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Managementsamenvatting
In dit rapport, resultaat van een onderzoek dat Sardes heeft uitgevoerd in opdracht van de
Onderwijsraad, zijn cijfers en meningen bijeengebracht over de thema’s lezen, leesplezier,
leesbevordering en taalvaardigheid. Doel van het onderzoek was om de stand van zaken rond
lezen in kaart te brengen en meningen te verzamelen van betrokkenen bij lezen en zodoende
mogelijkheden op het spoor te komen om het lezen door kinderen en jongeren te stimuleren.
Voor de stand van zaken zijn cijfers gebruikt uit landelijke monitors die ontwikkeld zijn in het
kader van BoekStart (de voorschoolse sector) en de Bibliotheek op school (primair onderwijs,
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs); de meningen zijn verzameld via
interviews met beroepskrachten (pedagogisch medewerkers, leerkrachten primair onderwijs en
docenten voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs), leerlingen (primair onderwijs,
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) en ouders. De cijfers geven een
kwantitatief beeld van de thema’s binnen de betreffende doelgroepen; de interviews geven een
verdiepend kwalitatief inzicht in de motieven en gedachtegangen achter de cijfers.
Uit het onderzoek komen diverse aanknopingspunten naar voren om de leesomgeving van
kinderen en jongeren stimulerender te maken. Om te beginnen zijn er twee perioden in het leven
van kinderen waarin de leesbevorderende impulsen van de omgeving relatief zwak zijn. De eerste
is de leeftijd van 0 tot 3 jaar, de tweede is de periode na het basisonderwijs. Dit wil overigens niet
zeggen dat in de periode van het basisonderwijs de leesomgeving optimaal is, want de intensiteit
van leesbevordering op school en thuis neemt gestaag af in de bovenbouw van de basisschool.
Sommige leerlingen vallen al vroeg uit op leesplezier. Voor hen is mogelijk een specifieke,
intensieve aanpak nodig om ervoor te zorgen dat zij (weer) plezier in het lezen te krijgen.
Ten tweede zijn er groepen binnen het onderwijs die een verhoogd risico lopen om het leesplezier
kwijt te raken: jongens, leerlingen op het vmbo en studenten in het mbo. Vmbo-leerlingen
ervaren ook thuis een minder stimulerende leesomgeving dan leerlingen uit het havo en vwo.
Ten derde blijkt dat leraren zich onvoldoende bewust zijn van de mogelijke positieve effecten van
lezen (voor het plezier) op de taalontwikkeling. De meerderheid van de leraren in het vmbo en
het mbo vindt bijvoorbeeld de leesvaardigheid van hun leerlingen en studenten onvoldoende,
maar dat is voor deze scholen geen aanleiding om extra in te zetten op leesbevordering.
Leesbevordering is vaak niet of niet goed opgenomen in het taalbeleid van scholen.
Ten vierde ligt in de praktijk van leesbevordering het accent veelal op het beschikbaar maken van
boekencollecties en het inroosteren van tijd voor vrij lezen. Er is relatief weinig aandacht voor
interactie over boeken en over lezen. Leraren lijken onvoldoende toegerust om stimulerende
gesprekken over boeken vorm te geven, terwijl praten over boeken juist een zeer krachtig middel
is om lezen te promoten (Notten, 2011; Huymans, 2013) en gesprekken met leerlingen bovendien
nodig zijn om een door veel leerlingen genoemd probleem op te lossen: het vinden van het juiste
boek.

Cijfers en meningen over lezen in Nederland

5

Sardes, 2019

Ten slotte blijkt dat ook in het gezin de leesomgeving niet altijd goed uit de verf komt. Ouders
bemoeien zich steeds minder met het leesgedrag van hun kinderen naarmate de kinderen ouder
worden. Ouders lijken hierin op leraren: ze zijn het meest actief als de kinderen nog jong zijn,
maar dat neemt af vanaf de bovenbouw van de basisschool.
Alle respondentengroepen noemen digitale media als belangrijke oorzaak van ontlezing en
dalende taalvaardigheid. Daarnaast worden oorzaken genoemd als: toenemende
keuzemogelijkheden voor kinderen en jongeren, drukte (huiswerk, andere hobby’s, baantjes), niet
het juiste boek kunnen vinden. Er worden diverse oplossingen voorgesteld om het lezen bij
kinderen en jongeren te stimuleren, zoals: een beter boekenaanbod, meer gebruik van digitale
media, een ‘leesjuf van de bibliotheek in iedere school’, strenger toezicht op schermtijd en tegenstrijdig - lezen op school meer verplicht stellen en lezen op school minder verplicht stellen.
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Inleiding
De afnemende interesse in lezen, de dalende leesvaardigheid van leerlingen en de toenemende
laaggeletterdheid in Nederland zijn in diverse onderzoeken vastgesteld en een terechte bron van
zorg (zie o.a. Inspectie van het Onderwijs 2018; SCP, 2018, Stichting Lezen en Schrijven, 2018).
Hoewel bekend is dat deze fenomenen zich voordoen, is er weinig bekend over hoe de
betrokkenen – kinderen, jongeren, onderwijspersoneel, ouders – hier zelf tegenaan kijken. Het
doel van het hier gerapporteerde onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Onderwijsraad, is om
in deze lacune te voorzien door met betrokkenen uit deze groepen in gesprek te gaan.
Een nadeel van een kwalitatief onderzoek op basis van interviews met een kleine steekproef is dat
het moeilijk is om tot algemeen geldende uitspraken te komen. De ene respondent beweert iets,
de andere is juiste de tegenovergestelde mening toegedaan. Waar men bij statistisch onderzoek
snel kan wijzen op een ‘meerderheid’ of ‘minderheid’ die iets vindt of doet, is het bij kwalitatief
onderzoek lastig om in te schatten in hoeverre een mening die van een eenling is of juist
representatief voor een grote(re) groep. We hebben op twee manieren getracht om dit te
ondervangen. Ten eerste hebben we de respondenten voor de interviews zorgvuldig geselecteerd
op leeftijd, onderwijstype, achtergrond en regio zodat we in ieder geval een zo representatief
mogelijk beeld konden construeren. Ten tweede hebben we gebruik gemaakt van statistische
gegevens uit de landelijke monitors van BoekStart en de Bibliotheek op school, zodat we de
kwalitatieve uitspraken toch konden koppelen aan gegevens die aan veel grotere groepen zijn
ontleend. Het is voor het eerst dat in Nederland dergelijke kwalitatieve en kwantitatieve gegevens
op deze wijze bijeen zijn gebracht.
Het resultaat is een omvangrijk en rijk geschakeerd beeld van hoe, hoeveel, wat en waarom er in
Nederland wordt gelezen door kinderen en jongeren, hoe het staat met hun taalvaardigheid,
welke rol ouders en onderwijsprofessionals hierin spelen en hoe de betrokken zelf tegen deze
onderwerpen aan kijken. De inzichten die het onderzoek oplevert bieden aanknopingspunten
voor beleid en praktijk om het leesplezier en de taalvaardigheid van kinderen en jongeren te
versterken.
Het rapport is globaal ingedeeld naar onderwijstypen, vanaf voorschools, die samenvallen met
leeftijdscategorieën van kinderen en jongeren. Een uitzondering is gemaakt voor de
beroepskrachten die werken met kinderen tot 6 jaar: pedagogisch medewerkers en
kleuterleerkrachten. Zij worden in een hoofdstuk gezamenlijk besproken, omdat de leeftijdsgroep
waar zij mee werken doorgaans nog niet zelfstandig kan lezen, waardoor hun werk een ander
karakter heeft dan dat van beroepskrachten die werken met oudere kinderen.
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1.

Onderzoeksopzet
In dit hoofdstuk beschrijven we de gehanteerde onderzoeksopzet. We hebben binnen deze opzet
zowel de uitkomsten van verschillende bestaande kwantitatieve monitors gebruikt als een voor dit
onderzoek uitgevoerde set kwalitatieve interviews die zijn afgenomen bij verschillende doelgroepen.
Voorafgaand aan de beschrijving van beide onderzoeksmethoden gaan we in op het doel van het
onderzoek en de daaruit voortvloeiende onderzoeksvragen. We sluiten af met een beschrijving van
de wijze van rapporteren.

1.1 Doel en onderzoeksvragen
De Onderwijsraad heeft Sardes gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de perspectieven van
docenten, ouders en kinderen/jongeren op leesbevordering. De doelstelling van dit onderzoek is om
een beeld te geven van de percepties op leesbevordering in Nederland. Relevante aspecten daarbij
zijn de onderwerpen: leesvaardigheid, leesmotivatie en leesgedrag. De vraag die daarbij centraal
staat is:
Wat moet er gebeuren in het onderwijs en gerelateerde sectoren daarbuiten om de leesvaardigheid,
de leesmotivatie en het leesgedrag van jonge kinderen, scholieren, (mbo-) studenten te verbeteren?
Aansluitend op de centrale vraag rapporteren we op drie deelvragen:
• Wat kan er geconcludeerd worden over de percepties van leidsters/leerkrachten/docenten,
ouders en leerlingen/studenten aangaande de relatie tussen leesvaardigheid en leesplezier?
• Wat kan er geconcludeerd worden over de percepties van leidsters/leerkrachten/docenten,
ouders en leerlingen/studenten aangaande de relatie tussen leesplezier en leesbevordering?
• Wat kan er geconcludeerd worden over de percepties van leidsters/leerkrachten/docenten,
ouders en leerlingen/studenten aangaande de relatie tussen leesvaardigheid en
laaggeletterdheid?

1.2 Methodes en dataverzameling
In dit onderzoek is een combinatie gebruikt van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De monitors
BoekStart, dBos (de Bibliotheek op school) primair onderwijs, dBos vmbo, de pilot-monitors dBos
Lezen voor de lijst en de pilot-monitor dBos mbo vormen het kwantitatieve fundament van dit
onderzoek. Deze monitors zijn ontwikkeld in opdracht van Kunst van Lezen. De monitors bevatten
gegevens van respondenten (leerlingen, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, docenten en
bibliotheekpersoneel) die jaarlijks digitale vragenlijsten over lezen beantwoorden. De pilot-monitors
zijn slechts een keer afgenomen, in 2018. De overige monitors zijn meerdere jaren afgenomen. De
aantallen in tabel 1 hebben betrekking op de meest recente meting (BoekStart schooljaar 2018; PO
en VO schooljaar 2017-2018). De gegevens van de monitors worden centraal verzameld en worden
gebruikt in de samenwerking tussen bibliotheken enerzijds en de kinderopvang en scholen
anderzijds. De kern van het kwalitatieve onderzoek wordt gevormd door interviews met de
doelgroepen. De informatie uit de interviews zorgt voor inkleuring en verdieping van de gegevens uit
de monitors.
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De monitors zijn afgenomen bij de volgende doelgroepen:
Monitor naam
BoekStart
Kinderopvang
dBos primair onderwijs
dBos vmbo
dBos Lezen voor de lijst
vo (pilot)
dBos mbo (pilot)

Aantallen pedagogisch
medewerkers/leraren
1.896

Aantallen leerlingen

Aantallen locaties

-

603

16.029
837
19

119.590
12.376
557

1.772
71
6

47

557

6

Tabel 1: Overzicht verschillende monitors gebruikt voor dit onderzoek

Voor het kwalitatieve onderdeel van dit onderzoek is gebruik gemaakt van interviews met
verschillende doelgroepen (zie tabel 2). Gedurende de periode december 2018/januari 2019 zijn er
50 interviews afgenomen met in totaal 108 respondenten. Hierbij ging het om 21 groepsgesprekken
en 29 individuele gesprekken1. Er was daarbij sprake van semigestructureerde diepte-interviews. In
de groepsgesprekken was er veel aandacht voor interactie tussen de respondenten onderling, om
zoveel mogelijk informatie te kunnen vergaren. De groepsinterviews duurden gemiddeld tussen de
drie kwartier en een uur. De individuele interviews duurden gemiddeld een half uur tot drie kwartier.
In totaal hebben onderzoekers van Sardes met 108 respondenten gesproken, waarvan 36
leerkrachten en pedagogisch medewerkers, 20 ouders en 52 leerlingen/studenten. Deelnemers
werden voor het eerste contact per mail of telefonisch benaderd. In het geval van de
groepsgesprekken met leerlingen werd er contact gezocht met de school voor toestemming. In het
geval van individuele leerlingen ging dit via de school of rechtstreeks met de ouders. Een overzicht
van deelnemende instellingen en respondenten is opgenomen in bijlage 1. Bij de selectie van
respondenten is rekening gehouden met onderwijstype, geografische locatie (daarbij ook rekening
houdend met verschil stedelijk/landelijk), opleidingsniveau (ouders) en leeftijd (kinderen/jongeren).
Vanwege de tijdsdruk en de doelstelling van het onderzoek is ervoor gekozen om respondenten te
werven binnen de professionele netwerken van Sardes.

1

Waarbij in één individueel gesprek met beide ouders is gesproken.
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Doelgroep

Respondenten

Leidsters KDV/VVE

5

Leerkrachten basisonderwijs onderbouw, groep 1 & 2

5

Ouders met kinderen van 0-6 jaar

6

Leerkrachten basisonderwijs, groep 3 t/m 8

9

Leerlingen basisonderwijs

24

Ouders met kinderen van 6-12 jaar

8

Docenten voortgezet onderwijs

11

Leerlingen voortgezet onderwijs

20

Ouders met kinderen van 12-20 jaar

6

Docenten Middelbaar Beroepsonderwijs

6

Studenten Middelbaar Beroepsonderwijs

8

Totaal aantal respondenten

108

Tabel 2: Respondenten kwalitatieve interviews uitgesplitst per doelgroep
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Figuur 1: Geografische spreiding respondenten kwalitatief onderdeel onderzoek

De meeste interviews zijn op locatie uitgevoerd, een klein aantal interviews is telefonisch uitgevoerd.
Opgemerkt moet worden dat de aantallen gesproken leidsters/docenten, ouders en
leerlingen/studenten geen representatief beeld kunnen vormen voor de Nederlandse context. Dat
was ook niet de intentie van de kwalitatieve gegevensverzameling. De interviews dienen om de
bevindingen uit het kwantitatieve onderzoek aan te vullen en te verdiepen.
De interviews werden uitgevoerd met behulp van een beknopte gespreksleidraad. Voor iedere
doelgroep werd een specifieke leidraad ontworpen, op basis van de bovenstaande
onderzoeksvragen. De volgende thematiek staat hierbij centraal:
- relatie tussen leesvaardigheid en leesplezier
- leesplezier en leesbevordering
- leesvaardigheid en laaggeletterdheid
De gespreksleidraden zijn opgenomen in bijlage 2 van dit rapport.
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1.3 Rapportage
De rapportage is ingedeeld naar onderwijstype en daarbinnen per doelgroep. Het onderstaande
schema geeft weer hoe deze indeling is toegepast op de monitors die gebruikt zijn voor het
kwantitatieve onderzoeksdeel:

Voor -en
vroegschool
Basisonderwijs (3
t/m 8)
Voortgezet
onderwijs
Middelbaar
beroepsonderwijs

Leerlingen/studenten
X

Professionals2
2.1.1

Ouders
X

3.1.1

3.2.1

3.3.1

4.1.1

4.2.1

4.3.1

X

5.2.1

X

Tabel 3: Gerapporteerde doelgroepen vanuit kwantitatieve databases

Zoals het schema laat zien, bevatten de monitors geen (bruikbare) informatie over kinderen en
ouders in de voor -en vroegschoolse sector en over studenten en ouders in het mbo.
Voor het kwalitatieve onderzoeksdeel (de interviews) is de volgende indeling gemaakt voor de
beschrijving van de interviews:

Voor -en
vroegschool
Basisonderwijs (3
t/m 8)
Voortgezet
onderwijs
Middelbaar
beroepsonderwijs

Leerlingen/studenten
X

Professionals3
2.1.2

Ouders
2.2

3.1.2

3.2.2

3.3.2

4.1.2

4.2.2

4.3.2

5.1.1

5.2.2

5.3

Tabel 4: Gerapporteerde doelgroepen vanuit kwalitatieve dataverzameling

Zoals het schema laat zien, zijn er geen kwalitatieve gegevens verzameld over kinderen in de voor -en
vroegschoolse sector.
Een samenvatting van alle resultaten is weergegeven aan het einde van het rapport, gevolgd door de
conclusies waartoe de resultaten aanleiding geven.

1.4 Analyse
Analyse heeft plaatsgevonden om tot een interpretatie te komen van de gegevens die zijn verzameld
voor dit onderzoek. De verzamelde kwalitatieve data dienden daarbij ter verdieping en inkleuring van
de kwantitatieve data.

2
3

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten, docenten
Pedagogisch medewerkers, leerkrachten, docenten
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1.4.1 Analyse van de kwantitatieve data
Voor de analyse is gekeken naar de statistische informatie bij de onderdelen van de monitors die het
meest relevant zijn voor het onderzoek.
Bij de leerlingen/studenten is gekeken naar de kern van het leesgedrag:
• leesplezier
• leesfrequentie
• leesvoorkeur
• lezen voor de lijst/niet voor de lijst (havo/vwo)
• vindplaatsen voor boeken
• boekentips
• gebruik en mening schoolbibliotheek/mediatheek
Waar relevant is ook gekeken naar verschillen tussen jongens en meisjes.
Bij de beroepskrachten (pedagogisch medewerkers, leerkrachten, docenten) is gekeken naar de mate
waarin zij erin slagen de leescultuur binnen hun werk met kinderen/jongeren vorm te geven. We
besteden daarbij apart aandacht aan professionals die werken met kinderen tot groep 3.
pedagogisch medewerkers/kleuterleerkrachten:
• voorlezen
• praten over boeken
• digitale prentenboeken
• ouders informeren
• (voor)leesplan
leerkrachten/docenten:
• voorlezen
• vrij lezen / stillezen
• boeken introduceren/tips geven
• praten over boeken
• boeken bij de zaakvakken/vaklessen
• met leerlingen naar de schoolbibliotheek gaan (primair onderwijs)
• leerlingen verwijzen naar de bibliotheek (vmbo)
• gepercipieerd leesvaardigheidsniveau leerlingen (vmbo, mbo)
• ouders informeren (primair onderwijs)
• leesplan/taalbeleid
Bij ouders (waarover gegevens worden verzameld via vragenlijsten voor leerlingen vanaf groep 5
primair onderwijs) is gekeken in welke mate die vorm weten te geven aan een actieve leesopvoeding
(Van Montfoort & Wolters, 2014; Notten, 2011; Stalpers, 2007).
• voorlezen (primair onderwijs)
• met kind naar de bibliotheek gaan (primair onderwijs)
• boekenaanbod thuis
• boeken cadeau doen
• praten over boeken
Twee monitoronderdelen zijn niet gebruikt omdat de gegevens onvoldoende representatief werden
geacht om als basis te dienen voor algemeen geldende uitspraken: de gegevens over docenten vo in
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de pilot-monitor dBos Lezen voor de lijst (te weinig respondenten) en de gegevens over studenten
(en daarmee ook over ouders, die in de studentenvragenlijst zijn verwerkt) in de pilot-monitor mbo
(te weinig leerjaren).

1.4.2 Analyse van de kwalitatieve data
De 50 interviews zijn uitgeschreven door de onderzoekers die het interview uitgevoerd hebben.
Tijdens de interviews is meestal gebruik gemaakt van een recorder. De verslagen van de interviews
zijn gebundeld per onderwijstype en doelgroep. Onderzoekers hebben de interviewverslagen
geanalyseerd en gebruikt om samenvattend te rapporteren per onderwijstype en doelgroep. Daarbij
is zowel geciteerd als geparafraseerd. De namen van de respondenten zijn, met het oog op privacy,
geanonimiseerd door ze te vervangen door gefingeerde namen. Leeftijden, beroepen en (indien
relevant) (voor)opleiding van de respondenten zijn wel genoemd.

1.5 Leeswijzer
In de volgende hoofdstukken staat telkens een onderwijstype centraal. In hoofdstuk 2 behandelen
we de gegevens van professionals en ouders in de voorschoolse educatie en kleuteronderwijs.
Hoofdstuk drie gaat in op de leerlingen, leerkrachten en ouders in het basisonderwijs. Het vierde
hoofdstuk behandelt leerlingen, docenten en ouders in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo).
Het vijfde hoofdstuk beschrijft studenten, docenten en ouders in het middelbaar beroepsonderwijs.
De hoofdstukken hebben steeds dezelfde opbouw: eerst wordt gestart met de gegevens, voor zover
beschikbaar, uit de monitors van de betreffende doelgroep (leerlingen/studenten). Hierna volgen
uitspraken van leerlingen/studenten die verzameld zijn in de interviews. Vervolgens komen de
professionals aan bod, waarbij we eveneens starten met de gegevens uit de monitors en vervolgens
een beschrijving geven van de interviews. Tot slot behandelen we de ouders, waarbij we eerst kijken
naar de monitorgegevens en daarna naar de uitspraken van deze groep. Het rapport sluit af met een
samenvatting, waar de resultaten van de monitors en de interviews per thema worden samengevat,
en conclusies.
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2.

Voorschoolse educatie en kleuteronderwijs

2.1 Pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten
2.1.1 Monitorgegevens
In de voor- en vroegschoolse sector wordt aan voorbereidend lezen en leesmotivatie gewerkt door
het voorlezen van prentenboekverhalen en informatieve boeken. De kinderen zijn meestal nog niet
in staat om zelfstandig te lezen en zijn binnen de voor- en vroegschoolse instellingen dus voor het
contact met boeken sterk afhankelijk van de pedagogisch medewerkers en de kleuterleerkrachten.
De BoekStartmonitor en de monitor dBos primair onderwijs laten zien hoe de professionals deze
verantwoordelijkheid in de praktijk brengen. We kijken daarbij naar de leescultuur in de groep
(bijvoorbeeld voorlezen en praten over boeken), het informeren van ouders en de inbedding van
leesbevordering in het beleid van de instelling via een ‘leesplan’.
Voorlezen
Voor een ruime meerderheid van de pedagogisch medewerkers (pm’ers) is voorlezen een vast
programmaonderdeel op de groep: 80 procent leest ten minste ‘een paar keer per week’ voor. Uit
figuur 2 blijkt dat voorlezen aan baby’s en dreumesen minder gangbaar is dan voorlezen aan peuters:
bij de baby- en dreumesgroepen leest circa 30 procent van de pm’ers dagelijks voor; bij de
peutergroepen is dat meer dan het dubbele (64 procent).
Kleuterleerkrachten lezen vrijwel allemaal ten minste een paar keer per week voor. Figuur 3 laat zien
dat circa 80 procent dit zelfs dagelijks doet. Het beeld is voor beide groepen nagenoeg hetzelfde.

Figuur 2: Voorlezen door pm’ers aan verschillende leeftijdsgroepen, monitor BoekStart meting 2018
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Figuur 3:Voorlezen door leerkrachten in groep 1 en 2, monitor dBos po meting 2017-2018

Praten over boeken / boekenkring
Ruim een kwart van de pm’ers praat ‘altijd’ met de kinderen over het voorgelezen boek; bijna de
helft (47 procent) doet dit ‘vaak’. Figuur 4 laat zien dat praten over het boek vaker voorkomt bij de
peutergroepen dan bij de babygroepen en de dreumesgroepen.
Voor leerkrachten in de kleutergroep is de boekenkring een activiteit waarbij zij praten met de
kinderen over boeken (zie figuur 5). Een kwart van de leerkrachten zegt dit ‘nooit’ te doen; 29
procent doet dit ten minste een keer per week. Het beeld is voor beide groepen nagenoeg hetzelfde.

Figuur 4: Praten over boeken met kinderen door pm’ers, monitor BoekStart meting 2018
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Figuur 5: Het houden van een boekenkring door leerkrachten in groep 1 en 2, monitor dBos po meting 2017-2018

Werken met digitale prentenboeken (kinderopvang)
De vraag naar het werken met digitale prentenboeken is opgenomen in de monitor voor de
kinderopvang omdat vanuit onderzoek bekend is dat digitale prentenboeken een aanzienlijk positief
effect kunnen hebben op de taalontwikkeling van jonge kinderen (Verhallen e.a., 2004). Pm’ers
maken nauwelijks gebruik van digitale prentenboeken: een meerderheid (58 procent) zegt ‘nooit’
digitale prentenboeken te gebruiken. Figuur 6 laat zien dat het gebruik van digitale prentenboeken
het minst voorkomt bij de babygroepen (72 procent ‘nooit’) en het meest bij peutergroepen (49
procent ‘nooit’).

Figuur 6: Gebruik van digitale prentenboeken door pm’ers, monitor BoekStart meting 2018

Praten met ouders over (voor)lezen
Van de pm’ers stimuleert 30 procent ouders ‘vaak’ om thuis voor te lezen; 57 procent doet dat
‘soms’. Uit figuur 7 blijkt dat pm’ers vooral ouders van kinderen in de peuterleeftijd stimuleren om
voor te lezen: 54 procent van de pm’ers zegt ouders van peuters ‘vaak’ tot voorlezen te stimuleren.
Van de kleuterleerkrachten praat een grote meerderheid met ouders over het belang van
(voor)lezen. Uit figuur 8 blijkt dat 92 procent dit ten minste een paar keer per jaar doet. Een kleine
minderheid van 8 procent doet dit ‘nooit’. Er zijn nauwelijks verschillen tussen de twee groepen.

Cijfers en meningen over lezen in Nederland

18

Sardes, 2019

Figuur 7: Mate waarin pm’ers ouders stimuleren om thuis voor te lezen, monitor BoekStart meting 2018

Figuur 8: Praten met ouders over (voor)lezen door leerkrachten in groep 1 en 2, monitor dBos po meting 2017-2018

Leesbevordering in het beleid
In de kinderopvang geven ruim twee op de drie (68 procent) locaties aan dat zij beschikken over een
leesplan; bij 22 procent is het plan in voorbereiding (zie figuur 9).
Van de basisscholen in de monitor dBos beschikt 83 procent over een leesplan (zie figuur 10).
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Figuur 9: Aanwezigheid van een voorleesplan op de kinderopvanglocatie, monitor BoekStart meting 2018

Figuur 10: Aanwezigheid van een leesplan op de basisschool, monitor dBos po meting 2017-2018

Conclusie
Zowel in de kinderopvang als in het kleuteronderwijs is voorlezen een gangbare praktijk. Voorlezen
komt het meest voor in de kleutergroepen. De frequentie van voorlezen neemt af naarmate de
kinderen jonger zijn; baby’s worden het minst voorgelezen. Praten over boeken komt minder voor
dan voorlezen. Vooral bij de jongste kinderen (de babygroepen) is praten over boeken minder
gebruikelijk.
Opvallend is dat pm’ers nauwelijks gebruik maken van digitale prentenboeken, hoewel uit onderzoek
bekend is dat die effectief zijn voor taalstimulering (Verhallen e.a., 2004). (In de monitor dBos is geen
informatie opgenomen over het gebruik van digitale prentenboeken door kleuterleerkrachten.)
Een ruime meerderheid van pm’ers en leerkrachten praat geregeld met ouders over het belang van
(voor)lezen; dit komt het minst voor bij de babygroepen. Leesbevordering is bij een meerderheid van
de instellingen opgenomen in een ‘leesplan’.
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Hieronder vullen we dit kwantitatieve beeld van professionals in de voor- en vroegschoolse sector
aan met kwalitatieve gegevens uit de interviews. De bovenstaande facetten van leesbevordering
komen hierbij ook aan bod, naast andere onderwerpen die te maken hebben met leesplezier,
leesbevordering en leesvaardigheid.

2.1.2 Interviews met pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten
De relatie tussen voorlezen en leren lezen
De geïnterviewde professionals van de voor- en vroegschool zien een relatie tussen voorlezen en
leren lezen en geven aan dat voorlezen belangrijk is voor de interesse in boeken en het plezier in
lezen. Mirte (34, leerkracht groep 1) zegt: “Voorlezen is belangrijk voor de beginnende geletterdheid.
Kinderen die veel voorgelezen zijn hebben later meer interesse om zelf te lezen, omdat ze weten hoe
leuk het is.” Janna (25, leerkracht groep 1) vindt het belangrijk dat kinderen vooral plezier beleven
aan voorlezen. “Als kinderen plezier bij het voorlezen ervaren is dat belangrijk bij het leren lezen,”
zegt Janna. Laura (51, pm’er) ziet dat voorlezen ook bij peuters de interesse voor boekjes vergroot:
“Volgens mij valt of staat de snelheid waarmee je leert lezen met de interesse voor boekjes. Dus je
moet dat vooral stimuleren: dat kinderen weten wat boekjes zijn, dat het leuk kan zijn om een boekje
te pakken en erin te kijken. Of dat de juf het voorleest.”
Shania (39, leerkracht groep 2) vindt dat voorlezen nog op een andere manier bijdraagt aan het leren
lezen: door het voorlezen leren kinderen veel nieuwe woorden, wat volgens Shania een positief
effect heeft op het leren lezen: “Alleen al vanwege al die woorden die kinderen tegenkomen en
leren!” Laura denkt dat voorlezen ervoor zorgt dat kleuters letters en woorden sneller herkennen en
daar meer belangstelling voor krijgen. Zij vertelt dat dit soms ook al te zien is bij peuters, maar dat zij
het herkennen van letters niet actief stimuleren bij de peuters: “Bij onze peuters zien we
bijvoorbeeld belangstelling voor de eerste letter van hun naam. We doen daar niet veel mee, maar
houden het ook niet tegen. Montessori heeft wel van die voelletters, die hebben wij nog niet. Maar
ik ben bang dat als we zoiets in huis hebben, dat je dat kinderen gaat aanbieden die er helemaal nog
niet aan toe zijn. Dus je moet dan ook weten hoe je ermee om moet gaan.”
Nadia (43, pm’er) maakt een kanttekening bij de relatie tussen voorlezen en leren lezen. Volgens
haar kun je wel interesse in boeken bij kinderen teweeg brengen, maar heeft leren lezen ook met
veel andere dingen te maken: “Ik zie niet zo zeer de combinatie tussen voorlezen en leren lezen. Ik
heb zelf vier kinderen. Zij hebben moeite met lezen en hebben er daarom ook een hekel aan. Maar
zij zijn vroeger wel eindeloos voorgelezen.”
Leesplezier en leesbevordering
Leesbevordering als taak van de professional
Leesbevordering hoort volgens alle geïnterviewden bij hun rol als leerkracht of pedagogisch
medewerker. Zij geven aan dat het bij hun taak behoort om leesplezier bij kinderen te stimuleren en
geven hier verschillende voorbeelden van. Laura: “Ik kan zelf heel blij worden van een prentenboek
en dat enthousiasme kan ik overbrengen op de kinderen bij het voorlezen. Ik denk dat je verder niet
zo heel veel meer kan doen. Je moet bij kinderen iets aanwakkeren.” Mirte en Shania letten goed op
de manier waarop zij lezen, om het aantrekkelijk te maken voor kinderen. Mirte vertelt: “Ik probeer
heel aantrekkelijk voor te lezen, met spanning. Maar ook met intonatie en mimiek, zodat kinderen er
echt plezier aan beleven.” Ook Shania let goed op de manier waarop zij voorleest. “Nu ben ik een
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kerstverhaal aan het lezen, dan doe ik een kaarsje aan en maak ik het heel gezellig, zodat ze echt in
het verhaal zitten. Zo kunnen we bijdragen aan voorleesplezier.”
De professionals van de peutergroep zien het als taak om voldoende boekjes aan te bieden en te
zorgen dat deze altijd beschikbaar zijn voor kinderen. Laura vertelt: “We hebben nu ook in de gang
een boekenkistje staan. Steeds meer kinderen pakken nu een boekje, vooral tijdens de lange
wachtmomenten (bijvoorbeeld tijdens het jas aandoen om naar buiten te gaan).”
Professionals geven wel duidelijk aan dat ouders ook een verantwoordelijkheid hebben in het
bevorderen van het lezen. Mirte is hier duidelijk in: “Ik denk dat onze verantwoordelijkheid heel
groot is. Ik zou zeggen 50/50 procent, vergeleken met ouders. Zo zou het wel moeten zijn.” Alle
professionals twijfelen wel over de mate waarin zij invloed hebben op de voorleescultuur thuis.
Shania zegt: “We kunnen de voorleescultuur thuis wel stimuleren, maar tot op een bepaalde hoogte.
Je kunt ouders advies geven of voorleestips. We doen ook vaak een spelinloop. Dan liggen er
boekjes en kunnen ouders boekjes voorlezen. We stimuleren ouders naar de bibliotheek te gaan en
voorlezen is altijd een onderwerp bij de oudergesprekken. Maar ouders moeten het wel echt
oppakken en zelf gaan doen.” Ook Janna twijfelt: “Ik weet niet of we echt invloed hebben. Meer dan
adviezen en tips geven, weet ik niet. Dus of ouders het ook echt doen…” Wilma (53, pm’er) en Laura
zien de voorleescultuur thuis als een probleem. Wilma vertelt: “De ouders zijn wel een probleem.
Dat heeft wel te maken met wijk waarin de locaties staan. Er zijn maar weinig ouders die zelf lezen.”
Nadia en Marieke (52, pm’er) vinden het lastig om ouders echt te bereiken. “Wij hebben Boekenpret
geprobeerd,” vertelt Marieke, “maar echt succesvol was dat niet.”
Leesbevordering in de groep
Alle professionals geven aan dat zij op verschillende manieren leesbevordering stimuleren op de
groep. Nadia vertelt dat boekjes onmisbaar zijn op de groep. De dag begint en eindigt met een
boekje op de groep. Zij benadrukt: “Kinderen worden echt verdrietig als er niet voorgelezen wordt.”
Bij Wilma en Laura op het kinderdagverblijf is voorlezen een speerpunt. Zij werken met BoekStart.
Wilma licht toe: “Voorlezen is bij onze locaties een speerpunt. We zorgen dat er altijd boekjes zijn die
voorgelezen kunnen worden, we vertellen ook over het belang van interactief voorlezen. Daarmee
leg je een basis voor later.”
Verschillen in leesplezier bij de kinderen
De professionals zien af en toe verschillen in leesplezier bij kinderen. De kleuterleerkrachten zien dit
maar af en toe. De meeste kinderen vinden een verhaal leuk, vertellen zij. Mirte zegt: “Ik denk dat
het op deze leeftijd nog niet zo speelt. Alle kinderen pakken wel een boekje en gaan erin bladeren.
Ik denk dat naarmate kinderen ouder worden, er meer verschillen ontstaan.” Dit komt niet helemaal
overeen met de ervaringen van Laura en Wilma op de peutergroep. Laura vertelt: “Wat ik zo leuk
vind, als je gaat voorlezen komen veel kinderen lekker dichtbij, willen op schoot of zo, maar je hebt
er ook altijd bij die blijven spelen, maar dan luisteren ze toch gewoon mee. Daarnaast heb je
kinderen die boeit het allemaal wat minder, die raak je dan toch een beetje kwijt.” Bij Nadia op de
groep zitten veel kinderen die nog weinig Nederlands verstaan. Bij deze kinderen ziet Nadia niet veel
leesplezier. “Kinderen zijn afgeleid en lijken niet heel geïnteresseerd in het boek.”
De verschillen die er zijn tussen kinderen, hebben volgens alle professionals niets te maken met het
geslacht van kinderen, maar eerder met de frequentie en manier waarop kinderen thuis voorgelezen
worden. Janna vertelt: “Je merkt wel verschil tussen kinderen die thuis regelmatig voorgelezen
worden en kinderen die minder voorgelezen worden. Bij kinderen die meer voorgelezen worden, zie
je een grotere betrokkenheid. Ook kunnen zij verhalen beter navertellen. Sommigen kunnen dat
echt al na een paar keer voorlezen.”
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Ook op de peutergroep merkt Laura wanneer kinderen thuis niet veel voorgelezen worden. Zij
vertelt: “Er zijn bij ons ook kinderen die weinig hebben met een boek. Die gaan ruw om met boeken,
maken ze eerder een beetje kapot in plaats van ervan te genieten. Vaak zijn het kinderen waar thuis
weinig met boeken wordt gedaan.” Wilma voegt toe dat kinderen soms een hele andere
achtergrond hebben. “Ik zeg wel eens, sommige kinderen moeten van ver komen als het gaat om
interesse voor boekjes.”
Wanneer een kind weinig of geen affiniteit toont met voorlezen en boeken, proberen professionals
kinderen persoonlijk of in kleine groepjes te stimuleren. Wilma denkt daarbij kritisch na over het
aanbod dat kinderen op de groep krijgen. “Ik probeer wel te stimuleren dat we niet te veel materiaal
in de groepen hebben liggen dat de kinderen afleidt. De toeters en bellen bedoel ik, speelgoed dat
lawaai maakt, licht geeft, noem maar op. Dat is oneerlijke concurrentie voor boeken!” Nadia
gebruikt boekjes op veel verschillende momenten om kinderen te verleiden, bijvoorbeeld bij de
inloop, bij de kringactiviteit, als een troostmomentje en bij een nieuw thema. Kinderen kunnen
daarnaast altijd zelf boekjes pakken. “Maar,” zegt Nadia, “je kunt kinderen niet dwingen lezen leuk
te vinden.”
De rol van andere partijen bij de leesopvoeding
Op de vraag welke andere partijen een rol hebben bij de leesopvoeding, antwoorden alle
professionals direct: ouders. Dat ouders deze rol niet altijd kunnen of willen nemen, ervaren zij wel
als een probleem. Laura zegt: “Ouders zouden daar een rol in kunnen hebben, maar wij zien dat veel
ouders dat niet doen. Eigenlijk hebben de meeste ouders van onze kinderen geen echte leescultuur.
Daar zouden we een goed plan voor moeten maken, hoe je de ouders nu het beste kunt bereiken.”
De professionals maken een kanttekening bij ouders die laaggeletterd zijn. Mirte, Janna en Shania
vertellen dat veel ouders laaggeletterd zijn of niet kunnen lezen. “Deze ouders kunnen nooit zoveel
aan de leesopvoeding doen als andere ouders,” zeggen zij. Mirte stelt voorzichtig: “Het is goed om te
weten als leerkracht of ouders laaggeletterd zijn. Misschien heb je dan wat meer
verantwoordelijkheid dan bij andere ouders.”
Niet kunnen lezen betekent volgens de leerkrachten niet dat ouders helemaal geen
verantwoordelijkheid hebben. Janna zegt: “Ik vind dat ouders die zelf niet kunnen voorlezen, wel het
initiatief kunnen nemen om andere mogelijkheden te zoeken, zodat hun kind buiten school ook met
boeken in aanraking komt.” Shania voegt daaraan toe: “Zij kunnen misschien niet voorlezen, maar
ze kunnen wel naar de bibliotheek, luisterboeken gebruiken of deelnemen aan de VoorleesExpress.
Zo komen kinderen wel in aanraking met boeken. Ook kunnen ze interesse voor lezen bij hun
kinderen stimuleren.”
Naast ouders heeft de bibliotheek volgens de professionals een rol bij de leesopvoeding. De
leerkrachten benadrukken: “Het is fijn dat het aanbod van de bibliotheek er is, maar de bibliotheek
heeft niet echt de verantwoordelijkheid om kinderen tot lezers op te voeden. Dat ligt bij school en
de ouders.”
Digitale prentenboeken
Geen van de pedagogisch medewerkers die geïnterviewd is, werkt met digitale prentenboeken. Zij
geven de voorkeur aan het voorlezen uit een boekje en hebben weinig affiniteit met digitale
prentenboeken. De kleuterleerkrachten zien meer het belang van digitale prentenboeken in, maar
benadrukken ook sterk dat een digitaal prentenboek alleen als aanvulling zinvol is. Mirte vertelt:
“Digitale prentenboeken kunnen als aanvulling heel waardevol zijn. Maar zeker niet in plaats van!
Het zou mooi zijn als kinderen een boek op verschillende manieren krijgen aangeboden. Ik vind het
belangrijk dat zij ook een boek kunnen vasthouden en van voor naar achter kunnen bladeren en
voelen.”
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Leesvaardigheid
Kinderen voorbereiden op het lezen
Pedagogisch medewerkers geven in eerste instantie aan dat zij kinderen nog niet voorbereiden op
het lezen. Laura zegt: “Eerlijk gezegd heb ik er nog nooit zo aan gedacht. Lezen ligt zo ver weg, zo
kijk ik er helemaal niet naar. Wat ik wel doe is liefde voor boeken bijbrengen, dat vind ik wel heel
belangrijk.” Ook Wilma legt uit dat het bij peuters nog niet gaat om voorbereiden op lezen, maar om
randvoorwaarden, zoals het plezier in voorlezen en het kunnen concentreren op een verhaal.
Marieke vindt het ‘voorbereiden op het lezen’ meer iets voor de kleuterklas. Wanneer een kind zelf
interesse voor letters laat zien, speelt zij daar wel op in.
Kleuterleerkrachten doen meer om kinderen voor te bereiden op het lezen. Shania vertelt: “We
doen van alles: letters aanbieden, inzetten op auditieve waarneming, rijmen, spelletjes met letters,
woordkaartjes en woordjes nastempelen.” Kleuterleerkrachten noemen het ‘voorlezen’ echter niet
als activiteit waarmee zij kinderen voorbereiden op het lezen.
Taalachterstanden bestrijden
Professionals geven aan dat zij snel in de gaten hebben of een kind een taalachterstand heeft. Mirte
vertelt: “Eigenlijk zie je al heel snel of een kind een taalachterstand heeft. Je merkt het meteen als
een kind thuis geen Nederlands spreekt. Je ervaart het bijvoorbeeld wanneer kinderen niet kunnen
reageren op je basale vragen of wanneer zij slecht bij de les blijven. Ze hebben niet door wat er aan
de hand is. Je ziet soms ook wel frustratie bij kinderen, omdat ze niet kunnen vertellen wat ze
willen.”
Wilma en Laura hebben op de peuteropvang veel te maken met taalzwakke kinderen. Wilma geeft
aan dat zij en haar collega’s steeds beter weten hoe zij deze kinderen kunnen begeleiden. “Ik vind
dat we tegenwoordig steeds beter worden in hoe we het moeten aanpakken,” vertelt ze, “misschien
zijn we er nog niet helemaal, maar we hebben best al aardig in de gaten hoe we gesprekjes kunnen
voeren en dingen benoemen. Veel praten en uitleggen, dus.” Zij zetten boekjes doelgericht in bij
taalzwakke kinderen.
Bij de kleuters is duidelijk vastgelegd hoe kinderen met een taalachterstand begeleid worden. Janna
licht toe: “We hebben taakleerkrachten die leerlingen in groepjes begeleiden. We zetten dan extra
in op woordenschat. We hebben een lessencyclus gemaakt. In groep 2 hebben we na die cyclus ook
‘extra woorden’. Daarnaast doen we ook verlengde instructie.”
De rol van andere partijen bij het voorbereiden op lezen
Naast leerkrachten en ouders zien de professionals geen andere partijen die een rol hebben bij het
voorbereiden op het lezen.

Samenvatting van de interviews
•

•
•

Alle geïnterviewde professionals vinden voorlezen een middel om interesse in verhalen en
boeken te stimuleren en beschouwen dit als een belangrijke motivatie bij het leren lezen. Zij
beschouwen voorlezen niet als voorbereiding op het leren lezen.
Sommige professionals geven aan dat voorlezen de woordenschat van kinderen vergroot en
dat dit helpt bij het leren lezen.
De professionals geven aan dat de meeste jonge kinderen genieten van voorlezen en dat
daarin geen verschil te zien is tussen jongens en meisjes. Waar wel verschillen zichtbaar zijn,
is dat volgens de professionals te verklaren door de leescultuur thuis.
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•

•
•
•

Alle professionals vinden leesbevordering bij hun taak horen. Zij vullen deze taak in door
boekjes aan te bieden, aantrekkelijk voor te lezen en hun eigen enthousiasme voor boekjes
te laten zien.
Alle professionals zien een duidelijke verantwoordelijkheid bij ouders als het gaat om de
leesopvoeding van hun kinderen.
Laaggeletterde ouders kunnen hun kinderen wellicht niet goed voorlezen, maar hebben
volgens de professionals wel andere mogelijkheden om leesplezier te stimuleren.
Pedagogisch medewerkers vinden het voorbereiden op leren lezen echt passen bij school.

