ging, en ze liet de bal in het water vallen, en de kikker ging bij haar in 

bed. En een heks had haar verbroken met een spr, de kikker verbroken met een spreuk. 

Q: Ja, heel goed. Wat vond je van het gedrag van de prinses? 

A: Niet heel leuk. 
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Q: Wat vond je niet zo leuk? 

A: Omdat haar vader, omdat zij ruzie had met haar vader. 

Q: Ja, en weet je nog waarom dat was? 

A: Nee. 

Q: Oké, geeft niks. Wat zou jij gedaan hebben denk je als je de prinses was geweest? Zou je 

dingetjes in het sprookje anders hebben gedaan of hetzelfde? 

A: Hetzelfde. 

Q: Oké, wat kun je vertellen over de koning? 

A: De koning, toen die ruziemaakte, kreeg die een heel rood gezicht. 

Q: *lacht* ja, klopt. En wat kun je vertellen over hoe hij deed, over zijn gedrag? 

A: Een beetje on, heel lief en toen een beetje onaardig. 

Q: Ja, en wat was zo lief? 

A: Omdat hij steeds haar de spullen geefde die zij wou. 

Q: Oké, en toen hij onaardig was, waarom was dat? 

A: Omdat ehm, de, omdat… alleen dat weet ik nou weer niet, waarom ze ruzie hadden. 

Q: Geeft helemaal niks. Eh, en wat vond je van de koningin? 

A: De koningin vond ik best aardig. 

Q: Oké, wat vond je aardig?  

A: Want zij deed niet heel boos. 

Q: Nee, klopt. Wat kun je vertellen over de kikker? Je hebt het al een beetje gezegd. 

A: Dat de kikker de bal van de prinses weer ging pakken. 

Q: Ja, en verder nog wat? 

A: Nee. 

Q: Wat vond je van zijn gedrag? 

A: Ehm, heel lief. 

Q: Ja, dat was wel lief hè? En zou jij dat ook hebben gedaan als je de kikker was? 

A: Ja.  

Q: Wat vond je van hoe prinses Rosalinde werd opgevoed, door de ouders? 

A: Lief en toen een beetje stout. 

Q: Oké, en vond je het goed of minder goed? 

A: Een beetje goed en een beetje fout. 

Q: En wat vond je een beetje goed en wat een beetje fout? 

A: Eh, van de vader, moeder vond ik dat ze haar spullen geeft, alleen ik vond het niet goed als 

ze, dat ze ruzie maakte.  

Q: Oké. Eh, van sprookjes kun je vaak dingen leren van wat goed en wat slecht is, er zit vaak 

een soort in. Wat denk je dat de schrijver van dit sprookje jou probeerde te leren? 

A: Dat je lief voor elkaar moet zijn. 

Q: Heel goed. En ook nog andere dingen of niet? 

A: Nee. 

Q: Oké, heel goed gedaan.  

 

Leeftijd: 7j1m 

Geslacht: Jongen 

Bestandsnaam: 3.10 

Sprookje al bekend? Nee 

Afname 13-4 
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Q: Wat kun je vertellen over prinses Rosalinde? 

A: Eh, het was een meisje die heel verwend was, en ze was ook heel gevoelig en eh, ze was 

ook heel kieskeurig *lacht*. En eh, dat is het wel zo’n beetje. 

Q: Oké, en wat vond je van haar gedrag, van hoe ze deed? 

A: Een beetje kinderachtig. 

Q: En wat vond je kinderachtig? 

A: Nou, van die kikker, dat snap ik misschien nog wel, je gaat geen kikker zoenen.. Maar het 

was wel een beetje kinderachtig om weg te gaan lopen. 

Q: Oké, en wat zou jij denk je hebben gedaan als je haar was? 

A: Dan had ik denk ik in het bos gelopen en lekker spelen.  

Q: Met al het speelgoed wat ze had. 

A: Nou, als ik jongenskinderen had, dan was het wel leuk. 

Q: Oké. En wat kun je vertellen over de koning? 

A: Eh.. Dat ‘ie een beetje, eh, nou, lief en weer niet lief is.  

Q: En wat vond je lief en wat niet lief? 

A: Dat ze alles kreeg wat ze wou. Nou, niet alles maar wel heel veel. 

Q: Dat vond je lief? 

A: Ja. 

Q: En wat vond je minder lief? 

A: Dat ‘ie de kikker moest zoenen. 

Q: Oké. En, wat vond je van hoe hij deed? Wat vond je van zijn gedrag? 

A: Eh… Als een echte vader. 

Q: Kijk, heel goed. Want wat maakte hem een echte vader? 

A: Nou, dat ‘ie niet overal ja op zegt en niet overal nee. 

Q: Oké, heel goed. Zou jij hetzelfde hebben gedaan als je de koning was denk je, of zou je 

dingen anders hebben gedaan? 

A: Nee, ik denk dat ik dan wel dingen zou kopen soms, alleen dan niet zulke dure dingen. Dus 

gewoon een bal of een speelpop.  

Q: Want wat vond je ervan dat ‘ie zulke dure dingen kocht? 

A: Raar *lacht*. 

Q: Oké. Wat kun je vertellen over de kikker? 

A: Eh, dat het een meeloperig is. 

Q: Een meeloper? Hoe bedoel je? 

A: Omdat hij meeloopt *lacht*. Ja, heel gewoon.  

Q: Gewoon een kikker? 

A: Nee, gewoon een prins. 

Q: Ja, daar heb je gelijk in, *lacht*. En wat vond je van zijn gedrag? 

A: Eh, een beetje verwend.  

Q: Was de kikker verwend? 

A: Nee, hijzelf.  

Q: Oh, de prins? 

