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leest   ♥LuCAS
Zo krijgen onze scholen 

leerlingen met plezier aan 
het lezen 

Interview Splinter Chabot
Dossier dyslexie

Leerlingen & hun favoriete boek
Leesonderwijs? Zo doen wij dat

Hiphop is ook poëzie!

+ poster ‘De zin van lezen’



Activiteiten Lucas Leest
De LucasAcademie organiseert in 2021, het jaar van het 

lezen, verschillende activiteiten. 
Een greep uit ons aanbod:

Schrijver aan het 
woord: een avond 
met Splinter Chabot 
over diversiteit (vo) 

Activerende werkvormen: zo 
vergroot je de leesmotivatie bij 

leerlingen (po)

Werkatelier Leesmotivatie 
van jongens en meiden in 

het vmbo (vo)

Werkatelier Lezen met 
jonge kinderen met Hans 
en Monique Hagen (po) 

Werkatelier 
Instapoëzie in 
de klas (po/vo) 

Werkatelier Begrijpend lezen bij 
gamma-vakken (vo) 

Drieluik Rijke Taal voor IB’ers 
met lector Anneke Smits (po) 

Doelen halen 
zonder stress: 
lezen in groep 
3 met Marita 
Eskes (po)

Een volledig overzicht is te vinden op www.lucasacademie.nl. 

Themaconferentie 
Leescultuur in de 
school (po)  

Schrijver aan 
het woord: Jacques 
Vriens over 
leesmotivatie
 en dyslexie 

Dyslexie onder de loep:
Eveline Krikhaar  

Expertisecentrum Nederlands 
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Beste lezer,
Weet je nog wie jou de liefde voor het boek bijbracht? 
Dat was waarschijnlijk iemand die fantastisch kon 
voorlezen, die een verhaal tot leven wekte. In 2021 kan 
jij bij Lucas Onderwijs degene zijn die de magische 
wereld van het lezen voor onze leerlingen ontsluit en 
de liefde voor lezen overdraagt op de nieuwe generatie, 
met alle digitale en moderne middelen van deze tijd.

We hebben in ons Nederlandse leesonderwijs de 
afgelopen jaren te weinig aandacht gehad voor 
leesplezier en leesbeleving. Uiteindelijk lezen we 
toch omdat we ons willen verwonderen. Hoe meer 
kinderen met plezier lezen, hoe beter ze gaan lezen 
en hoe volwaardiger ze kunnen meedraaien in de 
maatschappij.

Dit magazine is dan ook slechts een van de manieren 
waarop we binnen Lucas Onderwijs aandacht zullen 
besteden aan lezen. Met de LucasAcademie ontplooien 
we activiteiten die je helpen om lezen weer leuk te 
maken, voor zowel leerlingen als leraren. Zodat je de 
liefde voor lezen kunt vinden of hervinden op een 
manier die bij jou past.

We wensen je veel leesplezier!

Ewald van Vliet & Ingrid de Bonth
College van Bestuur Lucas Onderwijs

VOORWOORD

VDe boekenkast van… Ewald van Vliet 
Ik lees nu vooral boeken over geschiedenis, 

natuurkunde en sterrenkunde. Maar als puber 
was Jan Wolkers mijn favoriet. Zijn rauwe 

schrijfstijl, in combinatie met de details en 
de levendige beschrijvingen, zorgde ervoor 
dat het niet plat werd, ondanks de bizarre 

taferelen. Zijn liefde voor de natuur en voor 
Texel hebben me altijd geboeid, evenals zijn 

brede kunstenaarschap. Hij was echt een 
levenskunstenaar. 

De boekenkast van… Ingrid de Bonth
Poëzie is voor mij echt van levensbelang. 

Ik denk dat poëzie jongeren heel goed 
kan helpen om woorden te geven aan hun 

gevoelens. Ik houd ook enorm van het 
vasthouden van een fysiek boek en van 

de geur van papier. Je zal mij niet met een 
e-reader zien. Ik was als kind onder de indruk 

van mijn moeders boekenkast; door die kast las 
ik de boeken die zij zelf als tiener had gelezen. 

Ik merk het aan mijn eigen dochters, ook zij 
vinden het fijn om op zolder tussen de volle 

boekenkasten te scharrelen. 
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3   Voorwoord

8   In ‘t kort

 13    Leesprestaties onder de loep 
Nederlandse leerlingen lezen steeds slechter, 
wat is er aan de hand?
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‘Harry Potter vond ik maar saai!’

20   Interview Karin Amatmoekrim
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Jij kunt de 
magische wereld 
van het lezen 
ontsluiten
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Samen lezen
Praten over boeken is leuk én leerzaam

TIP ‘Om gezamenlijk met leerlingen te lezen is ‘Ik overleefde Auschwitz’ van Ferenc Göndör een aanrader. Dat is een spannend en 
interessant waargebeurd verhaal over een Joodse jongen in de Tweede Wereldoorlog. Ook  ’Dubbelliefde’ van Marian Hoefnagel is 
leuk. Het gaat over drie jongeren in Suriname en kan veel gespreksstof over onder andere verliefdheid en relaties opleveren.’
Petra Mulder, Hofstede College

Jongens die lezen
De zoon van Bas Steman richtte samen met zijn vrienden 
jongensleesclub Nescio op. ‘Lekker Boekie!’ is een 
enthousiasmerend boek, boordevol tips om lezen weer 
leuk te maken.
Lekker Boekie! - Bas Steman (uitgeverij Nieuw Amsterdam)

Kinderboek over corona
Lianne den Dulk van Het Kristal schreef al eerder een boek 
over het lieveheersbeestje Stip (over pesten). Nu is er een 
tweede deel: ‘Stip aan de horizon – Hoe corona begon 
en het lieveheersbeestje iets verzon’. Meer informatie via 
boekscout.nl.

Bookstagram!
Wil je aansluiten bij de leefwereld van je 
tienerleerlingen? Laat ze samen een Insta-account 
aanmaken en daar de door hen gelezen boeken 
delen.  

Andere mooie accounts om te volgen: 
 @adorablebooksnl – allerlei boeken (YA en 
literatuur) met uitgebreide recensies 
@celeste_reads – vooral ter inspiratie, geen reviews
@boekenvoorjongeren – boekentips voor jongeren 
(bovenbouw po, onderbouw vo)

Jaap en Jannie
Op zoek naar een goed kinder- of jongerenboek? 
Kijk dan eens op de recensiewebsite van Jaap Friso: 
jaapleest.nl/recensies. Ook bij jufjannie.nl vind je 
volop boekbesprekingen en boekentips.

Boekentip!
‘Als dagafsluiting is ‘Boris & 
Berber’ leuk, omdat de twee 
hoofdpersonen ondeugend zijn.’   
Karin Oschmann, 
Nutsschool Boldingh

PPraten over fictiefragmenten
Op de website pratenoverfictiefragmenten.nl vind je 
gratis kant-en-klaar lesmateriaal bij recente jeugd- en 

adolescentenromans voor alle leerwegen in het vmbo en 
voor de onderbouw havo/vwo.

Boekentip!
‘Als voorleesboek raad ik aan: ‘De 
bende van vier – Scheetjesles’. Dat zijn 
korte verhalen over de bende van vier.’
Sherona van der Donk, KC Toermalijn
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Leesfeesten 
Maak van lezen een feest
Wat is de wat?
Leesbevorderingsinitiatieven voor het voortgezet 
onderwijs.  
•  Boekenweek voor Jongeren - campagne van de 

Schrijverscentrale in september om lezen onder 
jongeren van 14 t/m 18 jaar te stimuleren

•  Literatour - 23 auteurs gaan tijdens de Boekenweek 
voor Jongeren in september langs bij 100 scholen

•  3PAK - geschenkbundel met drie korte verhalen 
voor jongeren, gratis verkrijgbaar bij boekhandels 
en bibliotheken tijdens de Boekenweek voor 
Jongeren

•  BoekenBoost - initiatief van Stichting CPNB en 
Stichting Lezen waarbij de boekencollectie op 
geselecteerde scholen wordt aangevuld met recente 
boeken

•  Stap op de Rode Loper - rondtrekkend leesfeest 
voor het vmbo op culturele locaties 

•  De Weddenschap - leescampagne voor het  
(v)mbo van Stichting Lezen waarin jonge bekende 
Nederlanders samen met scholieren drie boeken 
lezen

•  Doe Maar Dicht Maar - dichtwedstrijd voor 
jongeren, de winnende gedichten worden 
opgenomen in een dichtbundel

•  Er Was Eens - verhalenwedstrijd voor het vmbo

Het nieuwe lezen
Zo’n 35 bekende schrijvers steunen Het nieuwe lezen (hetnieuwelezen.nl), een landelijk initiatief van educatieve 
uitgeverij Blink. Blink maakt al Blink Nederlands (PLOT26) voor het vo en komt vanaf schooljaar 2021-2022 met een 
aanpak voor het po: Blink Lezen. Zie blink.nl/lesmethodes/blink-lezen.

Apps voor lezen
Er zijn veel apps die kunnen bijdragen aan 
leesmotivatie.  
Zie bijvoorbeeld:
•  Fosfor Longreads - De longreads 

van Fosfor lees je in 1 à 2 uur uit en 
zijn geschreven door bekende non-
fictieschrijvers.

•  Goodreads - Met Goodreads weet je wat je 
vrienden lezen, ontdek je nieuwe boeken en 
houd je bij welke boeken je hebt gelezen. 

•  Plint - Voor poëziefans. Elke dag een 
gedicht. 

•  VakantieBieb - De VakantieBieb biedt gratis 
e-books voor alle leeftijden. Je hoeft geen 
lid te zijn van de bieb.

•  Wattpad - Verhalen en boeken van 
duizenden amateurschrijvers en 
professionele auteurs. Je kunt ook eigen 
verhalen toevoegen.

GAMIFICATION 
Virtuele leespunten verdienen? 

Kijk eens op yoleo.nl.

VVergroot het leesplezier op de  
basisschool met:
1. Theaterlezen (theaterlezen.nl)
2.  Mandjeslezen (eliseinonderwijsland.nl/mandjeslezen-groep-78)
3.  Scoor een boek (debibliotheekopschool.nl/onderwijs/scooreenboek)
4.  Boekenbende (lezen.nl/nl/publicaties/boekenbendes-in-de-bso)
5. Boekenbingo (boekenbingo.nl)

Singer-song-
writer Jeangu 
Macrooy was in 
2020 een van de 
leescoaches bij 
De Weddenschap
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Plaatjes van boeken
 Prentenboeken en graphic novels 

Boekenpauw
Sebastiaan Van Doninck won de Boekenpauw 2020 
voor ‘De fantastische vliegwedstrijd’. De Boekenpauw 
is de prijs voor het mooist geïllustreerde kinder- en 
jeugdboek uit Vlaanderen en Nederland.

Leestip ‘Het prentenboek 
‘Alfabet’ van Charlotte Dematons 
is mooi voor de hele school. De 
kleuters ontdekken spelenderwijs 
de letters en in groep 8 vergroten 
leerlingen hun woordenschat.’

Bart Padmos, Nutsschool Bezuidenhout

Strips voor zaakvakken
Wist je dat je strips kunt inzetten voor vakken als geschiedenis of maatschappijleer? Denk bijvoorbeeld aan ‘Van nul 
tot nu’ van Thom Roep en Co Loerakker. Ook Margreet de Heer (Stripmaker des Vaderlands) wil strips in het onderwijs 
promoten. Kijk op stripmakerdesvaderlands.nl/lesmateriaal.

Klassiekers in een nieuwe (beeldende) jas
• ‘Piet Paaltjens in beeld’ van Marc Weikamp
• ‘De avonden’ van Dick Matena 
•  ‘Het Achterhuis’ van Anne Frank (in stripvorm)

Kunstenaars in beeld
Ook over beroemde kunstenaars verschijnen mooie 
graphic novels, zoals ‘Vincent’ van Barbara Stok (over 
Vincent van Gogh) en ‘Jheronimus’ (over het leven van 
Jheronimus Bosch) van Marcel Ruijters.

Waarom stripboeken leerzaam zijn
Een strip kan moeilijke woorden bevatten, maar dankzij het 
beeld toch door kinderen begrepen worden. In een leesboek 
kan de Eiffeltoren voor een kind nietszeggend zijn. In een 
stripboek wordt het woord gekoppeld aan een plaatje. 
Daardoor kan de lezer het beter onthouden. 
(Bron: klasvanjuflinda.nl)

Graphic novels op de leeslijst
Graphic novels kinderachtig? Welnee! In de veelbezochte 
Facebookgroep voor leraren Nederlands waren dit de meest 
gewaardeerde: 
1  ‘ Maus’ van Art Spiegelman  

- indrukwekkend verhaal over de holocaust
2   ‘De Arabier van de toekomst’ van Riad Sattouf  

- jongen groeit op in Syrië en Libië
3   ‘Op weg naar Zoar’ van Liesbeth Labeur  

- over een meisje in een reformatorisch gezin
4   ‘Toen David zijn stem verloor’ van Judith Vanistendael  

- aangrijpend boek over kanker
5   ‘Dansen op de vulkaan’ van Floor de Goede 

- over de fases in een lange liefdesrelatie
Op zoek naar meer titels? Ga naar stripmakerdesvaderlands.nl/
graphic-novels-voor-de-leeslijst.

WWat is een graphic novel?
Een graphic novel is niet zomaar een stripboek, 

maar een hoogwaardige striproman. Leraren 
Nederlands laten hun leerlingen steeds vaker 

graphic novels op hun leeslijst zetten. 

Stoere meiden, lieve jongens
‘Ada Dapper wetenschapper’ van Andrea Beaty – vanaf 4 jaar
‘Mootje’ van Hakima Elouarti – vanaf 6 jaar
‘Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes’ van Elena Favilli – vanaf 7 jaar
‘Heldinnen’ van Janny van der Molen – vanaf 9 jaar
‘Verhalen over jongens die anders durven zijn’ van Ben Brooks – vanaf 10 jaar

Kinderen in alle kleuren
‘Idje wil niet naar de kapper’ van Michael Middelkoop – vanaf 4 jaar
‘Brown Girl Magic’ van Dalilla Hermans – vanaf 6 jaar
‘De jongen achter in de klas’ van Onjali Q. Rauf – vanaf 8 jaar
‘Hoe mooi wit ik ben’ van Dolf Verroen – vanaf 9 jaar
‘Tori’ en ‘Trobi’ van Brian Elstak – vanaf 10 jaar
‘Planeet Omar’ van Zanib Mian – vanaf 10 jaar
‘De reis van Syntax Bosselman’ van Arend van Dam – vanaf 10 jaar
‘Smiley’ van Lotte Boot – vanaf 13 jaar

Regenboogboeken (over identiteit & gender)
‘Joep!’ van Mark Haayema – vanaf 3 jaar
‘Het lammetje dat een varken is’ van Pim Lammers – vanaf 4 jaar
‘Helden van de Regenboog’ van Arjan van der Sluis – vanaf 6 jaar (+ lespakket)
‘George’ van Alex Gino – vanaf 8 jaar
‘Jongen in jurk’ van David Williams – vanaf 9 jaar
‘Een cavia en twee moeders’ van Pieter Feller – vanaf 10 jaar
‘Wie is nou normaal?’ van Lisa Williamson – vanaf 12 jaar
‘Mijn broer heet Jessica’ van John Boyne – vanaf 13 jaar
‘Drama Queen’ van Derk Visser – vanaf 13 jaar
‘De dagen van de bluegrassliefde’ van Edward van de Vendel – vanaf 15 jaar

Personages met een beperking
‘De fantastische scheve toren van Pisa’ van Marc de Hond – vanaf 7 jaar
‘Timur’ van Gaby Rasters – vanaf 10 jaar
‘Het (on)gewone verhaal van Bo (en Tom)’ van Tineke Honingh – vanaf 10 jaar

In eenvoudige taal 
‘Mi Sranan’ van Jerrel van Aerde 
‘Nieuwe buren’ van Bim Wikström 
‘Daria voelt zich thuis’ van Emma-Ida Johansson
‘Te laat’ van Johan Van Caeneghem
‘Saïdjah en Adinda’ van MultatuliTE
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Inclusieve boeken
Elke leerling moet zich kunnen herkennen in verhalen

Leestip ‘Het boek ‘Focus 
op cultuur’ van Alice van 
Kalsbeek legt aan de hand 
van heldere voorbeelden 
de relatie tussen taal en 
cultuur, tussen cultuur en 
communicatie en tussen 
cultuur en taalonderwijs. In 
ons werk spelen cultureel 
bepaalde opvattingen en 
gedragingen een rol, veelal 
onbewust. Het is belangrijk 
dat docenten zich hiervan 
bewust worden.’  
René Schreuder,  
Heldring College
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Luisteren 
& kijken
Ken je deze leespodcasts 
en boekenvlogs al?

De grote vriendelijke podcast
De grote vriendelijke podcast van Bas Maliepaard en 
Jaap Friso gaat helemaal over kinderboeken, maar 
is bedoeld voor volwassenen. Winnaar van de Dutch 
Podcast Award 2020 in de categorie Cultuur & Muziek. 
Zie degrotevriendelijkepodcast.nl.

Podcasts voor jongeren
1.  Tekstuur – over het favoriete boek/gedicht/verhaal van 

spoken word-artiesten
2.  VO Leest! – gesprekken met docenten over jongeren en 

boeken
3.  Uitgelezen verhalen – acteurs lezen korte verhalen voor
4.  Onze Boekenkast – informele bespreking van meer 

toegankelijke jongerenboeken
5.  De Poëziepodcast – dichters vertellen over eigen 

gedichten en die van anderen (ook poetry slam)
Vind deze en meer podcasts via podcastluisteren.nl/
category/Literair.

Booktubers
Op YouTube kun je volop leuke vlogs bekijken over kinder- en jongerenboeken. Zo vind je op het kanaal Kinderboeken (youtube.
com/c/Kinderboekennieuws) veel tips voor alle leeftijdsgroepen. Ook Juf Willemijn op All Stars bespreekt kinderboeken (youtube.
com/c/JufWillemijnopAllStars). Dé populairste Booktuber is Sacha Boelhouwer (youtube.com/c/ABookwormlife).

Voorlezen in het vmbo
In de bundel ‘Nog een Stuk!’ staan vijftien (voor)leesfragmenten 
met als doel vmbo-leerlingen te stimuleren om te lezen.
Kijk op lezeninhetvmbo.nl/bundel-nog-een-stuk.

Podcasts voor kinderen
Podcasts over lezen voor leerlingen in het primair 
onderwijs: 
•  De Waanzinnige Podcast – lievelingsboeken 

voor en door kinderen vanaf 6 jaar
•  Onderwijsenzo leest voor – voorgelezen korte 

verhalen voor kinderen vanaf 7 jaar
•  Helende verhalen – allerlei verhalen voor 

kinderen vanaf 8 jaar
Kijk ook eens op kinderpodcasts.nl.

Kijktip! Vlogboek
Vlogboek van Jörgen Apperloo is een YouTubekanaal met 
bijna tweehonderd filmpjes over literatuur. Heel populair 
op scholen vanwege de korte boekbesprekingen en 
literatuurgeschiedenislessen. Kijk op youtube.com/c/vlogboek.

HHoorspel
Het Nationaal Hoorspel heeft als motto: verdwalen in 
verhalen. Verschillende (bekende) acteurs vertellen 

samen een verhaal met een mooie muzikale 
omlijsting. Zowel klassiekers als originele verhalen, 

zoals ‘Hoekjes van geluk’ en ‘Peter en de Wolf’. 
Kijk op hetnationaalhoorspel.nl.
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ONDERZOEK

Leesprestaties onder de loep

Ondanks alle leesbevorderingsprojecten, 
lezen Nederlandse leerlingen steeds 

slechter. Hoe staat het er nu echt voor? 
Twee experts zetten de feiten op een rij 
en duiden de stand van zaken. “Zonder 
een gestructureerd landelijk leesbeleid 

blijft de kwaliteit per school verschillen.”

Wat is er aan 
de hand? 
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ONDERZOEK

ELKE DRIE JAAR worden we opgeschrikt door 
het internationale PISA-onderzoek waaruit blijkt dat 
Nederlandse jongeren weer slechter zijn gaan lezen. 
‘Ronduit alarmerend’, zo typeerden de media de cijfers 
over 2018, die eind 2019 verschenen. Nederland was 
maar liefst acht plaatsen gezakt, naar de negentiende 
plaats op de ranglijst. Er volgden ook nuancerende 
reacties: sommige deskundigen wezen erop dat 
Nederlandse leerlingen nog steeds bovengemiddeld 
scoren op het zoeken van informatie en gemiddeld 
scoren op tekstbegrip. Alleen het nadenken over teksten 
en het reflecteren op die teksten lijkt ondermaats. En 
daarbij: andere landen doen het ook gewoon beter, 
waardoor Nederland vanzelf zakt op de ranglijst. 

Maar experts op het gebied van leesprestaties vinden de 
krachtterm ‘alarmerend’ wel degelijk terecht. Zoals 

Inge de Wolf, hoogleraar Education Systems 
aan Maastricht University en strategisch 
inspecteur bij de Onderwijsinspectie: 
“Als we alleen naar de ontwikkeling in 
Nederland kijken, zien we dat kinderen nu 

ten opzichte van kinderen een aantal jaren 
eerder, steeds slechter presteren. Gebeurt 

dat een keer, dan kun je nog denken: het is een 
momentopname. Maar hier is echt sprake van een 
dalende trend, met als meest zorgwekkende uitkomst 
dat bijna een kwart van alle leerlingen neigt naar 
laaggeletterdheid. Concreet betekent dat een vergroot 
risico op functioneel analfabetisme, oftewel: moeite 
hebben met lezen en schrijven.”

Technisch leren lezen
Ook Kees Vernooy, lector emeritus Effectief taal- 

en leesonderwijs, vindt de resultaten zeer 
zorgwekkend. “Maar zeker niet verrassend”, 

zegt hij. “Het is al zo lang zichtbaar dat 
kinderen steeds slechter lezen. Het is 
vooral alarmerend dat dit niet structureel 
wordt aangepakt. Na zo’n onderzoek is er 

altijd even ophef en klinkt er de roep om 
verandering, soms met nieuwe initiatieven als 

gevolg, maar daarna zakt het weer weg. We blijven 
aanmodderen.”

Vernooy wijst erop dat de zwakke prestaties – met name 
op het gebied van begrijpend lezen – niet op zichzelf 

staan. “Er wordt nu gezegd dat de oorzaak ligt bij te 
weinig diep lezen: het lezen van langere teksten, waarbij 
het begrijpen en nadenken over een tekst centraal 
staat. Maar daarvoor heb je een gedegen basis nodig. 
Echt goed technisch leren lezen en kennis vergaren om 
informatie te kunnen duiden; dáár schort het aan.” 

Delen van geleerde lessen
Onderzoek van de Onderwijsinspectie uit 2019 laat 
eveneens zien dat het technisch lezen bij leerlingen in 
het primair onderwijs met kwaliteitsproblemen kampt. 
Zo blijkt dat – als het om leesonderwijs gaat – 37% van 
de leraren geen doelgerichte en duidelijke instructies 
geeft, dat rond de 50% van de scholen het zorgaanbod 
niet op orde heeft en dat 35% van de scholen 
onvoldoende opbrengstgericht werkt. 

“Het effect daarvan is dat de leerlingen die al moeite 
hebben met lezen, dat lezen niet onder de knie krijgen”, 
aldus Vernooy. Zowel hij als Inge de Wolf zijn ervan 
overtuigd dat een gebrek aan een gestructureerd 
landelijk leesbeleid maakt dat de kwaliteit zo sterk per 
school verschilt. “Het lerend vermogen in ons land is 
echt beperkt”, zegt De Wolf. “Zowel in het primair- als 
in het voortgezet onderwijs zijn er echt scholen die 
het goed doen, maar hun geleerde lessen worden vaak 
niet gedeeld of zelfs in de wind geslagen.” Ze vermoedt 
dat dit deels komt doordat in Nederland autonomie en 
vrijheid van onderwijs hoog in het vaandel staan. “We 
laten ons niet graag vertellen hoe we iets moeten doen. 
En ook de bezuinigingen eisen hun tol. Vroeger had je 
nog onderwijsbegeleidingsdiensten, maar die zijn er 
niet meer.” 

Mythen
Daarnaast komt volgens Vernooy het vroege lezen 
niet goed van de grond door een aantal hardnekkige 

mythen, zoals leesrijpheid: “Echt onzin. Kinderen zijn 
geen fruit, je moet het lezen stimuleren.” Ook langer 
kleuteren helpt niet mee: “Steeds weer wordt duidelijk 
dat dat niet leidt tot betere prestaties. Deze leerlingen 
krijgen zelfs minder specifieke aandacht, omdat ervan 
uit wordt gegaan dat zo’n leerling het vanzelf wel 
oppikt.” Ook de opmerkelijke toename van dyslexie-
verklaringen (zie dossier dyslexie, p.61) draagt bij aan 
een afname van leesprestaties bij leerlingen, zowel in 
het basis- als voortgezet onderwijs, zegt Vernooy. “Zo’n 
stempel kan een excuus zijn om het zwakke lezen niet 
meer aan te hoeven pakken.”

Verwachtingen
De verwachtingen die de leraar heeft van een leerling, 
spelen een belangrijke rol bij leesprestaties. Inge 
de Wolf: “Uit onderzoek is gebleken dat leraren een 
leerling van wie ze verwachten dat die goed kan lezen 
(bijvoorbeeld omdat hij hoogopgeleide ouders heeft) 
meer stimuleren, ook al leest zo’n leerling minder goed. 
Van een leerling die uit een laagopgeleid milieu komt 
wordt sneller gedacht: ‘Ach, die heeft het gewoon 
minder in zich’. Met als gevolg dat de leerling minder 
hulp krijgt. Zo wordt het slechter lezen bij deze groep 
een self-fulfilling prophecy.”

Goed technisch leren 
lezen en kennis vergaren om 
informatie te kunnen duiden

Als je snapt wat je leest, leidt 
dat tot veel meer plezier

Kinderen 
zijn geen 

fruit, je 
moet het 

lezen 
stimuleren

Ook het werken met niveaugroepen, zoals zonnetjes, 
maantjes en sterretjes – typerend voor Nederland; 
in het buitenland kennen ze dit niet – is volgens De 
Wolf niet bevorderlijk. “Die niveaus geven een leerling 
eigenlijk een stempel dat mede bepaalt met hoeveel 
energie je hem naar een hoger niveau wilt helpen.” 
Extra zorgwekkend is het, zegt De Wolf, dat juist de 
al kansarme kinderen steeds slechter lezen, onder 
andere als gevolg van deze aanpak. “Leerlingen met 
hoogopgeleide ouders scoren nog steeds min of 
meer hetzelfde. De achteruitgang vindt voornamelijk 
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schaduwonderwijs wordt de verwachting bestendigd 
dat deze groep kinderen beter kan leren en lezen. En 
groeit de negatieve verwachting ten opzichte van de 
kinderen die die extra hulp niet krijgen.” De Wolf wijst op 
onderzoek dat laat zien dat juist de kwaliteit en aanpak 
van de school sterk van invloed zijn op de leesprestaties, 
veel meer dan de achtergrond en aanleg van het 
kind. “Als het gaat om de kans op laaggeletterdheid 
zien we enorm grote verschillen tussen scholen”, 
vertelt ze. “Opvallend daarbij is dat er scholen zijn in 
achterstandswijken die het goed doen en ook scholen 
in elitewijken waar juist relatief slecht wordt gescoord. 
Ook dat wijst er dus op dat niet de aanleg van het kind 
bepalend is, maar eerder het onderwijs, de aandacht en 
begeleiding die het krijgt. En ook dat het hardnekkige 
beeld van kansarme kinderen die slecht kunnen lezen 
onterecht is.”

Motivatie
Nederlandse leerlingen houden niet van lezen: 
ook dat wordt vaak als reden gegeven voor de 
slechtere leesprestaties. In zowel het PISA- als PIRLS-
onderzoek scoren ze laag op motivatie. “Dat geldt 
overigens voor leren in het algemeen”, zegt De Wolf. 
“Nederlandse kinderen vinden alleen het sociale aspect 
van school leuk, het leren zelf is saai en een zware 
opgave. Misschien is het de keerzijde van het feit dat 
Nederlandse kinderen zo gelukkig zijn, zoals opnieuw 
bleek uit onderzoek van Unicef. Ze zijn minder dan 
andere kinderen gewend om ergens hard voor te 
moeten knokken.” 

Volgens Kees Vernooy lezen leerlingen niet slechter 
doordat ze niet gemotiveerd zijn, maar is het precies 
andersom. “Pas als je je competent voelt, ga je iets leuker 
vinden. Gaat het lezen moeizaam, dan leg je een boek 

Het is bewezen dat alle  
kinderen, ongeacht de  
opleiding van de ouders, 
even goed kunnen 
leren lezen 

of tekst eerder weg. Het begint dus echt met goed 
leren lezen. Dat is nog geen garantie om het ook 
veel te gaan doen, maar als je goed snapt wat je 
leest, leidt dat in elk geval wel tot veel meer plezier.”

Aan de slag
Volgens de experts kunnen scholen zich het 
beste richten op wetenschappelijk beproefde 
aanpakken om het leesonderwijs te verbeteren. Zo 
zijn er de bewezen effectieve interventies, zoals de 
leesverbeteringsprojecten BOV, LISBO, EL2 en Taal 
centraal. “Er is veel onderzoek dat laat zien wat wel 
werkt”, aldus Vernooy. “Veel meer uren besteden 
aan leesonderwijs bijvoorbeeld, tutoring – oftewel 
in kleine groepjes samen lezen en bespreken wat 
je hebt gelezen – en herhalen: dat zijn allemaal 
beproefde manieren om leerlingen echt naar een 
hoger niveau te tillen.”

plaats bij leerlingen van wie de ouders niet hebben 
doorgeleerd. Zo groeit in het onderwijs onnodig een 
tweedeling. Bewezen is dat als deze leerlingen goed 
leesonderwijs krijgen, zij het net zo goed kunnen leren.”

Schaduwonderwijs
En dan is er nog het feit dat steeds meer hoogopgeleide 
ouders ingrijpen als zij zien dat hun kind achterblijft. 
“Ze doen hun kind op bijles, of geven thuis zelf 
extra les”, legt De Wolf uit. “Door dit zogenoemde 

Middelbare scholieren lezen steeds slechter
Nederlandse leerlingen behaalden in het Programme for International Student Assesment van 
de OESO (PISA-2018) – een grootschalig onderzoek onder 15-jarige scholieren – een gemiddelde 
leesvaardigheidsscore van 485. Dat is significant lager dan de gemiddelde leesvaardigheidsscore 
van 492 van de 15 EU-landen. Bijna een kwart (24%) heeft een verhoogd risico op laaggeletterdheid. 
Nederlandse meisjes scoren beduidend hoger dan jongens, maar ook meisjes gaan achteruit. Waar in 
het basisonderwijs de verschillen tussen Nederlandse leerlingen nog klein zijn, liggen die bij 15-jarigen 
wel opvallend ver uit elkaar. En als het gaat om leesmotivatie en plezier hebben in lezen, bungelen 
Nederlandse kinderen helemaal onderaan.

Ook basisschoolleerlingen 
worden ingehaald
De Progress in International Reading 
Literacy Study (PIRLS) is een internationaal 
vergelijkend onderzoek naar de 
leesprestaties van leerlingen in groep 6 
van het basisonderwijs dat elke vijf jaar 
wordt uitgevoerd. Uit het onderzoek 
in 2016 blijkt dat de gemiddelde 
leesvaardigheidsscore van Nederlandse 
kinderen al jaren relatief stabiel is, maar 
dat zij steeds slechter scoren als het 
gaat om het interpreteren, integreren 
en evalueren van informatie. Hoewel de 
gemiddelde score met 545 punten nog 
ruim boven het gemiddelde van 500 ligt, 
zakt Nederland ook hier op de ranglijst, 
naar plek 14. Op de basisschool heeft 
Nederland nog wel de kleinste spreiding 
tussen zwakke en sterke jonge lezers. 
Er zijn weinig echt slechte lezers, maar 
ook weinig excellerende. Ook in deze 
leeftijdsgroep blijven jongens ten opzichte 
van meisjes steeds meer achter. En ook 
hier is bij Nederlandse kinderen een 
opvallende daling te zien in leesmotivatie.