2.2 Ouders van jonge kinderen (voor- en vroegschools)
De relatie tussen leesvaardigheid en leesplezier
Motieven om voor te lezen
De geïnterviewde ouders lezen allemaal voor, bijna allemaal dagelijks. Het is een rustmomentje voor
het slapen gaan, maar soms ook overdag. Voorlezen geeft structuur aan de dag. Voor Julia (38, hbo,
dochter van 5, dochter van 9) is het soms ook een stok achter de deur: “Dan zeg ik: ‘Als je niet
opschiet met je pyjama aandoen en zo, dan lees ik niet voor…’, maar meestal is het gewoon een
gezellig moment.” Julia geeft ook aan dat ze het plezier dat ze zelf als kind heeft ervaren door
voorgelezen te worden, wil overdragen aan haar kinderen: “Ik werd zelf als kind voorgelezen uit de
Pinkeltje-verhalen. Die boeken staan nog bij mijn ouders in de kast. Dat fijne gevoel wil ik
overbrengen.”
Anouk (40, hbo, twee dochters van 4 en 2) houdt zelf erg van lezen en wil dat overdragen aan haar
dochters. Ook lezen zij en haar man bewust voor om de woordenschat bij hun kinderen te
vergroten. Dat levert soms een kleine complicatie op. “Eerder lazen we onze twee dochters samen
voor, maar dat gaan we toch een beetje apart doen. De oudste begint nu meer met de letters, je wilt
wat moeilijkere woorden gebruiken. Bij de jongste van 2,5 lees ik nog wel eens over die moeilijke
woorden heen.”
De meeste ouders zien ook het belang in van voorlezen voor de leesvaardigheid en algemene
taalvaardigheid van hun kind. “Ze horen door het voorlezen veel taal, dat draagt denk ik wel bij aan
hun taalvaardigheid,” zegt Sijtske (33, tuin- en landschapsontwerper, twee dochters van 4 en 1, zoon
van 3).
(Voor)lezen en leesvaardigheid
Thea (27, verkoopmedewerkster, één zoon van 4) weet niet of je beter leert lezen als je vaak bent
voorgelezen, maar de andere ouders zien wel een duidelijk verband. Zij wijzen vooral op de
woordenschat die je kunt vergroten met voorlezen. Maar ook noemen ze dingen die voorbereiden op
geletterdheid en lezen. Cindy (37, leerkracht basisonderwijs, dochter van 5, zoon van 8) zegt: “Dat
een boek begint bij de voorkant, dat je leert hoe je een boek vasthoudt, je leert eigenlijk alles wat je
doet bij het lezen. Plaatjes horen erbij, de titel zegt iets over de inhoud, dat soort dingen.”
Eén ouder (Maral, 35, muzikante, twee zonen van 11 en 5, drie dochters van 8, 6 en 2) vertelt dat zij
vanaf het tweede kind meer is gaan voorlezen, omdat ze bij de oudste had gemerkt dat hij een
taalachterstand opliep. “Bij de oudste zoon heb ik (door omstandigheden) niet veel voorgelezen en ik
ging minder met hem naar de bieb. Hij vond daardoor lezen niet leuk en heeft een taalachterstand
opgelopen. Bij de meiden heb ik dat anders gedaan. Met hen ging ik al snel naar de bieb en heb ik
veel voorgelezen. Mijn oudste dochter kon daardoor in groep 2 al een beetje lezen. Daardoor had ze
het in groep 3 makkelijker.”
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Leesplezier en leesbevordering
Leesplezier en leesgedrag
Van de zes geïnterviewde ouders (met kinderen onder de 6) geven er twee aan zelf niet of nauwelijks
te lezen en zelf niet van lezen te houden. “Ik hou eigenlijk zelf niet van lezen. Mag ik dat zeggen?”
vraagt Cindy. “Ik mis het ook niet, maar ik probeer wel aan mijn kinderen over te brengen dat je kan
genieten van boeken.” Thea heeft er ‘geen geduld voor’ en kan zich moeilijk concentreren, maar
leest haar zoon wel voor.
Maral probeert zelf vaak te lezen, drie of vier keer per week, zodat de kinderen zien dat zij ook leest.
“Het is wel moeilijk, want ik heb het druk en er zijn hier geen boeken in mijn eigen taal.” Het gezin
van Maral heeft ook meegedaan aan de VoorleesExpress en dat was een groot succes.
Julia leest wel, maar vindt zichzelf geen goed voorbeeld voor haar kinderen, omdat ze te weinig tijd
neemt om te lezen: “Soms zie ik een boek en dat lees ik dan in één ruk uit, maar ik kan ook makkelijk
drie maanden niks lezen. Een boek moet me pakken én ik moet er tijd voor hebben.” Ondanks het
feit dat ze zichzelf geen goed voorbeeld vindt, ziet Julia haar jongste dochter van 5 allerlei nieuwe
‘leesgewoontes’ aannemen: “Ze is op het moment heel erg bezig met lettertjes. Dat komt ook
omdat ze in groep 2/3 zit. Dan ziet ze toch dingen van groep 3 en omdat haar zus al goed kan lezen,
heeft ze zoiets van ‘dat wil ik ook!’. Soms staan er kleine woordjes in een boek, zoals ‘sst!’ Ze vindt
het heel erg leuk dat ze die al kan lezen. Maar dat doet ze wel alleen op momenten dat ze het zelf
wil. Als ik vraag of we eens samen woordjes zullen lezen, dan zegt ze gemakkelijk ‘Nee, geen zin in.’”
Praten over lezen en boeken
Van de zes ouders met wie we spraken praten er vier thuis niet of nauwelijks over lezen of over
boeken met de jongste kinderen. Maral en Cindy wel. Maral zegt daarover: “Ja, we praten over de
verhalen die we lezen en of we naar de bibliotheek zullen gaan en welke boeken we daar gaan
lenen.” En ook Cindy praat met haar jongste na over het boek dat ze net heeft voorgelezen. “Of ik
vraag bij een langer verhaal waar we de dag daarvoor aan begonnen zijn: ‘weet je nog waar het over
gaat?’ En dan kan hij het precies vertellen.”
Boeken cadeau geven
Alle ouders geven hun kind wel eens een boek cadeau, vooral bij de speciale gelegenheden, zoals
Sinterklaas, Kerstmis of de Kinderboekenweek. Cindy: “De oudste wilde heel graag de GVR hebben,
en dat heeft hij toen gekregen. En als de oudste een boek heeft uitgekozen, wil de jongste er ook
een. Zo werkt het ook!” Maral vindt nieuwe boeken heel duur, en koopt vooral boeken in
tweedehandswinkels of op de rommelmarkt.
Boeken om (voor) te lezen
De meeste ouders geven aan dat ze zelden tips krijgen van school over goede boeken. Die informatie
krijgen ze vaker via vrienden, collega’s en andere ouders. Thea zegt: “We hebben een stapel boeken
in huis die we hebben gekocht, of gekregen, of die ik zelf nog had. Ik heb geen tips van school
gekregen. Wel vroeger op het kinderdagverblijf, maar op school niet.”
Julia: “Ik had al veel gehoord over dat boek van De Gorgels. Iedereen zei dat het zo leuk was, dat ik
het echt moest lezen. Daardoor werd ik erg nieuwsgierig en wilde ik het meteen hebben. En dat heb
ik toen gekocht.”
Sijtske geeft een voorbeeld van een keer dat ze wel een goede tip kreeg van school: “Laatst vertelde
ik de kleuterleerkracht tijdens een 10-minutengesprek dat mijn dochter soms last heeft van
spanningen in het gezin. Zij gaf een paar goede tips voor prentenboeken. Een prentenboek kan een
goede manier zijn om rust te creëren en om lastige onderwerpen met kinderen te bespreken.
Bijvoorbeeld om aan te geven dat er soms zwaardere tijden zijn, maar dat dat erbij hoort en het ook
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weer goed komt. Kinderen vertellen niet zo snel waar ze mee zitten. Juist met boekjes kun je dit
bespreekbaar maken.”
Ook Maral krijgt goede tips van de voorschool en de basisschool, vooral voor boeken die geschikt
zijn om de Nederlandse taal en woordenschat te versterken. Ook bibliotheekmedewerkers raden
haar boektitels aan: “Mijn kinderen zijn met mij in de zomer naar de zomerschool van de bibliotheek
geweest. Dat was een week waarin zij allemaal dingen rondom lezen deden en ik allemaal tips
kreeg.”
Het belang van de bibliotheek
Er zijn nogal wat verschillen tussen ouders wat hun bibliotheekgedrag betreft. Vier ouders gaan zelf
vrijwel nooit (de kinderen van Sijtske gaan af en toe met hun vader, ze noemt dat een “goedkoop en
leuk uitje”), een van de ouders gaat een aantal keer per jaar, maar zou wel vaker willen, en Maral
gaat om de twee, drie weken met haar vijf kinderen. De redenen om de bibliotheek niet of niet zo
vaak te bezoeken verschillen ook nogal. Meestal komt het omdat ouders veel boeken in de kast
hebben. Cindy zegt daarover: “We hebben zelf zoveel boeken in de kast dat ik denk: ‘Lees die eerst
maar eens.’” Julia: "Ik ging wel met de oudste naar de bieb toen ze klein was, maar niet met de
jongste. Maar als ze een boek willen lezen, dan kopen we het, en dan staat het thuis in de kast. Dat
vind ik zelf veel leuker dan wanneer je het boek moet terugbrengen.” Soms is de afstand een
probleem. Cindy: “Nu wonen we ook niet meer zo in de buurt.”
Ouders vinden de bibliotheek een belangrijke voorziening. Anouk zegt: “Zeker, absoluut, de bieb is
heel belangrijk. Toevallig afgelopen weekend hadden wij het erover, dat het toch alweer een tijdje
geleden was. We hadden net weer een stapel boeken gekregen. We gingen er wel heel vaak naar
toe, dan kunnen ze zelf boekjes uitkiezen.” Maral zegt: “Ik vind het fijn in de bieb, het is een mooie
plek met een mooie sfeer. Het is fijn dat dat voor de kinderen gratis is.”
De ouders vinden het zonder uitzondering erg als de bibliotheek zou verdwijnen. Sommige geven
daarbij aan dat het voor henzelf niet zoveel uitmaakt, maar wel voor mensen die zelf geen boeken
kunnen kopen of mensen die er voor hun studie of werk gebruik van maken. Volgens Sijtske zou het
“voor ons geen drama zijn, maar wel voor de maatschappij.” Thea zegt: “Het zou jammer zijn, zonde
als mensen er niet meer terecht kunnen om te studeren, om een krant te lezen, of om aan
werkstukken te werken.” Julia: “Als de bieb verdwijnt zou ik dat wel verschrikkelijk vinden. Er zijn
genoeg gezinnen die nooit boeken kopen, en dan zijn er heel wat kinderen die thuis iets missen. Er
zal toch wel minder worden voorgelezen dan vroeger. En zonder bibliotheek zijn er veel kinderen die
geen toegang meer hebben tot boeken.” Ook Maral maakt zich sterk voor de bibliotheek: “Die moet
niet sluiten! Met vijf kinderen kan ik niet naar de stad naar de bibliotheek en dus is het superfijn dat
er een bieb is in de wijk.”
Het belang van voorlezen
Alle ouders vinden het belangrijk dat er op school of in de voorschool wordt voorgelezen aan hun
kind. Het geeft structuur aan de dag en het is belangrijk voor het ontwikkelen van taal en fantasie.
Over fantasie-ontwikkeling zegt Julia: “Ik denk dat het ook heel belangrijk is om een keer te luisteren
naar alleen gesproken tekst, dus niet altijd met beeld en geluid erbij. Ik denk dat nog heel wat
kinderen het moeilijk vinden om alleen maar te luisteren naar iets. Veel kinderen hebben er moeite
mee om alleen maar te zitten en luisteren. Voor die kinderen is het heel goed dat hun fantasie zo op
gang komt.” Volgens Maral kunnen school en thuis elkaar aanvullen: “Ik kan de intonatie niet zo
mooi doen. Daarom vind ik het heel belangrijk dat de juffen ook voorlezen. Op school horen ze hoe
mooi de taal kan zijn; vloeiend en met intonatie.”
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Wat ouders kunnen doen om het lezen te stimuleren
Als eerste noemen ouders de aanwezigheid van boeken in huis, door ze te lenen in de bibliotheek of
te kopen. Julia: “Met Sinterklaas of kerst is het een standaardcadeau: een nieuwe pyjama, een nieuw
boek...” Ook voorlezen en samen met de kinderen lezen worden genoemd. “Blijven voorlezen,” zegt
Thea, “zodat lezen interessant blijft.” Sijtske wil ervoor zorgen dat haar kinderen tijd hebben om te
lezen: “Kinderen zijn soms zo volgeboekt dat er amper tijd is om te lezen. Het helpt als je hun
‘tablettijd’ beperkt.” Maral zorgt zelf voor aanbod in haar moedertaal: “Voor de jongste is het
belangrijk dat hij ook zijn moedertaal goed leert, maar er zijn in Nederland geen kinderboeken in
mijn moedertaal. Ik vertaal de boekjes daarom zelf. Ik lees ze dan in het Oeigoers en in het
Nederlands voor.”
De ouder als voorbeeld
Twee ouders vinden dat ze zelf geen goed voorbeeld zijn, omdat ze weinig lezen. Wel hopen ze door
voor te lezen bij te kunnen dragen aan het lezen van hun kind.
Julia vindt zichzelf “een beetje een goed voorbeeld. Ik lees zelf voor, ik neem ze mee naar de
boekwinkel, ze krijgen ook wel eens een boek, en af en toe lees ik ook. Je hoeft geen boekenwurm
te zijn om toch je kinderen het plezier in lezen mee te geven.” Ook Sijtske geeft het goede
voorbeeld: “Ik probeer zelf te lezen als de kinderen er zijn, al lukt dat ook niet zo lang met drie
kinderen om me heen.” Maral laat haar kinderen zien dat ze leest. “Ik zou zelf meer willen lezen dan
ik nu doe, maar dat lukt niet omdat ik moet studeren op mijn Nederlands.” De kinderen van Anouk
zijn nog klein en ze denkt dat ze daardoor nog niet echt een voorbeeldfunctie heeft: “Ze zien mij nog
te weinig lezen; ik lees vooral in de avonden. We zeggen altijd tegen elkaar: we hopen dat de
meiden later ook gaan lezen, omdat wij er zoveel plezier uit halen. Maar ja, je hebt het niet altijd
voor het zeggen. Ik denk dat zelf het goede voorbeeld geven van invloed is. Als je als ouder de hele
dag op zo’n schermpje zit, dan neemt een kind dat over. Dus je moet het stimuleren door naar een
bibliotheek te gaan, het voorbeeld te geven en zelf met een boek in handen zitten.”
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
Wie is verantwoordelijk voor het leren lezen?
Vrijwel alle ouders erkennen dat naast de school ook de ouders een verantwoordelijkheid hebben
om kinderen te leren lezen. Waar voor Sijtske het (technisch) leren lezen “echt een
verantwoordelijkheid van de school” is, ziet zij een rol weggelegd voor ouders als het gaat om “de lol
erin hebben en thuis toepassen.” Maral zegt: “Ik heb geen methode en ben ook niet bevoegd om les
te geven in lezen, leraren wel. Maar ouders zijn ook belangrijk, omdat die moeten samenwerken
voor een goede toekomst voor hun kinderen.” Anouk zegt: “De school geeft een voorzetje, maar het
is aan de ouders om dat thuis voort te zetten.” Volgens Julia kunnen ouders met hun kind oefenen
door samen te lezen: “Als de jongste straks begint met lezen, komen er wel boekjes in huis die we
samen kunnen lezen.”
Thea zegt dat kinderen ook zelf een rol spelen, er tijd in moeten steken en er geconcentreerd aan
moeten werken. Dat gaat niet altijd goed, volgens Thea, maar er zijn wel goede hulpmiddelen
tegenwoordig: “Tegenwoordig krijgen kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren een
koptelefoon tegen storende geluiden en kinderen die beweeglijk zijn krijgen iets om hun voeten mee
te bewegen. Dat soort dingen helpt bij de concentratie die nodig is om te leren lezen.”
Oorzaken van dalende leesvaardigheid
Drie ouders noemen de concurrentie van internet, games, tablets etc. als reden waarom er minder
en dus ook minder goed gelezen wordt . Maral: “Vroeger was er geen internet en veel minder tv. Nu
kijken kinderen veel cartoons, ze worden zelf bijna een cartoon.”
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Een paar ouders vragen zich af of kinderen misschien te snel en te weinig geconcentreerd lezen. Zo
zegt Anouk: “Misschien dat leerlingen te gehaast lezen? Misschien moeten ze tijdens het lezen af en
toe een pauze inlassen, dat je je dan afvraagt: ‘wat heb ik nu precies gelezen?’” Ook Julia ziet dit als
oorzaak: “Sommige kinderen mogen heel lang op een tablet en zo, filmpjes kijken, en dan zie je toch
dat ze de rust niet in zich hebben om even te gaan zitten en lekker iets te gaan lezen. En dan ook
met begrip lezen, zich afvragen wat ze nu precies hebben gelezen. Ik merk dat bij de oudste, als die
voor een toets iets moet leren, zegt ze ‘Ja, ik heb het gelezen hoor.’ Maar als ik daarna vraag: ‘wat is
fotosynthese?’, dan zie je dat ze het toch niet zo heel goed gelezen heeft.”
Volgens Cindy stellen ouders tegenwoordig minder vragen over boeken. “Dan zien zij hun kinderen
lekker stil op de bank zitten met een boekje, en dan beginnen ze geen gesprek over het boek, zoals:
‘Over wie gaat het boekje?’ Er wordt te weinig gecontroleerd of kinderen wel begrijpen waar het
over gaat.”
Sijtske: “Kinderen hebben het te druk!” Dat komt volgens haar vooral door spelletjes op de iPad. “Op
sommige scholen mogen kinderen, wanneer zij klaar zijn met hun werk, spelletjes spelen op de iPad.
Een leerkracht vertelde mij zelfs dat dat motiverend werkt: zij werken snel door aan hun werk, zodat
ze een spelletje kunnen spelen. Nou, ik moest vroeger op school gewoon een boek lezen als ik klaar
was met mijn werk.”

Samenvatting van de interviews
•

•
•
•

•
•
•

Alle ouders met kinderen tussen 0 en 6 jaar oud die geïnterviewd zijn, lezen voor. De meeste
van hen zijn overtuigd van het belang van voorlezen voor de leesvaardigheid, de
woordenschatontwikkeling en de algemene taalvaardigheid van hun kind.
De meeste ouders lezen zelf en vinden zichzelf in dit opzicht een voorbeeld voor hun kind.
Het grootste deel van de ouders praat thuis niet over boeken.
De meeste ouders gaan niet naar de bibliotheek, omdat ze zelf veel boeken in de kast
hebben. Alle ouders vinden het erg als de bibliotheek zou moeten sluiten, vooral voor
mensen die geen boeken kunnen kopen.
Alle ouders vinden het belangrijk dat er op school of in de voorschool wordt voorgelezen. Het
geeft structuur aan de dag en is goed voor de taal- en fantasieontwikkeling.
Vrijwel alle ouders vinden dat school en ouders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het
leren lezen van kinderen.
De ouders zijn van mening dat internet, games en tablets ervoor zorgen dat kinderen minder,
en ook minder geconcentreerd, lezen.
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3.

Basisonderwijs

3.1 Leerlingen
3.1.1 Monitorgegevens (leerlingen vanaf groep 5)
In het primair onderwijs leren kinderen lezen en wordt, voortbouwend op de basis van het
voorleesplezier in de voorgaande leeftijdsfase, de leesmotivatie verder ontwikkeld. Dit is een
kwetsbare periode, want leesvaardigheid en leesplezier hangen met elkaar samen (Mol, 2010), wat
betekent dat het leesplezier eronder kan lijden als de leesvaardigheid niet goed wordt ontwikkeld.
In groep 5 zijn leerlingen over het algemeen in staat om zelfstandig te lezen. Het technisch lezen
heeft dan een zodanig niveau bereikt, dat de leestechniek het begrijpen van de tekst niet meer in de
weg staat. Leerlingen die nu nog met moeite lezen (onder niveau M4) zullen minder plezier aan lezen
beleven, omdat hun werkgeheugen te zeer belast wordt met het ‘lezen wat er staat’, waardoor zij
niet goed aan het ‘begrijpen waar de tekst over gaat’ toekomen.
Hieronder bekijken we de informatie in de monitor dBos primair onderwijs over leesplezier en
leesgedrag bij leerlingen vanaf groep 5. De vragen zijn door de leerlingen zelf beantwoord. De
monitor bevat geen gegevens over jongere groepen.
Leesplezier
Een ruime meerderheid van de leerlingen in de monitor (80 procent) geeft aan positief tegenover
lezen te staan. Uit figuur 11 blijkt dat het leesplezier in de loop van de vier leerjaren geleidelijk daalt.
In groep 5 staat 84 procent van de leerlingen positief tegenover lezen, in groep 8 is dat gedaald naar
76 procent. Jongens staan negatiever tegenover lezen dan meisjes. Een kwart van de jongens in
groep 5-8 zegt lezen ‘vervelend’ of ‘niet zo leuk’ te vinden; bij de meisjes is dit 14 procent (niet
zichtbaar in deze figuur).

Figuur 11: Hoe leerlingen groep 5-8 het vinden om een boek te lezen, monitor dBos po meting 2017-2018
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Leesfrequentie
Een grote meerderheid (91 procent) van de leerlingen in de monitor zegt thuis boeken te lezen. Ruim
een op de drie (38 procent) doet dit ‘vaak’. Uit figuur 12 blijkt dat het lezen thuis geleidelijk afneemt
naarmate de kinderen ouder worden. In groep 5 leest 6 procent van de leerlingen ’nooit’ thuis een
boek; in groep 8 is dit gestegen tot 12 procent (jongens 16 procent).

Figuur 12: Frequentie van thuis boeken lezen door leerlingen groep 5-8, monitor dBos po meting 2017-2018

Soorten boeken
Jongens en meisjes in het po verschillen in hun leesgedrag, zoals blijkt uit figuur 13. Als jongens een
boek pakken, dan is dat meestal een strip (71 procent); meisjes hebben hier minder belangstelling
voor (53 procent). De meisjes pakken meestal een leesboek (85 procent); bij de jongens scoren
leesboeken lager (66 procent), maar niet veel lager dan strips. Meisjes hebben ook een sterkere
voorkeur voor tijdschriften (35 procent, versus 32 procent bij de jongens); jongens hebben een
sterkere voorkeur voor informatieve boeken (33 procent, versus 25 procent bij de meisjes).

Figuur 13: Soorten boeken die gelezen worden door jongens en meisjes in groep 5-8, monitor dBos po meting 2017-2018
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Hoe kom je aan boeken?
Figuur 14 toont waar leerlingen en hoe leerlingen aan de boeken komen die zij lezen. ‘Boeken lezen
die we thuis hebben’ wordt het meest genoemd (71 procent), gevolgd door ‘boeken halen bij de
openbare bibliotheek’ (47 procent) en ‘boeken halen bij de mediatheek in school’ (41 procent). Vier
op de tien leerlingen (40 procent) zeggen boeken cadeau te krijgen.

Figuur 14: Herkomst van boeken van kinderen in groep 5-8, monitor dBos po meting 2017-2018

Onderwerpen
Uit de antwoorden op de vraag ‘over welke onderwerpen lees je graag’ blijkt dat jongens en meisjes
in groep 5 tot en met 8 deels over dezelfde, deels over verschillende onderwerpen lezen. De top vijf
voor meisjes bestaat achtereenvolgens uit: grappige boeken (58 procent), dieren (48 procent),
griezelen (38 procent), vriendschap (34 procent) en sprookjes (31 procent). Voor de jongens bestaat
de top vijf uit: grappige boeken (56 procent), sport (42 procent), griezelen (41 procent), dieren (36
procent) en oorlog (27 procent). Meisjes hebben daarnaast een sterkere voorkeur dan jongens voor
de onderwerpen ‘school’ (17 versus 7 procent) en ‘verliefdheid’ (26 versus 4 procent), terwijl jongens
meer interesse dan meisjes hebben in ‘techniek’ (20 versus 8 procent) en ‘verhalen over vroeger’ (24
versus 17 procent).
Top vijf meisjes
1. Grappige boeken
2. Dieren
3. Griezelen
4. Vriendschap
5. Sprookjes
Top vijf jongens
1. Grappige boeken
2. Sport
3. Griezelen
4. Dieren
5. Oorlog
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Tips krijgen
Figuur 15 toont dat de leerlingen in de monitor vooral tips voor leuke boeken krijgen van hun
ouders (47 procent) en van vriendjes en vriendinnetjes (37 procent), gevolgd door broers en
zussen (21 procent), de leerkracht (20 procent) en de bibliotheekmedewerker (13 procent). Bijna
een kwart (23 procent) van de leerlingen zegt van ‘niemand’ tips voor leuke boeken te krijgen.
Meisjes scoren op bijna alle categorieën hoger dan jongens (vooral op de categorie ‘vriendjes en
vriendinnetjes’: respectievelijk 47 en 28 procent); de enige uitzondering is de categorie ‘niemand’,
die wordt gekozen door 28 procent van de jongens, tegenover 17 procent van de meisjes (niet
zichtbaar in deze figuur).

Figuur 15: Herkomst tips voor leuke boeken aan leerlingen groep 5-8, monitor dBos po meting 2017-2018

Een boek lezen in de klas
Ruim driekwart (76 procent) van de leerlingen in de monitor vindt het ‘best leuk’ of ‘erg leuk’ om
een boek te lezen in de klas. Jongens staan vaker negatief tegenover lezen in de klas dan meisjes
(28 versus 19 procent). Figuur 16 laat zien dat het percentage dat negatief staat tegenover lezen
in de klas toeneemt in de hogere groepen, van 22 procent in groep 5 tot 28 procent in groep 8.

Figuur 16: Mening van leerlingen groep 5-8 over een boek lezen in de klas, monitor dBos po meting 2017-2018
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Bezoek schoolbibliotheek
Aan leerlingen op scholen met een schoolbibliotheek is gevraagd hoe vaak zij die bezoeken; 90
procent van de leerlingen geeft aan dit ‘soms’ of ‘vaak’ te doen. Figuur 17 laat zien dat de
frequentie van het bezoek aan de schoolbibliotheek afneemt in de hogere groepen. Het
percentage leerlingen dat zegt ‘nooit’ naar de schoolbibliotheek neemt toe (van 9 procent in
groep 5 tot 11 procent in groep 8), terwijl het percentage leerlingen dat zegt ‘vaak’ te gaan
afneemt (van 38 procent in groep 5 naar 28 procent in groep 8). De dalende trend doet zich zowel
bij jongens als bij meisjes voor.

Figuur 17: Bezoek schoolbibliotheek door leerlingen groep 5-8, monitor dBos po meting 2017-2018

Mening over de schoolbieb
Wat vinden de leerlingen van de schoolbibliotheek? Dat is een belangrijke vraag, want na de
boekencollectie thuis en de openbare bibliotheek is de bibliotheek op school een vindplaats voor
boeken voor vier van de tien leerlingen (zie fig. 14). Uit figuur 18 blijkt dat de mening over de
schoolbibliotheek verandert naarmate de leerlingen ouder worden. In groep 5 vindt een
meerderheid van 63 procent dat er voldoende leuke leesboeken in de schoolbibliotheek zijn; dit
percentage daalt geleidelijk tot 38 procent in groep 8. Het percentage leerlingen dat vindt dat er
onvoldoende leuke leesboeken in de schoolbibliotheek zijn stijgt volgens een omgekeerd patroon
van 17 procent in groep 5 tot 43 procent in groep 8. Het percentage ‘weet niet’ blijft stabiel op
circa 20 procent.
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Figuur 18: Mening van leerlingen groep 5-8 over de schoolbibliotheek, monitor dBos po, meting 2018

Conclusie
Uit de monitor blijkt dat de meeste leerlingen in groep 5 tot en met 8 houden van lezen. Ook in
groep 8 staat nog ruim driekwart van de leerlingen positief tegenover lezen. We zien echter ook
een consequente dalende trend vanaf groep 5 bij leesplezier, leesfrequentie, plezier in lezen in de
klas en bezoek aan de schoolbibliotheek. Bij jongens doet deze trend zich sterker voor dan bij
meisjes. Dat maakt de jongens in de hoogste groepen de grootste ‘risicogroep’ voor uitval op
leesplezier. Jongens en meisjes verschillen ook in de soorten boeken die zij bij voorkeur lezen en
in de onderwerpen die hun voorkeur hebben. De vraag is of die informatie wordt gebruikt bij het
samenstellen van de boekencollectie van de schoolbibliotheek, want de mening over de
leesboeken in de schoolbibliotheek wordt (veel) negatiever in de hogere groepen. Zelfs als
leerlingen de vraag naar de collectie (‘zijn er genoeg leuke leesboeken in de schoolbibliotheek’)
opvatten als ‘zijn de leuke leesboeken aanwezig in voldoende aantallen in de schoolbibliotheek’,
zoals wel eens wordt geopperd, blijft vaststaan dat steeds meer leerlingen in de hogere groepen
niet tevreden zijn over wat zij kunnen lenen in de schoolbibliotheek. Dat weerhoudt hen er
overigens niet van de schoolbibliotheek geregeld te bezoeken. Het gezin is belangrijk voor de
leerlingen: ‘de boeken die wij thuis hebben’ worden het meest genoemd als vindplaats voor
leesboeken en de ouders zijn de belangrijkste bron van boekentips.
Hieronder vullen we dit kwantitatieve beeld van leerlingen in groep 5 tot en met 8 uit de monitor
dBos primair onderwijs aan met kwalitatieve gegevens uit de gesprekken met leerlingen. De
bovenstaande facetten van leesmotivatie en leesgedrag komen hierbij ook aan bod, naast andere
onderwerpen die te maken hebben met leesvaardigheid en taalonderwijs.

3.1.2 Interviews met leerlingen basisonderwijs
De relatie tussen leesvaardigheid en leesplezier
Het belang van lezen
De geïnterviewde basisschoolleerlingen geven allemaal aan dat ze lezen belangrijk vinden. De
meeste leerlingen noemen in ieder geval het belang voor hun woordenschat. “Je leert nieuwe
woorden, zonder het aan de juf te vragen”, zegt Nicole (groep 6). Nadine (groep 7) verwoordt het
als volgt: “Je krijgt veel meer woorden binnen. En dan gaat het er ook om welke boeken je leest.
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Als je ‘hogere’ boeken leest, dan krijg je wel meer…ja woordenschat.” Ook spelling wordt een
aantal keer door leerlingen genoemd. “Als je bijvoorbeeld het woord schaap een paar keer hebt
gelezen, zul je het nooit meer verkeerd schrijven” (Nicole). Opvallend is dat elke leerling verder
nog een andere meerwaarde van lezen noemt. Een enkele leerling weet te vertellen dat lezen ook
goed is voor begrijpend lezen en een ander noemt weer kennis vergaren. Jacqueline (groep 8)
voegt hier nog aan toe “dat lezen ook gewoon leuk is en helpt bij lekker slapen.” “Als mijn vader
naar beneden gaat, doe ik heel zachtjes mijn lamp nog even aan en ga ik stiekem nog even lezen.
Hij wordt niet echt boos hoor, als hij erachter komt”, voegt ze er nog aan toe. Het functionele
doel van lezen, wordt door één leerling vermeld (Yara, groep 6). Ze zegt: “Als je niet kunt lezen,
kun je veel dingen niet doen. Als je bijvoorbeeld iets wil bakken en je kunt niet lezen, dan kun je
het recept niet goed lezen en dat is wel belangrijk. Anders moet je zelf iets bedenken en dan
wordt het niet altijd lekker.”
Als alle leerlingen zeggen dat lezen belangrijk is, is vervolgens de vraag of zij dat ook in voldoende
mate doen. Veel leerlingen zeggen dat ze op school veel lezen. “We lezen op school minimaal een
kwartier elke dag”, vertelt Youssef (groep 7). “Ik lees veel op school. Als ik niets te doen heb, ga ik
lezen”, zegt Sarah (groep 7). Een aantal leerlingen van alle geïnterviewde basisschoolleerlingen
(veelal jongens, maar ook enkele meisjes) vindt van zichzelf dat ze meer thuis zouden moeten
lezen. “Ik vind wel dat ik meer zou moeten lezen en minder spelletjes moet spelen”, zegt Esra
(groep 8). Ook Siem (groep 6) voegt hier eerlijk aan toe: “Ik lees best veel op school, maar thuis
minder. Meestal vijf minuten op een avond. Het zou handiger zijn als ik vijftien minuten op een
avond thuis zou lezen.” Hij voegt hier nog aan toe dat “als ik mag kiezen, ga ik liever gamen of een
film kijken.” Een aantal leerlingen, vooral meisjes in dit geval, zegt dat zij ook thuis al heel veel
lezen. Jacqueline is zelfs heel lyrisch over lezen: “Ik heb wel 300 boeken op mijn kamer en ik heb
ze op kleur gezet. Ik heb sommige boeken helaas al heel snel uit, na een paar uur. Dan lees ik ze
twee keer en de allerleukste soms zelfs drie keer.”
Lezen en schoolprestaties
Over de vraag of lezen bijdraagt aan goede schoolprestaties zijn de meningen verdeeld. Sommige
leerlingen denken niet dat veel lezen leidt tot betere cijfers op school. “Het is vooral belangrijk dat
je slim bent in je hoofd en dat je goed kunt rekenen”, zegt Jesse (groep 7). Andere leerlingen
daarentegen zijn er vast van overtuigd dat lezers betere cijfers op school halen. Binnen deze
groep leerlingen variëren de meningen nog wel waar het precies voor helpt. Zo vindt Youssef dat
“het helpt voor hogere cijfers bij spelling en woordenschat, maar voor rekenen niet zo.” Ook
Nicole en Jacqueline denken “dat rekenen niet zo veel met taal te maken heeft.” Andere
leerlingen daarentegen zoals Marcel (groep 6) zijn er vast van overtuigd dat “veel lezen goed is
voor alles wat met taal en ook rekenen te maken heeft.” Soms halen leerlingen ook concrete
voorbeelden aan waar en hoe lezen hen geholpen heeft op school, zo ook Esra: “Vorig jaar had ik
een D voor begrijpend lezen. Toen ging ik steeds meer lezen. Mijn vader pakte dan het boek en
vroeg wat ik gelezen had. Omdat ik het steeds moest vertellen, ging ik het ook beter begrijpen.
Toen had ik een B voor begrijpend lezen en nu een A.”
Leesplezier en leesbevordering
Lezen
Op de vraag wat leerlingen vinden van het lezen van boeken komen vele, uiteenlopende
antwoorden: variërend van heel veel en graag lezen, tot ‘gematigde’ lezers. Echte onwillige lezers
in de basisschoolleeftijd zijn we niet tegengekomen. “Als ik lees vergeet ik alles om me heen. Dan
denk ik echt dat ik in een verhaal zit, dan zie ik de hele wereld voor me”, vertelt Jacqueline, “Ik
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lees echt alles. Ik lees wat er op een pakje chocomelk staat, of de stripjes op het pak hagelslag. Ik
kan gewoon niet stoppen. Ik denk dat lezen goed is voor je gezondheid”. Leocadia (groep 8) zegt:
“Ik lees elke dag voor ik ga slapen”.
Andere leerlingen zijn iets minder enthousiast, maar lezen wel. “Ik vind lezen aan de ene kant wel
leuk, zoals de dikke Donald Duck- pockets. Maar aan de andere kant ook wel weer saai. Ik heb niet
zoiets van… ik wil lezen” (Siem). Jason (groep 7) denkt hier vergelijkbaar over. “Nu lees ik alleen
de Donald Duck, een boek duurt zo lang.“
Opvallend veel leerlingen zeggen dat het van het boek afhangt of ze lezen leuk vinden. De keuze
voor het goede boek, maakt of breekt voor hen het leesplezier. “Ik wil boeken lezen, die lijken op
De waanzinnige boomhut, want dat vind ik een leuk boek”(Jason). “Als het een spannend boek is,
dan vind ik het wel leuk. Het is dan spannend om te lezen wat er allemaal in het verhaal gebeurt”
(Yara). En tot slot Robine (groep 7): “Ik vind lezen leuk als het een spannend boek is en een leuk
boek.”
Of leerlingen een boek helemaal uitlezen, als ze er eenmaal in begonnen zijn, verschilt ook per
leerling. Sommige lezen alle boeken uit, als ze er eenmaal in gestart zijn. Anderen vinden het
moeilijk om een heel boek uit te lezen. “Eigenlijk heb ik maar één boek helemaal uitgelezen. Er
zijn zoveel andere dingen die ik leuk vind: tekenen en knutselen” (Anita, groep 7).
Sommige leerlingen krijgen wel eens een boek cadeau, met Sint of in de kinderboekenweek
bijvoorbeeld, maar veel leerlingen krijgen ook nooit een boek cadeau. “Nee, ik krijg geen boeken
cadeau. Ik leen meestal van de bibliotheek (Esra). Bijna alle leerlingen zeggen dat ze nooit een
boek cadeau aan anderen geven. “Vriendinnen vragen altijd make up of geld. De jongens willen
een bal of iets met gamen, in ieder geval nooit een boek”, aldus Nicole.
De leerlingen zijn wisselend in hun voorkeur voor ofwel een papieren boek of een digitaal boek.
Soms zijn de redenen verrassend. “Ik zou denk ik liever op een e-reader willen lezen. Dat vind ik
beter voor het milieu en dan hoef je ook niet steeds nieuwe boeken te kopen” aldus Siem.
Luisterboeken zijn niet bekend bij de meeste leerlingen. Een enkeling gebruikt ze wel: “Ja, op
vakantie. Soms luister ik naar een boek en daarna lees ik het dan. Dus dan combineer ik het. Soms
lees ik een boek uit een serie, maar dan heb ik het volgende boek niet bij me. Dan download ik
gewoon het luisterboek, zodat ik verder kan (Youssef).” De andere kinderen geven na het horen
van dit verhaal aan dat ze op een idee zijn gebracht en dat ook wel eens willen gaan doen.
Zoals verwacht op deze leeftijd lezen de basisschoolleerlingen vooral in het Nederlands. Hun
Engels is dan nog niet goed genoeg, maar veel leerlingen zeggen wel in het Engels te willen lezen.
Eén leerling (Demet) zegt dat hij soms Turkse boeken leest. “Vooral als het vakantie is. Bij mij
thuis staan die boeken in de kast en die wil ik dan lezen.”
Waarom wordt er minder gelezen?
Leerlingen zijn unaniem van mening dat er veel verleidingen zijn, die hen en andere kinderen van
het lezen afhouden. Vooral digitale verleidingen worden als oorzaak genoemd: “Dat komt door
alle leuke games, iPads, computers, Netflix, YouTube, appjes en mobieltjes”, aldus Nicole, Jesse en
Jacqueline. ”Kinderen vinden andere dingen leuker zoals Playstations, Xbox, Nintendo. Spelletjes
die de hele wereld over gaan, daar wil je gewoon aan meedoen”, zegt Frank (groep 8). Soms
moet het lezen ook gewoon concurreren met knutselen of buitenspelen.” ’s Middags vind ik het
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niet zo leuk om een boek te lezen. Dan ga ik liever tekenen, knutselen of soms buitenspelen”,
aldus Yara.
Een enkeling noemt ook als verklaring dat kinderen zich niet meer zo goed lang kunnen
concentreren. “Mijn broertje leest maar vijf minuten en wil dan meteen wat anders gaan doen”, is
de ervaring van Youssef. Soms hebben leerlingen ook verrassende verklaringen waarom er minder
gelezen wordt door kinderen: “Schrijvers schrijven ook minder nieuwe boeken, dat is ook op het
nieuws geweest. Dus dan wordt er ook minder gelezen.” (Te) Druk zijn (en dus te weinig tijd
hebben om te lezen) wordt door leerlingen overigens niet genoemd. “Tenminste niet als ze heel
eerlijk zijn”, aldus Esra. “Kinderen zeggen bijvoorbeeld dat ze het te druk hebben, maar ze zijn aan
het gamen, dus ze kiezen gewoon niet voor lezen.”
Bijna alle leerlingen denken en zien dat jongens minder lezen dan meisjes en dat jongens meer
tijd aan gamen besteden. “Er zit gewoon iets verslavends in een jongenshoofd”, zegt Jesse.
Tot slot vragen enkele leerlingen zich af of er wel echt minder gelezen wordt door kinderen:
“Papieren boeken worden minder gelezen, omdat er steeds meer e-books komen”, aldus
Jacqueline, Nicole en Jesse.
Wat is er nodig om het lezen te stimuleren?
Alle geïnterviewde leerlingen zijn bereid om enthousiast mee te denken over hoe het lezen
gestimuleerd kan worden en komen met vele ideeën. Zo hebben Marcel, Hannah (groep 8) en
Frank diverse suggesties voor de makers van boeken. “Maak meer e-books, zorg dat er meer
boeken over games komen, schrijf geen dikke boeken meer en maak de boeken goedkoper.
“Boeken zijn nu echt duur, wel zo’n 20 euro. Als ze vijf euro of zo kosten, koop je ze toch sneller”,
aldus Frank.
Ook ouders kunnen volgens de gesproken leerlingen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren
van lezen. Youssef zegt: “Ouders zouden de ‘beeldschermtijd’ wel moeten beperken. Misschien
dat kinderen dan wel buiten gaan spelen en lezen en zo.” Siem beaamt dit en komt zelfs met een
financiële deal: “Ik denk dat het zou helpen als ouders zouden zeggen dat ze maar een half uur
per dag op een schermpje mogen of zo. Of zeggen: ‘je mag een uur gamen, als je een uur leest’.
Of ouders zouden vijf cent per uur kunnen betalen aan hun kinderen als ze lezen.”
Maar ook scholen zouden meer kunnen doen in de ogen van de leerlingen om het lezen te
promoten. Esra pleit voor een bibliotheek-juf op iedere school die boeken kan laten zien.
“Bijvoorbeeld, dit is een spannend boek en dan een spannend stukje voorlezen. Mijn juf had ook
een stukje uit Cyberboy voorgelezen, toen wilde ik wel echt lezen.” Zij doet nog een suggestie,
namelijk een soort mini-bibliotheek op iedere school, waar je goede boeken uit kunt kiezen. “Nu
hebben we wel een soort boekenplank, maar die boeken zijn niet zo leuk. Je wil wel nieuwe
boeken.”
En tot slot is de suggestie van Jesse om contact op te nemen met de makers van Fortnite (een van
de meest populaire games onder kinderen). “Dat ze bijvoorbeeld instellen dat je maar 30 minuten
of een uurtje kan spelen (zoals bij de Playstation) en ze vragen of ze iets met lezen tussendoor
kunnen doen (nu moet je ook bewegen).”
Hoe kom je aan boeken?
Leerlingen maken melding van verschillende manieren om aan boeken te komen. Ten eerste via
school (boeken in de klas of uit de schoolbibliotheek). De nabijheid van boeken wordt als pluspunt
ervaren en leerlingen maken daar veel gebruik van. “We hebben een hele kast met boeken in de
klas, boeken die precies goed voor ons zijn. Daar kan ik alles wel in vinden”, aldus Siem. Nicole
geeft aan “dat er nog genoeg is dat ze niet heeft gelezen.” Kritische geluiden ten aanzien van de
schoolbibliotheek waren er ook, variërend van “ik heb alle boeken uit de schoolbibliotheek al
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gelezen” (Jacqueline) of “ze hebben niet de boeken die ik graag wil, er zouden meer nieuwe
boeken moeten komen en veel boeken zijn er zo uit” (Jesse). ”De eerste dag dat de
schoolbibliotheek open was, was er echt nog maar één boek van Dagboek van een muts”, aldus
Nadine.
De bibliotheek (wijkfiliaal en centrale bibliotheek) wordt vaak als een tweede goede optie
genoemd om boeken te vinden. “Bij een bibliotheek kun je makkelijk boeken lenen die je wilt
lezen en de bibliotheek bij ons in de buurt is ook goed met leuke boeken”, aldus Yara. Sarah voegt
daar nog als pluspunt aan toe; “Je kunt ze (boeken) altijd reserveren bij de grote bibliotheek in de
stad.”
Een boekenvoorraad thuis is vervolgens ook een manier om boeken te vinden. Soms kopen (of
krijgen) leerlingen ook boeken. “Ik krijg elk jaar een boek van mijn oma als het kinderboekenweek
is” vertelt Janine (groep 8). De laatstgenoemde optie om aan boeken te komen is een boek lenen
van vrienden. Zo meldt Sarah: “Ik leen boeken van een serie van een vriendin. Die is al wat
verder.” Veel leerlingen gebruiken vaak verschillende en meerdere kanalen om aan boeken te
komen, zo ook Youssef, die vindt boeken via de bibliotheek, en op school. ‘Maar we hebben thuis
ook een grote boekenkast.”’
Belang van de bibliotheek
Nagenoeg alle basisschoolleerlingen zijn lid van de bibliotheek. Een enkeling zeg het niet zeker te
weten, omdat er thuis altijd wel genoeg boeken zijn. Soms wordt het lidmaatschap geregeld via
school. Lid zijn, betekent niet altijd dat leerlingen vaak gaan. Niet alle kinderen gaan geregeld naar
de bibliotheek, zo blijkt uit de interviews. De frequentie wisselt sterk; variërend van een keer per
week tot eens per jaar. Kinderen die twijfelen of ze lid zijn, gaan blijkbaar nooit. Dat wil overigens
niet altijd zeggen dat ze geen boeken lezen, want Marcel vertelt dat “hij thuis nog genoeg boeken
heeft.” Als leerlingen met school naar de bibliotheek gaan, vinden ze dat “soms heel spannend en
leuk.” De bibliotheek wordt dus genoemd als een belangrijke vindplek van boeken. Enerzijds zijn
ze tevreden en soms zelf laaiend enthousiast over de bibliotheek, zoals Jacqueline ons vertelt:
“Het is het Walhalla voor mij, een droomwereld, al die boeken voor mij.” Anderzijds waren er ook
wel kritische geluiden te beluisteren. “De boeken die ik zoek zijn uitgeleend. Als ik te laat ben,
moet ik boete betalen“ (Nicole). Nadine vertelt dat ze “wel in de bieb leest, maar we nemen niet
veel boeken mee naar huis, want dan krijg je een boete als je ze inlevert.” Hannah vindt het
jammer “dat ze ook daar niet het tijdschrift van haar keuze hebben (Meiden).”
Praten over boeken
De meeste leerlingen zeggen dat ze nooit over boeken praten met hun ouders. “Ik vind er niets
aan om met mijn moeder over boeken te praten, en met mijn vader al helemaal niet” (Jesse). Een
enkele leerling vertelt dat hij of zij dat alleen doet als het een speciaal boek is. Opvallend is dat
het initiatief dan vaak van de leerling lijkt te komen. “Ik vertel mijn moeder over spannende
stukjes” (Esra). “Soms vind ik het wel leuk om over een boek te vertellen als het een grappig of
bijzonder boek is, dan vertel ik erover aan papa of mama”(Yara). Slechts één kind maakt melding
dat zijn ouders het initiatief voor een gesprek over boeken nemen. “Papa vraagt meestal wel hoe
het gaat met lezen en of ik lezen leuk vind, net als jij nu” (Siem).
Ook praten leerlingen niet vaak met vrienden over boeken. “Met vriendinnen praat ik niet echt
over boeken en lezen. Soms vertel ik het wel eens aan mijn zus, als ik een leuk boek gelezen heb
“(Yara). “Ik praat alleen in de bibliotheek met anderen over boeken. Ik heb geen vriendinnen die
veel lezen”(Jacqueline). Uitzonderingen zijn er altijd, zo ook Nadine die vertelt dat zij en haar
vriendinnen elkaar tips geven in de trant van “Hey, je moet Lampje echt eens lezen of zo.”
Opvallend is dat waar leerlingen onderling wel over boeken praten dat vaak het geval is als
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vrienden/vriendinnen hetzelfde boek lezen. “Een vriendin van mij leest hetzelfde boek. Dat is leuk
want dan gaan we daar over praten” (Sarah). Esra heeft soortgelijke ervaringen: “Mijn vriendin
leest nu ook Cyberboy. Dan praten we over de stukjes en over wat er gebeurt bij het einde.”
Lezen op school
Alle leerlingen geven aan dat ze veel en regelmatig lezen op school. Iedere dag een kwartiertje of
een half uur, een enkeling maakt zelfs melding van een uur per dag; soms aan het begin van de
dag of als ze hun werk af hebben. Nagenoeg alle leerlingen vinden het fijn om in de klas te lezen
(leuker dan thuislezen, aldus de leerlingen). Jason vertelt: “Elke ochtend lezen we in ons boek. Of
als je klaar bent met je lesje. Ik vind het wel ontspannend.” “Het is dan lekker rustig in de klas. Ik
vind lezen leuker dan taal, rekenen of aardrijskunde. Als je leest hoef je niet zoveel te schrijven en
dan krijg je niet zoveel pijn aan je handen of pols”, aldus Siem. Ook Yara is tevreden over het lezen
op school. “Op school vind ik het leuk als we mogen lezen, want lezen vind ik leuker dan sommige
andere lessen.” Ze voegt er nog wel eerlijk aan toe, “maar als ik mocht kiezen, dan zou ik op
school nog steeds liever knutselen dan lezen.” Soms hebben leerlingen even moeite met
opstarten. “Beginnen met lezen is het moeilijkst. Dat je een boek moet pakken, moet zoeken waar
je bent gebleven, dat vind ik niet leuk, maar daarna ben ik niet meer te stoppen”, aldus Janice. De
keuze voor een leuk boek is daarbij wel belangrijk. “Soms ga ik wel eens stiekem kleuren in plaats
van lezen, als het geen leuk boek is en dan leg ik mijn boek ervóór” (Frank).
Naast al dit plezier in lezen op school geven nagenoeg alle leerlingen aan dat het vaak onrustig is
in de klas als ze lezen en dat ze daar last van hebben. “Als het rustig is, is het lezen fijn. Maar soms
heb ik ook echt last van het kletsen van andere leerlingen” (Hannah). Nicole vertelt: “Het is soms
te onrustig, ik kan me dan niet concentreren. Vooral als er uitleg aan de instructietafel wordt
gegeven.” Sarah heeft vergelijkbare ervaringen; “Maar soms is het wel een beetje rumoerig. We
hebben een beetje drukke klas. Dan lees je een woordje, maar dan ben je ook meteen weer
afgeleid.”
Soms vinden leerlingen de tijd voor stillezen in de klas ook net te weinig: “vijftien minuten is net
te kort. Het zou beter zijn als het 20 of 25 minuten zou zijn. Lezen hoort toch ook bij leren”, aldus
Jacqueline.
Verder zijn er nog enkele concrete suggesties gedaan die te maken hebben met het aanbod van
boeken en gedifferentieerd leesonderwijs. “School kan ook helpen, door bijvoorbeeld te kijken
naar welke kinderen het lezen niet leuk vinden en dan die eruit halen om te helpen met een leuk
boek uitkiezen en dan gaan lezen” (Sarah). Esra besluit: “Een betere bibliotheek op school. We
moeten eigenlijk een schoolbibliotheekje hebben. De boeken die we nu op de plank hebben
staan, zijn echt saai.”
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
Leesvaardigheid
De basisschoolleerlingen lijken heel goed te weten of hun leesvaardigheid wel of niet goed is en
zijn daar heel eerlijk in. Hun inschatting is meestal gebaseerd op de afgenomen toetsen op school.
“Ja, ik ben heel goed in lezen. Ik lees op het hoogste niveau. Op school kijken ze hoe je leest met
leestoetsen. Ze weten dan of je het goed kunt of dat je nog meer moet oefenen” (Yara). Hannah
weet het wel heel precies te vertellen: “Ik vind dat ik nu wel goed in lezen ben. Ik ben dyslectisch
en ik ben in anderhalf jaar tijd vier jaar vooruitgegaan in leesniveau. Daar heb ik hulp bij gehad
van een leesbureau.”
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Hulp voor zwakke lezers
Leerlingen geven een paar specifieke suggesties voor zwakke lezers. “Wat misschien helpt is zelf
boeken schrijven. Vroeger mochten we ook verhaaltjes schrijven, dat doen we nu niet meer”
vertelt Nadine. Ook Youssef heeft ideeën hoe het leesonderwijs beter kan: “Uitdagender
onderwijs. Door er opdrachten in te stoppen die van je niveau zijn; ietsje daarboven zitten. Dan
kunnen we wel meer leren.” “Meer op de computer oefenen en meer op Snappet zetten” wordt
ook een aantal keer als suggestie gegeven. Verder geven de leerlingen vooral algemene suggesties
voor verbetering van het leesonderwijs, zoals onder het volgende kopje staat vermeld.
Het leesonderwijs op school
De leerlingen zijn in grote lijnen tevreden over het taal- en leesonderwijs op hun school. Vaak
weten ze echter niet precies te benoemen waarom. “Ik weet het eigenlijk niet zo. De leerkrachten
vertellen heel veel” (Esra). “Eigenlijk vind ik de taal-en leeslessen wel leuk. Ze geven altijd eerst
uitleg over een opdracht en daarna moeten we opdrachten maken. Ik kan verder niet zo goed
zeggen waarom ik de taallessen leuk vind”, aldus Yara. Een enkeling vindt het teveel, de ander
weer net te weinig.
Oorzaken van laaggeletterdheid
Uit de interviews blijkt dat basisschoolleerlingen niet weten dat laaggeletterdheid voorkomt
onder volwassenen. “Daar moet meer aandacht voor komen. Want het is erg als je oud bent en
niet kunt lezen” merkt Leocadia verschrikt op.
Leerlingen noemen allerlei oorzaken voor laaggeletterdheid, variërend van te veel op schermpjes
kijken en gamen, tot er geen aandacht voor hebben, geen ouders hebben die zeggen dat je moet
lezen, slechte scholen of onontdekte dyslexie. “Vroeger wisten ze gewoon minder van dyslexie en
ik denk dat er veel volwassenen zijn die dat hebben, maar niet weten, en dus nooit geholpen zijn
zoals ik”, legt Hannah ons uit.
Oplossingen voor laaggeletterdheid
De oplossingen voor meer en beter lezen worden door de leerlingen gezocht in minder gamen
(“een bepaalde tijd zouden kinderen mogen lezen en gamen, allebei evenveel tijd. Voor wat hoort
wat”, aldus Siem), een betere opsporing en aanpak van dyslexie (Hannah), beter onderwijs of zelfs
het oprichten van een speciale school. Marcel, Hannah en Frank suggereren: ”Maak een speciale
school voor lezen, met speciale juffen, die samen met ze gaan lezen, die veel woorden uitleggen
en steeds moeilijkere teksten met ze gaan doen.”
Ook op scholen voor de kinderen zou er volgens de geïnterviewde leerlingen een en ander
moeten gebeuren. “Iedere school moet een schoolbieb hebben, met heel veel boeken en per
week moet je minstens één boek lezen”, aldus Jacqueline.
Ook ouders kunnen een rol spelen bij het voorkomen van laaggeletterdheid. Volgens Youssef
zouden ouders vaker moeten zeggen “Boeken zijn leuk! Je moet niet lezen omdat je MOET lezen,
maar omdat het leuk is.”

