
PRIKKELS

Dagen van Spotify, dagen
van licht dat swipet,

van vriendschapsverzoeken, dagen

dat ik moet weten hoe iedereen
heet op al hun locaties.

Zoek mij in weiden en bossen.
Op een landweg.

‘Uitgezonderd aangelanden.’

Ik wil de slak zijn die haar huis draagt
en niet weet dat ze thuis is.

Tekst: Paul Demets
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P O Ë Z I E

Prikkels
1. Lees het gedicht ‘Prikkels’ van Paul Demets.

Prikkels 

Dagen van Spotify, dagen
van licht dat swipet,
van vriendschapsverzoeken, dagen

dat ik moet weten hoe iedereen
heet op al hun locaties. Zoek mij
in weiden en bossen.

Uitgezonderd aangelanden.
Ik wil de slak zijn die haar huis draagt
en niet weet dat ze thuis is.



2

POËZIE  PRIKKELS

2. Hoe was je leeservaring? Beantwoord hiervoor de volgende vragen.

 � Wat doet dit gedicht met jou?

  

  

  

  

 

 � Welke gevoelens roept dit gedicht bij jou op? 
Indien je bij deze vraag wat inspiratie kan gebruiken, neem dan bijlage 1 erbij.

  

  

 

  

 

3. Analyseer het gedicht. 

 � Uit hoeveel strofes bestaat het gedicht?

 

 � Rijmt het gedicht?

 

 � Welke woorden herhaalt de dichter enkele keren?

 

 

 � Waarom gebruikt de dichter herhaling, denk je?
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 � Welke beeldspraak gebruikt de dichter? Markeer deze zinnen in het gedicht.

 � Wat bedoelt de dichter met ‘Uitgezonderd aangelanden’? 
Wie zijn de aangelanden?

  

  

 

 � Wat bedoelt de dichter met ‘Ik wil de slak zijn die haar huis draagt en niet weet dat ze thuis is.’

  

  

 

 � Hoe verhoudt de zinsbouw zich tot de versregels?

  

  

 

4. Kies nu een ‘Aan de slag’-opdracht uit. Volg hiervoor het stappenplan.

5. We keren een laatste keer terug naar het gedicht ‘Prikkels’ van Paul Demets.

 � Nu je het bericht beter begrijpt, maakt dit andere, nieuwe gedachten bij jou los? 
Op welke manier versterkt of verzwakt de analyse de gevoelens die je hebt bij het gedicht?

  

  

 

 � Waarom roept het gedicht deze gevoelens en gedachten bij je op? 
Tip: beschrijf hiervoor het gedicht, verwijs naar de beeldspraak die de dichter gebruikt, …
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A A N  D E  S L AG

Optie A
F E E D  UP

Wat ga ik doen?

We lazen in de klas het gedicht 
‘Prikkels’ van Paul Demets.
Met behulp van een stappenplan zullen 
we nu zelf een gedicht schrijven.

Wat heb ik nodig?

 � De website Padlet
 � Kladpapier en schrijfgerief

Hoe kan ik me voorbereiden?

Expressieve fase deel 1

Opdracht 1: groepsbrainstorm
 � In het midden van het bord staat verticaal een woord uit het gedicht ‘Prikkels’. 

Zeg dan per letter van dat woord een woord dat je associeert met het gedicht of 
waar je spontaan aan denkt.

Bijvoorbeeld:
p oëzie / poster
r itme / ruis
i nstagram
k analen / kwijt
k ijken
e xpo / emoji / eenzaamheid
l icht / login
s jabloon / selfie / symptomen

 � Per letter somt de klas een drietal woorden op.
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Opdracht 2: een eerste strofe
 � Nadat de woorden op het bord staan, open je Padlet en voer je de code in die je 

van de leerkracht krijgt. 

 � Schrijf twee of meer zinnen waarin je enkele woorden die op het bord staan verwerkt.

Bijvoorbeeld:
In de expo van het leven
vonden wij het licht in selfies
we waren het ritme kwijt
’s nachts droomden we over poëzie

Opdracht 3: een tweede strofe
 � Som weer nieuwe woorden / associaties op.