De kwaliteit 
en aanpak van 
de school zijn 

sterk van 
invloed op de 

leesprestaties, 
veel meer dan 

de achtergrond 
en aanleg van 

het kind



Leren van het buitenland
Nederlandse leerlingen leggen het steeds 
meer af tegen leerlingen uit andere landen. 
Wat doen scholen in het buitenland anders 
waar wij van kunnen leren? 
Inge de Wolf: “Het zit in onze cultuur om al 
snel te denken: deze leerling kan of wil het 
gewoon niet. In veel andere landen denken 
leraren eerder: wat doe ik niet goed? Ook 
zie ik daar veel vaker een gestructureerde 
aanpak, met gedegen analyses en – als 
iets werkt –landelijke opschaling. Zo zijn 
in Slovenië en Estland bewezen effectieve 
methodes landelijk ingevoerd en schieten 
sindsdien de resultaten van leerlingen 
omhoog.”

Kees Vernooy: “In veel landen is meer tijd 
en aandacht voor het lezen, al vanaf de 
kleuterklas. En er wordt regelmatig getest 
of leerlingen nog meekomen. Ook wordt in 
andere landen groot ingezet op instructie-
effectiviteit, methodes zijn vaker evidence 
based en leraren worden goed aangestuurd. 
In Nederland mist goed onderwijskundig 
leiderschap.” ✱

Landelijke initiatieven
De achteruitgaande leesprestaties 
van leerlingen zijn zeker niet 
onopgemerkt gebleven. Een overzicht 
van landelijke initiatieven. 
•  Stichting Lezen introduceerde in 

2005 ‘De doorgaande leeslijn: De 
leesontwikkeling van 0–20 jaar’, over 
de ontwikkeling van leesvoorkeuren 
bij kinderen en jongeren en met 
adviezen voor de kinderopvang 
en scholen. In 2020 verscheen een 
nieuwe, geactualiseerde versie. 

•  De Onderwijsraad publiceerde 
in 2019 ‘Lees! Een oproep tot een 
leesoffensief’, vooral gericht op 
het vergroten van leesplezier door 
scholen, bibliotheken en thuis. Ook 
kwam de Onderwijsraad in 2020 met 
het advies ‘Vooruitzien voor jonge 

generaties’ waarin zij oproept meer 
te investeren in leesvaardigheid. 

•  De Tweede Kamer stemde in met een 
motie van D66 en CDA om in een 
nieuw onderwijscurriculum meer tijd 
en ruimte in te bouwen voor lees- en 
schrijfvaardigheid. Daarnaast wil de 
Kamer dat de Onderwijsraad nader 
onderzoek doet naar de oorzaken 
van de afgenomen leesvaardigheid 
van leerlingen en met gedegen 
aanbevelingen komt voor bewezen 
effectieve interventies.

• De PO-Raad publiceerde in 2020 
het boekje ‘Leer ze lezen’, waarin 
de meest toonaangevende, 
wetenschappelijke publicaties op het 
gebied van leesvaardigheid worden 
beschreven, en worden vertaald 
naar de onderwijspraktijk, inclusief 

bestaande methodes die werken. De 
raad doet dit samen met besturen, 
waaronder Lucas Onderwijs en 
lerarenopleidingen, en benadrukt 
dat het hierbij gaat om evidence 
informed werken: niet alleen de 
wetenschappelijke inzichten maar 
ook de kennis en ervaringen van 
leraren worden daarin meegenomen. 
Ook start de PO-Raad in 2021 samen 
met het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO) de 
‘Kennistafel leesonderwijs’, een 
denktank waarin onderzoekers 
en onderwijsprofessionals met 
elkaar zullen nadenken over hoe 
het leesonderwijs structureel 
kan worden verbeterd en welke 
wetenschappelijke kennis we 
hiervoor hebben of nodig hebben.

In Nederland 
mist goed 

onderwijskundig 
leiderschap
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‘Harry Potter? 
Dat vond ik maar saai!’

Leerlingen in gesprek via WhatsApp

Leerlingen Tahir (12) en Merve (12) van het Heldring College gaan via WhatsApp 
in gesprek over lezen. Vinden ze boeken leuk en is lezen belangrijk? Wat raden ze 
elkaar aan?

Ik lees niet zoveel omdat ik het leuker vind 
om te spelen, bijvoorbeeld buitenspelen met 
vrienden, of gamen. Welke boeken lees jij?

Ik hou van spannende boeken en griezelige boeken. 
Waarom vind je lezen eigenlijk minder leuk?

Als er veel moeilijke woorden in staan dan 
weet ik niet wat het betekent. Dan vind ik 
het soms moeilijk. 

Ja, zoals stripboeken of ‘Het leven van een 
Loser’. Daar zou ik wel graag een nieuw deel 
van lezen. En ‘Harry Potter’ vond ik ook wel 
leuk.

Ik vond de film wel beter, want dan kan je 
zien wat er gebeurt. Maar dan is ‘Verraad’ van 
Abigail Haas misschien een boek voor jou? 
Dat gaat over een moordonderzoek, heel 
spannend!

Ik zoek een woord na het lezen op in een online 
woordenboek of ik vraag het aan mijn ouders of 
een docent. Ik lees meestal nog een keer de zin 
ervoor en erna, zodat ik het toch een beetje snap. 
Maar zijn er ook boeken die je wel leuk vindt?

Nou, dat vond ik maar saai!

Dat is zeker weten iets voor mij! En voor jou 
misschien ‘Het Huis Anubis - Het geheim van de 
tombe’ van Alexandra Penrhyn Lowe. 

 Waar kan je dat halen?

O, oké!

In de bibliotheek. De schrijver heeft meerdere 
boeken geschreven. 

Trouwens de ondertiteling van een film lezen, is 
toch ook lezen?

Ik kijk alle delen van ‘Annabelle’, ‘Silence’, ‘Bad 
Boys for Life’, ‘Chucky’, ‘Bird Box’, ‘Shaft’ en de serie 
‘Criminal Minds’.

Ja klopt, ik wil later dokter worden, dus dan heb je 
het wel nodig. Het zou beter zijn als mensen boeken 
gaan lezen. Maar het is hun eigen beslissing. 

Klopt! Net als in Roblox met vrienden praten. Zo 
verbeter je je Engels. Ik kijk inderdaad ook films 
met ondertiteling, zoals ‘The Meg’. En jij?

Maar boeken lezen is wel belangrijk. Want je leert 
ervan, je hebt het nodig voor later. Voor werk, 
belasting en studie.
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“De dame van de bibliotheek fluisterde geheimzinnig: 
‘Ga jij maar eens naar de volwassenafdeling, dan knijp 
ik een oogje toe.’  Want ik had op mijn elfde de hele 
kinderafdeling al uit. Voor het eerst een volwassen 
boek uitzoeken was ontzettend spannend. De kaften 
zagen er heel anders uit, dus ik moest afgaan op 
de titel. ‘De hut van oom Tom’ door Harriet Beecher 
Stowe – een hut, een man, dat klonk gezellig en mooi. 
Nou, het bleek zware kost.

De volwassen boeken waren een stuk ingewikkelder 
dan bijvoorbeeld mijn geliefde serie ‘De fantastische 
vijf’ door Betsy Haynes. Maar toch hoef je niet alles 
te begrijpen of elk woord te kennen om je te laten 
meevoeren door een verhaal. Juist ook dan kan een 
verhaal prikkelen en verrijken. Ik vond het heerlijk om 
via de boeken en mijn eigen verbeelding in de huid 
van een ander te kruipen. 

Mijn eerste docent Nederlands was een flamboyante 
man met een aanstekelijke passie voor klassieke 
literatuur. Hij kende allerlei schrijvers en schermde 
met hun namen; dat was natuurlijk heel interessant. 

“Toen ging het licht 
aan: ik kan als vrouw 

en migrant óók 
schrijver worden!”

Karin Amatmoekrim

De volgende docent was ook een eigenzinnige 
boekenliefhebber en stond altijd open voor 
suggesties van leerlingen. Zo mocht ik op eigen 
initiatief een Engelse schrijver lezen voor de lijst. 

In het lokaal hingen portretten van belangrijke 
schrijvers: allemaal oude witte mannen. Hetzelfde 
gold voor de leeslijst. En als we al eens een 
migrantenschrijver lazen, zoals Abdelkader Benali, 
dan werd die min of meer gereduceerd tot dat ene 
onderwerp: de ontworteling. Dat gebeurde bij 
Mulisch nou nooit. Dan ging het over zijn gelaagdheid 
en keken we verder dan alleen zijn trauma’s. 

Toen Yasmine Allas in 1998 debuteerde met ‘Idil, een 
meisje’ was dat een openbaring. Je kon als vrouw 
van kleur en migrant dus meer zijn dan alleen lezer. 
Schrijver worden zag ik tot op dat moment niet als 
optie, puur omdat ik het niemand zag doen die was 
zoals ik. En tegelijkertijd herkende ik me niet in de 
personages in de boeken die we voor school lazen. 
Diversiteit is zo belangrijk: zowel voor de herkenning 
van je eigen perspectief, als voor het krijgen van meer 
empathie voor het perspectief van een ander.” ✱

Wil je kans maken op een van de twee gratis exemplaren 
van ‘Het gym’ (uitgeverij Prometheus)? Ga dan naar 
lucasacademie.nl/themalijnen/lezen.

Wie is Karin 
Amatmoekrim?
Karin Amatmoekrim (43) schreef ‘Het 
gym’, over een Surinaams meisje dat 
als enige uit haar achterstandswijk 
naar het gymnasium gaat. Het waren 
haar gepassioneerde docenten 
Nederlands die Amatmoekrim 
inspireerden om te lezen. Maar zelf 
schrijver worden? Dat doen toch 
alleen oude witte mannen?

SCHRIJVERS OVER LEZEN
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Schrijver in de klas

’

Op de Koos Meindertsschool opent kinderboekenschrijver en dichter Koos Meinderts elk jaar 
de Kinderboekenweek. Het schrijversbezoek geeft het leesplezier van de kinderen telkens weer 
een boost. En de schrijver zelf? Die voelt zich nog altijd zeer vereerd.

Als Koos is 
geweest, 
hebben de 
kinderen echt 
zin om zijn 
boeken te 
lezen



(veelal verkleed als draak, ridder of middeleeuwse 
prinses) is het duidelijk: dit wordt een feest. Het thema 
van de Kinderboekenweek 2020 is ‘En toen?’ en gaat 
helemaal over geschiedenis. Op drie grote digiborden 
verschijnen de woorden ‘Lang geleden’. Als even 
later ook Koos Meinderts in beeld komt, verstomt 
het kindergekwetter. Maar er moet wederom 
geïmproviseerd worden, want de geluidsverbinding 
werkt niet.

Tijdmachines
Dan leest meester en adjunct-directeur Edwin Kooren 
voor; hij beschouwt de geschiedenis van de mens 
in vogelvlucht. Tot grote hilariteit van de kinderen 
onderbreken juffen en meesters – verkleed als 
holbewoner, een Romein en de vrouw van zeevaarder 
Willem Barentz – onverwachts het verhaal. Daarna 
zingen ze met zijn allen ‘In Den Haag daar woont 
een graaf’ en danst een aantal meisjes uit groep 8 
op het Kinderboekenweeklied van Kinderen voor 
Kinderen. Even later is het Jennifer toch gelukt een 
geluidsverbinding te maken met Koos Meinderts, 
via een microfoon voor de laptop. “Welkom in de 
enige week van het jaar die tien dagen duurt!”, lacht 
Koos. Als hij vervolgens het speciaal voor deze week 
geschreven gedicht ‘In de bieb staan tijdmachines’ 
voordraagt, is de zaal doodstil. 

Een grap
“Toen ik destijds hoorde dat ze een school naar mij 
wilden vernoemen, dacht ik dat het een grap was,” 

SEPTEMBER 2020. De opening van de 
Kinderboekenweek op de Haagse Koos 
Meindertsschool begint met een domper. “Koos komt 
morgen helaas niet”, laat schooldirecteur Jennifer 
Schön weten. “In verband met de aangescherpte 
coronamaatregelen lijkt het hem niet verstandig.” 
De naamgever van de school komt elk jaar naar de 
opening en leest dan voor uit eigen werk. “Niemand 
kan dat zo mooi als Koos zelf,” verzucht Jennifer. 
Bovendien zou hij dit jaar de muurschildering op het 
schoolplein signeren, naar een illustratie die Annette 
Fienieg – de vrouw van Koos – maakte voor zijn boek 
‘Bij ons in de straat’. Dat kan nu dus niet. “Maar het 
feest moet wel doorgaan”, zegt de schooldirecteur. 
“Koos is via Teams aanwezig. We zijn inmiddels goed 
getraind in improviseren.”

Draken en ridders
Op de dag zelf is het donker en motregent het. Maar 
als de gymzaal volstroomt met uitgelaten kinderen 
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Een holbewoner, een 
Romein en de vrouw van 
Willem Barentz onder-
breken het verhaal

Directeur Jennifer 
Schön opent de 
Kinderboekenweek op 
de Koos Meindertsschool 
in Den Haag
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vertelt de kinderboekenschrijver na afloop. “Een 
leerling ontdekte dat ik in deze buurt ben opgegroeid 
en kwam met het idee. Ik vind het een grote eer.” 
Zelf heeft hij geweldige herinneringen aan het 
voorlezen op school: “Eén leraar deed dat zo prachtig. 
Uit de ‘Scheepsjongens van Bontekoe’ en ‘Alleen 
op de wereld’. Ik was niet zo’n lezer, maar door hem 
ontstond toch mijn liefde voor boeken.” Volgens Koos 
Meinderts ga je door voorlezen ook eerder zelf lezen. 
“En dat is belangrijk. Omdat je nu eenmaal goed moet 
kunnen lezen, maar ook omdat het je verbeelding 
stimuleert. Een schrijver op school helpt daarbij.” 

Kort en rijmend
Juf Priscilla van groep 7 denkt daar net zo over. 
“Toen ik Carry Slee een keer op tv had gezien dacht 
ik: wat zou zij nog meer geschreven hebben? Toen 
wilde ik ineens al haar boeken lezen.” “Koos leest echt 
zo mooi voor”, zegt haar leerling Rosanne. “Ik ken 
een paar boeken en ook gedichten. Die zijn kort en 
rijmen goed.” “Ik hou ook van zijn gedichten”, vervolgt 
klasgenoot Quinten. “Het gedicht dat hij vandaag 
voorlas vond ik heel goed.” En Rik, ook groep 7, vertelt 
dat hij ‘De club van lelijke kinderen’ heel spannend 
vond. “En leuk. Ook omdat ik hem door school toch 
een beetje ken.” Alle drie de kinderen houden van 
lezen. “Maar gamen doe ik nog liever”, bekent Rik.

Donald Duck
“Eva, Pim en Tessa kunnen heel goed lezen”, vertelt juf 
Marjan van groep 3. “In groep 2 lazen ze de kinderen 

uit groep 1 al voor.” Pim: “Ik weet niet wat ik er leuk 
aan vind. Ik lees gewoon, thuis ook. Het maakt mij 
niet uit wat.” Tessa vindt het geweldig dat zij het nu 
zelf kan: “Er zijn heel veel leuke boeken!” En Eva leest 
gewoon verder, ook als ze een woord niet kent: “Als 
ik het boek eenmaal uit heb, weet ik toch wel wat het 
betekent.” In de klas zijn veel boeken, ook van Koos 
Meinderts. Maar de meisjes houden het allermeest 
van strips, lachen ze. Tessa van ‘Donald Duck’ en 
‘Katrien’. Eva van ‘Mulan’ en ‘Hercules’. Pim niet. Zijn 
lievelingsboek is ‘Kolletje’ en hij noemt in een adem 
ook de schrijver en de illustrator. Juf Marjan moet 
erom lachen: “Typisch Pim.”

Alsof hij Sinterklaas is
“In groep 3 staat het lezen altijd al centraal, maar 
tijdens de Kinderboekenweek is er nog meer aandacht 
voor”, vertelt Marjan. “Na zo’n schrijversbezoek praten 
we veel over boeken, we lassen meer leestijd in en we 

Ik was niet zo’’n lezer, 
maar door mijn leraar 
ontstond mijn liefde 
voor boeken

V.l.n.r. Rosanne, Rik, Juf Priscilla en Quinten
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Volgens Koos 
Meinderts ga 
je door voorlezen 
ook eerder zelf 
lezen. En dat is 
belangrijk.

zie je ook bij zo’n bezoek van Koos. Het is bijna alsof 
hij Sinterklaas is; ze hangen aan zijn lippen. Als Koos is 
geweest hebben de kinderen echt zin om zijn boeken 
te lezen.”

Gouden en Zilveren Griffel
Ondertussen praten de kinderen uit groep 3 en groep 
7 via het scherm nog even na met Koos Meinderts 
zelf. Hij laat ook zijn Gouden en Zilveren Griffels zien, 
die hij kreeg voor zijn boeken ‘Naar het noorden’ en 
‘De man met de zeegroene ogen’. En hij leest nog iets 
voor uit zijn nieuwste boek, dat nog niet uit is. Edwin 
Kooren: “Dat boek neemt hij tijdens de volgende 
Kinderboekenweek mee. Hopelijk kan hij er dan 
gewoon weer live bij zijn!” ✱

organiseren een voorleeswedstrijd.” Directeur Jennifer 
Schön noemt ook nog de traditionele boekenmarkt in 
de school. “Daar verkopen kinderen hun eigen boeken 
aan elkaar.” De Kinderboekenweek geeft volgens haar 
het lezen altijd een boost. “En dat is hard nodig. Want 
zoals in heel Nederland geldt ook op onze school dat 
het begrijpend lezen achterblijft.” 

Een projectgroep is ermee bezig. De methode 
Nieuwsbegrip is volgens Schön goed, maar “elke keer 
dezelfde stappen nemen is vaak saai. Ook duurt de 
les lang voordat we alle stappen en vragen hebben 
doorlopen. We kijken nu hoe we meer plezier in het 
lezen kunnen stimuleren.” Want, zo leert de ervaring, 
als kinderen iets leuk vinden, doen ze het graag. “Dat 

NNiet elke school heeft zo’n bijzondere band met een 
schrijver. Maar ook jij kunt een schrijver uitnodigen. 
Tijdens de Kinderboekenweek of de Boekenweek 
voor Jongeren, maar ook op een ander moment. 
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is een 
schrijversbezoek net zo belangrijk en motiverend als 
voor basisschoolleerlingen. 

Veel schrijvers zijn te boeken via De Schoolschrijver 
(voor het basisonderwijs) of De Schrijverscentrale (voor 
basis- en voortgezet onderwijs). Deze organisaties 
helpen graag met het kiezen van een geschikte 

schrijver. Een digitaal bezoek – via een videoverbinding – 
is ook mogelijk.

Weet je niet welke werkvorm of opdracht je kunt 
koppelen aan het bezoek? Bovengenoemde 
organisaties denken graag mee over een passend 
programma: de schrijver kan een voordracht geven, 
maar ook door leerlingen geïnterviewd worden of 
actief met leerlingen aan de slag gaan. Doe je aanvraag 
wel minstens een half jaar van tevoren, zodat er genoeg 
tijd is om de gewenste schrijver te vinden en het 
bezoek goed voor te bereiden.

Nodig zelf een schrijver uit (ook in het voortgezet onderwijs!)

Meer weten? Kijk op deschoolschrijver.nl, deschrijverscentrale.nl en schrijveropjescherm.nl.

V.l.n.r. Pim, Eva, juf Marjan en Tessa

“Ook wij hebben een 
kinderboekenmarkt, waarbij 

leerlingen voor 50 cent 
boeken kunnen kopen en 

verkopen. Daarna zijn ze razend 
enthousiast om te gaan lezen.” 

Karin Oschmann, 
Nutsschool Boldingh
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Hoogbegaafdheid      lezen

Vaak leren hoogbegaafde leerlingen zichzelf al lezen voordat zij naar school gaan. Dat is natuurlijk 
geweldig, maar het heeft ook een keerzijde. Leerkracht Chrissy van der Errelen en docent Berthil Oljans 
belichten de valkuilen en geven tips om deze leerlingen gemotiveerd te houden.

Chrissy van der Errelen is 
leerkracht van groep 5, 

hoogbegaafdheidsdeskundige 
bij het  Samenwerkingsverband 

Stichting Passend Primair 
Onderwijs Haaglanden, 

coördinator begaafdheid op 
basisschool Statenkwartier in 
Den Haag en netwerktrekker 
van het leernetwerk meer- en 
hoogbegaafdheid po binnen 

Lucas Onderwijs.

Berthil Oljans is docent 
klassieke talen aan Hofstad 
Lyceum in Den Haag en zelf 
hoogbegaafd. Ook bedacht 

zij mede de SlimmerIQuiz 
voor hoogbegaafden. Ze is 

bezig met het oprichten van 
een leernetwerk voor meer- 
en hoogbegaafdheid in het 
vo binnen Lucas Onderwijs.

5 tips voor de basisschool 5 tips voor het voortgezet onderwijs

1

2

3 5

1

2
4

5

3

HERKEN DE SIGNALEN
Hoe eerder je weet of een kind 
hoogbegaafd is, hoe beter. 
Dan kun je checken of het de 
juiste strategieën ontwikkelt 
en het stimuleren te blijven 
lezen. Signalen die duiden 
op hoogbegaafdheid zijn 
bijvoorbeeld: zich opvallend 
goed kunnen verwoorden, over 
onderwerpen praten die nog 
niet bij de leeftijd passen en 
het hebben van een enorme 
leerhonger. Een leerling wil 
bijvoorbeeld niet alleen letters 
en cijfers leren, maar ook meteen 
woorden vormen en sommen 
maken.

LET OP DYSLEXIE
Ook hoogbegaafde leerlingen 
kunnen dyslexie hebben, maar ze 
weten het goed te compenseren. 
Daardoor wordt dit vaak gemist. 
Op de middelbare school, bij het 
leren van vreemde talen, lopen ze 
er alsnog tegenaan. Een signaal 
dat kan duiden op dyslexie bij 
hoogbegaafdheid is dat het 
spellingsniveau opvallend lager is 
dan verwacht.

NEEM OUDERS SERIEUS
Het is niet altijd meteen duidelijk 
dat een kind hoogbegaafd is. 
Soms voelen deze kinderen 
zich op school nog niet veilig 
genoeg om te laten zien wat ze 

SOMS VOELEN DEZE 
LEERLINGEN ZICH NOG 

NIET VEILIG GENOEG OM 
TE LATEN ZIEN WAT ZE 

KUNNEN

SOMMIGE HooGBEGAAFDE 
LEERLINGEN HEBBEN 
MOEITE MET FICTIE

kunnen. Ze zijn faalangstig en 
houden zich daarom in. Of ze 
vergelijken zichzelf met anderen 
en passen zich aan hen aan. Dit 
zogenoemde onderpresteren kan 
heel snel ontstaan en komt vaak 
voor. Hierdoor hebben leraren 
soms niet door wat een kind al 
kan. Luister daarom heel goed 
naar de ouders en neem wat zij 
vertellen serieus.

GA VOOR MAATWERK
Vaak moeten hoogbegaafde 
leerlingen in groep 3 weer van 
voren af aan beginnen met leren 
lezen, terwijl zij soms al op AVI-
niveau 4 zitten. Als deze leerlingen 
onvoldoende worden uitgedaagd, 
verliezen ze hun motivatie. Ga 
daarom voor maatwerk en laat 
ze zelf een boek kiezen, ook als 
dat inhoudelijk nog niet bij hun 
leeftijd past.

LEER ZE FOCUSSEN OP DE 
FEITELIJKE TEKST
Hoogbegaafde leerlingen hebben 
meestal een andere manier van 
logisch denken. Ook nemen 
ze vaak hun kennis mee bij het 
beantwoorden van de vragen bij 
begrijpend lezen, waardoor ze 
soms bij het verkeerde antwoord 
uitkomen. Bespreek dat met ze: 
als ze inzien hoe het werkt, zijn ze 
al snel heel goed in begrijpend 
lezen. 

staat. Ook daardoor kunnen ze 
bij begrijpend lezen veel fouten 
maken. Stimuleer deze leerlingen 
dus om altijd te checken of wat zij 
invullen ook daadwerkelijk in de 
tekst terug te vinden is.

LAAT ZE VERBANDEN LEGGEN
Hoogbegaafde leerlingen vinden 
het vaak uitdagend om teksten 
te analyseren en verbanden te 
leggen. Een goede manier is het 
meegeven van een bepaald thema 
en ze te laten uitzoeken hoe dat 
thema in verschillende boeken aan 
bod komt. Laat ze bijvoorbeeld een 
essay schrijven over de dood en 
hoe die in zes verschillende boeken 
een rol speelt. 

BIED NON-FICTIE AAN
Sommige hoogbegaafde 
leerlingen hebben moeite met 
fictie. Ze denken al snel: dat kan 
toch helemaal niet? Vaak zijn 
deze leerlingen veel beter te 
motiveren als ze bijvoorbeeld 
geschiedenisboeken mogen 
lezen, of andere non-fictieboeken 
gebaseerd op feiten. Fictie 
stimuleert de verbeelding, 
maar non-fictie inspireert deze 
leerlingen meer.

CHECK DE LEESSTRATEGIEËN
Als leerlingen zichzelf leren lezen, 
missen ze soms strategieën 
of leren ze zichzelf verkeerde 
strategieën aan. Als ze merken 
dat ze daardoor fouten maken, 
kan faalangst ontstaan. En als de 
lesstof lastiger wordt, hebben 
ook deze leerlingen de juiste 
leesstrategieën nodig. Check 
daarom welke strategieën zij 
gebruiken en leg uit waarom ze 
die nodig hebben. Juist als deze 
leerlingen goed begrijpen waarom 
ze iets moeten leren, raken ze 
meer gemotiveerd. 

LEER ZE GRONDIGER LEZEN
Een van de leesstrategieën 
van hoogbegaafde leerlingen 
is scannen: ze lezen bepaalde 
woorden en vullen de rest in. 
Daardoor scoren zij soms slechter 
bij begrijpend lezen dan ze 
zouden kunnen. Of ze gaan de 
mist in bij het leren van klassieke 
talen omdat ze daar wel elk woord 
moeten lezen. Door veel over de 
teksten te praten en er vragen 
over te stellen, motiveer je ze 
grondiger te lezen. 

STIMULEER HET DUBBEL 
CHECKEN
Nog een valkuil van hoogbegaafde 
leerlingen is dat ze vaak dieper 
doordenken, of er allerlei kennis 
bijhalen die niet in de teksten 

&
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PRIKBORD

DE CAROLUSSCHOOL LEEST

Lezen door de school 
Zoek in duo’s een plekje op in 

de school en ga lekker ergens 

zittend, liggend of staand je boek 

lezen.

Moesin Laghmich, KC Cascade

TIP!  Ik zou uitgeverij 
Zilverspoor willen 
aanbevelen. Zij 
brengen boeken uit 
van Nederlandse 
fantasyschrijvers.
Kim Oudshoorn, 
College St. Paul

Een leerling 
kon eind 

groep 4 ineens 
klanken 

aan tekens 
koppelen en 

wilde daarna 
uit pure 

blijdschap 
niet meer 

stoppen met 
lezen!

Annemieke Turfboer, De Opperd

Boekenkring
Zoek enkele feiten in het boek op en bedenk 

er zelf een paar. Vraag dan aan de groep: welke 

feitjes zijn waar en welke niet?

Angela Hansildar, CBS Melodie

Lampje
Een van onze leerlingen, die het heel 
moeilijk vindt om zelf te lezen, heeft 
genoten van het boek ‘Lampje’ (van 
Annet Schaap, red.). Zij heeft haar 
gevoel getekend.
Hanneke Buisman,  
Nutsschool Morgenstond

Moppenboeken
We hebben per bouw tassen 
gemaakt met poëzieboeken, 
sprookjesboeken (en mythologie 
voor de bovenbouw), 
moppenboeken, informatieve 
boeken en theaterleesboeken. 
Het doel daarvan is kinderen laten 
kennismaken met een breed scala 
aan boeken en ze plezier laten 
beleven aan het lezen.
Els Schippers, Groen van Prinstererschool

Beelddenkers op ’t Kraaienest
Op onze school houden we rekening 
met de leervoorkeuren van ieder kind. 
Zo leert een kleine groep visueel. Dit 
zijn de zogenaamde beelddenkers. 
Deze leerlingen denken en leren niet 
in woorden, maar in beelden. Daarom 
begrijpen en onthouden zij het klassieke 
lesmateriaal niet. Beelddenkers hebben 
moeite met de vertaling naar de juiste 
woorden. Bij het horen van een woord 
zien zij het plaatje voor zich. Voor deze 
beelddenkers maken wij gebruik van de 
methode ‘Ik leer anders’. De lesstof wordt 
hierbij vertaald naar beelden. Zo krijgt 
de beelddenker grip op het verwerken 
en onthouden van de aangeboden 
stof. De basis is dat een kind zich veilig 
voelt om zich te kunnen ontwikkelen 
en aansluiten bij zijn onderwijs- en 
ondersteuningsbehoefte is daarbij 
belangrijk.
Monique Ruijgrok, ’t Kraaienest (voor ZML)

Zoek naar boeken voor 
moeilijk lezenden die 

zijn geschreven voor jongeren 
en die aansluiten bij hun 
belevingswereld. Zoals ‘De 
Kloof’ van Marian Hoefnagel 
voor 15+.
Anda van Bohemen,  
Stanislas Praktijkonderwijs
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Gery Potstra is 

medewerker van 

de mediatheek op 
ISW 

Gasthuislaan



033

INTERVIEW

‘Sambal eten is ook 
niet leuk, tot je eraan 
gewend bent’

Waarom koos je diversiteit als thema voor je 
ambassadeurschap?
“Als het gaat om clichés, lijken kinderboeken nog 
vaak op ‘Ot en Sien’ en ‘Jip en Janneke’. Een gemene 
juf is altijd oud, dik en lelijk. Zo leer je kinderen dat je 
vooral niet oud en dik moet worden, want dat staat 
gelijk aan lelijk en gemeen. Ik erger me daar gek aan. 
Een burgemeester of minister is niet altijd een man  
en iemand in een rolstoel is niet altijd zielig.
Je ziet hetzelfde bij namen van personages. Ook 
kinderen met namen als Farida en Ouassim moeten 
zich kunnen herkennen in verhalen. In geen enkele 
klas waar ik kom, zitten alleen maar kinderen met 
een witte, Hollandse achtergrond en hetero-ouders 
die nog samen zijn. Ieder kind heeft weer iets anders: 
een vader die dood is, een oma die geen Nederlands 

spreekt, of een broertje met een beperking.
In 1975 was ‘Pippi Langkous’ voor mij hét kinderboek. 
Pippi kon alles. Ze was niet mooi zoals een meisje 
mooi moest zijn, maar had een rare jurk en twee 
vlechten. Als meisje heb ik me opgetrokken aan het 
beeld dat je gek mag doen, mag schreeuwen en je 
mag laten horen. In kinderboeken kun je laten zien 
dat het anders kan.”

Diversiteit is nog altijd niet vanzelfsprekend.
“Klopt. Maar ik heb de tijd mee. Diversiteit staat nu 
bij iedereen hoog op de agenda. Ik praat erover 
met uitgevers, collegaschrijvers, leraren op pabo’s 
en scholen. Ik hoef mensen alleen maar te wijzen 
op hun blinde vlekken. In een jaar tijd is er in 
kinderboekenland een flinke stap gezet naar meer 
inclusiviteit.”

Schrijf je zelf inclusief?
“Ook ik heb blinde vlekken. Ik ben nu een boek aan 
het schrijven waarin een lichtmonteur voorkomt. 
Dat werd in mijn hoofd meteen een man. Tijdens 
het schrijven heb ik er een vrouw van gemaakt. 
In Nederland is er vast ergens een meisje dat 
lichtmonteur wil worden.” TE
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Interview met Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel

Manon Sikkel zet zich als Kinderboekenambassadeur in voor meer diversiteit en inclusiviteit in 
kinderboeken. Scholen moeten kinderen volop in aanraking brengen met boeken, soms onder 
‘liefdevolle dwang’: “Streng zijn is soms nodig, maar sta ook applaudisserend langs de kant.” 

Wat doet de Kinderboekenambassadeur?
De Kinderboekenambassadeur brengt het 
belang van (voor)lezen onder de aandacht bij 
een breed publiek en geeft de promotie van 
kinder- en jeugdboeken een herkenbaar gezicht. 
Hij of zij wordt voor twee jaar aangesteld door 
Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds 
in samenwerking met De Schrijverscentrale en 
de CPNB. Elke ambassadeur mag zelf een thema 
kiezen. Er is ook een Kinderboekenambassade in het 
Kinderboekenmuseum Den Haag. 
kinderboekenambassadeur.nl

Ook kinderen met namen 
als Farida en Ouassim 
moeten zich kunnen 
herkennen in verhalen

‘Het boek dat de juf voorleest, wil 
ik ook graag lezen. Soms is het wel 
moeilijk, maar dat vind ik niet erg.’ 
Leerling, groep 4, de Triangel
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Waarom is diversiteit zo belangrijk?
“Diversiteit betekent dat je mag zijn wie je bent. Dat 
moet de hoofdboodschap van kinderboeken zijn. Je 
kunt kinderen tonen hoe een ideale wereld eruitziet. 
Een wereld waar iedereen ertoe doet en meetelt. Waar 
iedereen er anders uit kan zien en een andere mening 
mag hebben.”