Samenvatting van de interviews
•

Alle geïnterviewde basisschoolleerlingen zeggen dat ze lezen belangrijk vinden en
noemen daarvoor vooral aan taal gerelateerde motieven (met name vergroten
woordenschat en verbeteren spelling). Het plezier in lezen en het functioneel lezen als
doel op zich worden slechts door een enkele leerling genoemd.
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•

•

•
•

•

•

•
•
•

Alle basisschoolleerlingen lezen zeer regelmatig op school. Nagenoeg alle leerlingen
vinden lezen op school fijn. Wel zouden ze willen dat het stiller was tijdens het vrij lezen
en dat ze wat langer mochten doorlezen. Bij het thuis lezen zijn de verschillen tussen
leerlingen groter.
Sommige leerlingen zijn er niet van overtuigd dat lezen bijdraagt aan goede
leerprestaties, andere juist wel. Uit deze laatste groep denkt de ene leerling dat het alleen
helpt voor taal, de andere leerling denkt dat het ook van voordeel is bij de andere vakken.
De meeste leerlingen lezen gematigd graag tot heel graag. Opvallend veel leerlingen
zeggen wel dat hun leesplezier afhangt van de keuze voor een (leuk) boek.
De leerlingen noemen een aantal verklaringen voor het feit dat minder gelezen wordt. De
belangrijkste daarvan is de afleiding en verleiding van moderne media. De leerlingen
opperen diverse ideeën om het lezen te stimuleren, variërend van meer e-books op de
markt brengen, tot boeken goedkoper maken en strenger toezicht op beeldschermtijd.
De geïnterviewde leerlingen komen gemakkelijk en via diverse kanalen aan boeken en zijn
globaal tevreden over het aanbod. Een schoolbibliotheek met meer en leukere boeken,
wordt vaak als suggestie voor verbetering genoemd.
Nagenoeg alle leerlingen zijn lid van de openbare bibliotheek. De frequentie van het
bibliotheekbezoek verschilt echter sterk tussen leerlingen, net zoals de tevredenheid over
de bibliotheek.
Praten over boeken met ouders of vrienden is een uitzondering.
De leerlingen zijn tevreden over het lees- en taalonderwijs op hun basisschool.
Leerlingen zijn er niet van op de hoogte dat veel volwassenen niet goed kunnen lezen.
Weer naar school of op les gaan is de oplossing die zij voorstellen.

3.2 Leerkrachten basisonderwijs
3.2.1 Monitorgegevens
De basisschool is de plek waar kinderen leren lezen. Hier kan ook verder gebouwd worden aan de
basis voor levenslang leesplezier bij de leerlingen. Dat kan gezien worden als een uitdaging in een
tijd waarin de interesse in lezen gestaag lijkt te dalen (SCP 2018, Huysmans, 2013). Het is dan ook
een interessante vraag in hoeverre leerkrachten erin slagen om leesbevordering planmatig vorm
te geven in hun onderwijspraktijk. Houdt men het bij het traditionele voorlezen en de
boekbespreking, of is er ook tijd voor vrij lezen en gesprekken over boeken en lezen? De monitor
dBos, die informatie bevat over meer dan 16.000 leerkrachten in alle groepen van het primair
onderwijs, geeft antwoord op deze en andere vragen rond lezen en leesbevordering.
De leerkrachten van de kleutergroepen zijn reeds in een vorig hoofdstuk aan bod gekomen.
Desalniettemin nemen we hen ook op in dit onderdeel, omdat de basisschool een belangrijke
‘eenheid’ is in het beleid en de praktijk van het educatieve systeem en omdat in de monitor het
verschil in leesbevorderend gedrag tussen de leerkrachten in de kleuterbouw en die in de hogere
groepen duidelijk zichtbaar is in de grafieken.
Voorlezen
Voorlezen heeft een stevige plaats in het basisonderwijs. Op de scholen in het monitor lezen alle
leerkrachten voor. Een grote meerderheid van 88 procent doet dit ten minste een keer per week.
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Bijna de helft (49 procent) doet het zelfs dagelijks. Figuur 19 laat zien dat er wel een verandering
plaatsvindt over de leerjaren: hoe ouder de kinderen worden, hoe minder er wordt voorgelezen.

Figuur 19: Voorlezen door leerkrachten in het primair onderwijs, monitor dBos po meting 2017-2018

Stillezen/vrij lezen
Bijna alle leraren (94 procent) in de monitor laten hun leerlingen stillezen/vrij lezen. Bijna
driekwart (72 procent) doet dit zelf dagelijks. Alleen bij de kleutergroepen, waar stillezen/vrij
lezen een moment is waarop de kinderen zelfstandig in prentenboeken en ander leesmateriaal
mogen bladeren, is het geen standaardpraktijk. Figuur 20 laat zien dat stillezen/vrij lezen vanaf
groep 3 tot en met 8 bij een grote meerderheid van de leerkrachten dagelijkse praktijk is. In de
hogere groepen is een lichte daling zichtbaar. Het is overigens niet zeker of leerkrachten de term
stillezen/vrij lezen opvatten zoals bedoeld: het stil lezen in een zelfgekozen boek. In de praktijk
blijkt dat ook het stil lezen soms beperkt is tot het stil lezen van een tekst uit een lesmethode.

Figuur 20: Frequentie van stillezen/vrij lezen volgens leerkrachten primair onderwijs, , monitor dBos po meting 2017-2018
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Boekenkring houden
De boekenkring is een activiteit van tien tot vijftien minuten waarin leerlingen met elkaar en met
de leerkracht in gesprek gaan over boeken en over lezen. Ruim een kwart (28 procent) van de
leerkrachten zegt nooit een boekenkring te organiseren; ongeveer een op de drie (34 procent)
houdt een paar keer per jaar een boekenkring; 38 procent doet dit ten minste een keer per
maand. De frequentie van de boekenkring neemt af in de hogere groepen (figuur 21).

Figuur 21: Het organiseren van een boekenkring door leerkrachten primair onderwijs, monitor dBos po meting 2017-2018

Boekencollecties bij de vakken
Boekencollecties gebruiken bij wereldoriënterende onderwerpen, zoals de zaakvakken, is een
manier om lezen en leesplezier te verbinden met kennis van de wereld. Iets minder dan de helft
(46 procent) van de leerkrachten doet dit ‘regelmatig’ of ‘vaak’; 43 procent doet dit ‘soms’, 11
procent ‘nooit’. Uit figuur 22 blijkt dat dit gebruik van boeken het meest voorkomt bij de
kleutergroepen en afneemt in de hogere groepen.

Figuur 22: Gebruik maken van andere boeken naast de methode bij wereldoriënterende onderwerpen, monitor dBos po meting 2017-2018
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Met de leerlingen naar de schoolbibliotheek gaan
Van de scholen in de monitor beschikt 81 procent over een schoolbibliotheek. Aan leerkrachten
van deze scholen is gevraagd hoe vaak zij met de groep naar de schoolbibliotheek gaan. Bijna
twee van de drie leerkrachten (63 procent) doet dit ten minste een keer per maand. Bijna een
kwart (24 procent) gaat nooit met de groep naar de schoolbibliotheek. Uit figuur 23 blijkt dat
groep 4 het vaakst met de leerkracht naar de schoolbibliotheek gaat en dat de frequentie daarna
afneemt.

Figuur 23: Bezoek aan de schoolbibliotheek met de groep, op scholen met een schoolbibliotheek, monitor dBos po meting 2017-2018

Ouders informeren over het belang van lezen
De monitor laat zien dat een grote meerderheid van leerkrachten met ouders praat over het
belang van lezen; 80 procent doet dit ‘een paar keer per jaar’; 10 procent doet dit ‘nooit’. Uit
figuur 24 blijkt dat het praten met ouders over boeken afneemt in de hogere groepen.

Figuur 24: Met ouders praten over het belang van (voor)lezen, monitor dBos po meting 2017-2018
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Leesplan
De meeste scholen in de monitor dBos po (83 procent) beschikken over een leesplan (zie figuur
25). Dat is het plan waarin alle maatregelen rond leesbevordering zijn vastgelegd.

Figuur 25: Percentage scholen dat beschikt over een leesplan, monitor dBos po meting 2017-2018

Conclusie
Leesbevordering neemt een redelijk stevige plaats in op de scholen in de monitor dBos. Er wordt
veel voorgelezen, er is ruimte voor stillezen/vrij lezen en de meeste scholen hebben een plan
waarin het beleid rond leesbevordering is vastgelegd. Er lijken echter ook kansen te blijven liggen.
De boekenkring (praten over boeken) en het gebruik van collecties bij wereldoriënterende
onderwerpen worden nog niet zo vaak genoemd als leesbevorderingsactiviteiten. Ook zien we dat
het leesbevorderende gedrag van de leerkrachten afneemt in de hogere groepen.
Hieronder vullen we dit beeld uit de monitor aan met de commentaren van leerkrachten die in dit
onderzoek zijn geïnterviewd. De bovenstaande onderwerpen komen hierin terug, aangevuld met
andere onderwerpen rond leesbevordering, lezen, leesvaardigheid, taal en laaggeletterdheid.

3.2.2 Interviews met leerkrachten basisonderwijs
De relatie tussen leesvaardigheid en leesplezier
De relatie tussen leesbevordering en leesvaardigheid
De geïnterviewde basisschoolleerkrachten geven aan een relatie te zien tussen het bevorderen
van lezen en de hoeveelheid leeskilometers die er gemaakt worden, maar noemen niet de directe
relatie tussen leesbevordering en leesvaardigheid. “Als je kinderen meer motiveert om te gaan
lezen, dan gaan ze ook meer lezen. Oefening baart kunst”, geeft Mireille (leerkracht groep 5) aan.
Niet alle geïnterviewde leerkrachten beschouwen de relatie tussen de hoeveelheid lezen en
leesvaardigheid als een lineair verband. Zo zegt Tim (leerkracht groep 8): “Ik denk dat dat met
elkaar te maken heeft, maar ik betwijfel het directe effect.” Hij verwijst daarbij naar zijn eigen
schooltijd: “Vroeger heb ik niet veel gelezen, ik vond het ook niet leuk. Maar ik heb niet het idee
dat ik daardoor nu minder goed lees.” Ook Juliette (leerkracht groep 7) geeft aan: “Ik ken ook
genoeg kinderen die het prima doen qua lezen, maar niet noodzakelijkerwijs veel lezen.” Collega
Claudia (leerkracht groep 5-8) reageert daarop dat leesbevordering zwakkere lezers wel kan
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aanmoedigen om te gaan lezen: “Als je lezen heel erg gaat promoten, krijg je ook minder goede
lezers aan het lezen.” Ook Tim geeft, ondanks zijn eigen ervaringen, aan: “Ik zou lezen altijd
aanmoedigen. Het is belangrijk voor je algemene ontwikkeling en woordenschat.” Ook Helma
(leerkracht, groep 3/4) ziet een koppeling tussen lezen en kennis en woordenschat: “Je kennis en
woordenschat breidt uit. Je leert er veel nieuwe woorden door. En als ze dan in mijn groep door
beginnen te krijgen dat ze zelf kunnen lezen, worden veel kinderen nog enthousiaster.” Een aantal
leerkrachten geeft aan dat ze het belangrijk vinden om niet alleen op school het lezen te
bevorderen, maar er ook voor te zorgen dat kinderen thuis lezen. “Op school heb je weinig tijd”,
zegt Juliette. “Als je gaat kijken naar leeskilometers redden ze dat alleen op school niet. Je merkt
dat kinderen die veel lezen in hun vrije tijd er makkelijker doorheen komen.”
Leesbevordering in het taalonderwijs
Lezen zit niet altijd vast aan het ‘reguliere’ taalonderwijs, waarin de nadruk lijkt te liggen op het
gebruik van een methode. Op de school van Karin (leerkracht groep 6) horen boeken bij de
methode: “Het introduceren van boeken is geïntegreerd in de methode.” Wel geeft ze daarbij
aan: “De methode vraagt dan niet aan ons om het boek zelf te lezen.” Op een andere school zit
leesbevordering niet in de taalmethode. Jennifer (leerkracht groep 7) geeft aan: “Elke
woordenschatles gaat wel over een boek en een verhaal, maar de koppeling tussen de tekst en
het boek wordt niet echt gemaakt.” Mireille zegt over de relatie tussen leesbevordering en de
taalmethode: “We onderscheiden taalonderwijs van leesonderwijs. Leesbevordering is wel een
doel in de methode die we gebruiken, maar we hebben niet echt het idee dat die methode helpt.
Sterker nog, de methode werkt misschien wel averechts.” Leraren geven dan ook aan dat ze meer
heil zien in het ‘los’ werken aan lezen, bijvoorbeeld door voor te lezen, vijftien minuten
zelfstandig te lezen aan het begin van de dag of na de pauzes. Dat wordt door een aantal
leerkrachten gecombineerd en aangevuld met werkvormen zoals boekpromoties of boekendates.
Daarnaast ontwikkelen leerkrachten een fysieke ruimte om te lezen. Zo geeft Juliette aan: “In
ieder lokaal zijn boeken aanwezig, de meeste lokalen hebben een ruimte waar kinderen rustig
kunnen lezen.”
Leesbevordering in het taalbeleid
De leerkrachten geven op de verschillende scholen aan dat er geen taalbeleid is, of dat het in
ontwikkeling is, of dat het er wel is, maar niet gebruikt wordt, of dat het er wel is, maar dat
leesbevordering er niet in is opgenomen. Bouchra (leerkracht groep 7/8) geeft aan: “Er is geen
taalbeleidsplan aanwezig, maar er is vastgelegd hoeveel uur wij als school besteden aan taal en
lezen.” Mireille geeft aan dat ze werkt aan het ontwikkelen van een nieuw taalbeleidsplan waarin
de focus moet komen te liggen op “motiverende werkvormen inzetten om leesmotivatie aan te
spreken. Dus werken met leeskringen bijvoorbeeld, dieper ingaan op wat er gelezen is,
tekstsoorten, etc. Interactief leesonderwijs; daar mikken we op.” Op de vraag waarom dit voor
haar school zo belangrijk is, antwoordt ze: “Ik denk dat inzetten op leesmotivatie beter werkt dan
een methode die erop hamert dat er gelezen moet worden.” Claudia kaart het belang van
afspraken over werken aan taal aan: “Het is wel echt een speerpunt van onze school. Ik denk wel
dat waar we nu aan werken, we meer betrokken zijn en beter weten waarom we iets doen.” Karin
vult aan: “Je kunt er iemand ook op wijzen, dus je schept verwachtingen. Dan kunnen collega’s
dus ook niet zeggen: ‘ik doe het niet’. Je trekt dan met elkaar het niveau omhoog.”
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Leesplezier en leesbevordering
Leesbevordering als taak van de leerkracht
Bijna alle geïnterviewde leerkrachten vinden dat zij als leerkracht een taak hebben in het
bevorderen van lezen van kinderen. “Zeker wanneer kinderen thuis niet gestimuleerd worden”
geeft Mireille aan.
Naast de eigen rol vinden leerkrachten dat de school als instelling dat ook heeft, waarbij de rol
van de schoolbibliotheek door verschillende leerkrachten wordt genoemd. Tim geeft aan: “Er zijn
een hoop kinderen die thuis niet zo snel in aanraking komen met boeken. Dan is het heel fijn dat
we die kinderen kunnen helpen nu we een bibliotheek op school hebben.” Ook Bouchra hecht
veel waarde aan het aanbod vanuit school: “Dat was voor ons ook een belangrijke reden om met
de schoolbibliotheek te beginnen.” Alleen leerkracht Claudia twijfelt aan de taakstelling, zij ziet
het meer als een gedeelde verantwoordelijkheid: “Als school moet je aandacht besteden aan
lezen, maar of het je taak is? Het is geen taak, het is een gedeelde verantwoordelijkheid met de
ouders. Als school moet je er aandacht aan besteden, absoluut. Maar een kind dat uitvalt op
rekenen, dat is mijn taak. Als een kind niet goed begrijpend kan lezen, dat is mijn taak. Maar is het
ook mijn taak om ervoor te zorgen dat kinderen meer naar de bibliotheek gaan?” Ook Jennifer
erkent dat de school alleen het niet voor elkaar krijgt: “Je deelt het wel echt met de ouders. Mijn
dochter zit nu bijvoorbeeld op de middelbare school, ze moet een hele lijst aflezen. Als ik daar
geen rol in zou pakken….” Leerkracht Hannah (groep 4/5) heeft de afgelopen twee jaar veel
gedaan aan leesbevordering. Ook zij geeft aan: “De school heeft leesbevordering zeker als taak.
Maar dan wel samen met de ouders, alleen kan het niet.” Claudia wil graag ook nog een
waarschuwing meegeven: “Wat je zeker nooit moet doen als leerkracht is tegen leerlingen
zeggen: ga maar naar buiten, ga maar een boek pakken. Dan zet je een boek in als straf! Omdat
wij lezen niet als straf zien, zullen wij dat ook nooit doen.”
Samenwerking met andere instanties
Alle gesproken leerkrachten geven aan met de lokale bibliotheek samen te werken. Over het
algemeen zijn ze erg tevreden over die samenwerking. “We zijn wel echt tevreden over de
samenwerking met de bibliotheek. Maar bijvoorbeeld de leespromotie in de school missen we
nog wel een beetje: we hebben bijvoorbeeld nog geen schrijver op school gehad” geeft Claudia
aan. Het promoten van een boek middels een schrijver op school blijkt lastig: “We hebben geen
budget voor een schrijver op school” geeft Helma aan. Jennifer geeft aan dat er wel een schrijver
op hun school is geweest, maar dat dit via direct contact is gegaan. De activiteiten die uitgevoerd
worden door de bibliotheek verschillen per school. Soms brengen leerkrachten met de klas een
bezoek aan de bibliotheek, op een school geeft de bibliotheek lessen over lezen. Een andere
bibliotheek pakt uit met activiteiten op school tijdens de Kinderboekenweek. Claudia heeft in haar
dorp een zeer actieve kinderboekenwinkel die speciaal voor leerkrachten in het dorp een avond
organiseert rond de nieuwste en leukste boeken om in de klas te gebruiken: “Je kunt daarna echt
niet wachten om dat de volgende dag uit te proberen op school.”
Leesbevordering in de klas
Veel leerkrachten starten met vijftien minuten lezen in hun klas. Het bevorderen van lezen in de
klas heeft volgens Johan (leerkracht groep 5/6) te maken met de houding van de leerkracht: “Als
jij zelf enthousiast en positief bent over lezen, dan kan dat overslaan naar de leerlingen.” Johan
legt uit hoe dat werkt: “Ik doe ieder jaar het Roald Dahl-project en ik lees ook ieder jaar zijn
boeken voor. Dan merk je toch dat als dat boek vrijkomt, dat ze dat meteen pakken. Dat komt
toch door je eigen voorbeeld, je eigen enthousiasme.” Karin introduceert vaak boeken die ze op
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aanraden van haar eigen kinderen heeft gelezen. Zelf het boek gelezen hebben is belangrijk
volgens haar: “Je kunt het daarna ook beter voorlezen en beter introduceren.” Voorlezen is ook
belangrijk in het bevorderen van lezen voor Helma: “Kinderen zien dat lezen meer is dan alleen
een verhaal: je kunt door te lezen echt in een andere wereld zitten en dat is een mooie ervaring.”
Mireille raadt graag de boeken aan die ze zelf gelezen heeft, maar vindt niet altijd de tijd om meer
jeugdboeken te lezen. Tim: “Ik doe dat nu in mijn eigen leesmomenten, dus als de rest van de
kinderen ook lezen.” Juliette heeft soms het gevoel om tijdens de leesmomenten op school
kinderen in de gaten te moeten houden: “Als je het niet blijft volgen, lezen sommige kinderen
steeds maar twee bladzijden, of alleen de achterflap.” Een aantal leerkrachten geeft tot slot aan
te differentiëren in het stimuleren van het lezen van jongens en meisjes, omdat ze verschillen in
gedrag zien. “Meisjes zijn eerder gemotiveerd, hebben eerder de drive. Jongens concentreren zich
veel moeilijker.”, aldus Claudia. Mireille: “Over het algemeen ben ik vaker met jongens in gesprek
omdat ze leesontwijkend gedrag vertonen.” Ook Hannah ziet verschillen, maar werkt daaraan: “In
mijn groep zie ik wel kleine verschillen tussen jongens en meiden, maar het lukt me nog steeds
om iedereen aan het lezen te krijgen.”
Stimuleert de school de leesmotivatie?
De scholen waar de leerkrachten werken vinden leesbevordering allemaal belangrijk, maar de
mate waarin ze schoolbreed tot afspraken komen verschilt en dat heeft volgens Mireille te maken
met de activiteiten die zich ‘opstapelen’ in een school: “Het is kiezen. Er is zoveel wat je moet en
kunt doen. Je moet als leerkracht keuzes maken. Leesonderwijs is heel belangrijk, maar we doen
al zoveel. We moeten prioriteren.” Hannah geeft aan dat een kwartier stillezen op het rooster
staat op haar school. “We proberen dat daarnaast ook bij de start van de middag.” De school van
Claudia doet vooral veel rondom de Kinderboekenweek: “We krijgen dan allemaal een boek. We
hebben dan ook veel versiering. We bespreken dan ook wel boeken. Lezen staat dan echt centraal
de hele week.” Jennifer denkt dat het organiseren van projecten rondom lezen ook kleinschaliger
kan: “Als ik naar de bieb toe ga en de kinderen presenteren aan elkaar, willen ze graag elkaars
boeken inzien. Dat is eigenlijk heel simpel.”
Wat is er nodig om leerlingen te motiveren voor lezen?
Leerkrachten merken op dat goed aanbod (“Goede boeken”, aldus Karin) gecombineerd met tijd,
aandacht en enthousiasme een voorwaarde is om leerlingen te motiveren. “Als jij zelf enthousiast
en positief bent over lezen, dan kan dat overslaan naar de leerlingen”, zegt Johan. Claudia noemt
aandacht: “Dat je aan ze vraagt van: wat ben je nou aan het lezen? En de tijd ervoor nemen. Als je
weet dat kinderen het moeilijk hebben met een boek lezen: help ze!” Aansluiten bij de
belevingswereld helpt ook, zo ervaart Claudia thuis: “Mijn dochter haat lezen, omdat ze het nog
niet zo goed kan. Dan ga je dus boeken kiezen die heel erg bij haar belevingswereld aansluiten.”
Hannah geeft aan dat ze verschillende werkvormen inzet, zoals boekenkringen. Karin en Tim
hebben zelf verwerkingsopdrachten gemaakt. Karin: “Als mijn leerlingen klaar zijn met een boek,
mogen ze een stickertje plakken op hun boekenlegger. Dat motiveert ook.” Tim: “Sinds dit jaar wil
ik de week voor elke vakantie dat iedereen een boekenpresentatie kan maken. Geen gewone
presentatie, maar bijvoorbeeld een ICT-opdracht of een soort ‘boekenmarkt’.” Tim noemt wel dat
het belangrijk is om, wanneer een leerkracht leerlingen echt wil motiveren, zelf kennis te hebben
van die boeken: “Mijn vriendin geeft Nederlands op een middelbare school, zij leest enorm veel
jeugdliteratuur om die kennis op te bouwen.”
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Voorbeelden uit de eigen school
Een aantal leerkrachten noemt bij goede voorbeelden schoolbrede initiatieven. Meerdere
leerkrachten geven aan dat het uitnodigen van schrijvers op scholen goed werkt. Bouchra: “dat
project liep heel goed. Als er een boek vrijkwam, werd het boek meteen weer gepakt.” Ook
Jennifer is enthousiast over het bezoek van een schrijver aan de school: “Toen de schrijver van het
boek op school kwam, wilde iedereen meteen dat boek kopen. Hij vertelde het verhaal van het
boek, leest een stuk voor, het verhaal spreekt aan. Ze zitten dan allemaal wel goed te luisteren.”
Tim geeft aan dat hij bij dat bezoek onder de indruk was van “de manier waarop hij zijn boek
promoot. Als ik het vertel lees niemand het, haha! Misschien dat wij dat ook moeten kunnen.”
Jennifer relativeert: “Maar goed, die schrijver doet dat natuurlijk iedere dag.” Een ander
schoolbreed project dat door meerdere scholen genoemd wordt is de voorleeswedstrijd: “We
merkten dat er heel veel kinderen uit groep 6, 7 en 8 waren die zich wilden aanmelden om mee te
doen”, zegt Johan.
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
Oorzaken van dalende leesvaardigheid
De leerkrachten geven verschillende verklaringen voor de dalende leesvaardigheid. Juliette denkt
dat kinderen meer moeten doen in minder tijd: “Ik denk dat kinderen minder tijd bezig zijn met
lezen vergeleken met vroeger. Er is zoveel meer te doen en zo weinig tijd. Kinderen zijn veel meer
bezig met activiteiten na schooltijd: ze sporten veel meer. Of ze zijn veel bezig met games,
Youtube of andere verleidingen.” Collega Karin vermoedt dat het ook te maken heeft met de
beschikbaarheid van smartphones, maar denkt dat niet alleen kinderen daar last van hebben:
“Ouders zitten overigens ook de hele tijd op hun telefoon.” Ook Jennifer denkt dat digitale
apparaten een rol spelen: “De hoeveelheid beeldschermtijd is enorm toegenomen.” Collega Tim
twijfelt daaraan: “Ik vraag me wel af: zouden kinderen die nu ’s avonds naar YouTube-filmpjes
kijken, tien jaar geleden een boek hebben gepakt?” Mireille denkt van wel: “Ik denk dat een goot
deel van de ouders zegt ‘ga maar even op je tablet’, in plaats van ‘pak maar even een boek’.”
De dalende leesvaardigheid is ook naar school terug te voeren, volgens Claudia: “Wat misschien
wel veranderd is: er zijn veel meer verantwoordelijkheden en dingen bijgekomen op de
basisschool. Vroeger was er meer tijd om te werken aan lezen en rekenen. Dat werd er echt
ingestampt. In groep 3 nemen lezen en rekenen misschien wel een minder grote rol in waardoor
kinderen er langer over doen om de basisvaardigheden te beheersen.” Johan herkent dat:
“Kinderen die langer doen over dat technisch lezen, die beginnen in feite ook weer later aan het
begrijpend lezen.” Johan ziet ook wel een verschil tussen de teksten van nu en vroeger: “Als je
naar de teksten kijkt uit de begrijpend lezen-les: tegenwoordig zijn de teksten heel kort en staan
er veel plaatjes bij. Als het meer dan vijf zinnen zijn en ze moeten echt gaan lezen wat er staat,
dan hebben ze daar moeite mee.” Ook Bouchra herkent dat: “Je ziet dat kinderen dan ook
meteen in de stress schieten als het een iets langere tekst is. Het lijkt wel of ze geen geduld meer
hebben om een tekst te lezen. Vroeger in de zaakvakken moest je een tekst lezen, tegenwoordig
kijk je een filmpje. Hetzelfde geldt voor nieuwssites die je op je tablet leest: klein stukje tekst,
filmpje, foto’s, weer een beetje tekst. Je hersenen raken gewend aan kort en snel.”
Oplossingen voor dalende leesvaardigheid
Juliette denkt dat het goed zou zijn als ouders bewust schermtijd zouden inperken. Ook werkt het
volgens haar goed dat ze op school geen smartphones accepteren. Tim denk dat de oplossing
vooral thuis gezocht moet worden: “Je moet toch wel bij de ouders zijn. Wij doen wat wij kunnen.
De tijd die we hebben voor lezen, zetten we in. Maar tot kwart over drie kunnen we daar iets voor
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doen. Wanneer ouders geen grenzen stellen aan beeldschermtijd, zijn die investeringen misschien
niet zo effectief.” Claudia vindt eigenlijk dat het een recht zou moeten zijn voor kinderen “om de
vaardigheid om te lezen te hebben.” Collega Karin denkt dat bijvoorbeeld de bibliotheek en het
consultatiebureau samen met de school daar beter over na zouden kunnen denken. Zo legt zij uit:
“Misschien zou er een (buitenschoolse) instantie kunnen zijn die een signalering afgeeft wanneer
het lezen niet goed opgepikt wordt, bijvoorbeeld in groep 3 of groep 4. En dan ook bekijkt: wat
kunnen we doen?”
Het taalonderwijs op school
Op de vraag over taalonderwijs wordt uiteenlopend gereageerd. Fatima (leerkracht groep 2/3)
geeft aan: “De SLO-doelen hebben we als leidraad.” Helma vult aan: “En we letten er ook op bij
individuele kinderen. Iemand die wat verder is met lezen in groep 3 laten we dan weleens met
groep 4 meelezen.” Johan, die de groepen 5 en 6 bedient, geeft aan dat “alle kinderen op hun
eigen niveau” lezen. Mireille denkt dat het taalonderwijs op haar school nog ietwat versnipperd
is: “Het wordt in veel verschillende vakjes aangeboden. Op sommige scholen hebben ze volledig
samenhangende methodieken, dat lijkt me wel wat.” Collega Jennifer geeft aan dat de vele
verschillende onderdelen van taal een groot deel van de tijd kosten; “Veel meer dan rekenen.” Op
een andere school geeft Juliette aan: “Taalonderwijs is erg in ontwikkeling op school. We hebben
sterke methodes, werkgroepen en stuurgroepen om hierop in te zetten. Leerkrachten worden
uitgedaagd om zelf na te denken over taalonderwijs.” Juliette: “Het is niet van: daar is je methode
en klaar. Leerkrachten interpreteren de methode en doen dan hun ding. Als school zijn we actief
bezig met taalonderwijs.” Ook Tim en Mireille denken dat de waarde van ‘zomaar’ een methode
beperkt is. Tim: “Motivatie is wel echt belangrijk, werkboekjes helpen daar niet bij.”
Verantwoordelijkheden in de strijd tegen laaggeletterdheid
De meeste leerkrachten noemen ouders als belangrijkste partners in de strijd tegen
laaggeletterdheid, naast hun eigen rol en die van hun school. Juliette: “De basis krijgen ze van ons.
Je hoopt dat dat van ouders ook komt.” Mireille denkt dat die verantwoordelijkheid niet als
vanzelfsprekend wordt gezien door ouders: “De vraag is: wat vinden ouders belangrijk?”, zegt zij.
“Dat is wel echt een risico.” Collega Jennifer illustreert dat met een voorbeeld: “We hebben
kinderen op school gehad die vertelden dat ze boeken mee naar huis kregen die vervolgens
werden weggegooid, het zou rommel zijn volgens de ouders. Het was in een aantal huishoudens
zo dat er enorm weinig waarde gehecht werd aan schoolspullen.” Leerkrachten voelen zelf ook
een grote verantwoordelijkheid om hun leerlingen aan het lezen te krijgen, maar het is er niet
makkelijker op geworden om die verantwoordelijkheid te nemen, aldus Jennifer: “In hoeverre
scholen ervoor gefaciliteerd zijn, dat is dan wel weer de vraag. Ik merk dat die facilitering
teruggelopen is: vroeger hadden we bijvoorbeeld een fulltime Remedial Teacher op school die de
kinderen minstens één keer in de week begeleidde, maar dat is allemaal wegbezuinigd. Onze Ib’er
was ook fulltime in dienst, maar werkt nu nog maar twee dagen in de week. De ondersteuning
voor het wegwerken van (taal)achterstanden is enorm teruggelopen. Als leerkracht kun je niet al
die achterstanden alleen oplossen.” Ook voortgezet onderwijs scholen hebben een
verantwoordelijkheid als het aankomt op laaggeletterdheid, denkt Jennifer. “Als je naar het vmbo
gaat, moet het intensieve taalonderwijs zoals we dat op de basisschool doen, wel echt doorgaan
voor de kinderen die nog zo zwak zijn. Intensieve oefening ontbreekt, vo-scholen gaan er
misschien wel te veel vanuit dat kinderen kunnen lezen na de basisschool.” Tot slot zou de
overheid ook haar verantwoordelijkheid moeten nemen, vindt Jennifer: “Door financiering en de
facilitering voor scholen heeft de overheid een verantwoordelijkheid. De monitoring van
resultaten is ook belangrijk.”
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Laaggeletterdheid bestrijden
Johan zou op school ook wel meer willen doen met boeken om laaggeletterdheid te bestrijden:
“Meer projecten in de bovenbouw met boeken. Maar de tijd en vooral de middelen ontbreken.
Als er echt nog heel veel geld is; bij ieder thema zou ik de boeken wel willen hebben. Heel vaak
probeer ik bij de bieb boeken te halen, maar dan ben ik duidelijk niet de enige.” Bouchra ziet dat
het creëren van goed aanbod een grote invloed heeft op het leesplezier van kinderen: “Sinds we
een eigen schoolbieb hebben, hoe klein ook en hoe weinig boeken er staan, de kinderen veel
enthousiaster zijn geworden over lezen. Ze mogen op de gang lezen, lekker in een zitzak zitten, op
een kleedje liggen. Lezen is ontspanning.” Mireille denkt ook dat plezier en keuzevrijheid
belangrijk is: “Het alleen maar oefenen met het trainen van leesvaardigheid helpt niet. Het
‘moeten’ creëert weerstand. Kinderen moeten kunnen kiezen, vrij zijn in lezen.”

Samenvatting van de interviews
•

•
•

•
•
•
•
•

De geïnterviewde leerkrachten geven aan een relatie te zien tussen het bevorderen van
lezen en de hoeveelheid leeskilometers die er gemaakt wordt, maar noemen niet de
directe relatie tussen leesbevordering en leesvaardigheid.
Leerkrachten geven aan dat ook ouders een rol spelen bij het leren lezen.
De scholen waar de leerkrachten werken hebben niet allemaal een taalbeleid en waar het
er wel is bevat het niet standaard een onderdeel leesbevordering. De scholen vinden
leesbevordering allemaal belangrijk, maar de mate waarin men tot schoolbrede afspraken
komt, verschilt.
Bijna alle geïnterviewde leerkrachten vinden dat zij een taak hebben in het stimuleren van
lezen.
Alle gesproken leerkrachten geven aan met de lokale bibliotheek samen te werken. Over
het algemeen zijn ze erg tevreden over die samenwerking.
Een aantal leerkrachten geeft aan te differentiëren in het stimuleren van het lezen van
jongens en meisjes omdat ze verschillen in (lees)gedrag zien.
Leerkrachten merken op dat goed aanbod gecombineerd met tijd, aandacht en
enthousiasme een voorwaarde is om leerlingen te motiveren.
De meeste leerkrachten noemen ouders als belangrijkste partners in de strijd tegen
laaggeletterdheid, naast hun eigen rol en die van de school. Ook de vervolgschool en de
overheid worden genoemd.

3.3 Ouders
3.3.1 Monitorgegevens (ouders van leerlingen vanaf groep 5)
De leescultuur thuis heeft een grote invloed op de ontwikkeling van de leesattitude van kinderen
(Notten, 2011). Onderzoeker Cedric Stalpers stelde vast dat als ouders in de opvoeding zorgen
voor een ‘positief leesklimaat’, de kans dat hun kind zich ontwikkelt tot ‘boekliefhebber’ vijf keer
zo groot wordt (Stalpers, 2007). Elementen van een positief leesklimaat zijn: voorlezen,
voorbeeldgedrag (zelf lezen door ouders), praten over boeken, boekentips geven, boeken cadeau
geven, de bibliotheek bezoeken en boeken in huis hebben (Stalpers, 2007).
De monitor dBos primair onderwijs bevat een geruime hoeveelheid informatie over de
leesopvoeding, die is verzameld via vragen die aan de kinderen worden gesteld. De monitor bevat
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informatie over leerlingen vanaf groep 5. De vragen gaan over voorlezen, praten over boeken,
samen de bibliotheek bezoeken, boeken cadeau krijgen en tips over boeken krijgen.
Voorlezen
Ongeveer een op de tien ouders leest volgens kinderen in groep 5-8 ‘vaak’ voor; een op de drie
doet dit ‘soms’, zes op de tien doen het ‘nooit’. Figuur 26 laat zien dat de mate waarin volgens de
kinderen wordt voorgelezen sterk afneemt van groep 5 tot en met 8. In groep 8 lezen acht op de
tien ouders niet (meer) voor.

Figuur 26: Voorlezen door ouders, volgens leerlingen in groep 5-8, monitor dBos po meting 2017-2018

Boekenaanbod
Op de vraag ‘hoe kom je aan leesboeken’, antwoorden bijna drie op de vier (71 procent) van de
leerlingen in groep 5-8 dat er thuis boeken aanwezig zijn (zie figuur 27); vier op de tien zeggen
boeken cadeau te krijgen. Hoewel de monitor geen informatie biedt over degenen die boeken
cadeau geven, ligt het voor de hand dat de ouders veelal tot de schenkers behoren. De cijfers zijn
vrij stabiel over de jaargroepen.

Figuur 27: Boekenaanbod volgens po-leerlingen, monitor dBos po, meting 2017-2018
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Praten over boeken
Volgens de kinderen in groep 5-8 praat ruim de helft (53 procent) van de ouders nooit met hen
over boeken; bijna de helft praat ‘soms’ (41 procent) of ‘vaak’ (6 procent) met hun kind over
boeken. Figuur 28 laat zien dat dit percentage over de vier leerjaren nagenoeg gelijk blijft.

Figuur 28: Praten over boeken door ouders met kinderen, volgens leerlingen in groep 5-8, monitor dBos po meting 2017-2018

Tips voor boeken
Figuur 29 laat zien dat bijna de helft (47 procent) van de leerlingen in groep 5-8 aangeeft dat zij
van hun ouders tips krijgen voor leuke boeken. Ouders zijn daarmee de belangrijkste tipgevers
voor kinderen als het om boeken gaat. ‘Vriendjes of vriendinnetjes’ komen op de tweede plaats
en worden door 37 procent van de kinderen genoemd. De ‘bibliotheekjuf of bibliotheekmeester’
en de categorie ‘iemand anders’ scoren het laagst, met elk 13 procent. Ouders worden naarmate
kinderen ouder worden minder vaak genoemd als tipgevers, terwijl de categorie ‘niemand’ juist
toeneemt.

Figuur 29: Personen die kinderen tips geven voor leuke boeken, volgens leerlingen in groep 5-8, monitor dBos po meting 2017-2018
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Samen naar de bibliotheek
Volgens de kinderen in groep 5-8 gaat bijna een op de vier ouders (22 procent) ‘vaak’ met hun
kind naar de bibliotheek; 45 procent doet dit ‘soms’ en één op de drie (34 procent) ‘nooit’. Figuur
30 laat zien dat de frequentie waarmee ouders met hun kind naar de bibliotheek gaan geleidelijk
afneemt van groep 5 tot en met 8. Het percentage ouders dat dit ‘vaak’ doet daalt van 24 naar 17
procent, terwijl het percentage ouders dat dit ‘nooit’ doet stijgt van 29 naar 41 procent.

Figuur 30: Ouders die samen met hun kind naar de bibliotheek gaan, volgens leerlingen in groep 5-8, monitor dBos po meting 2017-2018

Conclusie
Uit de informatie uit de monitor dBos komt een geschakeerd beeld naar voren van de
leesbevorderende rol van ouders. Enerzijds lijkt het erop dat zij, naarmate kun kind ouder wordt,
minder actief zijn in deze rol: voorlezen en gezamenlijk bibliotheekbezoek nemen af en de
ouderlijke rol als tipgever voor boeken wordt steeds kleiner. Het beeld van een afnemende
bemoeienis van ouders met het leesgedrag van hun ouder wordende kind is ook uit eerder
onderzoek bekend (bijv. Kaufman, 2000). Anderzijds geeft een royale meerderheid van de
kinderen aan dat er boeken in huis zijn waarvan zij gebruik kunnen maken en voert bijna de helft
van de ouders ‘soms’ of ‘vaak’ gesprekken met hun kind over boeken.
Hieronder vullen we dit kwantitatieve beeld van ouders uit de monitor dBos aan met kwalitatieve
gegevens uit de gesprekken met ouders van kinderen in de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar (groep
3 tot en met 8). De bovenstaande elementen van de leesopvoeding komen hierbij ook aan bod,
naast andere onderwerpen die te maken hebben met leesplezier, leesvaardigheid,
leesbevordering, taalonderwijs en laaggeletterdheid.