A: Ja, omdat hij ehm, alles vroeg, en dat moest doen van de vader en moeder. 

Q: Ja, oké, hij kreeg alles gedaan bedoel je?  

A: Ja.  

Q: Oké. Eh, wat zou jij denk je gedaan hebben als je de kikker was in dit verhaal? 

A: Eh, niks.  

Q: Nee? Was je gewoon in de vijver gebleven denk je? 
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A: Eh lekker zwemmen. 

Q: Maar zou je dan niet weer prins willen worden? 

A: Nou, als ik een kikker was, dan, en ik was een prins, dan ging ik wel gewoon lekker 

zwemmen. Dus dan ga ik ook allemaal proberen, als die bal dan in de vijver valt, dat ik hem 

wel op ga halen, alleen niet mee loop. 

Q: Oké, want jij hoeft niet zo nodig weer een prins te worden?  

A: Nee, nouja, als ik het zelf kon, dan zou het wel leuk zijn. 

Q: Dus als het kon, had je het wel gedaan? 

A: Ja, en dan ook soms een kikker. 

Q: Oké.  

A: Kan die heks me ook niet betoveren, want er zijn zoveel kikkers in de wereld. 

Q: Dat klopt, dat heb je goed gezien. Wat vond je van hoe prinses Rosalinde werd opgevoed? 

Hoe de ouders tegen haar deden? 

A: Eh… Nou, op het begin wel een beetje aardig, ja aardig, alleen die koning dan, en daarna 

hadden ze d’r allebei strontgenoeg van.  

Q: *lacht* en gaf je ze daar dan een beetje gelijk in of vond je dat ze toen niet zo leuk meer 

deden? 

A: Dat ze toen niet zo leuk meer deden, alleen wel dat ze soms (?) ze moeten dan wel een 

beetje lief blijven.  

Q: Oké, je vond het een beetje té? 

A: Ja. 

Q: Oké. Van sprookjes kun je vaak dingen leren van wat goed en wat slecht is, wat denk je dat 

de schrijver van dit sprookje jou probeerde te leren? 

A: Eh, nou, wat goed is en slecht is *lacht*. 

Q: *lacht*, en wat is dan goed en wat is slecht? 

A: Om niet overal ja op te zeggen maar ook niet overal nee. 

Q: Oké, en verder nog dingetjes? 

A: Eh, goed leren luisteren. 

Q: Hele goeie. En nog wat anders of was dat het? 

A: Eh… nee. 

Q: Nou, helemaal goed. 
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Bijlage 5: Annotaties gesprekken groep 6 

*Test* 

Leeftijd: 9j7m 

Geslacht: Meisje 

Bestandsnaam: Scriptie6.1 

Sprookje al bekend? Ja  

Afname 23-1 

 

Q: Wat kun je vertellen over het gedrag van de prinses? 

A: Ehm.. Ze wou alles. Maar, ehm, dat kreeg ze ook wel, maar toen mocht dat niet meer. En 

toen werd ze zelf heel erg boos.  

Q: Heel goed. Wat zou jij hebben gedaan denk je, als jij de prinses was?  

A: Ehm, ik zou gewoon geluisterd hebben.  

Q: Hoe vind je dat, hoe zij zich had gedragen?  

A: Ehm.. Aan de ene kant kan ik het wel begrijpen, maar aan de andere kant is het ook weer 

niet zo netjes.  

Q: Nee, want wat is precies niet zo netjes?  

A: Nou, dat je zo doet. En je krijgt één keer iets niet en je hebt al zoveel, en dan mag dat één 

keer niet en dan wordt je heel erg boos. 

Q: Ja, precies. Oké, en, wat kun je vertellen over hoe de koning doet?  

A: Ehm.. Eerst deed ‘ie het een beetje fout, maar toen deed ‘ie het wel weer goed.  

Q: En wat vond je fout en wat juist goed?  

A: Dat hij alles gaf wat ze wou, en dat hij toen naar de koningin luisterde en hij niet echt alles 

gaf.  

Q: En wat zou jij denk je gedaan hebben als je juist de koning zou zijn?  

A: Ehm. Ik zou ehm.. de prinses niet alles geven wat ze wou.  

Q: Nee. Oké. En, ehm, de koningin, wat vond je daar van? 

A: Ehm. Dat zij goed advies aan de koning had gegeven.  

Q: Oké. Zou jij hetzelfde hebben gedaan denk je, als je de koningin was?  

A: Ja. Ja, dat denk ik wel.  

Q: Oké. En wat kun je vertellen over de kikker?  

A: Dat ‘ie eerst beter had kunnen vertellen dat ‘ie een prins was.  

Q: Oké. Dat vond je maar een beetje stiekem, dat ‘ie het zo deed?  

A: Ja.  

Q: Dus dat zou jij anders hebben gedaan denk je? 

A: Ja, denk ik wel.  

Q: Oké, en ehm. Toen de prins weer een prins was. Hoe vind je dat de prinses was tegen de 

kikker?  

A: Ehm.. Een beetje kattig.  

Q: En hoe kwam dat naar voren? 

A: Om hoe ze deed tegen de kikker, hoe ze deed en dat ze wegrende en niet hem meenam.  

Q: Nee, oké. En, wat denk je dat de schrijver van dit sprookje eigenlijk wil vertellen met dit 
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verhaal? 

A: Ehm, dat je een beetje moet luisteren en iedereen een kans moet geven.  

 

Leeftijd: 9j2m 

Geslacht: Meisje 

Bestandsnaam: Scriptie6.2 

Sprookje al bekend? Ja 

Afname 23-1 

 

Q: Wat kun je vertellen over het gedrag van de prinses? 