Wat wil je nog meer bereiken als ambassadeur?
“Naast diversiteit wil ik nog een vonkje ontsteken. Het 
is goed dat er bibliotheken op scholen zijn, maar als er 
altijd dezelfde boeken staan, verliezen kinderen hun 
aandacht. Iemand moet die boeken duiden, kinderen 
tips geven, ze uitdagen en ze opvoeden in hun 
leesgedrag. Zorgen dat ze een boek gaan lezen dat ze 
nog niet kennen.”

Wat als een kind niet wil lezen?
“Het is geen populaire mening, maar als 
taalpsycholoog en moeder vind ik dat je 
kinderen moet dwingen om te lezen. Alleen als je 
leeskilometers maakt, krijg je plezier in lezen. Lezen 
is een vaardigheid die je onder de knie moet krijgen. 
Het is net als met schaatsen, fietsen of zwemmen: ook 
daarin moet je doorzetten.”

Lezen moet toch leuk zijn?
“Lezen is niet leuk als je het niet kunt. Sambal eten 
is ook niet leuk, tot je eraan gewend bent. Pas als je 
lezen in de vingers hebt, zie je de voordelen. Soms 
moet je een kind dus bij de hand nemen en streng 
zijn. Uiteraard moet dat wel gepaard gaan met veel 
positieve aandacht: sta applaudisserend langs de 
kant. Het mag niet als straf voelen; het is liefdevolle 
dwang. Dat kost moeite en je hebt een groter arsenaal 
aan boeken nodig. Mijn stiefzoon van 14 haat lezen, 
hij appt en gamet liever. Toch moet hij van mij in de 
vakantie elke dag een kwartier lezen, ook als hij het 
boek stom vindt. Ik zoek natuurlijk wel door tot hij 
een boek leuk genoeg vindt. Zoals mijn kinderen ook 
eerst vijftien keer een nieuw gerecht moeten proeven 
voordat ze mogen zeggen dat ze het vies vinden.”

Juist kinderen aanspreken op hun intrinsieke 
motivatie leidt tot een positieve leesspiraal, blijkt 
uit wetenschappelijk onderzoek. Hoe zie jij dat?
“Het is niet makkelijk om een kind uit een negatieve 
spiraal te halen. Een kind moet eerst een positieve 
ervaring hebben. We zetten al jarenlang in op 

MOver Manon Sikkel 
Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel is bekend 
van haar boekenseries ‘Elvis Watt, miljonair’, ‘IzzyLove’ 
en ‘Geheim agent oma’. Ze won drie keer de Prijs van de 
Nederlandse Kinderjury en twee keer de Pluim van de 
Kinderjury-Senaat. Ze studeerde af als taalpsycholoog 
en is daarnaast freelance journalist.

Haagse roots 
“Mijn familie gaat hier vijfhonderd jaar terug. Mijn 
vader kwam uit de Schilderswijk en mijn moeder 
woonde op het zand, het rijke deel. Beide families 
waren tegen het huwelijk. Mijn moeder werkte en 
fietste op een mannenfiets, mijn vader zorgde voor de 
kinderen. Mijn ouders hebben me vanaf mijn geboorte 
verteld dat het niet uitmaakt hoe je eruitziet of waar 
je vandaan komt. Het gaat erom of je een goed mens 
bent, aan andere mensen denkt en een passie hebt.”

Typisch Haags
“Haagse humor. Die is heel anders dan bijvoorbeeld 
Amsterdamse humor. Veel taliger, naar de Engelse kant. 
Met subtiliteiten en het omgekeerde zeggen van wat je 
bedoelt. Dat zit in al mijn boeken.”

Leesstad Den Haag 
“Onze bibliotheken zijn groot, met een ruim aanbod en 
veel activiteiten. Kinderboekwinkel In de wolken doet 
veel aan leesbevordering. Bij kinderboekwinkel Alice in 
Wonderland en boekhandel Paagman lijkt het of je in 
een film bent beland. Prachtig!”

Boekentips

•  Alle Kinderboekenambassadeurs tippen boeken die zij 
belangrijk vinden: kinderboekenambassadeur.nl/tiplijsten. 

•  Manon publiceert goede (voor)leeslijsten voor kinderen van 
0 tot 15:  manonsikkel.nl of pinterest.com/manonsikkel.

In Nederland is er vast 
ergens een meisje dat
lichtmonteur wil worden

Een leraar die niet van lezen 
houdt, kan nog steeds een 
goede leraar zijn

leesplezier, maar dat heeft onvoldoende geholpen. 
Het andere uiterste is die vreselijke leesmethode van 
vroeger; met aap, noot, mies. Maar daar zit nog wel 
wat tussen. Begin elke dag met een kwartiertje lezen. 
Kinderen hoeven het niet leuk te vinden, ze moeten 
het gewoon doen. Uiteindelijk zul je zien dat een kind 
trots is als het een boek heeft gelezen.”

Wat als een leraar niet van lezen houdt? 
“Het is niet zo dat die leraar geen goede leraar is. 
Om dat idee kan ik heel boos worden. Leesplezier is 
overschat. Ervoor zorgen dat er kinderboeken zijn, 
is een taak van volwassenen, maar niet per se van 
de leraar. Een goede leraar ziet wat kinderen nodig 
hebben; hij heeft oog voor de individuele behoeften. 
En vervolgens is het belangrijk dat je middelen 
en mensen hebt die de leraar kunnen helpen. Het 
hoeft niet allemaal van de leraar te komen, of van de 
ouders.”
(Lees hierover ook het interview met Anneke Smits op 
p.52, red.)

Van wie dan wel?
“De school als geheel moet zorgen dat er wordt 
(voor)gelezen. Elke school moet een leescoördinator 
hebben: iemand die zorgt voor nieuwe boeken, die 
de Kinderboekenweek organiseert, die opa’s en oma’s 
regelt om voor te lezen. Iemand moet in de gaten 
houden of daadwerkelijk alle kinderen in aanraking 
komen met boeken. Het is ideaal als een leraar of een 
ouder van lezen houdt, maar als dat niet lukt, kan het 
ook anders. Dat is mijn boodschap voor het komende 
jaar: je moet kinderen tot lezen dwingen en het maakt 
niet uit wie dat doet. Op sommige scholen lezen 
oudere leerlingen voor aan jongere leerlingen; je kunt 
ook oudere broers of zussen van je leerlingen vragen. 
Zo staat er een heel veld aan voorlezers klaar.” ✱

‘Meneer, doordat we een 
boek moeten lezen van 

school, vind ik lezen ineens 
heel leuk. Ik heb in één dag 

al bijna het hele boek uit.’
Luca van Schaik, B3b, ISW 

Westland Vakcollege
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BEST PRACTICES

Lezen voor de lijst was voor de leerlingen van 4 vwo 
op het Montaigne Lyceum vooral een individuele 
aangelegenheid. De motivatie kon beter en daarom 
voerden Sandra Sarneel en haar collegadocenten 
Nederlands gezamenlijke leesclubjes in, met als 
eindproject een zelfgemaakt leesmagazine. 

“Leerlingen vulden de leeslijst met hun eigen keuzes 
en werkten die individueel door. Soms begonnen 
ze er wat laat mee. De meeste van mijn leerlingen 
vinden lezen best gemakkelijk en vaak ook leuk. Maar 
alle moderne afleidingen zorgen er wel voor dat ze 
minder lezen. Want wat doe je ’s avonds als je moe 
bent? Vaak kijk je dan toch eerder een Netflix-serie, 
dan dat je een boek pakt. 

Samen met mijn twee collega’s bedacht ik een nieuwe 
aanpak om de boeken meer tot leven te brengen. 
Zodat leerlingen meer gespreid door het jaar lezen 
en ook samen bezig zijn met boeken. Daarom is de 
leeslijst nu in leesclubjes ingedeeld. In zo’n clubje 
sluiten vier of meer leerlingen aan. Ze lezen niet 
altijd hetzelfde boek, maar kiezen soms boeken met 
een gelijksoortig thema of verschillende werken van 
dezelfde schrijver. 

Elk leesclubje maakt als eindproject een eigen 
magazine over lezen in een mooie lay-out. Met 
recensies, interviews, columns, achtergronden en een 
voorwoord. Op die manier maken we ook gebruik 
van het sociale aspect. Ze praten op deze manier niet 

alleen meer met elkaar over lezen, ze zijn ook van 
elkaar afhankelijk voor het eindproduct en stimuleren 
elkaar daardoor meer. 

De resultaten zijn heel verrassend; leerlingen zijn 
heel creatief. Zo kwam ik een prachtige haiku 
(Japanse dichtvorm, red.) tegen over een boek en 
een portrettekening van een schrijver. Een van de 
leerlingen lukte het zelfs om schrijver Tessa de Loo te 
strikken voor een interview! Sommige groepjes waren 
zo trots op het resultaat dat ze hun magazines in een 
luxe uitvoering lieten drukken.

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is ook 
dat ze elkaar feedback geven; dat bleek een van de 
lastigste onderdelen. We geven ze formulieren mee 
waarop bijvoorbeeld staat waaraan een column of 
recensie moet voldoen. Ze zijn geneigd alles snel af te 
vinken, maar nu moeten ze zich afvragen: wat is goed 
genoeg voor ons magazine? Feedback ontvangen ze 
eigenlijk liever van mij; een medeleerling nemen ze 
daarin niet altijd serieus. Het blijven toch pubers en 
soms ontstonden er zelfs kleine ruzies, maar ook dat 
bleek heel leerzaam voor ze!”
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Hoe stimuleer je leerlingen om 
te lezen? Op elk schooltype, in 
elke groep en op elk niveau is er 
vaak net een andere aanpak die 
het beste werkt. Zeven scholen 
van Lucas Onderwijs delen hun 
goede voorbeelden.

 Scholen aan 
het woord
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Renate  
Dorrestein 

Wat voor een  
lezer ben jij? 

Vreemde types in de 
werken van Renate 
Dorrestein 

Een van de leerlingen 
schreef een prachtige 
haiku over een boek

‘Als eindproject maken ze een eigen magazine over lezen’

LEZEN OP HET VWO

Leesbevordering 
in de praktijk

Sandra Sarneel en collega Jehannes Reitsma
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Op SBO Het Avontuur hebben veel leerlingen 
dyslexie, waardoor lezen voor hen moeilijker en 
minder leuk is. Adjunct-directeur Stefanie Klerx 
en lerares Kelly Stokkers zochten daarom naar 
een leesmethode met spannende, diverse teksten 
en veel differentiatiemogelijkheden. Daarnaast 
bedenken ze voor iedere leerling creatieve 
oplossingen, zoals meelezen met een luisterboek. 

“Doordat lezen bij veel van onze leerlingen 
moeilijk gaat, is de beleving niet optimaal. Daarom 
vroegen we ons af: hoe kunnen we lezen weer 
leuk maken? We kozen na veel onderzoek voor een 
nieuwe methode: Flits. Daarin staat het plezier van 
leerlingen centraal dankzij spannende verhalen en 
eigen boekenkeuzes. Ook biedt de methode veel 
differentiatiemogelijkheden en diversiteit in het type 
teksten. Die afwisseling is heel belangrijk.

Het blijft maatwerk, daarom is differentiëren in de 
methode echt een voorwaarde voor ons. Bij deze 
methode kunnen we een leerjaar bijvoorbeeld in twee 
groepen indelen. Neem groep 7, die we nu kunnen 
verdelen in een niveau midden groep 6 en een niveau 
midden groep 7. Met elk eigen instructiegroepen.

Toen de scholen moesten sluiten als gevolg van 
corona, kregen de 3 havo-leerlingen van Mária 
Jansen van het Christelijk Lyceum Zandvliet een 
verrassende opdracht: maak in plaats van zo’n saai 
verslag eens een boekenvlog! Dat bleek zo’n succes, 
dat de docent Nederlands het nu vaker wil doen.
 
“Leerlingen zijn vaak allang blij dat ze een boek uit 
hebben; voor het maken van een verslag hebben 
ze dan geen energie meer. Daarom ging ik tijdens 
de lockdown op zoek naar leukere manieren. In een 
Facebookgroep voor docenten Nederlands vertelde 
iemand over het maken van boekenvlogs. Als 
inspirerend voorbeeld werden de vlogs van het Anne 
Frank Huis genoemd, waarin een meisje delen van het 
boek naspeelt. 

Ik vroeg mijn leerlingen hetzelfde te doen: ’Kies
een belangrijke gebeurtenis die je hoofdpersoon 
meemaakt en speel dat als een scène op video na.’ 
Daar kon ik allerlei vaardigheden in meenemen, zoals 
presenteren, een script schrijven en het herkennen van 
hoofd- en bijzaken en ontwikkelingen in het boek. 

Ik kreeg de meest bijzondere filmpjes terug. Zoals van 
een leerling die normaal gesproken ongemotiveerd 
is, maar die nu zijn hele gezin liet meedoen. Er was 
een moord gepleegd en de hoofdpersoon vond 
zijn broertje onderaan de trap. Zijn moeder speelde 
politieagent. Het was fantastisch! Maar ik kreeg 
ook vluchtscènes in het bos en leerlingen die zich 
schminkten alsof ze echt hadden gevochten. Niet 
iedereen deed mee – het was niet verplicht – maar de 
resultaten waren wel zo succesvol dat ik het dit jaar 
weer ga doen. 

Tijdens de lockdown moesten ze het natuurlijk 
grotendeels zelf thuis doen en dat is juist ook de 
uitdaging die ik rond lezen ervaar. Zonder afleiding 
lezen – dat is heel lastig. Daarom keer ik het soms om: 

‘Leerlingen uit de onderbouw 
maken leeskilometers dankzij 
bovenbouwleerlingen’

‘Ze maken een boekenvlog en ik laat ze lezen zonder 
afleiding’ 

Bij het lezen van boeken maken we leerlingen meer 
bewust van de kernprincipes, zoals hoofdpersonen 
en bijpersonen. Daardoor raken ze steeds meer 
betrokken bij het verhaal en hebben ze ook andere 
doelen dan alleen het lezen zelf, wanneer ze hun boek 
pakken. Tijdens het lezen kunnen ze hun aandacht 
niet zo lang vasthouden, dus laten we ze kort en 
gespreid over de dag lezen.

Voor het doen van leesoefeningen combineren we 
groepjes van leerlingen met verschillende niveaus, 
bijvoorbeeld met behulp van een samenleesboek. 
Daarin staan de teksten afwisselend in verschillende 
kleuren in twee niveaus; leerlingen lezen ombeurten 
voor en met elkaar mee. Ook duolezen van 
leerlingen uit de onderbouw met middenbouw- 
of bovenbouwleerlingen werkt goed. De jonge 
leerlingen maken zo veel leeskilometers en de 
oudere leerlingen begeleiden ze; voor hen is dat 
een belangrijke succeservaring omdat ze op hun 
eigen niveau vaak niet kunnen meekomen. Een win-
winsituatie voor beide groepen leerlingen!

En ook voor individuele leerlingen zoeken we altijd 
naar creatieve oplossingen. Een van de mooiste 
momenten beleefde ik met een leerling met zware 
dyslexie in groep 7, die op het leesniveau van eind 
groep 4 zat. Hij baalde dat hij niet kon meekomen 
met zijn klasgenoten die ‘Het leven van een loser’ 
(van Jeff Kinney, red.) lazen. We gaven hem het 
bijbehorende luisterboek zodat hij tegelijk kon 
luisteren en meelezen. Daar ging hij zo door vooruit, 
dat hij uiteindelijk zelfstandig kon lezen op niveau 
groep 6!” 

Dankzij een luisterboek 
kon hij uiteindelijk op een 
veel hoger niveau lezen

Een leerling speelde  
met zijn hele gezin  
een moordscène uit 
het boek na

leer de woordenschat maar thuis en lees een boek in 
de les. Laatst wel veertig minuten lang. Ik vroeg of ze 
het prettig vonden en alle vingers gingen omhoog. 
‘Zijn jullie dan niet geneigd om telkens op je telefoon 
te kijken?’, vroeg ik. Ze antwoordden: ‘Nee mevrouw, 
want die zit in de telefoontas dus is de verleiding 
weg!’

We denken vaak dat we de leerlingen naar de boeken 
moeten trekken, maar ik denk juist dat wij de boeken 
meer naar hen moeten brengen. Het juiste aanbod en 
een passende keuze daarin zijn heel belangrijk, ook 
omdat ze tegenwoordig niet snel naar de bibliotheek 
gaan. Zorg daarom dat er op school veel boeken 
beschikbaar zijn en dat ze juist op school de ruimte en 
tijd krijgen om te lezen!” 

LEZEN IN HET SBO

LEZEN OP DE HAVO
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Wat doe je wanneer leerlingen lezen niet meer leuk 
vinden? Enneke Wilschut, leerkracht van groep 6 op 
de Paschalisschool, laat leerlingen elkaar aansteken 
met hun enthousiasme. Niet door het maken van 
klassieke boekverslagen, maar door het houden 
van elevator pitches en het ontwerpen van Bookflix-
posters en boekenruggen. 

 “Bij mij in de klas zit een meisje dat helemaal gek is 
van de boekenserie ‘De regels van Floor’ (van Marjon 
Hoffman, red.). Als ze aan het lezen is, hoor je haar 
soms lachen. Dat werkt heel aanstekelijk. 

Hoe kun je dat leesplezier op zo’n manier inzetten 
dat je andere leerlingen ook meekrijgt? De afgelopen 
jaren zijn we veel bezig geweest met die vraag. 
Klassieke boekverslagen of presentaties brengen 
leesplezier niet goed over. Daarom hebben we die 
ingeruild voor allerlei andere creatieve manieren. In 
groep 7 maken leerlingen bijvoorbeeld kijkdozen 
over hun boek. In groep 6 schrijven leerlingen 
een samenvatting en ontwerpen daar hun eigen 
boekenrug bij. Daarna plakken ze het bij de gouden, 
zilveren of bronzen boekenplank om hun oordeel te 
laten zien. Met de nodige onderbouwing natuurlijk. 

Voor de boekbesprekingen houden we tegenwoordig 
elevator pitches van maximaal vijf minuten, waarin 
leerlingen elkaar moeten overtuigen om het boek ook 
te lezen. Ook maken ze tijdens de Kinderboekenweek 

zogeheten Bookflix-posters. Net zoals je op Netflix 
korte beschrijvingen ziet waar je doorheen kunt 
scrollen, zie je bij ons op de muur wie wat gelezen 
heeft, welk genre het is en wat leerlingen ervan 
vonden. Ik merk dat ook leerlingen die niet graag 
lezen, toch sneller een boek uit de bibliotheek 
meenemen wanneer ze dat op de poster van een 
klasgenootje hebben gezien. 

Ook het leesplezier van de leraar speelt een grote rol, 
vind ik. Het helpt wanneer je vertelt wat voor leuks je 
in het weekend gelezen hebt. Of als je een boek noemt 
dat je over een bepaald onderwerp gelezen hebt, 
wanneer dat onderwerp ter sprake komt in de les.

Vinden leerlingen lezen echt niet leuk? Dan kijk ik naar 
hun interesses en zoek ik een boek dat erbij past. We 
zorgen daarom als school ook voor een breed aanbod 
van boeken. Bij onze bibliotheek mogen leerlingen en 
leraren altijd verzoekjes doen voor nieuwe boeken, 
daarom is de collectie erg up-to-date en hebben de 
leerlingen veel keuze. Ze zijn toch sneller gemotiveerd 
dat ene boek mee te nemen dat over een onderwerp 
gaat waarin ze interesse hebben.”

De leerlingen van de Bernardusschool voor 
zeer moeilijk lerenden (ZML) zijn betrokken en 
nieuwsgierig als het gaat om lezen. Maar door hun 
lagere ontwikkelingsleeftijd leren ze langzamer. Om 
ze vooruit te helpen, werken Adriënne de Klerk en 
haar collega’s met klanken rond een thema, zoals de 
‘sss’ van spin.

“De lettertafel, de stoelen in de kring, de 
knutselwerkjes die ze maken – alles staat in het teken 
van die ene klank. Dit keer is dat de ‘sss’ van spin. Die 
zeggen we fonetisch, want anders is het verwarrend 
voor de leerlingen. Op de tafel liggen allerlei objecten 
met een ‘s’: stempel, stift, sok. Ook leren ze de vorm 
van de letter beter onthouden door klankgebaren. Zo 
vormen twee handen onder je kin in v-vorm de letter 
‘v’. Aan het einde van het schooljaar krijgen ze hun 
eigen letterboek mee. Daarin staan alle verschillende 
letters die ze dat jaar geleerd hebben, met hun eigen 
versieringen erbij.

Echt lezen kunnen ze nog niet. In mijn groep zitten 
twaalf leerlingen in de leeftijd van 6 tot 7 jaar. Maar 
cognitief verschillen ze erg. Sommigen hebben de 
ontwikkelingsleeftijd van een peuter, anderen zijn weer 
wat verder. Ze zijn altijd betrokken, geïnteresseerd en 
nieuwsgierig; de stof beklijft alleen erg langzaam. In 
de les gaat het dan bijvoorbeeld heel goed, maar de 
volgende dag zijn ze het weer vergeten. Dat betekent 
heel veel herhalen. Ook daarom werken we met 

thema’s; zodat ze in alles en op leuke manieren de 
letters blijven tegenkomen. Dan is het minder abstract 
voor ze. 

Bij mij in de groep zit een meisje met het 
downsyndroom, dat vaak grote moeite heeft 
met het leren van de letters. Op een dag zei ze 
zomaar spontaan ‘rrr’ en maakte met haar hand het 
bijbehorende gebaar. Dat is echt een genietmoment. 
Of een nieuw jongetje dat overal de letter ‘k’ begon te 
herkennen: op een poster in de gang en voorop het 
geliefde prentenboek ‘Het kleurenmonster’ (van Anna 
Llenas, red.). Dat kwam hij telkens trots vertellen. 

We lezen leerlingen heel veel voor. Bijvoorbeeld uit ‘Het 
grote Rintje voorleesboek’ (van Sieb Posthuma, red.) en 
veel prentenboeken zoals ‘De spin die het te druk had’ 
(van Eric Carle, red.), passend bij het thema. We zorgen 
ook dat ze veel in aanraking komen met boeken. Zo 
mogen ze voor het gymmen, als ze wachten op de 
andere leerlingen, even snel een leuk boekje pakken. 
Van ‘Woeste Willem’ (van Ingrid Schubert, red.) krijgen 
de jongens geen genoeg. Sommigen verzinnen dan 
helemaal zelf de verhalen bij de plaatjes.”

[chapeau] 
[kop] ‘

‘Ze ontwerpen eigen posters en steken elkaar 
aan met hun leesplezier’

‘Leerlingen en leraren 
mogen altijd verzoekjes 
doen voor nieuwe boeken’

Op een dag zei ze 
spontaan ‘ rrr’, dat 
was echt genieten

‘Leerlingen krijgen hun persoonlijke letterboek mee’
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Op het Esloo College komen leerlingen vaak met 
een laag leesniveau binnen. Ook voelen ze zich 
weinig gemotiveerd om te lezen. Daarom ligt de 
focus vooral op wat leerlingen wél kunnen en op 
activiteiten waaraan ze plezier aan beleven. Zoals 
meedoen aan een gedichtenwedstrijd, vertelt 
teamleider Marcel Malaihollo. 

“Onze leerlingen hebben vaak een behoorlijke 
leerachterstand en een laag leesniveau. Ze hebben 
een IQ van tussen de 55 en 80, maar helaas wordt 
dat op de basisschool niet altijd opgemerkt. Zo kan 
het gebeuren dat een leerling in groep 8 enorme 
prestaties moet leveren om mee te komen met zijn 
leeftijdsgenootjes, maar intussen nog het leesniveau 
van groep 3 of 4 heeft. De leerlingen merken zelf 
natuurlijk dat het hun klasgenootjes veel beter 
af gaat, wat weer tot schaamte en verminderde 
motivatie leidt. 

Wij vinden het daarom heel belangrijk dat ze eerst 
weer het plezier in leren en lezen terugvinden. Dat 
doen we door ze individueel op hun niveau aan 
te spreken. Ze het gevoel te laten ervaren: ik kan 
dus wél iets! En soms moeten ze accepteren dat 
bepaalde dingen niet goed lukken, maar andere 
dingen binnen ons praktijkonderwijs juist weer 
wel. Sommige leerlingen worden nooit echt goed 
in lezen, maar wel in bijvoorbeeld de technische 
vakken.

Leerlingen van het technische Corbulo College 
komen vooral om te leren over bijvoorbeeld bouw, 
energie of motorvoertuigen. Lezen? Dat liever niet. 
Hun docent Nederlands, Ineke Zoutendijk, legt ze 
daarom maar één ding op: tien minuten lezen aan 
het begin van de les. En dat werkt.

“In mijn lokaal staan heel leuke boekenkastjes, 
gemaakt door oud-leerlingen als eindexamenproject. 
Die zijn gevuld met allerlei soorten boeken en een 
paar e-readers. Want aan het begin van elke les lezen 
mijn leerlingen tien minuten uit een eigen boek, of ze 
mogen er eentje uit de kast pakken.

Het is inmiddels een gewoonte. Leuk zullen ze 
het niet snel noemen, maar bij navraag vinden ze 
het niet vervelend. Dat is winst! Het zijn tenslotte 
leerlingen die hier voor technische opleidingen 
komen, zoals motorvoertuigtechniek. En er zijn maar 
weinig passende boeken voor ze. Dat komt onder 

meer omdat hun leesvaardigheid wat lager is. Er 
zijn bijna geen boeken op niveau eind-basisschool, 
die inhoudelijk een 3 vmbo basis- of kader-leerling 
aanspreken. 

Ze hebben een grote weerstand tegen lezen. Als je 
het moeilijk vindt en het verhaal raakt je niet, dan 
ga je minder lezen en word je er ook niet beter in. 
Dat is een zelfbevestigende cirkel die ik probeer 
te doorbreken. Ze moeten daarom van mij niks, 
behalve die tien minuten lezen, dus ook geen verslag 
of bespreking maken. En ik zoek altijd naar wat 
hun interesse heeft: waargebeurde verhalen, crime 
en thrillers. In de boekenkast staan bijvoorbeeld 
‘Piratenzoon’ (van Rob Ruggenberg, red.), ‘Pizzamaffia’ 
(van Khalid Boudou, red.) en ‘Hack’ (van Mirjam Mous, 
red.). 

Dan zeg ik: ‘Probeer dit eens. Lees de eerste twee 
hoofdstukken en als het dan nog niet leuk is, 
proberen we weer iets anders.’ Als ze een boek niks 
vinden, hoeven ze het ook niet uit te lezen. En soms 
is het opeens raak. Een van mijn leerlingen was heel 
negatief over lezen maar kwam helemaal glunderend 
naar me toe over ‘Latino King’ (van Bibi Dumon Tak, 
red.): ‘Dit is het eerste boek dat ik ooit helemaal heb 
uitgelezen!’ Het ervaren van dat trotse gevoel is heel 
belangrijk voor ze. 

Een van mijn leerlingen gedroeg zich laatst wat 
vreemd tijdens de les, nadat de tien minuten leestijd 
voorbij waren. Ik dacht: wat is die nou aan het doen? 
Toen bleek hij stiekem onder tafel op een e-reader te 
lezen. Het was een boek waar hij zelf om gevraagd 
had: ‘Wraak’ (van Wouter Laumans, red.). Het bleek te 
spannend om weg te leggen!” 

Er zijn bijna geen 
boeken op hun niveau 
die inhoudelijk 
aansprekend zijn

Je gedicht voordragen 
op een festival-wat een 
moment!

‘Ze hoeven alleen maar elke 
les tien minuten te lezen’

‘We zoeken naar boeken met een verhaal dat niet te kinderachtig is’

De zoektocht naar boeken op een haalbaar niveau, 
met een verhaal dat niet te kinderachtig is, was een 
hele uitdaging. Gelukkig vonden we de uitgever 
Eenvoudig Communiceren, die boeken uitgeeft voor 
jongeren en volwassenen die niet zo goed kunnen 
lezen. Het taalgebruik in de boeken is simpel genoeg 
voor onze leerlingen en ook de onderwerpen spreken 
hen aan. Bijvoorbeeld over sociale media, pesten of 
verliefd zijn. Doordat lezen ze lukt en doordat ze de 
inhoud interessant vinden, willen ze graag verder 
lezen. Dat is een hele nieuwe ervaring.

Om het lees- en taalniveau te stimuleren, zoeken 
we allerlei manieren om leerlingen spelenderwijs 
aan de slag te laten gaan. Zo doen we mee aan het 
lesprogramma van het Huis van Gedichten. Onze 
leerlingen maken mooie, gevoelige gedichten. Heel 
eerlijk en recht uit het hart; goed of fout bestaat 
niet. Ze schrijven over huiselijk geweld, verloren 
liefdes of bijvoorbeeld hun moeder. Sommigen van 
hen mochten hun gedicht zelfs voordragen bij het 
Crossing Border Festival. Dat was een fantastisch 
moment vol trots, voor de leerlingen maar ook voor 
ons. Het publiek was razend enthousiast!”

LEZEN OP HET VMBO

LEZEN IN HET PRAKTIJKONDERWIJS
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“Mijn eerste herinnering aan boeken? Mijn vader die 
ritmisch en rockend ‘Nijntje’ of ‘Jip en Janneke’ aan mij 
en mijn broertje voorlas voor het slapengaan. Wat een 
plezier! We werden er helemaal wild van, in plaats van 
slaperig. We keken al vroeg met groot respect naar 
boeken, want we zagen het hele proces dat eraan 
voorafging; onze vader die weer voorovergebogen 
in zijn donkere kamertje zat te tikken aan een nieuw 
boek. 
 
Een van mijn eigen favorieten was ‘’T Ros Beiaard’ 
van Anton van der Lem. Ik reed zelf ook paard dus 
zo’n magisch ros was het helemaal. De sluizen van 
mijn fantasie gingen open en de taal toverde andere 
werelden in mijn verbeelding. Je leeft in de ene 
wereld en beleeft avonturen in de andere. Sommige 
personages bleven daarna als vriendjes in mijn 
fantasie bij me, zoals ‘Dolfje Weerwolfje’ van Paul van 
Loon. 

Wie is Splinter Chabot?
Splinter Chabot (24) schreef 
‘CONFETTIREGEN’, over zijn 
worsteling met identiteit en 
seksuele geaardheid. Nu krijgt hij 
regelmatig reacties van jongeren 
die zich herkennen in zijn boek en 
zich niet meer zo alleen voelen.   

“Leraren die 
met de hele 

klas mijn 
boek lezen 
maken het 

verschil”

Splinter Chabot

Later was lezen opeens niet meer stoer, ook vanwege 
de leeslijst. Je gaat heel anders lezen als het voor 
school moet. Gelukkig ben ik die fase voorbij en heb 
ik inmiddels meer boeken dan kleding – en dat zegt 
heel wat! Toch leerde ik ook veel van die verplichte 
literatuur. Ik had het achteraf fijn gevonden mijn 
eigen zoektocht rond seksuele geaardheid terug 
te zien in die boeken, hoewel ik het destijds niet 
bewust miste of opzocht. In een boek wandel je als 
schrijver en lezer even met elkaar mee, daarom is het 
zo belangrijk dat je daarin je eigen belevingswereld 
terugziet. Dat merk ik nu ook aan de reacties op mijn 
eigen boek. 

Jongeren zeggen dat ze zich minder alleen voelen 
in hun reis. Dat ze stiekem het boek bestellen voor 
een vriendje, dat ze het samen lezen of dat ze het 
aan hun ouders laten zien: ‘Dit ben ik’. Ik vind het 
heel bijzonder dat mijn boek kan helpen bij het 
gesprek dat ik zelf niet zo goed aandurfde. Ik hoor dat 
leraren mijn boek met de hele klas lezen omdat ze 
doorhebben dat een van hun leerlingen worstelt met 
geaardheid. Dat is de kracht van leraren, die maken 
het verschil!” ✱

Wil je kans maken op een van de drie gratis exemplaren 
van ‘CONFETTIREGEN’ (uitgeverij Spectrum)? 
Ga dan naar lucasacademie.nl/themalijnen/lezen.

SCHRIJVERS OVER LEZEN
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PRIKBORD

Lezen op De Zonnewijzer  
Hanna, Siënna en Zoë van De Zonnewijzer in 

Leidschendam lezen veel boeken. Af en toe doen 

ze dat stiekem, als ze al in bed liggen. Vooral 

boeken van Roald Dahl, Rachel Renée Russell, 

Tosca Menten en J.K. Rowling worden veel 

gelezen. Over het lezen zeggen de dames: ‘Door 

te lezen leer ik ook veel.’ Of: ‘Door veel te lezen 

begrijp ik vaak al de betekenis van onbekende 

woorden.’ En: ‘Boeken zonder plaatjes stimuleren 

mijn fantasie.’ Leuk toch….?

