
De producties combineren video, audio, illustratie, animatie, 
geschreven tekst, interactieve en spelelementen met een 
medium-specifieke interface. Interactiemogelijkheden maken 
van de lezer vaak tevens een maker. Anders dan bij klassieke 
media ligt de inhoud van digitale literatuur daardoor niet vast. 

Digitale literatuur en de bibliotheek 
Digitale literatuur brengt allerlei mogelijkheden met zich mee. 
Je kunt werken in een bibliotheekvestiging presenteren via 
programma’s, als een ‘installatie’, in een expositie, of via een 
online aanbod. Ook op school kan digitale literatuur een plaats 
krijgen. Het multimediale en interactieve karakter biedt 
nieuwe manieren om met verhalen en gedichten om te gaan. 

Makers van digitale literatuur – we kunnen ze 
geen schrijvers meer noemen – ontwikkelen 
nieuwe manieren om verhalen te vertellen 
of poëzie te ervaren. Veel van het aanbod is 
gemaakt voor de smartphone. Je kunt het dus 
altijd en overal bekijken. Aan de andere kant van 
het aanbod vind je ‘installaties’. Dat zijn werken 
met bijvoorbeeld een groot meubel waarin de 
‘lezer’ – en ook die moeten we anders gaan 
noemen – plaatsneemt met een VR-bril en 
een koptelefoon op. 

Digitale 
literatuur
Wat is 
dat?

verhalen of gedichten 
+ digitale technologie 

= nieuwe literaire 
ervaringen



 By Farihah
Leerlingen en boeken lezen, het blijft een spannende 
combinatie. Wat zou het voor hun leeservaring betekenen 
wanneer ze mogen swipen en tikken en niet meer bladzijde voor 
bladzijde hoeven te lezen? Wat doet het met hun leesplezier? 
Als lees- en mediaconsulenten gingen we een keer niet met 
een koffer vol boeken in de klas op bezoek, maar met een 
stapel iPads. We lieten zeventig leerlingen By Farihah lezen. 

insta
roman

De allereerste beeldroman op 

instagram: het lukte schrijver 

en documentairemaker Rachel 

Visscher om een gelaagd verhaal 

met complexe emoties te creëren op 

een vluchtig medium als instagram.  

Rachel Visscher schreef By Farihah 

over een Afghaans meisje dat al op 

jonge leeftijd in een Nederlands 

asielzoekerscentrum aankwam. 

Samen met haar vrienden droomt 

Farihah over naar de middelbare 

school gaan en kunstenaar worden. 

Tot ze een brief van de Nederlandse 

overheid ontvangt. Als statushouder 

heeft Farihah geen permanente 

verblijfsvergunning en ze moet 

terug naar haar land van herkomst. 

Dit zorgt voor vragen als wie ben 

ik en waar voel ik mij thuis?

Documentairemaker en auteur 

Rachel Visscher schreef het Engels- 

talige verhaal van Farihah als een 

beeldroman die op Instagram werd 

gepubliceerd.

Sommige leerlingen lezen echt bijna nooit, 
maar zijn nu heel erg geboeid door dit 
literaire werk. Dat is heel gaaf om te zien.

http://www.rachelvisscher.org/#/digital-storytelling/rachel-visscher/
https://www.instagram.com/byfarihah/
https://www.instagram.com/byfarihah/
https://www.instagram.com/byfarihah/


Rachel Visscher (2019)

“Instagram is een populair en visueel medium. Tegelijkertijd zie je dat er ook een trend is 
om berichten met langere teksten te posten. (…) De roman is opgebouwd uit verschillende 
posts – de ene keer is het een tekening, dan een foto en dan weer een filmpje. Tekst gaat 
dus altijd gepaard met visueel materiaal. En niet te vergeten, de nodige hashtags.” play, 
laugh, 
embrace    
      life 

Het interactieve, multimediale karakter en de 
spelcomponent van digitale literatuur nodigen uit tot 
andere manieren van lezen. Er valt veel te ontdekken 
én er zijn veel vragen: kan digitale literatuur leiden 
tot beter tekstbegrip, meer inlevingsvermogen en 
een grotere waardering van ‘teksten’? 