3.3.2 Interviews met ouders van kinderen in het basisonderwijs
De relatie tussen leesvaardigheid en leesplezier
Motieven om (voor) te lezen
De geïnterviewde ouders lezen vooral voor omdat ze het leuk vinden. “Het is gewoon ongelooflijk
gezellig en een moment om afstand te nemen van de drukte van de dag,” zegt Anna (36,
onderzoeker, moeder van twee zoons van 8 en 9 en een meisje van 1), “We vinden lezen gewoon
heel leuk en we merken dat de kinderen het ook leuk vinden. We doen het niet bewust om de
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taalvaardigheid te bevorderen, het is gewoon leuk.” Anna en haar echtgenoot David (43,
onderzoeker) lezen bijna dagelijks voor aan hun drie kinderen. “De jongens willen graag door hun
vader voorgelezen worden”, zegt Anna, “want die leest leuker voor, zeggen ze.” Rafiq (41,
vrachtwagenchauffeur, vader van vier meisjes van 9, 11, 16 en 18 en een jongen van 13) leest niet
zo veel voor. Hij vertelt wel twee keer per week verhalen in het Arabisch aan het hele gezin. Hilde
(41, ingenieur, moeder van drie jongens van 1, 5 en 7 jaar en een meisje van 3; is na vijf jaar Dubai
in 2018 met haar gezin teruggekeerd naar Nederland) leest ook voor “omdat iedereen zegt dat
het heel goed is. Eigenlijk op het moment dat je zwanger bent wordt het belang van voorlezen al
overal ingepeperd; bijvoorbeeld door de crèche, maar ik lees er ook wel eens over in de krant
waar het in staat. Ook sites over ouderschap promoten het belang van voorlezen meestal wel.”
De reden om te stoppen met voorlezen is voor Henk (48 jaar, werkzaam in de bouw, drie zoons
van 9, 11 en 13 jaar) dat de kinderen zelf kunnen lezen. Er wordt nog wel aan tafel voorgelezen,
uit de Bijbel, “om samen de Bijbelverhalen te beleven.” Henk leest zijn kind van 9 nog wel voor,
omdat die moeite heeft met lezen. Via het voorlezen wil hij het lezen stimuleren, maar “zelf lezen
doet meer voor de leesvaardigheid”, zegt hij. “Voorlezen is wel heel makkelijk, dan wordt het je
voorgeschoteld. Voorlezen doet dus niet zoveel voor de leesvaardigheid” aldus Henk. Elvira (36,
medisch assistent, dochter van 8 jaar en zoon van 10) las vroeger dagelijks voor, maar haar
kinderen willen nu liever zelf lezen, zodat het er nog maar weinig van komt: “Dan zeg ik: ‘Aah
please, laat me nog even voorlezen.’”
(Voor)lezen en leesvaardigheid
Ouders beamen het belang van voorlezen en lezen voor de leesvaardigheid van kinderen. Hilde
zegt: “Voorlezen helpt met het vergroten van woordenschat en plezier krijgen in verhalen. Het
zelf lezen van boeken is gewoon oefenen, oefenen, oefenen; hoe meer hoe beter.” Ouders
onderkennen het belang hiervan voor de schoolcarrière en het latere leven. Henk vindt het
belangrijk dat zijn kinderen lezen “om de woordenschat omhoog te halen”, maar ook “voor de
hele ontwikkeling van kinderen”, want “zonder lezen kun je verder eigenlijk niets.” Ook Anna wijst
op het belang van lezen voor de taalontwikkeling: “lezen is goed voor je woordenschat. Je komt in
boeken zoveel woorden tegen die je niet gebruikt in het dagelijks leven, maar die wel in boeken
zitten. Dat geldt zelfs voor ons! Het maakt ook dat je sneller en gemakkelijker leest. Hoe meer je
het doet, hoe beter je erin wordt.” Rafiq vindt lezen zelfs belangrijker dan praten, want “door
lezen ga je denken en daar leer je van.”
Leesplezier en leesbevordering
Leesplezier en leesgedrag
Plezier in voorlezen en plezier in lezen gaan niet altijd samen. Peter (38, verkoopmedewerker, zoon
van 8 jaar) constateert dat zijn zoon erg graag door hem wordt voorgelezen: “Hij vraagt erom. Als
ik het niet doe, is hij echt teleurgesteld. Maar zelf lezen, daar houdt hij niet zo van.” Peter en zijn
vrouw Jessie (34, personeelsplanner) lezen zelf ook niet veel. Peter en zijn zoon zijn gek op voetbal,
daarom leest Peter gewoonlijk voor uit de strip Sjakie en de wondersloffen.
Ouders zien dat sommige kinderen met plezier lezen, andere niet. Anna, net als haar man David
zelf een enthousiaste lezer, zegt: “Als een van de jongens een serie leest, is hij niet te houden en
wil hij meteen de hele serie lezen. Vanochtend kreeg ik hem niet naar beneden voor school omdat
hij zijn boek nog zat te lezen! Hij wordt wakker en pakt zijn boek.” Elvira leest zelf met veel plezier
en ziet dat na haar zoon, ook haar dochter lezen steeds leuker gaat vinden: “Eerst vond ze het
maar niks, omdat ze het moeilijk vond, maar nu gaat het beter en gaat ze het toch ook leuk
vinden.” De drie jongste kinderen van Rafiq lezen met plezier, maar de oudste twee niet, die
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vinden het moeilijk. Rafiq zelf vindt lezen ‘mooi’, hij leest de Koran en boeken over geschiedenis
en de maatschappij: “Ik las vroeger veel in mijn land van herkomst. In mijn beroep als
vrachtwagenchauffeur moest ik veel wachten. Dan las ik. Hier heb ik alleen niet zoveel Arabische
boeken.”Dat ouders lezen belangrijk vinden wil niet zeggen dat ze hun kinderen enthousiast
krijgen voor lezen. De kinderen van Henk vinden voorlezen en voorgelezen worden wel
“interessant”, maar ze houden niet erg van lezen. Henk vindt dat jammer, maar hij begrijpt het
wel: “ze vinden andere dingen leuker.” En daarbij leest hij zelf ook niet veel.
Praten over lezen en boeken
De ouders praten over het algemeen niet veel met hun kinderen over boeken. Als er over boeken
wordt gepraat, gaat het er bijvoorbeeld over wat kinderen vinden van het boek dat zij lezen. Henk
vindt het belangrijk dat zijn kinderen lezen wat ze leuk vinden: “Als ze een boek niet leuk vinden,
hoeven ze het van mij niet te lezen. We moeten onze kinderen niet dwingen om te lezen.” Anna
en David lezen de serie De Grijze Jager en praten daarover: “We hebben de kinderen inmiddels
ingehaald, dan praat je er wel over.” Hilde praat met haar kinderen over boeken als ze twee keer
per maand naar de bibliotheek gaan, daarbuiten “niet heel bewust.”
Boeken cadeau geven
Kinderen een boek cadeau geven is niet voor alle ouders gebruikelijk. Henk vindt het logisch dat
de kinderen boeken die ze willen lezen lenen uit de schoolbibliotheek. “We geven de kinderen
alleen de Donald Duck”, zegt hij. Ook Peter, Jessie en Rafiq geven hun kinderen nooit een boek
cadeau. Rafiq herinnert zich wel dat hij zelf een keer een boek van zijn broer cadeau heeft
gekregen: Welkom in Nederland.
Anna en David geven hun kinderen wel boeken cadeau: “Met verjaardagen en dergelijke krijgen
ze eigenlijk altijd wel een boek.” Ook Hilde geeft haar kinderen boeken cadeau voor hun
verjaardag, met Sinterklaas en Kerstmis. Maar ze maakt vooral gebruik van de bibliotheek om
boeken in huis te halen: “Dat is echt goud. Dat hadden we toen we in het buitenland woonden
niet.” De kinderen van Elvira zijn het gewend om boeken cadeau te krijgen op hun verjaardag en
vragen zelfs om specifieke boeken.
Boeken om (voor) te lezen
Sommige ouders geven aan dat zij tips krijgen van de school over boeken om voor te lezen of door
hun kinderen te laten lezen, bijvoorbeeld tijdens de Kinderboekenweek. De school geeft soms ook
aan wat er niet gelezen moet worden: “Ze zeggen op school welke boeken de kinderen niet meer
mogen lezen, omdat ze te makkelijk voor ze zijn.” Hilde vond de school in Dubai actiever op het
gebied van leesstimulering dan de Nederlandse school: “Hier in Nederland zegt de school wel dat
er veel gelezen moet worden (middels een mail voorafgaand aan de vakantie bijvoorbeeld), maar
er wordt geen invulling aan die boodschap gegeven.” In Dubai kregen de kinderen vanaf groep 1
twee boeken per week mee en moesten de ouders aftekenen of de kinderen de boeken gelezen
hadden. De huidige school van Hildes kinderen heeft geen schoolbibliotheek en “dat betekent dat
er meer bij de ouders neergelegd wordt in de verantwoordelijkheid voor het lezen. In Nederland
heb je dan wel weer een openbare bibliotheek die heel goed is.”
Anna krijgt geen tips van school, “Soms vraag ik wel aan andere ouders: goh, wat lezen jouw
kinderen nu en heb je nog goede tips?” Ook Peter krijgt geen tips van school. Hij leest vooral oude
strips voor die nog van hem zelf zijn en haalt wel eens voorleesboeken in de bibliotheek.
Het belang van de bibliotheek
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De ouders hechten veel belang aan de bibliotheek. Henk vindt de bibliotheek “sowieso belangrijk,
voor jong en oud, voor de hele gemeenschap.” Hij en zijn vrouw komen er niet zozeer voor
zichzelf, maar vooral voor de kinderen. Ook Anna en David vinden de bibliotheek belangrijk: “Het
is zonde om boeken te kopen, je leest ze toch maar een keer.” Voor Anna en David was de
bibliotheek bovendien een ‘uitje’ toen ze nog in Amsterdam woonden: “als het regende gingen
we naar de bieb want daar kon je lekker spelen en boekjes lezen.” Nu bestellen ze boeken via het
internet en halen ze boeken op in de kleine dependance in de buurt. Rafiq vindt de bibliotheek
belangrijk voor kinderen en voor hemzelf, voor het vinden van goede websites en online boeken
en om de Nederlandse taal te leren. Online lezen is voor hem belangrijk, omdat hij moeilijk aan
Arabische boeken kan komen. Voor Hilde is de ‘nieuwe’ bibliotheek in haar stad “echt een
ontmoetingsplek, dat vind ik heel prettig. Er is een café en een speelhoek waar de kinderen
kunnen hangen met hun boek. Ik kom in de bibliotheek eigenlijk altijd wel iemand tegen die ik
ken.” Peter en Jessie komen niet vaak in de bibliotheek, maar vinden de bibliotheek belangrijk
voor mensen die geen boeken kunnen kopen. Hun zoon komt er iedere week met zijn
grootouders, op de vaste dag waarop zij op hem passen. Elvira is erg enthousiast over de mooie
nieuwe schoolbibliotheek in de school van haar kinderen; de boeken mogen weliswaar niet mee
naar huis, “maar het stimuleert wel om te lezen.”
Het belang van leesbevordering op school
Ouders vinden het belangrijk dat de school het lezen stimuleert. Hilde zegt: “Een groot deel van
je schoolontwikkeling is dat je kunt lezen. Als kinderen niet goed kunnen lezen, kunnen ze ook
niet goed rekenen omdat ze de sommen niet goed kunnen begrijpen. Het is niet alleen het
verhaal, het is ook goed kunnen lezen. Als je geen lol hebt in lezen wordt de rest ook heel
moeilijk, bijvoorbeeld geschiedenis of aardrijkskunde.”
Henk vindt dat de school dit goed aanpakt: “Ze vragen de kinderen wat hen aanspreekt en geven
dan tips over welk boek geschikt voor ze is. Als ze met een onderwerp bezig zijn op school, dan
vind ik het goed dat de school kinderen helpt met het uitzoeken van een bijpassend boek. Dan
gaat het onderwerp ook meer leven.” Ook Anna vindt dat de school het goed aanpakt: “Wat ik
heel goed vind is dat er op school iedere ochtend een half uur wordt gelezen. Kinderen die het
nog niet zo goed kunnen lezen in groepjes, onze kinderen mogen hun eigen boek meenemen. Dat
doen ze dan ook graag.”
Volgens Elvira is er op school te weinig aandacht voor leesplezier: “Het is belangrijk dat de
kinderen enthousiast gemaakt worden voor lezen, meer dan het technische lezen. De focus ligt
soms wel heel erg op het tempo en het technische aspect en veel minder op plezier in lezen.”
Rafiq vindt het belangrijk dat de school stimuleert en niet dwingt: “Het is denk ik belangrijk dat
school niet dwingt om te lezen. De leerkracht moet een goed verhaal vertellen en kinderen
enthousiast maken: ‘Ik heb hier een fantastisch boek, wie wil het meenemen of lezen?’ De leraar
moet echt goed het plezier van boeken uit kunnen leggen. Hij moet ook echt goed weten wat de
leerlingen leuk vinden.” De relatie van de leerkracht met de kinderen speelt hierbij een grote rol,
zegt Rafiq: “Vorig jaar had mijn jongste kind een hele goede leraar. Hij kende haar goed en
daardoor gaf hij goede boeken aan haar; hij wist wat ze leuk vond. Die boeken ging ze dan ook
echt lezen. De relatie met het kind is heel belangrijk. Als die goed is, zullen kinderen dingen van
leraren aannemen.”
Hoe kunnen ouders het lezen beter stimuleren
Diverse ouders verwijzen naar digitale technologie om het lezen aantrekkelijker te maken voor
kinderen. Henk zegt bijvoorbeeld: “We zouden lezen op andere manieren kunnen aanbieden,
zoals via de laptop. Dat spreekt kinderen meer aan. Ze kunnen dan bijvoorbeeld teksten opzoeken
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via internet. Hoewel ze op de laptop toch liever naar een filmpje kijken.” Het is ook zaak dat
ouders volhouden met het lezen te stimuleren, stelt Anna: “Boeken waarvan je weet dat ze
aanspreken, kun je blijven aanbieden. Of ze er dan iets of niks mee doen is dan weer een tweede.
Als je echt plezier hebt gehad in lezen in je kinderjaren, zoals ik ook zie bij onze jongens, dan komt
lezen wel weer een keer terug. Maar het kan misschien wel tijdelijk op de achtergrond raken.”
Volgens Hilde zou de school ook andere manieren van leesbevordering kunnen inzetten, zoals
toneelstukken. Peter zegt: “Boeken in huis hebben, lid zijn van de bibliotheek, dat zou eigenlijk
verplicht moeten zijn als ouders hun kind inschrijven op school.”
De ouder als voorbeeld
Hoewel ouders zich bewust zijn van het belang van lezen, en soms ook van hun eigen
voorbeeldrol, vinden ze zichzelf niet altijd een goed voorbeeld. Henk ziet dit ook als mogelijke
reden dat zijn kinderen niet erg warm lopen voor het lezen van boeken: “Als je zelf veel leest,
nemen de kinderen dat denk ik sneller over. Bij ons is dat minder aanwezig, het zit niet zo in de
genen, en is het voor de kinderen dus minder aantrekkelijk.”
Ook al neemt de invloed van ouders af naarmate kinderen ouder worden, toch blijft de
voorbeeldrol belangrijk, zegt David: “Op een gegeven moment heb je minder invloed op wat
kinderen doen. Het enige wat je dan kunt doen, is het goede voorbeeld geven. Als kinderen zien
wat lezen voor jou betekent, is dat wel iets dat bevestigend werkt.”
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
Het leesonderwijs op school
De informatie die ouders krijgen over het lezen van hun kind heeft vaker betrekking op het leren
lezen dan op het leesplezier. De school informeert ouders er bijvoorbeeld over dat hun kind extra
lessen krijgt om sneller te leren lezen, of dat het kind wordt getoetst voor dyslexie. Hilde krijgt
ook tips om thuis te oefenen: “Ik heb pas een tienminutengesprek gehad, wat ik wel grappig
vond was dat ze vertelden in de klas aan maatjeslezen te doen. Een leuke tip vond ik ook dat ze
zeiden dat we er als ouders voor moesten zorgen dat de kinderen iets ‘makkelijks’ hebben om te
lezen, bijvoorbeeld een Donald Duck of een stripboek. Daarnaast zouden we een ingewikkeld en
spannend verhaal voor kunnen lezen en daarnaast nog een boek wat net een beetje moeilijk is en
dat we samen zouden kunnen lezen.” Elvira wordt voldoende geïnformeerd en krijgt genoeg
mogelijkheden om vragen te stellen maar vindt de druk voor kinderen erg hoog, ook als ze heel
jong zijn. Maar ouders worden niet altijd geïnformeerd. Zo zegt Anna: “In groep 4/5 bleek dat de
oudste fouten maakte, daar wisten wij eigenlijk niets van. We kregen dat niet te horen.”
Rafiq constateert dat zijn kinderen lezen moeilijk vinden, vooral begrijpend lezen: “Ze begrijpen
veel woorden niet, daarom moeten ze een woordenboek gebruiken om goed begrijpend te
kunnen lezen.” Zijn twee oudste dochters zijn toen hij in 2015 naar Nederland kwam opgevangen
in een Internationale Schakelkas, maar hebben volgens hem niettemin “een aantal stappen
gemist, waardoor ze het lezen moeilijk vinden.”
Wie is verantwoordelijk voor het leren lezen?
De ouders zijn hierover vrij duidelijk: dat kinderen goed leren lezen is een gedeelde
verantwoordelijkheid van de school en de ouders. Henk zegt hierover: “Als je tips en instructies
van de school krijgt, dan is het de verantwoordelijkheid van de ouders om daar thuis mee aan de
slag te gaan.” Ook David ziet een duidelijke rol voor ouders: “De school kan nog zo zijn best doen,
als het thuis niet opgepakt wordt dan maak je het voor een kind heel moeilijk om ook echt te
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gaan lezen en meters te maken. School is heel belangrijk voor de basis van lezen, maar om het
lezen echt te bestendigen moet je thuis leestijd faciliteren.”
Ook de bibliotheek heeft een rol bij het leren lezen, vindt Henk: “De bibliotheek moet een
geschikt aanbod hebben voor de kinderen. Het is daarom belangrijk dat er jonge mensen werken
die de boeken uitzoeken. Zij weten vaak beter wat de interesses zijn van kinderen.” De
bibliotheek heeft vooral een ondersteunende rol, vindt Hilde: “De bibliotheek is faciliterend, ik
denk niet dat zij een verantwoordelijk kunnen nemen daarin.”
Oorzaken van dalende leesvaardigheid
Ouders zijn unaniem in de mening dat het concurrerende aanbod van games en sociale media het
vaak wint van het lezen van boeken. Kinderen hebben het ook veel te druk, zegt David: “Als ze
wat willen afspreken, kunnen ze pas over twee dagen bijvoorbeeld. Kinderen hebben al een
agenda, lijkt het, met clubs, sporten, afspraken, en dat moet allemaal op elkaar afgestemd
worden. Je ziet ook dat ouders bijvoorbeeld allebei werken en kinderen naar de opvang sturen.
Dat is geen geschikte plek om te lezen, dat is vaak veel te chaotisch. Er zijn minder momenten
voor kinderen om te lezen.”
Er ligt ook een oorzaak bij de opvoeders zelf, zegt Elvira: “Het ligt ook bij de opvoeders, die lezen
ook minder. Dat voorbeeld is toch heel belangrijk. Met alles, maar ook hiermee.” En ook ouders
hebben het soms te druk, vinden Peter en Jessie: “Ze hebben er ook niet altijd tijd voor. Als je om
zes uur thuiskomt en je kind moet om zeven uur naar bed, dan ga je niet zeggen: ga nog een
uurtje lezen.”
Oplossingen voor dalende leesvaardigheid
Sommige ouders wijzen naar hun eigen rol als opvoeder om het gebruik van nieuwe media te
beperken. Zo zegt Anna: “Spelcomputers, telefoons en tablets hebben er een rol in. Er zijn veel
gezinnen waarin bewust omgegaan wordt met schermen en er zijn gezinnen waar dat minder
gebeurt. Als wij onze jongens niet zouden begrenzen in schermtijd, zouden zij ook veel meer
filmpjes kijken, spelletjes spelen, et cetera.” Hilde heeft de iPad zelfs ontoegankelijk gemaakt voor
haar kinderen: “Ik heb de iPad vergrendeld onder een code die de kinderen niet kennen. Als ik dat
niet zou doen zitten ze de hele dag achter dat ding.”
Een ander gebruik van nieuwe technologie zou ook een uitkomst kunnen bieden om het lezen te
stimuleren, vinden sommige ouders. Door technologie in te zetten ten behoeve van het lezen, kan
het lezen juist weer aantrekkelijker gemaakt worden, bijvoorbeeld door tekst, beeld en muziek te
combineren.

Samenvatting van de interviews
•

•

•
•

Alle geïnterviewde ouders lezen voor en vinden voorlezen en lezen belangrijk. De meeste
ouders lezen voor omdat ze het leuk vinden, niet met een ander doel. Zij zijn zich wel
bewust van het effect van voorlezen op de taalontwikkeling.
Alle ouders vinden lezen belangrijk, om verschillende redenen. Dat ouders lezen
belangrijk vinden betekent niet per se dat zij zelf veel lezen of dat hun kinderen veel
lezen. Verscheidene ouders geven aan de kinderen niet gedwongen moeten worden om
te lezen.
De ouders praten weinig met hun kinderen over boeken en over lezen. Dit geldt ook voor
ouders die zelf graag en veel lezen.
Ouders die zelf veel lezen, zijn meer geneigd om boeken aan hun kinderen cadeau te
doen.
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•
•
•
•
•
•

Ouders krijgen weinig tips van scholen op het gebied van leesbevordering. De meeste
ouders zijn tevreden over de manier waarop de school hun kinderen stimuleert tot lezen.
Alle ouders vinden de bibliotheek belangrijk, ongeacht of ze er geregeld gebruik van
maken.
Alle ouders vinden dat zij, naast de school, ervoor verantwoordelijk zijn dat hun kind goed
leert lezen.
Over het leesonderwijs op school lopen de ervaringen en meningen van ouders uiteen.
Geen enkele ouder vindt zichzelf een slecht voorbeeld voor hun kind als het gaat om
lezen. Dit geldt ook voor ouders die zelf weinig lezen.
Ouders wijzen unaniem naar digitale media als belangrijke oorzaak van de dalende
leesvaardigheid. Ook drukte, bij kinderen en ouders, wordt als oorzaak genoemd.
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4.

Voortgezet onderwijs

4.1 Leerlingen
4.1.1 Monitorgegevens
Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs speelt de taalvaardigheid van leerlingen een grote
rol. Algemeen kan gesteld worden dat leerlingen die relatief laag scoren op taal op de eindtoets in
groep 8, een grotere kans hebben om door te stromen naar het vmbo, terwijl leerlingen die
relatief hoog scoren op taal eerder zullen doorstromen naar havo/vwo.
Aan het einde van de basisschool neemt het plezier in lezen geleidelijk af, zoals we eerder in de
gegevens van de monitor dBos primair onderwijs zagen (zie ook Huysmans, 2013). De vraag is in
hoeverre deze trend zich voortzet in het voortgezet onderwijs. Treffen we op het vmbo meer
leerlingen aan die een hekel hebben aan lezen en vinden we de leesliefhebbers vooral op
havo/vwo? Wat zijn de leesvoorkeuren van leerlingen in het voortgezet onderwijs? En wat doet
het verplicht lezen in het voortgezet onderwijs met het leesplezier?
Deze vragen kunnen voor een deel beantwoord worden met informatie uit de monitor dBos
vmbo, die gegevens bevat over het leesgedrag van 12.376 leerlingen van 71 vmbo-locaties.
Daarnaast beschikken we over informatie over 557 leerlingen van vijf havo/vwo-scholen, die
hebben deelgenomen aan een traject waarin een pilot-monitor Lezen voor de lijst is ontwikkeld.
Hoewel deze gegevens minder representatief zijn dan die van de vmbo-monitor, gaat het toch om
een substantieel aantal respondenten, zodat de informatie wel een indruk geeft van het
leesgedrag van deze leerlingen. We zullen daarom ook naar deze gegevens verwijzen.
Leesplezier
Een ruime meerderheid van de vmbo-leerlingen (62 procent) geeft aan niet van lezen te houden.
Bij de jongens is dit zelfs 72 procent. Uit figuur 31 blijkt dat het leesplezier in de loop van de vier
leerjaren geleidelijk daalt. In het eerste leerjaar staat nog 46 procent positief tegenover lezen, in
het vierde leerjaar is dat gedaald naar 29 procent.

Figuur 31: Hoe vmbo-leerlingen het vinden om een boek te lezen, monitor dBos vmbo meting 2017-2018
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Van de havo/vwo-leerlingen in de pilot-monitor dBos Lezen voor de lijst staat een meerderheid
van 56 procent positief tegenover lezen. De meerderheid wordt bepaald door de meisjes, zoals
blijkt uit figuur 32. Van de meisjes staat 69 procent positief tegenover het lezen ‘als het niet voor
de lijst is’, bij de jongens is dat 37 procent.

Figuur 32: Wat leerlingen havo/vwo vinden van ‘niet voor de lijst’ lezen, pilot-monitor dBos Lezen voor de lijst, meting 2018

Het beeld verandert bij de vraag naar wat havo/vwo-leerlingen vinden van het lezen voor lijst
(‘lezen voor het eindexamen/leesdossier’). Een meerderheid van 69 procent geeft aan het lezen
voor de lijst ‘vervelend’ of ‘niet zo leuk’ vinden. Figuur 33 laat zien dat zowel de jongens als de
meisjes hier in meerderheid negatief tegenover staan. Toch zijn er verschillen. Van de meisjes
vindt 37 procent het ‘best leuk’ om te lezen voor de lijst; van de jongens is dat 14 procent. Van de
jongens vindt 30 procent het ‘vervelend’ om te lezen voor de lijst; van de meisjes is dit 13
procent.
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Figuur 33: Wat leerlingen havo/vwo vinden van het lezen voor het examen, pilot-monitor dBos Lezen voor de lijst, meting 2018

Leesfrequentie
Bijna de helft (46 procent) van de vmbo-leerlingen in de monitor zegt ‘nooit’ thuis een boek te
lezen (bij de jongens is dit 54 procent). Uit figuur 34 blijkt dat het lezen thuis in de loop van de vier
leerjaren afneemt. In het eerste leerjaar lezen twee van de drie leerlingen (67 procent) ‘vaak’ of
‘soms’ thuis een boek; in het vierde leerjaar is dit gedaald tot 41 procent (bij de jongens 31
procent; niet in deze figuur).

Figuur 34: Frequentie van thuis boeken lezen door vmbo-leerlingen, monitor dBos vmbo meting 2017-2018

Figuur 35 laat zien hoe vaak havo/vwo-leerlingen zeggen thuis een boek voor hun plezier te lezen.
Iets meer dan een kwart (28 procent) doet dit ‘nooit’; 30 procent doet dit ten minste 1 keer per
maand; 8 procent doet dit dagelijks.
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Figuur 35: Frequentie van boeken lezen in de vrije tijd door havo/vwo leerlingen, pilot-monitor dBos Lezen voor de lijst, meting 2018

Soorten boeken
Jongens en meisjes op het vmbo verschillen sterk in hun leesgedrag, zoals blijkt uit figuur 36. Als
jongens een boek pakken, dan is dat meestal een strip of graphic novel (61 procent); meisjes
hebben hier veel minder belangstelling voor (27 procent). De meisjes pakken meestal een roman
(66 procent); bij de jongens scoort de roman veel lager (28 procent). Opvallend is ook de voorkeur
voor tijdschriften bij meisjes (52 procent, versus 32 procent bij de jongens) en de voorkeur voor
informatieboeken bij jongens (23 procent, versus 12 procent bij de meisjes). Voor gedichten en
luisterboeken is nauwelijks belangstelling.

Figuur 36: Soorten boeken die gelezen worden door jongens en meisjes op het vmbo, monitor dBos vmbo meting 2017-2018
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Uit figuur 37 blijkt dat havo/vwo-leerlingen vooral romans lezen. Zowel bij de jongens (40
procent) als bij de meisjes (ruim 80 procent) worden romans het meest genoemd. Jongens
hebben een sterkere voorkeur dan meisjes voor strips/graphic novels en informatieboeken;
meisjes hebben een sterkere voorkeur dan jongens voor tijdschriften. Voor gedichten is
nauwelijks belangstelling.

Figuur 37: Soorten boeken die gelezen worden door jongens en meisjes op havo/vwo, pilot-monitor dBos Lezen voor de lijst, meting 2018
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Hoe kom je aan boeken
Figuur 38 toont hoe vmbo-leerlingen aan de boeken komen die zij lezen. ‘Boeken lezen die we
thuis hebben’ wordt het meest genoemd (43 procent), gevolgd door ‘boeken halen bij de
openbare bibliotheek’ (37 procent) en ‘boeken halen bij de mediatheek in school’ (27 procent).
Ongeveer een kwart van de leerlingen zegt boeken cadeau te krijgen (24 procent) of te kopen (25
procent).

Figuur 38: Hoe vmbo-leerlingen aan boeken komen, monitor dBos vmbo, meting 2018-2018
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Figuur 39 laat zien hoe havo/vwo-leerlingen aan boeken zeggen te komen. Boeken lenen wordt
het meest genoemd, in de openbare bibliotheek (51 procent) en de mediatheek (47 procent). Ook
‘boeken lezen die we thuis hebben’ wordt veel genoemd, door 45 procent van de leerlingen.
Boeken cadeau krijgen of kopen wordt genoemd door respectievelijk 32 en 26 procent van de
leerlingen.

Figuur 39: Hoe havo/vwo-leerlingen aan boeken komen, pilot-monitor dBos Lezen voor de lijst, meting 2018

Onderwerpen
Jongens en meisjes op het vmbo lezen deels over dezelfde, deels over verschillende onderwerpen.
De top vijf voor meisjes bestaat achtereenvolgens uit: spanning en avontuur (53 procent),
meisjesboeken (44 procent), liefde en romantiek (43 procent), humor/comedy en vriendschap
(beide categorieën 41 procent) en films (38 procent). Voor de jongens bestaat de top vijf uit:
spanning en avontuur (52 procent), oorlog (51 procent), humor/comedy (45 procent), sport (44
procent) en films (38 procent). Meisjes hebben ook een sterkere voorkeur dan jongens voor de
onderwerpen ‘familierelaties’ (18 versus 2 procent), ‘levensverhalen’ (30 versus 9 procent) en
waargebeurde verhalen (37 versus 17 procent). Jongens hebben meer interesse dan meisjes in
‘geschiedenis’ (23 versus 12 procent). Opvallend is dat ‘young adult’ laag scoort bij jongens en
meisjes (respectievelijk 12 en 4 procent).
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Top vijf meisjes vmbo
1. Spanning en avontuur
2. Meisjesboeken
3. Liefde en romantiek
4. Humor/comedy en vriendschap
5. Films
Top vijf meisjes havo/vwo
1. Liefde en romantiek
2. Spanning en avontuur
3. Mysterie/misdaad
4. Waargebeurde verhalen
5. Vriendschap

Top vijf jongens vmbo
1. Spanning en avontuur
2. Oorlog
3. Humor/comedy
4. Sport
5. Films
Top vijf jongens havo/vwo
1. Science fiction
2. Fantasy
3. Mysterie/misdaad
4. Spanning en avontuur
5. Oorlog

Tips krijgen
Figuur 40 toont dat vmbo-leerlingen vooral tips voor leuke boeken krijgen van hun ouders (28
procent), van vrienden of vriendinnen (21 procent), van de docent Nederlands (17 procent) en
van hun broers of zussen (12 procent). Andere docenten dan de docent Nederlands en
bibliotheekpersoneel worden nauwelijks genoemd; 43 procent van de leerlingen zegt van
‘niemand’ tips voor leuke boeken te krijgen. Verschillen tussen jongens en meisjes (niet in deze
figuur) zijn niet groot, behalve voor de categorie ‘vrienden of vriendinnen’; die wordt door
genoemd door 31 procent van de meisjes en 12 procent van de jongens.

Figuur 40: Herkomst van tips voor leuke boeken bij vmbo-leerlingen, monitor dBos vmbo meting 2017-2018
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Figuur 41 laat zien van wie havo/vwo-leerlingen tips krijgen voor leuke boeken. Vrienden en
vriendinnen worden het meest genoemd (36 procent), gevolgd door ouders/opvoeders (34
procent). Docenten Nederlands worden genoemd door 23 procent. Andere docenten en
bibliotheekpersoneel worden nauwelijks genoemd; 31 procent geeft aan van ‘niemand’ tips te
krijgen

Figuur 41: Herkomst van tips voor leuke boeken bij havo/vwo-leerlingen, pilot-monitor dBos Lezen voor de lijst, meting 2018

Bezoek schoolbibliotheek/mediatheek
Aan vmbo-leerlingen op scholen met een schoolbibliotheek/mediatheek is gevraagd hoe vaak zij
die uit eigen beweging bezoeken. Van de leerlingen geeft 44 procent aan dit ‘nooit’ te doen; 26
procent gaat minstens een keer per maand. Figuur 42 laat zien dat het bezoek aan de
schoolbibliotheek/mediatheek afneemt in de loop van de vier leerjaren: het percentage leerlingen
dat zegt ‘nooit’ naar de schoolbibliotheek/mediatheek te gaan neemt toe van 37 procent in het
eerste leerjaar naar 58 procent in het vierde leerjaar. De dalende trend doet zich zowel bij
jongens als bij meisjes voor.
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Figuur 42: Bezoek schoolbibliotheek/mediatheek door vmbo-leerlingen, monitor dBos vmbo meting 2017-2018

Figuur 43 geeft weer hoe vaak havo/vwo-leerlingen zeggen naar de schoolmediatheek te gaan; 6
procent doet dit ‘nooit’; twee op de drie (66 procent) gaan minstens een keer per maand.

Figuur 43: Bezoek schoolmediatheek door havo/vwo-leerlingen, pilot-monitor dBos Lezen voor de lijst, meting 2018

Medium
Een grote meerderheid van de vmbo-leerlingen geeft de voorkeur aan het papieren boek boven ebooks of luisterboeken: 70 procent verkiest het papieren boek. Figuur 44 laat zien dat meisjes een
iets sterkere voorkeur voor het papieren boek hebben dan jongens (78 versus 65 procent). Het
beeld is voor alle leerjaren ongeveer hetzelfde.
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Figuur 44: Voorkeur voor leesmedium onder vmbo-leerlingen, monitor dBos vmbo meting 2017-2018

Uit figuur 45 blijkt dat ook een grote meerderheid (88 procent) van havo/vwo-leerlingen een
voorkeur heeft voor het papieren boek.

Figuur 45: Voorkeur voor leesmedium onder havo/vwo-leerlingen, pilot-monitor dBos Lezen voor de lijst, meting 2018

Conclusie
Uit de informatie uit de monitor dBos en de pilot-monitor Lezen voor de lijst komen duidelijke
trends naar voren, evenals duidelijke verschillen tussen jongens en meisjes en tussen leerlingen
van vmbo en leerlingen van havo/vwo.
Op het vmbo zien we al in het eerste leerjaar een overwegend negatieve houding ten opzichte
van lezen. Het lijkt erop dat de leerlingen die in het primair onderwijs uitvallen op leesplezier
oververtegenwoordigd zijn in het vmbo. Verder zien we in het vmbo dezelfde trends als in het
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primair onderwijs: de animo voor lezen neemt (verder) af in de hogere leerjaren en jongens zijn
minder enthousiast voor lezen dan meisjes. De dalende trend is ook zichtbaar bij leesfrequentie
en bezoek aan de schoolbibliotheek/mediatheek. De verschillen in voorkeur voor soorten boeken
tussen vmbo-jongens en meisjes komen overeen met die in het primair onderwijs, maar zijn nu
groter. De lage animo voor lezen verklaart mogelijk de lage responspercentages bij de vraag naar
leesvoorkeuren en de vraag naar de herkomst van leesboeken. Wie weinig leest, heeft hierover
immers ook minder te melden. Dat meer dan vier op de tien vmbo-leerlingen zeggen van niemand
tips voor leuke boeken te krijgen past eveneens in dit beeld. Voor flink wat vmbo-leerlingen is
lezen kennelijk geen gespreksonderwerp.
De verschillen tussen vmbo-leerlingen en havo/vwo-leerlingen bevestigen de indruk dat lezers
vaker te vinden zijn in de hogere onderwijstypes. Van de havo/vwo-leerlingen in de monitor geeft
een meerderheid aan positief te staan tegenover lezen. Daar moet bij aangetekend worden dat
het beeld kantelt zodra er wordt gevraagd naar het lezen voor het eindexamen; daar staan ruim
twee op de drie scholieren negatief tegenover. De afwezigheid van een verplichting is kennelijk
sterk bepalend voor de ervaring van leesplezier. Niettemin geeft ‘slechts’ 28 procent van de
havo/vwo-leerlingen aan ‘nooit’ in de vrije tijd voor het plezier te lezen; onder de vmbo-leerlingen
is dit 46 procent. De verschillen tussen jongens en meisjes op havo/vwo vertonen hetzelfde
patroon als die op het vmbo: meisjes vinden lezen leuker en lezen vaker. Havo/vwo-leerlingen zijn
er meer aan gewend dan vmbo-leerlingen om boeken te lenen uit de openbare bibliotheek
(respectievelijk 51 en 37 procent) of uit de mediatheek (respectievelijk 47 en 27 procent); van de
havo/vwo-leerlingen zegt 6 procent ‘nooit’ in de mediatheek te komen (versus 44 procent van de
vmbo-leerlingen). De havo/vwo-leerlingen zijn dus niet alleen gemotiveerder als lezers, maar ook
actiever als leners; tevens krijgen zij vaker dan vmbo-leerlingen boeken cadeau (32 versus 24
procent). De top vijf met leesvoorkeuren van vo-leerlingen vertonen overeenkomsten en
verschillen. ‘Spanning en avontuur’ staat in de top vijf van jongens en meisjes op vmbo en
havo/vwo; ‘liefde en romantiek’ staat in de top vijf van meisjes (vmbo en havo/vwo); ‘oorlog’
staat in de top vijf van jongens (vmbo en havo/vwo); ‘humor’ en ‘films’ staan in de top vijf van
vmbo-leerlingen (jongens en meisjes); ‘mysterie en misdaad’ staat in de top vijf van havo/vwoleerlingen (jongens en meisjes). Onder havo/vwo-leerlingen zijn vrienden en vriendinnen de
belangrijkste tipgevers voor leuke boeken (36 procent, versus 21 procent onder vmbo-leerlingen)
en geeft 31 procent aan van ‘niemand’ tips te krijgen (versus 43 procent onder vmbo-leerlingen).
Zowel havo/vwo- als vmbo-leerlingen hebben in grote meerderheid een voorkeur voor het
papieren boek boven het e-book of luisterboek.
Hieronder vullen we dit kwantitatieve beeld van leerlingen die op het voortgezet onderwijs zitte
uit de monitor dBos aan met kwalitatieve gegevens uit gesprekken met leerlingen. De
bovenstaande facetten van leesbevorderend gedrag komen hierbij ook aan bod, naast andere
onderwerpen die te maken hebben met leesplezier, leesvaardigheid, leesbevordering, taalbeleid,
taalonderwijs en laaggeletterdheid.