Jan Bert Zweers, De Zonnewijzer

Maak geluid 
We lopen met een bel door de 

school. Als de bel gaat, gaat 

iedereen lezen. Ook lezen we heel 

hard en doen we aan toneellezen.

Minke Remmerswaal, SWS Emmaüs

TIP! De kennismail die Kees 
Vernooy (zie ook het artikel op 
p.13, red.) wekelijks verstuurt, 
bevat vaak interessante 
artikelen over lezen. Aanmelden 
voor de nieuwsbrief kan door 
een mailtje te sturen aan  
kees.vernooy@expertis.nl.
Monique van Tiel,  De Vijverhof

Tips van De Oase 
Een fijn leeshoekje in de klas! Iedere week 
staat een nieuw boek centraal, alle genres 
komen aan bod en de kinderen zitten 
om beurten in de zitzak. Pak het boek in 
en schrijf enkele steekwoorden op de 
voor- of achterkant. De kinderen kunnen 
raden en voorspellen, waardoor ze steeds 
nieuwsgieriger worden naar het boek!
Julia Baak, De Oase

‘Wij houden leeskilometers 
bij met de groep, we doen 

aan circuitlezen en we maken 
boekenposterS.’

Caroline Dangerman, De Vliethorst

In groep 4 maken de leerlingen een 
boekenlegger voor elkaar. Ze bevelen daarmee een boek aan en leggen uit 
waarom hun medeleerling dat boek 
volgens hen leuk zal vinden.
Bart Padmos, Nutsschool Bezuidenhout

Ondersteboven op 
De Bras
Toen we thuisonderwijs hadden, ging ik 

iedere dag de leesbingo doen. Ik had er 

drie in één: lekker lezen op de bank én 

een boek waar een dier in voorkomt én 

ondersteboven!!!!
Leerling, De Bras

5 x zo maakt KC 
Toermalijn lezen leuk
1.  Kinderen bepalen zelf hoe, wanneer en 

waar ze lezen.
2.  Samen met de kinderen richten we een 

leeshoek zo in dat iedereen er graag tijd 
doorbrengt.

3. Kinderen houden boekenpitches.
4.  Onze boekenhoeken zijn mooi ingericht 

en wisselen regelmatig.
5.  Kinderen nemen een boek uit de 

zwerfboekenkast mee naar huis en 
zetten het weer terug als het uit is.

Sherona van der Donk, KC Toermalijn
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IN GESPREK

Brigitte: “Sinds een jaar of twee 
hebben we meer anderstalige 
leerlingen, vooral bij de kleuters. 
In de school klinken nu zestien 
verschillende talen, waaronder 
Russisch, Tsjechisch, Chinees 
en Spaans. Tot nu toe hadden 
we een leerkracht die eens per 
week kinderen in groepjes uit 
de klas haalde voor extra taalles, 
dat is niet langer genoeg. Maar 
we willen nu geen methode 
voor de hele klas. In de zeven 
kleutergroepen spreken slechts 
zeven kinderen helemaal geen 
Nederlands. Daarnaast hebben 
we 24 zwakke leerlingen, die 
een paar woordjes en zinnen 
Nederlands spreken. Bij de rest is 
het niveau normaal tot goed.”

Bouwhoek
Marèse: “Het is mooi dat ze 
instromen bij de kleutergroepen 
en niet in de hogere groepen. Als 
het kan, zou ik dat zo houden. 

Bij ons ligt het gemiddelde 
niveau lager bij álle kinderen. 
Hoe later leerlingen instromen, 
hoe meer vakken ze hebben en 
hoe belangrijker het is dat ze al 
technisch kunnen lezen. We hopen 
dat ze de Nederlandse taal zo 
snel mogelijk beheersen en met 
het reguliere onderwijs kunnen 
meedoen.” 

Brigitte: “Bij kleuters is het vooral 
fijn als ze zich verstaanbaar 
kunnen maken. Ze pikken het 
heel snel op, ook van elkaar. Een 
Russisch jongetje sprak geen 
woord Nederlands, maar zei na 
drie weken al: ‘Mag ik bouwhoek?’ 
In het begin hebben ze geen idee 
wat je zegt, maar als ze elke dag 
dezelfde woorden horen, gaan ze 
het snel begrijpen.”

Marèse: “Ik maak mee dat het ene 
kind snel durft te spreken en het 
andere kind lang stil is, maar dan TE
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Leesonderwijs aan NT2-leerlingen

Bij ons op school 
klinken zestien 
verschillende talen’

Even voorstellen
Marèse Weber werkt drie dagen per 
week op ’t Palet in de Schilderswijk. 
De school telt veel NT2-leerlingen 
en daarnaast leerlingen met een 
taalachterstand. Als NT2-leraar 
werkt Marèse dagelijks met groepjes 
leerlingen. 

Brigitte Jansen geeft op De 
Paradijsvogel les aan kleuters en ziet 
dat de wijk Ypenburg verandert. De 
Paradijsvogel oriënteert zich op de 
beste manier om het NT2-onderwijs 
aan te aanpakken, op een wijze die 
past bij de visie van de school.

Wat vragen leerlingen met Nederlands als tweede taal (NT2) van je taal- en leesonderwijs? Waarmee 
moet je rekening houden en wat werkt goed? NT2-leraar Marèse Weber van basisschool ’t Palet 
heeft veel ervaring met lesgeven aan NT2-leerlingen. Ze gaat in gesprek met Brigitte Jansen van De 
Paradijsvogel, een basisschool die pas sinds kort met NT2 te maken heeft

NNT2 is geen 
laaggeletterdheid
Leerlingen met Nederlands als 
tweede taal (NT2) moeten de 
Nederlandse taal nog leren, 
maar het zijn niet per se slechte 
lezers. Kinderen met kans op 
laaggeletterdheid hebben wél 
moeite met lezen. NT2-leerlingen 
kunnen in hun eigen taal 
wellicht de meest ingewikkelde 
literatuur lezen. Het lezen van 
Nederlandstalige boeken kan juist 
helpen om snel de taal te leren.

ineens op hoog niveau zit. Hoe 
werken jullie aan de woordenschat 
van NT2-leerlingen?” 

Brigitte: “We combineren NT2 met 
lessen in de klas voor kinderen 
die moeite hebben met taal. Zij 
krijgen plaatjes met woorden om 
te oefenen en mogen die mee 
naar huis nemen. Ook nemen 
we ze apart in groepjes om de 
woorden te herhalen met echte 
voorwerpen.”

Spelen en benoemen
Marèse: “Voor veel NT2’ers zijn 
de klanken heel anders. Primair 
beginnen we daarom met klanken 

aanbieden. Als het technisch lezen 
lukt, stappen we over op woorden, 
zinnen en tekstjes.” 

Brigitte: “De uitspraak van andere 
talen is inderdaad heel anders. 
Het is een kwestie van klanken 
oefenen en ermee spelen. Met 
kleuters doen we veel spelletjes en 
liedjes om woorden te leren. We 
laten ook plaatjes zien, altijd met 
het woord en het lidwoord erbij. 
Bij kleuters gaat het om voelen 
en ervaren. Bij het woord kastanje 
gaan we naar een kastanjeboom. 
We voelen en kijken naar de 
bolster en maken hem open. We 
spelen en benoemen.”

Tip van Marèse
Werk gedurende een 
uur met (idealiter) drie 
leerlingen van ongeveer 
dezelfde leeftijd. Met meer 
dan vijf leerlingen werkt 
het niet goed.

Tip van Brigitte
Gebruik 
prentenboeken 
als start van een 
thema.

Ik benoem onderweg alles 
wat we tegenkomen
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  Leestips voor leraren

 Meertaligheid: een troef!
Dit boek biedt op basis van projectmatig 
onderzoek heel concrete handvatten, 
instrumenten en praktijkvoorbeelden om 
positief om te gaan met meertalige rijkdom. 
Het nodigt uit om vanuit je eigen (school)
cultuur en je eigen klas inspirerend aan 
de slag te gaan en met het hele team een 
talenbeleid uit te stippelen. 

 BereslimmeBoeken
Digitale prentenboeken kunnen een 
significante bijdrage leveren aan 
verhaalbegrip en expressieve woordenschat. 
Marian Verhallen van de Universiteit 
Leiden deed onderzoek naar het effect 
van multimediale toevoegingen aan 
prentenboeken op de leesontwikkeling van 
jonge kinderen voor wie Nederlands niet 
de moedertaal is. Ze stelt dat kinderen met 
een taalachterstand hun woordenschat met 
600 woorden per jaar kunnen uitbreiden 
wanneer ze twee keer per week een digitaal 
prentenboek ‘lezen’. Meer weten? Kijk op 
bereslim.nl/onderzoek-bereslimme-boeken. 

 Het Taallab
Deze website wil leraren inspireren tot 
onderzoekende activiteiten voor hun 
leerlingen, met en rond taal. Op de website 
staan veel oefenmaterialen voor spelling, 
leren lezen en omgaan met grammatica. 
Interesse? Kijk op hettaallab.nl.

•  Je leerlingen schooltaalwoorden beter 
laten begrijpen? Verhalen werken beter 
dan lijstjes! De serie ‘BoekenBoeien’ is 
speciaal geschreven voor leerlingen in 
de onderbouw van het vmbo. Leerlingen 
lezen de boeken makkelijk uit en 
vergroten zo hun leesplezier en hun 
woordenschat. Het taalniveau zit rond 1F. 
Kijk op boekenboeien.nl.

•  De boekenserie ‘Leeslicht’ bevat 
leesboeken in gewone taal met  
verhalen van bekende en minder 
bekende schrijvers. Dus ben je  
op zoek naar boeken die makkelijk  
lezen voor middelbare scholieren?  
Kijk op leeslicht.nl.

•   Met welke schrijvers kunnen 
anderstaligen beginnen als zij het 
Nederlands behoorlijk onder de knie 
hebben? ‘De omgevallen boekenkast’ 
van Linda Verstraten bevat 22 korte 
verhalen, gedichten en fragmenten. 
Het biedt een helpende hand bij het 
maken van een keuze uit de moderne 
Nederlandse literatuur.

Wat is Taal100?
Taal100 is een integrale aanpak voor interactief 
taalonderwijs van groep 1 tot en met 8, als aanvulling 
op bestaande lesmethoden. De werkwijze gaat 
ervan uit dat 100% van de schooltijd taalleertijd 
is. Alle vakken en activiteiten zijn geschikt voor 
taalonderwijs. Met praktische richtlijnen geven 
leraren, taalcoördinatoren en onderwijsadviseurs de 
hele schooldag door taalonderwijs. Dat kan vanuit 
verschillende taaldomeinen, zoals mondelinge 
communicatie, technisch lezen, begrijpend lezen, 
spellen, schrijven en woordenschat.

NT2 in het voortgezet onderwijs: 
‘Je moet aansluiten bij de 
belevingswereld van pubers’ 
Dorothé Appels, teamleider van de Internationale 
Schakel Klas (ISK) op het Diamant College: “De 
zeventig leerlingen in onze vijf schakelklassen 
zijn tussen 12 en 16 jaar oud. Ze komen bij 
binnenkomst net uit het buitenland en spreken 
dan geen woord Nederlands. De gevorderden 
beginnen elke dag met een half uur lezen. De 
thema’s van de leesboeken moeten aansluiten bij 
de belevingswereld van pubers. Als een leerling 
wordt gegrepen door het verhaal, wil hij het boek 
uitlezen. Het is niet altijd makkelijk om een goed 
thema te vinden. Alle leerlingen hebben een andere 
herkomst, qua land en situatie. Plezier in lezen is het 
allerbelangrijkste. Lezen omdat je wil lezen, ook al 
snap je niet meteen alle woorden.”

Marèse: “Spelen en voortdurend 
met woorden bezig zijn, dat doe 
ik ook met oudere kinderen. Zo 
beklijven de woorden beter.” 

Brigitte: “Kinderen leren ook veel 
van elkaar. In de klas benoemen 
we alles, ook alledaagse dingen. Je 
kunt woorden op veel manieren 
aanbieden.” 

Marèse: “Als ik kinderen uit de 
klas ophaal voor de les, benoem ik 
onderweg inderdaad alles wat we 
tegenkomen.”

Werkgroepen
Brigitte: “Fijn dat ze bij jullie vijf 
keer per week ondersteuning 
kunnen krijgen, al lijkt het me ook 
wel pittig voor de leerlingen.” 

Marèse: “Ze zijn het gewend, 
maar het is lastiger voor oudere 
kinderen. Het vraagt veel van 
ze. Wij werken daarom in de 
hele school met Taal100, vanuit 
verschillende taaldomeinen (zie 
kader, red.). Om te beginnen 
woordenschat, volgens de 
didactiek van de viertakt. Daarmee 
zijn we de hele dag door bezig, 
bij alle lessen. Voor begrijpend 
lezen zijn we schoolbreed met 
Nieuwsbegrip begonnen, ook 
daarin zit veel woordenschat. 
Tot slot gaan we voor technisch 
lezen aangepast om met de 
methode Lekker lezen. We lezen 
de boekjes, maar maken de 
verwerkingsopgaven niet.”

Brigitte: “Werkt dat goed? Wij 

hebben een NT2-werkgroep en 
behandelen bij thema’s dezelfde 
woorden in alle groepen.” 

Marèse: “We zien in de Cito dat de 
scores omhoog gaan. Taal100 is 
geen methode maar een aanpak, 
een manier van werken die voor 
onze kinderen prettig is. Met onze 
Taal100-werkgroep blijven we de 
ontwikkelingen volgen.” 

Brigitte: “Bedankt voor de tip, daar 
gaan we naar kijken. Misschien 
komen we in de toekomst wel langs 
om te zien hoe het bij jullie gaat.”

Marèse: “Goed plan. Uitwisseling 
van kennis is altijd goed!”

Als ze elke dag dezelfde woorden horen, 
gaan ze het snel begrijpen

Leestips voor NT2-leerlingen in het vo

W
Een NT2-leerling tijdens een les op ’t Palet.

‘Leerlingen in de bovenbouw vinden bij 
ons ook boeken in het Pools, Turks of 

Farsi. Zo stimuleren we het leesplezier en 
verbinden we thuis en school.’
Dieneke Bleijenburg, De Drie Linden
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LEESMOTIVATIE

red.) heel belangrijk dat aankomende leraren lezen. 
“Als je zelf niet van lezen houdt, kun je dat leesplezier 
ook niet overbrengen. Bovendien leidt weinig lezen 
tot beperkingen in je eigen taalontwikkeling, terwijl 
voor leraren een rijke taalontwikkeling juist essentieel 
is. Geschreven taal is ook rijker dan gesproken taal of 
taal in een film of serie. Je woordenschat wordt echt 
groter van boeken lezen. Daarom is de confrontatie 
met rijke taal in boeken zo belangrijk voor leraren én 
voor hun leerlingen.” 

Kennis over boeken
Als je beginnende leraren motiveert meer 
jeugdboeken te lezen, kunnen zij straks het 
leesplezier van leerlingen vergroten. Ook hebben 
ze dan meer kennis van het boekenaanbod. Anneke 
Smits: “Kinderen helpen met het kiezen van een boek 
is een pedagogische actie. Je moet het kind kennen, 
een relatie met hem of haar opbouwen zodat het kind 
je vertrouwt, je begrijpt en je volgt in de boekkeuze. TE
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Leraren in opleiding lezen in hun vrije tijd 
niet graag. Dat is een probleem; zij zijn 

immers de leesbevorderaars van morgen. 
Hoe krijg je toekomstige leraren aan het 

lezen? En hoe zorg je dat ze op de hoogte 
zijn van het aanbod en de kwaliteit van 

kinder- en jeugdliteratuur?

Als leraar moet je ervoor 
zorgen dat je het juiste boek 
kiest voor het juiste kind

1    Maak op de pabo’s meer tijd vrij voor het lezen 
van kinderboeken, bijvoorbeeld met een 
vrijlezenprogramma (minstens 60 minuten per 
week, liefst drie keer per week 30 minuten) en een 
voorraad goede kinderboeken.

2    Besteed meer aandacht aan de functies van 
specifieke kinderboeken en benadruk daarbij wat 
leraren ermee kunnen in het onderwijs. 

3    Besteed aandacht aan het werken met 
informatiebronnen over kinderboeken, zoals 
leesbevorderingindeklas.nl. 

4    Ga een nauwe samenwerking aan met de 
openbare bibliotheek, denk aan abonnementen 
voor leraren in opleiding en een eigen 
boekcollectie op pabo’s en op scholen. 

5    Begin boekenclubs en praat met elkaar over 
gelezen kinderboeken. 

6    Laat beginnende leraren oefenen met voorlezen 
en leer ze gesprekken te voeren over gelezen 
boeken. 

7    Besteed aandacht aan de leesautobiografie van 
beginnende leraren, zodat de bemiddeling naar 
specifieke boeken makkelijker kan verlopen.

De leraar 
leest (niet)!

zo laat je beginnende 
leraren meer lezen7x

OP DE PABO’S is er de laatste jaren iets meer 
structurele aandacht voor voorlezen, vrij lezen en 
boekpromotie. Twee derde van de pabo’s biedt 
jeugdliteratuur aan als zelfstandig onderdeel in 
het curriculum, een derde integreert het in andere 
vakken. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Leesbevordering 
op de pabo’ (2020) van Stichting Lezen. Tot zover 
het goede nieuws, want slechts een derde van de 
docenten op de pabo vindt dat beginnende leraren 
bij hun afstuderen competent zijn in leesbevordering. 
Ook blijkt dat pabostudenten in hun vrije tijd niet veel 
lezen. Aangezien zij de toekomstige leesbevorderaars 
op scholen zijn, is het zaak hen meer leesplezier 
te laten ervaren. Hoe wakker je hun leesmotivatie 
aan en hoe zorg je dat beginnende leraren beter op 
de hoogte zijn van het aanbod en de kwaliteit van 
kinder- en jeugdliteratuur? 

Rijke taalontwikkeling
Anneke Smits is lector Onderwijsinnovatie en ICT 
bij Hogeschool Windesheim, betrokken bij de 
ontwikkeling van de leesmethodieken LIST en DENK! 
en coauteur van het boek ‘Rijke Taal - Taaldidactiek 
voor het basisonderwijs’. Ze vindt het (in tegenstelling 
tot Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel op p.32, 

Leestips! Literatuuronderwijs in het vo
•  Het ‘Basisboek Literatuur’ van Corrie Joosten, Coen 

Peppelenbos en Bart Temme is onlangs in een 

zevende, geactualiseerde druk verschenen. Het 

Basisboek Literatuur is bedoeld voor studenten 

Nederlands, voor leerlingen in de bovenbouw 

van het voortgezet onderwijs, voor docenten 

Nederlands als naslagwerk en voor alle andere literair 

geïnteresseerden, zoals leden van boekenclubs.

•  In ‘Hoe lees ik?’ en ‘Hoe lees ik korte verhalen?’ laat 

Lees!ambassadeur, schrijfdocent en oud-uitgever 

Lidewijde Paris op een heel toegankelijke manier 

en aan de hand van veel inspirerende fragmenten 

uit bekende romans en verhalen zien hoe literatuur 

werkt.



Over de Lucas Boekenclub 
Loesje van der Geer is leraar op basisschool De 
Fontein in Den Haag en netwerktrekker van de 

Lucas Boekenclub. Ze ziet om zich 
heen dat veel mensen – met name 
jongeren – minder lezen en juist 
daarom vindt ze een boekenclub 
een goede stok achter de deur. 
“Inmiddels telt onze boekenclub 

21 leden; allemaal collega’s. We lezen vier boeken 
per schooljaar die we samen uitkiezen. Vaak is 
dat vak- of opvoedinggerelateerde literatuur. 
Vier keer per jaar houden we interactieve 
bijeenkomsten. We brainstormen, geven onze 
mening en delen zoveel mogelijk kennis en 
ervaringen uit de praktijk. Elke bijeenkomst 
wordt georganiseerd door een twee- of drietal, 
steeds op een andere school. Ik vind het heel leuk 
om met collega’s over boeken te praten en ga 
altijd naar huis met een positief gevoel. Stichting 
Lucas Onderwijs betaalt de boeken die we lezen 
en na afloop zetten we ze in de boekenkast van 
school, zodat collega’s ze ook kunnen lezen.” 
Kijk voor meer informatie op: lucasacademie.nl/
leernetwerken/lucas-boekenclub.

Leestips! Literatuuronderwijs in het po 
•   ‘Vertel eens. Kinderen, lezen en 

praten’ van Aiden Chambers
•   ‘Maar als je erover nadenkt... 

Een jaar literatuuronderwijs 
in groepen 7 en 8 van de 
basisschool’ van Gertrud 
Cornelissen

•   ‘Rijke Taal - Taaldidactiek voor 
het basisonderwijs’ van Erna 
van Koeven en Anneke Smits

Bibliotheek op school op de pabo 
Met de structurele samenwerking de Bibliotheek op school pabo wil 
Stichting Lezen pabostudenten een zo stevig mogelijke basis geven 
voor hun latere werk als leesbevorderaar. Al negen pabo’s doen mee aan 
de pilot en er volgen er nog meer. De Bibliotheek op school is bedoeld 
om leesplezier en taalvaardigheid van leerlingen te vergroten – 90 
procent van de Nederlandse bibliotheken doet al mee aan deze 
aanpak, evenals bijna de helft van de reguliere basisscholen en speciaal 
basisonderwijsscholen. Volgens Stichting Lezen is het belangrijk dat 
aanstaande leerkrachten deze werkwijze in de vingers krijgen en leren hoe 
ze later structureel met bibliotheken kunnen samenwerken.

Als leraar moet je ervoor zorgen dat je het juiste boek 
kiest voor het juiste kind. Dat lukt alleen als je veel 
kennis hebt van boeken. Zorg dus dat je zelf veel 
kinderboeken leest en zoek informatie op de juiste 
websites.” 

Smits is licht optimistisch als ze naar de toekomst 
kijkt. “Mensen geven vaker aan dat ze meer plezier 
hebben in lezen en dat ze er meer tijd voor maken. Ze 
willen zichzelf even loskoppelen van al die apparaten, 
want ze worden doodmoe van de hele dag achter een 
scherm zitten. Mensen ervaren weer de lol van lezen. 
Op de meeste pabo’s gaat het best goed met leren 
over het lezen van rijke taal. Helaas zijn leraren vaak 
gebonden aan het methodegebruik op scholen. Het 
merendeel van deze methodes is taalarm. Daar moet 
dus ook aandacht voor zijn.” ✱

Leestip van de Lucas Boekenclub 
‘Leren lezen doe je met je lijf’ 
van Marijke van Vuure

‘Op de dag van de leerkracht lag de tafel vol 
nieuwe boeken. We mochten allemaal iets 

uitzoeken. Nu hebben we zelfs een minibieb in 
de teamkamer. Zien lezen, doet lezen!’

Melanie Holleman, Liduina basisschool

B
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 ‘In de klas lezen we elke dag, dan  
mogen we een boek uit de kast kiezen’

Ties en Jay, beiden 6 jaar
Groep 3 basisschool Statenkwartier
Ties (rechts): “Ik vind dinoboeken leuk. Zoals 
‘Gigantosaurus’ (van Jonny Duddle, red.). 
De dino in het boek ging ergens in lopen, ik 
dacht dat het water was, maar dat was niet 
zo. Dat vond ik grappig. Ik vind zoekboeken 
ook leuk. En ik heb een konijnenboek, daarin 
gaat het konijn voetballen. Ik lees vaak op 
mijn bed, want ik heb heel veel boeken op 
mijn kamer. En in de klas lezen we ook elke 
dag, dan mogen we een boek uit de kast 
kiezen.”

Jay (links): “Ik vind ‘Ik wil mijn mama’ (van Tracey 
Corderoy, red.) een heel leuk boek. Het gaat over 
een muis die naar zijn oma gaat, maar dat wil hij 
niet omdat hij van zijn mama houdt. Zijn oma 
verzint dingen om hem blij te maken, maar hij 
blijft boos. Aan het eind komt zijn mama hem 
weer ophalen. Het is grappig, maar ook weer niet 
om te lachen. Ik vind boeken over dieren leuk. Ik 
lees in mijn hoogslaper. Daar staat een kast met 
veel boeken. Ties en ik lezen ook wel eens samen, 
dan leest eerst de ene twee stukjes en daarna de 
andere. Maar in je eentje lezen is leuker. Dan kan je 
gewoon lekker snel gaan.”

 ‘In een boek neemt 
iemand je helemaal 

mee in zijn gedachten 
en gevoelens’

Sajani,15 jaar
4TL Hofstad Mavo Havo
“Ik hou van thrillers met een beetje 
romantiek. En van spannende verhalen, over 
gelekte foto’s bijvoorbeeld. Je leert er ook 
dingen van die je niet zo snel met je ouders 
bespreekt. Het begon op mijn tiende, met 
‘Vals’ van Mel Wallis de Vries. Dat heb ik 
heel vaak gelezen en daarna wilde ik meer 
van zulke boeken lezen. In een boek neemt 
iemand je helemaal mee in zijn gedachten 
en gevoelens, het is veel persoonlijker dan 
het lezen van artikelen op internet. Het liefst 
lees ik in mijn kamer, met mijn oortjes in en 
rustige muziek op. Sommige boeken heb ik 
binnen een dag uit.”
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‘Als ik wil weten hoe het 
afloopt, ga ik snel naar mijn 

kamer om verder te lezen’

Sanne,10 jaar 
Groep 7 basisschool Statenkwartier
“Mijn favoriete boek is ‘Superjuffie’ van 
Janneke Schotveld. ‘Superjuffie op safari’ 
is het derde deel dat ik lees, maar ik wil 
ze allemaal lezen. Ik vind ze superleuk. 
Superjuffie kan het horen als een dier in 
nood is en als ze een hap van een krijtje 
neemt, komt ze het redden. Ze beleeft 
allemaal avonturen en je wil steeds weten 
hoe het afloopt. Ik ga dan naar mijn kamer 
om snel verder te lezen. Er is ook een film 
gemaakt over Superjuffie, dus als je het boek 
niet snapt raad ik je aan de film te kijken. Die 
is ook heel spannend.”

 ‘Ik heb nog nooit een 
boek gevonden dat ik 

echt goed vond’

Charina,13 jaar 
2TL Hofstad Mavo Havo
“Ik hou niet van lezen. Ik heb ook maar één 
boek: ‘En de groeten van groep acht’ van 
Jacques Vriens, dat ik cadeau kreeg na onze 
eindmusical. Ik lees natuurlijk wel: op mijn 
telefoon en in mijn schoolboeken. Maar ik 
kijk liever naar verhalen. Ik hou van series 
op Netflix en Videoland. ‘Never Have I Ever’ 
vind ik leuk, en ‘La casa de papel’. Als het 
echt een goed boek is, zou ik het best willen 
lezen, maar ik heb er gewoon nog nooit een 
gevonden. Als ik een boek uit de bieb moet 
halen voor een boekverslag, weet ik nooit 
welk ik moet kiezen.”



Favoriete voorleesboekjes
Bij de allerjongste lezers zijn boekjes favoriet die zacht zijn, die 
geluid maken (knisperen) of die mee in bad genomen kunnen 
worden. ‘Kikker’, ‘Nijntje’ en ‘Dikkie Dik’ blijven populair, vanwege 
de primaire kleuren en simpele vormen en omdat (groot-)ouders 
die zelf nog kennen. Sinds de Nationale Voorleesdagen is ook het 
gansje Gonnie geliefd.

Top 3 voor 0-jarigen
1 Gonnie gaat varen – Olivier Dunrea
2 Kikker speelt met water – Max Velthuis
3 Nijntje en de wilde dieren – Dick Bruna

Bij kinderen tot 5 jaar is Boer Boris gewild. Verder zijn boeken over 
zindelijk worden, delen, gezinsuitbreiding, naar school gaan en 
leren zwemmen altijd populair. Ook het teruggrijpen op bekende 

figuren en series blijft bij deze leeftijdsgroep 
een succesformule.

Top 3 voor 1- tot 5-jarigen
1 Karel en zijn potje – Liesbeth Slegers
2 Waar woont Konijn? – Lotje
3 Boer Boris gaat naar oma – Ted van Lieshout
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Met dank aan: Bibliotheek Zandvoort, Lotte van den Heuvel/Lucas Onderwijs

Richting het eindexamen
Vanaf 16 jaar zien we vooral de invloed van 
school en lezen voor de lijst. Er staan nog wat 
oude bekenden in (Mulisch, Haasse), maar er is 
steeds meer aandacht voor schrijvers van nu, 
zoals Hanna Bervoets en Murat Isik. Buiten de 
top 10 zijn youngadultboeken met een mystiek 
tintje, zoals die van Rick Riordan en Veronica 
Roth, erg populair bij deze leeftijdsgroep. 

Top 3 voor 16- tot 20-jarigen
1 De aanslag – Harry Mulisch
2 Klein land – Gael Faye
3 Oeroeg – Hella Haasse

Tieners houden van spanning
Worden kinderen iets ouder, dan lijkt hun 
liefde voor spanning te groeien. Mel Wallis 
de Vries en Mirjam Mous voorzien in die 
behoefte. Wederom is dit goed nieuws: 
wanneer iets aanslaat is er nog een schat aan 
vergelijkbare boeken om vervolgens te lezen.

Top 3 voor 11- tot 15-jarigen
1 Virus – Mirjam Mous
2 Schuld – Mel Wallis de Vries
3 Boy 7 – Mirjam Mous

Voor het eerst zelf lezen? Series zijn geliefd
Kinderen die vaker zelf boeken gaan lezen, hebben een voorliefde voor 
bekende personages. Dat zie je terug in de vele seriedelen voor deze 
leeftijdsgroep (zoals ‘De waanzinnige boomhut’, ‘Het leven van een Loser’, 
‘Dog man’, ‘Floor’, ‘Superjuffie’ en ‘Kapitein Onderbroek’).

Vanuit leesbevorderingsperspectief is dit goed nieuws. Vindt een kind 
eenmaal iets leuk, dan is er nog veel meer om ook te lezen. Bovendien 

hebben de meeste series een herkenbaar ‘format’ 
(grappig, voorzien van eigentijdse illustraties, 
handschriftachtig gekrabbel en commentaar in de 
marges) waardoor veel kinderen verleid worden tot 
uitstapjes naar andere series.

Top 3 voor 6- tot 10-jarigen 
1 Stapvoets door de sneeuw – Vivian den Hollander
2 Vrolijke stripverhalen – Donald Duck
3 De babypony – Nico De Braeckeleer

Bekend maakt bemind
Wat valt op aan uitleningen in de bieb? De Bibliotheek Zandvoort vertelt.
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d“OF DYSLEXIE wel of niet bestaat? Daarover 
hoeven we geen discussie te voeren”, zegt 
Evelien Krikhaar, projectleider bij het landelijk 
Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie vanuit het 
Expertisecentrum Nederlands. “Alle wetenschappers 
zijn het erover eens dat het bestaat. Er ligt wel 
een taak bij de scholen om kritisch te kijken welke 
leerlingen dyslexie hebben en welke zwakke lezers 
een inhaalslag kunnen maken. Voor alle leerlingen 
met een leesachterstand geldt dat ze een programma 
moeten krijgen dat bestaat uit goed leesonderwijs, 
voldoende extra leesaanbod en intensieve hulp. 
Ondertussen is het belangrijk dat je blijft monitoren: 
Is er vooruitgang te zien? Heeft de leerling nog 
steeds hulp nodig? Als je in de leerlingvolgsystemen 
constateert dat een leerling blijft uitvallen, is er werk 
aan de winkel.”

Werken aan woordenschat
In theorie klinkt dat simpel, maar door de 
toenemende werkdruk bij leraren kan het lastig zijn er 
tijdens de dagelijkse lessen intensief mee aan de slag 
te gaan. Daarom pleit het Stimuleringsprogramma 

Aanpak Dyslexie voor een centrale aanpak waarbij 
ouders, professionals uit het onderwijs en de zorg, 
besturen en beleidsorganen de handen ineenslaan. 
Krikhaar: “Heeft een schoolbestuur een remedial 
teacher of dyslexiecoach in dienst? Zorg er dan voor 
dat die zijn uren over meerdere scholen verdeelt, 
zodat meer leerlingen er profijt van hebben.” 