Wat we weten over literaire leesvaardigheid en hoe 
we die kunnen onderwijzen, is gebaseerd op gedrukte 
teksten. Maar digitale teksten roepen andere vragen 
op – over hoe ze in elkaar zitten, over conventies, 
over stijl, over hoe ze betekenis genereren – dan 
gedrukte teksten. Dat bij digitale literatuur de lezer 
ook regelmatig op de stoel van de schrijver gaat 
zitten, biedt bovendien kansen op het gebied 
van creatieve schrijfvaardigheid. 

Om na te gaan hoe dit werkt in de klas ontwikkelden 
we een workshop met By Farihah. We willen de 
leerlingen daarmee een verdiepende leeservaring 
bieden die bijdraagt aan hun literaire competentie. 
We stimuleren interactie tussen leerlingen en 
streven naar een grotere leesmotivatie. 

Laat je inspireren door wat wij ontdekten en leerden 
toen we met jongeren en digitale literatuur aan de 
slag gingen. 

https://humanityhouse.org/blog-byfarihah/


Readification

‘Geen poëzie 
alstublieft’

Litlab proef 10: 
digitale literatuur‘Waarom digitale 

literatuur thuishoort 
in het onderwijs’

Creatief schrijven
‘Schermwegen’

 Inspiratie 



 READIFICATION

Lezers van Verborgen Verhalen krijgen een unieke 
leeservaring door visuals en geluidseffecten. 
Ook is er verdieping bij historische termen en 
gebeurtenissen uit het verhaal. Stichting Lezen 
onderzocht  met partijen uit de gamewereld wat 
het effect hiervan is op het lezen zelf en op het
imago van lezen. De verhalen werden via de 
speciale app al snel ruim 75.000 keer gedownload. 
Bovendien werden ze opmerkelijk goed beoordeeld: 
ruim 90% van de lezers was positief. 

Bij readification vormen games en hun bijbehorende werelden 
de basis voor nieuwe verhalen. Ronald Giphart en Margje 
Woodrow schreven Verborgen Verhalen die zich afspelen in 
de wereld van de populaire game Assassin’s Creed Valhalla.

Lees hier het hele onderzoek 
naar readification

Omdat digitale literatuur 
over zowel boeken als 
games en social media 
gaat, merk je dat het 
vrijwel alle leerlingen 
aanspreekt en 
enthousiasmeert.

https://www.lezen.nl/nieuws/readification-als-nieuwe-strategie-in-strijd-tegen-ontlezing-onder-jongeren/
https://www.cpnb.nl/sites/default/files/cpnb_files/Corp/GfK - Stichting Lezen Readification.pdf
https://www.cpnb.nl/sites/default/files/cpnb_files/Corp/GfK - Stichting Lezen Readification.pdf


 CREATIEF 
SCHRIJVEN

We probeerden het uit met By Farihah. Verderop 
kun je lezen hoe dat werkt. Met een creatieve
schrijfopdracht kun je de betrokkenheid bij deze 
instaroman vergroten. Door te schrijven verdiepen 
leerlingen zich ook in het vertellen en niet enkel 
in het lezen van een verhaal. 

Schrijven heeft een opvallend goed imago onder jongeren. 
En doordat creatief schrijven onlosmakelijk verbonden is met 
lezen, kan een creatieve schrijfopdracht ook het lezershart 
van de jongere aanspreken. De meest effectieve manier – 
en waarschijnlijk ook de leukste – is creatief schrijven in 
combinatie met lezen. 

Lees hier een artikel over hoe je creatief schrijven 
en lezen combineert op de middelbare school 

Lees hier over de achtergronden en de 
praktische tips rondom creatief schrijven

73% van 
de leerlingen 
    vond het leuk 
     om By Farihah 
    af te maken 
      door eigen 
   content op 
Instagram 
    te creëren.   
 

https://www.lezen.nl/wp-content/uploads/2021/01/kwestie20van20lezen2014.pdf
https://www.lezen.nl/wp-content/uploads/2021/01/kwestie20van20lezen2014.pdf
https://www.lezen.nl/wp-content/uploads/2021/01/kwestie20van20lezen2014.pdf
https://www.lezen.nl/wp-content/uploads/2021/01/kwestie20van20lezen2014.pdf


