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1. Summary

There are many reasons why students should read more. When students read, they
train their brain, they will get smarter and they will be able to concentrate longer. In
order to stimulate reading motivation, multiple measures can be taken. First of all, the
students need help selecting a book. There should be many different book choices
within the school and there should be a person present to help the students find the
right book. This can be a teacher or a school librarian. Secondly, the school needs to
schedule time for reading in the timetable of the students. In this way students will read
more often and they will experience a positive spiral. It will also cause structure. This
time for reading can also be done in the Dutch lessons, but there are many other things
that need to be done during those lessons. After a student has selected and read the
book, he or she will need to react to it. They will truly understand the book when they
talk about it. During this discussion, the teacher can also recommend other books. If the
book that a student wants to read is too complicated for the student, they will need
more help from other people to understand it. When they get support, they will feel
more competent. The entire school needs to motivate students to read, because reading
is part of every subject. It is not only the job of the teacher who teaches Dutch, but it is
the job of the entire school. If one teacher talks badly about reading, this will have a
negative impact on the student. For students who have trouble reading, for example
because they have dyslexia, audio books are an option. The Dutch teacher does need to
decide what he wants for the students. Does the teacher want them to read a book or get
to know the literature and writing style?
In our interview with Gerdineke van Silfhout, she told us that they are trying to make
reading motivation part of the curriculum. Motivation is not something one can force,
but there are measures that can be taken to stimulate the motivation. If schools are
obligated to take those measures, reading can be stimulated. It will also make sure that
every school takes that minimum of measures. Right now, every school takes different
measures, if they take measures at all. With making reading motivation part of the
curriculum, the problem will be handled on a national scale.
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2. Voorwoord

“Achttien organisaties uit de sectoren onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid roepen op tot
een leesoffensief” , schrijft de NOS.1 “‘Lezen is een basisbehoefte’: manifest luidt de
noodklok over leesbeleid op scholen”, aldus de Volkskrant.2
We kunnen er niet meer omheen, Nederlandse jongeren lezen steeds minder.
Wij, Nora Stokvis en Anne-Sophie van Halsema, vroegen ons af hoe dit komt, want lezen
is iets wat wij beiden graag doen. Zelf hebben wij ook gemerkt dat we nu minder lezen
dan een aantal jaar geleden, vooral sinds we op de middelbare school zitten, pakken we
minder vaak een leesboek. We zijn daarom benieuwd naar het antwoord op de vraag
waarom er minder gelezen wordt door de middelbare scholieren. Ook zijn we er
benieuwd naar of er mogelijkheden zijn om jongeren weer enthousiast te maken voor
het lezen van romans.

Dit onderzoek is vooral gericht op docenten en scholen. Wij hopen dat zij de
aanbevelingen die wij gaan doen in praktijk zullen brengen en zo meer jongeren zullen
motiveren om te lezen.
Nora heeft de onderwerpen over de omvang, de oorzaken en het te voeren beleid
aangepakt. Sophie heeft de gevolgen en het gevoerde beleid bekeken. Wel hebben elkaar
wel geholpen. Allebei hebben we ons dus verdiept in de diverse delen van de
hoofdstukken.

Wij willen graag onze begeleider Sylvia Nieuwenbroek bedanken voor haar geweldige
ondersteuning tijdens dit project. Zelf is zij ook docent Nederlands. Ze heeft ons veel
geholpen en zij heeft ons inzicht gegeven in wat docenten Nederlands zelf al allemaal
proberen te doen om jongeren te motiveren om te lezen. Zo is ze graag vaak actief bezig
met literatuur en leesbevordering in haar lessen. Hier heeft ze echter in de praktijk niet
altijd de tijd voor. Doordat onderzoek naar leesbevordering in de vrije tijd moet worden
gedaan, haken andere docenten af.
Daarnaast willen we Petra Hoving bedanken voor de informatie over de
leesbevorderingsactiviteiten op onze school. En ten slotte willen we Gerdineke van
Silfhout, Inouk Boerma en Eliane Segers bedanken voor de informatie die zij hebben
gegeven tijdens de interviews.
Nora Stokvis en Anne-Sophie van Halsema
Hilversum, 15 december 2020

1NOS. (2020, 13

oktober). Kinderen lezen steeds slechter, nieuwe oproep tot leesoffensief.
https://nos.nl/artikel/2352094-kinderen-lezen-steeds-slechter-nieuwe-oproep-tot-leesoffensief.html

2

Spaaij, Z. (2020, 13 oktober). ‘Lezen is een basisbehoefte’: manifest luidt de noodklok over leesbeleid op scholen. de
Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/lezen-is-een-basisbehoefte-manifest-luidt-denoodklok-over-leesbeleid-op-scholen~bdca72c4/
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3. Inleiding

Zoals al in het voorwoord is verteld doen wij dit onderzoek omdat wij merken dat
jongeren steeds minder gaan lezen en er ook steeds minder motivatie voor lijken te
hebben. Wij willen kijken of we een aanpak kunnen bedenken om jongeren aan het
lezen te krijgen. Onze hoofdvraag is:
“Wat kan of zal er moeten veranderen in het voortgezet onderwijs om lezen
onder jongeren meer te bevorderen?”
1.
2.
3.
4.
5.

Hoe groot is de dalende leesmotivatie?
Waarom zijn Nederlandse jongeren minder gaan lezen?
Wat zijn de gevolgen van het minder lezen door de Nederlandse jongeren?
Wat wordt er al gedaan tegen de dalende leesmotivatie?
Welke maatregelen kunnen er genomen worden om de dalende leesmotivatie
tegen te gaan?

We hebben veel bronnenonderzoek gedaan en we hebben verschillende interviews
gehouden. Deze interviews hebben we gehouden met Gerdineke van Silfhout, Inouk
Boerma en Eliane Segers.
- Gerdineke van Silfhout is leerplanontwikkelaar voor het vak Nederlands.
- Inouk Boerma is docent en onderzoeker aan de Hogeschool IPABO.
- Eliane Segers is bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale Media bij Stichting lezen.

Allereerst staat in het volgende hoofdstuk een lijst met veelgebruikte begrippen en hun
betekenissen. Daarna zullen wij uitleggen wat leesmotivatie inhoudt. Hierna vertellen
we over de omvang van de ontlezing en de dalende leesmotivatie. We zullen vervolgens
ingaan op de tijdsbesteding en de leesmotivatie bij jongeren. Bij het hoofdstuk over de
omvang van de dalende leesmotivatie zullen wij gaan inzoomen op de leeftijdsgroep 13 19 jaar. Bij de omvang zullen wij ook uitleggen hoe de leesontwikkeling van een kind
eruitziet. Daarna kijken we naar de oorzaken die ervoor zorgen dat jongeren
minder/niet lezen en waarom jongeren juist wel lezen. Vervolgens gaan we kijken naar
de gevolgen van het niet en wel lezen. Hierna kijken we naar het gevoerde beleid, we
kijken naar de huidige situatie rond leesbevordering. Wat doen overheid, scholen en
docenten al om lezen te bevorderen? Daarna gaan we kijken naar het te voeren beleid, in
dit hoofdstuk kijken we naar de maatregelen die scholen en de leraren kunnen nemen
om leesmotivatie te bevorderen. Tot slot zullen wij een aanbeveling schrijven over hoe
scholen lezen beter kunnen aanpakken. Deze conclusie zal gebaseerd zijn op ons
bronnenonderzoek en de verschillende interviews die we hebben gehouden. We hebben
gekozen voor een bronnenonderzoek, omdat er al heel veel onderzoeken zijn
uitgevoerd naar lezen en leesmotivatie. Daarom is er al veel over te vinden en kunnen
we veel informatie opzoeken. We hebben ook gekozen voor interviews, omdat er veel
experts bezig zijn met dit onderwerp. Deze mensen houden zich al jaren bezig met dit
belangrijke onderwerp en ze kunnen ons goede inzichten geven en ons van recente
informatie voorzien.
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4. Definities

Hier volgen diverse definities die belangrijk zijn:

Diep lezen:

Het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken.

Bron: Onderwijsraad3
Empathie:

Het vermogen om je in anderen te kunnen inleven.

Bron: Lezen.nl4

Extrinsieke leesmotivatie:

Lezen om sociale bevestiging te krijgen van anderen of om het beter te doen dan
anderen.

Bron: DUO onderwijsonderzoek Stichting Lezen5
Fictie:

Een verzonnen verhaal. Fictie heeft een andere status dan onwaarheid of onjuistheid:
hoewel mensen die met fictie in aanraking komen meestal weten dat wat ze lezen niet
echt is, zijn zij toch bereid om hier (tijdelijk) in mee te gaan.