Ook is het belangrijk dat je leesproblemen zo vroeg 
mogelijk signaleert en aanpakt. Elk schooljaar 
groeit de geschreven taal die je tot je moet nemen; 
hoe later je leesproblemen oppakt, hoe groter de 
achterstand. Met werken aan een grote woordenschat 
kun je volgens Krikhaar daarom niet vroeg genoeg 
beginnen. “Wanneer je een grote woordenschat hebt, 
kun je sneller tot woordherkenning komen, wat helpt 
bij lezen. Ook is het van belang kinderen al vroeg 

de lol van taal in te laten zien. Dat begint al in de 
kleuterklas met veel taal- en rijmspelletjes, waarbij 
vooral de successen benoemd worden. Als kinderen 
ergens in falen, gaan ze ertegenop zien om er weer 
mee aan de slag te gaan, terwijl ze bij een positieve 
ervaring juist gemotiveerd zijn om het op te pakken.”

Overgang versoepelen
Wat Krikhaar veel ziet, is dat de overgang tussen po 
en vo een lastige is. “Het komt voor dat leerlingen met 
een lichte vorm van dyslexie het wel redden in het po, 
maar dat ze op het vo in de problemen komen omdat 
het tempo daar flink omhooggaat. Leerlingen die 
daar tegenaan lopen, hebben hulpmiddelen nodig 
die ervoor zorgen dat ze toch mee kunnen komen. 
Dyslectische leerlingen zijn aan het eind van de dag 
vaak veel vermoeider dan hun klasgenoten, omdat ze TE
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Dyslexie blijft de gemoederen bezighouden. Krijgen kinderen het label niet te snel opgeplakt? 
En bestaat dyslexie wel echt? Ja, het bestaat. Daarover zijn de wetenschappers het eens. Maar 
er zijn veel leerlingen bij wie er iets anders aan de hand is. Eén ding is zeker: als een leerling 
leesproblemen heeft, is het heel belangrijk dat de school de juiste begeleiding geeft.

 Interview Evelien Krikhaar

Leesachterstand 
of dyslexie?

Dyslectische leerlingen zijn aan het eind van de dag vaak veel vermoeider 
dan hun klasgenoten, omdat ze alles met volle aandacht moeten doen

IInspirerende 
succesverhalen 
Het Stimuleringsprogramma Aanpak 
Dyslexie gaat uit van een positieve aanpak. 
Op de website dyslexiecentraal.nl staan 
inspirerende succesverhalen van diverse 
scholen. Zoals: Hoe kun je als school met 
andere partijen samenwerken? Hoe richt 
je een taalgroep op voor leerlingen die 
vastlopen? Hoe versoepel je de overgang 
tussen po en vo? De praktijkvoorbeelden 
hoef je niet letterlijk over te nemen, je kunt 
ze toepassen op jouw school of situatie.TIPWETEN HOE JE DYSLEXIE 

VROEG SIGNALEERT? GA 
NAAR DYSLEXIECENTRAAL.NL/WETEN/
SIGNALEREN-VAN-ACHTERSTANDEN.
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Hoe gaat het Stanislascollege 
Westplantsoen om met dyslexie? 
“We starten elk schooljaar met 
dyslexiebijeenkomsten voor leerlingen met een 
dyslexieverklaring. Tijdens deze bijeenkomsten 
krijgen ze tips, leren ze werken met onze  
(voor)leessoftware Kurzweil en ontvangen ze 
een faciliteitenkaart waarop staat op welke 
hulp ze recht hebben. Denk aan mondelinge in 
plaats van schriftelijke overhoringen, extra tijd 
voor toetsen en een aangepaste spellingsnorm. 
Het fijne aan deze groepsbijeenkomsten is dat 
leerlingen ontdekken dat ze niet de enige zijn 
met dyslexie. Ook kunnen ze onderling veel van 
elkaar leren. Daarom stimuleren we ze samen 
leer- en leestips uit te wisselen.”

Wat gebeurt er met leerlingen bij wie 
dyslexie pas op het vo wordt opgemerkt? 
“In de brugklas krijgen alle leerlingen een 
dyslexiescreening in de vorm van een leestoets 
en een dictee. Leerlingen die hierop slecht 
scoren, worden bij een extern bureau getest. 
Voor leerlingen die op dat moment pas een 
dyslexieverklaring krijgen, start in januari een 
nieuwe reeks bijeenkomsten.” 

Welke begeleiding krijgen leerlingen 
na deze bijeenkomsten of in hogere 
leerjaren? “Leerlingen, docenten en ouders 
kunnen altijd aankloppen met hulpvragen. Hoe 
concreter, hoe beter, omdat we dan hulp op maat 
kunnen bieden. Heeft iemand moeite met het 
leren van een toets? Dan proberen we samen 
handvatten te vinden. Welke dat zijn dat hangt 
af van de vraag. Dat kan gaan om het leren van 
woordjes, tot afspreken met een vakdocent om 
een toets in twee delen te maken.”

alles met volle aandacht moeten doen. Wat bij andere 
kinderen snel en automatisch kan, vraagt bij kinderen 
met dyslexie juist bewuste aandacht, waardoor veel 
processen trager gaan en veel meer energie kosten. 
Voorleessoftware ondervangt een deel van die 
handicap, dus een eigen laptop met spraaksoftware 
of andere auditieve ondersteuning kan enorm helpen. 
Ook kunnen simpele hulpmiddelen een wereld van 
verschil maken. Leerlingen die regels voor hun ogen 
zien dansen, zijn soms al erg geholpen met een 
leesliniaal. Bij hulpmiddelen denken we bijna altijd 
meteen aan software, maar dat hoeft dus niet;  een 
remedial teacher of dyslexiecoach kan samen met een 
leerling uitvinden welke oplossingen bij hem passen.”

 Dyslexiebegeleiding in de praktijk
Dyslexiesoftware
•  KURZWEIL leest digitale (school)boeken, 

teksten en websites voor. De woorden en 
zinnen worden ondertussen gemarkeerd, 
waardoor gebruikers gestimuleerd worden 
om actief mee te lezen. Het programma 
leest ook voor wat je typt, zodat je fouten 
meteen opmerkt. 

•  WODY helpt ook bij het schrijven van 
teksten, het programma leest onder andere 
voor wat je typt, controleert je spelling en 
voorspelt wat je wilt typen.

•  MICROSOFT heeft de functie ‘insluitende 
lezer’. Daarmee kun je lettergrepen aan- en 
uit zetten, de regel die je leest uitlichten 
met regelfocus en teksten laten voorlezen 
waarbij de voorgelezen woorden worden 
uitgelicht.

Deze en meer hulpmiddelen kun je vinden op 
dyslexiehulpmiddelen.com. 

Verder lezen over dyslexie?
•   ‘Omgaan met dyslexie op school’  

van Mieke Urff
•  ‘ Dyslexie en moderne vreemde talen’ van 

Wim Tops en Gitte Boons
•  ‘Dyslectische kinderen leren lezen’ van 

Anneke Smits en Tom Braams
•   ‘Toetsen en interventies bij dyslexie in het 

vo’ van Nederlands en moderne vreemde 
talen (Expertisecentrum Nederlands)

•  ‘Protocol Leesproblemen’ en 
‘Dyslexie voor het po en vo’ (beide 
gratis online beschikbaar via 
expertisecentrumnederlands.nl)

De overstap van het po naar het vo is een grote. Helemaal als je dyslexie hebt. Scholen 
binnen Lucas Onderwijs ondersteunen leerlingen met leesproblemen daarom vanaf de 
eerste schooldag en vangen ook leerlingen op die later dreigen uit te vallen. Drie vragen 
aan Saskia Yates, dyslexiebegeleider aan het Stanislascollege Westplantsoen in Delft. 

Toolbox Leesbevordering 
voor het vmbo  
Door veel te lezen, verbeteren leerlingen 
met of zonder dyslexie hun leesniveau. 
Daarom heeft het Expertisecentrum 
Nederlands samen met de Radboud 
Universiteit en ITTA UvA voor vmbo’ers de 
Toolbox Leesbevordering ontwikkeld. Hierbij 
wordt rekening gehouden met specifieke 
leerlingbehoeften en leesmotivatie. 
Met een leesplan stellen leerlingen met 
ondersteuning van de docent leesdoelen op 
en gaan hier vervolgens mee aan de slag. De 
toolbox is een aanvulling op het bestaande 
schoolaanbod voor leesbevordering. 
Download de toolbox gratis op itta.uva.nl 
(zoek op ‘toolbox’).

Bij hulpmiddelen denken 
we bijna altijd meteen aan 
software, maar dat hoeft 
dus niet

Een softwareprogramma kiezen
In de bovenbouw van het po en vooral vanaf 
het vo biedt dyslexiesoftware een uitkomst voor 
dyslectische leerlingen. Deze software bevordert 
zelfredzaamheid, vergroot het zelfvertrouwen en 
motiveert bij het zelf blijven lezen en schrijven. Het 
is slim om als school een proactieve houding aan te 
nemen en zelf een softwareprogramma te kiezen 
waarmee je wilt werken. Dat is vooral handig bij 
toetsing, zegt Krikhaar: “Als je schoolbreed afspraken 
maakt, kun je meer kwaliteit garanderen omdat het 
hele team erop is ingespeeld. Aandacht voor de 
implementatie is namelijk van groot belang om zo’n 
hulpmiddel ook daadwerkelijk bruikbaar en effectief 
te laten zijn voor een leerling.” 



067dHoe zit het nou met die cijfers? En welke rol  
speelt het onderwijs?
“Als je een verdelingscurve maakt van 
leesvaardigheid, met links de minder goede lezers en 
rechts de goede lezers, dan zitten de meeste kinderen 
in het midden. Helemaal links zitten de 3-5% van de 
kinderen met ernstige leesproblemen of dyslexie, 
maar daarnaast zit een groep zwakke lezers. Dit is een 
groep van 10-15% van de kinderen die lezen moeilijk 
vinden, maar die het uiteindelijk wel leren. Vooral 
voor deze groep speelt het onderwijs een belangrijke 

rol. Op veel basisscholen is de allereerste fase van 
het leesonderwijs in groep 3 goed op orde, maar 
op een aantal scholen niet. Vooral het consequent 
lezen en gestructureerd oefenen is belangrijk. 
Een kind leert lezen door veel woorden te zien, te 
verklanken, veel te herhalen en zich te concentreren. 
In de praktijk lukt het niet altijd hieraan voldoende 
aandacht te besteden: de hoge werkdruk, de veelheid  
onderwijstaken die leraren krijgen toebedeeld en de 
grote variatie in individuele ‘gebruiksaanwijzingen’ die 
kinderen inbrengen spelen hierbij een rol.”

Is dyslexie te verhelpen door het taal- en 
leesonderwijs te verbeteren?
“Verreweg de meeste mensen met dyslexie kunnen 
uiteindelijk leren lezen al is het in een trager tempo. 
Dyslexie is niet te ‘genezen’, maar de mate waarin 
een persoon met dyslexie belemmerd wordt, is 
sterk afhankelijk van onderwijs en training. Er zijn 
computerspelprogramma’s, zoals GraphoGame uit 
Finland – er is ook een Nederlandstalige versie – 
die goede ondersteuning bieden bij het oefenen 
van de basale klank-lettercombinaties. Kinderen 
vinden het heel leuk om dit computerspel te spelen. 

Onderzoeksresultaten laten zien dat het spelen 
van GraphoGame de vroege leesontwikkeling 
bevordert en dat snelheid van voortgang in het spel 
voorspellende – en dus mogelijk diagnostische – 
waarde heeft voor leesvaardigheden een jaar later.” 

Denkt u dat kinderen ten onrechte het stempel 
dyslexie krijgen?
“Ja, deels wel. Ik denk dat er zwakke lezers zijn 
die ten onrechte een dyslexieverklaring krijgen. 
Er zijn zwakke lezers die door gebrekkige 
begeleiding op zorgniveau 2 of 3 onvoldoende 
vorderingen boeken en daardoor in zorgniveau 4 
terechtkomen. Daarbij kunnen andere leerproblemen, 
concentratiemoeilijkheden, of een taalachterstand 
factoren zijn die de leesontwikkeling belemmeren, 
zodat er sprake lijkt van dyslexie. Wat ook een 
rol speelt, is de overweging dat de diagnose 
dyslexie voor zowel het kind zelf, zijn ouders als 
de school extra ondersteuning oplevert. Het kind 
komt in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg, 
de ouders krijgen een verklaring en aanpak voor 
de leermoeilijkheden van hun kind en de school 
kan de extra inspanningen op zorgniveau 2 of 3 
terugschroeven. Sommige kinderen en ouders 
vatten de diagnose dyslexie op als een vrijstelling 
van leesinstructie, omdat dat toch geen effect zou 
hebben. Maar onderzoek heeft aangetoond dat 
verreweg de meeste kinderen met dyslexie juist 
gebaat zijn bij extra leestraining; uiteindelijk behalen 
ook deze kinderen een hoger leesniveau dan ze 
zouden doen zonder deze extra inspanningen.”

Het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring 
stijgt. Zegt dat iets over de kwaliteit van het 
onderwijs of is er meer aan de hand?  
“Uit een rapport van het ministerie van OCW uit 
2019 blijkt dat het percentage kinderen met een 
dyslexieverklaring groeit zodra ze de stap maken 
van het basis- naar het voortgezet onderwijs. 

 Hoogleraar Ben Maassen

Wat is waar? 
Misverstanden 
rond dyslexie 
Het aantal kinderen met dyslexie blijft onverminderd hoog en de aantallen nemen alleen 
maar toe. Hoe kan dit? Ben Maassen, hoogleraar dyslexie aan de Rijksuniversiteit Groningen 
legt uit hoe het zit en reageert op de grootste misverstanden. 

Het onderzoek
Ben Maassen was een van de coördinatoren 

van het afgesloten, longitudinale 
onderzoek ‘Dutch Dyslexia 
Programme’. Daarin werden kinderen 
gevolgd vanaf 2 maanden totdat 

ze 12 jaar waren en ze de overstap 
maakten van het primair naar het 

voortgezet onderwijs. Uit dit onderzoek 
blijkt dat 3-5% van de kinderen dermate 
informatieverwerkingsproblemen heeft 
met taal, dat ze grote moeite hebben om 
de koppeling tussen tekens en klanken 
snel en automatisch te leren maken. Dit 
zorgt ervoor dat ze moeite hebben met 
lezen. Dit percentage is aanzienlijk lager 
dan het percentage kinderen met een 
dyslexieverklaring.

Dat is opmerkelijk. Waarschijnlijk is een van de 
achterliggende motivaties dat leerlingen met zo’n 
verklaring in aanmerking komen voor compenserende 
maatregelen. Het rapport concludeert dat het van 
groot belang is scherper onderscheid te maken 
tussen leerlingen met de leerstoornis ernstige 
enkelvoudige dyslexie en leerlingen met zwakke lees- 
en spellingprestaties, die daarvan hinder ondervinden 
in het onderwijs. In de brugklas van het voortgezet 
onderwijs komt vooral de grote categorie ‘overige 
dyslexieverklaringen’ naar voren.”

Verreweg de meeste kinderen 
met dyslexie zijn gebaat bij 
extra leestraining

Ik denk dat er zwakke lezers 
zijn die ten onrechte een 
dyslexieverklaring krijgen

Toename dyslexie in cijfers
Opvallend is dat het aantal kinderen met 
dyslexie steeds meer toeneemt. Aan het 
eind van de basisschool, in de groepen 7 en 
8, betreft het nog 7,5% van de leerlingen. In 
het speciaal basisonderwijs is dat 18,8%. Aan 
het eind van de middelbare school is maar 
liefst 14% gediagnosticeerd met dyslexie. Het 
merendeel van deze leerlingen volgt vmbo 
basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Uit 
onderzoek van de Onderwijsinspectie in 2019 
bleek nog een aantal opmerkelijke zaken: 
leerlingen met een migratieachtergrond 
hebben zelden een dyslexieverklaring, 90% 
van de leerlingen met een dyslexieverklaring 
heeft middelbaar of hoger opgeleide ouders 
en de verschillen in het aantal dyslectische 
kinderen tussen scholen zijn groot.

‘RALFI is een goede 
methodiek voor kinderen 

met dyslexie’
Henriëtte van Leeuwen, 

De Jonge Wereld
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dOp de basisschool kreeg hij zijn verhalen terug 
vol rode strepen. Niet omdat ze slecht waren, 
maar omdat ze vol taalfouten zaten. Gelukkig 
gaf Jacques Vriens de moed niet op en kan heel 
Nederland nu van zijn boeken genieten. 

“Als kind was ik al gek op het schrijven van verhalen. 
In het hotel van mijn ouders speelde ik veel 
toneelstukjes met kinderen uit de buurt. Ik vond dat 
het er vaak rommelig aan toeging, daarom besloot ik 
verhalen te schrijven die we konden spelen. Ik kreeg 
negatieve reacties omdat ik bijvoorbeeld de ‘b’ en de 
‘d’ omdraaide en ‘staart’ schreef in plaats van ‘straat’. 
Op school ervaarde ik hetzelfde. Als ik een verhaal 
terugkreeg van mijn leraar stond er vaak: ‘Leuk idee, 
maar jammer van de taalfouten’ en kreeg ik een 
slecht cijfer. Dat was in de jaren vijftig; op school 
had nog niemand van dyslexie gehoord. Gelukkig 
had ik een sterke drang naar schrijven, dus ging ik 
door. Onze bibliotheek in Helmond organiseerde een 
verhalenwedstrijd waaraan ik besloot mee te doen. 
Ik vroeg aan mijn oudere broer of hij het verhaal 
wilde overschrijven zonder taalfouten. Dat werkte: ik 
won en haalde met het verhaal zelfs het Helmonds 
Dagblad, waar mijn leraar dan weer niks van snapte.”

Groene pen 
“Op de middelbare school zei mijn docent 
Nederlands: ‘Je schrijft goede teksten, maar mensen 
snappen ze niet omdat je letters en woorden door 
elkaar haalt.’ We spraken af dat ik mijn opstellen 
voortaan eerder inleverde, zodat zij ze alvast kon 

nakijken en ik mijn fouten kon verbeteren. Toen ik 
later zelf leraar werd, kon ik putten uit mijn eigen 
ervaringen. Ik ging uit van een positieve benadering: 
woorden die verkeerd waren geschreven, schreef 
ik met een groene pen in de kantlijn. Ik sprak ook 
boeken in op cassettebandjes, zodat leerlingen in het 
fysieke boek konden kijken terwijl ze naar het verhaal 
luisterden. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen 
plezier hebben in lezen, of er plezier in krijgen, want 
dan kunnen ze stappen vooruit maken, ook als ze 
dyslexie hebben. Ik zie het aan mezelf: doordat ik 
ben blijven schrijven en later ook het plezier van 
lezen ontdekte, ging het steeds beter. Al ben ik 
nog altijd blij met de hulp van mijn vrouw en de 
spellingscontrole op de computer.”

Jacques Vriens is bekend van ‘Oorlogsgeheimen’, 
‘Achtstegroepers huilen niet’ en ‘Tien torens diep’. Ook 
schreef hij het onderwijsboek ‘Is de klas nog wel zo 
gelukkig?’ Zijn nieuwste verhaal ‘Mijn vader woont in  
het tuinhuis’ is net verschenen. 

Matthijs is nu 14 jaar en zit in 3 havo aan het 
Stanislascollege Westplantsoen in Delft. Hij kan zich 
nog goed herinneren waar hij op de basisschool 
tegenaan liep. “Vooral de langere teksten die ik bij 
taal kreeg, vond ik lastig. Helemaal als er woorden 
in stonden die ik niet kende. Ik wist dan niet hoe ik 
ze moest uitspreken of in m’n hoofd moest zeggen.” 
Matthijs’ oudere zus heeft ook dyslexie; bij haar 
werd dat – na veel tegenslagen – pas in de brugklas 
geconstateerd. Daarom waren zijn ouders er extra op 
gebrand om Matthijs vroeg te laten testen. “Hij is echt 
een beelddenker,” vertelt zijn moeder. “Woorden waar 
hij zich geen voorstelling bij kon maken, zoals ‘de’, ‘het’ 
en ‘een’ las hij verkeerd. En omdat hij zoveel beelden 
voor zich zag, was hij snel afgeleid. De diagnose 
kwam als een opluchting: nu kon hij daarin begeleid 
worden.”

Regels overslaan
In zijn basisschooltijd heeft Matthijs verschillende 
trucs geleerd die hem helpen bij het lezen van 
een tekst. “Als ik lees, gebruik ik altijd een blaadje 
waarmee ik zin voor zin bijhoud waar ik ben. Doe ik 
dat niet, dan sla ik makkelijk een paar regels over of 
lees ik dezelfde zin twee keer. Zodra ik een woord 
tegenkom dat ik niet ken, lees ik de zin ervoor nog 
een keer en dan de zin erna. Zo wil ik ontdekken of 
het woord in een van die zinnen wordt uitgelegd, 

of dat ik misschien uit die zinnen kan opmaken wat 
het woord betekent. Als dat niet zo is pak ik er een 
woordenboek bij. Ik merk dat het mij vooral helpt om 
heel rustig te lezen en echt de tijd te nemen voor een 
tekst.” 

Behapbaar maken 
Op zijn middelbare school krijgt Matthijs vanaf de 
brugklas dyslexiebegeleiding. “Ik heb een dyslexiepas 

Kinderboekenschrijver 
Jacques Vriens

‘Op mijn 
school had 

nog niemand 
van dyslexie 

gehoord’
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 ‘Bij lange lappen tekst haak ik af’
In de kleuterklas draaide Matthijs de ‘b’ en ‘d’ om. In latere groepen viel het steeds meer op dat hij moeite 
had met lezen, vooral toen de zinnen langer en de woorden ingewikkelder werden. De diagnose dyslexie 
kwam voor zijn ouders dan ook niet als een verrassing. Matthijs heeft zich verschillende leestechnieken 
eigen gemaakt. “Het helpt mij vooral om rustig te lezen en de tijd te nemen voor een tekst.”

Matthijs (14)

Doordat ik ben blijven schrijven 
en lezen, ging het steeds beter 



waarvan ik vaak gebruikmaak. Daar staat bijvoorbeeld 
op dat ik niet onverwachts voor de klas hoef voor 
te lezen en dat ik een woordjestoets in twee delen 
kan maken. Dat moet je van tevoren zelf bij je 
docent aangeven. Laatst had ik in één week een 
woordjestoets voor Frans én Duits. Die mocht ik 
gelukkig over twee lessen verdelen. Het helpt me dat 
ik daar de tijd voor kan nemen, anders haal ik die twee 
talen door elkaar.” Matthijs’ ouders beamen dit en 
proberen hem zo goed mogelijk te begeleiden bij het 
leren van een toets. “Die voorbereiding kost hem altijd 
veel energie,” zegt zijn vader. “We helpen hem door de 
stof in stukjes op te delen. Als Matthijs twee bladzijdes 
moet leren, dan beginnen we met een kwart en pas 
als hij dat stuk goed kent, doen we er een kwart bij. Zo 
bouwen we het op tot hij alle stof kent.”

Voorleeshulp 
Saskia Yates is Matthijs’ dyslexiebegeleider. Zij vertelt 
dat hij de brugklas goed doorkwam met de hulp 
van zijn dyslexiepas. “Maar toen vorig jaar Duits 
erbij kwam en zaakvakken als geschiedenis en 
biologie ingewikkelder werden, begon hij moeite 
te krijgen met het leestempo. Hij heeft toen een 
Kurzweiltraining bij mij gevolgd, zodat deze software 
hem thuis kan helpen bij het lezen van teksten.” 
Daar maakt Matthijs nu dankbaar gebruik van. 
“De teksten die ik in de Kurzweilapp zet, worden 
voorgelezen. Terwijl ik luister, lees ik mee en markeer 
of onderstreep ik belangrijke woorden. Wanneer ik 
voor een vak begrippen moet leren, markeer ik die 
in de tekst. Ik verplaats ze vervolgens naar een ander 
document waarin ik mezelf kan overhoren. Ik laat het 
programma de woorden voorlezen en vervolgens 
schrijf ik de betekenis eronder. Daarna controleer ik of 
het klopt. Deze functie vind ik heel handig en gebruik 
ik vaak.”

Voorspellend lezen
Wat Matthijs het meest afschrikt, zijn lange lappen 
tekst. “Ik lees het liefst teksten die uit korte alinea’s 

bestaan, met een kop erboven en veel witruimte 
ertussen. Dat maakt het overzichtelijk en dankzij 
de tussenkoppen kan ik alvast voorspellen waarover 
de tekst gaat.” Dat voorspellend lezen doet hij ook 
als hij in zijn vrije tijd boeken leest. “Ik lees vooral 
strip- en fantasieboeken met grote letters en veel 
tekeningen. Die tekeningen helpen me bij het lezen. 
Ik blader altijd alvast door naar de volgende pagina, 
zodat ik ongeveer weet wat ik kan verwachten. Die 
voorkennis maakt het lezen makkelijker. Echt voor 
m’n lol lezen doe ik nog steeds niet, maar de trucs en 
hulpmiddelen helpen wel.” ✱

BBoekentips voor leerlingen 
met dyslexie
•  Saskia Yates: “Ik raad leerlingen met 

dyslexie vaak aan om luisterboeken te 
luisteren. Het liefst met het fysieke boek 
erbij, zodat je ondertussen kunt meelezen. 
Een goede aanbieder is passendlezen.nl. 
Een lidmaatschap voor kinderen onder de 
18 jaar is gratis.”

•  De Zoeklicht Dyslexie-serie van uitgeverij 
Zwijsen bestaat uit AVI- en informatieve 
boeken voor kinderen van groep 4 t/m 8. De 
boeken hebben een aangepast lettertype 
en een toegankelijke bladspiegel. 

•  Uitgeverij Dyslexion brengt bekende 
boeken voor kinderen en jongeren uit 
in een lettertype waarbij elke letter een 
unieke vorm heeft. Dit gaat het draaien, 
spiegelen en verwisselen van letters tegen.

•  Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 
maakt boeken voor jongeren met een 
eenvoudigere verhaalstructuur, kortere 
zinnen, grotere letters, eenvoudigere 
grammatica en makkelijkere woorden.

Leestip van de Lucas Boekenclub  
‘Dyslexie en touwtjespringen’ van Marijke van Vuure

‘De boeken uit de Reality Reeks van Uitgeverij 
Eenvoudig Communiceren zijn bij ons een 
succes. Het zijn spannende, interessante 
verhalen geschreven in ‘eenvoudige’ taal.’

Petra Mulder, Hofstede College
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Jackie Snoeijers is 

moeder en vrijwilliger 

in de bibliotheek van 

Nutsschool Zorgvliet
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Pak uitdagende teksten, net boven niveau. Kinderen 
moeten leren een flinke lap tekst te lezen.” Natascha 
is een jaar geleden echt met close reading begonnen 
en heeft alle teksten en lessen bewaard. “Die gebruik 
ik soms opnieuw, maar het leuke is dat je niet een vast 
programma afdraait. Als er iets speelt in de klas of in 
het nieuws, kun je daar een tekst bij zoeken.”

Close reading? Dit is het en zo werkt het
Natascha de Korte van basisschool De Parkiet werkt voor begrijpend lezen met close 
reading. Zij en haar leerlingen zijn enthousiast. “Ze leren een pittige tekst begrijpen én ze 
merken dat lezen leuk kan zijn.”

DDe 3 leessessies van 
close reading
Close reading werkt met drie sessies:
1. De tekst voorlezen of deze samen lezen. 
2. Vragen beantwoorden en dingen opzoeken. 
3. Discussie en het bespreken van gevoelens. 
Deze opzet is niet heel strikt; geef er vooral 
je eigen draai aan. Soms zijn twee sessies 
genoeg, soms kun je er vier doen. Zolang 
je telkens maar teruggaat naar de tekst en 
leerlingen dingen laat opzoeken. 

Een bladzijde uit een leesboek, 
gedicht, prentenboek of de
Donald Duck: het kan allemaal

De diepte in!

OP TWITTER las Natascha voor het eerst over 
close reading. Ze besloot zich erin te verdiepen. 
“Wat ik tot nu toe deed is best saai: het aanleren van 
strategieën voor het lezen van een tekst, of een hele 

les besteden aan verwijswoorden. In 
groep 4 is dat nog leuk, maar in groep 6 
vinden leerlingen begrijpend lezen vaak 
vreselijk. Dat is tekenend.” Close reading 
is anders, volgens Natascha. “Je zegt 

niet: ‘Met deze tekst leren we een strategie’, maar: ‘We 
gaan een tekst over vlinders lezen’. Die tekst diep je in 
drie lessen helemaal uit.”

Uitdagende teksten
Close reading kun je doen aan de hand van 
informatieve teksten, maar ook van verhalen. Natascha: 
“Een bladzijde uit een leesboek, gedicht, prentenboek, 
de Donald Duck of een handleiding: het kan allemaal. 



Halfuurtje
Het kost Natascha niet veel extra tijd. “Meestal 
selecteer ik in de schoolbieb of openbare bibliotheek 
binnen een halfuur een aantal boeken en maak ik wat 
kopieën. Ik ben niet zo’n leraar die elke les van alles 
erbij haalt, maar hier maak ik tijd voor, omdat ik zie dat 
het werkt.” Op de studiedag op haar school ging het 
ook over close reading. “Collega’s werden enthousiast 
van mijn enthousiasme en ik vind het heel gaaf dat zij 
er nu ook mee aan de slag gaan.”

Begin klein
Volgens Natascha moet je klein beginnen. “In het 
begin koos ik de ene week voor Nieuwsbegrip en gaf 
ik de andere week close reading. Je lessen hoeven 
niet meteen perfect te zijn, je moet het gewoon gaan 
doen. Ga eens drie keer met een tekst aan de slag. Dat 
lijkt misschien saai, maar dat is het niet. Je zult zien 
dat kinderen een pittige tekst precies gaan begrijpen.” 
De leerlingen van Natascha zijn enthousiast. Close 
reading werkt dus ook als leesbevordering. “Als ik 
een les geef met een pagina uit een boek, willen 
leerlingen dat boek daarna zelf lezen. Oók leerlingen 
die normaal gesproken niet veel lezen.” ✱

Tijdens bijeenkomsten en workshops in het 
Leernetwerk Taal en Lezen komen diverse 
onderwerpen aan bod. Iedereen gaat aan 
de slag in de eigen school en wisselt daarna 
ervaringen uit. Het netwerk dook in close 
reading. Liesbeth Bos van basisschool Het 

Kristal vertelt over de bevindingen:

“In het boek van Diane Lapp (zie kader, red.) staan veel 
goede dingen. Het is een waanzinnig gaaf systeem. 
Praktisch is het wel zoeken, puzzelen en uitdokteren. 
Sparren met collega’s is dan slim. Als je het je eigen hebt 
gemaakt, levert het veel op. Zelf heb ik in groep 8 drie keer 
een krantenartikel gelezen over de Tweede Wereldoorlog. 
Tijdens de tweede sessie hebben we een pijlenschema 
gemaakt van oorzaak  en gevolg. Dat kun je niet iedere 
keer doen. Ook moet je rijke teksten vinden waar je echt je 
tanden in kunt zetten. Dat vind ik het grootste struikelblok. 
Veel informatieve boeken zijn te versimpeld met verarmde 
teksten. Taal is dan niet echt meer een ding. Close reading 
is geen mal voor een makkelijk lesje. Je kunt niet even 
lezen wat close reading is en het gaan doen. Je moet 
teksten doorkauwen en erover discussiëren. Dat vraagt 
voorbereiding.”

Wat zijn de ervaringen van het 
leernetwerk?

Je lessen hoeven niet meteen 
perfect te zijn, je moet het 
gewoon gaan doen

Een les close reading op De Parkiet

Aan de slag met 
close reading?
Close reading is geen methode met een 
lespakket; het is een aanpak. Bij Uitgeverij 
Pica zijn drie praktijkboeken verschenen 
over close reading met voor elke bouw tien 
lessenseries. Zie: uitgeverijpica.nl/titels/
onderwijs/close-reading. Ook staan in het 
boek ‘Close reading’ van Diane Lapp veel 
voorbeeldvragen die als handige leidraad 
kunnen dienen. 

Wil je kans maken op 
een van de drie gratis 
exemplaren van ‘Close 
reading’ van Diane Lapp 
(Uitgeverij Pica)? Ga dan 
naar lucasacademie.nl/
themalijnen/lezen.
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Fijne hoekjes op
KC Trampoline
In ons nieuwe kindcentrum werken wij met Wij-
landen: leer- en werkplekken voor alle leerlingen, 
van de onderbouw tot de bovenbouw. Er 
zijn veel verschillende soorten plekken waar 
de kinderen kunnen zitten. Zo zijn er lekkere 
banken, lange tafels en fijne hoekjes om een 
boek te lezen. Onze boekenkast staat op een 
centrale plek. Al onze boeken zijn op AVI-niveau 
gestickerd en bij elkaar gezet.
Lotte Hartman, KC Trampoline

Maak je onderwijs 
thematisch, zodat de 

leerlingen hun natuurlijke 
nieuwgierigheid kwijt 

kunnen in het kiezen en 
lezen van een boek!