 ‘SCHERMWEGEN’
Miriam Rasch schrijft over de leeservaring van 
onder andere apps en verhalen waarbij de tekst 
integraal verbonden is met het digitale medium, 
en die op papier een hele andere ervaring zouden 
geven. Ze gaat in op de vraag wat digitale literatuur 
is of kan zijn. Wat doet het feit dat mensen online 
meer schrijven en lezen dan ooit, met de kunst 
van lezen en schrijven? Is het constante getyp 
op het priegeltoetsenbord van smartphones, 
het aanhoudende getweet en gechat van 
belang voor de literatuur? En bestaat er zoiets 
als ‘mainstream’ digitale literatuur? 

 66% van de leerlingen 
vindt dat By Farihah 
   literatuur is 

Lees hier het essay Schermwegen 

Ik ben niet zo goed in lezen maar kon het 
verhaal toch ontdekken dankzij de foto’s, 
video’s en hashtags.

http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/2343/schermwegen-over-digitale-literatuur


 WAAROM DIGITALE LITERATUUR 
THUISHOORT IN HET ONDERWIJS

Het artikel ‘Waarom digitale literatuur thuishoort 
in het onderwijs’ gaat in op digitale literatuur in de 
klas. Digitale literaire werken doen een beroep op 
uiteenlopende competenties; fanatieke gamers
 weten hoe ze moeten navigeren in een video-
game-achtige omgeving, terwijl andere leerlingen 
zich meer zullen richten op het verhaalverloop of het 
taalgebruik. Aandacht hiervoor zorgt dat leerlingen 
digitale vaardigheden verwerven én leren kritisch 
om te gaan met digitale media, onder meer doordat 
digitale literatuur de voor hen zo vertrouwde digitale 
media in een nieuw licht plaatst.

De steeds verdergaande digitalisering zorgt voor nieuwe vormen 
van lezen. Jongeren die geen fervente boekenlezers zijn, lezen 
wel grote hoeveelheden tekst online. Doordat ook de aard en 
functie van literatuur de afgelopen decennia veranderd zijn, 
is het literatuuronderwijs aan vernieuwing toe: nieuwe 
lesinhouden én nieuwe didactische keuzes en inzichten.

Lees hier het artikel 
Waarom digitale literatuur in het 
literatuuronderwijs thuishoort

 De leerlingen beoordelen     
‘lezen uit boeken’ 

gemiddeld met een 4,8, 
maar geven By Farihah 

gemiddeld een 7. 

https://neerlandistiek.nl/2021/07/waarom-digitale-literatuur-in-het-literatuuronderwijs-thuishoort/
https://neerlandistiek.nl/2021/07/waarom-digitale-literatuur-in-het-literatuuronderwijs-thuishoort/
https://neerlandistiek.nl/2021/07/waarom-digitale-literatuur-in-het-literatuuronderwijs-thuishoort/


 GEEN POËZIE 
ALSTUBLIEFT

    we all            
      need 
         to be 
something.  Lees hier het artikel ‘Geen poëzie 

alsjeblieft’: een onderzoek naar digitale 
literatuur in de klas 

Hoe beleven leerlingen poëzie in virtual reality? 
‘Geen poëzie alstublieft’ beschrijft de ervaringen 
van leerlingen in een 3 vmbo-klas. Poëzie in de klas 
is voor deze leerlingen niet vanzelfsprekend omdat 
het geen verplicht onderdeel is van het curriculum 
Nederlands. In de eerste les lazen de leerlingen 
een gedicht op papier, in de tweede les zagen ze 
het in een speciaal ontworpen 3D-omgeving terwijl 
ze via een koptelefoon naar de voorgelezen tekst 
luisterden. Het experiment laat zien dat transportatie 
– het meegevoerd worden, emotionele betrokkenheid 
en aandacht groter waren bij de VR-ervaring dan 
bij het lezen vanaf papier. 