A: Ehm.. Een beetje verwend, en ja, dat ze alles wil hebben en als ze het niet krijgt, dan gaat 

ze heel gemeen doen. 

Q: Ja, wat zou jij hebben gedaan als je de prinses zou zijn? 

A: Eh.. Dan zou ik niet de hele tijd nieuwe dingen vragen. Eerst met één ding heel heel heel 

heel lang spelen en als dat echt helemaal niet meer leuk is, dan vraag ik of ze iets.. of ik iets 

anders mag. En niet elke dag om iets nieuws vragen.  

Q: Heel goed. En ehm, hoe vond je dat, dat de prinses dat niet deed? 

A: Een beetje raar, en een verwend meisje.  

Q: Ja, en wat vond je ervan dat ze weg ging rennen? 

A: Ook heel erg raar, omdat ze alleen iets niet kreeg. 

Q: Ja. En wat vond je van het gedrag van de koning?  

A: Eh die vond ik niet goed, want hij liet steeds alles toe, en dat is ook een beetje zijn schuld, 

dat die prinses dan, ja, zo verwend wordt.  

Q: Ja, precies. En wat zou jij hebben gedaan als je de koning was? 

A: Dan zou ik zeggen van: Als je nu niet eh ophoudt met zo raar doen, dan mag je nooit meer 

iets nieuws en dan verkoop ik je oude spullen.  

Q: En, de koningin, wat vond je daarvan? Wat had zij voor rol? 

A: Ja, ik vond dat best goed, want die zei de hele tijd dat die vader steeds moest stoppen, maar 

die vader luisterde niet dus. Maar de koningin probeerde wel, dus ik vind de koningin wel 

goed.  

Q: Oké. En zou jij dat hetzelfde hebben gedaan als je de koningin zou zijn?  

A: Ja.  

Q: Oké. En dan de kikker, wat kun je daarover vertellen? 

A: Ehm. Dat ‘ie echt heel erg graag weer een prins wilt worden, en dan blijft ‘ie maar 

proberen.  

Q: Ja. En, waarom blijft ‘ie maar zo proberen?  

A: Omdat ‘ie echt heel graag weer een prins wilt worden.  

Q: Ja. En wat zou denk je hebben gedaan als je de kikker was? Zou je het helemaal hetzelfde 

hebben gedaan of zou je wat anders hebben gedaan?  

A: Nee, want als dat meisje dan zo gemeen tegen mij deed, dan zou ik eigenlijk het hele 

verhaal vertellen, en dan pas, eh ja, en niet zo, gewoon de bal pakken en niet vertellen wat er 

echt is gebeurd.  

Q: Nee, precies. Oké.  
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A: En ik zou het niet leuk vinden als ik tegen de muur wordt gesmeten.  

Q: *lacht*, nee he, da’s niet fijn. En, hoe vond je dat de prinses tegen de kikker deed?  

A: Helemaal niet leuk.  

Q: Nee he?  

A: Ik zou heel anders gereageerd hebben.  

Q: Wat zou jij gedaan hebben denk je?  

A: Ik zou denken van: ‘Oh leuk, een kikker!’ en dan verzorgen.  

Q: Oké, ja heel anders dus.  

A: Mijn zusje heeft al een keer een kikker gezoend omdat ze hoopte dat er een vogel 

uitkwam. 

Q: *lacht* Oh echt?  

A: Maar die kwam niet. 

Q: Jammer.. Ehm.. In sprookjes zit heel vaak een soort boodschap, wat denk je dat de 

schrijver wilde vertellen met dit sprookje?  

A: Ik denk dat je niet, ehm, heel veel cadeautjes moet vragen, want dan word je gemeen, 

verwend van, en dat is voor niemand leuk.  

Q: Nee, en dat je gewoon eerst maar moet spelen met wat je wel hebt. 

A: Ja.  

Q: En verder nog iets? Weet je nog andere dingen?  

A: Ehm... Ik vind dat die Rosalinde dan wel, als ze echt niet.. Dat die vader en Rosalinde echt 

te veel uitgeven. Want ik denk dat tamme leeuwen echt heel duur zijn, en een koets ook, en 

een eigen zwembad, een paard met drie stalknechten is best duur.  

Q: Ja he? Dat heb je goed onthouden allemaal, zeg. Maar ja, dat ze niet zo met hun geld 

moeten smijten?  

A: Ja, maar het zijn wel dingen die ik ook wel graag zou willen hebben.  

Q: *lacht* ja, maar is wel echt heel duur he? Jammer is dat. En ehm. Ze zeiden steeds iets 

over de opvoeding, ‘dat hoort bij een goede opvoeding’, wat uit dit verhaaltje vond je daar 

wel goed bij passen en wat niet?  

A: Ehm bij de opvoeding vond ik niet goed passen dat eh die vader dan heel veel cadeautjes 

gaf, en ik vond het wel goed dat ze dan zeiden dat ze ook aan de belofte moest houden en ook 

doen wat die kikker wou, omdat ze dat beloofd heeft.  

Q: Ja, precies, want wat je belooft, moet je doen. Oké, kende je dit sprookje al?  

A: Ehm, ja, die heeft m’n moeder vroeger verteld, en toen vertelde ze ook d’r bij, dat zij, want 

ze heeft in Zwitserland gewoond, had ze verteld dat ze ook vroeger een gouden bal had, een 

nepgouden bal, die in het water is gerold.  

Q: Oh echt?  

A: Ja. 

Q: Dus ze was helemaal niet de enige op de aarde die een gouden bal had?  

A: Nee. 

Q: Wat leuk! Wat grappig. Dan is het verhaaltje net alsof we het over je moeder hebben. 

A: Ja. 

Q: Maar die was vast niet zo verwend. *lacht* 

A: *lacht* Nee.  

