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Over het boek
Stach wordt geboren in de nacht waarin de oude koning van Katoren sterft. Omdat de koning
geen troonopvolger heeft, nemen zes ministers zijn taken over totdat ze een nieuwe koning
vinden. Daar komt natuurlijk niks van terecht. Ze besturen het land al zeventien jaar lang zonder
een geschikte opvolger voor te dragen. Daar komt verandering in als de oom van Stach een
droom heeft waarin hij ziet dat Stach de volgende koning van Katoren zal zijn. Stachs oom zorgt
voor hem sinds Stachs ouders vlak na zijn geboorte zijn gestorven en voedt hem op tot een
vrijmoedige, desnoods brutale man. Na de droom van zijn oom vraagt Stach de minister wat hij
moet doen om koning van Katoren te kunnen worden. Dat is een vraag die een hoop losmaakt.
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Let op!
Lees nu eerst het boek, want in de opdrachten staan aanwijzingen die over de afloop
van het boek gaan.

Kies, na het lezen van het boek, in overleg met je docent welke opdracht(en) je gaat
maken.
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Opdracht 1: Een standbeeld voor Stach

Nu Stach koning van Katoren is, komt er naast het standbeeld van de oude koning een
standbeeld van Stach te staan. Het standbeeld moet laten zien wat voor soort koning Stach is en
wat hij al voor het land heeft betekend.

1. Jij gaat dit standbeeld ontwerpen.
2. Het ontwerp mag je schetsen op papier, maar je mag ook een kleine uitvoering van het

standbeeld maken. Zorg ervoor dat de voor- en achterkant van het standbeeld in je
ontwerp zichtbaar zijn als je het ontwerp in 2d maakt.

Het standbeeld wordt gemaakt ter ere van de kroning van Stach. Omdat Stach voor zijn
koningschap een aantal opdrachten heeft moeten uitvoeren, wordt besloten om deze
opdrachten in het standbeeld te verwerken. Naast Stach zelf bevat het beeld dus ook elementen
van de opdrachten die hij heeft uitgevoerd.

3. Schrijf eerst op welke opdrachten dit waren en beschrijf daarbij per opdracht hoe je deze
in het standbeeld zou kunnen verwerken. Je kunt meerdere opties noemen, zodat je
straks kunt kiezen wat het beste past.

4. Ontwerp het standbeeld en zorg dat de stijl waarin je de uitgevoerde opdrachten
verwerkt en het beeld van Stach zelf bij elkaar passen. Het moet een mooi geheel
worden.

5. Bekijk je ontwerp. Ben je tevreden? Komen alle opdrachten terug in jouw ontwerp? Pas
het eventueel nog aan of maak je ontwerp definitief.
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Niveau: 1F
Vaardigheid: Leesvaardigheid: fictie.
Je leert gebeurtenissen uit het verhaal te vertalen naar een beeld.
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Beoordeling opdracht 1: Een standbeeld voor Stach

Onvoldoende
- Onderdelen uit de opdracht ontbreken in de uitwerking.
- Uitvoering van de opdracht is niet verzorgd.

Voldoende
- Alle onderdelen uit de opdracht zijn verwerkt.
- Uitvoering van de opdracht is verzorgd.
- Kan gedichten en verhaalfragmenten parafraseren of samenvatten en dit vertalen naar een
beeld. (1F)

Goed
- De uitwerking van de opdracht voldoet aan de eisen voor een voldoende.
- Heeft voor een originele verwerking van de opdrachten in het standbeeld gekozen door middel
van bijvoorbeeld niet voor de hand liggende materialen of kleuren.
- Leerling maakt in de uitwerking gebruik van het feit dat je om het beeld heen kunt lopen: aan
alle kanten is iets te zien.
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Opdracht 2: Een stap in de tijd

In dit verhaal, dat voor het eerst in 1971 verscheen, spelen kranten een belangrijke rol. Via de
kranten worden de inwoners van Katoren op de hoogte gebracht van de opdrachten die Stach
moet vervullen om koning te mogen worden. Bijna iedereen weet daardoor wie hij is en hoe hij
heet.