Er zitten veel gevoelens 
achter de plaatjes.

https://www.platformleest.org/artikel/geen-poezie-alsjeblieft/


LitLab is een digitaal laboratorium voor literatuur-
onderzoek op de middelbare school. Het vormt 
een schakel tussen leerlingen, docenten en 
onderzoekers. Proef 10 “Digitale literatuur” gaat 
over het experiment met AsiBot. Deze schrijfrobot 
las 10.000 Nederlandstalige en in het Nederlands
vertaalde romans en ging daarna zelf schrijven. 
Schrijver Ronald Giphart vulde de zinnen van de 
robot vervolgens steeds aan en zo ontstond een door 
hen samen geschreven verhaal. Het gezamenlijke 
schrijfproces is heel inspirerend en zet aan het 
denken over hoe een robot met zoveel leeservaring 
daar weer nieuwe ‘literatuur’ van kan maken. 

If only I 
 could step 
into the 
   picture 
and disappear  

 LITLAB PROEF 10: 
DIGITALE LITERATUUR

Lees hier Proef 10: Digitale Literatuur 

https://litlab.nl/proef/digitale-literatuur/


Workshops By Farihah
 how to

Het lezen 
van instanovel 
By Farihah 
is een ontdek-
kingstocht. 

By Farihah is de eerste Nederlandse instagramroman 
of instanovel. De beeldroman speelt zich af op een 
Instagramprofiel. Door de posts die op het account 
zijn geplaatst, volg je het verhaal van Farihah, 
een middelbare scholier die op jonge leeftijd uit 
Afghanistan naar Nederland is gekomen en hier 
een leven heeft opgebouwd. 

De eerste workshop start met een introductie van 
literatuur en digitale literatuur. Vervolgens lezen 
de leerlingen in duo’s By Farihah en beantwoorden 
leesvragen. Daarna volgt een klassikale bespreking 
van het verhaal en worden de leesvragen behandeld.

Workshopinhoud

Twee workshops van 45 tot 60 minuten.

De tweede workshop start met een korte, klassikale 
bespreking van het verhaal om het geheugen op te 
frissen. Hierna gaan de leerlingen in duo’s aan de slag: 
ze gaan content creëren voor een vervolg op de 
@byfarihah-Instagrampagina. Ze denken na over hoe 
het verhaal na het open einde verder zou kunnen gaan 
en kruipen in de huid van Farihah om namens haar 
posts op te stellen.

De Instagramposts van de leerlingen worden daarna 
op het digibord getoond en klassikaal besproken. 
De workshop eindigt met een vragenspel waarmee 
de leerlingen reflecteren op het verhaal, het medium 
en hun eigen leeservaring.



Workshops By Farihah
 how to

Literaire competenties zoals:
∞ Het kunnen beoordelen hoe realistisch een verhaal is. 
∞ Het kunnen beschrijven van de eigen leeservaring.
∞ Het bepalen van genre.
∞ Het herkennen van beeldspraak en stijlfiguren.
∞ Het kunnen herkennen en beschrijven van personages.
∞ Het kunnen beschrijven van de ruimtes waarin een verhaal zich afspeelt.
∞ Het kunnen uitleggen met welke technieken een verhaal spannend is gemaakt.
∞ Het kunnen beoordelen of een verhaal wel of niet chronologisch verteld wordt.
∞ Het kunnen uitleggen wat de vertelde tijd in een verhaal is.

Leerdoelen Literatuuronderwijs

Leerjaar 1 t/m 3 van vmbo, havo en vwo.

Doelgroep

Interactief lezen; samenwerkend leren; klasgesprek; 
verwerkingsopdracht.

Werkvormen

(heb je niet alle materialen tot je beschikking? 
Kijk dan verderop in de toolkit voor alternatieven!)

Een digibord of ander groot scherm.

Eén bijbehorend werkblad per tweetal.

De bijbehorende PowerPointpresentatie.

Het bijbehorende overzicht van leesvragen.

Het bijbehorende vragenvel basis en 
vragenvel verdieping.

Eén apparaat (tablet, iPad of eventueel 
smartphone) per tweetal met daarop de 
app Instagram geïnstalleerd.