Bijvoorbeeld: ‘ik’, ‘sporen’, ‘vers’, ‘video’.

 � Schrijf twee of meer zinnen met de set nieuwe woorden. 

Bijvoorbeeld:
ik heb gegeven wat ik had
laat me offline gaan en
op de sporen lopen
ik neurie versjes uit tiktokvideo’s

Welke stappen kan ik volgen?

Expressieve fase deel 2

Opdracht 4: een nieuw gedicht
 � Kies op jullie Padlet de mooiste, leukste, meest uitdagende, … zin. De gekozen zin 

schrijf je als eerste vers van een nieuw gedicht op.

 � Kies nu welke zin een prachtig, verrassend, onverwacht, mooi, leuk, spannend, … 
einde zou zijn voor een gedicht. De zin komt onderaan.

Bijvoorbeeld:
Openingszin: Wij vonden het licht in selfies
Afsluiter: ’s Nachts droomden we over poëzie.

 � Vul nu met de woorden, zinnen en elementen die op het jullie Padlet staan het gedicht 
aan met nog twee à vier zinnen.
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F E E DBAC K

Hoe kan ik mijn werk controleren?

Klaar? Lees jouw gedicht voor aan een klasgenoot. Welke tips krijg je van je hem / haar? 
Herwerk op basis van de feedback jouw gedicht.

Symbolische fase

 � Deel jouw definitieve versie via Padlet.

 � Maak daarna een screenshot van je gedicht en stuur die door naar je leerkracht.

 � Reik nu met de klas een Poëziester uit. Er zijn verschillende categorieën:

 � Poëziester voor het grappigste gedicht;
 � Poëziester voor het meest originele gedicht;
 � Poëziester voor het meest aangrijpende gedicht;
 � Poëziester voor het meest absurde gedicht;
 � …

F E E D  F ORWA R D

Wat zijn de volgende stappen die je kan maken? Beantwoord mondeling de volgende vragen.

 � Hoe zou je de volgende keer je werk nog kunnen verbeteren?
 � Wat heb je daarvoor nog nodig?
 � Welke eerste vervolgstap kun je hiervoor zetten?

 ▶ Waar ben je goed in?
 ▶ Wat beheers je al?
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A A N  D E  S L AG

Optie B
F E E D  UP

Wat ga ik doen?

We lazen in de klas het gedicht ‘Prik-
kels’ van Paul Demets. Met behulp van 
het stappenplan schrijven we nu zelf 
een WhatsApp-gedicht.

Wat heb ik nodig?

 � Poëziebundels
 � Songteksten
 � Kladpapier en balpen
 � WhatsApp of een ander kanaal 

(bv. Messenger, Instagram)

Hoe kan ik me voorbereiden?

 � In het lokaal liggen er poëziebundels en afgedrukte songteksten. Blader in de bundels en 
ontdek welke gedichten en versregels jou aanspreken. Bekijk ook enkele songteksten.

 � Schrijf de versregels over uit de gedichten die je mooi / pakkend vindt.

 � Schrijf de zinnen over uit de songteksten die je mooi / pakkend vindt.

Welke stappen kan ik volgen?

Expressieve fase

 � Werk per twee.

 � Welke van de versregels of de zinnen die je overgeschreven hebt, zou een goede 
beginzin van een gedicht kunnen zijn? App deze zin naar je partner.
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 � Jouw partner beantwoordt je app met een versregel / zin die hij/zij opgeschreven heeft.

 � Herhaal dit tot jullie gedicht klaar is. Je mag uiteraard ook zelf versregels bedenken. 
Lengte: het gedicht telt min. 8 en max. 12 regels.

 � Maak nu een printscreen van je gedicht en stuur dit door naar de leerkracht.

Symbolische fase

 � Draag jullie WhatsApp-gedicht nu voor aan de klas.

R E F L EC TIE

Hoe blik ik terug op deze les?

 � Neem een post-it die je van de leerkracht krijgt en schrijf de mooiste zin op die je 
deze les tegengekomen bent.

 � Plak de post-it op de deur wanneer je het lokaal verlaat.