Q: Leuk!  
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Leeftijd: 9j5m 

Geslacht: meisje 

Bestandsnaam: 6.3 

Sprookje al bekend? Nee 

Afname 13-3 

Q: Wat kun je vertellen over (het gedrag van) de prinses? 

A: Niet echt heel goed, want ze wordt heel veel verwend en dat moet eigenlijk niet.  

Q: Oke. Eh, wat zou jij gedaan hebben gedaan als je haar was? 

A: Ehm.. Ik zou gewoon eh..  ..  ..  

Q: Zou jij ook zo verwend willen worden als dat zij werd?  

A: Hm, niet zo.  

Q: Zou jij het anders doen?  

A: Ik zou gewoon, ja, wat je belooft dat moet je wel doen, en …  

Q: Nou, heel goed. En wat vond je van de koning, hoe hij deed? Wat vond je van zijn gedrag?  

A: Ehm, eerst verwende hij hem heel, haar heel erg, maar toen niet meer, toen was ‘ie gewoon 

als de koningin.  

Q: En wat vond je daarvan?  

A: Eerst niet zo goed maar daarna wel.  

Q: Oké, en wat zou jij denk je hebben gedaan als je de koning was?  

A: Ehm.. Ik zou er eigenlijk gewoon mee stoppen.  

Q: Met het verwennen?  

A: Ja. 

Q: Oké. En.. Wat kun je vertellen over de kikker? 

A: Ehm.. Hij had eigenlijk wel gelijk, want hij wou er wel wat voor terug…  

Q: En waarin had ‘ie gelijk denk je, welke dingetjes?  

A: Eh, nou, hij wou er wel wat voor terug hebben, en hij kwam ook weer terug, en.. ja.  

Q: Ja, dat ‘ie toch gewoon kwam ook al wilde de prinses dat niet?  

A: Ja.  

Q: En, zou jij hetzelfde hebben gedaan als jij de kikker was, of zou je wat anders hebben 

gedaan?  

A: Ja, ik zou wel hetzelfde hebben gedaan.  

Q: Oké. Ehm, in sprookjes zit vaak een boodschap, weet jij welke boodschap de schrijver 

bedoelde met dit sprookje? Wat wilde ‘ie er mee vertellen?  

A: Ehm, dat de koning de prinses niet zoveel moet verwennen. 

Q: Oké, en nog meer?  

A: Ehm, dat ze anders op moeten voeden.  

Q: Ja, want de opvoeding was niet zo goed? 

A: Nee.  

Q: Oké.  
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Leeftijd: 10j2m 

Geslacht: Meisje 

Bestandsnaam: Scriptie6.4 

Sprookje al bekend? Ja 

Afname 13-3 

Q: Wat kun je vertellen over het gedrag van de prinses? 

A: Nou, ze is een beetje hebberig, en ehm, en dan, en daarna wordt ze een beetje, ehm, beetje 

eigenwijs, en als laatste dan is ze gewoon normaal.  

Q: Oké, wat zou jij denk je gedaan hebben als je de prinses was in het sprookje? 

A: Dan zou ik niet alles vragen, en dan zou ik, eh, als ik mijn bal in het water zou gooien, dan 

zou ik ‘m of er zelf uithalen, maar ik zou niet aan een kikker beloften doen, dat ik dan, dat hij 

met mijn bordje eet enzo, dat zou ik niet doen. Of ik vraag gewoon dan aan mijn vader of ik 

een nieuwe bal mag… Ja.  

Q: Oké, ehm, eh. Hoe vind je dat, wat zij allemaal deed, vind je dat goed of juist niet?  

A: Nou, eh, ik vond het niet echt eh, heel goed dat ze de hele tijd ging vragen of ze iets 

nieuws wou, want eh, dat is, ja, dat is niet een goede opvoeding. En, eh, als ze een belofte 

heeft, dat moet ze daar ook aan houden, en dat had ze niet gedaan alleen later wel, dat vond ik 

dan wel weer goed op het laatste. Ja.  

Q: Oké. En wat kun je vertellen over het gedrag van de koning?  

A: Ehm, die moest ook iets minder aan haar dochtertje geven, moest niet de hele tijd zeggen 

van eh, ja, je mag alles wat je wilt! En later deed hij wel gewoon hoe het moest, net als haar, 

zijn vrouw. En die vrouw, eh, die was wel heel streng.  

Q: Oké, eh, wat zou jij hebben gedaan als je de koning was, denk je?  

A: Dan zou ik niet bij alles wat ze vroeg, eh, gaan zeggen, ja, dat mag je wel, ja dit mag je 

wel. Dan zou ik gewoon bij sommigen dingen nee zeggen en ik zou haar iets minder 

verwennen. Ja, *lacht* 

Q: Ja, want wat vond je ervan, hoe hij deed?  

A: Ja, hij deed wel een beetje net alsof, ja, hij is wel heel rijk, en dat hij eigenlijk gewoon een 

beetje met geld zat te strooien om alles maar te kopen voor haar dochtertje.  

Q: Ja.. Oké, eh, wat kun je vertellen over de kikker?  

A: De kikker. Ehm. Die, eh, was eh, wel een beetje, best wel slim. Alleen, ik vond het, eh, ja, 

wel een beetje eh, onhandig, dat ze een weddenschap deed, met de prinses, want volgens mij 

wist hij wel, tenminste, als ik de kikker was geweest, zou ik echt wel denken, van nou die gaat 

het toch niet doen *lacht* 

Q: *lacht* 

A: Maar, uiteindelijk, en hij, het was wel slim dat hij naar het paleis ging springen, en, zodat, 

want daarna, ehm, ging hij van haar bordje eten en uit de chocolademelk drinken, dus dat was 

wel slim van de kikker. 