4.1.2 Interviews met leerlingen voortgezet onderwijs
De relatie tussen leesvaardigheid en leesplezier
Het belang van lezen
Driekwart van de gesproken vo-leerlingen vindt lezen belangrijk. Zij noemen vaak meer dan één
reden, overigens allemaal van verschillende aard. Leerlingen vinden lezen belangrijk om goed te
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kunnen (blijven) lezen, om dingen te begrijpen, om algemene kennis op te doen en om goed te
kunnen voorlezen (handig bij het oppassen). Ze noemen ook vaak het belang voor de
taalontwikkeling (grotere woordenschat, beter Nederlands spreken en begrijpend lezen) en het
belang voor de toekomst. Sofi (14 jaar, vwo, leerjaar 3) zegt: “Ja, lezen is belangrijk voor later.
Want als je gaat studeren moet je veel en dikke boeken lezen en het helpt als je dat al gewend
bent. Voor nu is het ook wel belangrijk, dat je mee kunt komen op school. Van lezen krijg je toch
algemene kennis en onze Nederlands docent zegt ook dat je van lezen beter Nederlands gaat
begrijpen en de grammatica dan beter snapt.” Opvallend is dat aspecten van functioneel lezen
alleen door vmbo-leerlingen worden genoemd. “Ook ik vind het belangrijk. Lezen is voor alles
nodig. Bijvoorbeeld voor het gamen, borden lezen, ondertiteling van films en posters lezen”,
aldus Berat (15 jaar, vmbo kader, leerjaar 3).
Een kwart van de leerlingen (allen vmbo-leerlingen) zegt dat ze lezen niet zo belangrijk vinden en
het daarom ook niet meer zo vaak doen. Deze leerlingen zeggen vaak wel dat ze vroeger meer
gelezen hebben. Ahmed (13 jaar, vmbo-kader, leerjaar 2) vond lezen vooral vroeger en ook voor
later belangrijk. “Als je klein bent, is lezen wel echt heel belangrijk. Nu vind ik het iets minder
belangrijk. Nu lees ik alleen de ondertitels van films. Voor later vind ik het wel belangrijk. Als je
het niet onderhoudt, raak je de vaardigheid kwijt.” Sommige leerlingen zeggen heel duidelijk dat
ze wel lezen, maar niet van boeken houden. “Boeken lezen vind ik niet belangrijk, misschien ooit
in mijn leven, maar nu niet. Die zinnen worden niet meer gebruikt, joh! Ik weet wel wat ze
betekenen, maar niemand zegt toch zoiets...?” (Tygo, 14 jaar, vmbo-kader, leerjaar 3). Berat sluit
zich hierbij aan en zegt: “Boeken lezen vind ik niet relevant. Boeken lezen op papier is ouderwets,
dat doe ik niet. Ik lees alles online. De krant lees ik ook online.”
De helft van de gesproken vo-leerlingen vindt van zichzelf, om bovengenoemde redenen, dat ze
eigenlijk meer zouden moeten lezen. Dit zijn zowel havo/vwo als vmbo-leerlingen. Andere zaken
worden echter soms belangrijker of urgenter gevonden dan lezen.
Lezen en schoolprestaties
De helft van de vo-leerlingen denkt dat veel lezen voordelig uitpakt voor je schoolcarrière en je
cijfers. Deze groep leerlingen denkt vooral dat het hen gaat helpen bij Nederlands, omdat ze dan
bijvoorbeeld meer woorden kennen, beter begrijpend kunnen lezen en “omdat je dan weet hoe
je bepaalde woorden moet schrijven”, aldus Berat. Dat wil overigens nog niet zeggen dat ze dan
ook meer gaan lezen. “Als ik meer zou lezen, zou ik wel betere cijfers kunnen halen ja, maar nu
haal ik ook goede cijfers dus is het niet nodig”, aldus Rachida (13 jaar, vmbo-basis, leerjaar 2). De
andere helft van de leerlingen is er niet zo zeker van dat lezen je cijfers op school positief
beïnvloedt. Dit betreft zowel havo/vwo als vmbo-leerlingen. “Ik denk niet dat ik nu hogere cijfers
zou halen als ik meer zou lezen. Ik weet het eigenlijk niet… Dat verschilt per persoon. De beste
leerlingen uit de klas zijn ook geen lezers, dus het komt niet door het lezen denk ik” (Esmee, 16,
havo, leerjaar 4). Een aantal leerlingen denkt dat de leerwinst afhangt van het soort boeken.
“Moordboeken, daar ga je geen dingen uit leren” (Savannah, 12 jaar, vmbo-tl, leerjaar 1).
Leesplezier en leesbevordering
Lezen
Slechts enkele leerlingen geven aan lezen ‘niet altijd saai te vinden’, of eigenlijk wel leuk te vinden
(als ze maar een leuk boek hebben) of lezen zelfs ‘cool’ te vinden. De meeste vo-leerlingen vinden
lezen echter niet leuk en doen dit niet vrijwillig ‘voor hun lol’, zoals ze zelf zeggen. Onder deze
‘onwillige’ lezers zitten veel vmbo-leerlingen. Zij vinden lezen op school echt niet leuk en
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“niemand in de klas vindt lezen leuk” volgens hen. Een deel van deze leerlingen zegt overigens dat
ze thuis wel lezen (bijvoorbeeld online horrorverhalen of online de krant).
Het beeld over lezen is overigens niet altijd zo negatief, als het in eerste instantie overkomt.
Sommige leerlingen lezen alleen omdat het moet voor school (maar ze doen het dan wel),
sommige leerlingen vinden alleen digitaal lezen leuk (vooral lezen met Wattpad is meerdere
malen genoemd), sommige leerlingen lezen alleen vrijwillig op vakantie, sommige leerlingen
ervaren wel leesplezier als ze precies ‘het goede’ boek hebben, sommige leerlingen moeten er
altijd even doorheen in het begin van het boek, maar vinden het daarna wel leuk.
De meeste leerlingen denken dat er over vijftig jaar nog steeds boeken zijn, vooral e-books voor
de jeugd en papieren boeken voor de ‘oudere’ mensen. Lezen en kennis uit boeken blijft altijd
belangrijk, denken ze. Esmee verwoordt het als volgt: “Een samenleving zonder boeken bestaat
niet. Boeken zullen altijd blijven bestaan, hoewel er meer e-books zullen komen. Het is net als
met pen en papier. Hoeveel computers er ook nu ook zijn, pen en papier zal altijd gebruikt
worden.”
De geïnterviewde leerlingen zijn ongeveer gelijk verdeeld over hun voorkeur om wel of niet
digitaal te lezen. Ze zien voor- en nadelen van lezen op papier of lezen vanaf een device. Het
luisteren naar digitale boeken komt sporadisch onder vo-leerlingen voor; wel eens op vakantie of
bij een dyslectische leerling. De meeste leerlingen lezen in het Nederlands, veel vo-leerlingen ook
in het Engels (zowel vmbo als havo/vwo-leerlingen) en één leerling meldt dat hij ook Turkse
boeken leest. Opvallend tot slot is dat leerlingen melding maken van het zelf schrijven van
boeken. Savannah: “We schrijven wel zelf boeken op Wattpad, dat is echt leuk. Daar praten we
ook over met elkaar. Ik heb zelf ook een boek geschreven. Dat was echt wel leuk eigenlijk.”
Waarom wordt er minder gelezen?
Nagenoeg alle leerlingen zeggen dat ze op de basisschool meer lazen dan op het vo. “Bij mij klopt
het wel”, zegt Sofi. “Op de basisschool las ik meer. Nu lees ik alleen als het moet en soms in de
vakantie. Tijdschriften lees ik soms wel.”
Voor deze ‘ontlezing’ geven leerlingen meerdere redenen. Op de basisschool waren er meer
leuke boeken en mocht je zelf boeken van huis meenemen (en dat maakte lezen leuker), in het
po mocht je nog niet zo vaak op je mobiel. Ook social media, Netflix en drukte door deadlines op
school worden als oorzaak van de teruglopende leesfrequentie genoemd. “Op de basisschool las
ik nog best veel (maar niet een boek per week of zo hoor). Ik denk toch dat er minder gelezen
wordt door al die social media. En ‘s avonds allemaal series kijken. We hebben het verder ook
gewoon druk op school; veel deadlines en projecten”, aldus Esmee. “Lezen is wel belangrijk.
Maar als ik dan naar bed ga en ik denk ‘zal ik een boek pakken of nog even op m’n telefoon, nou,
dan is de keus snel gemaakt”, aldus Zoë (16 jaar, vmbo-tl, leerjaar 4). Xavi (15 jaar, vmbo kader,
leerjaar 3) zegt dat” hij andere dingen dan lezen toch leuker vindt, bijvoorbeeld gamen en zijn
mobiel.” Owen (15 jaar, vmbo kader, leerjaar 3) vertelt dat “het vaak niet tot lezen komt, door
bijvoorbeeld huiswerk of bijbaan.” Een drietal bovenbouwjongens (vmbo-kader, leerjaar 3)
voegen er nog een laatste voor hen meest belangrijke verklaring aan toe. “Op de basisschool
moest je gewoon lezen en dat deed je dan ook.”
Slechts één jongen (Berat) vertelt dat hij nu in het vo meer leest dan op de basisschool. “Ik zat in
het speciaal onderwijs en was op de basisschool een slechte lezer. Hier op het voortgezet
onderwijs ging het juist beter met lezen.”
De helft van de leerlingen denkt dat zowel jongens als meisjes minder zijn gaan lezen. De andere
helft denkt dat met name jongens minder zijn gaan lezen. Jongens zouden meer gamen en
voetballen en meisjes meer lezen. “Ik vind lezen ook niet echt iets voor jongens. Die gamen meer
of doen computerspelletjes. Jongens willen stoere dingen doen en lezen is niet heel stoer om te
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doen. Het is ook een beetje ouderwets. Ik heb geen idee wat we kunnen doen om jongens meer
te laten lezen”, aldus Sofi.
Wat is er nodig om het lezen te stimuleren?
Veel leerlingen hebben geen idee wat er gedaan kan worden om het lezen te bevorderen, behalve
misschien de mobiele telefoon wat vaker weg leggen, zoals sommigen zelf suggereren. Een aantal
leerlingen komt echter wel met concrete suggesties om de ontlezing tegen te gaan. Meest
genoemd wordt dat er meer leuke boeken zouden moeten komen. Elif (12 jaar, mavo/havo,
leerjaar 1) zegt: “Er zijn echt veel saaie boeken. Sommige boeken zijn voor volwassenen, ze zijn
niet voor ons. Wij willen boeken met animaties en zo, dat is leuker voor ons.” Massin (12 jaar,
mavo/havo, leerjaar 1) vult aan dat er ook meer spannende boeken zouden moeten komen:
“Kinderen zouden denk ik meer gaan lezen als er leukere boeken zijn. Bij de meeste boeken kun je
vaak al verwachten wat er gaat gebeuren. Je leest de eerste zin en je weet al meteen wat er gaat
gebeuren. Toen ik het boek Mocro Maffia las, was het ook de hele tijd op het nieuws, het was
heel spannend. Een boek moet wel spannend zijn.” Tot slot wordt er gepleit voor meer
stripboeken, Science fiction boeken, Engelstalige boeken en horrorboeken, speciaal voor de
jongens. Ook school kan volgens de leerlingen diverse maatregelen nemen om het lezen te
stimuleren. Meest genoemde (in dit geval door vmbo-leerlingen) suggestie is om, net als op de
basisschool, op de vo-school je eigen leesboeken mee naar school te mogen nemen. Ook wordt er
door sommige leerlingen gepleit voor langer dan vijftien minuten stillezen en absolute rust tijdens
deze leesmomenten. Elke week met school naar de bieb gaan of een extra punt voor Nederlands
als je vijftien minuten leest in de les, wordt ook genoemd. Voor sommige (vmbo-)leerlingen zou
het helpen om verplicht te moeten lezen en een boekverslag te moeten maken. Dyslectische
leerlingen verlangen naar meer boeken op school die speciaal geschikt zijn voor dyslectici. Een
grotere en betere schoolbibliotheek op school is ook een aantal keren genoemd. “We zouden
liever boeken halen in de school, dan in de grote bibliotheek in de stad”, aldus Owen, Xavi, Tygo
en Berat. Tot slot worden er door enkele leerlingen nog losse suggesties gegeven, zoals meer uren
Nederlands, gratis boeken mogen downloaden en gewoon moeten lezen van school. “Ik denk
meer lesuren met lezen en boeken, bijvoorbeeld bij Nederlands. Daar lezen we ook best wel vaak,
maar een kwartiertje/20 minuten ofzo. De juffrouw leest ook wel voor”, aldus Rachida. “We
hebben allemaal een iPad op school. Misschien dat het zou helpen als goede en leuke e-books
gratis gedownload zouden kunnen worden. Het moeten lezen van school helpt misschien toch wel
als ik eerlijk ben (anders lees ik helemaal niets).” Sofi vertelt wat averechts zou werken, volgens
haar: “Verplichten door ouders werkt echt niet!”
Boekverslagen schrijven om het lezen te bevorderen wordt door leerlingen wisselend ervaren. De
meeste gesproken vmbo-leerlingen zeggen er een hekel aan te hebben. Liam: “Een boekverslag
maken vind ik verschrikkelijk, vond ik op de basisschool ook al. Soms moest ik een boek echt drie
keer achter elkaar lezen om het te kunnen onthouden.” Andere leerlingen, zoals Esmee (4 havo),
vinden het wel meevallen. “Ook moeten we een verslag achteraf schrijven. Als ik het boek echt
gelezen heb, gaat me dat goed af. Ik vind het niet zo erg om te doen.”
Hoe kom je aan boeken?
De meeste leerlingen geven aan dat ze wel aan alle boeken kunnen komen, die ze nodig hebben.
Meestal lenen ze de boeken via de centrale bibliotheek of via de schoolbibliotheek. Sommige
leerlingen vertellen dat ze alle gewenste boeken makkelijk kunnen bestellen via Amazon, bol.com
of gratis online kunnen lezen. Heel soms koopt een leerling een benodigd boek zelf, maar anderen
zeggen dat als ze hun ouders om een boek zouden vragen, dat ze dat dan wel zouden krijgen.
“Dan zouden ze sowieso ‘ja’ zeggen; beter dan dat ik een game vraag”, verwacht Tygo. Rachida
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vertelt dat ze boeken op haar telefoon leest. “We hebben een boekenkast in de mentorklas, maar
die boeken mag je niet lenen eigenlijk. De boeken die ik wil krijg ik via de telefoon, via Wattpad.”
Belang van de bibliotheek
De meeste vo-leerlingen zijn lid van de bibliotheek. Dat wil nog niet altijd zeggen dat ze daar dan
ook regelmatig komen. “Nee, ik kom eigenlijk niet zo makkelijk in de bibliotheek. Ik ben wel lid
van de bibliotheek, maar ik ga daar niet naartoe” (Mariam, 13 jaar, vmbo tl, leerjaar 1). Soms
komen leerlingen er zelf niet, maar laten ze bijvoorbeeld hun moeder de gereserveerde boeken
meenemen, zo vertelt Zoë: “De bieb op school is niet zo goed, het is een rommeltje en de boeken
moeten ook op school blijven. Wij hebben als gezin een bibliotheekpas. Als ik boeken wil lenen
neemt mijn moeder die voor me mee uit de bibliotheek. Die bestellen we dan eerst via de app.”
Ook als de bibliotheek op school goed is, geven sommige leerlingen toch de voorkeur aan de
openbare bibliotheek. “Er zit een goede bibliotheek in school, maar daar heb ik eigenlijk nog nooit
iets geleend. Als ik een boek moet lezen, ga ik naar de centrale bibliotheek in de stad. Daar kan ik
echt alles vinden”, zegt Sofi.
Opvallend is dat veel vo-leerlingen aangeven dat ze vaak en graag in de bibliotheek komen om
hun huiswerk te maken. “Ik ga elke week naar de bibliotheek. Om bijvoorbeeld informatie te
zoeken en huiswerk te maken”, vertelt Hatice (12 jaar, mavo/havo, leerjaar 1). Ook Massin sluit
zich hierbij aan. “Ik moet boeken lenen bij de bibliotheek. Het is daar wel fijn, lekker stil.” Dat
leerlingen soms alleen in de bibliotheek komen om te studeren en niet om boeken te lenen, blijkt
uit het verhaal van Rachida: “Ik ga soms wel eens naar de openbare bibliotheek. Maar ik heb nu
een boete op mijn pas, dus die moet ik gaan betalen. Ik maak in de bibliotheek huiswerk via de
computer. Vroeger leende ik daar ook boeken, nu niet meer. Ik vind niet dat ze daar leuke boeken
hebben en ik vind papieren boeken niet zo fijn.”
Praten over boeken
Iets meer dan de helft van de geïnterviewde leerlingen (verspreid over alle opleidingsniveaus)
zegt nooit met hun ouders over boeken te praten. Bij navragen bleek dit ook in gezinnen te zijn
waar (één van) ouders zelf veel lezen. Iets minder dan de helft van de leerlingen zegt dat er bij
hen thuis wel eens over boeken wordt gepraat; soms over lezen in zijn algemeenheid of soms als
ze moeten lezen voor school. “Ik praat wel eens met mijn moeder algemeen over lezen, maar niet
over een bepaald boek of boeken”, aldus Sofi. “Als mijn moeder ziet dat ik lees, dan vraagt ze
”Waar gaat het over en hoe vind je het boek?” (Owen). Esmee vertelt dat ze heel weinig thuis
over boeken praat, behalve wellicht als ze moet lezen voor de lijst. “Ik praat niet echt met mijn
ouders over lezen en boeken. Misschien praat ik wel eens over de boeken die ik moet lezen voor
school.”
Ook met vrienden wordt niet of nauwelijks over lezen gesproken en minder dan tijdens de
basisschoolperiode. “Nee, we praten nu eigenlijk nooit over lezen en boeken. We praten wel eens
over de boeken die we vroeger eigenlijk allemaal lazen, bijvoorbeeld de spannende boeken van
Mel Wallis de Vries”, aldus Esmee. “Soms praat ik over boeken, maar meestal als we aan het lezen
zijn in de klas. Op de basisschool praatten we wel vaker over boeken” (Mariam). Soms helpt het
als iemand anders hetzelfde boek leest, zo vertelt Sofi: “Ik praat heel soms met een vriendin over
een boek, maar in de pauze praten we echt nooit over boeken. Toen ik echter een keer hetzelfde
boek moest lezen van school als mijn vriendin, praatte ik er wel met haar samen over. Dat vind ik
dan best wel leuk.” Opvallende uitzondering is Rachida. Zij vertelt dat zij veel met vriendinnen
praat over verhalen. “Over Wattpad-verhalen praat ik heel veel met vriendinnen. We raden elkaar
verhalen aan. Over de verhalen die erin staan. Bijvoorbeeld De ontmoeting, dat was een
spannend boek dat ik nu lees.”
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Lezen op school
Veel leerlingen vinden dat school niet heel veel activiteiten onderneemt om het lezen te
stimuleren en hen enthousiast te maken voor boeken. “Ik denk dat school niet veel doet. Ze
zeggen gewoon ga zitten en lezen”, aldus Boaz (13, vmbo basis, leerjaar 2). Maar bij doorvragen
noemen ze toch enkele activiteiten die hun school doet in het kader van leesbevordering. Zo
vermelden leerlingen klassikaal lezen, stillezen (kwartiertje in de Nederlands les), voorlezen door
de docent, een voorleeswedstrijd, boekverslagen maken en een docent die veel praat over
boeken. Esmee vindt dat “haar school niet veel doet aan leesbevordering”, maar noemt daarna
wel de volgende zaken: “Mijn Nederlands docent heeft goede suggesties voor leuke titels, als ik
maar aangeef van welke boeken ik hou. Alle boeken die op de lijst staan, zijn ook makkelijk in de
grote mediatheek te krijgen. Soms mogen we de hele les lezen, als de deadline voor een boek er
weer aankomt. Soms lezen we ook wel eens allemaal uit hetzelfde boek.” Esmee vertelt ook dat
“zij vijf boeken per jaar moet lezen. Daar zitten ook best leuke boeken tussen. Ik vind het wel
belangrijk om een beetje literatuur te lezen. Want anders zou ik alleen te makkelijke boeken gaan
lezen.” Boaz vond het bibliotheekproject in de brugklas (vijf weken naar de bibliotheek) wel leuk.
“Dan had je andere muren om je heen, even wat anders. En het was daar rustig.” Leerlingen
noemen soms ook voorwaardelijke zaken, zoals de aanwezigheid van een goede mediatheek. Veel
activiteiten lijken zich te concentreren in de brugklas, zo ervaren sommige leerlingen. Vmboleerlingen vertellen dat hun school het lezen in de bovenbouw steeds minder (of zelfs niet)
bevordert. “In de onderbouw en met name in de eerste klas deed school dat wel. Dan moest je
lezen in de klas en moest je een boek bij je hebben. Nu in de derde doet de school niets meer om
het lezen te stimuleren”, aldus Owen, Xavi, Tygo en Berat. Ook het terugverlangen naar het
leesonderwijs op de basisschool komt meerdere malen terug in de verhalen van leerlingen. “Weet
je trouwens wat ik echt leuk vond op de basisschool? Dat we de hele middag mochten lezen en
dat we mochten zitten of liggen waar we maar wilden. Onder de tafel, op de fat boy, alles mocht,”
vertelt Esmee vol weemoed.
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
Leesvaardigheid
De meeste van de geïnterviewde vo-leerlingen vinden van zichzelf dat ze best goed of goed
genoeg kunnen lezen; ongeacht of ze nou op havo/vwo zitten of vmbo-basis. “Ja, ik kijk ook veel
series. Ik kan de ondertitels van films goed meelezen”, aldus Liam. Een groepje van vier vmboleerlingen vindt allemaal dat ze goed kunnen lezen. Ze zijn ook unaniem in hun opmerking dat er
op de basisschool meer aan lezen werd gedaan: “Nu, in de eindexamenklas is lezen er helemaal
niet meer bij. Daar is geen tijd meer voor.” Sommige leerlingen zijn ook eerlijk dat het natuurlijk
altijd beter kan. “Ik vind mezelf best goed in lezen, maar het kan natuurlijk altijd beter. Vooral met
begrijpend lezen ben ik soms wat langzamer, omdat ik het echt goed wil lezen” (Esmee).
Slechts twee leerlingen zeggen van zichzelf dat ze minder goed kunnen lezen. Een leerling (Hatice)
zegt dat zij bij het voorlezen in de klas last heeft van stotteren, maar dat zij als zij alleen is, niet
stottert. Een andere leerling (Yaylinn, 14 jaar, vmbo-kader, leerjaar 2) zegt dat ze niet goed kan
lezen door haar dyslexie.
Taallessen op school
De meeste leerlingen zijn tevreden over de taallessen op school. Massin is erg content en schrijft
dat vooral toe aan de jonge docent. “Ik vind de taallessen wel goed. Onze Nederlands juf maakt
leren leuk, we spelen dan altijd Kahoot of iets. Ze is ook nog wel jong. Zij maakt leren leuk.”
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Leerlingen vinden het vaak moeilijk om eventuele verbeteringen onder woorden te brengen. “Ik
weet het niet, misschien meer uitleggen” suggereert Savannah voorzichtig.
Soms zijn leerlingen tevreden over het taalonderwijs, maar hebben ook een suggestie ter
verbetering, zoals Sofi. “Ik vind de taallessen bij ons op school best goed. Soms moeten we bij
Nederlands wel hele lange opdrachten maken, die echt onzinnig zijn. Ik heb niet het idee dat wat
we bij Nederlands leren (bijvoorbeeld leesstrategieën, hoofdgedachte bepalen etc.) mij helpt bij
een vak als biologie bijvoorbeeld. Misschien dat een andere methode zou helpen?” Esmee mist de
grote lijn en vertelt: ”Ik vind de taallessen best wel goed. Bepaalde belangrijke dingen zoals
werkwoordspelling en lees strategieën worden vaak verhaald. Wel zie ik de grote lijn vaak niet.
We zijn niet echt bezig met het boek. We krijgen steeds losse onderdelen en losse papieren.”
Oorzaken van en oplossingen voor dalende leesvaardigheid
Alle vo-leerlingen zijn verbaasd dat laaggeletterdheid onder volwassenen bestaat en dat het
probleem in onze samenleving zo groot is. Esmee brengt deze verbazing, kenmerkend voor alle
geïnterviewde leerlingen, goed onder woorden: “Ik wist niet dat het probleem zo groot was. Ik
snap het niet. Op de basisschool leert toch iedereen lezen? Hoe kan het dan dat zoveel
volwassenen niet kunnen lezen en schrijven? Je kunt het lezen bijna niet vermijden. Je komt het
toch echt overal tegen. Tja, als dat echt zo is, dan moeten deze mensen gewoon ook weer les
krijgen.” Ook Sofi had geen besef van het feit dat dit probleem in onze samenleving zo groot was.
”Ik had geen idee dat er Nederlandse mensen zijn die niet goed kunnen lezen en schrijven.
Iedereen gaat toch naar school? Hoe kan dat dan? Als enige oplossing kan ik bedenken, terug
naar school, terug naar de basis en veel oefenen. Van mensen uit het buitenland kan ik me er
overigens wel iets bij voorstellen.”

Samenvatting van de interviews
•

•
•

•

•
•
•

Driekwart van de geïnterviewde vo-leerlingen vindt lezen belangrijk en noemt daarvoor
diverse redenen: het belang voor (diverse aspecten van) de taalvaardigheid, voor het
opdoen van kennis en voor later. Opvallend is dat aspecten van functioneel lezen alleen
door vmbo’ers worden genoemd. Een kwart van de leerlingen vindt lezen niet (heel)
belangrijk. Wel vroeger (als kind goed leren lezen) en in de toekomst (het lezen
onderhouden), maar niet voor nu.
De helft van de leerlingen denkt dat lezen goed is voor het schoolsucces en dan vooral bij
het vak Nederlands. De meeste leerlingen zeggen dat ze lezen niet leuk vinden.
Nagenoeg alle leerlingen lezen nu minder dan op de basisschool. Zij wijten dit aan de
verleidingen en afleidingen van mobieltjes, social media of Netflix en aan drukke
schoolwerkzaamheden en bijbaantjes.
Het lezen onder jongeren kan volgens de leerlingen vooral gestimuleerd worden door
meer geschikte boeken voor jongeren te maken. Ook hebben leerlingen ideeën over hoe
scholen het lezen beter kunnen stimuleren.
De toegang tot boeken wordt door alle leerlingen als goed ervaren; ze maken hierbij
gebruik van diverse aanvullende vindplaatsen.
Alle vo-leerlingen zijn lid van de openbare bibliotheek. Lang niet alle leerlingen komen
echter in de bibliotheek om boeken te lenen.
Meer dan de helft van de leerlingen zegt thuis nooit met ouders over lezen en boeken te
praten. Iets minder dan de helft zegt dat thuis incidenteel te doen en dan vaak alleen als
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•

•
•

ze een boek moeten lezen voor school. Leerlingen praten onderling nauwelijks over
boeken.
Leerlingen vinden dat hun vo-school niet veel doet om het lezen structureel te stimuleren.
Vmbo-leerlingen geven aan dat het stimuleren van lezen weinig aandacht krijgt in de
bovenbouw.
Bijna alle vo-leerlingen vinden van zichzelf dat ze goed kunnen lezen.
De geïnterviewde vo-leerlingen zijn onbekend met het probleem van laaggeletterdheid.
Zij suggereren als oplossing dat ook volwassenen weer naar school zouden moeten of les
zouden moeten krijgen.

4.2 Docenten voortgezet onderwijs
4.2.1 Monitorgegevens
Docenten in het Nederlandse voortgezet onderwijs hebben te maken met een populatie die, in
vergelijking met andere landen, weinig interesse heeft in lezen (OECD, 2010). De vraag is of
docenten zich neerleggen bij deze lage leesmotivatie of dat ze het juist extra belangrijk vinden om
deze leerlingen (weer) te interesseren in lezen. En hoe wordt op schoolniveau omgegaan met dit
onderwerp? Is er bijvoorbeeld sprake van een taalbeleid of een leesbevorderingsbeleid?
Deze vragen kunnen voor een deel beantwoord worden met informatie uit de monitor dBos, die
gegevens bevat over het leesbevorderend gedrag van 837 docenten van 71 vmbo-locaties.
We hebben geen soortgelijke informatie over docenten havo/vwo. Aan de pilot-monitor dBos
Lezen voor de lijst hebben 19 docenten havo/vwo deelgenomen. We beschouwen dat aantal als
te laag om in het kader van het onderhavige onderzoek betrouwbare vergelijkingen te maken met
het vmbo en zullen deze gegevens daarom buiten beschouwing laten.
Voorlezen vmbo
Ruim een derde (37 procent) van de docenten geeft aan ‘nooit’ voor te lezen. Bijna een op de vier
docenten (23 procent) doet dit ten minste een keer per week. Figuur 46 laat zien dat het beeld in
alle leerjaren sterk overeenkomt, met een lichte dip in het derde leerjaar. We moeten hierbij
overigens niet vergeten dat het gegevens betrekking hebben op alle vakken, waaronder ook
praktijkvakken, wiskunde en lichamelijke opvoeding; meer dan de helft van de respondenten
geven Nederlands of een andere taal (niet in deze figuur).
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Figuur 46: Voorlezen door docenten op het vmbo, monitor dBos vmbo meting 2017-2018

(Jeugd)romans introduceren vmbo
Bijna de helft (45 procent) van de docenten introduceert ‘nooit’ een aan het vak gerelateerde
(jeugd)roman in de klas. Iets meer dan een kwart (28 procent) doet dit ten minste een keer per
maand. Figuur 47 laat zien dat het beeld in leerjaren 1, 2 en 4 sterk overeenkomt en dat leerjaar 3
een sterke dip vertoont. Het beeld voor het introduceren van informatieboeken is iets gunstiger
(figuur 48).

Figuur 47: (Jeugd)romans introduceren door docenten vmbo, monitor dBos vmbo meting 2017-2018
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Figuur 48: Informatieboeken introduceren door docenten vmbo, monitor dBos vmbo meting 2017-2018

Een aan het vak gerelateerde boekencollectie gebruiken vmbo
Meer dan twee op de vijf docenten (43 procent) zegt ‘nooit’ een aan het vak gerelateerde
boekencollectie in de klas te gebruiken; 31 procent doet dit ten minste een keer per maand. De
verschillen tussen de leerjaren zijn niet groot (figuur 49).

Figuur 49: Gebruik van aan het vak gerelateerde boekencollecties door docenten vmbo, monitor dBos vmbo meting 2017-2018

Verwijzen naar de bibliotheek vmbo
Ruim de helft (52 procent) van de docenten verwijst de leerlingen nooit of vrijwel nooit (minstens
een keer per jaar) naar de openbare bibliotheek. De overige docenten verwijzen de leerlingen
minstens een keer per maand (36 procent) of per week (13 procent) naar de openbare
bibliotheek. Over de leerjaren 1 tot en met 3 zien we een afnemende trend in de cijfers (figuur 50).
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Figuur 50: Verwijzen van vmbo-leerlingen naar de bibliotheek door docenten, monitor dBos vmbo meting 2017-2018

Gepercipieerd leesvaardigheidsniveau van leerlingen vmbo
Meer dan drie kwart (77 procent) van de docenten vindt het leesvaardigheidsniveau van de
leerlingen onvoldoende. Het percentage over de vier leerjaren is min of meer stabiel (figuur 51).
Dat een grote meerderheid van de docenten het taalniveau onvoldoende vindt kan een
belangrijke rationale zijn voor leesbevorderingsinitiatieven in het vmbo.

Figuur 51: Door docenten gepercipieerd leesvaardigheidsniveau van vmbo-leerlingen, monitor dBos vmbo meting 2017-2018

Conclusie
Uit de informatie uit de monitor dBos komt naar voren dat leesbevordering geen gemeengoed is
op het vmbo. Zelfs in aanmerking genomen dat de respondentengroep deels bestaat uit docenten
die vakken geven die niet direct met leesbevordering geassocieerd worden, zoals lichamelijke
opvoeding, lijkt het erop dat een – veelal kleine – minderheid van de docenten structureel
leesbevorderend bezig is. Hoewel docenten in grote meerderheid aangeven dat zij de
leesvaardigheid van hun leerlingen onvoldoende vinden, zien zij het lezen voor het plezier
kennelijk niet als mogelijke (deel)oplossing voor dit probleem. Het is in dit kader ook opvallend te
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noemen dat bijna de helft van de scholen, ondanks de gepercipieerde taalproblemen bij de
leerlingen, geen taalbeleid heeft.
Hieronder vullen we dit kwantitatieve beeld van docenten vmbo uit de monitor dBos aan met
kwalitatieve gegevens uit de gesprekken met docenten op het vmbo en havo/vwo. De
bovenstaande facetten van leesbevorderend gedrag komen hierbij ook aan bod, naast andere
onderwerpen die te maken hebben met leesplezier, leesvaardigheid, leesbevordering, taalbeleid,
taalonderwijs en laaggeletterdheid.

4.2.2 Interviews met docenten voortgezet onderwijs
De relatie tussen leesvaardigheid en leesplezier
De relatie tussen leesbevordering en leesvaardigheid
De geïnterviewde vo-docenten denken allemaal dat de relatie tussen leesbevordering en
leesplezier bestaat, in mindere of in meerdere mate. Docenten van de geïnterviewde scholen
expliciteren dat. Zo zegt Ina (docent Nederlands havo/vwo): “Wetenschappelijk onderzoek heeft
de relatie tussen leesbevordering en leesvaardigheid bewezen. Dat wat wij allang voelden, dat
fictie leidt tot grotere woordenschat, betere schrijfvaardigheden, een groter empathisch
vermogen en een beter begrip van andere talen en natuurlijk ook van zaakvakken.” Docenten van
een vmbo-school geven aan dat ze voornamelijk het omgekeerde zien: leerlingen die niet of
weinig lezen, hebben een slechte(re) leesvaardigheid. Zo constateert Jessica (docent Zorg en
Welzijn, vmbo): “Ik zie de achteruitgang in het begrijpen van de taal. Examens worden heel vaak
slecht gemaakt. Niet omdat ze de stof niet kennen, maar omdat ze de opdrachten niet begrijpen.”
Leesbevordering in het taalonderwijs
Docenten Nederlands geven aan actief te werken met boeken om hun leerlingen aan het lezen te
krijgen en daar ook meer het belang van in te zien. Nederlands docent Anne (docent
mavo/havo/vwo) heeft daar zelfs haar gehele onderwijs op ontwikkeld: “Boeken staan centraal in
mijn lessen: het biedt namelijk alle mogelijkheden. Alles wat ik moet doen vanuit de
referentieniveaus of kerndoelen kan ik ophangen aan wat ik doe met boeken.” Ook Heleen
(docent Nederlands, havo/vwo) herkent het belang van leesbevordering voor haar onderwijs:
“Het thema leesbevordering hangt in de lucht kennelijk. We hebben los van elkaar, maar later
ook als collectief afgesproken dat we tien minuten/kwartier leestijd hebben ingericht voor het
stillezen in de klas.” Ook op het vmbo is het een onderbouwonderdeel, geeft Kees (docent
Nederlands, vmbo) aan: “We proberen iedere eerste tien minuten van de Nederlandse les te
lezen. Brugklassers noteren in een klapper wat ze gelezen hebben en noteren moeilijke
woorden.” In de bovenbouw is het echter lastiger, geeft Karin (docent Nederlands, vmbo) aan:
“Tien minuten lezen per Nederlandse les lukt ons niet in de bovenbouw. In de vierde klas neemt
de eindexamenvoorbereiding echt alle tijd in beslag.” Op een andere vmbo-school geeft Frank
aan: “We hebben ervoor gekozen een technische school te zijn. Lezen heeft dus vooral een
instrumentele plek in ons curriculum. Het lezen van technische handleidingen en dergelijke staat
centraal. Het lezen van fictie is daar niet in opgenomen.” Collega Marcel (docent Produceren,
Installeren en Energie, vmbo) geeft echter wel aan: “De leerboeken en opdrachten worden wel
steeds verhalender, dus leerlingen moeten wel goed kunnen lezen.”
Leesbevordering in het taalbeleid
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Opvallend is dat alle geïnterviewde docenten aangeven taalbeleid hebben, maar dat er bij de
verschillende geïnterviewde scholen sprake is van herziening van het beleid, de constatering dat
taalbeleid niet wordt gevolgd, alleen het lezen van zakelijke teksten is opgenomen of er toch
vooral gewerkt wordt met bestaande ‘informele’ afspraken. Bij één van de vier geïnterviewde
scholen is leesbevordering opgenomen in het taalbeleid, het gaat daarbij om het spreiden van de
werkdruk voor het lezen van boeken bij de moderne vreemde talen. De rol van leesbevordering
voor de taalresultaten wordt bij geen van de scholen beschreven in het taalbeleid. Op de vraag of
taalbeleid een verschil zou maken geeft Ina aan: “Ik heb liever dat we afspraken officieus allemaal
uitvoeren, dan we dat we een papieren werkelijkheid hebben.” Anne merkt op dat ze het wel
belangrijk vindt dat “als we nieuw taalbeleid zouden maken, zouden we dat schoolbreed moeten
maken, gedeeld door alle vakken. Anders wordt het weer zo’n ‘dingetje van Nederlands.’”
Leesplezier en leesbevordering
Leesbevordering als taak van de docent
Alle geïnterviewde docenten vinden dat het hun taak is om kinderen aan het lezen te krijgen,
zeker de docenten Nederlands waarmee gesproken is: “Als je Nederlands geeft mag je ervan uit
gaan dat de docent plezier heeft in zijn vak en lezen uitdraagt, stimuleert en aanwakkert”, aldus
Heleen. Ina voegt daar aan toe dat ze vindt dat docenten op haar school naast lezen ook een
‘culturele opvoedingstaak’ hebben. Heleen legt dat uit: “We stimuleren leerlingen om meer na te
denken over boeken en films. Ze moeten kunnen beargumenteren wat ze vinden van een boek.
Fictie of een verhaal levert ook een gesprek op.” Op een vmbo-school vertellen de docenten dat
de verantwoordelijkheid voor lezen op school “helaas wordt gezien als een verantwoordelijkheid
van het vak Nederlands.” Ook Eva (docent Nederlands, mavo/havo/vwo) herkent het dat de
verantwoordelijkheid op de schouders van een paar betrokken docenten in de school ligt: “Het is
niet bepaald schoolbeleid.” Docent Karin vat het dilemma op haar school samen: “Alle collega’s
vinden het belangrijk en ze onderstrepen het allemaal. Maar… als het puntje bij paaltje komt, dan
hebben ze er geen tijd voor.” Anne stoort zich daaraan: “Als wij willen dat leerlingen lezen, dan
moeten docenten wel weten wat hun leerlingen lezen. Docenten lezen nu niet! Hoe kun jij tegen
je leerlingen zeggen dat ze moeten lezen, als je zelf niet leest? Dat geldt zeker voor docenten
Nederlands. Ook vakdocenten zijn vaak maar weinig op de hoogte van literatuur die enorm
relevant is voor hun vak.” Anne denkt ook dat ze weet hoe dat komt: “Als je docenten vraagt
waarom ze niet lezen, zegt men: ‘ik heb het te druk, of de werkdruk is te hoog.’”
Samenwerking met andere instanties
Als belangrijkste samenwerkingspartner wordt de lokale bibliotheek genoemd. Op één school na
werken de scholen samen met de lokale bibliotheek, bijvoorbeeld door het ondersteunen van het
organiseren van een voorleeswedstrijd, maar ook met andere, lokaal opgezette projecten. Zo
geeft Jessica aan: “In het kader van Zorg en Welzijn gaan we iedere week naar de bieb en daar
moeten leerlingen een opdracht maken. Soms gaat het over voorlezen aan jonge kinderen, soms
over nagelverzorging.” Karin voegt daaraan toe: “De nieuwe bieb in onze stad is een heel
geschikte locatie. Het is meer dan een bieb, het is een ontmoetingsplek.” Ina geeft aan: “De
openbare bibliotheek doet wel heel veel voor ons. Ze hebben zeer zinvolle, inhoudelijke
netwerkbijeenkomsten. De biedt veel kansen voor uitwisseling. De bibliotheek heeft daar een
sturende rol in. Dat is heel veel beter geworden: bibliotheken gaan veel meer naar de
doelgroepen toe, terwijl je vroeger naar hen toe moest.” De docenten ervaren wel dat tijd en geld
issues zijn. “Individuen maken er veel werk van, het bredere docentencorps geeft aan er niet veel
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tijd voor te hebben”, aldus Eva. Ina geeft aan: “Het kost te veel voor scholen. Ik denk dat we van
de overheid te weinig geld krijgen voor acties en initiatieven om lezen te bevorderen.”
Leesbevordering in de klas
Op één school na (“Jongens en meiden lezen hier niet”) voelen de geïnterviewde docenten zich
verantwoordelijk voor het bevorderen van lezen. Eva doet dat op een creatieve manier: “Ik laat
leerlingen niet alleen maar stugge boekverslagen maken over hun boeken, maar laat hen ook
leuke verwerkingsopdrachten doen. Door verwerkingsopdrachten eraan toe te voegen lezen
leerlingen hun boeken wel anders. Serieuzer.” Docenten van de havo/vwo-school vinden het
belangrijk om boeken die in de klas gelezen worden, zelf ook gelezen te hebben. Heleen zegt
daarover: “Wij zijn allemaal stevige lezers, dat verwachten we als sectie van elkaar en van
onszelf.” Ook Anne denkt dat dit heel belangrijk is: “Literatuuronderwijs over boeken die je niet
hebt gelezen? Dan doe je waarschijnlijk wat de gemiddelde niet-geïnteresseerde lezer doet.”
Kusno (docent havo/vwo) zegt “Je moet de boeken toch aan kunnen prijzen?” Meerdere
docenten geven aan te differentiëren voor jongens en meisjes. Kees merkt dat de jongens in zijn
klas moeite hebben met het lezen van boeken: “Voor jongens haal ik bewust ander leesmateriaal
in de klas. Bijvoorbeeld de Quest, stripboeken, themakranten of de Voetbal International. Als ze
maar aan het lezen zijn!”
Stimuleert de school de leesmotivatie?
Ina gelooft dat haar school leerlingen toch wel motiveert om te lezen, maar ook te blijven lezen
na hun tijd op school: “Dan hoor je terug: u hebt mij de tools gegeven om te lezen.” Op de vmboschool van Frank is dat anders: “Op de vraag of ze nog een keer een boek willen lezen
antwoordden ze allemaal: ‘nee meneer, ik ben blij dat het af is’.” Kusno denkt dat het erg
belangrijk is om, als het gaat om motivatie, op school toegang tot boeken te hebben: “Ik heb
begrepen van onze mediatheek dat er een trend is dat veel mediatheken verdwijnen in het kader
van digitalisering en het idee dat alles toch wel online beschikbaar is. Dat is dus echt de meest
domme zet die je kunt maken als school. Als je ontlezing wilt aanmoedigen moet je vooral de
mediatheken uit de school knikkeren: juist het fysieke boek en jongeren meenemen naar de
boekenkast is essentieel.” Ina vult aan: “De fysieke aanwezigheid van boeken, een ruimte waar
kinderen kunnen zitten, werken, lezen. Zo’n plek moet de school hebben.” Eva onderstreept dat
belang op haar school: “Er staan ook gewoon echt hele leuke boeken in de bibliotheek, ik merk
dus ook wel echt dat ze het fijn vinden om te lezen.” Anne denkt dat scholen wat kritischer mogen
zijn op de vraag of de docenten wel in staat zijn om de leesmotivatie te stimuleren: “Ik neem het
scholen wel kwalijk: wat verwachten zij eigenlijk van hun docenten? Hoe heb je je ontwikkeltijd
benut? Hoe heb je jezelf ontwikkeld? Waarom heb ik die vragen nog nooit gekregen tijdens
beoordelingsgesprekken?” Iets later geeft zij aan: “Als school een visie op leesbevordering
ontwikkelen is superbelangrijk. Zowel binnen het vak Nederlands als binnen alle vakken.”
Wat is er nodig om leerlingen te motiveren voor lezen?
Docenten geven aan dat leerlingen wellicht meer kunnen gaan lezen als ze iets vinden wat ze leuk
vinden. “Omdat onze kinderen geen lezers zijn”, zegt Frank, “moet het iets zijn dat in hun
belevingswereld ligt.” Karin geeft aan: “Lezen moet niet dusdanig verplichtend zijn. Dat werkt niet
voor onze leerlingen.” Kees sluit daarbij aan, maar concludeert ook dat het te maken heeft met
houding: “Het is geen eenvoudige klus om vmbo-leerlingen, met name kader en beroeps, aan het
lezen te krijgen.” Op de havo/vwo-school zegt Heleen hierover: “De verplichte boeken lezen ze.
Maar er zijn maar weinig leerlingen die tijdens hun vakantie nog eens twee boeken extra lezen. Al
zie je in de onderbouw nog wel echt kinderen die ontzettend veel lezen.” De docenten worstelen
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met verwachtingen. “Op dit moment is lezen en boekverslagen echt hopeloos. Ze lezen boeken
vaak niet, of halen de uittreksels van internet. En dan geven ze toe: ‘ik heb het niet gelezen’.
Vanaf de brugklas zijn we nu wel bezig om hun houding positief te beïnvloeden. We hopen wel nu
we in de onderbouw zijn begonnen, dat we dat straks kunnen doorzetten naar de bovenbouw”,
geeft Kees aan. Ook Heleen zegt iets over verwachtingen: “Er zijn scholen waar verwachtingen
worden gecreëerd. Bijvoorbeeld dat iedereen, in alle vakken, de dag start met 15 minuten lezen.”
Kusno vult aan: “De fysieke aanwezigheid van een lezende docent is ongelooflijk belangrijk.”
Voorbeelden uit de eigen school
Een van de geïnterviewde vmbo-scholen werkt hard aan het bevorderen van lezen op school. Zij
geven aan dat het koppelen aan vakinhoud erg nuttig kan zijn, alsmede het aansluiten bij de
belevingswereld van leerlingen: “Bij het thema Loverboys heb ik een paar keer voorgelezen uit
Echte mannen eten geen kaas. Ze vonden dat zo’n mooi boek en wilden het zo graag uitlezen, dat
na twee weken bleek dat 90% van de klas dit boek gekocht had”, aldus Jessica. Karin: “de serie
Boeken boeien slaat aan. Dit lezen leerlingen graag omdat het aansluit bij de schoolvakken. Het
zijn leuke verhalen, makkelijk geschreven en op basisniveau. Ondertussen is het ook leerzaam: er
staan allemaal woorden(lijsten) bij die met dat vak te maken hebben. Stiekem leren ze daar heel
veel van.’’ Boekopdrachten worden op drie van de geïnterviewde scholen aangepast om ze
aantrekkelijker of leerzamer te maken. Eva geeft aan: “Creatieve verwerkingsopdrachten helpen.
Daar zijn deze leerlingen niet aan gewend, maar ze vinden het wel heel leuk. Kinderen die niet zo
heel goed kunnen schrijven kunnen zo op een andere manier laten zien wat ze van een boek
vinden. Dat is ook veilig voor ze.” Kusno geeft aan dat er op zijn havo/vwo-school in de
bovenbouw gewerkt wordt met het schrijven van essays over verschillende boeken met een
gemeenschappelijk thema: “Het aan elkaar knopen van verschillende verbanden. Dat is een hoge
eis, maar het levert veel op.” Anne koppelt veel van de doelstellingen van haar vak aan het lezen
van boeken: “Ik koppel boeken aan de eisen die er door de schoolbrede toetsen worden gesteld.
Zo baseer ik bijvoorbeeld het schrijven van een zakelijke mail op een verhaal dat we gelezen
hebben met de klas. Het boek is misschien wel mijn methode geworden.”
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
Oorzaken van dalende leesvaardigheid
Zeer verschillende oorzaken worden benoemd als reden voor dalende leesvaardigheid. Eva denkt
dat het vooral te maken heeft met de toename in keuzemogelijkheden en digitale apparatuur:
“Netflix, Whattsapp, spelletjes en telefoon zorgen ervoor dat kinderen minder lezen. Vroeger
waren boeken wel een beetje de schakel naar een andere wereld voor kinderen, nu kunnen ze
gewoon een serie aanzetten en achterover hangen, dan komen ze ook in die andere wereld
terecht.” Heleen geeft aan: “Social media kost vreselijk veel tijd.” “Nog belangrijker”, zegt Kusno;
“het zorgt voor een enorme onrust in het hoofd. Dat merk ik bij mezelf ook.” Heleen denkt dat dit
niet zonder gevolgen is voor haar leerlingen: “Ik zie meer en meer kinderen die moeite hebben
met zich concentreren. Afleiding is constant en overal. Je moet echt op zoek naar afsluiting.”
Docenten op een vmbo-school geven aan dat ze meerdere oorzaken zien, met name het gebrek
aan de leescultuur thuis, laaggeletterde ouders, weinig zelfvertrouwen en slecht taalonderwijs op
de basisschool worden genoemd. Een andere vmbo-school herkent de trend niet, omdat er nooit
veel gelezen werd op school: “Techneuten waren nooit lezers.” Ina twijfelt ook aan de uitspraak
dat er sprake zou zijn van een dalende leesvaardigheid. “Ik vraag me werkelijk af hoe groot de
ontlezing eigenlijk is in verhouding met vroeger. Hebben we niet gewoon veel meer leerlingen op
de havo, atheneum en gymnasium zitten in vergelijking met vroeger die, of ze er horen of niet,
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gewoon minder die leeshouding hebben? Dat betekent niet dat de situatie achteruit gaat, maar
dat de populatie anders is.” Anne denkt dat er ook iets met het onderwijs zelf aan de hand is:
“Wat ik denk is dat de wereld zo snel veranderd is, maar de manier waarop wij onderwijzen is niet
veranderd. Het inzetten van strategieën en wat er gelezen wordt, is anders dan vroeger, dat is
echt een groot verschil. Ik denk dat we moeten zorgen dat we aansluiten bij hoe leerlingen
tegenwoordig lezen. Het onderwijs verandert dus niet snel genoeg mee.”
Oplossingen voor dalende leesvaardigheid
Oplossingen voor de dalende leesvaardigheid zijn niet zo snel gevonden, maar docenten hebben
wel ideeën over wat zou kunnen helpen. Anne denkt dat het discours niet de goede kans op gaat
door steeds te wijzen op dreigende cijfers: “Het wordt tijd concrete doelen te gaan maken, in
plaats van het problematiseren. Ik denk dat verplicht lezen niet goed is.” zegt Eva. ‘Stugge
werken’ op de lijst zetten gaat leesbevordering niet ten goede komen. Het is ook heel normatief
om te zeggen: “je bent geen echte vwo’er of havist als je dit werk niet gelezen hebt”, aldus Eva.
Ina geeft aan: “Als we werkelijk meer aan de leesvaardigheid van leerlingen willen doen op
school, zouden we kleinere klassen moeten hebben.” Heleen vult aan: “Differentiatie gaat niet
met dertig leerlingen, je kunt niet van ons verwachten dat we dertig programma’s draaien in een
groep.”
Het taalonderwijs op school
De docenten op het vmbo geven aan dat het niveau van veel leerlingen die zij binnen krijgen, vaak
al erg laag is. Het is dan heel hard trekken aan de leerlingen. Over de hoeveelheid leerlingen dat
onder het taalniveau 2F scoort op het moment dat zij de school verlaten, wordt zeer wisselend
gedacht. Op een vmbo-school is men vrij sceptisch; zeker 70% van alle leerlingen haalt niet het
vereiste niveau 2F: “Laatst is er een toets onder alle derdeklassers afgenomen en daaruit bleek
dat heel veel leerlingen nog niet eens 1F halen”, aldus Karin. Op de andere school geeft men aan
dat leerlingen “uiteindelijk allemaal hun eindexamen halen en dus 2F halen.” Op de scholen met
andere onderwijstypes is die vraag minder aan de orde: “Je haalt geen examen op havo of vwoniveau wanneer je onder niveau 2F presteert.”, geeft Ina aan. Anne denkt wel dat de leerlingen
die op haar mavo/havo/vwo-school uitvallen, “veelal uitvallen op taal.”
Verantwoordelijkheden in de strijd tegen laaggeletterdheid
Docenten van een vmbo-school geven aan dat ze denken dat ouders, basisscholen, vo-scholen en
bibliotheken samen laaggeletterdheid zouden moeten voorkomen. Een andere vmbo-school
geeft aan dat zij die verantwoordelijkheid ook voelen, maar dat er een rare knik in de aansluiting
met het mbo zit. Frank: “Als we die aanpak door zouden kunnen zetten tot 19 jaar, dan kunnen
er veel problemen voorkomen worden.” Eva constateert dat het opleidingsniveau van de ouders
een groot verschil maakt: “Ik merk hier dat kinderen die ouders hebben met bijvoorbeeld een
hbo-opleiding, meer ondersteuning krijgen vanuit huis en dat heeft een enorme positieve
invloed. Maar die kinderen zijn ook gewoon taliger.” Anne denkt dat de school ouders meer zou
kunnen helpen: “School heeft ook een taak om ouders van kennis te voorzien. Ouders hebben
ook voeding nodig vanuit het onderwijs.” Heleen ziet laaggeletterdheid weinig voorkomen op
haar school, maar denkt wel dat armoede, opleidingsniveau van de ouders en weinig stimulans
van huis uit een rol spelen. Dat laatste speelt overigens wél op haar school een rol in de
resultaten: “Er zijn hier kinderen met twee werkende ouders die weinig gestimuleerd worden. Er
is ook weinig controle op wat ze doen. En als ouders thuis zijn, hebben ze geen zin om kinderen
te controleren of ondersteunen in schoolwerk. Sommige ouders stellen gewoon weinig eisen. Dat
geldt ook voor hooggeletterden!”
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Laaggeletterdheid bestrijden
Anne denkt dat het Rijk en gemeenten meer kunnen doen om laaggeletterdheid te bestrijden:
“De gemeente en het Rijk hebben ook een rol in het voorkomen van laaggeletterdheid bij
jongeren.” Zij vindt dat de verschillen in verantwoordelijkheidsgevoel zeer groot zijn tussen
gemeenten onderling: “Ik zie bijvoorbeeld een groot verschil tussen Stad A en Stad B in het
bestrijden van laaggeletterdheid. Stad A is goed in een stedelijke aanpak. Ik kreeg onlangs een
telefoontje van de gemeente. Zij vroegen letterlijk: wat heb je nodig om je projecten te laten
slagen? Nou, dat heb ik in die 20 jaar dat ik in stad B lesgeef nog nooit meegemaakt.” Vmbodocente Nederlands Maria vertelt: “Als we bewust aandacht besteden aan lezen en schrijven,
kunnen leerlingen het vaak wel. Dat is onze taak.” Anne denkt ook dat het belangrijk is om vanuit
positiviteit te handelen: “Een negatieve insteek vanuit het onderwijs verhoogt denk ik de kans op
laaggeletterdheid. Straffen, toetsen, dat werkt niet denk ik.”

Samenvatting van de interviews
•
•
•
•
•
•
•

De geïnterviewde vo-docenten denken allemaal dat er een relatie is tussen
leesbevordering en leesplezier, in mindere of in meerdere mate.
Alle docenten geven aan dat ze vinden dat het hun taak is om ervoor te zorgen dat hun
leerlingen meer lezen.
Zowel vmbo-docenten als havo/vwo-docenten werken aan het motiveren van leerlingen.
Docenten geven echter wel aan dat een schoolbrede visie ontbreekt.
Op geen van de geïnterviewde scholen wordt leesbevordering actief ingezet om het
taalonderwijs vorm te geven.
Met uitzondering van één school werken de docenten op de geïnterviewde scholen
samen met bibliotheken.
Docenten signaleren dat veel leerlingen niet of weinig lezen in hun vrije tijd.
Docenten denken verschillend over de oorzaken van de dalende leesvaardigheid van
leerlingen.

4.3 Ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs
4.3.1 Monitorgegevens
Onderzoeker Natasha Notten (2011) stelt vast dat ‘leesvoorbeeld’, ‘leesbegeleiding’ en
‘leesaanbod’ van ouders van invloed zijn op de mate waarin kinderen zich ontwikkelen tot
gemotiveerde lezers. Leesbegeleiding (voorlezen, boeken cadeau doen, boekentips geven en
praten over boeken) is daarbij volgens Notten de belangrijkste factor. Ook onderzoeker Cedric
Stalpers wijst erop dat ouders in de opvoeding kunnen zorgen voor een ‘positief leesklimaat’ door
voor te lezen, voorbeeldgedrag te laten zien (zelf lezen), te praten over boeken, boekentips te
geven, boeken cadeau te geven, de bibliotheek te bezoeken en boeken in huis te hebben. Als
ouders zorgen voor een dergelijk leesklimaat, is de kans dat hun kind zich ontwikkelt tot
‘boekliefhebber’ vijf keer zo groot (Stalpers, 2007).
De monitor dBos vmbo en de pilot-monitor dBos Lezen voor de lijst bevatten informatie over
aspecten van de leesopvoeding, die is verzameld via vragen die aan de kinderen worden gesteld.
Het gaat om de volgende aspecten: boekenaanbod thuis, boeken cadeau krijgen, praten over
boeken en tips krijgen voor boeken.
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Boekenaanbod
Van de leerlingen in de monitor dBos vmbo zegt 43 procent thuis over leesboeken te beschikken.
Bijna een kwart (24 procent) zegt boeken cadeau te krijgen (figuur 52). Hoewel de monitor niet
laat zien van wie deze cadeaus afkomstig zijn, is het aannemelijk dat er ouders onder de
schenkers zijn. Van de havo/vwo-leerlingen in de monitor Lezen voor de lijst zegt 45 procent thuis
over boeken te beschikken en geeft 32 procent aan boeken cadeau te krijgen (figuur 53).

Figuur 52: Boekenaanbod leerlingen vmbo, monitor dBos vmbo meting 2017-2018
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Figuur 53: Boekenaanbod leerlingen havo/vwo, pilot-monitor dBos Lezen voor de lijst 2017-2018

Praten over boeken
Figuur 54 laat zien dat ruim de helft van de ouders, volgens hun kinderen op het vmbo, nooit met
hun kind praat over boeken. Naarmate de kinderen ouder worden, wordt er steeds minder over
boeken gepraat. Het percentage ouders dat nooit over boeken praat stijgt van 52 procent in het
eerste vo-leerjaar naar 69 procent in het vierde leerjaar. De verschillen tussen jongens en meisjes
zijn klein (niet in deze figuur). Van de havo/vwo-leerlingen geeft minder dan de helft (47 procent)
aan dat hun ouders nooit met hen over boeken praten (figuur 55).

Figuur 54: Praten over boeken door ouders met kinderen, volgens leerlingen vmbo, monitor dBos vmbo meting 2017-2018
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Figuur 55: Praten over boeken door ouders met kinderen, volgens leerlingen havo/vwo, pilot-monitor dBos Lezen voor de lijst meting 2017-2018

Tips voor boeken
Voor ruim een kwart (28 procent) van de vmbo-leerlingen zijn de ouders een bron van tips voor
leuke boeken (figuur 56). Van de havo/vwo-leerlingen zegt 34 procent tips te krijgen van hun
ouders (figuur 57).