F E E D  F ORWA R D

Wat zijn de volgende stappen die je kan maken? Beantwoord mondeling de volgende vragen.

 � Hoe zou je de volgende keer je werk nog kunnen verbeteren?
 � Wat heb je daarvoor nog nodig?
 � Welke eerste vervolgstap kun je hiervoor zetten?

 ▶ Waar ben je goed in?
 ▶ Wat beheers je al?
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A A N  D E  S L AG

Optie C
F E E D  UP

Wat ga ik doen?

We lazen in de klas het gedicht 
‘Prikkels’ van Paul Demets. Met behulp 
van het stappenplan schrijven we nu 
zelf een Instagedicht dat we vormge-
ven met behulp van de website Canva.

Wat heb ik nodig?

 � Instagram
 � Canva.com

Hoe kan ik me voorbereiden?

1.  Lees het krantenartikel uit Trouw op de volgende bladzijde.

2. Open Instagram en zoek enkele Instadichters op.

Lars van der Werf (@larsvdwerf)
René Oskam (@reneoskam)
Siel Verhanneman (@sielvhm)
Hartkamers (@hartkamers)
Elianne van Elderen (@vervlogen)

Merel Morre (@merelmorre)
Gewoon JIP (@jip_gewoon)
Ruth Van de Steene (@ruthvandesteene)
Nanne van der Leer (@liefleven)
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Dichten op Instagram: het past in 
een vierkant en rijmen hoeft niet

Wie zoekt naar wat dichterlijke inspiratie hoeft niet per se naar de boekwinkel. 
Jonge dichters gebruiken juist Instagram om hun gedichten aan een groot 
publiek te slijten.

De formule van een Instagramgedicht is simpel: het 
past precies in een vierkant, het formaat waarin je op 
Instagram foto’s plaatst. Rijmen hoeft niet. En het 
moet flink de aandacht trekken. Want mooi beeld 
is op Instagram belangrijk. Dat levert verrassende 
resul taten op.

Voor wie zelf op ontdekkingstocht wil, is de ac-
count van de 27-jarige Rupi Kaur een goed startpunt. 
Wat haar onderscheidt, is haar persoonlijke toon. Zo 
dicht ze over haar moeilijke jeugd als immigrant, ver-
lies, misbruik, maar ook de liefde. En dat allemaal in 
een paar korte zinnen, vergezeld van zelfgemaakte, 
kleine tekeningen, zoals bij dit gedicht over de Black 
Lives Matter-beweging:

‘our backs
tell stories
no books
have the spine
to carry’

Haar eerlijkheid maakt haar geliefd bij een groot pu-
bliek. Ze weet zo’n vier miljoen volgers te boeien.

Ook van Nederlandse bodem is genoeg voor han-
den. Neem Lars van der Werf, die in elke alledaagse 
situatie een sprankje hoop weet te vinden.

Of de zachtaardige gedichten van Madeliefdicht, die 
haar volgers naar eigen zeggen een dosis liefde wil 
meegeven. Ook erg leuk: de korte, grappige gedicht-
jes van Vers van de Persjes.

Niet iedereen is blij met deze Instagramdichters. 
Poëzie- critici vinden het allemaal wel erg makkelijk. 
Want kun je zo’n korte tekstje nog wel een gedicht 
noemen? Rupi Kaur kan het waarschijnlijk weinig 
schelen. In 2017 versloeg ze met haar debuutbundel 
Milk and Honey in de VS zelfs de Odyssee van Home-
rus als bestverkochte poëzieboek.

https://www.trouw.nl/cultuur-media/dichten-op-instagram-het-past-
in-een-vierkant-en- rijmen-hoeft-niet~b7c7da5f/?referrer=https%3A
%2F%2Fwww.google.com%2F
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Welke stappen kan ik volgen?

Expressieve fase

 � Kies nu zelf een onderwerp waarover je een Instagedicht wil schrijven.

 � Schrijf hierover min. 4 versregels.

 � Denk na over de volgende vragen:

 ▶ Hoe ga jij jouw gedicht vormgeven?
 զ Tip: Canva is een gratis tool waarbij je een Instagramsjabloon kan kiezen. 