Q: Ja, dat had ‘ie wel goed voor elkaar. 

A: Ja. 

Q: En eh, wat zou jij hebben gedaan, als je de kikker was? Zou je het hetzelfde hebben 

aangepakt?  

A: Ik zou eh, gewoon, ik zou gewoon net alsof doen dat ik er niet was.  
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Q: Oké.  

A: En, ik zou, eh, gewoon net alsof doen dat ik er niet was en dan uit de vijver springen en 

dan achter een boom gaan zitten ofzo, dat ze me niet zag.  

Q: Oké, maar die kikker die weet dat ‘ie eigenlijk een prins moet worden. Dus, zou je het dan 

ook niet doen, als je weet dat zij de betovering kan verbreken?  

A: Ja, ehm, maar je kan ook een andere prinses opzoeken, maar je zou het ook kunnen doen. 

Ik zou het denk ik.. ik weet het niet of ik het zou doen of niet.  

Q: En waarom zou je dan misschien een andere prinses zoeken? 

A: Omdat die misschien wat liever is. Deze is heel erg hebberig *lacht* 

Q: *lacht* Oké. En, wat vind je van hoe het prinsesje is opgevoed? Je hebt er net al kort iets 

over gezegd..  

A: Ja, ik eh, als, ik zou eh de opvoeding iets strenger doen, en ik vond dat ze wel een beetje 

opgevoed was, alleen dan een beetje, dat ze heel hebberig werd, dat is, als je eenmaal zo bent 

is het best moeilijk volgens mij om af te leren. Dus daar, stel je voor, ik was de koning, zou ik 

iets minder, dat ze niet alles kreeg wat ze maar wou.  

Q: Oké. In sprookjes, of in alle verhaaltjes zit vaak een boodschap. Weet jij welke boodschap 

de schrijver over probeert te brengen door dit sprookje?  

A: Eh, volgens mij, dat je de beloftes die je maakt, dat je die, dat je aan de beloftes moet 

houden, en dat je niet alles moet hebben, en, dat je iets wilt, dat je niet wilt zeggen, nou, dit 

wil ik, dat wil ik, en dat je dan een huis vol allemaal spulletjes hebt. Dat je niet te hebberig 

moet zijn. 

Q: Oké, heel goed.  

 

Leeftijd: 10j3m 

Geslacht: Jongen 

Bestandsnaam: Scriptie6.5 

Sprookje al bekend? Nee 

Afname 13-3 

Q: Wat kun je vertellen over het gedrag van de prinses? 

A: Ehm, nou, ze wou altijd alles, en eh, op een gegeven moment accepteerden de vader en 

moeder dat niet meer, en, toen kreeg ze dat niet meer, en eh, toen ging ze naar het bos. Eh, 

*lacht* hoort dit er nog bij?  

Q: Ja, dat mag! Vertel maar wat je wilt vertellen, *lacht*, helemaal goed. 

A: Toen wou ze eh, niet dat dat die kikker, of, ja die prins, binnenkwam enzo, en toen moest 

het toch, en toen werd het toch een prins.  

Q: Oké, heel goed. Wat zou jij denk je gedaan hebben als jij de prinses was geweest? Zou jij 

hetzelfde hebben gehandeld hebben als dat zij deed? 

A: Nee, eh, ik zou dan gewoon zeggen, eh, oké, tegen m’n vader en moeder. 

Q: Als je het niet zou krijgen? 

A: Ja 

Q: Oké, goed. Want hoe vond je dat, haar gedrag?  

A: Heel verwend.  

Q: Oké, dat was het ook wel. Wat kon je vertellen over het gedrag van de koning?  
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A: Ehm, nou eerst vond de koning het wel goed dat ze alles kreeg enzo, als ze maar knikte, en 

toen, uiteindelijk, kreeg ‘ie het niet meer. En, de koning, die is ook wel eerlijk, want die zei 

wat je beloofd hebt moet je doen.  

Q: Heel goed. Wat zou jij hebben gedaan als je de koning was?  

A: Eh, ik zou niet zo veel geven.  

Q: Nee 

A: En, eh, gewoon die kikker ook wel binnen laten. 

Q: Oké. En, want wat vond je van het gedrag van de koning?  

A: Wel goed, ja. Nou, op het begin niet, toen ‘ie alles gaf.  

Q: Oké, heel goed. Wat kun je vertellen over de kikker.  

A: Ehm, was een vieze kikker, alleen van binnen niet. En toen moest dat meisje hem kussen, 

en toen was het een prins.  

Q: Heel goed. Eh, wat zou jij gedaan hebben als jij de kikker was? Zou je dingen anders 

hebben gedaan of hetzelfde?  

A: Nou, ik denk ook wel hetzelfde misschien. 

Q: Oké, en wat vond je van het gedrag van de kikker?  

A: Het was, ja, wel een beetje dreigen misschien alleen, ook wel weer goed.  

Q: Wel terecht?  

A: Ja 

Q: Oké. Wat vond je van de opvoeding van het meisje, van de prinses?  

A: Nou, in het begin niet zo goed alleen later wel beter.  

Q: En wat was in het begin niet goed en later beter?  

A: Dat ze alles kreeg enzo, en later kreeg ze niet echt alles en de ouders waren ook wat 

strenger.  

Q: Oké, heel goed. Ehm, in sprookjes zit vaak een soort boodschap verstopt, of een, een iets, 

een onderliggende boodschap. Weet jij wat de schrijver hiermee probeerde over te brengen, 

wat denk jij?  

A: Ehm.. Dat je niet zo verwend hoeft te zijn ofzo. 

Q: Ja, heel goed. 