Bron: Stichting Lezen6

Intrinsieke leesmotivatie:

Lezen uit nieuwsgierigheid, lezen om op te gaan in een verhaal.

Bron: DUO onderwijsonderzoek Stichting Lezen7

De onderwijsraad. (2019). Lees! Een oproep tot een leesoffensief. Geraadpleegd 31-08-2020 van
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2019/06/24/leesadvies

3

Eijnden, van den, J. (2017). Wat doet het boek. Stichting Lezen. Geraadpleegd op 7 oktober 2020 van
https://www.lezen.nl/nl/publicaties/wat-doet-het-boek
4

DUO onderwijsonderzoek, Woud, van der, L., & Elphick, E. (2017). Leesmotivatie Nederlandse kinderen en jongeren.
Stichting Lezen. Geraadpleegd 31-08-2020 van https://www.lezen.nl/nl/publicaties/de-leesmotivatie-vannederlandse-kinderen-en-jongeren
5

Eijnden, van den, J. (2017). Wat doet het boek. Stichting Lezen. Geraadpleegd van
https://www.lezen.nl/nl/publicaties/wat-doet-het-boek
6

DUO onderwijsonderzoek, Woud, van der, L., & Elphick, E. (2017). Leesmotivatie Nederlandse kinderen en jongeren.
Stichting Lezen. Geraadpleegd 31-08-2020 van https://www.lezen.nl/nl/publicaties/de-leesmotivatie-vannederlandse-kinderen-en-jongeren
7
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Laaggeletterdheid:

De overheid heeft een niveau van leesvaardigheid vastgesteld dat geldt als het
minimum om volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren.
Dat niveau wordt aangeduid met 2F. Volwassenen die dit niet halen, gelden als
‘laaggeletterd’. Bij jongeren tot 18 jaar spreken we niet van laaggeletterd, maar van
een ‘taalachterstand’. Zij zijn namelijk nog bezig met het verwerven van lees- en
schrijfvaardigheden. Leerlingen met een taalachterstand hebben wel een grote kans
om later laaggeletterd te worden.

Bron: De onderwijsraad8
Leesattitude:

Leesattitude is de stabiele en affectieve houding tegenover lezen, die gevormd is door
eerdere leeservaringen en die richting geeft aan toekomstig leesgedrag.

Bron: Stichting Lezen9
Leesgedrag:

De hoeveelheid tijd die mensen besteden aan het lezen, en de manier waarop ze lezen.
Het leesgedrag is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de moeilijkheidsgraad
van de tekst, het soort tekst, de concentratie, de leesvaardigheid, de leesattitude en
leesmotivatie.

Bron: Stichting Lezen 10
Leesmotivatie:

Leesmotivatie wordt onder andere onderscheiden in intrinsieke motivatie (die
voortkomt uit de persoon zelf, bijvoorbeeld plezier beleven) en extrinsieke motivatie
(die ontstaat vanuit een externe bron, zoals succes op school).

Bron: Leesmonitor11
Leesvaardigheid:

Het begrijpen, gebruiken, reflecteren en betrokken zijn bij geschreven teksten om je
doelen te bereiken, je kennis en potentieel te verruimen, en deel te nemen aan de
maatschappij. Naast decoderen en letterlijk begrijpen, houdt leesvaardigheid ook in

De onderwijsraad. (2019). Lees! Een oproep tot een leesoffensief. Geraadpleegd 1-09-2020 van
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2019/06/24/leesadvies

8

Stalpers, C. (2020). De leeswereld van jongeren en jongvolwassenen. Stichting Lezen. Geraadpleegd van
https://issuu.com/stichtinglezen/docs/de_leeswereld_van_jongeren_en_jongvolwassenen_2020/1?ff&showOtherPu
blicationsAsSuggestions=true
9

10 Stichting Lezen. (2020a). Definities | Leesmonitor. Geraadpleegd op 7 september 2020, van
https://www.leesmonitor.nu/nl/definities

Stichting Lezen. (2020a). Definities | Leesmonitor. Geraadpleegd op 7 september 2020, van
https://www.leesmonitor.nu/nl/definities
11
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interpreteren en reflecteren, en het vermogen om lezen te gebruiken om je doelen in
het leven te bereiken.

Bron: PISA 200912
Literatuur:

Een geschreven fictief verhaal dat literaire status geniet. Er bestaat geen consensus
over wat literatuur precies is, maar meestal worden met literatuur fictieve werken
bedoeld waarin complexere (meer uitgewerkte) karakters en verhalen centraal staan;
en waarin niet alleen de inhoud van het verhaal belangrijk is, maar ook de vorm en
stijl van dit verhaal

Bron: Stichting Lezen13
OESO:

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Bron: Encyclo14
Ontlezing

De verminderde aandacht voor het lezen als vorm van vrijetijdsbesteding.

Bron: Ensie15
PISA:

PISA is een afkorting voor Programme for International Student Assessment. Het is een
internationaal vergelijkend onderzoek dat de vaardigheden en kennis in wiskunde,
natuurwetenschappen en lezen van 15-jarigen test. Ongeveer 80 landen doen mee
met PISA. Het onderzoek staat onder toezicht van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Bron: PISA16

Malij-Muller, C. (2017). Beter lezen, meer weten. Geraadpleegd van
https://www.leraar24.nl/app/uploads/docentonderzoek-Atlas-College-Malij-Beter-lezen-meer-weten.pdf

12

Eijnden, van den, J. (2017). Wat doet het boek. Stichting Lezen. Geraadpleegd van
https://www.lezen.nl/nl/publicaties/wat-doet-het-boek
13
14

Encyclo. (2019). Encyclo. Geraadpleegd op 7 september 2020, van https://www.encyclo.nl/begrip/OESO

Ensie. (2017, 15 juni). Ontlezing - de betekenis volgens Woordenboek van Neologismen.
https://www.ensie.nl/neologismen/ontlezing

15

PISA. (2019). Wat is PISA? – PISA Nederland. Geraadpleegd op 7 september 2020, van https://www.pisanederland.nl/wat-is-pisa/
16
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Skimmen/ scannen/ oppervlakkig lezen

Bij skimmen scrolt de lezer door een tekst en scant vluchtig hele alinea’s om zo snel
mogelijk de hoofdboodschap te destilleren.

Bron: Onderwijsraad17
Vrije tijd:

Hier rekenen we de vrije tijd, de tijd die besteed wordt aan mediagebruik, sociale
contacten, hobby's cultuurdeelname, sport, uitstapjes, horeca en feestjes, en
simpelweg niets doen.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau18
Young Adult-/jongerenliteratuur:

Boeken voor jongeren. (Leeftijd ongeveer tussen de 12 en 18 jaar. )‘’Deze boeken
sluiten aan op de belevingswereld van tieners, maar zijn geschreven met 'volwassen'
literaire middelen - en vormen zo de ideale brug.’’

Bron: Stichting Lezen19

De onderwijsraad. (2019). Lees! Een oproep tot een leesoffensief. Geraadpleegd 31-08-2020 van
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2019/06/24/leesadvies

17

SCP, Wennekers, A., Roeters, A., van den Broek, A., & Pulles, I. (2018). De sociale staat van Nederland 2018- Vrije tijd.
Geraadpleegd op 8 september 2020, van https://digitaal.scp.nl/ssn2018/vrije-tijd/

18

Stichting Lezen. (2015). Young Adult als brug | Leesmonitor. Geraadpleegd op 5 september 2020, van
https://www.leesmonitor.nu/nl/young-adult-als-brug
19
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5. Hypothese

Wij denken dat als scholen nieuwe maatregelen nemen om het lezen van jongeren te
stimuleren, dat jongeren gemotiveerder zullen zijn om te lezen. Hierdoor zal hun
leesmotivatie ook toenemen.
Nieuwe maatregelen om lezen te stimuleren → vaker lezen

Dit denken wij omdat mensen eerder geneigd zijn om iets te doen als ze het leuk
vinden, zo zal dat ook met lezen het geval zijn. Als scholen leerlingen met andere
maatregelen enthousiast maken over lezen, dan zullen ze vaker gaan lezen en zullen ze
beter worden en het leuker vinden.
Zelf hebben wij namelijk ook gemerkt dat als iemand ons enthousiast vertelt over een
boek, we eerder geneigd zijn dit boek te gaan lezen. Op het voortgezet onderwijs
worden er wel activiteiten ondernomen om jongeren te motiveren om te lezen. Er is
echter geen collectieve aanpak en docenten die wel proberen jongeren te motiveren
hebben hier vaak te weinig tijd voor. Ook hebben wij gemerkt dat, in ieder geval op
onze school, lezen niet door iedereen genoeg wordt gestimuleerd.
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6. Omvang van de dalende leesmotivatie
Hoe groot is de dalende leesmotivatie onder jongeren?

