
Kinderen vragen een schrijver vaak het hemd 
van het lijf. Ze zijn nieuwsgierig naar het beroep 
en de boeken van de schrijver! Zeker voor een 
digitaal bezoek is het nodig om voorafgaand aan 
het bezoek alvast vragen van leerlingen te verza-
melen. De schrijver kan in een persoonlijke video 
de vragen van leerlingen beantwoorden. Ook voor 
een live bezoek is het handig als leerlingen alvast 
vragen hebben bedacht. 

Het digitale schrijversbezoek kan daarom een 
mooie aanleiding zijn om te werken aan de onder-
zoeksvaardigheden van de leerlingen. Op welke 
vragen kunnen de leerlingen zelf antwoord vin-
den? De vragen die overblijven, kunnen de leerlin-
gen tijdens het live bezoek aan de schrijver stellen 
of kunnen in een persoonlijke video beantwoord 
worden.

Alle vragen verzamelen

Vertel de kinderen van tevoren dat er een digitale 
ontmoeting met een schrijver gaat plaatsvinden 
en wie dat is. Wat willen de kinderen weten van 
een schrijver? Stimuleer ze zelf vragen te beden-
ken en die naar u op te sturen. 

Deze vragen kunt u aan de schrijver doorsturen 
voor een persoonlijke video. Het is natuurlijk extra 
leuk als de schrijver in de video kan zeggen wie 
deze vraag eigenlijk bedacht heeft. Dus stuur de 
schrijver bijvoorbeeld: ‘Lieke en Alan willen graag 
weten….. ‘.
 

Zoek de antwoorden!

Vragen zijn leuk, antwoorden nog leuker! Om de 
onderzoeksvaardigheden van de leerlingen uit te 
breiden en extra leuke vragen voor de schrijver te 
bedenken kunt u het volgende doen:

Stuur iedere leerling één of meerdere vragen over 
de schrijver of de boeken om zelf thuis uit te zoe-
ken. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de vragen die 
de leerlingen naar u hebben gestuurd of bedenk 
zelf een aantal vragen. De jacht op antwoorden 
kan beginnen!
 
Waar kunnen leerlingen gaan zoeken? Indien mo-
gelijk natuurlijk eerst in de boeken van de auteur! 
Wat staat er op de voorkant en achterkant? In 
sommige boeken staat informatie over de auteur 
en de illustrator, soms over het ontstaan van het 
boek. Dat staat dan vaak achterin het boek. 

Op onderzoek 
Bedenk de beste vragen



Verder is online natuurlijk veel te vinden. Bijvoor-
beeld op de sites van de: 

 » auteur
 » Schrijverscentrale: op de auteurspagina staan 
foto’s, filmpjes, links, recensies etc

 » uitgeverij (staat vaak in het boek)
 » kinderboekenrecensenten en -bloggers zoals 
Leesbevordering in de klas en Jaapleest

 » andere sites: jeugdbibliotheek, Schooltv

Informatie beoordelen en delen

Wat te doen als bronnen elkaar tegenspreken? 
Dat kan natuurlijk gebeuren. Bespreek met de 
leerlingen waar dat aan zou kunnen liggen. Is de 
ene site betrouwbaarder dan de andere? Waar 
kunnen ze dat zien? Zochten de leerlingen tijdge-
bonden informatie zoals de leeftijd van de auteur 
of het aantal boeken? Welke site is dan het laatst 
bijgewerkt? Is er ook een andere manier om die 
informatie te achterhalen? De leeftijd van de 
auteur kunnen ze ook zelf uitrekenen als ze het 
geboortejaar weten te vinden. 

De beste vragen voor de schrijver

Zijn er vragen waar geen toereikend antwoord 
op is gevonden? Of heeft het onderzoek nieuwe 
vragen bij de leerlingen opgeroepen? Dat is mooi, 
want die vragen kunnen de leerlingen aan de 
schrijver stellen tijdens het digitale bezoek.

Stel met de kinderen een top drie of top vijf 
samen van vragen waar ze het liefst antwoord op 
willen tijdens het live bezoek. Goede kans dat dit 
de meest inhoudelijke en originele vragen zijn. De 
vragen waar je ook de auteur mee verrast! 

Tip: spreek met de leerlingen af wie de vragen 
gaan stellen tijdens het live bezoek van de schrij-
ver.  

Tip: boekt u een persoonlijke video? Laat de 
schrijver dan weten wie de vraag bedacht heeft. 
Zo kan de schrijver in de video ook de naam van 
de betreffende leerling(en) noemen.

Na het bezoek

Het digitale bezoek heeft plaatsgevonden en de 
schrijver heeft veel vragen beantwoord. Wat zijn 
de kinderen te weten gekomen? Kunnen ze op alle 
eerdere verzamelde vragen nu antwoord geven?


