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N1 
Dimensies Indicatoren Toelichting | complicerende factoren 
Algemene 
vereisten 

Bereidheid Het alfabet van Candice Phee begint 
eenvoudig, maar al snel worden het 
taalgebruik en de inhoud moeilijker, waardoor 
de meeste Startniveaulezers afhaken. Voor de 
meer gevorderde lezer vraagt het  boek met 
213 bladzijden geen grote bereidheid.  

 Uitgave Het omslag is eenvoudig en vrolijk. Het ziet 
eruit als een blaadje uit een schrift met hierop 
‘ABC’ in kleurrijke letters. Er is weinig wit op de 
pagina’s, wat  Startniveaulezers kan 
afschrikken. 

 Interesses Het boek is geschikt voor lezers die houden 
van een fantasievol verhaal waarin zware 
onderwerpen (familieruzies, overlijden van 
een kind) afgewisseld worden met humor.  

 Algemene kennis Er wordt gesuggereerd dat de hoofdpersoon 
Candice autistisch is. Het wordt niet expliciet 
benoemd, maar als de lezer weet wat autisme 
inhoudt, herkent hij het.  

 Specifieke literaire en 
culturele kennis 

Niet vereist.  

Vertrouwdheid 
met literaire stijl 

Vocabulaire Over het algemeen goed te doen, maar er 
worden ook heel moeilijke woorden gebruikt, 
wat een struikelblok vormt voor  
Startniveaulezers. N1-lezers zullen niet al te 
lang stilstaan bij deze woorden. 

 Zinsconstructies Geen probleem. Het verhaal is geschreven 
vanuit Candice en zij schrijft voornamelijk in 
spreektaal. Enkelvoudige en samengestelde 
zinnen worden afgewisseld. 

 Stijl De hoeveelheid dialoog is prettig voor  
Startniveaulezers, maar de stijl kan een 
uitdaging zijn voor  Startniveau- en 
beginnende N1-lezers door de vele metaforen.  
De brieven die Candice schrijft aan haar 
penvriendin vormen prettige onderbrekingen. 
Voor N2-lezers is de stijl juist interessant en 
hierover is dan ook een opdracht gemaakt 
(N2). 



Vertrouwdheid 
met literaire 
personages 

Karakters Hoofdpersoon Candice vertelt het verhaal. Het 
is duidelijk dat Candice ‘anders’ is, maar of ze 
autistisch is, wordt in het midden gelaten. 
Beginnende lezers kunnen het lastig vinden 
om Candice en Douglas, Candice’ vriend, te 
begrijpen. Hierbij is een opdracht gemaakt 
(N1). 

 Aantal karakters Geen probleem. Er komen slechts tien 
karakters voor in het verhaal en zij worden 
allen duidelijk beschreven. 

 Ontwikkeling van en 
verhouding tussen 
karakters 

Geen probleem. Candice wil de bijfiguren (haar 
familie, vrienden en juf) graag gelukkig maken. 
De manier waarop ze dit probeert en de 
ontwikkelingen die dit met zich meebrengt, 
worden duidelijk beschreven. Zo hebben vader 
en oom Brian geen ruzie meer door Candice’ 
verzoeningspogingen.  

Vertrouwdheid 
met literaire 
procedés 

Spanning Er is niet zozeer sprake van spanning in het 
verhaal, maar het bevat voldoende open 
plekken, waardoor veel lezers verder willen 
lezen. Voor lezers die actiespanning willlen, is 
het verhaal wellicht te langdradig. 

 Structuur Het verhaal bestaat uit 26 getitelde 
hoofdstukken van ±9 pagina’s. De eerste 
letters van de hoofdstuktitels vormen het 
alfabet. In hoofdstuk 1 (A is voor 
alfabetopdracht) wordt deze structuur 
duidelijk beschreven. Het hele boek vormt een 
soort dagboek van Candice. De brieven aan 
penvriendin Denille zijn cursief weergegeven. 

 
 
 

Chronologie 
 
 
 

Het verhaal wordt chronologisch verteld, maar 
bevat ook veel terugbikken. Deze worden 
dusdanig uitgebreid beschreven dat lezers 
vanaf N1 het goed kunnen volgen.  
Startniveaulezers moeten hier wellicht even 
inkomen, maar als zij doorlezen, zullen ook zij 
het verhaal goed volgen. 

 Verhaallijn(en) Geen probleem. Eén duidelijke verhaallijn over 
het leven van Candice.  

 Perspectief Geen probleem. Ik-perspectief vanuit Candice. 
 Betekenis Voor  Startniveaulezers is Het alfabet van 

Candice Phee een grappig verhaal over het 
leven van een gek meisje. De zware 
onderwerpen zullen hen niet ontgaan, maar ze 
zullen er niet lang bij stilstaan. 
N1-lezers zullen opmerken dat Candice anders 
met zaken omgaat dan de meeste mensen en 



 

dit in verband brengen met de term ‘autisme’ 
die valt in het verhaal. Ze zullen nadenken over 
de manier waarop ze zelf met de beschreven 
onderwerpen zouden omgaan en ze vragen 
zich waarschijnlijk af wat er nu echt met 
Candice aan de hand is. 
N2-lezers waarderen Candice’ interessante 
karakter en ze zullen oog hebben voor haar 
benadering van problemen. Sommige lezers 
zullen nadenken over wat de beste manier is 
om met zware onderwerpen om te gaan. 
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