Wat zou er in het verhaal gebeuren met de verspreiding van het nieuws en de reacties op de
opdrachten die Stach uit moet voeren als dit verhaal gemoderniseerd zou worden en zich
afspeelt in onze tijd?

1. Jij wordt gevraagd om hierover na te denken. Je brengt een advies uit waarin je schrijft of
jij het verstandig vindt om dit verhaal naar onze tijd te verplaatsen of niet. Het verhaal
zou dan eventueel kunnen worden herschreven.

2. Als eerste ga je nadenken over de verschillen in de verspreiding van het nieuws tussen
1971 en de tijd waarin we nu leven. Kijk hierbij naar de manier waarop het nieuws over
Stach en de opdrachten die hij moet uitvoeren in onze tijd gedeeld zal worden.

3. Denk nu na over de effecten van deze verschillen voor de uitvoering van de opdrachten.
Kan dit in het boek hetzelfde blijven? Of hebben de verschillen ook effect op de uitvoering
van de opdrachten? Hoeveel verwacht je dat de schrijver zou moeten herschrijven als hij
de aanpassingen door zou moeten voeren?

4. Tot slot denk je na over de haalbaarheid van het aanpassen van de tijd waarin het verhaal
zich afspeelt. Denk je dat het verhaal dezelfde kwaliteiten heeft als je het naar onze tijd
verplaatst? En denk je dat meer jongeren het zouden lezen als je het verhaal aan laat
sluiten bij de huidige tijd? Of maakt dit volgens jou niet veel uit? Vertel hierbij waarom je
dit denkt.

Omdat je een advies uitbrengt, verwerk je je bevindingen in een brief. Je mag zelf kiezen of je je
richt tot de schrijver van dit boek of tot de uitgeverij die dit boek heeft uitgegeven.

Lees verder op de volgende pagina >>
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Niveau: 2F
Vaardigheid: Leesvaardigheid: fictie, Schrijfvaardigheid.
Je leert in te schatten wat de gevolgen zullen zijn voor het verhaal als je het in een
andere tijd laat afspelen.
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5. Je brief deel je op in alinea’s. Per alinea bespreek je de volgende onderwerpen:
- Inleiding: vertel waarover dit advies gaat en welke vraag je beantwoordt.
- Geef aan welke verschillen er zijn tussen 1971 en de huidige tijd met betrekking

tot het verspreiden van het nieuws.
- Wat zou het aanpassen van de manier waarop het nieuws verspreid wordt voor

effect hebben op het verhaal?
- Vertel wat er volgens jou aangepast moet worden als het verhaal gemoderniseerd

zou worden.
- Sluit af met je advies: zou je het verhaal laten aanpassen zodat het beter bij de

huidige tijd aansluit of niet? Vertel ook waarom dit jouw advies is.
6. Schrijf de brief met jouw advies.
7. Klaar? Lees je brief dan nog een keer door. Staan er geen fouten meer in en heb je je

duidelijke argumenten gebruikt bij je advies? Laat het eventueel lezen door een
klasgenoot en pas je brief indien nodig aan.
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Opdracht 2: Een stap in de tijd

Onvoldoende
- Onderdelen uit de opdracht ontbreken in de uitwerking.
- Uitvoering van de opdracht is niet verzorgd.

Voldoende
- Alle onderdelen uit de opdracht zijn verwerkt.
- Uitvoering van de opdracht is verzorgd.
- Kan situaties en verwikkelingen in de tekst beschrijven en kan benoemen wat de gevolgen zijn
van het plaatsen van het verhaal in een andere tijd.
- Kan e-mails of informele brieven schrijven en daarbij meningen en gevoelens uitdrukken. (2F)
- Kan onderhoudende teksten schrijven en overtuigen met argumenten. (2F)

Goed
- De uitwerking van de opdracht voldoet aan de eisen voor een voldoende.
- Evalueert de tekst ook met realistische argumenten en kan persoonlijke reacties toelichten met
voorbeelden uit de tekst. (2F)
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Opdracht 3: Met de kracht van Stach

Stach lost een aantal maatschappelijke problemen op waar de steden al jarenlang zelf geen
oplossing voor konden bedenken. Dit komt doordat hij op een andere manier kijkt naar wat er
gebeurt. Stach is kritisch, neemt niet zomaar iets aan als iemand iets beweert en kijkt vooral naar
de mogelijkheden.