Eén gezamenlijk (en volledig afgeschermd) 
Instagramaccount zodat je op alle apparaten
kunt inloggen op Instagram om klassikaal het 
werk @byfarihah te tonen en de zelfgemaakte 
content online te plaatsen.

Benodigdheden 
Het Engels van By Farihah is soms wat boven het 
niveau van de klas, maar dat dwingt ook om naar 
de plaatjes en de context van het verhaal te kijken.

https://digitaleliteratuur.com/wp-content/uploads/2022/08/By-Farihah-Workshops-Powerpoint.pdf
https://digitaleliteratuur.com/wp-content/uploads/2022/08/By-Farihah-Workshops-Leesvragen.docx
https://digitaleliteratuur.com/wp-content/uploads/2022/08/ByFariha_Vragenvel_basis.docx
https://digitaleliteratuur.com/wp-content/uploads/2022/08/ByFariha_Vragenvel_verdieping.docx
https://www.instagram.com/byfarihah/


Workshops By Farihah
 how to

Maak vooraf een Instagramaccount aan. Scherm de 
privacy-instellingen zo volledig mogelijk af en volg 
de pagina @byfarihah. Op het afgeschermde account 
mogen de leerlingen tijdens de tweede workshop hun 
eigen content plaatsen ‘namens’ Farihah. 

Zorg dat de Instagram-app geïnstalleerd is op alle 
tablets en log alvast in met je zojuist aangemaakte 
account.

Neem By Farihah zelf helemaal door. Alle posts op 
het Instagramprofiel @byfarihah vertellen samen het 
levensverhaal van Farihah.

Print de werkbladen met de leesvragen uit.

Zet eventueel de Powerpointpresentatie klaar.

Zorg dat alle tablets met de wifi zijn verbonden. 

Voorbereiding

Workshop 1 

Afhankelijk van of je 45, 50 of 60 minuten de tijd 
hebt voor de workshop kun je meer of minder tijd 
nemen voor bepaalde onderdelen.

15-20 min: Introductie van waarover deze twee work-
shops gaan. Vervolgens ga je met de klas in gesprek over 
wat literatuur is en over kenmerken van literaire werken. 
Een eenduidig antwoord is niet nodig, een klasgesprek 
hierover is waardevol op zich zelf . 

Vervolgens bespreek je enkele voorbeelden van digitale 
literatuur met de nadruk op hoe breed dit fenomeen is: 
van poëtische VR-installaties tot games die helemaal om 
het verhaal draaien, de alleroudste tekstavonturen-com-
puterspelletjes of geschreven verhalen die zich afspelen 
in de gamewereld van Assassin’s Creed.

20 min: Elk tweetal krijgt nu een tablet met het scherm 
open op de Instagrampagina @byfarihah en het werkblad 
met de leesvragen. De leerlingen gaan in duo’s aan de 
slag om By Farihah op de tablets te lezen, de foto’s 
en video’s te bekijken, de hashtags te scannen en te 
scrollen door het profiel. Tijdens het ‘lezen’ beantwoor-
den ze samen vragen die helpen het verhaal te begrijpen 
en te reflecteren op hun leeservaring.

15 min: Het verhaal en de leesvragen worden nu 
klassikaal besproken. Ga na of iedereen heeft begre-
pen waarover het verhaal gaat. Als niet alles duidelijk is, 
bekijk het werk dan klassikaal op het digibord en neem 
samen wat posts door.

5 min: Vertel wat er in de volgende workshop op het 
programma staat: de leerlingen gaan daarin aan de slag 
om hun eigen vervolg te bedenken, uit te werken en op 
Instagram te posten.

15 - 20 min:

20 min:

15 min:

5 min:

Juist door de 
verschillende lagen 
van zo’n digitaal, 
non-lineair verhaal 
kunnen alle leerlingen 
het verhaal op hun 
eigen manier 
benaderen. 

https://www.instagram.com/byfarihah/
https://apvis.nl/lure-2/?lang=nl
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_Is_Strange
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_Is_Strange
https://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_fiction
https://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_fiction
https://www.lezen.nl/nieuws/readification-als-nieuwe-strategie-in-strijd-tegen-ontlezing-onder-jongeren/
https://www.lezen.nl/nieuws/readification-als-nieuwe-strategie-in-strijd-tegen-ontlezing-onder-jongeren/


Workshops By Farihah
 how to

Workshop 2

Afhankelijk van of je 45, 50 of 60 minuten de tijd hebt voor de workshop kun je 
meer of minder tijd nemen voor bepaalde onderdelen.