Figuur 56: Personen die kinderen tips geven voor leuke boeken, volgens leerlingen vmbo, monitor dBos vmbo meting 2017-2018
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Figuur 57: Personen die kinderen tips geven voor leuke boeken, volgens leerlingen vo, pilot-monitor dBos Lezen voor de lijst meting 2017-2018

Conclusie
Uit de monitorinformatie blijkt dat kinderen grote verschillen ervaren in de leesopvoeding. Ruim
vier op de tien kinderen geven aan thuis over boeken te beschikken. Leerlingen op havo/vwo
krijgen vaker boeken cadeau dan leerlingen op vmbo (respectievelijk 32 en 24 procent). Van de
ouders van vmbo-leerlingen praat de meerderheid nooit met hun kind over boeken; van de
ouders van havo/vwo-leerlingen doet een meerderheid dat wel. Bij vmbo-ouders neemt deze
vorm van ouderbetrokkenheid bij lezen verder af naarmate hun kind ouder wordt – een tendens
die we eerder zagen bij de ouders van basisschoolleerlingen. Ouders van havo/vwo-leerlingen
geven hun kind vaker tips dan de ouders van vmbo-leerlingen (respectievelijk 34 en 28 procent).
De leesopvoeding van vmbo-leerlingen vertoont al met al een minder gunstig beeld dan de
leesopvoeding van havo/vwo-leerlingen. Anderzijds zijn ook binnen de groepen de verschillen
groot. Zo zijn er vmbo-ouders die vaak met hun kind over boeken praten, terwijl er ook havo/vwoouders zijn die dit nooit doen.
Hieronder vullen we dit kwantitatieve beeld van ouders uit de monitor dBos en de pilot-monitor
Lezen voor de lijst aan met kwalitatieve gegevens uit de gesprekken met ouders van leerlingen in
het voortgezet onderwijs. De bovenstaande elementen van de leesopvoeding komen hierbij ook
aan bod, naast andere onderwerpen die te maken hebben met leesplezier, leesvaardigheid,
leesbevordering, taalonderwijs en laaggeletterdheid.
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4.3.2 Interviews met ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs
De relatie tussen leesvaardigheid en leesplezier
Motieven om te lezen
Voorlezen, naar de bieb gaan, boeken kopen en een feestje maken van bijvoorbeeld de
kinderboekenweek” (Malou, 49, communicatiemedewerker, moeder van twee dochters; een 15jarige dochter op havo en een 17-jarige dochter op gymnasium).
Ouders weten heel goed onder woorden te brengen waarom ze lezen voor hun kind(eren) zo
belangrijk vinden. Ouders van kinderen op het vmbo denken hier niet anders over dan ouders van
kinderen op havo/vwo. Ze vinden lezen belangrijk voor de taalontwikkeling, voor de persoonlijke
ontwikkeling, voor de kijk op de wereld en voor het opdoen van kennis. Taalgerelateerde
motieven worden vaak genoemd. “Ik vind lezen belangrijk voor de woordenschat en ik verbaas
me er soms over dat mijn jongste dochter (geen enthousiaste lezer) een woord niet kent. We
verbeteren haar ook vaak in haar spreektaal. Dat zijn dingen die je volgens mij ook leert van
lezen”, aldus Malou. Een andere ouder vult nog aan dat zij “lezen belangrijk vindt voor schrijven
en correct Nederlands praten” (Harriët, 40 jaar, eigen bedrijf voedingssupplementen voor dieren
en moeder van vier kinderen, waaronder twee zoons van 13 en 16 jaar op een technisch vmbo).
Ook kritisch informatie tot je kunnen nemen door veel te lezen wordt als meerwaarde genoemd.
“Dat is niet zo wanneer je bijvoorbeeld Netflix aan het kijken bent, dat is veel passiever”, aldus Jan
(51, architect, vader van een 16-jarige dochter op gymnasium en van een 14-jarige zoon op
mavo). Eén ouder (Malou) wijst expliciet op het plezier dat lezen kan brengen. “Dat plezier gun ik
mijn dochter ook zo. En een boek is ook zo geborgen en fijn”, voegt ze er nog aan toe.
(Voor)lezen en leesvaardigheid
Ouders zien een hele duidelijke relatie tussen lezen en leesvaardigheid. “Als je meer leest word je
ook beter in lezen en ga je het ook leuker vinden”, aldus Tiny (44, mbo-opleiding, zoon van 19 en
dochter van 16 op vmbo-t). “Dat heeft volgens mij alles met elkaar te maken”, vertelt ook Harriët.
“Mijn 13-jarige zoon leest goed, daardoor gaat hij ook meer voor zijn plezier lezen, omdat hij
meer en sneller geneigd is om een boek te pakken. Mijn 16-jarige zoon daarentegen heeft meer
moeite met lezen, dat was ook al duidelijk op de basisschool. Omdat hij minder goed leest, leest
hij ook minder vaak. Ik merk dat hij daardoor ook minder geneigd is om bijvoorbeeld voor te lezen
aan zijn jongere broertje en zusje.”
Oefening baart kunst, is makkelijk gezegd, maar werkt niet altijd zo eenvoudig in de praktijk.
“Nou, lezen is kilometers maken, maar vooral met mijn zoon was dat niet zo makkelijk, omdat hij
dyslectisch is. Vanuit school werd gezegd; lezen, lezen, lezen. Het was niet zo makkelijk om hem
daartoe te krijgen” (Jan).
Leesplezier en leesbevordering
Leesplezier en leesgedrag
Niet alle kinderen in het voortgezet onderwijs zijn (nog) enthousiast voor het lezen, vertellen
ouders. Tot grote frustratie van ouders soms, die alles proberen om hun kinderen (weer) aan het
lezen te krijgen. Soms kan het juiste boek net dat verschil maken. Ouders verbazen zich tot slot
over de verschillen tussen hun kinderen als het gaat om lezen. “Mijn jongste dochter houdt echt
niet van lezen. Tot groep 5 van de basisschool las ze wel. Ik heb voor mijn gevoel echt alles eraan
gedaan, zeker in de basisschoolperiode. Je denkt wel: hoe moet het dan gaan in gezinnen waar
ouders zelf niet van lezen houden of geen geld voor boeken hebben? “Soms kan het ook zijn dat
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als alles voorhanden is, dat je het dan juist niet pakt. En als het niet voorhanden is, dat het dan
juist meer aantrekkingskracht uitoefent.” Mijn oudste dochter leest juist heel veel, net als wij.
Maar waarom twee kinderen uit een gezin zo verschillend zijn…geen idee”, vertelt Malou.
Harriët ziet haar zonen steeds minder lezen, maar wijst ook op het belang van precies het juiste
boek vinden. “Mijn 13-jarige zoon vindt lezen leuk, hoewel ik merk dat hij nu in de eerste klas van
het vmbo minder gaat lezen. Mijn 16-jarige zoon leest nu nauwelijks, maar heeft vroeger wel
enigszins gelezen. Het moet precies het juiste boek zijn en het moet direct zijn interesse hebben.
Van Harry Potter heeft hij bijvoorbeeld alle delen gelezen, dus hij kan het wel.”
Soms zien ouders ook dat het leesplezier minder is, omdat hun kind moeite heeft met lezen. Ook
Jan ziet duidelijke verschillen tussen zijn kinderen in leesplezier en leesgedrag, in dit geval
veroorzaakt door dyslexie. “Mijn dochter houdt heel veel van lezen, vanaf de basisschool leest zij
heel veel. Bijvoorbeeld de gehele Grijze jager serie 1 t/m 9, ze deed dan ook wedstrijdjes met
vriendinnetjes wie het eerst erdoorheen was. Ze leest het liefst Engels. Ik vind het
indrukwekkend, temeer omdat ze ook vaak op haar telefoon zit. Ik ben er heel blij mee dat mijn
dochter zoveel leest. Mijn zoon heeft er moeite mee door zijn dyslexie. Dat heeft wel impact op
zijn leesplezier. Als iets moeilijk is, is het minder leuk. Hij is het wel steeds beter gaan doen. Hij
doet het wel, maar vind het misschien niet altijd even leuk.”
Praten over lezen en boeken
In een aantal gezinnen wordt niet of nauwelijks over boeken gepraat. Als er wel over boeken
gepraat wordt, lijkt het erop dat ouders vaak het initiatief nemen en dat vooral doen als er een
boek voor school gelezen ‘moet’ worden. “Ja, als ik zie dat ze leest, dan praten we er zeker over.
Maar vooral als ze moet lezen van school. Maar, ik merk wel dat als ik zelf over een mooi boek wil
praten, dat ik dat eerder tegen mijn oudste dochter doe (die wel graag leest). Misschien omdat ik
er dan toch van uit ga dat mijn jongste dat niet zo interessant vindt. Zo werkt dat blijkbaar,
bedenk ik me nu”, aldus Malou. Ook Jan vertelt dat er in zijn gezin over boeken gepraat worden,
“Ja, meestal als er een nieuw boek gekozen moet worden, moeten we het er even over hebben.
Of als de kinderen boeken uit hebben. Wat wordt het volgende boek en waar halen we dat
vandaan? Mijn vrouw heeft het daar meer over, zij leest ook meer dan ik. Ze praat er dan ook
weleens over met mijn dochter. Mijn dochter komt er zelf ook wel eens mee.”
Boeken cadeau geven
Opvallend is dat ouders bij deze vraag (of ze boeken cadeau geven) alle mogelijke antwoorden
geven, variërend van nooit, alleen bij speciale gelegenheden, tot ook vaak tussendoor. Een ouder
vertelt dat “zij haar twee oudste kinderen in het vo eigenlijk nooit meer een boek cadeau geeft.
Op de basisschool deed ik dat nog wel”, aldus Harriët. Tiny geeft haar kinderen boeken cadeau
met kerst. Soms geven ouders ook de boeken ‘cadeau’, die hun kinderen toch voor school moeten
lezen. “Ik koop heel makkelijk een boek als ze iets voor school moet lezen. Wat een luxe he!
Eigenlijk zou ik net als vroeger weer lekker een boek voor haar moeten kopen (of samen
uitzoeken) in de kinderboekenweek. Gewoon mee doorgaan nu ze pubers zijn…”, denkt Malou
hardop. Malou vertelt aanvullend dat een boek moeten lezen voor de lijst soms ook juist de
aanleiding kan zijn om een boek te kopen. “De hele klas moest hetzelfde boek lezen (The Great
Gatsby) en dat was natuurlijk uitgeleend bij de bieb. Ik heb het toen gekocht omdat ik wilde dat ze
het wel op tijd uit zou hebben. Dit heeft trouwens niet geholpen, ze heeft uiteindelijk maar een
paar hoofdstukken gelezen.”
Het koopgedrag van ouders hangt duidelijk samen met het leesgedrag van hun kinderen. Als
kinderen het cadeau gegeven boek vervolgens toch niet lezen, is de kans groot dat ouders in de
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toekomst geen boeken meer zullen gaan kopen. Jan vertelt hoe dat in zijn gezin werkt; “Ja ik geef
boeken cadeau, soms moeten we daar alleen wel mee oppassen met mijn zoon. Als hij niet
geïnteresseerd is, leest hij het boek dat hij krijgt zeker niet. We geven zo nu en dan een boek over
voetballen, daar is hij erg in geïnteresseerd. Maar ook dat is geen garantie. We geven wel vaak
boeken, vooral bij gelegenheden, ook wel tussendoor soms. Bij mijn dochter gaat het redelijk
vanzelf. We proberen onze zoon op allerlei manieren aan het lezen te houden. Aan boeken
ontbreekt het niet. Als mijn zoon een boek wil, krijgt hij het ook.”
Boeken voor de lijst
De ouders van de havo/vwo-leerlingen zeggen meestal dat hun kinderen zelf hun boeken kiezen
(of dat de school kiest) en alleen te helpen als hun kinderen daarom vragen. Ouders hebben
allemaal wel hun mening over die lijst. “Het valt me overigens wel wat tegen die lijst. Als onze
kinderen ons vragen om te helpen kiezen, helpen we ze ermee” aldus Jan. Bij de ouders van
vmbo-leerlingen is de situatie anders. Zij hoeven geen boeken voor de lijst te lezen, maar dit lijkt
niet altijd bekend. “In de eerste en tweede klas moeten ze een paar boeken lezen, daar help ik ze
bij. In de bovenbouw hoor ik nooit meer iets over boeken lezen. Vreemd, want ik kan me
herinneren dat ik dat vroeger op de middelbare school wel moest doen”, aldus Harriët.
Boekentips
Buiten het lezen voor de lijst, geven ouders uit deze leeftijdsgroep aan dat zij meer zicht zouden
willen hebben op leuke boeken voor deze leeftijd om zo hun kinderen beter en meer te kunnen
stimuleren tot lezen. Een ouder (Harriët) geeft aan dat “zij haar kinderen meer zou willen helpen
met het zoeken naar leuke boeken, maar ik weet niet hoe.” Malou geeft aan dat “zij geholpen zou
zijn met tips voor leuke boeken. Het zou fijn zijn als een vo-school dat een of meerdere keren per
jaar zou doen. Op een kinderdagverblijf of van een consultatiebureau krijg je toch ook tips voor
prentenboeken?”
Het belang van de bibliotheek
Ouders waarderen de bibliotheek in deze vo-leeftijdsfase heel verschillend. Sommige ouders
komen en kwamen al nooit in de bibliotheek, sommige ouders kwamen er alleen toen hun
kinderen klein waren, andere ouders komen er nu vooral om boeken voor henzelf te lenen.
Ouders die er niet meer komen, geven wel aan dat ze de bibliotheek als voorziening voor de buurt
en de maatschappij heel belangrijk vinden.
Een ouder (Harriët) vertelt dat “ze nooit in de bibliotheek komt en kwam, ook niet toen de
kinderen klein waren. Ik koop eigenlijk altijd de boeken die ik of mijn kinderen willen hebben. Dat
staat gewoon leuk en ik heb best veel boeken thuis.” Een andere ouder vertelt dat ze er vroeger
kwamen, maar ermee gestopt zijn. “We kwamen er vroeger, tot we boetes kregen. Daar kregen
we op een gegeven moment een beetje genoeg van. Mijn vrouw is nog wel lid, ik weet eigenlijk
niet of ze nog wel boeken leent.” Andere ouders gaan nu vooral voor zichzelf naar de bibliotheek.
“Mijn kinderen gaan misschien drie keer per jaar naar de bibliotheek. Ik ga heel vaak. Ik werk in
de stad en reserveer eigenlijk alle boeken voor mezelf. Supermakkelijk”, aldus Malou. Tiny
vertelt: “Ik ga ongeveer een keer per maand en ik neem dan ook wel eens boeken voor de
kinderen mee; we gebruiken samen één bibliotheekpas. De kinderen gaan niet tot nauwelijks, ik
ga hooguit als het moet met school of een enkele keer met moeder mee als ze toch in de stad
zijn. Toen de kinderen nog op de basisschool zaten gingen ze elke week met school, die
tegenover de bieb zat.” Ze voegt er nog aan toe: “Ik zou het heel jammer vinden als de bieb zou
verdwijnen, dat is echt een gemis. Ik vind het jammer om boeken te kopen, je leest ze een keer
en dan? Het is ook zonde om ze weg te gooien. Daarom ga ik liever naar de bieb.”
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Het belang van leesbevordering op school
Alle ouders vinden het belangrijk dat de school kinderen enthousiast maakt voor het lezen. Mede
omdat zij hun eigen invloed in deze puberfase klein(er) achten. “Op deze leeftijd is de invloed van
ouders toch wat beperkter. Daar zetten ze zich nu liever tegen af. Iemand moet het toch
aanreiken, de liefde voor het boek, lezen en literatuur. Ik hoop op zo’n bevlogen docent als mijn
man vroeger gehad heeft”, vertelt Malou. “Ze nemen het op deze leeftijd toch eerder van school
aan”, aldus Harriët.
Tiny voegt hier nog aan toe dat zij het wel belangrijk vindt dat “leesbevordering door school niet
een te gedwongen karakter moet krijgen in die zin dat je een boek moet lezen en dan een
technisch verslag moet schrijven. Laat ze maar gewoon over het verhaal vertellen in plaats van
een technische analyse, dan denken andere kinderen misschien ook: hmmm, leuk boek. Dat ga ik
ook lezen. Als je ze dwingt halen ze de samenvattingen toch van internet.”
Hoe kunnen ouders het lezen beter stimuleren?
Op de vraag wat ouders kunnen doen om het lezen bij hun kinderen te stimuleren antwoorden
alle ouders dat het goede voorbeeld geven het beste is wat zij kunnen doen. “Bij mijn vrouw thuis
werd er in haar kinderjaren met de hele familie gelezen. Bij ons komt dat er niet van in verband
met de drukte, maar het zou heel goed zijn denk ik. Vanavond leesavond, dat idee. Mijn vrouw
heeft echt nog een beeld van haar lezende ouders.” Een andere ouder ziet deze taak nog iets
ruimer. “Ik heb hier een rol in door zelf te lezen en het goede voorbeeld te geven en door af en
toe boeken aan te dragen waarvan ik denk dat ze leuk zijn voor mijn kinderen “(Tiny). “Wat ook
helpt”, aldus Jan, “is als het thuisfront ook de rust kan bieden om te lezen.”
Ouders vinden het wel lastig om het lezen in deze leeftijdsperiode te bevorderen, zeker als hun
kinderen niet willen lezen. “Ik heb het na 2-havo maar losgelaten of opgegeven als je het zo wil
noemen. Het zit er gewoon niet in bij mijn jongste dochter. Ik kan zeggen wat ik wil, ik kan boeken
neerleggen wat ik wil, we krijgen haar gewoon niet (meer) aan het lezen. Dwingen in de puberteit
werkt echt niet, werkt juist averechts. Ik moet er maar op vertrouwen dat het leesplezier
terugkomt” (Malou).
Een aantal ouders in deze leeftijdsfase geeft aan dat zij het lezen bij hun kinderen wel willen
stimuleren door titels aan te dragen, maar niet weten welke boeken leuk en geschikt zijn.
De ouder als voorbeeld
Het goede voorbeeld geven werd door ouders zelf als de belangrijkste taak genoemd bij wat
ouders kunnen doen om het lezen bij hun kinderen te stimuleren. De helft van de ouders vindt
dat zij daar goed (of wisselend) in slagen. “Ik houd zelf wel van lezen, maar soms lees ik heel veel
boeken achter elkaar en dan weer maanden niet.” Tegelijkertijd schatten ouders hun
daadwerkelijke invloed op het lezen in deze puberleeftijd vaak beperkt in, zo ook Harriët. “Ik vind
mezelf wel een goed voorbeeld als het om lezen gaat. Ik lees zelf best veel (boeken en
tijdschriften), en ik heb altijd voorgelezen. In de puberleeftijd vind ik het wel moeilijk om mijn
kinderen nog te stimuleren tot lezen. Er is te veel afleiding en mijn invloed wordt steeds
beperkter. Ik heb vroeger wel veel voorgelezen, dat helpt ook voor het latere lezen denk ik.” De
andere helft van de ouders steekt de hand in eigen boezem en zegt dat zij misschien niet zo’n
goed voorbeeld zijn voor hun kinderen qua lezen, omdat zij bijvoorbeeld heel druk zijn met
werken of zij lezen op plekken waar hun kinderen het niet zien. “Ik vrees dat mijn kinderen een
beeld van mij hebben achter de laptop”, aldus Jan. Soms maakt de andere ouder dat dan wel
weer ‘goed’. “Mijn vrouw leest meer dan ik en ze praat daar ook weleens over met mijn
dochter”, vult Jan aan. Een andere ouder zegt dat ze wel veel leest en van lezen houdt, maar “ik
bedacht me wel laatst dat ik dat vooral lekker in bed doe en dat mijn kinderen mij in de
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huiskamer niet zo vaak zien lezen in boeken (afgezien van kranten en tijdschriften). Daar maak ik
overdag geen tijd voor.”
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
Het leesonderwijs op school
Ouders geven unaniem aan dat zij weinig of geen zicht hebben op het taal- en leesonderwijs op
de school voor voortgezet onderwijs van hun kinderen. Dit geldt zowel voor ouders van leerlingen
op havo/vwo als op vmbo. “Geen idee wat ze doen”, aldus Malou. “Ik krijg heel weinig
informatie.” “Ik heb dus geen idee of het goed is” vertelt ook Harriët. Ouders hebben overigens
wel de indruk dat hun kinderen de hulp op school krijgen die zij nodig hebben. “Mijn kinderen
krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben om goed te kunnen lezen. Mijn zoon heeft
bijvoorbeeld dyslexiehulp en er is een voorleesapp die hij kan gebruiken”, aldus Jan. En Harriët
vertelt dat haar zoon wel extra les in begrijpend lezen in de eerste klas kreeg en dat ze daar blij
mee was.
Een ouder heeft nog wel vragen over het literatuuronderwijs op school. “Ik begrijp niet waarom er
nu minder gelezen wordt op het gymnasium in vergelijking met vroeger. Er wordt weinig gebruik
gemaakt van literatuur om bij moderne vreemde talen bijvoorbeeld serieus te vertalen” (Jan).
De meeste ouders denken dat hun kind wel goed kan lezen, of omdat ze dat kunnen horen, of
omdat ze geen klachten van school krijgen. “Mijn dochter leest heel goed, zowel in het
Nederlands als in het Engels. Ze zegt zelf dat ze langzaam leest, ik denk dat ze goed
geconcentreerd leest. Mijn zoon leest gezien zijn dyslexie eigenlijk wel heel behoorlijk” (Jan).
“Mijn dochter presteert goed, dus is het geen onderwerp van gesprek tijdens de
tienminutengesprekken en de ouderavonden”(Tiny). “Ik denk dat het leesniveau van mijn kind
wel okay is. Heb in ieder geval nooit gehoord dat het onder de maat zou zijn. Als ik haar zo hoor
lezen, is dat ook wel in orde hoor”, aldus Malou. Een ouder weet dat een van haar zonen minder
goed leest: “Mijn 13-jarige zoon leest best goed; mijn 16-jarige zoon minder.”
Wie is verantwoordelijk voor het leren lezen?
Alle ouders vinden dat school en ouders samen verantwoordelijk zijn voor het leren lezen en het
leesplezier. Eén ouder (Malou) brengt daar nog enige nuancering in aan door te zeggen dat het
leren lezen een verantwoordelijkheid is van de school en dat ouders en school samen
verantwoordelijk zijn voor de liefde voor lezen.
Oorzaken van dalende leesvaardigheid
Ouders geven unaniem aan dat smartphones en andere nieuwe media in hun ogen de
boosdoener voor (de tijd voor) het lezen zijn. Enerzijds wijzen ouders op het taalgebruik bij deze
media. “Het taalgebruik is dan toch anders, er worden veel afkortingen gebruikt en iedereen moet
zo nodig ‘creatief’ zijn met taal” (Jan). Anderzijds wijzen ouders op de afleiding, de tijd en de
korte concentratiebogen die ermee gepaard gaan. “Denk aan alle series die ze urenlang achter
elkaar kijken (zoals je vroeger eigenlijk een boek las), het kan de hele dag door en het kost heel
veel tijd. En je moet ze gezien hebben om mee te kunnen blijven praten. Dat gaat misschien wel
ten koste van het lezen”, zo vermoedt Malou.
Naast deze vele verleidingen en afleidingen wijst een aantal ouders er ook wel op het feit dat hun
kinderen op deze media eigenlijk de hele dag door bezig zijn met lezen. “Elk bericht dat je leest is
ook lezen”, aldus Jan. “Overigens lezen ze dan ook wel bij al die films”, bedenkt Malou zich tijdens
het interview; “Engelse en Nederlandse ondertitels.”
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Oplossingen voor dalende leesvaardigheid
Oplossingen om het lezen weer in de lift te krijgen, hebben ouders niet meteen voorhanden. Zoals
gezegd schatten zij hun eigen invloed op deze leeftijd nog maar beperkt in. Een ouder (Malou)
gooit nog wel een creatief balletje in de lucht. “Kun je die influencers niet meekrijgen? Dat die het
lezen stimuleren? Dat kinderen zien dat zij ook lezen. Denk voor deze leeftijdsgroep bijvoorbeeld
aan: Anna Nooshin, Vivian Hoorn, Kaj Gorgels, Sofie Milzink, Supergaande, Bram Krikke of Stefan
de Vries.”

Samenvatting van de interviews
•

•

•

•
•

•
•

Alle geïnterviewde ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen ook in het voortgezet
onderwijs lezen. Zij zien het belang van lezen in om verschillende redenen zoals
taalontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, kennis van de wereld en kritisch leren zijn.
Weinig ouders wijzen op het plezier dat lezen op deze leeftijd kan brengen. Ouders zien
en merken thuis duidelijk de relatie tussen lezen (leesplezier) en leesvaardigheid.
Ouders en kinderen in de middelbare schoolleeftijd praten niet veel over boeken en lezen
thuis. Dit geldt ook voor ouders die zelf graag en veel lezen. Als een kind een boek voor
school moet lezen, is dat soms wel een moment om over boeken te praten. Het initiatief
ligt dan vaak bij de ouders.
Ouders zouden het prettig vinden als de school het lezen meer zou stimuleren en hun
kinderen meer zou enthousiasmeren. De meeste ouders zien lezen en leesplezier als een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school.
De geïnterviewde ouders gaan nauwelijks naar de bibliotheek, maar zien wel de
meerwaarde van de bibliotheek voor de wijk en de maatschappij.
Ouders denken dat het goede voorbeeld geven het beste is wat zij kunnen doen om hun
kinderen aan het lezen te brengen of houden. Ouders van niet-lezende leerlingen in het
vo lijken op een gegeven moment hun inspanningen om hun kind aan het lezen te krijgen
op te geven.
Ten aanzien van het aandragen van geschikte boeken voor die leeftijd, geven veel ouders
aan dat zij hierbij meer suggesties kunnen gebruiken van de school en/of de bibliotheek.
Ouders wijzen unaniem naar de verleidingen van digitale media als verklaring voor de
dalende leesfrequentie en zwakkere leesvaardigheid.

Cijfers en meningen over lezen in Nederland

99

Sardes, 2019

5.

Middelbaar Beroepsonderwijs

5.1 Studenten
De gegevens over studenten in de pilot-monitor dBos mbo zijn onbruikbaar om te dienen als basis
voor algemene uitspraken. Het is echter aannemelijk dat het beeld in het mbo niet sterk zal
verschillen van het beeld in het vmbo, want het mbo wordt grotendeels bevolkt door studenten
die afkomstig zijn van het vmbo (Onderwijs in cijfers, 2018). Hieronder en verderop in dit
hoofdstuk zullen we zien dat de meeste docenten er weinig aan doen om het leesplezier in het
mbo te stimuleren. We gaan er daarom vanuit dat het kwantitatieve beeld van het vmbo grosso
modo ook van toepassing is op het mbo.
Omdat we niet over bruikbare studentgegevens uit de monitor beschikken, beperken we ons
hieronder tot een beschrijving van de interviews met de studenten.
De relatie tussen leesvaardigheid en leesplezier
Het belang van lezen
Alle mbo-studenten geven aan dat ze lezen belangrijk vinden en geven diverse redenen daarvoor.
Het meest genoemde belang van lezen is de meerwaarde voor de taalontwikkeling
(woordenschat, begrijpend lezen, voorlezen, grammatica, goed spreken). Soms worden boeken
ook gelezen om een andere taal te leren. Eén student (Nisa, 18, Bedrijfsadministratie, leerjaar 2)
vertelt dat zij bewust Turkse boeken leest. “De laatste drie jaar heb ik alleen Turkse boeken
gelezen, omdat ik goed Turks wilde leren. Ik kon niet goed Turks spreken, boeken lezen helpt
daarbij. Nu spreek ik vloeiend Turks en oud-Turks (met mijn vader).” Naast taalmotieven wijzen
studenten ook op de meerwaarde van lezen voor hun eigen ontwikkeling, voor het vergaren van
kennis, kritisch worden, je eigen standpunt beter kunnen verdedigen en voor later om ‘hogerop
te komen’. Slechts één student wijst ook op het functioneel lezen. “Ik vind lezen belangrijk. Je
gebruikt lezen eigenlijk met alles. Ik woon sinds kort op mezelf. Ik krijg dus ook heel veel post die
ik zelf moet kunnen lezen.” (Nora, 18, Sociaal maatschappelijke dienstverlening, leerjaar 2).
Lezen om rust te krijgen wordt tot slot ook door een student genoemd. “Het is een rustmoment
voor mijzelf en ik wil mij ontwikkelen op het gebied van politiek, geschiedenis en taal”, aldus
Nisa.
Lezen en schoolprestaties
Alle mbo-studenten denken dat ze betere cijfers op hun opleiding zouden halen, als ze meer
zouden lezen. “Ja, dat denk ik zeker. Bij veel vakken moet je ook goed kunnen begrijpend lezen”,
aldus Nora. De helft van deze studenten is er wel van overtuigd dat dit alleen gaat helpen bij het
vak Nederlands. “Voor bedrijfsadministratie gaat het niet helpen, dat gaat meer om rekenen,
maar voor Nederlands helpt het wel” (Amil, 17, Bedrijfsadministratie, leerjaar 1).
Leesplezier en leesbevordering
Lezen
Iets meer dan de helft van de mbo-studenten zegt lezen (heel) leuk te vinden. Sommige
studenten vertellen dat dat leesplezier wel pas op latere leeftijd ontstaan is. Asha (18,
Bedrijfsadministratie, leerjaar 2) vertelt hoe groot de rol van haar moeder daarin was: “Mijn
moeder verplichtte mij om te lezen toen ik op de basisschool zat, omdat ik niet goed Nederlands
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sprak. Ik ben in Suriname geboren en mijn Nederlands was niet goed. Door boeken te lezen heb
ik de taal geleerd. Dat waren vaak echte taalboeken, over zinsbouw en zo. Vanaf een jaar of 10
mocht ik zelf kiezen wat ik wilde lezen, vanaf dat moment lees ik veel meer met plezier. Als ik
lees, ga ik helemaal op in het verhaal, dan vergeet ik de tijd. Soms kwam mijn moeder naar boven
om te zeggen dat ik nu echt moest gaan slapen.” Nora heeft een vergelijkbaar verhaal en vertelt
dat ze pas op de middelbare school meer van lezen is gaan houden: “Vroeger vond ik lezen
helemaal niks. Ik denk dat ik het niet leuk vond omdat het moest. Eerst moet je leren lezen. Ik
herinner me dat ik in groep 3 samen moest lezen. Dan was ik altijd bang om fouten te maken.
Ook vond ik de boeken op school vaak niet leuk (of de leuke boeken waren al weg). Later op
school moest ik voor Nederlands veel lezen. Ik begon het toen wel steeds leuker te vinden. Ik
ontwikkelde meer interesse voor lezen. Nu vind ik het heerlijk om mijn telefoon soms weg te
leggen en een boek te lezen.” Dat ouders ook op deze leeftijd soms succesvol dwingend kunnen
zijn, vertelt Amil. Hij leest een boek per maand, omdat dat moet van zijn moeder. Zij vindt dat hij
niet goed Nederlands spreekt en vindt daarom dat hij elke maand een boek moet lezen. “En
aangezien zij altijd de waarheid spreekt, doe ik dat”, zegt Amil. De rest van de geïnterviewde
mbo-studenten (iets minder dan de helft) vertelt dat zij lezen leuk vinden ‘als het een leuk boek
is’. Bij doorvragen komen de verhalen over hun leesmotivatie. Kavi (16, Bedrijfsadministratie,
leerjaar 1) vindt zichzelf ‘te lui om te lezen’, Chitra (16, Bedrijfsadministratie, leerjaar 1) ‘loopt
niet warm voor al die letters’ en Jarno (17, Bedrijfsadministratie, leerjaar 1) zou niet graag een
boek cadeau krijgen (“alles behalve een boek!”). Elena (20 jaar, Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker, leerjaar 3): “Ik vind lezen niet heel stom, maar ik word er ook niet heel blij van. Het
trekt mij gewoon niet echt om te gaan lezen. Ik lees eigenlijk geen enkel boek uit. In drie à vier
boeken per jaar begin ik wel.”
Een kleine minderheid van de studenten geeft anderen wel eens een boek cadeau. De rest zegt
dat nooit te doen, maar vindt het soms wel weer leuk om een boek te krijgen.
De studenten denken bijna allemaal dat het lezen van papier over 50 jaar niet of nauwelijks nog
voorkomt. “Ik denk niet dat er over 50 jaar nog papieren boeken worden gelezen. Papieren
boeken worden denk ik net zoiets als Cd’s, die steeds verder verdwijnen” (Elena). Ze denken dat
lezen belangrijk blijft, maar dat er wel meer digitaal zal worden gelezen. Nora “Over 50 jaar
worden er geen boeken meer gebruikt. Ik denk niet dat kinderen thuis dan een hele boekenkast
vol met boeken hebben, zoals ik vroeger had. Ik denk wel dat er nog gelezen wordt, maar dan op
e-readers.” Nisa denkt dat er altijd boeken zullen blijven. “Er zijn ook nu nog steeds jongeren die
schrijver willen worden. Kijk maar naar Wattpad, die boeken lees ik ook wel eens, er komen zelfs
series van uit.”
Nora is de enige die denkt dat lezen in de toekomst minder belangrijk wordt: ”Ik weet niet hoe
belangrijk lezen tegen die tijd is. Er gebeurt steeds meer waar geen schriftelijke vaardigheden
voor nodig zijn. Bijvoorbeeld: je hebt nu zo’n Google tool. Je kunt dan gewoon tegen Google
zeggen: zet de tv aan.”
Geen enkele mbo-student luistert momenteel naar luisterboeken; een student zegt dat zij er wel
mee wil beginnen, omdat het goed zou zijn voor begrijpend lezen/luisteren en een student zegt
dat hij vroeger vanwege zijn slaapproblemen wel geluisterd heeft naar luisterboeken.
Alle studenten hebben een duidelijke voorkeur voor lezen vanaf papier. Alle studenten lezen in
het Nederlands, een derde leest daarnaast ook boeken in het Engels en verder lezen individuele
studenten ook in het Turks, Hindoestaans of Spaans.
Waarom wordt er minder gelezen?
Alle mbo-studenten denken dat vooral telefoons, computers en games de belangrijkste oorzaak
zijn dat er steeds minder gelezen wordt. “Het is verleidelijker om spelletjes te spelen”, zegt Amil.
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“Er zijn ook zoveel leuke spelletjes”, stelt Jarno. Hoewel meisjes ook gamen, zijn het vooral
jongens die veel spelen, volgens Kavi, vandaar dat zij nog minder lezen dan meisjes. En, zegt hij,
“kinderen krijgen zo jong een telefoon dat ze er ook al jong aan verslaafd raken.” Om ervoor te
zorgen dat er meer gelezen wordt, zouden volgens Amil de telefoons afgepakt moeten worden
en zouden jongeren verplicht moeten worden om te lezen, net zoals hij door zijn moeder wordt
verplicht. Tweede genoemde oorzaak voor de ontlezing is dat lezen, met name voor jongens,
geen stoer imago heeft. Nisa: “Jongens vinden het niet stoer. ‘Dan lijk ik meer een nerd.’ Ze
hebben er vooroordelen bij: saai, niet leuk, tijdverspilling.” Ook Nora denkt dat dit een verklaring
is. ”Misschien vinden jongens het op jongere leeftijd minder stoer? Op de basisschool past lezen
dan niet zo goed bij je imago. Lezen heeft minder status.” Tot slot wordt er geopperd dat niet alle
kinderen van thuis uit worden gestimuleerd om te lezen. “Niet iedereen krijgt het lezen mee. “Ik
ben er vroeg mee begonnen, misschien is dat ook een reden geweest dat ik het nu zo graag doe”,
vertelt Asha.
Wat is er nodig om het lezen te stimuleren?
Elena doet de volgende vier suggesties om het lezen te stimuleren. Ten eerste meer boeken
aanbieden. Ten tweede boeken goedkoper maken. “Als je alleen kleedgeld krijgt, is 20 euro per
boek veel te veel. Als een boek 2,50 euro zou kosten, zouden boeken eerder gekocht worden”,
denkt ze. Vervolgens adviseert ze om meer reclame over en voor boeken te maken. “Ik zie
bijvoorbeeld nooit posters over boeken hangen (behalve wellicht in de Kinderboekenweek).” Tot
slot denkt ze dat het zou helpen als er meer boeken over de actualiteit zouden gaan,
bijvoorbeeld over de huidige oorlogen of over tsunami’s.” Nora denkt ook dat het goed is om
meer reclame te maken voor boeken. “Zorg bijvoorbeeld voor reclame via Instagram of
Snapchat. Dat bereik je jongeren beter. Je kunt social media beter inzetten.” Femke (18 jaar,
Bedrijfsadministratie, leerjaar 2) geeft aan dat “het zou goed zijn als er een bibliotheek in de
school was, voor als studenten zich vervelen.” Verder denkt ze “dat het zou helpen als je hulp zou
krijgen bij het zoeken van boeken, net zoals bij Netflix, dat je tips krijgt als je iets gelezen hebt.”
Hoe kom je aan boeken?
Studenten vertellen dat ze op twee manieren aan boeken komen: lenen in de openbare
bibliotheek (stad- of wijkfiliaal) of zelf kopen. “Ik koop boeken in Turkije (in de zomer, op
vakantie), of ik geef een bestelling aan mijn vader mee. Ik koop ook boeken bij de moskee.”
(Nisa)
De schoolbibliotheek is geen optie om aan boeken te komen. Alle studenten zeggen dat hun
school geen schoolbibliotheek heeft. Eén leerling (Asha) heeft actie ondernomen. “De school zou
ook een bibliotheek moeten hebben, ik heb dit aangekaart bij docenten, die vonden het wel een
goed idee, maar ze hebben er nooit werk van gemaakt.” Elena is de enige die vertelt dat er wel
een paar boeken op school zijn voor de uitleen. In hun Open Leer Centrum (OLC) staan wel een
paar kasten met leesboeken, maar “ik heb er nog nooit iets geleend.”
Belang van de bibliotheek
Iets meer dan de helft van de studenten is lid van de openbare bibliotheek. Dit wil overigens niet
zeggen dat ze daar dan ook allemaal komen om boeken te lenen. Sita (16 jaar,
Bedrijfsopleidingen, leerjaar 1) gaat er bijvoorbeeld heen om boeken te lenen voor haar oudere
zus, die aan de universiteit studeert. Kavi gaat naar de bibliotheek om te printen, Amil gaat
erheen om boeken te lenen, Chitra en Jarno zijn wel lid, maar gaan nooit naar de bibliotheek.
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Praten over boeken
Iets minder dan de helft van de studenten zegt dat ze geregeld met vrienden over boeken praten.
Nisa: “Ik praat er ook graag over met vriendinnen, ik haal ze echt over om ook mijn boeken te
lezen. Mijn mentor heeft nu een boek van mij, hij is er al aan begonnen.” Asha: “Ik praat wel graag
over boeken, maar dan word ik wel eens raar aangekeken.” Amil praat over boeken met een
vriend als zij hetzelfde boek lezen. De helft van de studenten zegt dat boeken soms onderwerp
van gesprek zijn, als ”het vanzelf in het gesprek ter sprake komt, bijvoorbeeld als het gaat over
een film die je gezien hebt en daar is ook een boek van” (Chitra). Slechts een student zegt dat zij
bijna nooit met vrienden over boeken praat. Elena: “Ik heb één vriendin die best veel leest en die
vertelt wel eens iets over een boek. Maar met andere vrienden praat ik eigenlijk nooit over
boeken. Het is gewoon geen onderwerp van gesprek.”
Vergelijkbare aantallen zien we bij de vraag of studenten met hun ouders praten over boeken.
Daar zegt de helft dat zij dat geregeld met (een van) hun ouders praten over boeken en lezen.
Vooral als zij van dezelfde soort boeken houden. Nisa: “Mijn vader leest dezelfde soort boeken als
ik, daar praten we ook over.” Femke: “Op vakantie lezen mijn moeder en ik dezelfde boeken en
daar praten we over, dat vind ik wel relaxed.”
Lezen op school
Alle studenten zijn unaniem in hun mening dat de school heel weinig doet om het lezen te
stimuleren. Zij zeggen dat docenten niets doen om hen te enthousiasmeren voor het lezen.
Femke: “Niets, in de lessen wordt nooit over boeken gepraat. Docenten zouden dat wel moeten
doen. Mijn lerares Nederlands vraagt alleen maar wat wij kijken op Netflix en wat wij leuk vinden
op Netflix. Maar van Netflix leer je niet veel. Van boeken lezen leer je meer begrijpend lezen.”
Nora: “Docenten doen eigenlijk niks. Er wordt gehamerd op ‘goed lezen’ tijdens de lessen
rekenen. Het zorgvuldig lezen is daar heel belangrijk voor het maken van de opdrachten. Tijdens
Nederlands wordt er geen aandacht aan besteed. We maken eigenlijk alleen opdrachten bij
Nederlands (veel ook via de digitale lesmethode). Er worden in ieder geval geen tips gegeven
voor leuke boeken. Er is verder geen aandacht voor lezen.” De meest milde opmerking komt van
Elena, die zegt dat: “er nog iets gebeurt in het eerste jaar, maar dat er daarna ook geen aandacht
meer is voor leesbevordering.” Hier op school doen docenten niet echt veel om studenten
enthousiast te maken voor lezen. Soms wordt er wel inhoudelijk iets over een boek verteld en
gezegd dat het een aanrader is. Maar het wordt niet ‘verkocht’, je wordt als leerling niet
overtuigd, er wordt niet genoeg aan je getrokken om te gaan lezen. Het eerste jaar moest ik nog
wel een boekbespreking houden, maar daarna hoef je op school ook geen boek bij je te hebben
of zo.”
Op de vraag hoe studenten het zouden vinden om verplicht te moeten lezen op hun mboopleidingen antwoordde de meerderheid daar niet tegen te zijn of zelfs enthousiast voorstander
te zijn. “Wel goed, dan doe je er tenminste iets aan”, zegt Femke. Asha sluit zich hierbij aan en
voegt toe: “Het is goed, je kunt iemand aansporen om te lezen. Maar je moet wel zelf boeken
kunnen kiezen.” Elena vertelt dat ze, als lezen verplicht zou worden op school, “het in het begin
misschien wel vervelend zou vinden en denken moet dat nou? Maar na een paar weken ben je er
misschien wel aan gewend. Dan is het wel fijn als het verplicht is. Want dan doe je het ook
gewoon. En dan wordt het misschien ook nog wel leuk! En als de school het verplicht stelt, en het
bevalt, ga je misschien thuis ook nog wel lezen.”
Slechts enkele studenten zouden echt tegen het invoeren van verplicht lezen zijn (overigens
studenten die zelf veel en graag lezen). Nisa zegt dat dat niet goed is: “Het moet uit jezelf komen,
verplichting leidt tot afkeer.” Nora verwacht dat als het verplicht zou zijn bij haar op school, dat
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“niemand dan naar die lessen zou gaan. Lezen kun je ook thuis doen, zullen de studenten
redeneren en daar kom je niet voor naar school.”
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
Leesvaardigheid
Bijna alle geïnterviewde mbo-studenten vinden van zichzelf dat ze goed kunnen lezen. “Het
wordt hier ook van je verwacht, dat je goed kunt lezen. Je hebt toch al de basisschool en de
middelbare school gehad?”, aldus Jarno. Een student vertelt er wel eerlijk bij dat het met hardop
lezen voor de groep soms minder goed gaat. “Dan haper ik wat vaker”, aldus Nora. Slechts een
student zegt van zichzelf dat haar leesvaardigheid niet goed is. “De school doet er ook niet veel
aan. Ik vind dat we meer uit boeken moeten werken en minder op computers, want dan kun je
markeren wat je belangrijk vindt”, aldus Femke.
Hulp voor zwakke lezers
De geïnterviewde mbo-studenten vinden niet dat hun opleiding alert is op zwakke lezers of dat
de opleiding hulp biedt aan deze studenten. Nisa: “Zwakke lezers worden nu niet gezien, de
docenten weten niet eens of studenten zwak lezen.” De signalering ontbreekt ook volgens de
studenten. “Als je een onvoldoende haalt voor een toets, wordt daar niets mee gedaan”, zegt
Sita.
Het taalonderwijs op school
De mbo-studenten zijn niet erg positief over het taalonderwijs op hun opleiding. De kritiek: te
veel zelfstandig werken, of juist alleen mondeling klassikaal onderwijs, te veel opdrachten
(digitaal) doorwerken en te weinig examenvoorbereiding. “Het is allemaal zelfstandig werken,
dat helpt niet veel. Het helpt meer als het in de klas wordt besproken dan wanneer je het
zelfstandig uit een boek of van de computer moet leren”, licht Femke toe. Een student is heel
kritisch en vindt de lessen Nederlands heel saai: “Ik vind de lessen Nederlands echt bagger. We
besteden geen aandacht aan lezen. Eigenlijk zijn we alleen bezig met het maken van opdrachten
bij de digitale methode Nu Nederlands. Het zijn eigenlijk oefeningen die je vanaf groep 6 krijgt en
steeds herhaald worden in verschillende vormen. De lessen zouden veel interactiever kunnen.
Bijvoorbeeld met spel. De lessen kunnen zeker veel leuker”, aldus Nora. Een andere leerling komt
van mbo niveau 2 (en zit nu op mbo niveau 4) en merkt heel duidelijk het niveauverschil tussen
2F en 3F. Zij vindt dat de opleiding te weinig doet aan een goede examenvoorbereiding bij
Nederlands. “De taallessen op school zouden beter kunnen. Er zijn een aantal dingen die beter
kunnen. Bijvoorbeeld het onderdeel taalverzorging. Dat hebben we echt niet goed genoeg
geoefend in de les en bijna iedereen had een onvoldoende daarvoor. Verder krijgen we vaak
allerlei leuke opdrachten, maar die zijn niet gericht op wat we voor het examen moeten kunnen.
Opeens hebben ze het dan over een ‘betoog’ of een ‘debat’ en dat hebben we niet gehad in de
les. Ook krijgen we niet genoeg les in werkwoordspelling” licht Elena toe.
Oorzaken van dalende leesvaardigheid
De studenten schrijven de dalende leesvaardigheid toe aan te weinig lezen, de geringe aandacht
voor lezen in het onderwijs en het slechte taalgebruik op social media. “Wat je bijvoorbeeld ook
merkt is dat er veel straattaal wordt gebruikt en veel app-taal. Dat wordt vaak gewoon
geaccepteerd, waardoor het gewoon wordt”, aldus Nora. Nisa is het met haar eens: “Op social
media schrijf je en praat je niet met volledige zinnen. HGJ is bijvoorbeeld: Hoe gaat het met jou?
Je let niet meer op de spelling. En je gooit de talen door elkaar.” “En daar wen je dan aan”, vult
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Asha aan, “en je vergeet wat de woorden echt zijn.” Elena merkte op haar vorige mbo -opleiding
(niveau 2) dat er studenten waren die slecht konden lezen en schrijven. “Sommige zijn
dyslectisch of zeggen dat ze dyslectisch zijn. Dat kan een oorzaak zijn. Maar ik denk vooral dat er
niet genoeg stimulans van scholen is om te gaan lezen. Nu is mijn opleiding vooral een praktische
opleiding, bijvoorbeeld goed je stage doen. We leren niet meer echt veel uit boeken. Ook
basisscholen zouden meer aan lezen kunnen doen, bijvoorbeeld een leesmiddag inroosteren. Op
mijn vmbo-school werd ook te weinig aan lezen gedaan”, zo kijkt Elena terug op haar eigen
schoolcarrière.
Oplossingen voor dalende leesvaardigheid
De oplossing voor laaggeletterdheid volgens de studenten is enerzijds dat mensen meer moeten
gaan lezen, maar ook dat er meer preventief gewerkt moet worden aan leesbevordering en
leesvaardigheid vanaf de basisschool en zelfs voorschools. Chitra vindt ook dat “er meer
spelletjes moeten komen met lezen, dan wordt het leuker. Squla is een voorbeeld van een leuke
manier om te leren, want dan kun je punten halen en als je op een leuke manier leert, heb je
meer zin om het te doen.” De studenten zien ook voor ouders een belangrijke taak weggelegd.
Sita vindt dat “ouders meer zelf moeten lezen en meer moeten voorlezen aan hun kinderen
voordat zij gaan slapen.” Amil vult haar aan door te zeggen dat “kinderen van jongs af aan leuke
boeken moeten krijgen, zoals die van Geronimo Stilton. En ouders moeten hun kind verplichten
om te lezen, want zij moeten ervoor zorgen dat hun kind succesvol is.”
Ook worden suggesties voor de huidige mbo-opleiding gegeven. Nora suggereert om meer
aandacht te besteden aan lezen. “Er moet veel meer aandacht besteed worden aan lezen. Simpel
gezegd: Er wordt nu veel aandacht besteed aan digitaal lesmateriaal en zo, maar amper aan
interactieve lessen en lezen.”