In het volgende hoofdstuk gaan we kijken naar de omvang van de dalende leesmotivatie.
Dit zullen we doen door eerst te kijken naar de leesontwikkeling van een kind. Hiervoor
hebben we het boek ‘Jeugdliteratuur en didactiek’ gebruikt. Daarna gaan we kijken naar
de dalende leesmotivatie bij de Nederlandse bevolking. Vervolgens zoomen we in op
jongeren en zullen we de leesmotivatie van de Nederlandse jeugd vergelijken met die
van de jongeren in het buitenland. Ten slotte richten we ons verder op de Nederlandse
jongeren.

6.1 Doorgaande leeslijn

De doorgaande leeslijn laat het verloop van de leesontwikkeling van een kind zien. Deze
leeslijn komt uit het boek “Jeugdliteratuur en didactiek”.

Ontluikende geletterdheid
Een kind in de peuterfase (1 tot 3 jaar) leest voornamelijk aanwijsboeken. Deze boekjes
staan dicht bij de ontwikkeling van de peuter. Peuters leren al een paar woorden of
korte zinnen die ze kunnen zeggen. De kinderen komen in een fase van ontluikende
geletterdheid. Ouders hebben in deze fase een grote rol. Ouders lezen de kinderen voor,
ze kunnen zelf boeken lezen en hiermee het goede voorbeeld geven. Ook kunnen ze met
hun kind over boeken praten en ze nieuwe boeken aandragen. Een kind dat thuis vaak is
voorgelezen en vaak in contact is gekomen met boeken heeft een grotere kans om een
enthousiaste lezer te worden.
Beginnende geletterdheid
Een kind tussen de 4 en de 7 jaar komt in de fase van de beginnende geletterdheid. De
kinderen gaan zich oriënteren op de geschreven taal en herkennen ook de functie
hiervan. Ze leren het alfabet en leggen het verband tussen gesproken en geschreven
taal. In deze fase lezen de kinderen vooral prentenboeken, sprookjes en realistische
verhalen. Deze boeken zorgen voor herkenning en voor inzicht in hun eigen leven. Deze
boeken zorgen ook voor een sociaal inzicht, dit komt doordat veel van de boeken over
vriendjes gaan. Verder leert het kind in deze fase makkelijke woorden te verklanken en
klanken omzetten in woorden. Doordat het technische lezen nog heel veel cognitieve
inspanning vraagt, kan dat ten koste gaan van het leesplezier.

Gevorderde geletterdheid
Een kind tussen de 8 en de 11 jaar komt terecht in de fase van de gevorderde
geletterdheid. In deze fase gaat het kind het lezen veel gebruiken voor bij het leren. Op
school wordt veel gebruik gemaakt van abstracte en complexe teksten, hiervoor moet
de leesvaardigheid goed zijn.
In deze fase lezen de kinderen graag boeken die het tot nadenken zetten en die de
grenzen van goed en kwaad verkennen De kinderen kunnen zich steeds beter inleven in
personages, deze emotionele betrokkenheid is belangrijk voor de leesmotivatie.
Voor kinderen rond de 7 en de 8 zijn boekenseries erg fijn. Een voorbeeld van deze
series zijn de boeken over Geronimo Stilton. Dit soort series geeft de lezertjes een
zekerheid dat het een boek is dat ze aankunnen. De herhaling van het taalgebruik en de
opbouw zorgen ervoor dat de boeken herkenbaar zijn. Hierdoor zien ze meer details en
deze
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zorgen ervoor dat hun leesvaardigheid toeneemt, en dat hun leesvertrouwen beter
wordt.
Als de kinderen het patroon in de boeken gaan doorzien gaan ze door naar wat
uitdagendere boeken, dit is meestal rond de 9 en 10 jaar. Series waarin de personages
ontwikkelingen doormaken. In deze fase gaan de kinderen ook meer verschil zien
tussen de echte wereld en de boekenwereld. Ze leven vaak goed met de personages
mee, hierdoor worden ze empathischer en kunnen ze anderen goed begrijpen en
inschatten. Ook gaan kinderen woordspelingen begrijpen.
Als kinderen in de fase van gevorderde geletterdheid vooral lezen om te leren, zal de
leesmotivatie afnemen. Dit kan als gevolg hebben dat de kinderen lezen gaan vermijden
of er zelfs helemaal mee stoppen.

Overstap naar middelbare school
De jongeren zijn tussen de 12 en de 16 jaar. Als jongeren van het primair onderwijs naar
het voortgezet onderwijs gaan, komen er veel lichamelijke, psychologische en sociale
veranderingen. Dit vraagt om aandacht en om energie. De middelbare school werkt
anders dan de basisschool. De jongeren krijgen huiswerk en er komen ook steeds meer
privéactiviteiten, zoals afspreken met vrienden. Veel jongeren geven in deze fase niet
hun voorkeur aan lezen maar aan andere activiteiten. Zo kwam uit het onderzoek OECD
uit 2010 dat de helft van de 15-jarigen nooit of bijna nooit las in hun vrije tijd. Dit noem
je a-geletterdheid: “jongeren kunnen wel lezen, maar doen dit niet.” Het lezen raakt dan
in een negatieve spiraal. Hierover later meer.
Jongeren lezen in deze fase boeken over uitdagingen die ze zelf meemaken, zoals
boeken over de persoonlijke identiteit.
16 tot 20 jaar
De jongeren tussen de 16 en de 20 jaar hebben ook nog veel andere tijdsbestedingen
waar lezen mee moet concurreren. Jongeren zitten veel online en op sociale media. In
deze fase zit er veel diversiteit binnen de leesvoorkeuren en de leesniveaus. Ook in deze
fase hebben de lezers graag boeken over uitdagingen die ze zelf meemaken. Ook lezen
ze boeken over sociale, politieke of maatschappelijke thema’s. Op school lezen de
jongeren volwassenenliteratuur.20

20 Kamp, I., de Jong-Slagman, J., & van Duijvenboden, P. (2019). Jeugdliteratuur & didactiek. Bussum, Nederland:
Uitgeverij Coutinho.
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6.2 Nederlandse bevolking

Bron 1: Leestijd van verschillende bronnen, naar achtergrondkenmerken, in 201321

Bron 2: Leestijd van verschillende bronnen, naar achtergrondkenmerken, in 201822
Sociaal Cultureel Planbureau. (2019, 19 december). Leestijd van verschillende bronnen, naar
achtergrondkenmerken, in 2013 [Grafiek]. Trends in Media: Tijd. https://digitaal.scp.nl/trends-inmediatijd/lezen/#:~:text=De%20gemiddelde%20leestijd%20op%20een,een%20verschil%20van%204%20minuten
21

22 Sociaal Cultureel Planbureau. (2019, 19 december). Leestijd van verschillende bronnen, naar
achtergrondkenmerken, in 2013 [Grafiek]. Trends in Media: Tijd. https://digitaal.scp.nl/trends-inmediatijd/lezen/#:~:text=De%20gemiddelde%20leestijd%20op%20een,een%20verschil%20van%204%20minuten
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Boeken
In bron 1 en 2 is de dagelijkse leestijd van de verschillende leeftijdsgroepen te zien.
Bron 1 is de dagelijkse leestijd van 2013 en bron 2 is de dagelijkse leestijd van 2018. De
groep 13-19 las in 2013 9 minuten per dag een boek. Dit is in 2018 8 minuten. De
leeftijdsgroep 20-34 las in 2013 7 minuten, dit is hetzelfde gebleven in 2018. De groep
35 tot 49 las in 2013 8 minuten een boek en dit is in 2018 gestegen naar 9 minuten per
dag. De leeftijdsgroep 50-64 las in 2013 16 minuten per dag een boek en in 2018 is dit
13 minuten. De leeftijdsgroep van 65 en hoger las in 2013 25 minuten per dag een boek
en in 2018 was dit 24 minuten.

Tijdschriften
In 2013 lazen jongeren tussen de 13 en de 19 6 minuten per dag een tijdschrift. Dit is in
2018 nog 1 minuut. De mensen van 20-34 lazen in 2013 2 minuten een tijdschrift en in
2018 is dit nog 1 minuut. De leeftijdsgroep 35 tot 49 las 4 minuten en in 2018 waren dit
3 minuten. De groep van 50 tot 64 las 8 minuten per dag een tijdschrift en in 2018 was
dit gedaald naar 5 minuten. De 65+ groep las in beide jaren 11 minuten per dag een
tijdschrift.