A: En dat het ook kan als je niet verwend bent.  

Q: Dat dat ook gewoon leuk kan zijn. En verder nog iets? 

A: Nee 

Q: Helemaal goed.  
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Q: Wat kun je vertellen over het gedrag van de prinses?  

A: Eh, dat was niet vrolijk.  

Q: Nee. 
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A: Ehm, ze werd heel erg verwend. 

Q: Ja, precies. En, wat vond je daarvan? 

A: Ehm.. Als m’n ouders me zo zouden opvoeden zou ik dat niet echt fijn vinden.  

Q: Nee. 

A: Zou het wel fijn vinden als ik zeg maar een beetje verwend werd, maar niet zo heel erg, 

een koets ofzo. 

Q: Nee, precies. En wat zou jij gedaan hebben in haar plaats? 

A: Eh. Boos zijn op m’n ouders.. Eh..  

Q: Omdat ze zoveel kreeg of omdat ze juist het laatste niet meer kreeg? 

A: Eh, het laatste niet meer kreeg. 

Q: Oké. En zou jij iets heel anders hebben gedaan in het hele verhaaltje denk je, dan dat zij 

dat deed? 

A: Eh, nee niet echt. 

Q: Oké, en wat kun je vertellen over de koning?  

A: Eh, dat ‘ie toch wel op het einde goed had gedaan. Eh, dat ‘ie zeg maar stopte van, dat ie, 

dat ze niks meer mocht hebben, en dat vond ik wel goed.  

Q: Oké, en zou jij dat hetzelfde hebben gedaan of zou jij iets in het hele verhaaltje anders 

hebben gedaan als je de koning was? 

A: Eh, nee, ik zou wel hetzelfde hebben gedaan. 

Q: Oké, en wat kun je vertellen over de kikker? 

A: Eh, ja, eigenlijk niet echt wat. 

Q: Oké, kun je nog een beetje vertellen wat ‘ie deed, en wat voor keuzes ‘ie maakte?  

A: Ehm, nou, hij maakte daar de keuze omdat ‘ie denk ik weer gewoon een mens wou zijn. 

Q: Ja, zou je dat ook hebben gedaan denk je? 

A: Ja, eigenlijk wel. 

Q: Oké. Wat vond je van de opvoeding in het verhaal, van de koningin én de koning? 

A: Niet goed. 

Q: Nee? Wat vond je niet goed? 

A: Dat zij zeg maar heel erg verwend werd enzo.  

Q: Nee, precies. Oké. Ehm, er zit vaak in sprookjes een soort boodschap. En wat denk je dat 

de schrijver met dit sprookje probeerde te vertellen? Wat zou je eruit kunnen leren, zeg maar? 

A: Eigenlijk zeg maar als het echt was, dat een prins in een kikker kon veranderen *lachend* 

Q: *Lacht* Ja, heel goed. 

A: Ehm. Ja, niet echt veel. 

Q: Nee, nee, dat kan.  
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Q: Wat kun je vertellen over de prinses?  

A: Ze was een beetje een verwend meisje. Dan wou ze dat, dan wou ze weer iets anders. En, 

eh, toen wou de koning dat niet meer, en toen was ze heel boos, toen ging ze naar een meertje, 

toen rolde de bal daarin, toen kwam er een kikker en die pakte, eh, die vroeg aan het meisje 

‘kan je niet stiller zijn?’, en eh, die pakte toen voor haar de bal, maar dan moest ze beloven 

dat ze hem een kusje gaf, eh, ’s nachts’, en van d’r bordje mocht eten, van d’r glaasje mocht 

drinken en bij haar in bed mocht liggen. En dat deed ze niet, en toen de volgende morgen eh, 

toen kwam die kikker eraan. En die, eh, toen moest ze van die vader alles doen wat die kikker 

zei want ze had het beloofd, en toen hij, zij, hem een kusje gaf, veranderde ‘ie in een prins.  

Q: Heel goed! Eh, wat vond je van het gedrag van de prinses?  

A: Ehm, beetje verwend.  

Q: En, zou jij iets anders hebben aangepakt? Wat zou jij hebben gedaan als je de prinses was 

geweest? 

A: Ehm, gewoon, ik vraag één keer iets, daar speel ik eh, een weekje mee ofzo, en eh, als ik 

dan iets anders wil, dan koop ik het van m’n eigen geld of zo.  

Q: Heel goed. Eh, en wat kun je vertellen over de koning?  

A: Nou, die verwende het prinsesje maar, de hele tijd. Maar toen werd ze te verwend, dat zag 

die koning toen ook wel, en eh, die vrouw had het al een keer gezegd, en toen ging die eh, 

haar niet meer eh verwennen, en toen zei hij dat het prinsesje alles moest doen wat de kikker 

zei, wat de, wat ze aan de kikker had beloofd.  

Q: Ja, en wat vond je daarvan, van zijn gedrag?  

A: Wel goed. 

Q: Ja, was er nog iets, als jij de koning zou zijn geweest, wat je anders had gedaan of zou je 

hetzelfde doen? 

A: Hmm, ik zou haar één keer een cadeautje geven en dan, dat ze daar even mee speelt, en als 

ze dan eh, iets anders leuk wilt, dan moet ze daar eerst even voor sparen ofzo.  

Q: Oké, en eh, wat kun je vertellen over de kikker? 

A: Nou, eh, die was betoverd door een heks, en alleen als hij een kusje kreeg van een prinses, 

en in het bedje mocht slapen en uit het glaasje kon drinken en van het bordje kon eten, dan 

kon die eh betovering weggaan. Die had een knecht en die kwam bij de smid en die ging acht 

ijzeren banden om zich heen doen en als de betovering verbroken was dan gingen die los en 

eh, toen werd die kikker een prins.  