1. Jij gaat met een probleem aan de slag op de manier waarop Stach omgaat met de
problemen uit de opdrachten die hij kreeg.

2. Je kiest hiervoor een probleem bij jou op school waar tot nu toe geen oplossing voor is
gevonden.

3. Eerst denk je na over de manier waarop Stach kijkt naar de problemen waar hij in zijn
opdrachten mee te maken krijgt. Beschrijf zo goed mogelijk wat voor iemand Stach is, wat
zijn tactiek is en hoe hij op oplossingen komt. Wat was belangrijk bij het vinden van
oplossingen? Denk niet alleen aan acties die hij uitvoerde, maar kijk ook naar de manier
waarop hij met anderen omgaat.

Nu ga je een opdracht voor jezelf omschrijven. Welk probleem op jouw school zou jij graag
oplossen? Denk bijvoorbeeld aan problemen die ontstaan door grote hoeveelheden afval of door
zwerfvuil, lange rijen in de kantine of te kleine fietsenstallingen bij de school.

4. Omschrijf eerst het probleem waar je een oplossing voor wilt bedenken.
5. Ga dan net als Stach op onderzoek uit en probeer te achterhalen wat anderen al hebben

geprobeerd om het probleem op te lossen.
6. Denk nu zelf na over een oplossing en probeer dit op eenzelfde manier te doen als Stach

tijdens zijn opdrachten deed. Hou er rekening mee dat er niet zomaar geld beschikbaar is
om een probleem om te lossen. Als er echt geld nodig is, moet je nadenken over een
manier waarop je hieraan kunt komen.

7. Schrijf op: wat heb je nodig om tot een oplossing voor het probleem bij jou op school te
komen?

Lees verder op de volgende pagina >>
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Niveau: 2F
Vaardigheid: Leesvaardigheid: fictie, Schrijfvaardigheid.
Je leert oplossingsgericht te denken door te onderzoeken hoe een personage te
werk gaat en dit zelf toe te passen op een situatie in je eigen leven.
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8. Om ervoor te zorgen dat het probleem wordt opgelost, schrijf je een stappenplan dat
doorlopen moet worden. Het stappenplan bevat de volgende onderdelen:
- Omschrijving van het probleem.
- Beschrijving van wat er eerder is geprobeerd om het probleem op te lossen.
- Jouw plan om het probleem op te lossen en welke stappen daarvoor genomen

moeten worden en de uitleg over hoe je tot deze oplossing bent gekomen.
- Wat het resultaat is als jij erin slaagt om het probleem op te lossen.

9. Werk je stappenplan uit en maak gebruik van kopjes in je tekst.
10. Lees het geheel nog eens door en controleer het op eventuele fouten. Pas het

stappenplan waar nodig aan.
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Beoordeling opdracht 3: Met de kracht van Stach

Onvoldoende
- Onderdelen uit de opdracht ontbreken in de uitwerking.
- Uitvoering van de opdracht is niet verzorgd.

Voldoende
- Alle onderdelen uit de opdracht zijn verwerkt.
- Uitvoering van de opdracht is verzorgd.
- Kan het denken, voelen en handelen van personages beschrijven. (2F)
- Kan het personage Stach typeren. (2F)
- Kan onderhoudende teksten schrijven en overtuigen met argumenten. (2F)
- Gebruikt titel en tekstkopjes. (2F)

Goed
- De uitwerking van de opdracht voldoet aan de eisen voor een voldoende.
- Laat in het stappenplan zien dat Stach een inspiratiebron is voor het vinden van de oplossing.
- Denkt buiten de lijntjes om tot een oplossing te komen.
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Opdracht 4: Spreken als een koning(in)

Bij zijn kroning houdt Stach een korte toespraak. Hij vertelt over zijn voornemens en wat de
inwoners van Katoren van hem kunnen verwachten. Lees zijn toespraak aan het einde van het
verhaal nog eens.