Hiermee kun je eenvoudig en op een creatieve manier jouw gedicht grafisch vormgeven.
 զ Gebruik een tutorial om te weten hoe je met Canva aan de slag moet gaan. 

Tik hiervoor in YouTube bv. “How to design Instagram images in Canva” in.
 ▶ Hoe verdeel je de woorden over de regels?
 ▶ Welk lettertype kies je?
 ▶ Welke kleur?
 ▶ Ga je een afbeelding toevoegen? Teken je zelf een bijpassende tekening?

F E E DBAC K

Hoe kan ik mijn werk controleren?

Klaar? Toon jouw Instagedicht aan een klasgenoot. Welke tips krijg je van je hem / haar? 
Herwerk op basis van de feedback jouw gedicht.

Symbolische fase

Post nu jouw Instagedicht op Instagram. Vergeet niet om enkele hashtags bij jouw foto te 
plaatsen, zoals #poezie of #dichtersvaninstagram.

F E E D  F ORWA R D

Wat zijn de volgende stappen die je kan maken? Beantwoord mondeling de volgende vragen.

 � Hoe zou je de volgende keer je werk nog kunnen verbeteren?
 � Wat heb je daarvoor nog nodig?
 � Welke eerste vervolgstap kun je hiervoor zetten?

 ▶ Waar ben je goed in?
 ▶ Wat beheers je al?
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A A N  D E  S L AG

Optie D
F E E D  UP

Wat ga ik doen?

We lazen in de klas het gedicht ‘Prik-
kels’ van Paul Demets. Met behulp van 
het stappenplan schrijven we in groep-
jes zelf een gedicht.

Wat heb ik nodig?

 � Kladpapier en balpen
 � Eventueel:

 � raamstiften
 � een afdruk uit een bullet journal
 � een afdruk uit een to-dolijst
 � de website Canva.com
 � TikTok

Hoe kan ik me voorbereiden?

 � Schrijf een to-dolijst.

 � Rangschik de to do’s van heel inspannend naar het minst inspannend.

 � Eindig je to-dolijst met iets waar je naar uitkijkt na een drukke schooldag.

Welke stappen kan ik volgen?

Expressieve fase

 � Werk in kleine groepjes.

 � Vergelijk jullie to-dolijst met elkaar.
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 � Probeer nu jullie to-dolijst poëtischer te maken.
 ▶ Voeg eventueel een locatie toe aan jullie gedicht.
 ▶ Voeg eventueel een dier toe aan jullie gedicht.

 � Klaar? Denk na hoe jullie je gedicht zullen vormgeven.
 ▶ Als een echte to do met checkboxen?
 ▶ Via een afdruk van een bullet journal?
 ▶ Via een online tool zoals Canva?

 � Geef nu je gedicht af aan de leerkracht of stuur een printscreen door.

Symbolische fase

 � Schrijf (eventueel met behulp van de leerkracht beeld / PO) met een raamstift jullie 
gedicht op een raam op een zichtbare plaats in het schoolgebouw.

 � Prik alle to do’s op het prikbord in het lokaal.

 � Perform via TikTok jullie gedicht.
 ▶ Zullen jullie je gedicht enkel voordragen of bedenken jullie ook een choreo / bewegingen?
 ▶ Welke achtergrondmuziek zullen jullie gebruiken?
 ▶ Gebruik ook passende hashtags, zoals #dichtersoptiktok en #poëzie.

R E F L EC TIE

Hoe blik ik terug op deze les?

 � Bekijk de blob tree op de volgende pagina.

 � Duid 1 mannetje aan waarmee je jezelf gedurende de afgelopen les kunt identificeren.

 � Wat was jouw bijdrage gedurende de les?
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 � Waarom kies je voor jezelf dat figuurtje?

  

  

 

 � Duid nu ook je groepsgenoten aan. Welke figuurtjes passen bij de leerlingen met 
wie jij samengewerkt hebt?