Samenvatting van de interviews
•
•
•

•

•

•

•

Alle geïnterviewde mbo-studenten vinden lezen belangrijk om diverse redenen.
Taalgerelateerde motieven worden vaak genoemd.
Mbo-studenten denken unaniem dat veel lezen de schoolcijfers positief beïnvloedt. De
helft daarvan denkt dat het alleen helpt bij het vak Nederlands.
Iets meer dan de helft van de studenten zegt lezen (heel) leuk te vinden. Bij een aantal
daarvan is dat pas op latere leeftijd ontstaan. De rest van de studenten vertelt dat zij
lezen alleen leuk vinden als zij het juiste boek te pakken hebben.
Lezen blijft belangrijk in de toekomst volgens alle studenten, maar het papieren boek zal
langzaam verdwijnen, denken ze. Wel hebben ze nu allemaal een voorkeur voor lezen
vanaf papier. Ze luisteren geen van allen naar luisterboeken en naast Nederlands wordt
er ook veel in het Engels gelezen en soms in hun eigen thuistaal.
Moderne digitale media zijn de belangrijkste oorzaak voor de ontlezing, zo is ook de
overtuiging van studenten. Daarnaast heeft lezen geen stoer imago, wat vooral voor
jongens funest is. Tot slot worden niet alle kinderen van huis uit evenveel gestimuleerd
om te lezen, wat maakt dat zij later ook minder zelf gaan lezen.
Studenten hebben diverse suggesties hoe het lezen gestimuleerd kan worden. Boeken
goedkoper maken, meer reclame maken en de hulp inschakelen van influencers zijn als
suggesties geopperd.
Studenten hebben voldoende toegang tot boeken. Ze maken vooral gebruik van de
openbare bibliotheek en kopen zelf boeken. Een schoolbibliotheek wordt bijna door alle
studenten gemist op hun opleiding.
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De meerderheid van de studenten is lid van de openbare bibliotheek. Sommige
studenten komen er ook (alleen) om te printen of boeken voor anderen te lenen.
Iets minder dan de helft van de studenten zegt dat ze geregeld met vrienden over
boeken praten. De helft zegt nooit met vrienden over boeken te praten. De helft van de
studenten praat met hun ouders over boeken, vaak als zij dezelfde (soort) boeken lezen.
Studenten zijn unaniem in hun mening dat hun school weinig of niets doet om het lezen
te stimuleren.
80% van de geïnterviewde studenten vindt verplicht lezen op het mbo geen slecht idee.
Bijna alle geïnterviewde studenten vinden van zichzelf dat ze goed kunnen lezen.
Hulp voor zwakke lezers ontbreekt op school. De signalering voor deze studenten is
afwezig.
Ook het taalonderwijs wordt niet positief beoordeeld door de meeste studenten. Saai, te
veel opdrachten en onvoldoende voorbereiding op de examens, zo luidt de belangrijkste
kritiek.
De belangrijkste oorzaken voor de dalende leesvaardigheid zijn volgens studenten: te
weinig (blijven) lezen, de geringe aandacht voor lezen in het onderwijs en het slechte
taalgebruik op social media. Dit kan alleen tegengegaan worden door veel aandacht te
geven (preventief en curatief) aan een sterke leesmotivatie en een goede leesvaardigheid
in het onderwijs en altijd veel te blijven lezen.

5.2 Docenten middelbaar beroepsonderwijs
5.2.1 Monitorgegevens
Docenten in het mbo hebben te maken met een populatie waarvan driekwart van het vmbo
afkomstig is (Onderwijs in cijfers, 2018). Gezien de cijfers over leerjaar vier in het vmbo die in het
vorige hoofdstuk aan bod zijn geweest, kunnen we ervan uitgaan dat het merendeel van deze
studenten binnenkomt met een lage motivatie voor lezen. Dit zou een reden kunnen zijn om extra
in te zetten op leesbevordering. Anderzijds kan het gegeven dat het lezen van fictie geen deel
uitmaakt van het eindexamen juist voor mbo-scholen een overweging zijn om leesbevordering
niet in het onderwijsprogramma op te nemen.
Hieronder kijken we naar informatie uit de pilot-monitor dBos mbo over het leesbevorderend
gedrag van mbo-docenten.
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Voorlezen mbo
Meer dan de helft (55 procent) van de docenten geeft aan ‘nooit’ voor te lezen; 15 procent leest
ten minste een keer per maand voor (figuur 58). We moeten hierbij niet vergeten dat de gegevens
betrekking hebben op allerlei vakken, waaronder ook beroepsgerichte vakken; ongeveer de helft
(47 procent) van de respondenten geeft Nederlands of een andere taal.

Figuur 58: Voorlezen door docenten op het mbo, pilot-monitor dBos mbo meting 2018
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Tips geven voor boeken
Uit figuur 59 blijkt dat 40 procent van de docenten in de monitor aangeeft ten minste een keer
per maand tips over boeken aan studenten te geven. Ongeveer een op de vijf docenten (19
procent) zegt wekelijks tips te geven; een even groot percentage zegt ‘nooit’ tips te geven. Uit
figuur 60 blijkt dat het geven van tips over informatieve boeken minder frequent plaatsvindt.
Slechts 2 procent van de docenten zegt wekelijks een tip over informatieve boeken te geven.

Figuur 59: Boekentips door docenten mbo, pilot-monitor dBos mbo meting 2018

Figuur 60: Tips voor informatieboeken door docenten mbo, pilot-monitor dBos mbo meting 2018
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Aan het vak gerelateerde boeken gebruiken
Meer dan een op de vijf docenten (21 procent) zegt ‘nooit’ aan het vak gerelateerde boeken in de
klas te gebruiken; 30 procent gebruikt ten minste een keer per maand aan het vak gerelateerde
boeken (figuur 61).

Figuur 61: Gebruik van aan het vak gerelateerde boeken door docenten mbo, pilot-monitor dBos mbo meting 2018
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Leesbevorderingsactiviteiten
Op de vraag hoe vaak de docent activiteiten uitvoert die gericht zijn op het stimuleren van
leesplezier antwoordt ongeveer een op de drie (32 procent) dit ‘nooit’ te doen; bijna de helft van
de docenten (47 procent) voert ten minste een keer per maand een dergelijke activiteit uit (figuur
62).

Figuur 62: Frequentie leesbevorderingsactiviteiten door mbo-docenten, pilot-monitor dBos mbo meting 2018
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Gepercipieerd leesvaardigheidsniveau van leerlingen vmbo
Meer dan twee derde (68 procent) van de docenten vindt het leesvaardigheidsniveau van de
leerlingen onvoldoende (figuur 63). Dat een ruime meerderheid van de docenten het taalniveau
onvoldoende vindt kan een belangrijke rationale zijn voor leesbevorderingsinitiatieven in het
mbo.

Figuur 63: Door docenten gepercipieerd leesvaardigheidsniveau van mbo-studenten, pilot-monitor dBos mbo meting 2018

Conclusie
We maken in onze conclusie een vergelijking met de resultaten voor de docenten vmbo uit de
vmbo-monitor. Dat doen we, omdat de studentenpopulatie op het mbo voor het grootste deel
bestaat uit voormalige vmbo-leerlingen (Onderwijs in cijfers, 2018). Door de gegevens te
vergelijken kunnen we mogelijk vaststellen of er sprake is van een soortgelijke benadering van
leerlingen/studenten door vmbo- en mbo-docenten.
Uit de informatie over docenten uit de pilot-monitor dBos mbo komt een beeld naar voren dat
sterk lijkt op het beeld uit de vmbo-monitor. Een belangrijk gegeven hierbij is dat docenten van
beide onderwijstypen in grote meerderheid aangeven dat zij het leesniveau van hun leerlingen
onvoldoende vinden. Dit gegeven zou een rationale kunnen zijn om leesbevordering een
structurele plaats in het onderwijs te geven. Immers, in het algemeen geldt dat meer lezen leidt
tot een betere leesvaardigheid (Mol, 2010). Het lijkt er echter op dat in geen van beide
onderwijstypen leesbevordering structureel plaatsvindt. Hoewel de mbo-docenten een iets
hogere frequentie rapporteren van het geven van boekentips en het gebruiken van boeken
(anders dan lesboeken) in de les, is leesbevordering in beide onderwijstypen een bezigheid van
een minderheid van de docenten, die niet heel frequent wordt uitgevoerd. We concluderen dat
een meerderheid van zowel vmbo-docenten als mbo-docenten de leesvaardigheid van hun
studenten onvoldoende vindt, maar dat lezen voor het plezier niet structureel als oplossing wordt
ingezet om het leesniveau te verhogen.
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Hieronder vullen we dit kwantitatieve beeld van docenten mbo uit de pilot-monitor dBos mbo aan
met kwalitatieve gegevens uit de gesprekken met docenten mbo. De bovenstaande facetten van
leesbevorderend gedrag komen hierbij ook aan bod, naast andere onderwerpen die te maken
hebben met leesplezier, leesvaardigheid, leesbevordering, taalbeleid, taalonderwijs en
laaggeletterdheid.

5.2.2 Interviews met docenten middelbaar beroepsonderwijs
De relatie tussen leesvaardigheid en leesplezier
De relatie tussen leesbevordering en leesvaardigheid
Over de relatie tussen leesbevordering en leesvaardigheid verschillen de meningen. Merel (65,
docent Nederlands bij de Juridische opleiding) en Anton (65, docent Nederlands bij de Juridische
opleiding) zien juist een groot verschil tussen leesvaardigheid en leesbevordering. Anton stelt:
“Leesvaardigheid gaat over techniek, leesplezier gaat over gevoel. Studenten kennen het plezier
van lezen niet en maken er dus ook geen tijd voor.” Merel denkt ook dat de vaardigheden die
studenten via de taalmethode opdoen, juist het plezier uit het lezen van een tekst halen. Ook zij
ziet geen duidelijke relatie: “Wat taalmethoden leren kun je niet toepassen bij het lezen van een
boek. Je wordt geacht al een idee te hebben van de tekst voordat je begint. Dat haalt het plezier
uit het lezen van een tekst. Leesbevordering geeft je meer ideeën over taal en zorgt voor een
grotere woordenschat. Maar ze lezen niet, ex-havisten ook niet.”
Drie andere docenten, Gerda (38, leraar START/entreeopleiding), Martha (36, leraar
START/entreeopleiding) en Josine (31, Leraar START/entreeopleiding), zien wel een duidelijke
relatie. Zij zien de woordenschat en leesvaardigheid van studenten groeien wanneer studenten
veel lezen in hun vrije tijd. Studenten lezen volgens hen meer en bewuster wanneer zij een
verhaal willen lezen. Gerda, Martha en Josine geven daarbij wel aan dat zij op de Entreeopleiding
werken, met veel studenten met een andere moedertaal, die erg gemotiveerd zijn om
Nederlands te leren. Deze studenten weten dat lezen bijdraagt aan hun Nederlandse
taalvaardigheid en zijn daardoor meer gemotiveerd dan andere studenten.
Leesbevordering in het taalonderwijs
Er is volgens de geïnterviewde docenten weinig of geen tijd voor leesbevordering in het
programma. Wanneer studenten lezen is dit direct gerelateerd aan het beroep óf voorbereiding
op het examen. Het programma zit volgens Merel strak in elkaar: “Je mag niet zo veel meer buiten
de lestabel om, ook niet in het keuzedeel. Alles wordt van bovenaf opgelegd. Er is geen enkele
ruimte voor leesbevordering in het huidige programma. We hebben ertegen geageerd, maar
zonder succes. We hebben ooit boeken gehad in het open leercentrum, die mochten de
zittenblijvers lezen als ze een lesonderdeel mochten overslaan, maar lezen deden ze niet.” Josine
benadrukt dat het programma erg op het examen is gericht en dat alle tijd opgaat aan het
voorbereiden op de vijf examenonderdelen Nederlands.
Marcel (62, ICT-lessen en stage-coördinator) en Anton zien wel meer ruimte in het programma,
bijvoorbeeld in de keuzedelen en het mondelinge deel van het programma, waar lezen in
geïntegreerd wordt. Anton vertelt: “We proberen wel lezen te integreren in het mondelinge deel
van het programma, bijvoorbeeld door studenten vooraf bronnenonderzoek te laten doen, maar
ze lezen echt zo min mogelijk.”
Bij Martha, Josine en Gerda is ruimte gecreëerd in het programma. Bij de entreeopleiding begint
dat met een half uur vrij lezen. Omdat dit in de hele opleiding gefaciliteerd wordt, hebben lezen
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en leesbevordering een duidelijke plek. Toch blijft het ook voor deze docenten zoeken om op
andere momenten op de dag aandacht te besteden aan leesbevordering.
Leesbevordering in het taalbeleid
Leesbevordering heeft bij Marcel, Anton en Merel geen plek in het taalbeleid. Volgens Anton
gaat het taalbeleid niet over kwaliteit, maar over intern rendement. Ook Marcel twijfelt over de
waarde van het huidige taalbeleid en zegt: “Ik geloof wel dat we een taalbeleid hebben. We zijn
bij een bijeenkomst daarover geweest, maar we hebben het niet gelezen. We hebben er wel over
gehoord. Je zou vooral korte, makkelijke teksten moeten gebruiken, met makkelijke vragen. Daar
gaan wij niet mee akkoord. Niemand doet er iets mee. Het is gemaakt door mensen die niet voor
de klas staan.”
Gerda, Marta en Josine hebben op school wel een prominenter taalbeleid, waar leesbevordering
in is opgenomen. In het taalbeleid is opgenomen dat alle studenten (en docenten) van de
entreeopleiding de dag beginnen met een half uur lezen. Dit is een vaste afspraak waar alle
docenten van op de hoogte zijn.
Leesplezier en leesbevordering
Leesbevordering als taak van de docent
Het stimuleren van lezen is volgens de geïnterviewde docenten wel een taak van het onderwijs.
Zij verschillen echter van mening hoe lezen een goede plek zou kunnen krijgen. Anton stelt: “Ja,
lezen stimuleren is een taak voor de docent, maar het zijn parels voor de zwijnen. Ze doen alleen
dingen waarvan ze direct de zin zien.” De lat ligt volgens de docenten te laag, waardoor studenten
denken: ik haal mijn diploma toch wel.
Toch zien zij wel mogelijkheden om lezen in het programma te integreren. Anton oppert: “Het
huiswerkuur wordt nu gebruikt voor bewegen, je zou dat ook voor lezen kunnen aanbieden.”
Ook Marcel komt met een idee: “Je zou weer leesuren moeten gaan inzetten, zonder
achterliggende agenda. Ik zou het goed vinden als er meer aandacht voor zou zijn. Er is al veel
geprobeerd, maar dat bloedde dan weer dood.” Merel waarschuwt daarbij: “Dan moet je in de
leerlijn kijken, maar zodra je het verplicht, haal je het plezier eruit. De school heeft wel een taak,
maar dan moet het lezen wel facultatief zijn.”
Omdat vrij lezen bij Martha, Josine en Gerda een vaste plek op het rooster heeft, is lezen meer
onderdeel van de opleiding. Zij stellen dus alle drie dat leesstimulering echt een taak van
docenten is. Josine zegt: “Als jij het niet doet…Wie moet studenten dan stimuleren?” Toch
noemen ook zij hun invloed beperkt. “De school heeft zeker een taak,” zegt Josine, “maar de
omgeving, ouders en het netwerk van jongeren hebben ook een grote invloed op het
leesplezier.”
Samenwerking met andere instanties
De helft van de geïnterviewde docenten geeft aan dat er niet met andere instanties wordt
samengewerkt. De andere helft van de docenten heeft een samenwerking met de bibliotheek.
Dat betekent in de praktijk onder andere dat deze docenten studenten een passend aanbod aan
boeken kunnen doen en dat studenten gratis een abonnement van de bibliotheek krijgen.
Leesbevordering in de klas
Om het lezen te bevorderen leent Anton studenten soms boeken uit zijn eigen collectie. Ook geeft
hij aan wel eens voorgelezen te hebben uit De Vliegeraar, naar aanleiding van een tekst die in de
klas werd gelezen over de Westerse pogingen om invloed te hebben in Afghanistan. Er waren
daarna verschillende studenten die het boek wilden lezen.
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Merel lees zelf veel en ziet dat haar enthousiasme studenten ook kan stimuleren. Zij vertelt: “Ik
lees veel, ook de boeken waar onze doelgroepen interesse in hebben. Bijvoorbeeld een leerling
uit Afghanistan die met een achtergrondboek over de politieke situatie komt. Dat lees ik dan. Het
beperkt zich dus niet tot de Nederlandse literatuur.” Ook Gerda vindt dat docenten een
voorbeeldrol hebben. Zij stelt: “Als je zelf erg van lezen houdt, dan nemen studenten dat over.”
Bij Martha, Gerda en Josine op school staat het vrij lezen op het rooster. Dit zorgt ervoor dat
studenten altijd wel een boek lezen. Docenten hebben zo ook een kapstok om verder te gaan
over het lezen. Martha vertelt: “Ik laat studenten elkaar over hun boek vertellen, geef zelf
boekentips en help studenten bij het zoeken naar een geschikt boek.”
Stimuleert de school de leesmotivatie?
De school stimuleert leesmotivatie van studenten vooral door het half uur vrij lezen in de
entreeopleiding. Dit heeft volgens de geïnterviewde docenten positieve invloed op de
leesmotivatie. Het blijft daarbij wel afhankelijk van de inzet van de docent om studenten te
helpen met zoeken naar passende leesmaterialen en zelf het goede voorbeeld te geven.
De docenten bij wie vrij lezen niet op het programma staat, vinden dat de school de leesmotivatie
van studenten niet stimuleert.
Wat is er nodig om studenten te motiveren voor lezen?
De helft van de docenten denkt dat studenten moeilijk te motiveren zijn om te lezen. De trend
van steeds minder lezen is volgens Anton en Marcel onomkeerbaar: “We krijgen ze niet meer de
bieb in. Het is een nieuwe tijd, de kids willen andere dingen.” Merel denkt dat er vooral een rol
ligt bij het basisonderwijs en het vmbo om een betere grondslag te leggen voor leesplezier.
Martha probeert studenten te motiveren door hen feitjes te vertellen over het belang van lezen,
zoals het effect op de woordenschat. Dit is volgens haar vooral motiverend voor studenten met
een andere moedertaal, die graag Nederlands willen leren. Voor deze studenten werkt het
volgens Josine ook motiverend om gebruik te maken van een aftekenlijst en zichtbaar te maken
hoeveel studenten lezen. Zij vertelt: “We hebben veel korte boekjes. Studenten kunnen dus in
korte tijd veel boekjes lezen. Het motiveert studenten om dit inzichtelijk te maken.”
Josine geeft aan dat studenten ook te motiveren zijn door echte verhalen. Zij vertelt: “wij werken
met King Leroy boeken. Studenten van Windesheim, opleiding journalistiek, hebben verhalen uit
de praktijk opgeschreven. Dit zijn levensechte verhalen, bijvoorbeeld over loverboypraktijken.
Studenten willen deze verhalen graag lezen. Het is volgens Josine dus belangrijk om goede
aansluiting te zoeken bij de belevingswereld van studenten. Zij stelt: “de vrije keuze in wát je
leest in essentieel. Studenten moeten niet het idee hebben dat ze een boek móeten lezen, maar
dat zij het verhaal of boek wíllen lezen.”
De docenten zien weinig verschillen tussen jongens en meisjes als het om lezen gaat. Alleen
Josine ziet meer concentratie bij meisjes. Ze zien wel verschil naar achtergrond. Merel noemt
een meisje dat vier jaar geleden uit Rusland naar Nederland is gekomen en nu een jaar op deze
school zit. Ze leest ‘dag en nacht’ en presteert beter dan alle andere studenten in haar klas.
Martha ziet dit ook bij de studenten op de entreeopleiding: “Veel NT2-studenten of (ex-)
vluchtelingen zijn erg gemotiveerd om te lezen, omdat zij duidelijk de relatie met hun
taalontwikkeling zien. Bij Nederlandse studenten ligt de motivatie vaak veel lager. Zij vinden
lezen minder nuttig en dus minder leuk.”
Anton geeft aan dat er ook studenten zijn die echt geen tijd hebben om te lezen, omdat ze in hun
vrije tijd moeten werken om bij te dragen aan de inkomsten van het gezin.
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Voorbeelden uit de eigen school
Op de school van Gerda, Marta en Josine heeft vrij lezen een duidelijke plek in het onderwijs. Alle
studenten van de entreeopleiding lezen elke ochtend een half uur. De studenten mogen zelf hun
boeken uitkiezen, zij worden hierbij begeleid door de docent. Docenten lezen zelf ook tijdens dit
vrij lezen om het goede voorbeeld te geven. De school heeft dit beleid ingezet met het doel om
plezier in het lezen te stimuleren en taalontwikkeling te bevorderen. Veel studenten op de
entreeopleidingen komen met een taalniveau onder 1F binnen en hebben het lezen echt nodig.
Op deze manier komen zij in aanraking met lezen en verhalen.
Studenten reageren wisselend op het vrij lezen op het rooster. De vrijheid die studenten ervaren
in het kiezen wát zij lezen, zorgt voor meer motivatie. De school zorgt voor een passend aanbod,
met veel ruimte voor levensechte verhalen. Tijdens het vrij lezen is het muisstil in de klas en op de
gangen. Dit creëert meteen een rustmoment. Ook het feit dat boeken en andere leesmaterialen
mee naar huis mogen, draagt bij aan motivatie.
Voor docenten is het inmiddels een bestaande realiteit die past bij het rooster. Gerda zegt:
“Belangrijk is dat je het vrij lezen faciliteert en echt op het rooster zet, om de vrijblijvendheid
ervan weg te halen. Bij ons leest bijvoorbeeld ook de opleidingsmanager tijdens deze momenten.”
Alle docenten doen mee aan het vrij lezen en zien het belang ervan in. Dit komt mede omdat alle
vakdocenten óók studieloopbaanbegeleider (SLB-docent) zijn en daarom intensief betrokken bij
het lezen.
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
Oorzaken van dalende leesvaardigheid
Een oorzaak voor de dalende leesvaardigheid op het mbo is volgens Merel dat de lat veel te laag
ligt. Zij vertelt: “Om je diploma te halen mag je een 4,5 voor Nederlands hebben, een 5,5 voor
Engels, een 5,5 voor recht en een 1 voor rekenen. En je mag eindeloos herkansen. Dus waarom
zou je je inspannen? Er is geen incentive.” Anton geeft daarbij aan dat leesniveaus van studenten
die starten op het mbo erg verschillen omdat zij alle studenten moeten toelaten, ongeacht hun
taalvaardigheid.
De dalende leesvaardigheid heeft volgens Gerda ook te maken met de huidige tijd. Informatie
wordt steeds meer beeldend. Ook zijn er steeds meer spraakmemo’s en spreken studenten elkaar
niet meer aan op gebrekkig taalgebruik of taalfouten. De informatie die jongeren via hun telefoon
of via social media krijgen, is daarnaast vaak van slechte kwaliteit en door de korte berichten
hoeven jongeren niet veel te lezen.
Oplossingen voor dalende leesvaardigheid
De oplossing voor de dalende leesvaardigheid moet volgens Merel in het primair onderwijs
gezocht worden. Zij stelt: “Laaggeletterdheid ontstaat in het primair onderwijs; daar moet het
opgelost worden door leerkrachten. Maar groepsgrootte en werkdruk staan daarbij in de weg.”
Josine beaamt dit: “Docenten in het basisonderwijs zouden meer vrijheid in het programma
moeten hebben om leesbevordering een plek te geven.”
Gerda denkt dat er meer rolmodellen nodig zijn die lezen. Zij licht toe: “Stel, je doet een opleiding
in de horeca, dan heb je eigenlijk een rolmodel nodig binnen je eigen vak. Een kok in vakkleding
die enthousiast is over lezen.” Naast rolmodellen binnen het vak zouden ook vloggers als
rolmodel kunnen stimuleren. Het aanbod op social media zou rijker moeten worden, zodat
jongeren meer leeservaringen opdoen bij de bronnen die zij nu al gebruiken. Josine denkt dat er
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een kans ligt bij social media: “We zouden bijvoorbeeld moeten investeren in Instagram story’s,
om zo het aanbod dichtbij de studenten te brengen en toegankelijker te maken.”
Het taalonderwijs op school
Anton, Merel en Marcel zijn nu niet tevreden over het taalonderwijs. Er is volgens hen meer tijd
nodig om taalachterstanden te bestrijden. Merel vertelt: “Ik ben nu niet tevreden. We zouden ook
andere onderdelen moeten kunnen geven. En meer vakoverstijgend werken met projecten, zodat
studenten verbanden gaan leggen, anders gaan denken.” Marcel is het eens met het
vakoverstijgend werken: “Ook in de ICT-lessen zie ik de taalproblemen. Soms slaat de paniek toe
bij de studenten, dan weten ze gewoon niet hoe ze met een tekst moeten omgaan, de tekst is al
gauw te lang. Daarom maak je steeds kleinere stukjes tekst.”
Laaggeletterdheid bestrijden
Merel geeft aan dat laaggeletterdheid bij de opleiding Juridisch niet voorkomt. Studenten
verlaten de school niet onder 2F, maar wel onder het vereiste niveau 3F. Bovendien denkt zij dat
het heel lastig is om laaggeletterdheid goed te ontdekken. Zij stelt: “Het is overigens lastig om
laaggeletterdheid te zien omdat laaggeletterden erg handig zijn in het ontwijken van situaties die
voor hen problematisch zijn. Bij de studenten van de entreeopleiding is laaggeletterdheid zeker
een risico. Veel studenten komen binnen met een taalniveau onder 1F. Dit is soms niet in een
jaar te verhogen. Een deel van de studenten stroomt niet door naar een vervolgopleiding en
verlaat de school dus laaggeletterd.”
Wat zou je kunnen doen om laaggeletterdheid te bestrijden? Volgens Marcel moet er
geïnvesteerd worden in kleinere klassen en deskundig personeel om laaggeletterdheid te
bestrijden. Hij uit zijn zorgen: “Als wij straks met pensioen gaan, zijn er geen bevoegde docenten
Nederlands meer. Het is toch raar dat er geen vakkennis voor dit vak wordt vereist.”

Samenvatting van de interviews
•

•
•

•

•
•

Het lezen dat studenten op de mbo-opleiding moeten doen stimuleert leesplezier niet
volgens de docenten. Andersom heeft vrij lezen volgens de docenten wel een positief
effect op de leesvaardigheid, vooral op de woordenschat.
De helft van de docenten geeft aan dat er in het taalonderwijs geen ruimte is voor
leesbevordering, omdat het programma vol zit met verplichte examenonderdelen.
Bij drie docenten is op school vastgelegd dat de studenten van de entreeopleiding elke
dag beginnen met een half uur vrij lezen. Hierdoor komen studenten in aanraking met
lezen en boeken.
Docenten vinden het lastig om leesmotivatie bij studenten te stimuleren. Zij zien daar wel
enkele mogelijkheden toe: er moet vrije keuze zijn in leesteksten, goede rolmodellen
vanuit de beroepswereld én privé, korte levensechte verhalen en teksten op social media.
Volgens docenten kan de dalende leesvaardigheid deels verklaard worden door het
magere aanbod aan teksten op de telefoon. Daarnaast ligt de lat te laag in het onderwijs.
De aanpak van laaggeletterdheid begint volgens de docenten in het basisonderwijs. Daar
zou leesbevordering een prominentere plek moeten krijgen en zouden leerkrachten meer
vrijheid moeten hebben in hun programma.
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5.3 Ouders van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs
De relatie tussen leesvaardigheid en leesplezier
Motieven om te lezen/ belang van lezen
De ouders van mbo-leerlingen die we hebben gesproken vinden lezen heel belangrijk. Ruben (53,
projectmanager ICT, zoon van 19 op het mbo) zegt daarover: “Ik vind het belangrijk, omdat je
door veel te lezen dingen gaat begrijpen en leert hoe de wereld in elkaar zit.” Ook Noa (54,
onderwijsconsultant, zoon van 20 op het mbo) heeft het over het bieden van “een ander venster
op de wereld.” Ze voegt daarna toe: “Een mooi kenmerk van het lezen van fictie is dat je allerlei
gevoelens kunt doorleven, ook risicovolle, zonder dat er daadwerkelijk sprake is van een risico.
Dat vind ik verrijkend.”
Lezen en leesvaardigheid
De ouders zien een duidelijk verband tussen lezen en leesvaardigheid en andere taaldomeinen.
Noa: “Leesvaardigheid kun je trainen door het lezen van boeken.” Ruben: “Mijn zoon vindt lezen
niet leuk, doet het daarom ook weinig, waardoor hij minder goed gaat lezen en daardoor leest hij
ook weer minder. Ik merk het ook aan zijn schrijfvaardigheid. Laatst moest hij een brief schrijven
voor een stage. De opbouw en stijl van de brief vind ik niet goed. Dat komt volgens mij ook
omdat hij nooit leest.”
Leesplezier en leesbevordering
Leesplezier en leesgedrag
De ouders van de mbo-leerlingen geven aan dat hun kinderen niet van lezen houden. Noa: “Ik
vind het echt doodzonde! Want ik beleef er zelf enorm veel plezier aan. Jammer dat ik dat genot
niet heb kunnen overbrengen.” Ook Ruben vindt het niet lezen een gemis: “Hij heeft eigenlijk
nooit gelezen. Terwijl we er alles aan gedaan hebben. Maar op de basisschool heeft hij geen boek
aangeraakt, ook geen stripboeken en Donald Ducks.” Ruben heeft het opgegeven om zijn zoon
tot lezen te brengen, omdat die nu volwassen is. “De jeugd van tegenwoordig is erg druk en
daarbij is mijn zoon erg gevoelig voor allerlei prikkels om hem heen. Zelfs een film kijken doet hij
met een mobiel erbij.”
Praten over lezen en boeken
Bij Ruben thuis wordt er eigenlijk nooit over boeken gepraat, maar hij laat wel eens expres een
boek op tafel liggen. Bij Noa werd er in het verleden wel gepraat over literatuur, maar nu niet
meer. “Ik probeer het nu af en toe nog wel eens, maar eigenlijk is het een gepasseerd station.
Mijn zoon heeft ook een autistiforme stoornis en een kenmerk daarvan is dat leren op zijn
voorwaarden gebeurt. Zodra hij het idee heeft dat hij gepusht wordt, gaat hij er tegenin. Het is
dus moeilijk om hem te overtuigen van wat moreel juist is, of wat je graag zou willen, of wat in
zijn belang zou zijn. Lezen valt daar ook onder.”
Boeken cadeau geven
De ouders zijn gestopt met het cadeau geven van boeken aan hun mbo-kinderen. Voorheen
probeerden zij aan te sluiten bij de interesses van hun kinderen. Voor de zoon van Ruben was dat
vooral voetbal. “Een boek over Ajax of een trainer of de Voetbal International. Maar hij leest
gewoon niet.” Noa zegt daarover: “Ik ben ermee gestopt. Want pushen helpt niet. Hij heeft altijd
veel moeite gehad met het idee dat hij sturing kreeg van ons. Een vraag die begint met “Zou je
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niet …” ligt erg gevoelig. Soms hadden we vakanties zonder tv, en dan zat de rest van het gezin te
lezen. Hij had dan niets te doen. Eén vakantie had hij een boek van een vriend aangeraden
gekregen en dat heeft hij gelezen, zelfs met enig plezier. Maar daar konden we absoluut geen
gesprek over voeren.”
Het belang van de bibliotheek
De ouders bezochten de bibliotheek toen hun kinderen nog klein waren. Nu vindt Ruben de
bibliotheek niet zo belangrijk meer en hij zou het ook niet zo erg vinden als die zou verdwijnen.
Noa herinnert zich nog dat ze kikkervisjes hadden gevangen. “En toen kwam de vraag: ‘hoe
verzorg je eigenlijk kikkervisjes?’ We hebben vaak informatieve boeken geleend, om samen naar
de antwoorden op dit soort vragen te zoeken.” Noa zou het niet leuk vinden als de bibliotheek
zou verdwijnen. “Ik vind een boekrijke omgeving heel belangrijk voor kinderen. Dat maakt het
tastbaar. Toen mijn man een tijd geleden voorstelde om alle boeken eruit te gooien, was ik daar
fel op tegen. De nabijheid van de bibliotheek is heel belangrijk, net als de uitleenfunctie. Nu lees
ik veel op e-reader, maar in veel opzichten is dat geen vervanger. Ik hou van echte boeken. Maar
zelf leen ik eigenlijk ook niet uit de bieb. Ik koop liever boeken.”
Rol van de school bij het lezen
De ouders zijn het met elkaar eens dat de school een rol bij lezen zou moeten spelen, maar de
vraag is hoe. Noa: “Alleen weet ik niet zo goed hoe het mbo dat moet doen. Iemand van 18+ laat
zich niet meer vertellen wat hij wel en niet moet doen. Nederlands als schoolvak is meer
vakgericht: je leert bijvoorbeeld een sollicitatiebrief schrijven. Liefde voor lezen lijkt niet te
tellen.”
Ouder als voorbeeld
Voor ouders van mbo-leerlingen geldt dat zij meer op afstand staan van de school, en ook, zeker
bij leerlingen ouder dan 18, niet langer geïnformeerd worden over de vorderingen. Ruben vertelt
over de rol van ouders in het algemeen: “Ik denk dat ouders kunnen voorlezen van jongs af aan,
samen lezen, kijken wat kinderen leuk vinden en boeken aandragen en het goede voorbeeld
geven. Wat dat laatste betreft ben ik door omstandigheden misschien niet altijd het beste
voorbeeld geweest. Ze hebben mij door drukte niet veel zien lezen. Aan de andere kant zie je ook
hoe dezelfde opvoeding voor verschillende kinderen anders kan uitwerken. Mijn dochter leest
meer.”
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
Leesvaardigheid
Volgens de ouders zijn hun mbo-kinderen “matige” (Ruben) en “gemiddelde” (Noa) lezers.
Volgens Noa is vooral het begrip van teksten lastig: “Hij leest ook geen krant. Instructie begrijpen
vraagt ook weer een andere vorm van tekstbegrip; dat is lastig en heeft ook met zijn beperking te
maken.” Wat de school daaraan doet is onduidelijk. Noa zegt: “Nu hij op het mbo zit, heb ik daar
helemaal geen zicht meer op.” Ruben zegt daarover: “Ik heb geen idee wat het ROC bij
Nederlands doet.”
Wie is verantwoordelijk voor het leren lezen?
School en ouders zijn beide verantwoordelijk. Ruben: “De basisschool is verantwoordelijk voor
het goed leren lezen. Dat hebben ze destijds ook gedaan met reguliere taallessen en extra hulp.
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Maar daarna houdt het ook voor de school op. Er zitten 30 leerlingen in een klas en een ROC is
helemaal een leerfabriek. Daarna is het toch de verantwoordelijkheid van de ouders zelf.”
Oorzaken van dalende leesvaardigheid
De concurrentie van games, smartphones etc. wordt genoemd als een belangrijke oorzaak. “Ik
denk dat jongeren minder lezen en dus ook minder goed lezen, omdat de wereld enorm
veranderd is,” zegt Ruben. “Er is gewoon veel meer aanbod de hele dag door. Denk aan Netflix,
gamen, mobiel etc. En de jeugd is gewoon vluchtiger geworden. Alles moet kort, krachtig en
vooral snel. Ze hebben gewoon niet meer het geduld om urenlang een boek te lezen.”
Noa is het daarmee eens: “Er worden echt wel minder boeken gelezen. En er wordt anders
gelezen: vluchtiger. Veel informatie komt via internet tot je. Dat betekent dat je bijna nooit meer
een contextrijk verhaal hebt. In het onderwijs ligt best een opgave om kinderen op een gezonde
manier met teksten om te leren gaan. Ook in gezinnen wordt er minder gelezen. Meer op de ereader. Boekrijke omgevingen zijn aan het verdwijnen.”