Q: Heel goed. En wat vond je van zijn gedrag, van wat ‘ie allemaal voor keuzes maakte?  

A: Ja, wel goed. 

Q: Ja? En wat vond je wel goed, aan wat de kikker deed? 

A: Ehm, dat hij toch nog terugkwam, dat ‘ie niet gewoon weer in het water ging springen, 

maar dat ‘ie toch nog helemaal er naar toe kwam.  

Q: Heel goed. Ehm, zou jij hetzelfde hebben gedaan denk je, als de kikker, als jij de kikker 

zou zijn? 

A: Ja.  

Q: Oké, heel goed. Wat vond je van de opvoeding in dit verhaal? 

A: Hmmm, in het begin niet zo heel goed, maar het eind wel. 

Q: Oké, en kun je zeggen wat je precies niet zo goed vond en wat wel?  

A: Eh nou, dat ze steeds gingen verwennen, en aan het eind deed ‘ie dat niet meer en toen eh 

moest ze gewoon doen wat elk kind wel doet, gewoon normaal kind.  

Q: Oké, eh, er zit in sprookjes vaak een soort boodschap, wat denk je dat de schrijver met dit 

verhaaltje wilde zeggen, of wat je ervan kan leren? 
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A: Dat je blij moet zijn met wat je hebt. 

Q: Oké, heel goed. Verder nog iets? Of dat vooral?  

A: Nee, dat vooral.  
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Afname 13-3 

Q: Wat kun je vertellen over de prinses? 

A: Ehm, dat ze altijd heel erg verwend werd, en dat ze eigenlijk te veel verwend werd, en 

daardoor kreeg ze alles wat ze wil, en daardoor werd ze een beetje, ja, gemeen, tegen haar 

vader en moeder als ze niks kreeg. 

Q: Ja, klopt. En wat vond je daarvan? 

A: Ehm, een beetje, ja, niet zo heel netjes, wat ze deed. Ik vond het ook niet goed dat ze haar 

maar bleven verwennen. Maar ik vond het ook wel goed dat die vader stopte met haar 

verwennen. 

Q: En als jij de prinses zou zijn geweest, wat zou jij hebben gedaan? 

A: Ehm, nou, ik zou ook wel eerst, heel veel cadeautjes, ehm, ja, willen krijgen, en daarna 

werd het een beetje saai, dus dan zou ik zeggen van, ja, ik hoef geen cadeautjes meer.  

Q: Oké, en ehm, nou je zei het al een beetje, de koning veranderde wel, maar wat kun je 

allemaal vertellen over hem? 

A: Ehm, eh, ja, dat hij eerst allemaal cadeautjes gaf, en toen niet meer. Ja… Ja. 

Q: En wat vond je van zijn gedrag? 

A: Best wel goed dat ‘ie ging stoppen met cadeautjes geven. 

Q: Oké, zou jij hetzelfde hebben gedaan als je de koning was?  

A: Ja.  

Q: Oké. Wat kun je vertellen over de kikker? 

A: Eh, dat hij wel lief was, en dat eh, ja. Ja..  

Q: Nee, dat is prima! Zou jij denk je, als je de kikker zou zijn geweest, dezelfde keuzes 

hebben gemaakt als de kikker deed? 

A: Nee.. 

Q: Wat zou je anders hebben gedaan? 

A: Ja… Eh, eh.. Ja, want, eh, ja, als ik die kikker zou zijn, zou ik eh, dan zou ik dat meisje 

niet mezelf laten zoenen, want ze is heel onaardig, en daarom zou ik dat niet willen, ja. 

Q: Nee, oké. Wat vond je van hoe de prinses werd opgevoed?  

A: Eh, een beetje.. Eh.. Ik vond dat ze het niet zo heel goed deden, maar op het laatst wel 

beter. 

Q: Oké, ja, want wat was wel beter? 

A: Eh, dat ze stopten met cadeautjes geven en zo.  

Q: Oké. Eh, in sprookjes zit vaak een boodschap van de schrijver, wat denk je dat de schrijver 

met dit sprookje wil vertellen, wat ‘ie kindjes wil laten leren?  

A: Eh, dat je niet alles kan krijgen wat je wilt hebben.  

Q: Oké, en verder nog iets?  

A: Eh, nee.  
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Q: Oké, heel goed.  
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Q: Wat kun je vertellen over de prinses? 

A: Nou, ze heette Rosalinde, en ze was heel erg verwend, en ze kreeg heel veel dingen, en ze 

was ook heel eigenwijs. 

Q: Heel goed. En, wat zou jij hebben gedaan, als jij de prinses was? 

A: Nou.. Ik zou de kikker ook niet echt een kus durven te geven, maar ik denk dat ik het wel 

zou doen, omdat hij wel kan praten, en dan is het toch wel zo van, dan is het wel bijzonder, 

dus ja, dan zou ik het wel allemaal voor hem doen.  

Q: Oké, wat vind je van het gedrag van de prinses? 

A: Niet echt goed. Maar ik vind het wel goed dat de vader op het laatst wel dacht dat het niet 

meer kon, en dat ze daarom wel weer goed werd. 

Q: Oké, eh, wat kun je verder vertellen over de koning? 

A: Dat de koning eerst dacht, ‘oh, het is maar m’n enige dochter, dus het maakt niet uit enzo’, 

maar dat hij toch wel dacht van, ja, dit kan niet echt helemaal, maar dat kwam meer door de 

koningin, dus, ja.  

Q: Ja, wat zou jij hebben gedaan als je de koning was denk je? 

A: Nou, sowieso Rosalinde niet heel erg verwennen, en, ja, gewoon een goede vader zijn. 