Dagbladen
De groep van 13-19 las 5 minuten per dag een dagblad in 2013 en in 2018 was dit 1
minuut. De leeftijdsgroep van 20-34 las in 2013 5 minuten en in 2018 waren dit er 3. De
mensen in de groep 35-49 lazen in 2013 10 minuten en dit was in 2018 7 minuten. 5064 las in 2013 25 minuten per dag dagbladen en dit was in 2018 18 minuten. De 65+
groep las in 2013 40 minuten per dag dagbladen en in 2018 41 minuten.

Huis-aan-huisblad, gemeente-/wijkkrant
De groepen 13-19, 20-34 en 35-49 lazen zowel in 2013 als in 2018 0 minuten aan huisaan-huisbladen, gemeente-/wijkkranten. De leeftijdsgroep 50-64 deed dit in 2013 2
minuten per dag en in 2018 1 minuut per dag. De groep 65+ las in 2018 3 minuten per
dag huis-aan-huisbladen, gemeente-/wijkkranten en dit was in 2018 2 minuten.

Overig lezen
De groep 13-19 deden in 2013 2 minuten aan overig lezen, dit was in 2018 2 minuut. De
groep 20-34 las 1 minuut en dit is gelijk gebleven in 2018. De groep 35-49 deed in 2014
3 minuten per dag aan overig lezen en dit was in 2018 1 minuut. De leeftijdsgroep 50-64
las 5 minuten en dit was in 2018 3 minuten. De 65+ groep besteedden in 2013 4
minuten aan overig lezen per dag en dit was in 2018 3 minuten.23
Bij elke leeftijdsgroep is dus de leestijd afgenomen. Toch valt het op dat de daling het
sterkst is bij jongeren. Dit is een groot probleem. Daarom gaan we vanaf hier inzoomen
op jongeren.

Schaper, J., Wennekers, A., & de Haan, J. (2019). Lezen. Geraadpleegd op 15 september 2020, van
https://digitaal.scp.nl/trends-inmediatijd/lezen/#:~:text=De%20gemiddelde%20leestijd%20op%20een,een%20verschil%20van%204%20minuten
23
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6.3 Nederlandse jongeren in vergelijking met het buitenland

PISA staat voor Programme for International Student Assessment. PISA doet
internationaal onderzoek naar de vaardigheden en kennis van 15-jarigen op
verschillende gebieden. Er deden in 2018 77 landen mee aan het PISAonderzoek. PISA doet ook onderzoek naar de leesattitude en leesvaardigheid
van 15-jarigen. Elke 3 jaar wordt dit PISA-onderzoek gedaan. 24
De index van dit onderzoek loopt tussen -3 en 3. Als het cijfer positief is dan
vinden de jongeren het lezen leuk, en een negatief cijfer houdt in dat de
jongeren het lezen niet leuk vinden. Hoe negatiever, hoe slechter.25

6.3.1 Leesattitude
Europa

Bron 3: Europese Top 10 leesattitude in gemiddelde scores26

In bron 3 is de leesattitude-score van 10 best presterende landen te zien. Nederland is
onderaan erbij gezet, zodat het makkelijk vergeleken kan worden. Nederland heeft een
score van -0,57. Dit betekent dat Nederland helemaal onderaan de lijst staat. In 2009
was de score nog -0,32. In afbeelding 3 zie je de beste 10 in vergelijking met Nederland.
Net boven Nederland staan Noorwegen (-0,51), België (-0,44), Denemarken (-0,37),
Zweden (-0,31), Duitsland( -0,29), Finland (-0,25) en het Verenigd Koninkrijk (-0,21).27
PISA. (2019). Wat is PISA? – PISA Nederland. Geraadpleegd op 7 september 2020, van https://www.pisanederland.nl/wat-is-pisa/
24

Stichting Lezen. (2019a). Leesplezier kinderen | Leesmonitor. Geraadpleegd op 7 september 2020, van
https://www.leesmonitor.nu/nl/leesplezier-kinderen
25

26Stichting Lezen. (2019a). Leesplezier

kinderen | Leesmonitor. Geraadpleegd op 7 september 2020, van
https://www.leesmonitor.nu/nl/leesplezier-kinderen

27Stichting Lezen. (2019a). Leesplezier

kinderen | Leesmonitor. Geraadpleegd op 7 september 2020, van
https://www.leesmonitor.nu/nl/leesplezier-kinderen
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Wereld

Bron 4: Wereld Top 10 leesattitude in gemiddelde scores28

Ook als de landen van buiten Europa mee worden geteld hangt Nederland nog
bijna helemaal onderaan de lijst. Nederland ligt op de 77e plek van de 77. Dit
is dus helemaal onderaan de lijst. Dit is te zien in bron 4.

6.3.2 Leesvaardigheid

Nederland stond in 2015 op de vijftiende plek in de ranglijst. Dit was in 2018 gezakt
naar de 26e plek. Er deden 77 landen mee aan het onderzoek.
Europa

Bron 5: Europese top 10 PISA in gemiddelde scores29

28Stichting Lezen. (2019a). Leesplezier

kinderen | Leesmonitor. Geraadpleegd op 7 september 2020, van
https://www.leesmonitor.nu/nl/leesplezier-kinderen

Stichting Lezen. (2019b). Leesprestaties kinderen | Leesmonitor. Geraadpleegd op 15 september 2020, van
https://www.leesmonitor.nu/nl/leesprestaties-kinderen

29
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Tijdens de het onderzoek kwam er een OESO-gemiddelde tot stand. Het OESOgemiddelde is het gemiddelde van de landen die behoren tot de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het betreft hier een ongewogen
gemiddelde van alle beschikbare landen, waarbij elk land even zwaar weegt.30
Hierboven in bron 5 zie je de OESO scores van meerdere landen. Het OESO-gemiddelde
van Europa was 492, het gemiddelde van Nederland was 485. Dit was de eerste keer dat
Nederland onder het gemiddelde zakte. In bron 5 zie je de top 10 scores en Nederland
ter vergelijking.31
Wereld

Bron 6: Wereld top 10 PISA in gemiddelde scores32

Nederland stond in 2015 op de vijftiende plek in de ranglijst. In 2018 is Nederland naar
de 26e plek gezakt. Er deden 77 landen mee. Nederland is hiermee ingehaald door de
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en België. In bron 6 zie
je de top 10 van de wereld en Nederland onderaan ter vergelijking. In 2003 deed
Nederland voor het eerst mee aan het PISA-onderzoek. Van 2003 tot 2015 bleef de
score ongeveer constant. Tussen 2015 en 2018 daalde de score voor het eerst. Er is
sprake van een toenemende negatieve trend. (Zie bron 7 ) Dit houdt in dat het steeds
slechter wordt.

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2016, 24 februari). OESO-gemiddelde. Geraadpleegd op 16 september 2020,
van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2008/49/revisie-onderwijsstatistiek-hogere-uitgaven-voor-onderwijs/oesogemiddelde
30

31Stichting Lezen. (2019b). Leesprestaties kinderen |

Leesmonitor. Geraadpleegd op 15 september 2020, van
https://www.leesmonitor.nu/nl/leesprestaties-kinderen

Stichting Lezen. (2019b). Leesprestaties kinderen | Leesmonitor. Geraadpleegd op 15 september 2020, van
https://www.leesmonitor.nu/nl/leesprestaties-kinderen

32
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Bron 7: Increasingly negative33

Nederland is een van de landen waarbij de leesvaardigheid
het sterkst achteruit is gegaan tussen 2015 en 2018. De
enige landen waar het sterker is gedaald zijn Cyprus,
Georgië en Indonesië.34 De toenemende negatieve trend
houdt in dat de leesvaardigheid alleen nog maar sneller
achteruit zal gaan. Dit probleem zal dus alleen maar erger
worden.

Schleiger, A. (2019). Pisa 2018- Insight and interpretations. Geraadpleegd van
https://www.oecd.org/pisa/PISA%202018%20Insights%20and%20Interpretations%20FINAL%20PDF.pdf

33 OECD, &

Stichting Lezen. (2019b). Leesprestaties kinderen | Leesmonitor. Geraadpleegd op 15 september 2020, van
https://www.leesmonitor.nu/nl/leesprestaties-kinderen

34

19

6.4 Nederland

Bron 8: PISA-trend voor Nederland in gemiddelde scores (positie op de
wereldranglijst)35

In bron 8 zijn de scores van Nederlandse 15-jarigen van 2003 tot 2018 te
zien. Ook zie je de plek op de wereldranglijst. Je kan zien dat Nederland, ten
opzichte van 2003, van de negende naar de zesentwintigste plek is gedaald.
De score is gedaald van 513 (plek 9) naar 485 (plek 26).