Rosanne Maters, De School

 ‘Juf, kun je los schrijven? Kees ken 
niet aan mekaar lezen’
Dit was zomaar een opmerking van een leerling uit 
de tweede klas. Lezen binnen het praktijkonderwijs 
is een vak apart. Leerlingen van het PRO hebben zich 
op de basisschool op het gebied van lezen nogal eens 
gepest gevoeld. Boekverslagen, leestoetsen, AVI-lezen, 
voorleesbeurten, begrijpend lezen, lappen tekst voor 
wereldverkenning – en dat alles vaak een niveautje te 
hoog. Het gevolg is dat veel leerlingen groep 8 verlaten 
met een grondige hekel aan lezen. Als ze dan één stap 
over de drempel van hun nieuwe school zetten, krijgen ze 
direct weer te maken met deze ‘vervelende’ bezigheid. 
Het is dus zaak dat docenten het imago van lezen 
zien op te krikken. Dat doen we op het ISW Westland 
Praktijkcollege door in te zetten op: waar heb je dat lezen 
voor nodig? Hou je van bakken? Dan is het handig als je 
het recept kunt lezen. Wil je 
naar de bioscoop? Dan is het 
leuk om de beschrijvingen bij 
de films te kunnen lezen. Heb 
je een nieuwe spelcomputer 
gekocht? Dan wil je lezen 
hoe je die het snelst kunt 
installeren. Ga je je haar 
verven? Dan is het fijn als je op 
het doosje kunt lezen hoe je 
dat moet doen. 
Doel is leerlingen te laten 
ervaren dat lezen misschien 
niet zo leuk is, maar wel een handig gereedschap. En voor 
gereedschap loopt de gemiddelde PRO-leerling dan weer 
wél warm! 

LESTIP!  Wij doen aan koorlezen, 
dat is met elkaar tegelijk lezen.
Glenn Gobind, Stanislas Beweeg-vmbo/mavo

Het lezen van 
toneelleesboekjes 

verhoogt het 
leesplezier van de 
kinderen die extra 

ondersteuning nodig 
hebben bij lezen

Leonie Bal, Nutsschool Laan van Poot

Jeroentje en Jamila houden van lezen!
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“De keuze van 
de juf verruimde 
mijn blik”

Anna Woltz

“Die typische beginnersboekjes waarmee je leert 
lezen vond ik destijds maar suf. Toen ik naar de 
basisschool ging zat mijn hoofd vol met de avonturen 
van schrijfster Astrid Lindgren, zoals ‘De kinderen van 
Bolderburen’ en ‘Lotta uit de Kabaalstraat’. Die boeken 
las mijn moeder me altijd voor. Maar de schoolboekjes 
over kabouter Pim waren bepaald niet meeslepend. 
Dat kon ook niet: je moest natuurlijk eerst de techniek 
aanleren.

Ik was zo teleurgesteld, dat ik in leesstaking ging: 
‘Hier doe ik niet aan mee!’ Mijn ouders en de school 
maakten daar geen punt van en dat was achteraf 
best slim. Want intussen leerde ik wel schrijven – en 
daardoor ook lezen. Het was zo magisch toen ik die 
gekke zwarte tekentjes opeens kon ontcijferen. 

Ik begon direct aan Astrid Lindgren. Die boeken 
waren natuurlijk nog flink moeilijk, maar ik kende 
de verhalen al goed. Elke week gingen we naar de 
bibliotheek en verslond ik stapels boeken. Bij ons 
thuis las iedereen en door er samen over te praten 
gingen de verhalen nóg meer leven.      

Mijn moeder was heel belangrijk omdat ze zo vaak 
voorlas, maar ook op school werd er elke lunch 
voorgelezen. Dat was echt een voorrecht en zo 

kwam ik in aanraking met andere boeken dan alleen 
mijn favorieten. ‘Meester van de zwarte molen’ door 
Otfried Preussler vond ik bijvoorbeeld heel spannend, 
maar had ik zelf nooit uitgezocht. De keuze van de juf 
verruimde mijn blik. Het is heel verleidelijk om met 
leerlingen de boeken te lezen die toch al populair zijn, 
maar probeer ook eens breder te kijken.

Een leuke manier is om voort te bouwen op 
inhoudelijke interesses of vocabulaire. Mijn zoontje 
Benjamin is bijvoorbeeld meer geïnteresseerd in de 
echte wereld dan in fantasieverhaaltjes. Dus lezen 
we veel non-fictie over graafmachines en de natuur. 
Inmiddels weet hij dat je kunt zien hoe oud een boom 
is door de jaarringen te tellen. Vanochtend op de fiets 
wees hij voor het eerst een ginkgo aan. Geweldig toch?!

Ik blijf altijd openstaan voor de vraag: wat vindt 
hij boeiend? Voor boeken kijk ik gerust buiten de 
peuterafdeling; bij het voorlezen pas ik moeilijke 
woorden gewoon aan naar zijn niveau.”✱

Anna Woltz liet zich voor haar prentenboek ‘Naar de 
wolven’ (illustraties Ingrid & Dieter Schubert, uitgeverij 
Querido) inspireren door haar zoon Benjamin. Wil je 
kans maken op een van de vijf gratis exemplaren? Ga 
dan naar lucasacademie.nl/themalijnen/lezen.

Wie is Anna Woltz?
Anna Woltz (38) schreef 
met ‘Haaientanden’ het 
Kinderboekenweekgeschenk 
2019 en won een Gouden 
Griffel voor ‘Gips’. De 
verrassende boekenkeuzes 
van haar voorlezende juf 
verruimden haar blik als kind.TE
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SCHRIJVERS OVER LEZEN
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TIPS

Leerlingen die moeite hebben met lezen, staan bij zaakvakken als wereldoriëntatie, geschiedenis en biologie 
met 1-0 achter. Voor de leraar is het ook lastig, want wat doe je als leerlingen de lesstof niet goed kunnen 
doorgronden? 10 tips van Kees Broekhof, expert taalontwikkeling bij onderzoeks- en adviesbureau Sardes.

10
1

5
2

3 6

8

9

AAan de slag in het 
werkatelier
Kees Broekhof laat in een 
werkatelier van de LucasAcademie 
zien hoe je leerlingen in het 
voortgezet onderwijs kunt 
ondersteunen bij het begrijpen 
van lange teksten. Je gaat daarbij 

aan de slag met 
teksten uit eigen 
methodes. Ga voor 
meer informatie en 
aanmelden naar 
lucasacademie.nl.

 TipsLezen bij 
zaakvakken 
lastig? 

Laat zien welke 
technieken je 
gebruikt om tot 
het antwoord te 
komen 

Bereid je les goed voor
Lees tijdens je lesvoorbereiding 
de tekst(en) die je gaat 
behandelen aandachtig door en 
bedenk tegen welke problemen 
leerlingen kunnen aanlopen. Met 
welke woorden zouden ze moeite 
kunnen hebben? Start de les met 
een gesprek over deze woorden. 
Wat betekenen ze? In welke 
context worden ze gebruikt? 
Door dit van tevoren klassikaal te 
bespreken, help je leerlingen de 
tekst beter te begrijpen.

Schets het grotere geheel
Laat leerlingen het verband zien 
tussen de tekst die ze gaan lezen en 
de lesstof die eerder is behandeld. 
Vraag – voordat ze de nieuwe tekst 
induiken – of ze kunnen vertellen 
waarover de vorige les ging. 
Schets het grotere geheel door 
te bespreken wat de huidige les 
daarmee te maken heeft. Als je een 
tekst met voorkennis leest, gaat het 
lezen je gemakkelijker af.

Klets over kernbegrippen
Selecteer alle kernbegrippen 
uit de tekst en behandel die 
klassikaal of in groepjes. Wat 
kunnen de leerlingen over deze 
kernbegrippen vertellen? Laat 
leerlingen elkaar aanvullen of leg 
het begrip uit als de klas stil blijft. 
Door kennis mondeling actief 
met elkaar te delen komt deze tot 
leven. Zo blijft kennis je langer bij.

Lees samen 
Lees de tekst stukje voor stukje met elkaar door en 
bespreek na elke alinea wat jullie gelezen en geleerd 
hebben. Dit lijkt tijdrovend, maar het zorgt voor meer 
tekstbegrip dan wanneer je leerlingen individueel een 
tekst laat lezen en ze er vervolgens vragen over laat 
beantwoorden.

Verplaats je in de leerling
Stel je een vraag en geeft een leerling 
het verkeerde antwoord? Vraag dan 
door totdat je weet waar het misging 
en probeer de leerling weer op het 
juiste spoor te brengen. Een leuke 
manier om te ontdekken of leerlingen 
de stof goed begrepen hebben, is 
door ze zelf een toets te laten maken 
over de tekst die ze gelezen hebben. 
Uiteraard leveren ze daarbij ook de 
juiste antwoorden in.

Geef constructief feedback
Leerlingen kunnen veel leren van 
feedback. Laat leerlingen tijdens 
de nabespreking van een toets 
toelichten hoe ze tot een antwoord 
zijn gekomen. Duik opnieuw samen 
de tekst in om een antwoord 
eventueel te verfijnen. Zeker 
wanneer een vraag vaak verkeerd 
beantwoord is, is het leerzaam samen 
te ontdekken hoe je tot het juiste 
antwoord komt. 

Leid toetsen in 
Vaak gaan leerlingen bij een toets meteen door naar de vragen, zonder eerst 
de tekst te lezen. Begeleid ze bij het maken van een toets door de eerste 
twee vragen gezamenlijk te behandelen. Doe hardop denkend voor hoe jij 
de eerste vraag zou aanpakken. Laat zien welke technieken je gebruikt om 
tot het antwoord te komen. Vraag daarna een leerling de volgende vraag op 
dezelfde manier op te lossen. Stuur bij waar nodig.  

Praat met collega’s
Vraag aan collega’s wat zij doen 
om leerlingen bij een tekst 
te houden. Welke adviezen 
hebben zij als het gaat om 
tekstbegrip en leesplezier? 
Door kennis te delen vergroot 
en verbeter je de kennis van 
het team.

4 Sta stil bij de structuur
Bekijk de tekst globaal. Voorspel 
aan de hand van koppen, uitgelichte 
zinnen en foto’s waarover de tekst 
zal gaan. Verbind de koppen aan 
het thema dat je op dat moment 
behandelt. Wat hebben die volgens 
de leerlingen met elkaar te maken?

Geef leerlingen met 
leesproblemen een voorsprong
Heb je leerlingen in de klas 
die moeilijk meekomen door 
leesproblemen? Geef ze de tekst 
dan een dag van tevoren mee naar 
huis, zodat ze deze alvast kunnen 
lezen – of laten voorlezen door 
voorleessoftware. Als ze de inhoud 
van de tekst al kennen, komen ze 
tijdens de les beter mee.

‘De boeken van Arend 
van Dam sluiten goed 
aan bij de zaakvakken.’ 

Elly de Vries en Diane Koene, 
De Driemaster
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Q | Is het waar dat kinderen minimaal 
60 woorden per minuut moeten lezen 
om een tekst te kunnen begrijpen? 

A | Hoewel iedereen het erover eens is 
dat bij lezen een zekere snelheid nodig is, 
zijn de meningen verdeeld over wat een 
goed leestempo is. Uit onderzoek blijkt 
dat basisschoolleerlingen tussen de 50 en 
70 woorden per minuut correct moeten 
kunnen lezen om een tekst goed te kunnen 
begrijpen. Als ze minder woorden per 
minuut lezen, staat dit het tekstbegrip in 
de weg. Dat komt omdat ze dan aan het 
einde van de regel alweer vergeten zijn 
wat er aan het begin stond. Aandacht voor 
leestempo is dus belangrijk bij technisch 
lezen, maar leraren moeten ook niet al te 
sterk focussen op leestempo. Het risico 
bestaat dat kinderen dan te gejaagd gaan 
lezen en daardoor fouten maken. Tempo 
is niet belangrijker dan nauwkeurigheid. 
Eerst goed en nauwkeurig lezen, dan 
snelheid. Bij begrijpend lezen is het vooral 
de woordenschat die bepaalt hoe goed 
leerlingen een tekst begrijpen. Een grote 
woordenschat heeft sowieso een positief 
effect op het leestempo. 

Q | Welk effect heeft tutorlezen op 
de ontwikkeling van technische 
leesvaardigheid?

A | Tutorlezen is een vorm van 
samenwerkend leren. Het bevordert 
vloeiend lezen en heeft een positief 
effect op onder andere leesmotivatie 
en zelfvertrouwen. Een tutor (een 
leerling uit een hogere groep of met 
een leesvaardigheid van minimaal 2 
AVI-niveaus hoger) kan bijvoorbeeld 
steeds een zin of een hele tekst 
voorlezen, waarna de tutee (de lerende 
lezer) dezelfde zin of tekst ook hardop 
leest. Of ze bespreken eerst de inhoud, 
oefenen moeilijke woorden en lezen 
dan om de beurt hardop. Tijdens het 
lezen is het belangrijk dat de tutee 
de tijd krijgt zichzelf te corrigeren of 
te proberen een moeilijk woord uit 
te spreken voordat de tutor helpt. 
Effectief tutorlezen vindt meerdere 
keren per week plaats in korte sessies 
van een kwartier. Belangrijk is dat het 
leesmateriaal aansluit op de interesses 
en het niveau van de lerende lezer en 
dat de tutor vooraf is getraind.

Q | Wat is de relatie tussen passieve 
woordenschat en technisch lezen?

A | Technische leesvaardigheid en 
passieve woordenschat zijn (samen met 
begripsvaardigheden) essentiële onderdelen 
van het leren lezen. Deze drie componenten 
samen worden wel de gouden driehoek van 
leesvaardigheid genoemd.  
Technisch lezen en de passieve woordenschat 
kunnen elkaar wederzijds versterken. Dit 
betekent dat het aantal woorden dat een leerling 
kent en de kennis over een woord (woordvorm, 
betekenis, gebruik) zullen bijdragen aan het 
snel en accuraat leren lezen van woorden. En 
omgekeerd: dat een leerling nieuwe woorden 
kan leren tijdens het lezen van teksten. Bij dit 
alles speelt het werkgeheugen een grote rol. 
Hoe beter de technische leesvaardigheid en 
hoe groter de woordenschat, hoe meer ruimte 
er in het werkgeheugen is om tijdens het lezen 
aandacht te besteden aan de betekenis van 
woorden.
Investeren in de woordenschat loont. Instructie 
in woordbeeld blijkt positieve resultaten op 
te leveren voor vergroting van de passieve 
woordenschat. Dit is in lijn met de verwachting 
dat leerlingen met een grotere woordenschat 
vaker woorden op basis van het woordbeeld 
lezen, dan door ze letter-voor-letter te 
verklanken. Leerlingen lezen woorden dan dus 
sneller en accurater. Investeren in technisch lezen 
loont eveneens. Zo is aangetoond dat het snel 
en accuraat kunnen lezen van woorden op 7- en 
8- en 9- en 10-jarige leeftijd een voorspellende 
waarde heeft voor het latere leesniveau.

Q | Welke strategie is het effectiefst voor het aanleren van 

auditieve synthese bij technisch lezen?

A | De vaardigheid om woorden op te delen in losse klanken wordt 

auditieve analyse genoemd. Het aan elkaar plakken van klanken tot 

één woord heet auditieve synthese. Samen vormen ze de basis van 

het fonemisch bewustzijn: een belangrijk voorspeller voor latere 

leesvaardigheid.

Met expliciete en systematische instructie in auditieve synthese 

ontwikkelen kinderen hun leesvaardigheid, tekstbegrip en 

spellingsvaardigheden. De leereffecten zijn groter als kinderen klanken 

direct kunnen verwerken in het lezen en schrijven van woorden, zo blijkt 

uit onderzoek. Instructie is vooral effectief in een-op-eensituaties of in 

kleine groepjes. 

Instructie in dagelijkse, korte en interactieve sessies van tien tot vijftien 

minuten is het effectiefst. Wel moet de leraar dan een duidelijke opbouw 

in de lessenreeks maken en leerlingen steeds uitleggen wat ze gaan 

oefenen. Ook herhaling is belangrijk, evenals veelvuldig voordoen en 

leerlingen (positieve) feedback geven en de ondersteuning afstemmen op 

het niveau van de leerling. Voor zwakke leerlingen kunnen non-verbale 

hulpmiddelen, zoals plaatjes, behulpzaam zijn. A Deze antwoorden zijn 
een verkorte weergave 
van de antwoorden op 
kennisrotonde.nl. Alle 
antwoorden zijn gebaseerd 
op wetenschappelijk 
gefundeerde inzichten 
over wat wel en wat niet werkt. Heb je ook een 
vraag? Of wil je de uitgebreide antwoorden op 
deze of andere vragen lezen? 
Kijk op kennisrotonde.nl.

&&
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‘Literatuur zegt iets over de 
tijd waarin ze gemaakt is’

 Leraren in gesprek via WhatsApp

Marjolijn van der Stel (docent Nederlands bij De Populier) en Sophie van der Heijden 
(docent Nederlands bij het Stanislascollege Pijnacker) gaan via WhatsApp in gesprek 
over vertaalde literatuur. Mogen leerlingen wereldliteratuur lezen?

Bij ons mogen leerlingen best veel, zolang 
hun boekenkeuze past binnen het niveau en 
de exameneisen. Maar vertaalde werken voor 
Nederlands lezen? Nee, dat niet!

In de bovenbouw mogen ze bij ons één vertaald 
boek lezen, in de onderbouw laten we ze kiezen 
via lezenvoordelijst.nl, waarop ook vertaalde 
literatuur staat.

Jazeker! Ze mogen kiezen binnen niveaus en leggen 
hun keuze eerst aan ons voor. Maar… waarom 
eigenlijk geen vertaalde literatuur? 

Hou je wel zicht op het niveau?

Ons vak gaat over Nederlandse taal én cultuur. 
Literatuur zegt iets over de tijd waarin en de 
plek waar ze gemaakt is. Mijn vak gaat niet 
over bijvoorbeeld Amerikaanse cultuur. 

Boeken van Vlaamse auteurs mogen natuurlijk 
ook. Bijvoorbeeld ‘Ik ben Emma’ van Kristien 
Hemmerechts, een moderne versie van ‘Jane 
Austen’. Bij oudere werken is het soms lastiger 
ze te stimuleren. Hoe doe jij dat?

We merken toch dat sommige leerlingen dan niet 
gaan lezen. Juist vertaalde literatuur kan goed 
aansluiten. Met meer keuzevrijheid, stimuleer je 
plezier. Hoe ga jij daar creatief mee om?

We proberen het altijd aantrekkelijker te maken. 
Bijvoorbeeld in 4 havo met een bordspel van ‘Karel 
ende Elegast’, waarin het verhaal spelenderwijs tot 
leven komt. Dat vinden ze erg leuk! 

Leerlingen verrassen mij ook vaak. Denk je dat ze ‘De Avonden’ van Gerard Reve saai zullen 
vinden omdat er zo weinig in gebeurt, vinden ze de hoofdpersoon ineens druk, met al dat 
fietsen door de stad. Zij zitten zelf vooral thuis te appen.

Haha, ja, leerlingen kunnen je zeker verrassen! Zo 
hebben ze zelf vaak een uitgebreid repertoire aan 
scheldwoorden, straattaal en stoere praat, maar 
als het zwart op wit staat vinden ze het ineens 
schokkend. Zoals bij het korte verhaal ‘Witte 
donderdag’ van Mano Bouzamour uit 3Pak. 

Kruisbestuiving met andere vakken kan trouwens 
ook goed werken. Een boek over robots lezen bij 
natuurkunde bijvoorbeeld. Wat vind jij daarvan?

Helemaal mee eens! Zo lezen wij in de tweede klassen ‘Niemandsjongen’ 
van Katherine Marsh (vertaalde literatuur dus), over een 14-jarige Syrische 
vluchteling in Brussel. Zo ontstaat er een gesprek met onze NT2-leerlingen 
en kunnen we het koppelen aan een opdracht voor aardrijkskunde en 
levensbeschouwing. Van lezen kan je zoveel leren!
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“Leerlingen 
verwachten 

een oude man, 
niet iemand 

als ik”

Mano Bouzamour

“Mijn broers hadden vroeger een krantenwijk en 
kochten videobanden van het geld dat ze verdienden. 
Wij waren de videotheek van de buurt! We keken met 
elkaar films in allerlei genres: humor, drama, actie. 
Ik was vooral gek op films met oorlogsverhalen. Die 
waren ondertiteld en al heel jong vond ik de woorden 
op het scherm superinteressant. Ik leerde er veel van 
en werd zo goed in dictees dat al mijn klasgenootjes 
bij me wilden afkijken.  

Wonderlijke wereld
Onbewust kreeg ik van die films ook mee hoe 
verhalen in elkaar zitten, hoe je een scène maakt en 
hoe je dialogen schrijft. Mijn eigen boeken heb ik ook 
met de intentie geschreven er een film of serie van te 
maken. 

Bij mij thuis werd niet veel gelezen en mijn ouders 
kenden alleen Arabisch. Maar op de middelbare 
school kreeg ik een bijzonder boek van mevrouw 
Camphuijsen, mijn docent Nederlands: ‘Bezonken 
rood’ van Jeroen Brouwers. Ik zie nog precies voor 

me hoe ik thuis in mijn kamertje, stoel naar de zon 
gericht, in die wonderlijke wereld dook. Het boek ging 
over een jappenkamp. Ik wist daar helemaal niets 
van, maar de schrijfstijl sprak me erg aan. Het boek 
gaf me inzichten in werelden die ik niet kende. Dat is 
wat literatuur doet. Daarna verslond ik de boeken van 
Robert Vuijsje, Tommy Wieringa en Herman Koch. Ik 
was verkocht!  

Roodgloeiend
Scholieren lezen tegenwoordig niet veel. Bij een 
schoolbezoek gaan er maar twee vingers omhoog 
als ik vraag wie er leest. Maar na afloop volgt het 
vragenvuur: ‘Hoe lang heb je erover gedaan?’ 
‘Verdien je veel geld?’ En vooral: ‘Is het trio in je boek 
echt gebeurd?’ Na zo’n bezoek staat mijn telefoon 
roodgloeiend met berichtjes van leerlingen die toch 
zijn gaan lezen: ‘Dit is het eerste boek dat ik ooit 
helemaal heb uitgelezen!’ Dat betekent heel veel  
voor mij.  

Boeken gaan veel meer leven als leerlingen je als 
schrijver zien en spreken. Misschien ook omdat ze niet 
iemand als ik verwachten. Op het schoolplein hoorde 
ik leerlingen een keer klagen: ‘Waar blijft die schrijver 
nou?!’ Ik zei: ‘Dat ben ik dus.’ Zij weer: ‘Fucking cool!’ Ze 
verwachtten een oude man, niet iemand die gewoon 
hun eigen taal spreekt.” ✱

Wil je kans maken op een van de twee gratis exemplaren 
van ‘De belofte van Pisa’ (uitgeverij Prometheus)? Ga dan 
naar lucasacademie.nl/themalijnen/lezen.

Wie is Mano Bouzamour?
Mano Bouzamour (29) schreef ‘De 
belofte van Pisa’, inmiddels vertaald 
en verfilmd. Nu werkt hij aan een 
tv-serie voor CBS Studios op basis van 
zijn tweede boek ‘Bestsellerboy’. Zijn 
interesse in lezen en schrijven had 
altijd alles te maken met films.TE
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ACHTERGROND

Rapmuziek bevat allerlei
   talige kunstjes zoals 
metaforen, binnenrijm,  
   spreekwoorden, gezegdes 
poezie en verhaaltechnieken

DIKKE KOPTELEFOON op, licht uit, Spotify aan: 
scholieren zijn gek op hiphop. En het zou zomaar 
kunnen dat ze met hiphop een bredere woordenschat 
krijgen voorgeschoteld dan met klassieke literatuur. 
Uit recent onderzoek van het Meertens Instituut en de 
Universiteit Leiden bleek de Nijmeegse rapgroep Zo 
Moeilijk niet onder te doen voor Mulisch als het ging 
om taalvariatie. Ook Brainpower, Opgezwolle en Extince 
(bekend van het nummer ‘Spraakwater’ uit de titel) 
scoorden erg hoog. Al klinken die namen de jeugd van 
tegenwoordig alweer hopeloos oubollig in de oren. 

Zelf een taart bakken
Rappers zorgen niet alleen voor woordvariatie maar 
ook voor taalvernieuwing, én ze spelen met woorden. 
Juist dat speelse is volgens Peggy Alderse Baas heel 
belangrijk als het gaat om het aanspreken van nukkige 
pubers met taal. Ze is organisator van Stap op de Rode 
Loper!, een jaarlijks terugkerend lees- en taalevenement 
voor vmbo’ers in 5 grote steden. Tijdens het evenement 
nemen schrijvers, kunstenaars en rappers leerlingen 
mee in hun wereld, via spannende lezingen en 
workshops. “Niet iedereen groeit op met veel boeken in 
huis en sommige leerlingen hebben moeite met lezen 
of schrijven”, zegt Alderse Baas. “Taal gaat pas leven in 
gesprek met een schrijver of artiest.” Vaak zijn boeken 
die tijdens de workshops worden besproken daarna 
in mediatheken voor onbepaalde tijd gereserveerd, zo 
hoort Alderse Baas van scholen. “Het gonst dan echt 
onder die leerlingen: hoe gaat het verhaal verder?”
Een van de beste manieren om scholieren enthousiast te 
krijgen is met interactiviteit, zegt Alderse Baas. “Laat ze 
zelf een rap schrijven, een strip tekenen of een filmpje 
maken. Het is net als met koken: voor het beste resultaat 
lees je leerlingen niet het recept voor, maar laat je ze 
zelf een taart bakken.” In de manier waaróp je leerlingen 
aan het werk zet, moet je wel rekening houden met hun 

leefwereld. “Een column schrijven vinden ze duf. Dus 
laten we ze dat samen doen met een cabaretier. Dan is 
het ineens heel flitsend en grappig!” 
Ook beeld en video spelen een prominente rol in de 
levens van tieners. Daarom spreekt een combinatie 
van tekst en beeld soms meer aan. Alderse Baas: “Een 
leerling vertelde me dat hij het verhaal nooit echt 
voor zich ziet als hij leest. Zo’n leerling kan beter de 
verbinding met de inhoud maken als je een visuele laag 
toevoegt. Laat hem een strip tekenen, vloggen of een 
boekomslag maken.”

Tip  MEEDOEN MET STAP OP DE RODE LOPER? 
KIJK OP STAPOPDERODELOPER.NL

Hiphop als cultuur
In het aansluiten bij de belevingswereld van jongeren is 
de rol van hiphop niet te onderschatten, zegt Jaap van 
der Doelen, projectmedewerker en muziekjournalist 
bij Hiphop In Je Smoel (HIJS). HIJS is een multimediaal 
hiphopplatform, dat op allerlei manieren hiphopcultuur 
stimuleert. “Wij volwassenen denken misschien dat 
hiphop een niche is, omdat dit in onze eigen jeugd 
zo was. Maar tegenwoordig is hiphop de populairste TE
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Over hiphop
Hiphop is een cultuur en een identiteit; 
rapmuziek is daar onderdeel van, net als 
breakdance, MC’ing, dj-’ing en graffiti. De 
hiphopcultuur ontstond in de arme wijken van 
New York in de jaren 70 van de vorige eeuw, 
vanuit een behoefte creatief om te gaan met 
de ellendige omstandigheden en een eigen 
stem te vinden. 
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Eus tijdens Stap op de Rode Loper!

..

Boeken zijn stom, school is stom, alles is stom – dat hoort bij het tienerleven. 
Maar intussen luisteren pubers wel naar (misschien wel) de grootste 

taalvirtuozen van het land. Rap is soms net zo rijk als poëzie. Hoe zet je 
hiphop in voor lees- en taalonderwijs?

Hiphop is 

poëzie voor het 

puberbrein 

‘En nou allemaal uit volle borsT:

lest de dorst!
spraakwater
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muziek onder jongeren.” Hiphop is het door tieners 
meest gestreamde genre op Spotify en de invloed ervan 
is overal zichtbaar. Van der Doelen: “Denk bijvoorbeeld 
aan kleding, gespreksonderwerpen en straattaal.” 
Van der Doelen ontwikkelde in samenwerking met 
bibliotheken een lespakket waarin rappers een brug 
slaan naar vakken als Nederlands, maatschappijleer 
en geschiedenis. “Veel onderwerpen op school staan 
ver van jongeren af. Leerlingen hebben bijvoorbeeld 
geen directe link meer met de Tweede Wereldoorlog 
en voelen niet altijd waarom het relevant voor ze is 
daarover te leren.”

Tattoo van Anne Frank
Een van de rappers in het lespakket is de onder 
jongeren zeer geliefde Ronnie Flex. De rapper heeft 
een tattoo van Anne Frank op zijn bovenarm. Van der 
Doelen: “Hij bewondert haar zeer als schrijfster. Dat is 
een heel goede opening om over haar boek en over 
de oorlog te beginnen.” Of denk aan het album Remi, 
waarvoor Ronnie zich liet inspireren door ‘Alleen op 
de wereld’ van Hector Malot. “In hiphop vind je heel 
veel culturele, literaire of geschiedkundige referenties 
die leerlingen vaak niet kennen. Door erover te praten 
staan ze open voor nieuwe onderwerpen en verdiep 
je tegelijk de beleving van hun lievelingsmuziek”, zegt 
Van der Doelen.

Tip  AAN DE SLAG MET HET LESPAKKET  
VAN HIP HOP IN JE SMOEL?  

KIJK OP HIPHOPINJESMOEL.COM

Ondergesneeuwde leerlingen
Rapper, artiest en workshopleider Jooz (Jozua Pentury) 
geeft rapworkshops aan leerlingen. Hij beschouwt 
hiphop als zijn redding: “Ik wilde als tiener een van de 
beste kickboksers van de wereld worden, maar door 
een schouderblessure spatte mijn droom uit elkaar.” 
Jooz had geen idee wat hij wilde worden en werd 
door zijn stille houding op het vmbo en mbo door 
veel docenten onderschat. Tegelijkertijd worstelde hij 
met zijn identiteit: Jooz heeft een Moluks-Nederlandse 
achtergrond. “Ik begon elke dag te schrijven, als een 
soort therapie. Na een jaar oefenen nam ik mijn eerste 
nummer op.” Niet zijn roots vormden de basis voor zijn 
identiteit, maar hiphop, inclusief normen en waarden 
zoals authenticiteit. “Bij hiphop kijkt niemand naar je 
kleur, alleen naar het verhaal dat je brengt.”

Tip   DE RAPS VAN JOOZ BELUISTEREN? KIJK 
OP JOOZMAGHETWETEN.NL

Jooz ziet vaak zijn eigen worstelingen terug in de 
jongeren voor wie hij rapworkshops verzorgt. “Vmbo’ers 
worden vaak onderschat. Ofwel omdat ze luidruchtig 
zijn, of juist omdat ze stil zijn en ondergesneeuwd raken.” 
Niet iedere docent ziet hun verscholen talenten, vindt 
Jooz. En soms reageert de omgeving negatief of lacherig 
op hun interesse in rap. “Er zijn veel vooroordelen: dat 
hiphop alleen maar over geweld, drugs en vrouwen gaat 
bijvoorbeeld. Of dat je als rapper geen ‘echte’ baan kunt 
vinden.” Zijn tip aan docenten: blijf vooral openstaan en 
neem de liefde voor hiphop van leerlingen serieus. 

Rappen met Jooz!
Leerlingen hun eigen rap laten schrijven? Jooz deelt zijn tips.
1.  Vraag aan de klas wie er naar hiphop luistert en naar welke nummers dan. Stel vragen: Wat vertelt 

deze rapper? Wat haal je eruit?
2. Luister samen naar andere artiesten zoals Fresku, Boef of Winne.
3.  Laat leerlingen schrijven: waar denk je aan bij je verleden, je heden en de toekomst? Het hoeft niet 

te rijmen, ze mogen het voor zichzelf houden en het belangrijkste is: het moet echt zijn. Als je een 
vakkenvuller bent val je als gangsterrapper hopeloos door de mand.

Door te Door te 
spelen met spelen met 
woorden woorden 
spreek je spreek je 

nukkige nukkige 
pubers aanpubers aan

GESPREKS-
ONDERWERPEN

Heb jij een favoriete tekst van Ronnie Flex?

Zoek je favoriete songtekst van Ronnie Flex op 

en leg uit waarom je dit zo’n goede tekst vindt.

Wat weet je over Anne Frank?

Wat vind jij een interessant verhaal 

uit de geschiedens?

OPDRACHT: Schrijf een dagboekverhaal over 

iets interessants dat jij deze week meegemaakt hebt.Hiphopenjeleest geeft leestips die aansluiten op teksten van populaire rappers. 