 � Houd nu met jouw groepje een korte nabespreking en overloop de namen die bij de figuurtjes 
staan. Bespreek in groep waarom jullie een bepaalde naam bij een bepaald mannetje hebben 
geschreven.

Bron: https://www.blobtree.com 
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F E E D  F ORWA R D

Wat zijn de volgende stappen die je kan maken? Beantwoord mondeling de volgende vragen.

 � Hoe zou je de volgende keer je werk nog kunnen verbeteren?
 � Wat heb je daarvoor nog nodig?
 � Welke eerste vervolgstap kun je hiervoor zetten?

 ▶ Waar ben je goed in?
 ▶ Wat beheers je al?
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Evaluatie 
         formulier

0 1 2 3

Gemotiveerde houding° (attitudinaal) 

Gemotiveerde 
houding 
gedurende de 
opdracht

Niet 
gemotiveerd. 

Veel aansporing 
nodig. Werkt niet 

door. 

Minder 
gemotiveerd. 
Aansporing 

nodig.
Gemotiveerd Gemotiveerd en 

enthousiast

Literatuur in het Nederlands beleven

Verwoording 
van gedachten 
en gevoelens

Geen

Beknopte 
verwoording, 

eventueel m.b.v. 
spreek- of 

schrijfkader

Duidelijke 
verwoording. 

Het is duidelijk 
waarom de lln. 

het gedicht 
(niet) goed vindt.

Rijke 
verwoording. 

Het is erg 
duidelijk waarom 

de lln. het 
gedicht (niet) 
goed vindt. De 

lln. verwijst naar 
het gedicht.

Inhoud

Gedicht Gekopieerd van 
internet

Tekst, maar het 
is geen gedicht

Tekst 
geschreven, 

maar niet 
helemaal een 

gedicht

Wauw, klasse! 
Jij bent de jonge 

Babs Gons. 

Originaliteit Geen Weinig Vrij origineel Origineel

Lay-out

Lay-out Rommelig Onrustig Netjes 
opgemaakt

Fris en 
aantrekkelijk I 

Creatief

TOTAAL         / 12
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Bijlages
Bijlage 1: Beoordelingswoorden

spannend saai
grappig droevig
begrijpelijk onbegrijpelijk
zet me aan het denken laat me koud
interessant oninteressant
herkenbaar onherkenbaar
griezelig rustgevend
moeilijk makkelijk
ontroerend niet ontroerend
origineel niet origineel
leerzaam niet leerzaam
geloofwaardig ongeloofwaardig
indrukwekkend niet indrukwekkend
werkelijk onwerkelijk
waarschijnlijk onwaarschijnlijk
gevoelig doet me niets
bekend onbekend

verrassend voorspelbaar
vlot verteld langdradig
kinderachtig voor mijn leeftijd
laat me meeleven doet me niks
opgewekt zielig
sfeervol sfeerloos
mooi niet mooi
waardevol waardeloos
overzichtelijk onsamenhangend
schokkend gewoon
geheimzinnig helder
modern ouderwets
goed uitgewerkt slecht uitgewerkt
toegankelijk moeilijk te volgen
waarschijnlijk onwaarschijnlijk
aangrijpend  nietszeggend
genuanceerd zwart-wit

Bijlage 2: Spreek- of schrijfkader verwoording 
gedachten en gevoelens

Ik wil mijn mening geven over …
Ik vind dat …
Ik heb een aantal argumenten om mijn mening te ondersteunen. Ten eerste is het namelijk zo dat 
…
Ook …
Een ander argument is …
Ik vind de beeldspraak in het gedicht …
Om al die redenen ben ik dus van mening dat…

Bronvermelding
Beoordelingswoorden

 ▶ https://www.scholieren.com/verslag/verslag-nederlands- 
beoordelingswoorden-boekverslag-mening

 ▶ https://www.mrchadd.nl/academy/vakken/nederlands/beoordelingswoorden
Verkeersbord ‘Uitgezonderd aangelanden’

 ▶ https://www.heusden-zolder.eu/wie-zijn-de-aangelanden.aspx
Blob tree

 ▶ http://ekkomikindercoaching.blogspot.com/2011/11/blob-tree.html