Bron 9: Zwakke lezers onder 15-jarigen in procenten36

In bron 9 is te zien dat het aantal zwakke 15-jarige lezers de afgelopen jaren sterk is
toegenomen. 24% van de 15-jarige dreigt laaggeletterd te worden, dit is bijna 1 op de 4
15-jarige. Dit ligt boven het gemiddelde van de EU en van de OESO -deze zijn namelijk
beide 21%. Het streven van de EU is dat 15% van de 15-jarigen dreigt om laaggeletterd
te worden. Hier ligt Nederland dus ver boven.
Stichting Lezen. (2019b). Leesprestaties kinderen | Leesmonitor. Geraadpleegd op 15 september 2020, van
https://www.leesmonitor.nu/nl/leesprestaties-kinderen

35

Stichting Lezen. (2019b). Leesprestaties kinderen | Leesmonitor. Geraadpleegd op 15 september 2020, van
https://www.leesmonitor.nu/nl/leesprestaties-kinderen
36
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Bron 10: Leesplezier 8- tot 18-jarigen, naar schoolsoort in procenten37

In bron 10 is te zien dat ongeveer 8 op de 10 basisschoolleerlingen het leuk vindt om
boeken te lezen, terwijl dit op de middelbare school nog maar 5 op de 10 is. De
hoeveelheid jongeren die lezen leuk vinden, nemen dus erg af zodra de jongeren op de
middelbare school komen.
De gehele Nederlandse bevolking is dus minder gaan lezen door de jaren heen.
Nederlandse jongeren vinden lezen veel minder leuk dan jongeren in het buitenland.
Ook gaat de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren achteruit.

Stichting Lezen. (2019b). Leesprestaties kinderen | Leesmonitor. Geraadpleegd op 15 september 2020, van
https://www.leesmonitor.nu/nl/leesprestaties-kinderen

37
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7. Oorzaken van de dalende leesmotivatie
Deelvraag: Waarom zijn Nederlandse jongeren minder gaan lezen?

In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag hoe het komt dat jongeren minder zijn gaan
lezen.

7.1 Tijdsdruk

Jongeren tussen de 12 en 18 hebben gemiddeld 43,5 uur vrije tijd per week.38
Als er meer verplichtingen komen en er bijvoorbeeld meer gestudeerd of gewerkt
moet worden, wordt er minder vrije tijd aan lezen besteed.39 Ditzelfde kwam ook al uit
het onderzoek Kraaykamp uit 1993. Als jongeren van de basisschool naar de
middelbare school gaan, neemt de hoeveelheid tijd die ze lezen af. Dit kan dus komen
doordat er meer huiswerk komt en de vrije tijd dus afneemt.40
Uit ons interview met Inouk Boerma bleek hetzelfde. Inouk Boerma: “Het is natuurlijk
ook tijdgebrek, want er zijn veel andere dingen die je wilt en moet doen. Dat geldt voor
studeren op de pabo ook, want die studenten hebben ook veel dingen die ze moeten en
willen doen. Ze werken ook om de studie te betalen. Ja, dan is er gewoon weinig tijd. Er zit
dan een afweging in.”
7.2 Vrijetijdsbesteding
Lezen is een vrijetijdsbesteding. Vrijetijdsbesteding is de hoeveelheid tijd die je aan
bepaalde dingen besteedt. Er is geen eenzijdige definitie van vrijetijdsbesteding.
Sommigen zien vrije tijd als ‘’de tijd die overblijft als de niet-vrijblijvende activiteiten
(betaald werk, scholing, het huishouden en zorgactiviteiten) gedaan zijn. Wij rekenen
hier onder de vrije tijd de tijd die wordt besteed aan mediagebruik, sociale contacten,
hobby's cultuurdeelname, sport, uitstapjes, horeca, feestjes, en simpelweg niets doen.41
Wereldwijd vonden in 2018 meer 15- jarigen lezen tijdsverspilling dan eerst. In
Nederland vindt 60% van de jongeren lezen uit een boek tijdsverspilling. Dat is
ongeveer 5% per land meer. 42 Hierdoor gaan ze hun vrije tijd aan andere dingen dan
lezen besteden. Uit onze interviews met Gerdineke van Silfhout en Eliane Segers bleek
dit ook:
Gerdineke van Silfhout: “Nou, weet je als je echt mij vraagt waarom nu op het voortgezet
onderwijs minder wordt gelezen is het omdat er nu zoveel meer activiteitbesteding is. En
omdat het daarom zo is dat mensen minder gaan lezen thuis. Een poosje geleden was het
standaard dat de ouders een boekenkast hadden en dat neemt ook af, waardoor je minder
SCP, Wennekers, A., Roeters, A., van den Broek, A., & Pulles, I. (2018). De sociale staat van Nederland 2018- Vrije tijd.
Geraadpleegd op 8 september 2020, van https://digitaal.scp.nl/ssn2018/vrije-tijd/

38

Wennekers, A., Huysman, F., & de Haan, J. (2018). Lees: Tijd. Geraadpleegd van https://warekennis.nl/wpcontent/uploads/2018/01/180118_LeesTijd_web.pdf
39

Wennekers, A., Huysman, F., & de Haan, J. (2018). Lees: Tijd. Geraadpleegd van https://warekennis.nl/wpcontent/uploads/2018/01/180118_LeesTijd_web.pdf
40

SCP, Wennekers, A., Roeters, A., van den Broek, A., & Pulles, I. (2018). De sociale staat van Nederland 2018- Vrije tijd.
Geraadpleegd op 8 september 2020, van https://digitaal.scp.nl/ssn2018/vrije-tijd/

41

OECD, & Schleiger, A. (2019). Pisa 2018- Insight and interpretations. Geraadpleegd van
https://www.oecd.org/pisa/PISA%202018%20Insights%20and%20Interpretations%20FINAL%20PDF.pdf
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gestimuleerd wordt thuis en je hebt dus onwijs veel andere alternatieven die
aantrekkelijker zijn dan lezen. Andere dingen zijn leuker, toegankelijker en ook super
interactief.”
Eliane Segers: “Ik denk dat jongeren minder gaan lezen doordat er meer afleiding is en
meer andere opties zijn. Je hebt dat item van Arjen Lubach vast bekeken. Daar zag je die
vrolijke kinderen uit de jaren ‘70 die helemaal enthousiast werden van die boeken. Die
kinderen hadden ook niet veel keuze verder om te doen want in die tijd had je op televisie
Nederland één, twee en drie en dat was het dan. Nu heb je 85 tv kanalen. Het niet alleen de
televisie, maar je hebt ook je telefoon met gamen en noem het maar op. Er is dus veel meer
afleiding.”
7.3 Mediagebruik
Uit het onderzoek van Wennekers, Huysman en Haan bleek dat er een verschil zat in
het mediagebruik en de hoeveelheid boeken die iemand leest. Wennekers, Huysman en
Haan hebben de lezers ingedeeld in 4 groepen: Niet-lezers, lichte lezers, medium-lezers
en fervente lezers. Van de totale mediatijd die de groepen hadden, besteedden de lichte
lezers 3% van de tijd aan lezen. Bij de medium-lezers is dit 8% en de fervente lezers
besteedden 21% van hun vrije tijd aan lezen. 21% van de mediatijd van de niet-lezers
gaat naar communiceren. Bij fervente lezers is dat 10%. Kijken neemt ook een groot
deel van de mediatijd in beslag, namelijk 37% bij de niet-lezers, 40% bij de lichte lezers,
37% bij de medium-lezers en 32% bij de fervente lezers. Bij de niet-lezers, lichte lezers
en medium-lezers neemt luisteren ongeveer 33% van de mediatijd in. Dit is 29% bij de
fervente lezers.43

7.4 Negatieve/positieve spiraal

NLO/NOM/SKO/BRO/SCP (Media:Tijd ’15). (2015). Algemene tijdsbesteding in hoofdcategorieën in een week,
bevolking van 13 jaar en ouder, naar niet-lezers en typen lezers [Staafdiagram]. Geraadpleegd van
https://warekennis.nl/wp-content/uploads/2018/01/180118_LeesTijd_web.pdf