Op instagram.com/hiphopenjeleest is aanvullende informatie wat betreft de 

relevantie van de titels te vinden. In dit document worden manieren gepresen-

teerd om er in de klas mee aan de slag te gaan en zo leerlingen te stimuleren zelf 

leesplezier op te zoeken. Leerlingen kunnen bovendien de hashtag #hiphopleest 

gebruiken of hiphopenjeleest taggen op Instagram om foto’s van hun resultaten 

of eigen leestips met het account te delen!

GESPREKS-
ONDERWERPEN

Jaap van der Doelen
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Workshop hiphop of spoken word bij jou op school?
•  Poëzie op school saai? No way! Poetry Circle Nowhere organiseert spannende workshops spoken word en 

performancepoëzie. Nieuwsgierig? Kijk op poetrycircle.nl.
•  Mensen Zeggen Dingen organiseert woordkunstevenementen en workshops met zogeheten Sproëzie: een combinatie 

van spoken word, literatuur, theater, rap, cabaret en improvisatie. Meer weten? Kijk op mensenzeggendingen.nl.
•  4XM biedt een breed scala aan workshops voor jongeren, zoals: rap, spoken word en songwriting, en heeft ook een 

uitgebreid aanbod van online evenementen en webinars. Meedoen? Kijk op hiphopworkshops.com.

Diepere laag
Want wie niet écht luistert, mist de diepere laag in 
rapteksten: zowel inhoudelijk als taalkundig. Rapmuziek 
bevat allerlei talige kunstjes zoals: metaforen, 
binnenrijm, spreekwoorden, gezegdes, poëzie en 
verhaaltechnieken. Volgens Jooz staat het woord rap 
dan ook voor Rhythm And Poetry. Een van zijn favoriete 
trucjes is de zogeheten punchline: een tekst met 
dubbele betekenis. Neem deze uit ‘Je kan niks doen’ van 
The Opposites: ‘Allergisch voor stof, maar ik wil wel naar 
je huis-meid’. Met muziek erbij is het compleet, zegt 
Jooz: “Hoe stom of saai je school ook vindt, van muziek 
ga je gewoon aan!”

Jezelf blijven
En dat geldt niet alleen voor leerlingen. Peggy Alderse 
Baas: “De meest actieve klassen tijdens ons festival, zijn 
die waar de docent enthousiast meedoet. Leerlingen 
kijken dat natuurlijk af.” Toch is het wel slim om de 
balans te zoeken, zegt Van der Doelen: “Er hoort een 
stukje professionele afstand bij. Als je opeens geforceerd 
straattaal gaat praten, tja, dan is het natuurlijk niet cool 
meer.” Ook Jooz vindt dat je altijd jezelf moet blijven. 
Authenticiteit is niet voor niets een van de belangrijkste 
waarden in de hiphopcultuur. ✱

Spoken word
Behalve rap zijn er nog 
ontzettend veel andere 
manieren om leerlingen 
creatief met taal te laten 
werken. Spoken word is een 
verzamelnaam voor alle vormen 
van verbale taalkunst, zoals: 
voordracht, cabaret, poetry 
slam en korte verhalen. Kijk 
samen met je leerlingen naar de 
serie korte video’s ‘Zo Gezegd’ 
op het YouTube-kanaal van de 
VPRO waar artiesten hun werk 
voordragen en erover vertellen: 
youtube.com/c/vpropoezie.

W

Mijn brein
De gedachtes stormen door mijn hoofd.
Wanordelijke woorden en rare regels zorgen 
ervoor dat ik ben verdoofd. 

Dan klinken de melodieuze tonen mij 
aangenaam in de oren.
Een moment van rust door die mooie klanken 
te horen.

Net als in het oog van de storm,
Geeft de muziek mijn gedachten weer vorm.

Jente Akkerman (5 havo, Stanislas Dalton Delft) 
schreef dit gedicht na het lezen van 
‘Hersenschimmen’ van J. Bernlef.
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BEST PRACTICES

Verhalen schrijven op het Heldring College
Ergens onderweg naar het vmbo verliezen leerlingen 
de intrinsieke motivatie om te lezen. Vaak hebben ze 
heel diverse achtergronden en thuis lezen is niet altijd 
vanzelfsprekend. Ze vinden lezen soms te theoretisch 
of hebben negatieve ervaringen opgedaan. Hoe krijg 
je ze weer enthousiast? 
Daarom starten we dit jaar in het eerste leerjaar 
met de verhalenwedstrijd Er Was Eens. Er komt een 
schrijver vertellen hoe dat werkt: een boek schrijven. 
Daarna gaan ze zelf schrijven onder begeleiding 
van de schrijver. Zo leren ze hoe verhalen tot stand 
komen, waar inspiratie vandaan komt en hoe je 
rekening houdt met de lezers. Het mogen allerlei 
soorten teksten zijn: een gedicht, een rap of een kort 
verhaal. Zo leren ze dat je ook andere dingen kunt 
lezen dan een boek. 
We hopen dat ze lezen leuker gaan vinden. Het 
wedstrijdelement is natuurlijk ook heel spannend; 
ze worden beoordeeld door een echte vakjury. 
Daarnaast leren ze ook kritisch kijken naar hun eigen 
teksten en naar die van elkaar. Alles bij elkaar doen 
ze zo ontzettend veel vaardigheden op.
Iris Gulink, docent Nederlands en teamleider bij het 
Heldring College
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Voorlezen op De Vlieger
In groep 6 zit een leerling die het plezier in lezen nog 
niet heeft ontdekt. Voorlezen, in een groepje lezen, 
begrijpend- en technisch lezen en boekpromoties: 
het stimuleert hem niet om zelf met plezier een boek 
te lezen. 
Maar dan is het Kinderboekenweek, met een 
voorleeswedstrijd op de laatste dag. Op woensdag 
valt de mond van de juf open van verbazing: de 
leerling komt razend enthousiast vertellen over het 
stukje dat hij wil voorlezen. “Niet verder vertellen 
hoor, juf.”
Op vrijdag neemt de leerling met een rood gezicht 
van de spanning plaats op de grote voorleesstoel. 
Al snel valt zijn spanning weg en duikt hij helemaal 
in het verhaal. Hij leest duidelijk, heel enthousiast 
en zeer kleurrijk voor, met een fijne intonatie. Het is 
duidelijk dat hij dit tot in de puntjes heeft voorbereid. 
Elk personage heeft een apart stemmetje en hij leest 
voor alsof hij in het theater staat. 
Het is voor iedereen duidelijk: hier zit de 
voorleeskampioen van groep 6! Trots als een pauw 
neemt hij het daverende applaus in ontvangst. En 
als leerkracht voel je weer even waarom ons vak zo 
bijzonder leuk is.
Antoinette Mechelse, leerkracht op De Vlieger

Ook meedoen? Kijk op erwaseens.nu/vmbo

Maak er een 
wedstrijd van!
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DIDACTIEK

niet nadenken over de inhoud van een tekst. Gaat 
technisch lezen goed, dan is de kans al groter dat je 
snapt wat je gelezen hebt. Als je vlotter leert lezen, 
heb je dus al meer capaciteit in je werkgeheugen ter 
beschikking.”
 
De 12 punten voor effectief leesonderwijs hebben we 
deels gebaseerd op de bouwstenen uit het boek ‘Wijze 
lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’ van Tim 
Surma en coauteurs Gino Camp, Kristel Vanhoyweghen, 
Daniel Muijs, Dominique Sluijsmans en Paul Kirschner. 
Daarnaast hebben Stefan De Clerck, Marita Eskes en 
Anneke Smits meegedacht. 

NA ZIJN lezingen over effectief leren kreeg 
onderwijswetenschapper Tim Surma regelmatig te 
horen dat zijn uitleg zo helder en duidelijk was. Hij 
schreef zijn kennis op in het boek ‘Wijze lessen: 12 
bouwstenen voor effectieve didactiek’. Welk inzicht 
uit de wetenschap volgens hem belangrijk is als het 
gaat om effectief leesonderwijs? Surma: “Het is goed 
je te realiseren dat ons werkgeheugen een beperkte 
capaciteit heeft. We zijn niet in staat veel verschillende 
cognitief belastende activiteiten tegelijk uit te voeren. 
Als je weet dat onze mentale denkcapaciteit beperkt 
is en dat bijvoorbeeld technisch lezen je veel moeite 
kost, dan ben je bij het lezen van een tekst alleen 
maar bezig met ontcijferen wat er staat. Je kunt dan 
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Wat werkt Wat werkt 
goed en wat goed en wat 
kan beter?      kan beter?      

Nu er veel aandacht is voor de problemen rond de leesvaardigheid van Nederlandse 
leerlingen, staat het leesonderwijs onder druk. Goed kunnen lezen is tenslotte de basis 
van alles. Wat zijn de punten voor goed leesonderwijs? 

De experts
Tim Surma is onderzoeksmanager bij het 
ExpertiseCentrum voor Effectief Leren van Thomas 
More Hogeschool België.
Stefan De Clerck is onderwijsonderzoeker bij het 
ExpertiseCentrum voor Effectief Leren van Thomas 
More Hogeschool België en projectleider van 
Mechelen Leesstad 2020-2021.
Anneke Smits is lector Onderwijsinnovatie en ICT 
bij de Hogeschool Windesheim en coauteur van het 
boek ‘Rijke Taal. Taaldidactiek voor het basisonderwijs’ 
(Boom uitgevers Amsterdam). Ze was betrokken bij de 
ontwikkeling van de leesmethodieken LIST en DENK!.  
Marita Eskes is senior adviseur taal/lezen bij Expertis 
Onderwijsadviseurs en schrijver van het boek 
‘Technisch lezen in een doorlopende lijn’
 (Uitgeverij Pica). 

Effectief
 lees   nderwijs

Tim Surma schreef ‘Wijze 
lessen: 12 bouwstenen 
voor effectieve didactiek’
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2 ZORG VOOR UITDAGING 
Bied leerlingen een leesniveau aan dat net 
boven hun kunnen ligt. Stefan De Clerck: “Het 

is prima als ze een beetje worstelen met een tekst, 
zolang ze er aan het einde maar een succeservaring 
aan overhouden. Het gevoel dat leerlingen een 
complexe tekst kunnen lezen, motiveert ze en draagt 
weer bij aan het leesplezier.” Anneke Smits is het met 
hem eens: “Eeuwig op een laag AVI-niveau lezen 
helpt niemand verder. Als leerlingen zelf iets kiezen 
en zich erdoorheen worstelen, is dat goed voor ze. 

5 LAAT LEERLINGEN ACTIEF VERWERKEN  
Met alleen het aanbieden van leesstrategieën 
maken we van leerlingen geen betere 

begrijpende lezers. Marita Eskes: “De lessen zijn 
daar nu te veel op gericht. Door met leerlingen te 
praten over wat er is gelezen, staat de tekst zelf meer 
centraal. Gebruik de tekst als basis en grijp daarop 
terug. Dus vraag: welke argumenten geeft de schrijver 
en waar lees je dat? Zo zoeken leerlingen samen en 
actief naar bewijs.”

6  ACHTERHAAL OF DE HELE KLAS GOED KAN 
LEZEN 
De Clerck: “Vaak mogen sterke lezers een tekst 

nog een keer lezen totdat iedereen klaar is. Ik vind 
dat een leraar een tekst dan beter kan voorlezen. Zo 
breng je de juiste intonatie aan. En door met elkaar te 
lezen en erover te praten, houd je iedereen bij de les.” 
Leesvaardigheid moet je blijven monitoren. Eskes: “Als 
leraar moet je weten wie je risicolezers zijn, die moet 
je scherp in de gaten houden. Geef extra instructie, 
laat leerlingen regelmatig in duo’s lezen en luister 
goed mee.” 

Aandacht voor de vaardigheid
In het najaar van 2020 sprak Marita Eskes over de dalende leesvaardigheid van 
Nederlandse leerlingen met een aantal Tweede Kamerleden. “We hebben onze 
zorgen uitgesproken over de kwaliteit van het leesonderwijs. Er zouden hogere 
leerdoelen gesteld kunnen worden, zodat het lezen meer prioriteit krijgt en lezen 
weer de kerntaak wordt van het onderwijs. Op Curriculum.nu is aandacht voor lezen 
en ook het Leesoffensief is een prachtig initiatief, maar het richt zich vooral eenzijdig 
op leesmotivatie. Ik denk dat er veel meer nadruk moet liggen op het aanleren en 
onderhouden van de vaardigheid. Ofwel: zorgen dat alle leerlingen vloeiend kunnen 
lezen aan het einde van de basisschool en dit onderhouden in het voortgezet 
onderwijs. Hoe ouder leerlingen worden, hoe minder instructie ze krijgen, waardoor 
hun leesvaardigheid kan stagneren of zelfs achteruitgaan.”

 12 punten voor effectief leesonderwijs

8 SPREID HET LEESONDERWIJS OVER ALLE 
VAKKEN
In het ideale geval ben je bij alle vakken 

bezig met leesonderwijs en het begrijpen van een 
tekst. Lezen zou door de hele schooldag en -week 
verweven moeten zijn. De Clerck: “Tijdens lessen 
begrijpend lezen leg je uit hoe leerlingen aan de slag 
gaan met teksten. Die instructies hebben leerlingen 
nodig om een tekst te begrijpen, maar het lezen en 
het opbouwen van voorkennis moet in alle lessen 
verweven zitten.”  (Zie ook het artikel over lezen in 
zaakvakken op p. 80.)

Zwakke leerlingen hebben vaak moeite met kleine 
woordjes die op elkaar lijken, zoals ‘dat’, ‘dit’ of ‘de’. 
Door moeilijkere boekjes te lezen, wordt de context 
rijker en neemt het percentage korte betekenisloze 
woordjes af.” 

3
WEES EEN VOORBEELDLEZER 
Laat als leraar zien hoe jij zelf met een tekst aan 
de slag gaat. Hoe spreek je bepaalde woorden 

uit, hoe haal je informatie uit een tekst en hoe leg je 
verbanden? Leg na het lezen aan leerlingen uit wat 
je doet. Leerlingen leren van een goed rolmodel. 
Snelheid is hierbij wel belangrijk, anders wordt het 
saai. Modeling is een complexe leraarvaardigheid.

4
COMBINEER WOORD & BEELD 
Leerlingen slaan informatie gemakkelijker 
op als er woord en beeld wordt gebruikt. Een 

woord in combinatie met een prent of illustratie 
kan helpen om meer begrip te krijgen voor een 
tekst. Het is wel van belang dat tekst en beeld 
elkaar ondersteunen en dat gerelateerde woorden 
en beelden ook echt bij elkaar staan. Het onnodig 
toepassen van plaatjes kan het werkgeheugen juist 
overbelasten. 

1 ACTIVEER EN BOUW AAN VOORKENNIS  

Je onthoudt nieuwe informatie beter als er 

voorkennis is. Wat je al weet, bepaalt voor een 

deel wat en hoeveel je leert. Voor het opbouwen 

van voorkennis is het belangrijk te werken aan een 

grotere woordenschat. Surma: “Om begrijpend te 

kunnen lezen, heb je naast het technische lezen ook 

woordenschatkennis, kennis van de wijde wereld 

nodig.” Het is echter geen goed idee om eindeloos 

moeilijke woorden uit te leggen; daarmee belast je 

het werkgeheugen van leerlingen juist. Anneke Smits: 

“Je kunt veel beter langer lezen binnen een thema. Zo 

kom je steeds dezelfde woorden tegen, maar telkens 

in een iets andere context.”

7 ONDERSTEUN BIJ MOEILIJKHEDEN
Als leerlingen traag lezen en hakkelen is het 
lezen niet goed geautomatiseerd. Eskes vindt 

dat deze leerlingen meerdere keren per week samen 
met de leraar moeten oefenen, want onderzoek wijst 
uit dat extra tijd en instructie rondom lezen effectief 
is. “Dat kan bijvoorbeeld door de tekst als leraar voor 
te lezen, samen te lezen, leerlingen met elkaar zelf 
te laten oefenen. Dit zijn de stapjes van het GRRIM-
model: ‘Ik, wij, jullie, jij’.”
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‘Woordenschat, taalontwikkeling en 
leesplezier.  Ons team heeft ingezet op 
iedere dag in alle groepen voorlezen.’ 
Hanneke Buisman, Nutsschool Morgenstond



Wil je kans maken op een van de drie gratis exemplaren van ‘Technisch 
lezen in een doorlopende lijn’ van Marita Eskes (Uitgeverij Pica)? Ga dan naar 
lucasacademie.nl/themalijnen/lezen.

Ga voor rijke taal!
Goed en effectief leesonderwijs begint met 
het aanbieden van rijke taal, vindt Anneke 

Smits. “De wapens voor 
leraren in deze ‘strijd’ 
zijn boeken met rijke 
taal. Taalontwikkeling 
moet komen vanuit het 
geschreven woord, want 

dat is nu eenmaal rijker dan het gesproken 
woord. Momenteel is het leesonderwijs vaak 
erg fragmentarisch. Er komen verschillende 
onderwerpen langs, maar het is veel beter 
om binnen een thema te blijven. Als een 
leerling een moeilijk woord een paar keer 
in een zinnige context tegenkomt, blijft dat 
hangen. Lees dus langer door in een thema. 
Maak daarnaast veel tijd voor lezen. Iedere 
dag minstens dertig minuten, ook in het 
voortgezet onderwijs! Werk eventueel samen 
met collega’s van andere vakken zodat er 
genoeg tijd is voor leerlingen om hun boeken 
uit te lezen.”

9 ZORG VOOR AFWISSELING BIJ HET 
VERWERKEN  
Afwisselen met verwerkingsvormen kan helpen 

leerlingen bij de les te houden, maar houd daarbij 
je leerdoel duidelijk voor ogen. Natuurlijk is het leuk 
om tekenopdrachten of een filmpje te maken na het 
lezen van een tekst, maar het doel ervan moet zijn dat 
leerlingen teksten vloeiend lezen en begrijpen. Eskes 
vindt het ook belangrijk dat leerlingen kennismaken 
met verschillende genres en tekststructuren. “Wissel 
dus ook af in tekstsoorten.” 

10 
GEBRUIK TOETSING ALS LEER- EN 
OEFENSTRATEGIE
Het actief ophalen van informatie uit 

je geheugen versterkt je geheugen meer dan een 
passievere techniek, zoals herlezen. Marita Eskes vindt 
dat inzicht ook belangrijk voor leraren. Met toetsen 
ontdek je immers waar een leerling staat en wat 
die nodig heeft om nog beter te gaan lezen. Eskes: 
“Het is nodig om de leesvaardigheid van leerlingen 
voortdurend te blijven monitoren en het geboden 
onderwijs te evalueren. Preventie van leesproblemen 
is belangrijk. Investeer vroeg in een goede taalstart, 
want leesproblemen zijn later moeilijk te repareren.”

12
LEER LEERLINGEN EFFECTIEF LEZEN 
Zorg ervoor dat leerlingen vloeiend leren 
lezen. Dat houdt in: correct, vlot en met 

expressie. Als leerlingen de code niet kunnen kraken 
en de tekens op papier niet goed kunnen ontcijferen, 
snappen ze niet wat er staat. Eskes: “Daarom zou er 
meer aandacht moeten zijn voor correct lezen. Er 
moet technisch geen belemmering zijn om teksten 
te snappen. Vanaf groep 6 is er vaak ook niet genoeg 
aandacht voor het onderhoud van het vloeiend lezen. 
Zet als leraar blijvend in op hardop en herhaald lezen.”✱ 

11 GEEF FEEDBACK DIE LEERLINGEN AAN HET 

DENKEN ZET  
Geef feedback waar leerlingen mee verder 

kunnen. Een antwoord van een leerling betitelen als 

‘fout’ motiveert niet en zet ook niet aan tot nadenken. 

Eskes: “Benoem in je feedback hoe het gaat, waar een 

leerling naartoe werkt en wat hij nog nodig heeft om 

het doel te behalen. Veel leraren zeggen: ‘Denk nog 

eens heel goed na’ als een leerling een antwoord niet 

weet. Maar als het stil blijft, weet hij het echt niet. Doe 

het voor, laat de leerling het herhalen en help hem zo 

vooruit. Stuur hem met hints richting succes.”

Taalontwikkeling 
moet komen vanuit het 

geschreven woord, 
want dat is nu eenmaal 

rijker dan het 
gesproken woord
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Zo zit dat dus!

Kinderen lezen vaak meer van 

hetzelfde zodra ze iets hebben 

ontdekt dat ze leuk vinden. Vandaar 

dat ‘Het leven van een Loser’ en 

‘De waanzinnige boomhut van... 

verdiepingen’  zo populair zijn.
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LEESLIJSTJES!

Boomhutten, zussen en losers
Wat zijn de meest uitgeleende boeken in de 
Nederlandse bibliotheken?

1    De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen  
 – Andy Griffiths & Terry Denton 

2    De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen 
  – Andy Griffiths & Terry Denton 
3   De zeven zussen – Lucinda Riley 
4    De waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen 
  – Andy Griffiths & Terry Denton 
5  Het leven van een Loser. Ff offline – Jeff Kinney 
6  Het leven van een Loser. Wegwezen – Jeff Kinney 
7  Het leven van een Loser. Drie keer niks  – Jeff Kinney 
8  Het leven van een Loser – Jeff Kinney 
9   De waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen
  – Andy Griffiths & Terry Denton 
10  De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen
  – Andy Griffiths & Terry Denton
Bron: CPNB Top 100 meest uitgeleende boeken 2019

De populairste boeken op de lijst 
Dit waren in 2019 de tien meest gekozen boeken op de 
eindlijsten van havo- en vwo-examenleerlingen:

1  Het gouden ei – Tim Krabbé
2  De aanslag – Harry Mulisch
3  Karel ende Elegast – Onbekend
4  Het diner – Herman Koch
5  Hersenschimmen – J. Bernlef
6  De donkere kamer van Damokles
  – Willem Frederik Hermans
7  Van den vos Reynaerde – Willem
8  Max Havelaar – Multatuli 
9  Turks fruit – Jan Wolkers
10  Sonny boy – Annejet van der Zijl 
Bron: Basisboek Literatuur

...maar dít zijn de hoogst 
gewaardeerde boeken
Dat leerlingen massaal een boek op hun eindlijst 
zetten, wil niet zeggen dat ze dat boek ook goed 
vinden. Dit zijn de hoogst gewaardeerde boeken door 
examenleerlingen:

1 De engelenmaker – Stefan Brijs
2  Het smelt – Lize Spit
3  Lieveling – Kim van Kooten
4  Alleen met de goden – Alex Boogers
5  Komt een vrouw bij de dokter – Kluun
6  IV – Arjen Lubach
7  Montyn – Dirk Ayelt Kooiman
8  Vele hemels boven de zevende – Griet Op de Beeck
9  Efter – Hanna Bervoets
10  Kom hier dat ik u kus – Griet Op de Beeck
Bron: Basisboek Literatuur

Wist je dat…
… ‘De waanzinnige 

boomhut van 91 
verdiepingen’ van Andy 
Griffiths & Terry Denton 

in 2019 maar liefst 27.500 
keer werd uitgeleend? 

Boekentoppers
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“Mijn droom? Een 
boek maken voor onze 

kinderen waarin ze 
zich herkennen”

Chee-Han Kartosen-Wong

“Tussen de middag ging ik naar huis voor die 
verrukkelijke noedelsoep: een stukje geluk op je bord! 
Eten is genieten. En je praat gemakkelijker tijdens 
het eten, het is een universeel verbindingsmiddel. 
Mijn ouders kwamen uit Hongkong en werkten 
zeven dagen per week in hun restaurant. Ze hadden 
daardoor weinig tijd om met mij te lezen.

Ik vond lezen moeilijk: ik ben erg visueel ingesteld en 
had geen geduld voor boeken. Mijn leraren waren 
vooral bezig met kennisoverdracht en stimuleerden 
me niet. De boeken op school gingen ook alleen maar 
over witte prinsessen en die verschrikkelijke Pippi 
Langkous. Ik had zo’n hekel aan dat stoute, wilde kind! 
‘Jip en Janneke’ vond ik wel leuk en later de boeken 
van Roald Dahl. Maar ik las vooral anime-stripboeken 
of Disneyboekjes in het Engels, gekregen van familie 
uit Canada. 

Pas als student ging ik echt veel lezen, vooral over 
racisme en diversiteit. Die ervaring neem ik mee in 
mijn werk als editor en ook als inspiratie voor ons 

boek. Er was geen enkel Nederlands kinderboek met 
een Aziatisch-Nederlandse hoofdpersoon – of alleen 
maar heel stereotype, als ‘die ander’. Daarom hadden 
mijn man en ik samen de droom om voor onze 
kinderen een boekje te maken waarin ze zich kunnen 
herkennen. 

Ons zoontje Sam-Ming (6) is de hoofdpersoon en 
ontdekt verschillende culturen via de lunchtrommels 
van zijn klasgenootjes. We hebben het verhaal 
eindeloos op hem getest; hij was hij er zelf helemaal 
klaar mee. Maar nu andere kinderen hem steeds 
vaker herkennen, begint hij te beseffen wat het boek 
betekent. Hij nodigt al zijn vriendjes uit voor zijn 
moeders noedelsoep!

We hebben voor onze kinderen heel bewust gekozen 
voor een school met aandacht voor diversiteit en 
inclusiviteit. De leraren denken mee over de boeken 
die worden voorgelezen en zoeken daarin een 
afspiegeling van de samenleving. Het is heel belangrijk 
dat scholen een actieve houding aannemen. Diverse 
stemmen krijgen namelijk niet altijd een kans in de 
boekenwereld en komen daardoor niet vanzelf in het 
onderwijs terecht. Ons eigen boek is binnen een jaar 
toe aan een vierde druk! Dat zegt toch wel iets over de 
behoefte en hoe groot die is.”  ✱

Wil je kans maken op een van de gratis exemplaren van 
‘Waar is mijn noedelsoep?!?’(uitgeverij De Vrije Uitgevers) 
Ga dan naar lucasacademie.nl/themalijnen/lezen. 

Wie is Chee-Han 
Kartosen-Wong?
Chee-Han Kartosen-Wong (39) 
is commercial filmeditor en 
mediamaker. Ze maakte met 
haar man het prentenboek 
‘Waar is mijn noedelsoep?!?’ 
met haar eigen zoontje in de 
hoofdrol. Zelf vond ze lezen 
moeilijk en saai: “Altijd weer 
die verschrikkelijke Pippi 
Langkous!”
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SCHRIJVERS OVER LEZEN



103

✱

SCHOOLBIBLIOTHEEK

de barcodescanner, maar het is ook mogelijk dit 
handmatig te doen via de titel of de schrijver. 
Daarnaast kunnen boeken via het systeem worden 
verlengd of van de lener worden teruggevraagd.”

Wat is het voordeel voor de leerlingen?
“Zij kunnen inloggen op bibliotheek.onlineklas.nl. 
Door gebruik te maken van de catalogus, kunnen 
ze daarin zoeken naar alle titels die de school heeft. 
Thuis inloggen is ook mogelijk. Daarnaast kunnen ze 
in het systeem zelf bijhouden wat ze precies gelezen 
hebben. Ook kunnen ze met sterren en een aantal 

opties het boek dat ze hebben 
gelezen een waardering geven. 

Leerlingen uit de bovenbouw 
kunnen helpen met het invoeren 
en labelen van de boeken. Het is 
sowieso mooi om leerlingen te 
betrekken, bijvoorbeeld bij het 
ontvangen van andere leerlingen 
en het digitaal uitlenen van de 
boeken.”

Hoe reageerden leerlingen en 
leerkrachten erop?
“De kinderen waren elke week zo enthousiast 
wanneer ze zelfstandig met hun persoonlijke pasje 
een boek mochten lenen in de bibliotheek. Voor de 
leerkrachten werd het makkelijker om boeken in 
te zetten in de klas en die te laten aansluiten op de 
onderwerpen van de dag.”

Zo digitaliseer je je schoolbibliotheek
Angelique Seuren is Remedial Teacher op de Pastoor 
van Ars en werkte eerder mee aan het digitaliseren 
van de schoolbibliotheek op ’t Kraaienest, zodat het 
beheren ervan makkelijker werd. ‘Elke week kwamen 
ze enthousiast met hun eigen pasje een boek lenen.’

Wat is een digitale bibliotheek precies?
“Het is een oplossing voor het beheren van de 
schoolbibliotheek en het documentatiecentrum op 
school. Je hoeft niet langer te zoeken in alle kasten 
en klassen naar een boek dat aansluit bij het thema in 
je les. Dankzij digitalisering weet 
je altijd waar de boeken zijn. Ook 
stimuleert het je om in gesprek 
te gaan over boeken en ideeën 
uit te wisselen met collega’s. De 
beheerder en de leerkrachten 
kunnen bijvoorbeeld in een vrij 
tekstveld een recensie achterlaten.”

Hoe hebben jullie dat digitaliseren 
precies voor elkaar gekregen?  
“Het opzetten ervan is een hele 
klus. De boeken worden voorzien 
van een etiket met ISBN, titel, auteur, een unieke 
barcode en een QR-code. Op het etiket staat ook 
dat het boek eigendom is van school. Dit laatste is 
handig wanneer leerlingen de mogelijkheid krijgen de 
boeken mee naar huis te nemen. 
De makkelijkste en snelste manier om de 
uitleenadministratie te regelen is met behulp van 

Heb je tips voor andere scholen?
“Een bibliotheek op school is heel belangrijk. Niet 
alleen om boeken te lenen, maar ook om even 
rustig te werken of als fysieke Wikipedia. Verstop 
je bieb niet in een kast maar zorg voor een goede, 
zichtbare locatie en maak wisselende displays die 
nieuwsgierig maken. Zien lezen doet lezen, net zoals 
geconfronteerd worden met het bestaan van boeken 
en het ervaren van een geslaagde zoektocht naar 
het juiste boek. Boeken mogen niet ontmoedigen; 
ze moeten juist leuk zijn, opwindend, geweldig. Leer 
kinderen hoe je een lezer wordt. En ook voor leraren 
heeft het veel voordelen. Hoe eenvoudiger het is 
boeken in te zetten in je les, hoe meer je ze gebruikt 
en hoe vaker je erover praat. Elkaar als collega’s 
inspireren met nieuwe schrijvers en prachtige 
verhalen is belangrijk. Verhalen kunnen de wereld 
mooier en begrijpelijker maken. En praten over wat 
je gelezen hebt is daarbij essentieel. Dat geldt zowel 
voor leerlingen als voor leraren.”TE
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Een actuele, rijk gevulde schoolbibliotheek is essentieel voor het stimuleren van lezen in de school. 
Maar hoe krijg je dat voor elkaar en hoe zorg je ervoor dat het beheer ervan behapbaar blijft? 

Boeken, boeken en 
nog eens boeken... 
op school 

BBibliotheek op school
Met het programma de Bibliotheek op school wil Stichting Lezen 
in samenwerking met lokale bibliotheken lezen de school in krijgen. 
Inmiddels biedt 90 procent van de bibliotheken deze aanpak aan en 
doet de helft van de reguliere basisscholen mee. De Bibliotheek op 
school richt zich ook op de pabo’s en op het vmbo. 
Een gemiddelde Bibliotheek op school kost zo’n 50 euro per 
basisschoolleerling per jaar. Gemiddeld betekent dat 10.000 euro 
per jaar, wat voor 20 procent door de schowol wordt gedragen en 
voor 80 procent door bibliotheek en gemeente. Stichting Lezen 
pleit daarom voor een structurele financiële impuls vanuit Den Haag 
voor scholen en bibliotheken om gezamenlijk een beter leesklimaat 
op scholen te scheppen en zo laaggeletterdheid te voorkomen. 
Adriaan Langendonk van Stichting Lezen: “Nu worden bibliotheken 
vaak alleen uit het gemeentelijk cultuurbudget betaald, maar dit 
is een educatieve en economische opdracht van ons allemaal.” Kijk 
voor meer informatie op debibliotheekopschool.nl.