10 min: Terugblik op de eerste workshop en het geheugen opfrissen wat betreft By 
Farihah. Bespreek het einde van het verhaal en bespreek het onderscheid 
tussen open en gesloten eindes. Vervolgens leg je de verwerkingsopdracht uit.

20 min: De leerlingen gaan aan de slag met de verwerkingsopdracht. Ze schrijven/
maken in tweetallen drie instaposts voor Farihah waarmee ze het verhaal voort-
zetten. Bij deze opdracht gaat het om hun begrip van het verhaal en hun inlevings-
vermogen in het hoofdpersonage. Wat is de schrijfstijl van Farihah? Wat voor soort 
foto’s maakt ze? Neemt ze veel selfies, of uit ze haar gevoelens op een andere 
manier? Wat voor gebeurtenissen maakt Farihah mee en hoe eindigt het verhaal 
op dit moment?

Leerlingen bedenken eerst wat voor post ze willen maken en gaan daarna aan de 
slag om de perfecte foto, video, tekening, tekst te maken. Met toestemming van 
de docent kun je de leerlingen in of rondom het schoolgebouw op pad sturen. 

Wanneer de leerlingen foto’s en video’s maken en tekstjes schrijven voor 
de Instagrampagina moeten ze in de huid van Farihah kruipen en rekening 
houden met haar persoonlijkheid, gedachten, interesses en levensloop. 
Ook moeten ze nadenken over zaken als het formaat van de foto’s, de  
lengte van de omschrijvingen en de juiste hashtags. Op deze manier 
denken ze na over zowel het verhaal als de vertelvorm.

15 min: Omdat de leerlingen hun posts gelijk op het door jou aangemaakte 
Instagramprofiel uploaden, kun je die onmiddellijk op dit profiel bekijken. 
Log via het digibord in op ditzelfde account op www.instagram.com en be-
spreek klassikaal het vervolgverhaal dat de leerlingen gemaakt hebben.

15 min: Wanneer je nog tijd hebt kun je de workshop afsluiten met een 
evaluerend spel. Gebruik het bijbehorend overzicht van leesvragen om 
By Farihah en de leeservaring van de leerlingen te bespreken. 

De vragen zijn opgesteld aan de hand van het werk van Aidan Chambers. 
Je kunt de leesvragen invoeren in een roulette-app of -website en de 
leerlingen één voor één aan het rad laten ‘draaien’. De leerling die draait 
mag dan een klasgenootje uitkiezen om de vraag te beantwoorden. 
Daarna is die klasgenoot aan de beurt om aan het rad te draaien. Je kunt 
de vragen ook uitknippen en in een grabbelton doen waar de leerlingen 
één voor één een vraag uit mogen halen.

Aan de hand van een aantal vragen (o.a. A- en B-vragen van Chambers) 
gaan de leerlingen in kleine groepjes aan het werk en bespreken 
hun leeservaringen met elkaar. De nadruk ligt op wat het verhaal 
voor hen betekent.

De vragen kunnen bij elk groepje met een roulette-app spelenderwijs 
worden bepaald.

10 min:

20 min:

15 min:

15 min:

http://www.instagram.com/
https://wheelofnames.com/


Nog wat zaken om aan te denken 
wanneer je de workshops gaat uitvoeren:

Deze workshops gaan uit van één tablet, smart-
phone of ander toestel per tweetal leerlingen. Heb je 
niet zoveel apparaten? Verdeel de klas dan in kleine 
groepjes in plaats van in tweetallen. Heb je helemaal 
geen apparaten? Je kunt By Farihah dan klassikaal op 
het digibord laten zien en plenair behandelen. Voor 
de verwerkingsopdracht van de tweede workshop 
kun je de leerlingen hun eigen smartphones laten 
gebruiken om foto’s en video’s te maken. Het is echter 
onpraktisch om de leerlingen met hun eigen smart-
phones gebruik te laten maken van een collectieve 
Instagrampagina. Laat de leerlingen hun foto’s, tek-
sten en hashtags dan op een gezamenlijke webpagina 
plaatsen. Denk daarbij aan een Padlet, vormgegeven 
als een pagina op Instagram. De leerlingen kunnen 
hun foto’s ook naar de docent sturen zodat die ze op 
het digibord kan laten zien. Ook kun je de leerlingen 
vragen hun foto en tekst simpelweg één voor één 
aan de klas te laten zien.