43
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45

Gemaakt door: Nora Stokvis
Gemaakt door: Nora Stokvis
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Er zijn drie begrippen belangrijk als het gaat om jongeren aan het lezen te krijgen. Deze
drie begrippen zijn leesgedrag, leesmotivatie en leesvaardigheid. Als de leesvaardigheid
toeneemt, dan gaat het lezen makkelijker en neemt de leesmotivatie toe. Als de
motivatie toeneemt ga je meer lezen en verandert het leesgedrag en ga je
meer lezen. Dan neemt de leesvaardigheid weer toe. (Zie bron 11)
Dit kan echter ook andersom optreden (Zie bron 12 ). Als een kind moeite heeft met
teksten te begrijpen (Leesvaardigheid), dan vindt het kind het lezen minder leuk
(Leesmotivatie) en zal het kind minder gaan lezen (Leesgedrag). Dit is een negatieve
spiraal.46

7.5 Leesmotivatie

Motivatie is de overtuiging die ons aan kan zetten tot bepaald gedrag, in dit geval
aanzetten tot lezen. In dit onderzoek onderscheiden we intrinsieke leesmotivatie en
extrinsieke leesmotivatie. Bij intrinsieke motivatie vindt iemand het lezen op zichzelf
leuk interessant of uitdagend. Deze lezers lezen uit nieuwsgierigheid of om op te gaan in
een verhaal.
Extrinsieke motivatie is lezen om sociale bevestiging te krijgen van anderen of om het
beter te doen dan anderen. Iemand leest om een goed cijfer te halen of om taalvaardiger
te worden. Intrinsieke leesmotivatie blijkt op lange termijn een positievere invloed te
hebben dan extrinsieke leesmotivatie: intrinsiek gemotiveerde kinderen en jongeren
blijven langer lezen.47
Volgens de zelfdeterminatietheorie zijn er drie manieren waarop mensen intrinsiek
gemotiveerd raken. Ten eerste moeten ze vertrouwen hebben in hun eigen kunnen
(competentie), daarnaast moeten ze het gevoel hebben zelf keuzevrijheid te hebben
(autonomie) en ten slotte moeten ze zich ondersteund en gewaardeerd voelen door hun
omgeving (verbondenheid)48

7.6 Omgeving

De omgeving heeft een aardig grote impact op het leesgedrag van jongeren. Toch
hebben zich in de afgelopen jaren een aantal minder positieve ontwikkelingen rond
leesbevordering voorgedaan. Zo is het aantal mediathecarissen tussen 2012 en 2019
gedaald van 709 naar 561. Hierdoor ontbreekt de kennis over de boekencollectie en de
expertise op het gebied van leesbevordering op scholen vaker. Daarnaast is er in het
onderwijs sprake van een groeiend lerarentekort, in het bijzonder bij het vak
Nederlands. Er is ook een groeiend aantal lesgevende docenten zonder
NLO/NOM/SKO/BRO/SCP (Media:Tijd ’15). (2015). Algemene tijdsbesteding in hoofdcategorieën in een week,
bevolking van 13 jaar en ouder, naar niet-lezers en typen lezers [Staafdiagram]. Geraadpleegd van
https://warekennis.nl/wp-content/uploads/2018/01/180118_LeesTijd_web.pdf
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de leesontwikkeling van 0-20 jaar. Stichting Lezen.
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onderwijsbevoegdheid. Daarnaast is er bij veel scholen en docenten wel de wil om
aandacht te besteden aan leesbevordering aanwezig, maar is er te weinig tijd voor.49

7.7 Lezen om te leren

Als kinderen ouder worden moeten ze meer en meer lezen om te leren in plaats van
leren om te lezen. Hierdoor is de kans dat er een negatieve leeservaring plaatsvindt
groter. Het wordt ook steeds meer als een verplichte activiteit gezien. Lepper, Greene en
Nisbett (1973)50 hebben een experiment gedaan waarbij ze de ene groep kinderen voor
de plezier lieten tekenen en de andere groep gaven ze een beloning als ze een tekening
af hadden. De kinderen die een beloning kregen gingen minder tekenen, omdat ze de
connectie maakten tussen de beloning en hun vrije wil om te tekenen. Ze dachten dat ze
alleen wilden tekenen om een beloning te krijgen. Met het lezen om te leren, ga je ook
vooral lezen om een goed cijfer te halen, oftewel een beloning.51 Hierdoor kunnen
jongeren gaan denken dat ze het lezen niet doen omdat ze dat zelf willen maar omdat ze
een goede beloning willen, dat is extrinsieke leesmotivatie. De intrinsieke motivatie
neemt dus af.
De jongeren gaan ook minder lezen doordat ze voor school steeds meer moeten lezen.
Het lezen wordt dan beschouwd als een verplichte activiteit.52 Dit bleek uit het
onderzoek Siebelhoff, Caarels, & Cheung uit 2010.
Inouk Boerma: “Nou het vervelende is dat als je op de middelbare school zit, dat je een
stom boek dan gewoon moet uitlezen. En mensen die redelijk graag willen lezen, zeggen
ook dat als je een boek echt niet leuk vindt dat zij het ook niet zouden uitlezen. Maar op de
middelbare school moet je hem wel uitlezen. Dat werkt niet heel bevorderend.”

49

Stichting Lezen. (2019c, 3 november). URGENTIE INZETTEN OP LEESMOTIVATIE IN HET ONDERWIJS HOOG |
lezen.nl. Geraadpleegd op 28 november 2020, van https://www.lezen.nl/nl/urgentie-inzetten-op-leesmotivatie-inhet-onderwijs-hoog
Greene, D., Lepper, M. R., & Nisbett, R. E. (2016). Undermining children’s intrinsic interest with extrinsic reward: A
test of the “overjustification” hypothesis. Geraadpleegd op 9 september 2020, van
https://psycnet.apa.org/record/1974-10497-001
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https://www.lezen.nl/sites/default/files/De%20leesmotivatie%20van%20Nederlandse%20kinderen%20en%20jon
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8. Gevolgen van de dalende leesmotivatie

Deelvraag: Wat zijn de gevolgen van de ontlezing onder Nederlandse jongeren?

In dit hoofdstuk gaan wij in op wat er goed is aan lezen en wat de verschillen zijn tussen
mensen die wel lezen en niet lezen.

8.1 Verbeelding

Bron 13: Hersengebieden lezen53

In bron 13 is te zien welke gebieden in de hersenen geactiveerd worden tijdens het
lezen. Als je leest komen de letters als eerst binnen bij de retina. Ook wel het netvlies.
Dan gaan het naar de hersenstam waarna de signalen binnen komen in de pulvinar,
waar de visuele informatie wordt gefilterd. Uiteindelijk wordt deze informatie verwerkt
in de visuele cortex dat dat de visuele waarneming van de letters mogelijk maakt. 54 Bij
het lezen zie je de beelden dus voor je. Op deze manier bevordert lezen de creativiteit en
de verbeelding.55 Het is anders dan een film kijken omdat de beelden dan op het scherm
al worden laten zien. Bij het lezen is het een actieve inspanning waar je de beelden voor
je schetst. 56 Als je niet leest heb je dus minder verbeelding. Verbeelding is een
Max Planck Institute. (2017). Hersengebieden lezen [illustratie]. van
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoe-lezen-het-brein-verandert
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M. (2019, 1 oktober). Bekijk: Hoe lezen het brein verandert. Geraadpleegd op 26 november 2020,
van https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoe-lezen-het-brein-verandert/
54 Jansen,
55

Jolles, J. (2014, 11 september). Bevorder het lezen bij kinderen: leer ver-beelden, stimuleer fantasie. Geraadpleegd
op 27 november 2020, van https://www.jellejolles.nl/waarom-lezen-zo-belangrijk-is/

Erik Scherder leest zeven avonden per week. Geraadpleegd op 27 november 2020,
van https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/erik-scherder-leest-zeven-avonden-per-week~bffac899/
56 Zwetsloot, J. (2015, 8 augustus).
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belangrijk onderdeel van empathie. Je leert je beter te verbeelden hoe andere zich
voelen. Over het empathie volgt later meer.
Naast het visuele aspect van de hersen worden er veel meer gebieden in de hersenen
geactiveerd tijdens het lezen. Zo wordt de hippocampus, het hersendeel dat
verantwoordelijk is voor geheugen, en de pariëtaalkwab, het gebied dat betrokken is bij
cognitieve functies, actief.57 Er zijn dus veel gebieden in je hersenen die gebruikt
worden om te lezen. Hierdoor worden je hersenen uitgedaagd, wat goed is voor de
gezondheid van je hersenen. Dit gebeurt dus niet als je weinig/niet leest. Mensen die
wel vaak lezen zijn dus over het algemeen slimmer dan niet-lezers. 58

8.2 Creativiteit

Lezen bevordert op deze manier de creativiteit en verbeelding, die weer noodzakelijk
zijn voor innovatie. 59 Verhalen blijven goed in ons geheugen, ze zijn vaak persoonlijk en
ze zorgen ervoor dat we nieuwe ideeën krijgen.60 Mensen die niet lezen missen dan
deze creativiteit.