Verhalen kunnen de wereld mooier en begrijpelijker maken

Angelique Seuren
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BEST PRACTICES

Op ISW Sweelincklaan hebben leerlingen die de 
montessoristroom volgen, de mogelijkheid keuzes 
te maken uit opdrachten, het volgen van extra 
lessen, of (binnen het vak Cultuur en Sport) het 
ontwikkelen en ontdekken van talenten.
“Bij montessorionderwijs maken kinderen een 
weekplanning en gaan daarmee deels zelf, deels 
samen, aan de slag. Als docent geef je aan kleine 

groepjes werkinstructies. Zo kun je goed inspelen op 
de specifieke behoefte en ontwikkeling van elk kind, 
ook als het gaat om lezen. Op onze school ligt de 
nadruk op het vergroten van het leesplezier. Kinderen 
kiezen zelf een boek wat hen aanspreekt, ongeacht 
het niveau. Ze lezen dagelijks tenminste tien minuten. 
We bespreken met de leerlingen hoe ze met 
het boek aan de slag gaan. Er zijn veel vormen 

denkbaar. Zoals de boekendoos 
(met voorwerpen en tekstjes 
typerend en verklarend voor het 
boek) het videodagboek (dat je 
gedurende het lezen bijhoudt), 
een boekverfilming, een literaire 
mindmap of een podcast 
(inclusief muziekjes en geluiden). 
Ten slotte presenteren leerlingen 
hun leesproductie voor de klas.
Meer dan met lezen zelf, gaan 
kinderen dus aan de slag met 
het verhaal. Zo leren zij goed 
teksten interpreteren, in eigen 
woorden samenvatten en 
presenteren voor een groep. Onze 
montessoristroming is vrij nieuw; 
de exacte effecten weten we nog 
niet. Maar het valt me op dat het 
doodstil is als de kinderen lezen. 
En van hun presentaties spat het 
plezier af.” TE

KS
T 

D
ei

rd
re

 E
nt

ho
ve

n

Leesonderwijs? 
 Zes scholen met een eigen onderwijsconcept vertellen over hun 

leesonderwijs. Elke school doet het nét even anders.

Zo pakken wij dat aan

2 • KINDCENTRUM

Esther Gomes Vale 
Viga van KC Buitenrijck: 
‘Groepsdoorbrekend lezen 
vergroot je zelfvertrouwen’

Bij KC Buitenrijck leren kinderen 
te werken op 
flexplekken. Indien 
mogelijk wordt 
groepsdoorbrekend 
en gepersonaliseerd 

onderwijs aangeboden.
“Kinderen hebben bij ons geen 
vaste werkplek. Met hun laatje 
persoonlijke spullen kunnen ze zowel 
binnen als buiten de klas werken. 
Beweging is één van de pijlers van 
onze school en zo verloopt dat heel 
natuurlijk. De lokalen komen uit 
op leer- en ontwikkelpleinen, waar 

leerlingen elkaar ontmoeten en 
samenwerken. Daar vind je tevens 
boeken, een leespodium en plekken 
waar je ontspannen kunt lezen. Ook 
op het dakterras zijn werkplekken.  
Het leesonderwijs is vanaf groep 
3 apart ingeroosterd, voor alle 
groepen, op hetzelfde tijdstip. Dat 
maakt groepsdoorbrekend lezen 
mogelijk. Elk kind leest op zijn eigen 
niveau en krijgt gepersonaliseerde 
instructies. Niveauverschillen 
vervagen, waardoor je je minder met 
een ander vergelijkt. Dat vergroot 
je zelfvertrouwen. Daarnaast 
lezen de oudere leerlingen met 
het programma BOUW! twee keer 
per week met leerlingen uit groep 
2 en 3. Dit voorkomt lees- en 
spellingproblemen in de hogere 
groepen. 

Het lezen komt ook in andere 
vakken terug. Met het International 
Primary Curriculum (IPC), bekend 
van internationale scholen, werk 
je een langere periode vanuit een 
thema aan de verschillende vakken 
en moet je voor opdrachten aan 
de slag met diverse teksten. Zo 
wordt er ongemerkt veel gelezen, 
zowel technisch als begrijpend. Een 
waardevolle bijvangst.”

3 • MONTESSORI BASISONDERWIJS

Yesno Akkerman van de John F. 
Kennedy montessorischool:  
‘Kinderen doen verslag in een 
podcast’

Het credo van de John F. Kennedy 
montessorischool is ‘Leer mij het 
zelf te doen’. De kinderen volgen 
voor een groot deel hun eigen 
leerlijn, geven zelf aan waaraan 

ze willen werken en doen dat vervolgens met 
hulp van de leerkracht en montessorimaterialen. 
De klassen zijn heterogeen: meerdere leerjaren 
zitten bij elkaar. 
“We zien dat kinderen van 4 jaar al letters 
herkennen en krabbelen alsof ze willen schrijven. 
Daarom beginnen wij al jong met taalonderwijs. 
Eerst wordt met typisch montessorimateriaal 
(zoals schuurpapieren letters en doekaartjes) 
spelenderwijs een start gemaakt. In de midden- 
en bovenbouw zien we veel effect door het 
samenwerken. Zoals duolezen, waarbij groep 
5 groep 3 helpt, of een bovenbouwer een 

middenbouwer. 
Beide kinderen 
profiteren daarvan 
en belangrijker: ze 
vinden het leuk. 
Vrijheid in 
gebondenheid is een 
montessorimotto. 
Zo mogen kinderen 
die hun werk voor de dag afhebben, zoveel lezen 
als ze willen. Niet moeten maar mogen stimuleert 
de intrinsieke motivatie. Naast het voorlezen laat 
ik mijn middenbouwklas wekelijks luisteren naar 
‘De waanzinnige podcast’, waarin telkens een kind 
verslag doet van zijn lievelingsboek. Deze podcasts 
motiveren enorm om zelf te gaan lezen. Verder 
praten we veel over de boeken die ze lezen.
In de klas vinden de kinderen een grote variëteit 
aan boeken: van verhalen tot boeken over natuur 
en cultuur. Naast lezen proberen we kinderen 
boeken ook te laten beleven. Zoals in de herfst op 
het schoolplein met een vergrootglas op zoek gaan 
naar paddenstoelen, vergezeld van een boek over 
schimmels. Het maakt kinderen enorm enthousiast.

1 • MONTESSORI VOORTGEZET ONDERWIJS

José Nierop van ISW Sweelincklaan: ‘Van hun presentaties spat het plezier af’
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De International School Delft legt de focus op 
het leren begrijpen van de wereld om ons heen. 
Leerlingen worden aangemoedigd om praktische 
verbanden te leggen tussen feitelijke kennis en 
de echte wereld. Het resultaat is dat zij creatieve, 
kritische en reflectieve denkers worden.
“Als International Baccalaureate school is ons 
curriculum opgebouwd uit units of inquiry, waarbij 
een onderzoeksvraag centraal staat. Een voorbeeld 
is Orientation in Space and Time voor Nederlands 
waarbij kinderen aan de slag gaan met vragen als: 
‘Waar zie je migratie terug in de geschiedenis?’ En: ‘Op 
welke manier ben jij zelf migrant?’. Door direct in te 

KC Snijders
richt zich op het 
stimuleren van 
de intrinsieke 
motivatie 
bij kinderen 

door gebruik te maken van 
schoolbrede thema’s, workshops 
en masterclasses, een rijke 
leeromgeving en een digitaal 
portfolio. Kinderen leren keuzes 
te maken en eigenaar te worden 
van hun eigen leerproces en 
ontwikkeling.
“Sinds een aantal jaar werken wij 
zonder methodes. Het lees- en 
taalonderwijs is geïntegreerd in 
alle vakken. We kiezen per periode 
een thema waarmee de kinderen 
op allerlei manieren aan de slag 
gaan. Ze lezen er boeken over en 
scannen bijvoorbeeld QR-codes 
naar digitale bronnen. In de 
onderbouw en startbouw is er het 
thema ‘Nederland’. Kinderen leren 
aan de hand van de boeken van 
‘Boer Boris’ woordjes en zinnen 

en spelen allerlei verhalen na 
die Boer Boris beleeft. Omdat 
de woorden betekenisvol en 
functioneel zijn, willen de 
kinderen ze dolgraag leren. 
Soms wordt bewegend gelezen, 
waardoor het effect beter beklijft.
In de hogere groepen lezen de 
kinderen een half uur per dag. 
Ze kiezen zelf een plekje waar 
ze ontspannen kunnen lezen. 
Door kinderen zelf hun boeken te 
laten kiezen wordt hun motivatie 
vergroot. We hebben een grote 

schoolbieb die elke dag open is. 
Ook het spelen van verhalen werkt 
inspirerend. Bovenbouwleerlingen 
smullen bijvoorbeeld van het 
naspelen van de verhalen uit 
‘Gruwelijke rijmen’ van Roald 
Dahl. Veel leerkrachten werken op 
basis van de cursus ‘Boekenkring’ 
met kringgesprekken, 
tekenopdrachten, rappen en 
toneelspelen. Deze geweldige 
manieren inspireren kinderen 
echt om zelf boeken te gaan 
lezen.”

6 • KINDCENTRUM

Ashna Ramcharan van KC 
Snijders: ‘Ze smullen van 
het naspelen van  
Roald Dahl’

spelen op hun eigen kennis en belevingswereld, raken 
leerlingen sneller betrokken bij het onderwerp.
De verschillende facetten van het taalonderwijs zijn 
op natuurlijke wijze verweven met de internationale 
context. En het boek dat we lezen sluit altijd aan op de 
onderzoeksvraag. Zo lezen de kinderen bijvoorbeeld 
‘Heimwee naar Hagelslag’ van Lotte Stegeman. 
Maar we lezen niet enkel boeken van Nederlandse 
schrijvers; we richten ons op wereldliteratuur.
Daarnaast lezen de kinderen ook andere tekstsoorten 
die te maken hebben met het onderwerp, zoals 
artikelen, gedichten of oude brieven. Ook gaan zij zelf 
op zoek naar onderzoeksmateriaal. In de mediatheek 
komen leerlingen en docenten samen; daar kunnen 
zij brainstormen, inspiratie opdoen en informatie 
zoeken. Bij alles geldt: de inhoud en het begrip zijn 
belangrijker dan de vorm. Lezen is bij ons meer een 
middel voor verdieping en inzicht, dan een doel om 
leesmeters te maken.”

4 • INTERNATIONALE SCHOOL

Evelyne le Poole en Judith Gerritzen 
van de International School 
Delft: ‘Boeken sluiten aan bij een 
onderzoeksvraag’

af van het jaar 2020. Over het resulterende jaar zochten 
ze zoveel mogelijk informatie op. Daarover maakten ze 
een presentatie en deelden zo hun opgedane kennis. 
Verder is er het hele jaar door veel aandacht voor 
lezen. Onze school heeft een eigen bieb, waar kinderen 
vanaf groep 1 regelmatig boeken uitkiezen. Tijdens de 
boekenkring vertellen ze over hun favoriete boek. En in 
alle groepen schrijven kinderen zelf verhalen die met 
de groep worden besproken. We verwachten met onze 
aanpak dat kinderen zich bovenal verwonderen over de 
dingen die ze om zich heen zien.”

5 • JENAPLAN

Els van Rest van de Prins Mauritsschool: ‘Kinderen schrijven zelf verhalen’

Op de Prins Mauritsschool wisselen kring, werk, spel en viering elkaar af. Jenaplankinderen zijn 
zelfstandig, leren vooral van elkaar, zijn nieuwsgierig en vol verwondering. 
“Wereldoriëntatie is het hart van jenaplanonderwijs. Vanuit die visie richten wij ons taalonderwijs 
in. Om je weg in de wereld te vinden en te bepalen welke bijdrage je wilt leveren, is kunnen lezen en 
schrijven noodzakelijk. Binnen wereldoriëntatie kiezen wij actuele thema’s die ook het leesplezier 
en de leesmotivatie stimuleren. Tijdens het laatste Kinderboekenweekthema ‘En toen’ zetten we 
een project op waarin taalonderwijs en geschiedenis elkaar versterkten. We maakten een filmpje 
met opdrachten die een beroep deden op verschillende vaardigheden. Kinderen in de groepen 7 
en 8 lazen eerst een half uur, telden toen alle gelezen bladzijden bij elkaar op en trokken dat getal 
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Kinderen ook thuis 
laten lezen? 

Verbind het boek met de 
leefwereld van leerlingen

Voor kinderen of ouders die niet 
gewend zijn om te lezen, lijkt een 
boek een op zichzelf staand iets. 
Laat zien dat boeken juist raken 
aan alle vlakken van het leven, 
zoals aan: 
• een hobby of interesse;  
•  een alledaagse bezigheid zoals 

koken of tuinieren;
•  een uitje, bijvoorbeeld naar een 

museum.

Laat ze elkaar voorlezen
Kinderen die zelfstandig 

kunnen lezen, vinden het leuk 
om anderen voor te lezen, 
bijvoorbeeld aan broertjes of 
zusjes, vriendjes of vriendinnetjes. 
Creëer die ruimte en laat ze zelf 
ontdekken.

Betrek ouders bij 
activiteiten

Als lezen thuis niet ‘gewoon’ is, 
biedt het onvoldoende houvast 
wanneer je zegt: ga eens naar 
de bibliotheek, of: lees eens 
voor. Betrek ouders met weinig 
leeservaring daarom meer 
bij leesactiviteiten. Nodig ze 
bijvoorbeeld uit om leerlingen te 
begeleiden bij een uitje naar de 
bibliotheek.

Tieners lezen graag over 
idolen

Tieners die boeken stom vinden, 
raken vaak toch enthousiast als 
ze een (auto)biografie van hun 
idool mogen lezen. Denk aan 
biografieën van voetballers of 
artiesten. Nouriya: “Naast meer 
plezier, bieden deze boeken 
inspiratie en perspectief.”

Maak van lezen een ritueel
Zelfstandig een 

leesmoment kiezen, is lastig 
tussen alle afleidingen. Maak 
er daarom een ritueel of vaste 
routine van, zodat het kind went 
aan vaker lezen en dit als leuke 
gewoonte gaat zien.

Een creatieve insteek: de 
verteltas

Caroline: “De verteltas is een 
leuke tas met een boek, een 
leeswijzer, gespreksstarters en 
spelletjes rond het thema van 
het boek. Leerlingen lenen de 
tas en hun ouders raken bij het 
boek betrokken via de tips in de 
leeswijzer. Voor het maken van 
de tassen nodigde ik ouders uit. 
Die maakten prachtige prints en 
borduursels op de tassen, waarop 
hun kinderen nu supertrots zijn!” 
Ook meedoen? Kijk op verteltas.nl.

Lees zelf ook met plezier!
Kinderen voelen het 

leesplezier van de ouders goed 
aan, zowel bij gewoon lezen als 
bij voorlezen. Geef dus het goede 
voorbeeld, blijf nieuwsgierig, laat 
je meeslepen en praat erover.

Thuis lezen is een belangrijke factor in de leesontwikkeling van leerlingen. Wat kun je als school doen om dit te 
stimuleren? IB’er voor taal en zorgleerkracht Caroline Sanders (Grote Beer) en docent Nederlands Nouriya Kaur 
(Edith Stein College) delen hun tips voor ouders. 

1 4 7

2

3

5

6

Zo help 
je de 

ouders 

Foto:  links Caroline, rechts Nouriya
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“Kies vooral 
een gedicht  
dat je zelf heel 
mooi vindt” 

Bette Westera

“Mijn moeder zat voorin de auto met drie 
gedichtenboekjes op schoot; mijn zusje en ik 
mochten om de beurt kiezen. Vanaf de achterbank 
riep ik: ‘Bladzijde 78!’ Ik wist precies waar het versje ‘De 
baard van Koning Dagobert’ stond. Op weg naar mijn 
grootouders aan de andere kant van het land, las mijn 
moeder onderweg gedichten voor, vooral van Annie 
M.G. Schmidt. We smulden ervan. Ik las later zelf ook 
graag voor aan mijn jongere broertje, zelfs toen hij 
al een tiener was. Voorlezen kan altijd, daar zit geen 
maximumleeftijd aan. 

Lezen voor de lijst op school vond ik helemaal niet 
erg. Ik hield juist van boeken, maar in 3 mavo was ik 
wel de enige. Gelukkig zag mijn leraar Nederlands dat: 
hij bracht me telkens een stapje verder. Hij had niet 
alleen oog voor wat ik wel en niet aankon; hij had er 
schik in. Zo gaf hij me ‘Het Mirakel’ van Mulisch. Ander 
werk van Mulisch zou je een 15-jarige niet snel laten 
lezen, maar dit was juist heel passend. 

Sommige mensen vinden poëzie duf of ingewikkeld. 
Ik denk zelf ook weleens: dit gaat mijn pet te boven. 
Lees dan liever een eenvoudig gedicht over een 
onderwerp dat je aanspreekt, bijvoorbeeld van 
dichters als Edward van de Vendel, Ted van Lieshout 
of Joke van Leeuwen. Kies iets wat je zelf heel mooi 
vindt. Jouw enthousiasme draag je over! 

Vul ook niet te veel in voor de leerlingen. Stel ze 
juist vragen en prikkel ze om zelf na te denken. Een 
gedicht kan zo een brug vormen en lucht geven aan 
lastige onderwerpen. In mijn bundel ‘Doodgewoon’ 
staat een gedicht over mummies in het oude Egypte. 
Een farao die overlijdt neemt zijn bezittingen en 
personeel mee naar het volgende leven. Dan vraag 
ik: ‘Wat zou jij ervan vinden als je werd gekozen om 
mee de grafkamer in te gaan? Zou je trots zijn of liever 
voor de eer bedanken?’ Zo breng je de gevoelens 
van leerlingen bij leven en sterven ter sprake. Laat ze 
vervolgens zelf bepalen wat ze daaruit meenemen.”  ✱

Wie is Bette Westera?
Bette Westera (62) won in 2020 
de Gouden Griffel met haar 
dichtbundel ‘Uit Elkaar’, over 
scheiden. Met haar gedichten 
wil ze zware onderwerpen 
lucht geven, maar: “Laat 
leerlingen wel zelf bepalen 
wat ze daaruit meenemen.”TE
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SCHRIJVERS OVER LEZEN
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‘Plezier is een voorwaarde  
om leeskilometers te maken’

Schoolleiders in gesprek via WhatsApp

Birthe Wolf (adjunct-directeur van De Vuurvlinder) en Lisanne Harteloh (directeur 
in opleiding bij Het Lichtbaken) gaan via WhatsApp in gesprek over leesonderwijs. 
Moeten leerlingen jeugdliteratuur lezen? Of mogen het ook stripboeken zijn?

 Ja, plezier is heel belangrijk. We kunnen ze 
wel een boek geven, maar ze niet dwingen 
om het daadwerkelijk te lezen. Uiteindelijk 
zijn stripboeken ook boeken met tekst 
en er zijn er best veel die pedagogisch 
verantwoord en op het juiste niveau zijn.  
Hoe zorg jij dat het leuk blijft?

Wij vinden het vooral belangrijk dat de leerlingen 
heel verschillende soorten teksten lezen: 
gedichten, recepten, kranten, boeken en ja, ook 
stripboeken! Op die manier blijft het leuk voor ze. 

Variatie in soorten teksten maakt dat er altijd wel 
íets is wat ze leuk vinden. Variatie in werkvormen 
zorgt ook voor de nodige afwisseling.

Wat voor werkvormen zijn dat?

Dat klinkt heel leuk. Lezen is er ook om te 
ontspannen. Wij hebben veel kinderen die uit 
het buitenland komen en die de Nederlandse 
taal nog moeten leren. Daarbij merk je dat 
plezier een voorwaarde is om überhaupt 
leeskilometers te maken. Je moet wel voor 
ogen houden dat ze lezen later echt nodig 
hebben. Het is heel belemmerend als je een 
doktersrecept of brief van de gemeente niet 
snapt. 

Bijvoorbeeld toneellezen: de tekst is als een script 
opgemaakt en de leerlingen lezen om beurten 
voor. Of groepslezen voor andere vakken, zoals 
aardrijkskunde. 

Ik vind het daarom ook belangrijk om het niveau 
individueel goed af te stemmen. Een te hoog of 
te laag niveau verstoort het plezier evengoed. We 
gaan daarom een aantal keren per jaar naar de 
bibliotheek en helpen de leerlingen het juiste boek 
te vinden op basis van zowel testresultaten als 
persoonlijke interesse. 

Wat is wat jullie betreft de belangrijkste 
voorwaarde voor de keuze? Vooral dat ze iets echt willen lezen. Neem een 

informatief boek over aardbevingen: als dat nou 
past bij de leerling is het toch prima ?

Klopt. Hoe meer je het aanbiedt, hoe normaler 
lezen wordt. Structuur kan ook helpen. Wij hebben 
vier keer per week leescircuit: een vast moment om 
te lezen. Dat zijn ze al helemaal gewend!

Daarbij blijft het denk ik wel goed om 
verschillende boeken aan te blijven bieden. Wij 
doen dat bijvoorbeeld via boekenpromotie in de 
klas of tijdens het weekjournaal. Veel aanbieden 
en veel erover praten!
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PRIKBORD

De Kwartiermakers zijn bij 
ons een groot succes! Kijk op 

lees15minutenperdag.nl
Tamara Stork, De Waterwilg

Onbekende 
volkszanger
Mijn vrouw zorgt voor alles, ook voor 
het leesvoer. Ik lees altijd met haar 
mee, want lezen verrijkt de geest, dat 
is bekend. Dus spitten we elke week 
de Libelle door. En de folder van Gall 
& Gall. In de VARAgids lees ik alleen 
de rubriek Buis & Haard. Laatst werd 
daarin iemand geïnterviewd die een 
bekende volkszanger wil worden. Heel 
interessant. ‘Wat is je favoriete boek?’, 
wilde de interviewer weten. ‘Ik heb nog 
nooit een boek gelezen’, antwoordde 
de nog onbekende volkszanger. ‘Welke 
krant lees je dan?’ ‘Ik heb niks met lezen.’ 
‘Ook niet een tijdschrift?’ ‘Nee, een 
tijdschrift is ook lezen.’ Ik ben blij dat 
mijn leerlingen er anders over denken.
Peer van het Zelfde, ISW Hoogeland

Voorlezen aan 
ouderen
Taal is een communicatiemiddel: 

het zorgt voor verbinding tussen 

mensen van verschillende 

culturen, en tussen jong 

en oud. In het kader van 

burgerschapsvorming zou je een 

voorleesproject kunnen starten 

in bijvoorbeeld het Willem 

Dreeshuis. Door ouderen voor te lezen, vergroten leerlingen 

niet alleen hun leesvaardigheid, maar maken ze ook buiten 

hun familiekring kennis met ouderen en hun denkbeelden.

René Schreuder, Heldring College

 Wij hebben de Woonstede-voorleesweek
Nina Smitz, Nutsschool Woonstede

Lezen is dromen met 
je ogen open
Leerling groep 8, Onze Wereld

TIP! Ik raad leerlingen 
‘Het Achterhuis’ van 
Anne Frank aan, 
omdat je met dit boek 
kunt relativeren wat 
ons in coronatijd 
overkomt.
Mary Meurs, ISW Irenestraat

Tekenen op Cosmicus

POETRY BATTLES
We hebben met een aantal 
eerste klassen deelgenomen 
aan het Haagse project ‘Poetry 
Battle’. Leerlingen werden 
door dichters begeleid bij het 
schrijven van poëzie. Een van 
onze leerlingen won met haar 
gedicht de derde prijs.
René Schreuder, Heldring College



D
115

INTERVIEW

door multimedia. Zo zijn er al boeken waarbij je zelf 
het einde kunt kiezen, boeken met een bijpassende 
playlist of een toegevoegd game-onderdeel, of 
boeken met filmfragmenten aan het begin van elk 
hoofdstuk.” 

Gaan deze nieuwe vormen het oude lezen 
vervangen? 
“Nee, ik denk dat we over dertig jaar nog steeds 
gewone boeken lezen, maar misschien is een boek 
dan wel een luxeproduct. Ik ben best positief over 
nieuwe vormen van boeken die kunnen ontstaan. 

Welke verschillen zijn er tussen offline en online 
lezen?  
“De algemene conclusie is dat je, wanneer je van 
papier leest, iets beter begrijpt dan wanneer je 
digitaal leest. Maar het is deels appels met peren 
vergelijken. Eigenlijk gaat het ook om het verschil 
tussen lineair lezen en het lezen van een tekst met 
hyperlinks. En het maakt uit of je het vanaf je telefoon 
leest, of vanaf een grote monitor. En of je moet 
scrollen of klikken. Er zijn veel variabelen. Dat maakt 
het lastig.” 
 
Zijn we – als gevolg van de digitale 
ontwikkelingen – minder gaan lezen? 
“Ik denk dat we nog evenveel lezen, zo niet meer. 
Het is alleen anders, meer fastfood-achtig. Ik bedoel 
daarmee dat we meer kleine brokjes tekst lezen. 
Een belangrijke vraag is dan natuurlijk: wat valt er 
onder lezen? Is lezen ook: je berichten bekijken in 
WhatsApp? Want dan lezen we behoorlijk veel. Het 
leesplatform Wattpad (zie kader, red.) is bijvoorbeeld 
ook heel populair onder jonge lezers die van 
fanfiction houden. Wat mij betreft is dat lezen, want 
er staan langere verhalen op. Het is wel een heel 
specifiek genre.” 

Hoe denk je dat de toekomst eruitziet qua lezen? 
“Ik hoop dat het niet alleen iets wordt wat ouderen 
doen. Daarvoor is het veel te waardevol. Lezen 
versterkt je empathie en begrip en je wordt er echt 
slimmer van. Je vergroot je woordenschat en daarmee 
dus ook je intelligentie. Ik denk dat er op termijn een 
hybride vorm van boeken zal komen, ondersteund TE
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Hoogleraar Eliane Segers over

De toekomst van lezen
We zijn 24/7 online. Lezen we echt zoveel minder? Of zorgen digitale media 
alleen voor een andere manier van lezen? En hoe ziet de toekomst van lezen 

eruit? Eliane Segers, hoogleraar lezen en digitale media, vertelt.

Misschien lezen we tegenwoordig 
wel meer. Het is alleen anders, 
meer fastfood-achtig

Bliep bliep....lezen we straks nog?

Ik denk dat er meer communities rond lezen 
zullen komen, zoals nu al gebeurt rond Wattpad. 
Waarschijnlijk zullen er ook meer apps komen met 
leesuitdagingen.”

Wat kunnen onderwijsprofessionals doen om de 
leesmotivatie van kinderen te vergroten?
“Scholen kunnen zorgen voor een rijke leesomgeving. 
Veel openbare bibliotheken worden wegbezuinigd 
en op scholen is het aanbod boeken vaak niet groot. 
Als er maar één exemplaar in de kast staat van een 
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Over lezen en digitale geletterdheid
Goed kunnen lezen vormt de basis van veel 21e 
eeuwse vaardigheden. Volgens Segers is online lezen 
weliswaar anders dan lezen op papier, maar de basis 
van het begrijpen van digitale teksten is begrijpend 
lezen. Onderzoek toont aan dat lezers die goed zijn in 
begrijpend lezen, vaak ook een grote woordenschat 
hebben. Leerlingen met een goede leesvaardigheid 
scoren ook hoog op informatievaardigheden. Omdat 
de basiskennis groter is, weten ze online de juiste 
documenten te vinden en begrijpen ze de informatie 
ook beter. Zwakkere lezers vinden een online tekst met 
veel links vaak te complex. Het begrip is lager dan bij 
een gestructureerde tekst zonder links. Segers denkt 
dat scholen er goed aan doen om blijvend in te zetten 
op begrijpend lezen. “Online lezen vraagt om kritisch en 
begrijpend kunnen lezen. Dit zijn vaardigheden die al in 
het curriculum zijn verwerkt, maar oefen bijvoorbeeld 
ook eens tijdens de zaakvakken met een digitale tekst. 
Dan werk je meteen aan digitale geletterdheid.”

Digitaal lezen 
Luisterboeken, all you can read-abonnementen 
voor e-books of digitale stripboeken zijn al volop 
verkrijgbaar, maar welke moderne vormen van 
lezen zijn nog meer de moeite waard?  
•  Wattpad.com is een wereldwijde community 

met verhalen waar lezers en schrijvers elkaar 
kunnen vinden. 

•  De bibliotheek in New York komt met Insta 
Novels en maakt het mogelijk klassieke 
literatuur te lezen via Instagramstories. Zie Nypl.
org/instanovels en Instagram.com/nypl.

•  Er worden steeds meer geanimeerde 
prentenboeken uitgebracht. Bereslim.nl 
heeft een educatief verantwoord aanbod dat 
bijdraagt aan de taalvaardigheid van jonge 
kinderen. 

•  De app Novel Effect maakt het mogelijk om 
kinderboeken te verrijken met een soundtrack 
en achtergrondgeluiden tijdens het voorlezen. 
Noveleffect.com (alleen in het Engels).

Leestip Meer weten over het effect van digitalisering op lezen en verhalen vertellen?  
Lees dan ‘Transmedia - Verhalen vertellen in het digitale tijdperk’ van Dan Hassler-Forest.

Welke belangrijke onderwerpen wil je verder 
onderzoeken? 
“Maryanne Wolf, een bekende taal- en 
leeswetenschapper uit Amerika, claimt dat we door 
digitale media de focus voor lezen kwijtraken. Dat we 
door alle afleiding niet meer komen tot diep lezen. 
Ik zou dit graag willen onderzoeken, want het is nog 
niet wetenschappelijk aangetoond.” ✱

Ik denk dat er meer communities 
rond lezen zullen komen, zoals nu 
al gebeurt rond Wattpad

‘Schaf de boekbesprekingen af en kies 
andere werkvormen waarin kinderen hun 

enthousiasme over een boek kwijt kunnen.’ 
Gea van der Nagel, KC Bamboe

Over Eliane Segers
Eliane Segers is hoogleraar lezen en digitale media 
aan de Faculty of Behavioural, Management and 
Social Scienes aan de Universiteit Twente. Deze 
leerstoel is opgericht op initiatief van Stichting 
Lezen. Daarnaast is ze hoogleraar leren en 
technologie aan het Behavioural Science Institute 
van de Radboud Universiteit en wetenschappelijk 
directeur van het Expertisecentrum Nederlands.  

Onderzoeksgebieden waaraan zij momenteel werkt:
•    Voor de allerjongste kinderen wordt onderzocht 

in hoeverre een digitale thuisomgeving bijdraagt 
aan het leren lezen. “Met de komst van tablets 
en apps is er veel mogelijk als het gaat om 
letters leren, maar draagt het ook bij aan de 
geletterdheid?”

•    Voor beginnende lezers is er de app Leesturbo 
(onderdeel van de methode  Veilig leren lezen van 
Zwijsen). “Op basisscholen onderzochten we hoe 
deze app het beste kan worden ingezet in de klas.”

•    In de bovenbouw van het primair onderwijs loopt 
onderzoek naar het lezen van online teksten met 
hyperlinks. “Dit is een leesvaardigheid die nu nog 
te weinig in het onderwijs zit. Je moet als lezer 
van online teksten zelf de inhoud construeren. 
Waar kom je terecht als je op een link klikt en hoe 
kom je weer terug naar de oorspronkelijk tekst?”

•    Voor vmbo’ers zijn speciale onderzoekslaboratoria 
ontworpen waar ze mogen experimenteren 
met het vak natuurkunde. “Leerlingen hebben 
de neiging gelijk aan een proefje te beginnen, 
zonder eerst de bijbehorende informatie te lezen. 
Maar hoe ver komen zij zonder de juiste kennis? 
Wij proberen ze te stimuleren de informatie wel 
te lezen.”

 Tip van Eliane
Maak een top tien van meest 
gelezen boeken, prijs die aan 
met posters en zorg dat ze 
fysiek aanwezig zijn, maar 
leen ze digitaal uit.

IInstapoëzie 
Wist je dat dichters heel populair zijn onder 
jongeren op Instagram? Veel van de best 
verkopende dichtbundels zijn tegenwoordig 
van Instadichters. Neem bijvoorbeeld 
@larsvdwerf (23.600 volgers), @reneoskam 
(32.100 volgers) @merelmorre (10.400 
volgers) en @liefleven (243.000 volgers).

populair boek en dat is net uitgeleend, schiet dat niet 
op. Ik zou wensen dat scholen meer gebruikmaken 
van het digitale aanbod. Maak een top tien van meest 
gelezen boeken, prijs die aan met posters en zorg dat 
ze fysiek aanwezig zijn, maar leen ze digitaal uit. Op 
die manier kan iedereen ze lezen. Dat is zo belangrijk, 
want lezen is de basis van alles.”
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De mediatheek/studieplek/boekenhoek is een belangrijke plek waar leerlingen in aanraking 
komen met boeken en waar ze verleid kunnen worden om te lezen. 
 
➜ Ben je tevreden met je mediatheek? 
➜ Wil je weten of het beter kan?  
 

 

QUICKSCAN MEDIATHEEK

Stuur een mail naar lucasleest@lucasonderwijs.nl. De eerste drie inschrijvers krijgen vijf mooie titels 
voor de mediatheek cadeau.  

Vraag nu de quickscan aan voor jouw mediatheek. In een uur krijg je de frisse blik van een 
(mede)boekenprofessional en belangrijke tips voor: 

➜ het up-to-date brengen van je mediatheek 
➜ het afscheid nemen van bepaalde boeken (dat mag ook!) 
➜ de beste titels binnen bepaalde thema’s 
➜ het aantrekkelijk presenteren van je boeken
➜ het leuk maken van je mediatheek voor beginnende lezers