Materialen Bovenstaande werkwijze gaat uit van 60 minuten 
per workshop. Wanneer je minder tijd hebt, zul je 
onderwerpen moeten inkorten of weglaten. Geef 
de leerlingen dan bijvoorbeeld iets korter de tijd 
om zelf aan de slag te gaan, of sla het afsluitende 
leesvragenspel over.

Tijd

Bij deze workshops is er bewust voor gekozen de 
leerlingen op Instagram te laten werken omdat ze 
daardoor dicht bij het oorspronkelijke werk blijven. 
Wil je liever niet dat de leerlingen social media ge-
bruiken tijdens de workshops? Je kunt By Farihah 
dan klassikaal op het digibord tonen en gezamenlijk 
bespreken. De verwerkingsopdracht van de tweede 
workshop is ook uit te voeren zonder Instagram. In 
dat geval laat je de leerlingen hun content uploaden 
op Padlet of zelf aan de klas presenteren.

Wel of geen social media?

Wat is
literatuur ?

Het is waardevol om de workshop te 

introduceren met een kort stukje 

theorie over wat literatuur is. Voor 

de lagere leerniveaus kun je dit 

visualiseren door verschillende 

materialen – een strip, een kookboek, 

een tijdschrift enzovoorts – mee te 

nemen. Laat deze materialen zien 

en ga met de leerlingen in gesprek 

waarom iets wel of geen literatuur is. 

Als alternatief kun je ook afbeeldingen 

van leesmaterialen in een digitale 

presentatie verwerken. 

Het lijkt alsof het 
een film is.

https://padlet.com/


Het vragenspel kan op verschillende manieren 
gespeeld worden. Een roulette-app of -website heeft 
de voorkeur vanwege het spelelement. Bovendien 
worden de vragen zo klassikaal besproken. Gaat 
je voorkeur uit naar samenwerken in groepjes? Zet 
dan elke vraag op een apart kaartje en maak er een 
kaartspel van. De leerlingen pakken om de beurt 
een kaart en gaan in op de vraag. 

Het leesvragenspel

Vorm, taal, inhoud en thematiek zorgen ervoor dat By 
Farihah prima ingezet kan worden als vakoverstijgend 
leermiddel. Vanwege de taal natuurlijk in de eerste 
plaats bij het vak Engels. Thema’s als vluchtelingen-
problematiek en identiteit sluiten dan weer nauw 
aan bij maatschappijleer, levensbeschouwing en 
burgerschap. Vanwege het medium past dit werk 
tevens bij mediawijsheid. By Farihah is ook een 
goed werk om verschillende vakgebieden samen 
te brengen in bijvoorbeeld een projectweek. 

Vakoverstijgend

De workshop is gemaakt voor de onderbouw  van het 
vmbo, havo en vwo. Voor de lagere vmbo-niveaus zijn 
aparte werkvellen samengesteld. Het vragenvel voor 
vmbo heeft minder vragen, de vragen voor havo/vwo 
zijn iets meer beschouwend van aard en gaan in op de 
symboliek in het verhaal. 

NiveauverschilBy Farihah is geschreven in het Engels. Als 
het taalniveau te hoog is kunnen leerlingen de 
vertaalknop gebruiken. Hiermee worden anderstalige 
teksten in de Instagram-app vertaald naar het 
Nederlands. Vanwege de Engelse taal is deze 
instanovel ook prima geschikt voor het vak Engels. 

Taal

Ik geef dit verhaal een 8 omdat het gewoon 
de waarheid is. Wat in het verhaal gebeurt, 
gebeurt ook in het echt.