8.3 Ontspanning

Andersom is het ook heel goed voor je hersenen om regelmatig te ontspannen. Een boek
lezen is een voorbeeld van een ontspannen oefening die goed is om je hersenen gezond
te houden.61 Uit een onderzoek van de universiteit van Sussex bleek het volgende:
"Lezen kan een geweldige (en gezonde) manier zijn om aan de stress van het dagelijkse
leven te ontsnappen. Als je een boek opent dan sta je jezelf toe om meegezogen te
worden in een literaire wereld die je kan afleiden van je dagelijkse stressfactoren. Het
lezen van een boek kan zelfs je hartslag verlagen en je spieren laten ontspannen. Uit een
onderzoek van de universiteit van Sussex uit 2009 blijkt dat het lezen van een boek het
stressniveau tot wel 68% kan verminderen. Het werkt beter en sneller dan andere
ontspanningsmethodes zoals het luisteren naar muziek of het drinken van een kop hete
thee. Dit komt omdat je meegenomen wordt in een literaire wereld die vrij is van de
stressfactoren die je in je dagelijkse leven wel tegenkomt."62
Hoogland, A. (2012, 6 februari). De hersenen onderverdeeld. Geraadpleegd op 28 november 2020, van
https://www.gezondheidsnet.nl/hersenen-en-geheugen/de-hersenen-onderverdeeld
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8.4 Empathie
Uit een meta-analyse van dertig studies blijkt dat lezen in de vrije tijd samenhangt met
sociaal begrip en empathie. Mensen die veel lezen, zijn beter in staat om de emoties van
anderen te herkennen en ze kunnen zich meer inleven in andere mensen. Dit verband
geldt voornamelijk bij het lezen van fictie, want binnen fictie hangt empathisch
vermogen met name samen met romantiek en spanning. 63 Gerdineke van Silfhout: “Om
goed te kunnen klimmen op een baanladder moet je toch goed kunnen lezen. Als je dan
onvoldoende leesvaardig bent is dat wel echt lastig. Je sluit jezelf best wel uit. Dus los van
het welbevinden en het plezier dat je kan hebben, heeft het ook een sociaal vlak, want
verhalen zijn enorm verbindend. Het is soms lastig om met leerlingen over een lastig
onderwerp te praten terwijl als je een boek leest over een personage die dat meemaakt
kan je het over de personage hebben. Het kan als intermediair werken. “

8.5 Minder vooroordelen
Door het lezen van boeken wordt de algemene ontwikkeling bevorderd. Lezers krijgen
meer kennis van de wereld en deze kennis berust vaker op feiten dan op vooroordelen
of stereotypen. 64 ‘’Door te lezen kunnen mensen op een veilige, indirecte manier ‘in
contact’ komen met een andere sociale of culturele groep, en dit kan ervoor zorgen dat
zij hun aannames over deze groepen bijstellen.’’65 Mensen die dus niet lezen hebben
meer vooroordelen. Vooroordelen hebben de volgende nadelen: “Negatieve
vooroordelen die op grote schaal in een samenleving voorkomen, kunnen ervoor zorgen
dat er spanningen tussen groepen ontstaan. Of dat groepen mensen op basis van
bijvoorbeeld afkomst, huidskleur of religie worden achtergesteld of ongelijk behandeld.
We noemen dat discriminatie.”66 Er kan dus meer begrip voor elkaar ontstaan als
iedereen gaat lezen.

Stichting Lezen. (2020i). Opbrengsten- fictielezen houdt verband met empathie | Leesmonitor. Geraadpleegd op 7
oktober 2020, van https://www.leesmonitor.nu/nl/opbrengsten
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8.6 Concentratie
Als je leest heb je de aandacht voor het boek. Je leert je goed te concentreren. Vooral als
jongeren langer dan 20 minuten per sessie lezen, leren jongeren een lange
concentratieboog te hebben. 67 Mensen die niet of weinig lezen hebben dus een kortere
concentratieboog.

8.7 Vergroot welzijn

‘’Boeken kunnen het welzijn vergroten; boeken zorgen voor plezier, ontspanning,
afleiding, verlossing van het zelf, troost in moeilijke tijden, een vergroot (zelf)inzicht en
het behoud van een scherpe geest.’’68 Dit lopen mensen die niet of weinig lezen allemaal
mis.

8.8 Intelligentie

Volgens het onderzoek van Richie, Bates & Plomin (2015) word je slimmer van lezen.
Dit onderzoek is gedaan onder eeneiige tweelingen. De tweelingbroer- of zus die op
jonge leeftijd de meeste aandacht krijgt in de leesontwikkeling. Gaan op deze manier
meer lezen. Deze persoon krijgt op latere leeftijd een hogere score op de
intelligentietest. ‘’De kinderen scoren zowel hoger op verbale intelligentie (zoals
woordenschat) als op non-verbale intelligentie (zoals redeneervaardigheden).’’69 Dit
onderzoek laat dus niet alleen de invloed van lezen zien, maar ook de invloed van de
leesbevordering in de opvoeding door bijvoorbeeld de ouders of een betrokken docent.
70

Wennekers, A., Huysmans, F., & de Haan, J. (2018). Lees: Tijd, Lezen in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau.
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Bron 14: Percentage leerlingen die gemiddeld of hoger scoren op taal- en leestoetsen tussen
leerlingen die veel en weinig lezen in het basis- en voortgezet onderwijs.

In bron 14 is te zien dat kinderen en jongeren van het primair en het voortgezet
onderwijs die wel lezen veel beter zijn op de gebieden woordenschat, leesbegrip,
basisvaardigheid, technisch lezen en spelling. Deze dalende leesvaardigheid heeft een
sterk effect op jongeren. Zo zorgt dit niet alleen voor moeilijkheden bij het vak
Nederlands, maar ook bij alle andere vakken zal de lage leesvaardigheid voor
problemen zorgen. Deze dalende leesvaardigheid zal dus ook effect hebben op minder
talige vakken zoals wiskunde. Ook in verdere toekomst zal deze lage taalvaardigheid
gevolgen hebben voor de jongeren. Ze zijn vaker werkloos, hebben een lager inkomen,
een slechte gezondheid en zijn minder politiek en maatschappelijk actief.
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8.9 Vrij lezen stimuleert de leesvaardigheid - en vice versa

Bron 15: De positieve leesspiraal: vrijetijdslezen - woordenschat en leesvaardigheid 71

Bij hoofdstuk 7.4 hadden we het over de negatieve en positieve spiraal van lezen. Er
bestaat een positieve spiraal ten aanzien van het leesgedrag en de leesvaardigheid. Als
mensen (fictie)boeken lezen zal de leesvaardigheid stijgen. Hierdoor zullen ze
zelfverzekerder zijn en weer gaan lezen. Hierdoor krijgen ze een grotere woordenschat
en tekstbegrip. Hierdoor versterken de leesvaardigheid en het leesgedrag elkaar. Als
gevolg daarvan worden ze zelfverzekerder over hun leescompetentie, waardoor ze
weer vaker gaan lezen in hun vrije tijd. Zo nemen hun tekstbegrip en woordenschat
weer toe, waarna het leesgedrag weer groeit. Het leesgedrag en de leesvaardigheid
stimuleren elkaar op deze manier.72(Zie bron 15) Dit gebeurt dus minder bij mensen die
niet of weinig lezen. Deze kunnen juist in de negatieve leesspiraal terechtkomen.