Samenvatting van de interviews
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De geïnterviewde ouders van mbo-studenten vinden lezen heel belangrijk. Zij zien een
duidelijk verband tussen het lezen van boeken en de ontwikkeling van leesvaardigheid en
taalvaardigheid in het algemeen.
Dat hun kinderen niet van lezen houden vinden de ouders erg jammer. Ze geven ook aan
dat ze daar niets meer aan kunnen doen, omdat hun kinderen intussen volwassen zijn.
Ook worden er thuis geen gesprekken (meer) gevoerd over literatuur.
Ouders geven, in tegenstelling tot voorheen, hun kinderen geen boeken meer cadeau,
omdat ze weten dat dwang niet helpt.
Vroeger bezochten de ouders met hun kinderen nog wel de bibliotheek, maar nu niet
meer.
Er wordt verschillend gedacht over hoe erg het is als de bibliotheek zou verdwijnen,
variërend van “niet zo erg” tot “niet leuk.”
Ouders zouden graag zien dat de school een rol zou spelen bij het lezen, maar geven ook
aan dat ze niet weten hoe, nu de kinderen boven de 18 zijn.
Volgens de ouders vinden de leerlingen vooral tekstbegrip lastig. Het is niet duidelijk voor
de ouders wat de school daarmee doet.
De ouders noemen games en het gebruik van smartphones als belangrijkste oorzaak voor
een dalende leesvaardigheid. Daarnaast lezen de kinderen volgens hen tegenwoordig
vluchtiger, minder aandachtig.
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Samenvatting en conclusies
Samenvatting
Voorlezen en leesvaardigheid
In de voor- en vroegschoolse sector is voorlezen gangbare praktijk, maar er zijn wel verschillen:
voorlezen aan de allerjongsten (baby’s en dreumesen) is veel minder gangbaar dan voorlezen aan
peuters en kleuters. Aan kleuters wordt het meest voorgelezen. Uit de interviews blijkt dat
pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten zich ervan bewust zijn dat voorlezen helpt om
kinderen voor te bereiden op het leren lezen en om de woordenschat te vergroten. In de loop van
de basisschool neemt de frequentie van voorlezen geleidelijk af – een trend die zich voortzet in
het voortgezet onderwijs en het mbo.
Ook ouders geven in de interviews aan dat zij voorlezen belangrijk vinden, voor de gezelligheid,
om hun eigen leesplezier door te geven en voor de taalontwikkeling van hun kinderen. Zelfs de
ouders die zelf niet van lezen houden, zeggen toch voor te lezen, omdat ze het belangrijk vinden
voor hun kind. Ouders gaan minder voorlezen nadat hun kind heeft geleerd om zelf te lezen.
Het lijkt er al met al op dat beroepskrachten voorlezen vooral belangrijk vinden voor kleuters en
dat zij zich minder bewust zijn van het nut van voorlezen voor jongere en oudere kinderen. Ook
ouders lezen (veel) minder voor naarmate de kinderen ouder worden. Beroepskrachten wijzen
ouders op het belang van voorlezen, maar ook dat gebeurt minder naarmate de kinderen jonger
zijn of ouder worden.
Meningen over de relatie tussen lezen en leesvaardigheid
Basisschoolleerlingen, vo-leerlingen en mbo-studenten noemen in de interviews allerlei motieven
om te lezen, zoals het vergroten van de woordenschat, het verbeteren van begrijpend lezen en
spelling, algemene kennis opdoen, de Turkse taal beter leren, de Nederlandse taal beter leren, je
eigen standpunt kunnen verdedigen en zelfs dat ‘het helpt bij lekker slapen’. Niettemin zijn de
leerlingen en studenten niet allemaal overtuigd van het effect van lezen op de leerprestaties. Als
het al helpt, dan toch vooral voor taal, want bij vakken als rekenen of bedrijfsadministratie gaat
het toch om andere vaardigheden, vinden ze. Sommige vmbo-leerlingen zeggen dat zij lezen niet
belangrijk vinden en het daarom ook niet vaak doen.
Leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs zeggen lezen
belangrijk te vinden, bijvoorbeeld voor de uitbreiding van de woordenschat en het verwerven van
kennis, maar ook zij zien niet altijd een direct verband tussen lezen en leesvaardigheid.
Interessant is dat uit de monitors dBos blijkt dat de meerderheid van de docenten in het vmbo en
mbo de leesvaardigheid van hun leerlingen onvoldoende vindt. Uit dezelfde monitors blijkt dat zij
niet erg actief zijn op het gebied van leesbevordering. Onvoldoende inzicht in de mogelijke
effecten van lezen voor het plezier, dat uit de interviews naar voren komt, is hier wellicht debet
aan.
Ouders onderschrijven in de interviews het belang van lezen voor de ontwikkeling van kinderen.
Ze noemen vaak dezelfde zaken als leerkrachten/docenten en leerlingen, zoals het vergroten van
de woordenschat en het verwerven van kennis. Enkele ouders wijzen specifiek op het effect van
lezen op de leesvaardigheid.
Leesplezier en leesgedrag
De monitorgegevens laten zien dat leesplezier en leesfrequentie van leerlingen afnemen vanaf
groep 5 van de basisschool. Ook het bezoeken van de bibliotheek in de school neemt af naarmate
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kinderen ouder worden. In het basisonderwijs zien we bovendien dat ook voor het lezen in de klas
in de hogere groepen steeds minder animo is (voor het voortgezet onderwijs zijn deze gegevens
niet beschikbaar). Onder havo/vwo-leerlingen valt op dat die in meerderheid positief staan
tegenover lezen ‘als het niet voor de lijst is’, maar negatief tegenover lezen voor de lijst. Op het
vmbo staat een meerderheid (63 procent) van de leerlingen negatief tegenover lezen. In alle
leeftijdsgroepen en op alle onderwijsniveaus staan meisjes positiever tegenover lezen dan
jongens.
Zowel basisschoolleerlingen als vo-leerlingen als mbo-studenten zeggen in de interviews dat het
voor hun leesplezier veel uitmaakt welk boek zij lezen. Onder de basisschoolleerlingen zijn er
behoorlijk veel die met (enig) plezier lezen. Vmbo-leerlingen zeggen weinig te lezen, al lezen ze
wel als het moet voor school. De mbo-studenten die van lezen houden, hebben soms pas later het
plezier in lezen ontdekt. Het zijn vooral mbo-studenten die ook in andere talen dan Nederlands
lezen: Engels, Turks, Hindoestaans, Spaans. Er is bij alle groepen een sterke voorkeur voor het
papieren boven het digitale boek. Het papieren boek zal op termijn wel verdwijnen, denken ze.
Dat er steeds minder gelezen wordt, komt volgens de leerlingen en de mbo-studenten door de
opkomst van social media, mobiele telefoons, games, Netflix en huiswerkdrukte. Lezen moet
duidelijk concurreren met allerlei andere mogelijke activiteiten in de vrije tijd. Voor jongens is
volgens de leerlingen en de studenten ook het niet-stoere imago van lezen een reden om geen
boek op te pakken.
Dat leerlingen minder gaan lezen heeft dus niet alleen te maken met een afnemend plezier in
lezen, maar ook met een toenemend aantal alternatieven om de vrije tijd in te vullen. Naarmate
leerlingen ouder worden, worden ze doorgaans autonomer in de besteding van hun vrije tijd en is
het ook logisch dat ze die autonomie gebruiken om andere keuzes te maken uit het steeds rijkere
aanbod. Dat roept de gedachte op dat ‘meer lezen’ misschien makkelijker op school, binnen het
rooster, gerealiseerd zou kunnen worden dan in de vrije tijd. Sommige leerlingen pleiten daar
expliciet voor.
Leerlingen en mbo-studenten komen ook zelf met oplossingen om het lezen aantrekkelijker te
maken, zoals meer e-books uitbrengen, meer boeken over gamen, meer dunne boeken, meer
spannende boeken, meer stripboeken, meer science fiction, meer Engelstalige boeken, meer
horror, goedkopere boeken, meer actualiteit in boeken, boeken met animaties, meer reclame
voor boeken. Het is opvallend dat in de meeste van deze oplossingen al lang is voorzien, maar dat
leerlingen daar blijkbaar niet van op de hoogte zijn. Het lukt veel leerlingen en studenten
kennelijk niet om het juiste boek te vinden. Wellicht kan een andere oplossing die genoemd
wordt – het actief promoten van boeken op school door een bibliotheekmedewerker op iedere
school – hier verandering in aanbrengen.
De leerlingen en de mbo-studenten wijzen ook op de rol die ouders kunnen spelen om het lezen
te promoten. Ouders mogen naar hun mening best wat strenger zijn als het gaat om het beperken
van het gebruik van ‘schermpjes’.
Leesbevordering op school
Uit de monitorinformatie blijkt dat veel basisscholen aan leesbevordering doen. Veel scholen
beschikken over een schoolbibliotheek, waardoor de nabijheid van een gevarieerde en actuele
boekencollectie voor de leerlingen gegarandeerd lijkt. Een (grote) meerderheid van
basisschoolleerkrachten geeft hun leerlingen tijd voor vrij lezen, leest voor en gaat, als er een
bibliotheek in de school is, geregeld met de leerlingen naar de schoolbibliotheek. Het organiseren
van een boekenkring, waarin de leerkracht en de kinderen praten over boeken en over lezen,
komt minder vaak voor en het gebruiken van boeken bij zaakvakken nog minder. Alle
leesbevorderingsactiviteiten nemen af in frequentie in de hogere groepen. In het voortgezet
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onderwijs (vmbo) en het mbo voert een minderheid van de docenten geregeld
leesbevorderingsactiviteiten uit.
Leerlingen bevestigen in de interviews het beeld van leesbevordering dat uit de monitors naar
voren komt. Basisschoolleerlingen zeggen veel en regelmatig te lezen op school, meestal een
kwartier of een half uur per dag. Zij vinden het fijn om in de klas te lezen, maar vinden het nogal
eens te onrustig om zich goed te kunnen concentreren. Vo-leerlingen zijn minder positief in de
interviews: zij stellen dat hun scholen niet erg actief zijn om het leesplezier te bevorderen.
Leerlingen in het vmbo geven expliciet aan dat de school er in de bovenbouw steeds minder aan
doet om leerlingen enthousiast te maken voor lezen. Volgens de geïnterviewde mbo-studenten
doet hun school helemaal niets aan leesbevordering. Op hun scholen ontbreekt een
schoolbibliotheek, dat maakt het moeilijker om aan boeken te komen. Daarom gaan de lezers
onder hen naar de openbare bibliotheek om boeken te lenen of kopen zij boeken. De meeste
geïnterviewde mbo-studenten zouden er niet op tegen zijn als het lezen van boeken verplicht zou
worden op school, mits zij zelf de boeken mogen kiezen.
Leerkrachten in het basisonderwijs geven in de gesprekken aan dat zij leesbevordering
beschouwen als een taak voor zichzelf, waarbij sommigen zichzelf als rolmodel zien, en als taak
voor de school. Een bibliotheek in de school en samenwerken met de openbare bibliotheek maakt
het makkelijker om die taak uit te voeren. Leesbevordering is echter geen exclusieve taak voor het
onderwijs, zeggen de leerkrachten, ook ouders hebben hier een taak in.
Uit de interviews met vo- en mbo-docenten blijkt dat vooral docenten Nederlands
leesbevordering als een verantwoordelijkheid opvatten. Ze vervullen die verantwoordelijkheid
door boeken aan te bieden die aansluiten bij het niveau van de leerlingen, door creatieve
verwerkingsopdrachten aan te bieden, door goed op de hoogte te zijn van het boekenaanbod
voor jongeren en door leesbevordering soms te combineren met andere onderwijsdoelen. Meer
tijd vrij maken voor leesbevordering wordt veelal gezien als onhaalbaar, ‘omdat de leerlingen
voorbereid moeten worden op het eindexamen’. Dat leesbevordering leerlingen en studenten
juist kan helpen om beter te presteren is een inzicht dat niet door alle docenten wordt gedeeld,
zoals al eerder is opgemerkt. Dit verklaart wellicht mede waarom leesbevordering meestal niet of
niet goed is opgenomen in het taalbeleid van scholen. Kennelijk is er ook op het beleidsniveau
geen sterk besef van de mogelijke effecten van lezen voor het plezier op de taalvaardigheid van
leerlingen. De interviews bevestigen het beeld dat leesbevordering in het voortgezet onderwijs en
het mbo vooral afhankelijk is van enthousiaste individuen.
Ouders zeggen het belangrijk te vinden dat de school aandacht besteedt aan leesbevordering. Ze
noemen daar diverse redenen voor, zoals leesvaardigheid oefenen, kennis verdiepen en
leesplezier ervaren. Ouders van pubers noemen ook als reden dat zij zelf steeds minder invloed
op hun kind krijgen. Diverse ouders benadrukken dat het stimuleren van lezen geen dwingend
karakter zou moeten hebben. Sommigen vinden dat de school zijn leesbevorderende rol goed
vervult, anderen zijn hebben daar hun twijfels over.
We zien kortom dat de intensiteit van leesbevordering op school afneemt naarmate de leerlingen
ouder worden. De daling zet in in de bovenbouw van de basisschool door tot in het mbo. Er is al
eerder geconstateerd dat deze trend ongelukkig samenvalt met het dalende leesplezier van
leerlingen. Waar werk gemaakt wordt van leesbevordering lijkt het accent vaak te liggen op het
beschikbaar stellen van boeken via een schoolbibliotheek en het inroosteren van tijd voor vrij
lezen. Gesprekken over boeken, een vorm van leesbevordering die uit onderzoek als krachtig naar
voren komt (Huysmans, 2013; Notten, 2011), komen minder voor. Dat laatste is misschien te
verklaren door het feit dat gesprekken over boeken een groter beroep doen op de professionele
kennis en vaardigheden van de leerkrachten/docenten dan een activiteit als voorlezen of het
inroosteren van vrij lezen.
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Leesbevordering thuis
Zowel uit de monitors als uit de interviews blijkt dat sommige facetten van de leesopvoeding
beter uit de verf komen dan andere en dat de intensiteit van de leesopvoeding door ouders
afneemt naarmate kinderen ouder worden.
Uit de monitors komt naar voren dat ouders voor kinderen en jongeren een belangrijke bron zijn
voor boekentips en dat de boekencollectie thuis een belangrijke vindplaats is voor boeken.
Andere vormen van een actieve leesopvoeding worden ook aangegeven, zoals voorlezen, boeken
cadeau krijgen en samen naar de bibliotheek gaan. Kinderen en jongeren geven dit echter steeds
minder aan naarmate zij ouder worden. Gesprekken tussen ouders en kinderen over boeken en
over lezen komen voor, maar zijn geen gemeengoed. Van de basisschoolleerlingen in de monitor
dBos geeft meer dan de helft aan nooit met hun ouders over boeken te praten. Uit de interviews
met de vo-leerlingen en de mbo-studenten komt een soortgelijk beeld naar voren. Saillant is dat
in het voortgezet onderwijs het verplicht lezen voor school, waar veel leerlingen en ouders
negatief tegenover staan, vaak de aanleiding is voor een gesprek over boeken. Als mbo-studenten
met hun ouders over boeken praten, dan is dat met name wanneer zij dezelfde boeken lezen als
hun ouders. Uit de monitors blijkt dat vmbo-leerlingen een minder actieve leesopvoeding ervaren
dan havo/vwo-leerlingen.
De oplossingen die ouders in de interviews noemen om het lezen bij kinderen meer te stimuleren
zijn voor een groot deel uit onderzoek bekend als facetten van een actieve leesopvoeding: boeken
in huis hebben, het goede voorbeeld blijven geven, lid zijn van de bibliotheek, rust bieden. Ouders
zien echter ook dat kinderen die aan dezelfde opvoeding zijn blootgesteld toch sterk kunnen
verschillen in hun enthousiasme voor het lezen van boeken. Ouders herkennen het belang van het
juiste boek voor hun kind, maar zij voelen zich niet altijd goed in staat om hun kind te helpen dat
boek te vinden.
De bibliotheek
Onder alle leeftijdsgroepen in de monitors worden de schoolbibliotheek en de openbare
bibliotheek genoemd als belangrijke vindplaats voor boeken. De mening over de
schoolbibliotheek is echter niet altijd positief, zeker niet bij de oudere leerlingen. Dit komt zowel
uit de monitors als uit de interviews naar voren. Onduidelijk is of dit vooral veroorzaakt wordt
door de kwaliteit van de collectie of door de kennis van de collectie en de keuzevaardigheden van
de leerlingen.
Het belang van de openbare bibliotheek wordt in de interviews door alle respondentengroepen
onderstreept, van basisschoolleerlingen tot mbo-studenten en van ouders tot leraren. Zelfs
ouders die zelf nooit in de bibliotheek komen vinden de bibliotheek heel belangrijk, voor kinderen
en voor andere ouders. Jongeren, ouders en beroepskrachten blijken goed op de hoogte te zijn
van de verschillende functies die de bibliotheek vervult op educatief, cultureel en sociaal gebied.
Opvallend is dat de pedagogisch medewerkers, de leerkrachten en de docenten vrijwel allemaal
de ouders en de bibliotheek noemen als partners in de leesopvoeding. De bibliotheek wordt ook
veel genoemd als partner als het gaat om het verbeteren van de leesvaardigheid of het bestrijden
van laaggeletterdheid. Andere partijen zijn voor de respondenten kennelijk niet zichtbaar of niet
relevant.
Leesvaardigheid
Basisschoolleerlingen zeggen in de interviews goed te weten wat hun leesniveau is, op basis van
toetsen die op school zijn afgenomen, en zijn daar ook eerlijk over. Leerlingen in het voortgezet
onderwijs en het mbo geven in de gesprekken aan zichzelf over het algemeen goed of in ieder
geval goed genoeg te vinden in lezen. Docenten delen die mening niet: het merendeel van de
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vmbo- en mbo-docenten in de betreffende monitors geeft aan de leesvaardigheid van hun
leerlingen/studenten onvoldoende te vinden.
Basisschoolleerkrachten en vo-docenten noemen diverse oorzaken voor het dalende leesniveau
onder leerlingen, zoals het toenemende aanbod aan keuzemogelijkheden voor jongeren, digitale
media, dalend concentratievermogen, de leescultuur thuis, minder uitdagend onderwijs,
laaggeletterde ouders en onvoldoende zelfvertrouwen. Opvallend is dat geen van de
beroepskrachten de kwaliteit van het taalonderwijs op het eigen onderwijstype als mogelijke
oorzaak ziet.
Leerkrachten en docenten dragen diverse oplossingen aan om de leesvaardigheid van leerlingen
te verbeteren. Basisschoolleerkrachten wijzen nadrukkelijk op de rol van ouders, die hun kinderen
beperkingen zouden moeten opleggen in het gebruik van ‘schermpjes’. Vo-docenten stellen dat
lezen minder verplicht zou moeten zijn en dat docenten minder normatief zouden moeten zijn in
de beoordeling van de keuzes van leerlingen. Volgens vo- en mbo-docenten zouden ook kleinere
klassen helpen om het leesniveau van leerlingen en studenten te verbeteren. Ook onder deze
suggesties zien we geen voorstellen die betrekking hebben op de kwaliteit van het eigen
taalonderwijs.
Ouders wijzen, net als de andere respondentengroepen, veelal naar digitale media en de drukke
agenda’s van kinderen als belangrijke oorzaken van de dalende leesvaardigheid. Ouders van
basisschoolkinderen noemen specifieke maatregelen die zij nemen om de ‘schermtijd’ van hun
kinderen te beperken. Ouders van oudere kinderen geven aan dat zij nog maar weinig invloed
hebben op hun kinderen.
Taalonderwijs
De basisschoolleerlingen en vo-leerlingen geven in gesprekken aan over het algemeen tevreden te
zijn over het taalonderwijs, al zien de vo-leerlingen niet altijd hoe het vak Nederlands hen helpt
om andere vakken beter te begrijpen. De geïnterviewde mbo-studenten zijn niet tevreden over
het taalonderwijs. De kritiek is dat ze te veel zelfstandig moeten werken (of juiste te veel
mondeling klassikaal onderwijs krijgen), te veel aan opdrachten moeten werken en te weinig
worden voorbereid op het examen. De studenten vinden dat er in de lessen meer uitgelegd zou
moeten worden en dat de lessen interactiever en levendiger zouden moeten zijn en beter gericht
op de eisen van het eindexamen. Ook vinden ze dat er te weinig aandacht is voor zwakke lezers.
Pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten die werken met kinderen met
taalachterstanden geven in de gesprekken aan dat zij steeds beter weten hoe zij achterstanden
moeten aanpakken: veel praten, uitleggen, boekjes doelgericht inzetten. Bij de kleuters wordt een
gedifferentieerde aanpak gebruikt, die is vastgelegd. De basisschoolleerkrachten noemen
verschillende aanpakken in verschillende stadia van ontwikkeling. Uit hun commentaar wordt
duidelijk dat het taalonderwijs een belangrijk onderwerp op school is, waar veel over wordt
nagedacht en gediscussieerd. Vmbo-docenten zijn pessimistisch over hun leerlingen en geven aan
dat veel van hun leerlingen niet het vereiste niveau 2F halen, en sommige zelfs 1F niet. Ondanks
deze zorgen blijkt uit de monitors dat bijna de helft van de vmbo-scholen geen taalbeleid heeft.
Docenten van havo/vwo denken dat er wel leerlingen uitvallen op taal, maar dat leerlingen die
hun examen halen op havo/vwo sowieso niveau 2F halen. De geïnterviewde mbo-docenten
zeggen niet tevreden te zijn over het taalonderwijs op hun school. Zij zouden meer
vakoverstijgend willen werken, om studenten te helpen verbanden te leggen. Vanuit hun eigen
ervaringen zeggen deze docenten dat taalbeleid niet de oplossing is om het taalonderwijs te
verbeteren. Zij zien het rendementsdenken in het mbo als belangrijke oorzaak voor de
kwaliteitsproblemen in het onderwijs: omdat er bij de instroom niet geselecteerd mag worden op
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kwaliteit en omdat niettemin zoveel mogelijk studenten hun diploma moeten halen, gaat de
kwaliteit van het taalonderwijs omlaag.
Voor ouders van basisschoolleerlingen is het niet altijd duidelijk hoe het taalonderwijs op school
eruit ziet. Sommige scholen informeren ouders goed en geven ouders ook tips om hun kind met
taal te helpen, andere scholen informeren ouders alleen als er problemen zijn. Dat laatste lijkt een
gemiste kans, want de geïnterviewde ouders geven aan dat ze het leren lezen zien als een
gedeelde verantwoordelijkheid voor school en ouders. De ouders van vo-leerlingen geven aan
geen enkel zicht te hebben op het taalonderwijs op school, al hebben ze wel de indruk dat de
school hun kinderen goed helpt. Net als de ouders van basisschoolkinderen vinden ook de ouders
van vo-leerlingen en mbo-studenten dat ouders en school er samen verantwoordelijk voor zijn dat
kinderen goed leren lezen.
Laaggeletterdheid
Basisschoolleerlingen en vo-leerlingen tonen zich in de gesprekken verbaasd over het probleem
van laaggeletterdheid onder volwassenen. Ze vinden het moeilijk te begrijpen dat iedereen leert
lezen op de basisschool en dat er dan toch nog mensen zijn die het later moeilijk vinden.
Laaggeletterden zouden gewoon weer op leesles moeten, vinden ze. En scholen zouden er wat
aan kunnen doen door speciaal personeel aan te stellen en door te zorgen dat er een bibliotheek
is op iedere school. Mbo-studenten denken dat laaggeletterdheid aangepakt kan worden door
ervoor te zorgen dat mensen beter leren lezen en meer gaan lezen. Dat zou al van jongs af aan
opgepakt moeten worden. Ze vinden dat ouders hier dus ook een taak in hebben, die zouden
moeten voorlezen en zelf boeken moeten lezen. Op de mbo-opleiding zou er ook meer aandacht
moeten zijn voor lezen.
Pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten herkennen laaggeletterdheid als een probleem
bij veel van de ouders met wie zij te maken hebben. Ze begrijpen dat het voor die ouders
moeilijker is om actief met de leesopvoeding bezig te zijn. Toch kunnen ook die ouders hun
kinderen enthousiast maken voor boeken, bijvoorbeeld door naar de bibliotheek te gaan, door
luisterboeken aan te bieden of door deel te nemen aan de VoorleesExpress.
Basisschoolleerkrachten en vo-docenten zien de strijd tegen laaggeletterdheid als een gedeelde
verantwoordelijkheid van het onderwijs en de ouders. Ze wijzen op de doorgaande lijn in het
onderwijs, die ook een doorgaande lijn in verantwoordelijkheid met zich meebrengt in het
begeleiden van leerlingen die risico’s lopen. De rol van de overheid in de strijd tegen
laaggeletterdheid, zeggen zij, is zorgen voor financiering en monitoring. Een docent stelt verbaasd
vast dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten als het gaat om het bestrijden van
laaggeletterdheid in samenwerking met het onderwijs. Mbo-docenten geven in de gesprekken
aan dat laaggeletterdheid vooral een risico is bij de studenten die de entree-opleiding volgen,
omdat die vaak binnenkomen met een niveau onder 1F en dit is volgens hen niet altijd in een jaar
bij te spijkeren, zodat sommige studenten niet doorstromen naar een vervolgopleiding en de
school laaggeletterd verlaten. Om laaggeletterdheid in het mbo aan te pakken zijn kleinere
klassen nodig en deskundig personeel, vinden ze. De oudere docenten vinden het moeilijk te
begrijpen dat er onbevoegde docenten voor de klas staan in het mbo.
Ouders laten zich niet expliciet uit over laaggeletterdheid, maar wel, zoals eerder beschreven,
over dalende leesprestaties. Zij geven in de gesprekken duidelijk aan dat zij, net als de
leerkrachten en de docenten, het leren lezen en het stimuleren van leesplezier zien als een
ouderlijke verantwoordelijkheid, die zij delen met het onderwijs.
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Conclusies
De analyses van de monitorgegevens en de interviews geven aanleiding tot de volgende
conclusies, die antwoord geven op de centrale vraag van het onderzoek: Wat moet er gebeuren in
het onderwijs en gerelateerde sectoren daarbuiten om de leesvaardigheid, de leesmotivatie en
het leesgedrag van jonge kinderen, scholieren, (mbo-)studenten te verbeteren?
Een algemene trend die uit de cijfers en de interviews naar voren komt is dat, naarmate kinderen
ouder worden, het leesplezier daalt, terwijl de leesbevorderingsimpulsen in de omgeving – zowel
thuis als op school – afnemen. Het is natuurlijk niet onbegrijpelijk dat de interesse voor lezen
afneemt wanneer kinderen zelfstandiger worden en steeds meer keuzes krijgen in de besteding
van de vrije tijd. Maar als de omgeving van de kinderen tegelijkertijd (impliciet) laat merken lezen
minder belangrijk te gaan vinden, is het mogelijk dat deze twee ontwikkelingen elkaar versterken.
Er zou veel voor te zeggen zijn om pogingen om het leesplezier te stimuleren juist sterker aan te
zetten naarmate het lezen met meer andere activiteiten moet concurreren. Uit onderzoek blijkt
dat dit geen onhaalbare zaak is (van Steensel e.a., 2016).
Aan de andere kant van het leeftijdsspectrum blijkt dat kinderen ook naarmate ze jonger zijn,
minder impulsen krijgen uit de leesomgeving. Peuters worden bijvoorbeeld minder voorgelezen
dan kleuters en baby’s worden van de jonge leeftijdsgroep het minst voorgelezen. Dit is een
belangrijk gegeven, omdat onderzoek heeft aangetoond dat voorlezen vanaf de babyleeftijd een
positief effect heeft op de taalontwikkeling (van den Berg & Bus, 2015). In de praktijk blijkt dat
ouders en professionals nogal eens handelingsverlegen zijn als het gaat om voorlezen aan
kinderen die niet of nauwelijks verbaal reageren. Het zou daarom goed zijn om ouders en de
professionals die met deze leeftijdsgroep werken beter te informeren en toe te rusten.
Uit de monitors blijkt dat sommige leerlingen al vroeg uitvallen op leesplezier, terwijl anderen het
leesplezier verliezen in de loop van het voortgezet onderwijs. Het is niet onwaarschijnlijk dat er
onder die eerste groep liever zijn die een hardnekkige weerzin tegen lezen opbouwen, die
mogelijk verband houdt met een zwakke leesvaardigheid en zo kan leiden tot een hoger risico
voor laaggeletterdheid. Om deze groep weer aan het lezen te krijgen zijn nieuwe,
gedifferentieerde aanpakken nodig (zie ook Nielen & Bus, 2016), omdat de algemene
leesbevorderingscultuur voor hen kennelijk ontoereikend is. De tweede groep is wellicht wel
vatbaar voor meer algemene aanpakken, die kansrijker zullen zijn wanneer ze geïntegreerd
worden in een schoolbreed taalbeleid dat consequent wordt uitgevoerd. In alle leeftijdsgroepen
blijven de leesmotivatie en de leesfrequentie van jongens achter bij die van meisjes. Dat pleit voor
(meer) extra aandacht voor jongens bij leesbevorderingsinterventies.
In het voortgezet onderwijs is een scheiding zichtbaar tussen vmbo- en havo/vwo-leerlingen. Van
de vmbo-leerlingen staat de meerderheid negatief tegenover lezen; op het havo/vwo is dit juist
een minderheid. Vmbo-leerlingen ervaren thuis een minder actieve leesopvoeding. Hun docenten
geven in meerderheid aan de leesvaardigheid van deze leerlingen onvoldoende te vinden. Hoewel
vmbo-ers dus bij uitstek gebaat zouden zijn bij een omgeving die het lezen voor het plezier sterk
bevordert, blijkt uit de monitor dBos-vo dat vmbo-docenten in meerderheid niet structureel actief
zijn op dit gebied. De vmbo-ers die doorstromen naar het mbo treffen ook daar een leesomgeving
aan die niet stimulerend is voor het leesplezier. Er is dus aanleiding voor extra inzet gericht op
leesbevordering op het vmbo en het mbo.
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Uit de gesprekken komt de indruk naar voren dat veel van de respondenten zich onvoldoende
bewust zijn van de mogelijke effecten van lezen voor het plezier op de taalontwikkeling. De
leraren zien niet altijd een directe relatie tussen leesplezier en leesvaardigheid en geen van hen
noemt het stimuleren van leesplezier als mogelijke maatregel tegen het dalende niveau van
leesvaardigheid. Ook leerlingen en mbo-studenten zien vaak geen relatie tussen leesplezier en
schoolprestaties, behalve voor taal/Nederlands. Het lijkt daarom geen overdaad om de bewezen
effecten van lezen voor het plezier nadrukkelijker en systematischer onder de aandacht te
brengen.
In de praktijk van leesbevordering op scholen ligt het accent veelal op het inrichten van een
boekencollectie in de school en het inroosteren van tijd voor vrij lezen. De nabijheid van boeken
en tijd om in die boeken te lezen zijn belangrijke voorwaarden om leesplezier aan te wakkeren
(Nielen & Bus, 2016; Chambers, 1995). Wat echter vaak ontbreekt is interactie over boeken.
Gesprekken tussen leerlingen/studenten onderling en tussen leerlingen/studenten en leraren
komen relatief weinig voor. Het zou een goede zaak zijn als daar meer aandacht voor zou zijn,
omdat van dergelijke gesprekken een krachtige leesbevorderende impuls uitgaat (Notten, 2011;
Huysmans, 2013). Bovendien bieden dergelijke gesprekken een oplossing voor een probleem dat
door veel kinderen en jongeren wordt genoemd: het vinden van het juiste boek. Geregeld
ervaringen uitwisselen over veel verschillende boeken zal het voor kinderen en jongeren
makkelijker maken om ‘het juiste boek’ te vinden. Leraren zullen baat hebben bij
professionalisering op dit gebied.
Ook in het gezin komt de leesopvoeding niet altijd goed uit de verf. Ouders bemoeien zich minder
actief met het lezen naarmate de kinderen ouder worden. Praten over boeken komt sowieso niet
veel voor. Wanneer de kinderen middelbare schoolleeftijd hebben bereikt, geven ouders steeds
vaker aan minder invloed te hebben op hun kind, minder zicht te hebben op wat er op school
gebeurt en wordt verwacht en minder goed te weten hoe zij hun kind kunnen helpen of
stimuleren. Anderzijds geven kinderen aan dat zij menen dat ouders hun rol als opvoeder sterker
kunnen invullen, bijvoorbeeld door het beperken van beeldschermtijd. Het zou goed zijn als
scholen en bibliotheken ouders intensiever informeren over de mogelijkheden die zij hebben om
het lezen te (blijven) stimuleren.
Partijen als Stichting Lezen en Stichting Lezen en Schrijven worden door geen van de
respondenten genoemd als samenwerkingspartners in de strijd tegen dalende leesprestaties en
laaggeletterdheid. Dat is niet heel bevreemdend, omdat deze partijen zich doorgaans niet richten
op directe samenwerking met scholen. Verrassender is het dat ook schooladviesdiensten, die zich
juist wel direct op scholen richten, door niemand genoemd worden, terwijl die bij uitstek over de
expertise beschikken die nodig is om de leesresultaten te verbeteren.
Alle respondentengroepen komen met ideeën als het gaat om het bedenken van maatregelen
tegen het dalende leesniveau en de toenemende laaggeletterdheid. Deze ideeën doen een
beroep op diverse partijen: leraren, ouders, bibliotheken, uitgevers, gemeenten, rijksoverheid.
Het kan het overwegen waard zijn om deze respondentengroepen nader te bevragen om tot
innovatieve en effectieve aanpakken te komen.
De bibliotheek heeft bij alle respondentengroepen een goede pers. Jong en oud, professionals en
ouders, iedereen lijkt zich bewust van het belang van de bibliotheek als vindplaats van boeken en
als voorziening met een veelheid aan functies voor diverse doel- en leeftijdsgroepen. De functie
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van de bibliotheek als partner bij het bevorderen van leesplezier en leesvaardigheid wordt breed
gezien en gewaardeerd. Dat maakt de bibliotheek een waardevolle partij bij nieuw te ontwikkelen
aanpakken op het gebied van lezen.
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Bijlagen
Bijlage 1: Overzicht geïnterviewde professionals, leerlingen/studenten en
ouders
Professionals
Plaats
Vinkeveen
Spijkenisse
Den Haag
Terneuzen
Nijmegen
Velsen
Kerkrade
Amsterdam
Utrecht
Zwolle
Den Haag

Instelling
KMN Kind & Co
SKS Alles Kids
RKBS Onze Wereld
Basisschool de Twijn
OBS de Driemaster
Technisch College
Holz beroepscollege
Hervormd Lyceum West
Bonifatius College
Deltion College
ROC Mondriaan

Leidsters (3)
Leidsters (2)
Leerkrachten (6)
Leerkrachten (5)
Leerkrachten (3)
Docenten (3)
Docenten (3)
Docenten (2)
Docenten (3)
Docenten (3)
Docenten (3)

Leerlingen/studenten
Plaats
Den Haag
Aalten
Nijmegen
Utrecht
Utrecht
Hengelo
Utrecht
Amersfoort
Den Haag
Den Helder

Leerling (individueel gesprek)
Leerling (individueel gesprek)
Leerling (individueel gesprek)
Leerling (individueel gesprek)
Leerling (individueel gesprek)
Leerling (individueel gesprek)
Leerling (individueel gesprek)
Student (individueel gesprek)
Student (individueel gesprek)
Student (individueel gesprek)

Plaats
Nijmegen
Langweer

Instelling
OBS De Driemaster
OBS ‘T Swannestee

Terneuzen

Basisschool De Twijn

Kerkrade

Holz beroepscollege

Amsterdam

Hervormd Lyceum West

Den Haag

ROC Mondriaan
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Leerlingen (groepsgesprek)
Leerlingen (groepsgesprekken,
2 x 3 leerlingen)
Leerlingen (groepsgesprekken,
2 x 5 leerlingen)
Leerlingen (groepsgesprekken,
2 x 4 leerlingen)
Leerlingen (groepsgesprekken,
1 x 5 leerlingen, 1 x 3
leerlingen)
Studenten (groepsgesprek)
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Ouders
Plaats
Ruinerwold
Haarlem
Terneuzen
Terneuzen
Terneuzen
Hillegom4
Utrecht
Hillegom
Bilthoven
Deventer
Lent5
Hardenberg
Aalten
Amsterdam
Utrecht
Hoogezand
Hengelo
Vleuten
Hilversum

4
5

Ouders
Ouders van kinderen<6 jaar
Ouders van kinderen <6 jaar
Ouders van kinderen<6 jaar
Ouders van kinderen <6 jaar
Ouders van kinderen <6 jaar
Ouders van kinderen <6 jaar
Ouders van kinderen <6 jaar
Ouders van kinderen<6 jaar
Ouders van kinderen 6-12
Ouders van kinderen 6-12
Ouders van kinderen 6-12
Ouders van kinderen 6-12
Ouders van kinderen 6-12
Ouders van kinderen 12-20
Ouders van kinderen 12-20
Ouders van kinderen 12-20
Ouders van kinderen 12-20
Ouders van kinderen 12-20
Ouders van kinderen 12-20

Beide ouders geïnterviewd
Beide ouders geïnterviewd
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Bijlage 2: Gespreksleidraden

I Gespreksleidraad voor gesprekken met pedagogisch
medewerkers/kleuterleerkrachten
KERN 1
Perceptie relatie leesvaardigheid en leesplezier
1. Hoe zie je de relatie tussen voorlezen en leren lezen?
KERN 2
Leesplezier en leesbevordering
2. Wat doe je om kinderen op te voeden tot gemotiveerde lezers? Hoe zie je jouw eigen
verantwoordelijkheid hierin? Welke invloed heb je op de leescultuur thuis?
3. Zie je verschil in (voor)leesplezier bij de kinderen? Waar zie je dat aan? Wat is volgens jou
de oorzaak? Zie je hierbij verschillen tussen jongens en meisjes? Wat doe je als je ziet dat
een kind weinig affiniteit toont met boeken en voorlezen?
4. Welke andere partijen zijn verantwoordelijk voor het opvoeden van kinderen tot
enthousiaste lezers? Hoe vervullen ze die rol? [vraag evt. door naar laaggeletterdheid bij
ouders]
KERN 3
Leesvaardigheid
5. Hoe bereid je kinderen voor op het leren lezen in groep 3?
6. Wanneer zie je dat de taalontwikkeling van een kind achterblijft bij wat je zou mogen
verwachten? Waar zie je dat aan? Wat doe je met deze kinderen?
7. Welke andere partijen (ook binnen jouw organisatie/school) hebben een
verantwoordelijkheid in het voorbereiden van kinderen op het leren lezen in groep 3?
Wat is er nodig kinderen beter voor te bereiden op het leren lezen?
EXTRA VRAGEN VOOR DEZE DOELGROEP
8. Vind je het belangrijk dat kinderen digitale prentenboeken bekijken? Waarom worden
volgens jou digitale prentenboeken weinig gebruikt in de VVE?
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II Gespreksleidraad voor gesprekken met leerkrachten
basisonderwijs groep 3-8
KERN 1
Perceptie relatie leesvaardigheid en leesplezier
1. Hoe zie je de relatie tussen leesbevordering en leesvaardigheid? Waarom zou je het
lezen in de vrije tijd (niet) aanmoedigen?
2. Welke plek heeft leesbevordering in jullie taalonderwijs?
3. Heeft jullie school een taalbeleidsplan, waarin zowel het beleid rond taal als het beleid
rond leesbevordering worden beschreven? Zo ja, wat staat erin? Zo nee, zou zo’n plan
volgens jou verschil maken voor de effecten van het taalonderwijs en leesbevordering op
jullie school?
KERN 2
Leesplezier en leesbevordering
1. Vind je je dat jij de taak hebt om ervoor te zorgen dat leerlingen meer gaan lezen? Vind
je dat de school deze taak heeft?
2. Welke andere instanties zijn betrokken bij het lezen en leesbevordering op school
(bibliotheek, schoolbegeleidingsdiensten, De Schoolschrijver, Stichting Lezen en
Schrijven, lokale organisaties). Hoe ervaar je de kwaliteit van deze instanties?
3. Wat doe je zelf om het lezen te bevorderen?
a. Maak je hierbij gebruik van je eigen ervaringen als lezer?
b. Zie je verschillen tussen jongens en meisjes? Benader je hen op verschillende
manieren om het lezen te stimuleren?
c. Hoe maak je gebruik van de bibliotheek (schoolbibliotheek en openbare bibliotheek)?
4. Wat is er volgens jou voor nodig om leerlingen/jongeren enthousiast te krijgen voor
lezen?
5. Kun je vanuit je eigen school succesvolle voorbeelden noemen van leesbevordering bij de
leeftijdsgroep waar jij mee werkt? Wat maakt deze voorbeelden effectief? Welke andere
partijen zijn erbij betrokken?
KERN 3
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
1. Wat is volgens jou de oorzaak van de dalende leesvaardigheid van Nederlandse
kinderen? Wat is ervoor nodig om het tij te keren?
2. Wat vind je van het taalonderwijs bij jou op school? Is er een doorgaande lijn voor
technisch lezen van groep 1 tot en met 8? Hoeveel procent van de kinderen zit onder
taalniveau 2F als ze de school verlaten?
3. Bij wie ligt volgens jou de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat kinderen later
niet laaggeletterd worden? Welke andere partijen hebben hier een taak in volgens jou?
4. Wat zijn volgens jou de belangrijkste risicofactoren voor laaggeletterdheid?
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III Gespreksleidraad voor gesprekken met docenten vo
KERN 1
Perceptie relatie leesvaardigheid en leesplezier
1. Hoe zie je de relatie tussen leesbevordering en leesvaardigheid? Waarom zou je het
lezen in de vrije tijd (niet) aanmoedigen?
2. Welke plek heeft leesbevordering in jullie taalonderwijs?
3. Heeft jullie school een taalbeleidsplan? Zo ja, staat daar ook leesbevordering in? Zo nee,
zou zo’n plan volgens jou verschil maken voor de effecten van het taalonderwijs?
KERN 2
Leesplezier en leesbevordering
1. Vind je je dat jij de taak hebt om ervoor te zorgen dat leerlingen meer gaan lezen? Vind
je dat de school deze taak heeft?
2. Welke andere instanties zijn betrokken bij het lezen en leesbevordering op school
(bibliotheek, schoolbegeleidingsdiensten, De Schoolschrijver, Stichting Lezen en
Schrijven, lokale organisaties). Hoe ervaar je de kwaliteit van deze instanties?
3. Wat doe je zelf om het lezen te bevorderen?
a. Maak je hierbij gebruik van je eigen ervaringen als lezer?
b. Zie je verschillen tussen jongens en meisjes? Benader je hen op verschillende
manieren om het lezen te stimuleren?
c. Hoe maak je gebruik van de bibliotheek (schoolbibliotheek en openbare
bibliotheek)?
4. Vind je dat het literatuur-/fictieonderwijs bij jullie op school bijdraagt aan de
leesmotivatie van leerlingen? Waar zie je dit aan? Wat kan beter?
5. Wat is er volgens jou voor nodig om leerlingen/jongeren enthousiast te krijgen voor
lezen?
6. Kun je vanuit je eigen school succesvolle voorbeelden noemen van leesbevordering bij de
leeftijdsgroep waar jij mee werkt? Wat maakt deze voorbeelden effectief? Welke andere
partijen zijn erbij betrokken?
KERN 3
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
1. Wat is volgens jou de oorzaak van de dalende leesvaardigheid van leerlingen? Wat is
ervoor nodig om het tij te keren?
2. Bij wie ligt volgens jou de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jongeren niet
laaggeletterd worden? Welke partijen hebben hier een taak in volgens jou?
3. Wat vind je van het taalonderwijs bij jou op school? Hoeveel procent van de leerlingen zit
onder taalniveau 2F als ze de school verlaten?
4. Wat zijn volgens jou de belangrijkste risicofactoren voor laaggeletterdheid?
5. Wanneer wordt zichtbaar dat een leerling risico loopt op laaggeletterdheid? Hoe zie je
dat? Wat doe je als je dit ziet?
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IV Gespreksleidraad voor gesprekken met docenten mbo
KERN 1
Perceptie relatie leesvaardigheid en leesplezier
1. Hoe zie je de relatie tussen leesbevordering en leesvaardigheid? Waarom zou je het
lezen in de vrije tijd (niet) aanmoedigen?
2. Welke plek heeft leesbevordering in jullie taalonderwijs?
3. Heeft jullie school een taalbeleidsplan? Zo ja, staat daar ook leesbevordering in? Zo nee,
zou zo’n plan volgens jou verschil maken voor de effecten van het taalonderwijs?
KERN 2
Leesplezier en leesbevordering
1. De meeste mbo-docenten vinden het leesvaardigheidsniveau van hun leerlingen
onvoldoende. Ze vinden ook dat leerlingen meer zouden moeten lezen, maar ze doen
zelf niet veel in de klas om het lezen te bevorderen. Wat vind je daarvan? Vind je dat jij
hierin een taak hebt? En heeft de school hier ook een taak in?
2. Welke andere instanties zijn betrokken bij het lezen en leesbevordering op school
(bibliotheek, schoolbegeleidingsdiensten, Stichting Lezen en Schrijven, lokale
organisaties). Hoe ervaar je de kwaliteit van deze instanties?
3. Wat doe je zelf om het lezen te bevorderen?
a. Maak je hierbij gebruik van je eigen ervaringen als lezer?
b. Zie je verschillen tussen jongens en meisjes? Benader je hen op verschillende
manieren om het lezen te stimuleren?
c. Hoe maak je gebruik van de bibliotheek (schoolbieb en openbare bibliotheek)?
4. Vind je dat het onderwijs bij jullie op school bijdraagt aan de leesmotivatie van
leerlingen? Waar zie je dit aan? Wat kan beter?
5. Wat is er volgens jou voor nodig om leerlingen/jongeren enthousiast te krijgen voor
lezen?
6. Kun je vanuit je eigen school succesvolle voorbeelden noemen van leesbevordering bij de
leeftijdsgroep waar jij mee werkt?
KERN 3
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
1. Wat is volgens jou de oorzaak van de dalende leesvaardigheid van leerlingen? Wat is
ervoor nodig om het tij te keren?
2. Bij wie ligt volgens jou de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jongeren niet
laaggeletterd worden? Welke partijen hebben hier een taak in volgens jou?
3. Wat zou er moeten veranderen in het mbo-onderwijs om de uitstroom van
laaggeletterden (leerlingen die de school verlaten met een taalniveau onder 2F) te
verminderen?
4. Wat vind je van het taalonderwijs bij jou op school? Hoeveel procent van de leerlingen zit
onder taalniveau 2F als ze de school verlaten?
5. Wat zijn volgens jou de belangrijkste risicofactoren voor laaggeletterdheid?
6. Wanneer wordt zichtbaar dat een leerling risico loopt op laaggeletterdheid? Hoe zie je
dat? Wat doe je als je dit ziet?
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V Gespreksleidraad voor gesprekken met leerlingen
basisonderwijs
KERN 1
Perceptie relatie leesvaardigheid en leesplezier
1. Vind je lezen belangrijk? Waarom wel/niet? Vind je dat je meer zou moeten lezen?
2. Als je meer zou lezen, zou je dan betere cijfers halen op school denk je?
KERN 2
Leesplezier en leesbevordering
1. Hoe vind je het om boeken te lezen? Hoe vind je het om een boek cadeau te
krijgen/geven? Praat je met je vrienden/vriendinnen over boeken en over lezen?
2. Hoe zou het komen kinderen steeds minder boeken lezen? Waarom lezen jongens
minder dan meisjes?
3. Wat is ervoor nodig om ervoor te zorgen dat kinderen meer gaan lezen? Is er voor
jongens iets anders nodig dan voor meisjes?
4. Kun je makkelijk aan boeken komen die jij graag wilt lezen? Is er een goede bibliotheek in
de school? Ben je lid van de openbare bibliotheek?
5. Vind je het leuk om met je ouders over lezen en boeken te praten? Lezen je ouders zelf
graag boeken?
6. Is het leuk om in de klas boeken te lezen? Wat vind je er wel/niet leuk aan?
7. [bij voldoende tijd:] Hoe zou de wereld er zonder boeken uitzien? Worden er over 50 jaar
nog boeken gelezen, denk je? Is lezen nog belangrijk in de toekomst?
8. Luister je ook wel eens naar luisterboeken?
9. Lees je ook wel eens digitale boeken, bijv. op je telefoon of een e-reader?
10. In welke taal/talen lees jij?
KERN 3
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
1. Vind je jezelf goed in lezen? Hoe heb je leren lezen? Wat vind je van het leesonderwijs?
Hoe zou de school leerlingen (beter) kunnen helpen om beter te lezen?
2. Wat vind je van de taal- en leeslessen bij jou op school? Wat zou beter kunnen?
3. Hoe zou het komen dat zoveel mensen in Nederland moeite hebben met lezen en
schrijven? Wat moet er volgens jou gedaan worden om ervoor te zorgen dat iedereen in
Nederland goed kan lezen en schrijven?
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VI Gespreksleidraad voor gesprekken met leerlingen vo
KERN 1
Perceptie relatie leesvaardigheid en leesplezier
1. Vind je lezen belangrijk? Waarom wel/niet? Vind je dat je meer zou moeten lezen?
2. Als je meer zou lezen, zou je dan betere cijfers halen op school denk je?
KERN 2
Leesplezier en leesbevordering
1. Hoe vind je het om te lezen? Hoe vind je het om een boek cadeau te krijgen/geven?
Praat je met je vrienden/vriendinnen over boeken en over lezen?
2. Wat voor leerlingen zijn het die lezen heel erg leuk vinden?
3. Op de basisschool zijn de meeste leerlingen enthousiaste lezers. Maar leerlingen gaan
vanaf de brugklas steeds minder lezen. Heb je enig idee hoe dat komt? En waarom lezen
jongens minder dan meisjes? Wat is ervoor nodig om ervoor te zorgen dat
kinderen/jongeren meer gaan lezen? Is er voor jongens een andere aanpak nodig dan
voor meisjes?
4. Hoe vind je het dat je moet lezen voor school? Zou je meer lezen als het niet verplicht
was of juist minder?
5. [havo/vwo: Hoe vind je het om kennis te maken met Nederlandse literatuur? Is het lezen
van literatuur belangrijk?]
6. Wat doet de school om leerlingen enthousiast te maken voor lezen? Wat vind je
daarvan?
7. Kun je makkelijk aan boeken komen die jij graag wilt lezen? Is er een goede bibliotheek in
de school? Ben je lid van de openbare bibliotheek?
8. Vind je het leuk om met je ouders over lezen en boeken te praten? Lezen je ouders zelf
graag boeken?
9. [bij voldoende tijd:] Hoe zou de maatschappij er zonder boeken uitzien? Worden er over
50 jaar nog boeken gelezen, denk je? Is lezen nog belangrijk in de toekomst?
10. Luister je ook wel eens naar luisterboeken?
11. Lees je ook wel eens digitale boeken, bijv. op je telefoon of een e-reader?
12. In welke taal/talen lees jij?
KERN 3
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
1. Vind je jezelf goed in lezen? Wat vond je van het leesonderwijs op de basisschool? Hoe
zou de school waar je nu zit leerlingen (beter) kunnen helpen om beter te lezen?
2. Wat vind je van de taallessen bij jou op school? Wat zou beter kunnen?
3. Hoe zou het komen dat zoveel mensen in Nederland moeite hebben met lezen en
schrijven? Wat moet er volgens jou gedaan worden om ervoor te zorgen dat iedereen in
Nederland goed kan lezen en schrijven?
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VII Gespreksleidraad voor gesprekken met leerlingen mbo
KERN 1
Perceptie relatie leesvaardigheid en leesplezier
1. Vind je lezen belangrijk? Waarom wel/niet? Vind je dat je meer zou moeten lezen?
2. Als je meer zou lezen, zou je dan betere cijfers halen op school denk je?
KERN 2
Leesplezier en leesbevordering
1. Hoe vind je het om te lezen? Hoe vind je het om een boek cadeau te krijgen/geven?
Praat je met je vrienden/vriendinnen over boeken en over lezen?
2. Wat voor leerlingen zijn het die lezen heel erg leuk vinden?
3. Waarom denk je dat jongeren steeds minder boeken lezen? Waarom lezen jongens
minder dan meisjes? Wat is ervoor nodig om ervoor te zorgen dat jongeren meer gaan
lezen? Is er voor jongens een andere aanpak nodig dan voor meisjes?
4. Hoe zou je het vinden als het lezen van boeken verplicht werd op school, bijvoorbeeld
een half uur per week, tijdens de les Nederlands of tijdens een mentoruur?
5. Wat doen docenten om leerlingen enthousiast te maken voor lezen? Wat vind je
daarvan?
6. Kun je makkelijk aan boeken komen die jij graag wilt lezen? Is er een goede bibliotheek in
de school? Ben je lid van de openbare bibliotheek?
7. Vind je het leuk om met je ouders over lezen en boeken te praten? Lezen je ouders zelf
graag boeken?
8. [bij voldoende tijd:] Hoe zou de maatschappij er zonder boeken uitzien? Worden er over
50 jaar nog boeken gelezen, denk je? Is lezen nog belangrijk in de toekomst?
9. Luister je ook wel eens naar luisterboeken?
10. Lees je ook wel eens digitale boeken, bijv. op je telefoon of een e-reader?
11. In welke taal/talen lees jij?
KERN 3
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
1. Vind je jezelf goed in lezen? Hoe zou de school leerlingen (beter) kunnen helpen om
beter te lezen?
2. Wat vind je van de taallessen bij jou op school? Wat zou beter kunnen?
3. Hoe zou het komen dat zoveel mensen in Nederland moeite hebben met lezen en
schrijven? Wat moet er volgens jou gedaan worden om ervoor te zorgen dat iedereen in
Nederland goed kan lezen en schrijven?
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VIII Gespreksleidraad voor gesprekken met ouders van kinderen
van 0 tot 6 jaar
KERN 1
Perceptie relatie leesvaardigheid en leesplezier
1. Lees je voor aan je kind? Waarom?
2. Heeft voorlezen volgens jou ook te maken met hoe goed een kind op school leert lezen?
KERN 2
Leesplezier en leesbevordering
1. Houdt je kind van (voor)lezen? Wat vind je daarvan? Houd je zelf van lezen?
2. Praten jullie thuis wel eens over lezen en over boeken?
3. Geef je je kind wel eens een boek cadeau? Krijg je zelf wel eens een boek cadeau?
4. Hoe kom je aan boeken om voor te lezen? Krijg je ook tips van de kinderopvang/school?
5. Vind je het belangrijk dat er een bibliotheek bij jou in de buurt is? Hoe vaak kom je er
met je kind/hoe vaak komt je kind er? Leen je ook zelf boeken in de bibliotheek? Wat zou
je ervan vinden als de bibliotheek zou verdwijnen?
6. Vind je het belangrijk dat er ook op de kinderopvang/school voorgelezen wordt?
Waarom?
7. Wat kunnen ouders doen om ervoor te zorgen dat hun kinderen later graag boeken
lezen? Vind je jezelf een goed voorbeeld voor je kind als het gaat om lezen?
KERN 3
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
1. Wie is er verantwoordelijk dat je kind goed leert lezen? De school? Vind je dat jij hier als
ouder ook een rol in hebt?
2. Wat is er volgens jou de oorzaak van dat kinderen in Nederland steeds minder goed
lezen?
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IX Gespreksleidraad voor gesprekken met ouders van kinderen
van 6 tot 12 jaar
KERN 1
Perceptie relatie leesvaardigheid en leesplezier
1. Lees je voor aan je kind? Waarom?
2. Vind je het belangrijk dat je kind boeken leest? Waarom?
3. Wat hebben voorlezen en het lezen van boeken volgens jou te maken met de
leesvaardigheid van je kind?
KERN 2
Leesplezier en leesbevordering
1. Houdt je kind van (voor)lezen? Wat vind je daarvan? Houd je zelf van lezen?
2. Praten jullie thuis wel eens over lezen en over boeken?
3. Geef je je kind wel eens een boek cadeau? Krijg je zelf wel eens een boek cadeau?
4. Hoe kom je aan boeken om voor te lezen? Krijg je ook tips van de school?
5. Vind je het belangrijk dat er een bibliotheek bij jou in de buurt is? Hoe vaak kom je er
met je kind/hoe vaak komt je kind er? Leen je ook zelf boeken in de bibliotheek? Wat zou
je ervan vinden als de bibliotheek zou verdwijnen?
6. Vind je het belangrijk dat de school kinderen enthousiast maakt voor lezen? Waarom?
7. De meeste kinderen op de basisschool houden van lezen. Maar wanneer ze ouder
worden, vinden ze het steeds minder leuk om lezen. Wat kunnen ouders doen om ervoor
te zorgen dat hun kinderen later graag boeken blijven lezen? Vind je jezelf een goed
voorbeeld voor je kind als het gaat om lezen? Welke rol kunnen andere partijen hierin
spelen (scholen, bibliotheken)?
KERN 3
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
1. Wat vind je van het leesonderwijs op de school van je kind? Leert je kind goed lezen?
Leest je kind met plezier? Wat vertelt de school hierover aan jou als ouder?
2. Wie is er verantwoordelijk dat je kind goed leert lezen (school, bibliotheek, ouders)? Vind
je dat jij hier als ouder ook een rol in hebt?
3. Wat is er volgens jou de oorzaak van dat kinderen in Nederland steeds minder goed
lezen?
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X Gespreksleidraad voor gesprekken met ouders van kinderen
vanaf 12 jaar
KERN 1
Perceptie relatie leesvaardigheid en leesplezier
1. Vind je het belangrijk dat je kind boeken leest? Waarom?
2. Wat heeft het lezen van boeken volgens jou te maken met de leesvaardigheid van je
kind?
KERN 2
Leesplezier en leesbevordering
1. Houdt je kind van lezen? Wat vind je daarvan? Houd je zelf van lezen?
2. Praten jullie thuis wel eens over lezen en over boeken?
3. Geef je je kind wel eens een boek cadeau? Krijg je zelf wel eens een boek cadeau?
4. Vind je het belangrijk dat er een bibliotheek bij jou in de buurt is? Hoe vaak kom je er
met je kind/hoe vaak komt je kind er? Leen je ook zelf boeken in de bibliotheek? Wat zou
je ervan vinden als de bibliotheek zou verdwijnen?
5. Vind je het belangrijk dat de school kinderen enthousiast maakt voor lezen? Waarom?
6. Help je je kind bij het kiezen van boeken voor de lijst?
7. De meeste kinderen op de basisschool houden van lezen. Maar wanneer ze ouder
worden, vinden ze het steeds minder leuk om lezen. Wat kunnen ouders doen om ervoor
te zorgen dat hun kinderen later graag boeken blijven lezen? Vind je jezelf een goed
voorbeeld voor je kind als het gaat om lezen? Welke rol kunnen andere partijen hierin
spelen (scholen, bibliotheken)?
KERN 3
Leesvaardigheid en laaggeletterdheid
1. Kan je kind goed lezen? Wat vind je van het taalonderwijs op de school van je kind? Krijgt
je kind wat het nodig heeft om goed of beter te kunnen lezen? Wat vertelt de school
hierover aan jou als ouder?
2. Wie is er verantwoordelijk dat je kind goed/beter leert lezen (school, bibliotheek,
ouders)? Vind je dat jij hier als ouder ook een rol in hebt?
3. Wat is er volgens jou de oorzaak van dat Nederlandse kinderen steeds minder goed
lezen?
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