Stel je voor dat jij gekozen wordt als koning(in) van het land waarin jij woont. Dan houd jij ook
zo’n toespraak. Je laat je hiervoor inspireren door Stach.

1. Jij gaat deze toespraak maken en opnemen, zodat deze uitgezonden kan worden op tv en
via internet.

2. Om inspiratie op te doen kijk je naar de korte toespraak van Stach. Hij noemt drie punten.
Schrijf per punt op waar deze over gaan.

3. Schrijf dan op wat je krachtig vindt aan zijn toesprak.
4. Kijk nu naar jezelf. Zou jij dezelfde punten gebruiken? Schrijf op waarom wel of niet.

Je gaat nu nadenken over je eigen toespraak. Jouw toespraak bevat minimaal vier punten en is
toegespitst op de huidige tijd.

5. Welk(e) punt(en) kun je weglaten omdat dit niet past bij de huidige tijd?
6. Je voegt nu een aantal punten toe aan de toespraak zodat deze past bij de tijd waarin jij

leeft. In totaal bestaat je toespraak uit vier punten.
7. Schrijf nu je eigen toespraak. Als je punten uit Stachs toespraak overneemt, zorg er dan

voor dat je ze aanpast aan de huidige tijd.
8. Bepaal voor jezelf of je de toespraak voorleest of dat je steekwoorden gebruikt.

De tijden zijn veranderd, dus jij hebt veel meer mogelijkheden om je toespraak te verspreiden. Je
toespraak wordt opgenomen op film, zodat hij veel mensen kan bereiken.

9. Zoek een goede locatie om je toespraak op te nemen die past bij wat jij als koning(in) uit
wilt stralen.

10. Neem eerst een klein stukje op van je toespraak om te testen of je goed verstaanbaar
bent en of er geen storende achtergrondgeluiden zijn.

11. Neem je toespraak in z’n geheel op.
Kijk je toespraak terug en bepaal of je tevreden bent. Ben je goed verstaanbaar en komt
je boodschap duidelijk over? Als je niet tevreden bent neem je de toespraak nog een keer
op.
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Niveau: 1F
Vaardigheid: Leesvaardigheid: fictie, Spreekvaardigheid.
Je leert kritisch naar een toespraak kijken en gebruikt dit als basis voor een eigen
toespraak, waarin je leert verwoorden wat jij belangrijk vindt.
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Beoordeling opdracht 4: Spreken als een koning(in)

Onvoldoende
- Onderdelen uit de opdracht ontbreken in de uitwerking.
- Uitvoering van de opdracht is niet verzorgd.

Voldoende
- Alle onderdelen uit de opdracht zijn verwerkt.
- Uitvoering van de opdracht is verzorgd.
- Kan verhaalfragmenten samenvatten. (1F)
- Kan relaties leggen tussen de tekst en de werkelijkheid. (1F)
- Houding, intonatie en mimiek ondersteunen het gesprokene. (1F)

Goed
- De uitwerking van de opdracht voldoet aan de eisen voor een voldoende.
- Weet in de toespraak aan te sluiten bij de actualiteiten.
- Kan gebruik maken van ondersteunende materialen en kiest een goede locatie om een
voorbereide presentatie beter aan het publiek over te brengen. (1F)
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Kerndoelen en referentieniveaus bij Koning van Katoren

Lezen van het boek

Kerndoel
Nederlands
8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die tegemoet komen aan
zijn belangstelling en zijn belevingswereld uitbreiden.

Referentieniveaus
2. Lezen - 2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten
1F Kan jeugdliteratuur belevend lezen.
1F De structuur is eenvoudig.
1F Het tempo waarin de spannende of dramatische gebeurtenissen elkaar opvolgen is hoog.