Q: Oké, en wat vind je dan een goede vader, anders dan wat hij deed, dan het verwennen? 

A: Nou, gewoon lief zijn, en natuurlijk ook wel ééns wat geven, maar gewoon niet altijd wat 

geven. 

Q: Oké, eh, wat kun je vertellen over de kikker?  

A: Nou, de kikker, die was wel lief, alleen je merkte niet echt dat het een prins was, en, toen 

hij nog een kikker was. Maar, ik vond het wel een beetje raar dat hij niet kon zeggen dat hij 

een prins was, en dat hij gewoon niet zei, en dat daarom Rosalinde het niet meer zo graag 

wou.  

Q: Nee, klopt. Dan weet je niet waarom je ‘m zou moeten zoenen. Eh, wat zou jij hebben 

gedaan als je de kikker was? 

A: Ik zou het gezegd hebben, van ‘ik ben een prins, en je moet me kussen om mij weer als 

prins te maken, en dan, zodat ze het wel zal doen.  

Q: Ja, want wat vind je van het gedrag van de kikker? 

A: Ja, een beetje raar, van ‘ik móét dat doen’, dat vind ik wel gek.  

Q: Oké. Ehm, wat vond je van hoe Rosalinde was opgevoed, en wat ze allemaal mee had 

gekregen van haar ouders? 

A: Slecht, want haar moeder die had wel het gevoel van, ja, dit kan niet, maar ze zei d’r niks 

van, dus dat is niet echt goed. En de vader die was ook al zo, dus ze werd heel slecht 

opgevoed.  

Q: En wat had beter gekund, en wat was wel goed? 

A: Als, ja, ze haar gewoon meer zelfstandig dingen lieten doen, en dat ze het gewoon, meer 

zelf dingen liet doen.  
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Q: En wat vond je het goede uit de opvoeding? Of niet zoveel eigenlijk?  

A: Nou, niet zoveel. 

Q: Oké. Wat denk je dat de schrijver probeert te zeggen met dit verhaaltje? Schrijvers 

proberen vaak een soort boodschap in een sprookje te verstoppen, en wat denk jij wat 

kinderen kunnen leren van dit sprookje? 

A: Dat je lief en aardig moet zijn, ook tegen je ouders, en dat je dan veel verder komt.  

Q: Heel goed. En nog andere dingen, of was dat het?  

A: Ehm, dat denk ik dat het wel een beetje is.  
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Q: Wat kun je vertellen over de prinses? 

A: Ehm.. Dat ze heel veel dingen wou hebben. Eh, ja, dat, dat het later niet meer mocht, 

omdat ze al heel veel dingen kreeg. En, ja, dat was het wel een beetje. 

Q: Oké, heel goed. Hoe vond je het gedrag van de prinses? 

A: Ja, ehm, zou het niet accepteren als ze zo tegen mij praat, dat zou niet leuk zijn. 

Q: Want wat vond je daarvan? 

A: Ja, heel wild, moet je wel een beetje rustiger zijn. 

Q: Oké, en, wat zou jij hebben gedaan denk je, als je de prinses zou zijn geweest? Wat zou je 

hetzelfde hebben gedaan en wat zou je anders hebben gedaan in dit verhaal? 

A: Eh.. Nou, gewoon, niet zo veel dingen vragen aan m’n vader. 

Q: Oké, goed. Wat kun je vertellen over het gedrag van de koning? 

A: Ehm, ja, normaal zou ik het wel begrijpen als je zo’n dochter had die alles wou.  

Q: En wat zou je dan begrijpen? 

A: Eh, ja, dat ze niet alles kan krijgen. 

Q: Ja, precies. Wat zou jij hebben gedaan als je de koning was? 

A: Eh, gewoon niet alles geven. 

Q: Oké. En, eh, wat kun je vertellen over de koningen? 

A: Eh.. Ja, dat ze hetzelfde zei als de vader. Ja, dat was het. 

Q: Oké, en wat vond je van haar? 

A: Ehm, ja, gewoon. Ze was altijd wel bijna mee eens. 

Q: Ook in het begin? 

A: Nee, dat niet. 

Q: Want wat deden de ouders toen verschillend? 

A: Ja, ze zeiden, ze mochten eerst, eerst mocht ze alles hebben, maar toen niet meer. 

Q: Oké, helemaal goed. Wat kun je vertellen over de kikker? 

A: Ehm.. Ja, gewoon, dat, ja, niet zo aandringen. Ja, ik vond het wel aardig, nou, soort van. 

En, ehm.. : Ja, en ik.. Het was wel… Ja, ik heb eigenlijk niks.  

Q: Helemaal goed, dat geeft niks. Eh, wat vond je van zijn gedrag, vond je het goed of minder 

goed? 

A: Eh, wel goed. 
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Q: Oké, wat vond je precies goed? 

A: Eh, ja, dat ‘ie niet zo onaardig was. Gewoon dat ‘ie, hij is gewoon aardig. 

Q: Oké, helemaal goed. En zou je dingen anders hebben gedaan als je de kikker was? 

A: Eh, nee.  

Q: Oké. Wat vond je van hoe de prinses opgevoed werd? 

A: Verwend.  

Q: Ja, dus niet zo goed? 

A: Nee. 

Q: Oké. Eh, in sprookjes zit vaak een soort boodschap, iets wat je kunt leren van wat goed en 

fout is. Weet je welke boodschap de schrijver van dit sprookje wilde vertellen? 

A: Dat je, eh soms, dat je je aan je belofte moet houden. 

Q: Ja, heel goed. Nog meer? 

A: Eh, dat je altijd aardig moet zijn.  

Q: Oké, helemaal goed.  
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Bijlage 6: Toestemmingsformulier  

 

 