Opdracht 1: Een standbeeld voor Stach

Kerndoel
Nederlands
8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die tegemoet komen aan
zijn belangstelling en zijn belevingswereld uitbreiden.

Referentieniveau
2. Lezen - 2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten
1F Kan gedichten en verhaalfragmenten parafraseren of samenvatten.

Opdracht 2: Een stap in de tijd

Kerndoelen
Nederlands
1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die tegemoet komen aan
zijn belangstelling en zijn belevingswereld uitbreiden.
9. De leerling leert op planmatige wijze spreek-, lees- en schrijftaken voor te bereiden en uit te
voeren.
10. De leerling leert te reflecteren op zijn eigen spreken en schrijven en hij leert op grond daarvan
en van reacties van anderen zijn schrijfteksten te herzien.

Referentieniveaus
2. Lezen - 2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten
2F Kan situaties en verwikkelingen in de tekst beschrijven.
2F Kan bepalen in welke mate de personages en gebeurtenissen herkenbaar en realistisch zijn.
2F Evalueert de tekst ook met realistische argumenten en kan persoonlijke reacties toelichten
met voorbeelden uit de tekst.
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3. Schrijven
2F Kan e-mails of informele brieven schrijven en daarbij meningen en gevoelens uitdrukken.
2F Kan onderhoudende teksten schrijven en overtuigen met argumenten.
2F Kan in teksten met een eenvoudige lineaire structuur trouw blijven aan het doel van het
schrijfproduct.

Opdracht 3: Met de kracht van Stach

Kerndoelen
Nederlands
1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die tegemoet komen aan
zijn belangstelling en zijn belevingswereld uitbreiden.
9. De leerling leert op planmatige wijze spreek-, lees- en schrijftaken voor te bereiden en uit te
voeren.
10. De leerling leert te reflecteren op zijn eigen spreken en schrijven en hij leert op grond daarvan
en van reacties van anderen zijn schrijfteksten te herzien.

Referentieniveaus
2. Lezen - 2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten
2F Kan situaties en verwikkelingen in de tekst beschrijven.
2F Kan het denken, voelen en handelen van personages beschrijven.
2F Kan personages typeren, zowel innerlijk als uiterlijk.

3. Schrijven
2F Kan verslagen en werkstukken schrijven met behulp van een stramien en daarbij informatie
uit verscheidene bronnen samenvoegen.
2F Kan onderhoudende teksten schrijven en overtuigen met argumenten.
2F Kan in teksten met een eenvoudige lineaire structuur trouw blijven aan het doel van het
schrijfproduct.
2F Gebruikt titel en tekstkopjes.

Opdracht 4: Spreken als een koning(in)

Kerndoelen
Nederlands
1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
4. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en
geschreven teksten.
7. De leerling leert een mondelinge presentatie te geven.
8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die tegemoet komen aan
zijn belangstelling en zijn belevingswereld uitbreiden.
9. De leerling leert op planmatige wijze spreek-, lees- en schrijftaken voor te bereiden en uit te
voeren.
10. De leerling leert te reflecteren op zijn eigen spreken en schrijven en hij leert op grond daarvan
en van reacties van anderen zijn schrijfteksten te herzien.
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Referentieniveaus
2. Lezen - 2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten
1F Kan gedichten en verhaalfragmenten parafraseren of samenvatten.
1F Kan relaties leggen tussen de tekst en de werkelijkheid.

1. Mondelinge taalvaardigheid - 1.3 Spreken
1F Kan alledaagse aspecten beschrijven, zoals mensen, plaatsen en zaken.
1F Maakt eigen gedachtegang voor de luisteraar begrijpelijk, hoewel de structuur van de tekst
nog niet altijd klopt.
1F Blijft trouw aan spreekdoel, soms met hulp van een ander.
1F Kan gebruik maken van ondersteunende materialen om een voorbereide presentatie beter
aan het publiek over te brengen
1F Houding, intonatie en mimiek ondersteunen het gesprokene. Pauzes, valse starts en
herformuleringen komen af en toe voor.
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