Wie lezen dus leuk vindt, zal dus ook leesvaardiger zijn. ‘’15-jarigen met het meeste
plezier in lezen, scoren gemiddeld anderhalf PISA-niveau hoger bij leesvaardigheid dan
leerlingen met het minste plezier in lezen.’’ De grootste positieve invloed op
leesvaardigheid is het fictieboek. In bron 16 is te zien hoe PISA-testscores mogelijk
verschillen tussen jongeren die vaak bepaalde teksten lezen (d.w.z. bijna elke dag) in
vergelijking met degenen die bijna nooit dezelfde types tekst lezen. Het lezen van fictie
verklaart in vrijwel alle PISA-landen de verschillen in leesvaardigheid, terwijl de invloed
Stichting Lezen. (2010). De positieve leesspiraal: vrijetijdslezen - woordenschat en leesvaardigheid [Spiraal].
Geraadpleegd op 3 oktober 2020, van https://www.leesmonitor.nu/nl/vrij-lezen
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op de andere tekstsoorten maar klein is. Door het lezen van fictie kunnen leerlingen
lange, doorlopende teksten begrijpen.73

Bron 16: Het voordeel van het lezen van verschillende types tekst voor de leesvaardigheid van
jongeren 74

8.10 Belangrijke basisvaardigheid
Een sterke leesvaardigheid is voor het individu belangrijk omdat in het dagelijks leven
vaak nodig is dat mensen goed kunnen lezen en begrijpen wat er staat. Zo kan een kwart
van de 15-jarigen een bijsluiter of brief van school niet goed lezen.75

8.11 Gezondheid

Er is op deze manier een verband tussen leesvaardigheid en gezondheid. Doordat
laaggeletterden zich niet goed kunnen informeren over gezondheidskwesties zijn ze
minder gezond.
Lezers worden gemiddeld ouder dan niet-lezers. In bron 17 wordt de levensduur
vergeleken tussen wel-lezers en niet-lezers. ‘’Gepensioneerden die meer dan 3,5 uur per
week lezen hebben over een periode van twaalf jaar 23% minder kans om te overlijden
dan niet-lezende gepensioneerden. Het lezen van fictie levert grotere
gezondheidsvoordelen op dan het lezen van kranten of tijdschriften.’’ Dit komt doordat
Stichting Lezen. (2020h). Leesvaardigheid stimuleren | Leesmonitor. Geraadpleegd op 7 oktober 2020, van
https://www.leesmonitor.nu/nl/leesvaardigheid-stimuleren
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lezen de cognitieve vaardigheden stimuleert wat weer zorgt voor een langere
levensduur. 76

Bron 17: Levensduur en het lezen van boeken. Vergelijking met boeken en niet-lezers77

8.12 Economie
Een sterke leesvaardigheid is niet alleen gunstig voor het individu, maar ook voor de
samenleving. ‘’Zo dragen de leesprestaties bij aan de economische groei. Een
hooggeletterde bevolking is dus een welvarende bevolking.’’78 Zoals gezegd in
hoofdstuk 6.3.2, dreigt 1 op de 4 15-jarigen laaggeletterd te worden. Stichting Lezen en
Schrijven heeft berekend wat de jaarlijkse maatschappelijke kosten zijn voor
laaggeletterdheid. Dit bedraagt €1,13 miljard per jaar. Daarnaast heeft Stichting Lezen
en Schrijven een onderzoek laten doen door PricewaterhouseCoopers over de
inkomsten die laaggeletterden jaarlijks zouden mislopen. Dit bedrag is €572 miljoen
aan inkomsten. 79

Levy, B. R. (2016). A chapter a day - Association of book reading with longevity. Elsevier.
Geraadpleegd 7 oktober 2020, van https://www.researchgate.net/publication/305415679_A_chapter_a_day__Association_of_book_reading_with_longevity
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9. Gevoerd beleid

Deelvraag: Wat wordt er al gedaan tegen de dalende leesmotivatie?
In dit hoofdstuk gaan we in op de huidige situatie in Nederland rondom leesbevordering en
welke initiatieven er door scholen en projecten worden gebruikt om het lezen te bevorderen.

9.1 Huidige situatie

Mate van leesbevordering in het voortgezet onderwijs
Op veel scholen is er nog te weinig aandacht voor leesbevordering. Veel docenten
blijken niet actief bezig met leesbevordering en op scholen is er maar een kleine
bibliotheekcollectie. Deze boekencollectie is vaak ook verouderd, daarnaast is het aantal
mediathecarissen in het voortgezet onderwijs in 2019 ten opzichte van 2012 met 20%
afgenomen.80
Op scholen waar veel leerlingen zitten die thuis niet met boeken in aanraking komen,
wordt ook relatief weinig aandacht aan leesbevordering. Op het vmbo en mbo wordt er
minder aan leesbevordering gedaan en is minder vaak een schoolbibliotheek aanwezig
dan bij het havo en vwo. 81
Op landelijk niveau wordt ook nog te weinig gedaan aan leesbevordering op scholen.
Het kabinet heeft geld uitgetrokken voor het onderwijs, maar een belangrijk deel van
dat bedrag is bedoeld voor de stimulering van onderwijs in techniek, exacte vakken en
ICT. Ook is er de afgelopen fors bezuinigd op de gemeentelijke
bibliotheekvoorzieningen. 82 Toch wordt er ook door onder andere verschillende
projecten aandacht aan leesbevordering gegeven. Deze projecten komen naar voren in
hoofdstuk 9.2.

Lezen voor examen

Op landelijk niveau zijn er een aantal regels en richtlijnen waar alle leerlingen bij het
vak Nederlands aan moeten voldoen. In dit examenprogramma van het vak Nederlands
staat ook een aantal verplichtingen die te maken hebben met lezen. Om te beginnen de
literatuurlijst voor het vak Nederlands:

Literatuurlijst

In het examenprogramma staat dat de leerling een beargumenteerd verslag moet
uitbrengen van zijn leeservaringen met een aantal door hem geselecteerde literaire
werken.
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Op de havo moeten leerlingen acht werken lezen en op het vwo twaalf werken lezen
waarvan er drie voor 1880 geschreven moeten zijn. 83

Literatuurlijst in de praktijk
Uit welke literaire werken de literatuurlijst bestaat verschilt per school. Het is niet
vanuit de overheid bepaald uit welke boeken de literatuurlijst bestaat en de keuze
wordt dus bepaald door de school. Ook de eis dat de leerling een beargumenteerd
verslag moet uitbrengen van zijn leeservaringen wordt in het examenprogramma niet
verder geoperationaliseerd. Deze vrijheid voor scholen heeft als gevolg dat er op
middelbare scholen op verschillende manieren wordt omgegaan met
literatuuronderwijs. Zo is er bij de ene school meer aandacht voor de literaire canon
terwijl de andere school zich meer richt op literatuur die meer leerlinggericht is, zoals
jongerenliteratuur. Ook geven enkele scholen leerlingen de vrijheid om andere boeken
te lezen dan die op de literatuurlijst staan. 84
De literatuurlijsten van verschillende scholen lijken over het algemeen veel op elkaar.
Opvallend is dat deze boeken erg heterogeen zijn. Zo is is ongeveer 23,8% van de
boeken (vanaf de 20e eeuw) uit de lijst geschreven door een vrouw. Daarnaast is maar
5,8% van de boeken van de lijst geschreven door een niet-westerse auteur. 85

Mening leerlingen literatuurlijst
Jongeren ervaren lezen als een verplichte activiteit. De leeslijst zorgt vaker voor
afhakers dan voor een groei van het aantal lezers. 86
Uit het onderzoek van J. Dera namens Stichting Lezen blijkt bij een enquêteonderzoek
onder 45 scholen met 1616 leerlingen dat geselecteerde titels van de literatuurlijst
gemiddeld een 6,7 gegeven wordt. Opvallend is dat de meest gelezen boeken over het
algemeen geen hoge cijfers krijgen van de leerlingen. In bron 18 staan de boeken die het
meest worden gelezen. De boeken worden niet hoger dan met een 7,2 beoordeeld. Uit
dit onderzoek bleek dat de helft van de leerlingen na de middelbare school Nederlandse
literatuur wil blijven lezen.87

83 Rijksoverheid. (2019). Examenprogramma Nederlandse taal en literatuur havo/vwo vanaf het CE 2014.
Geraadpleegd van https://www.examenblad.nl/examenstof/nederlandse-taal-en-literatuur2/2020/f=/examenprogramma_nederlands_havo_vwo_2014.pdf
84 Dera, J. (2019). De praktijk van de leeslijst. Stichting Lezen. Geraadpleegd van
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Rijksoverheid. (2019). Examenprogramma Nederlandse taal en literatuur havo/vwo vanaf het CE 2014.
Geraadpleegd van https://www.examenblad.nl/examenstof/nederlandse-taal-en-literatuur2/2020/f=/examenprogramma_nederlands_havo_vwo_2014.pdf
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De onderwijsraad. (2019). Lees! Een oproep tot een leesoffensief. Geraadpleegd van
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Bron 18: Ranglijst van de meest gelezen boeken op havo/vwo88

Literatuurlijst: effectief?
Er is de laatste jaren veel discussie over de literatuurlijst. Zo vinden sommigen dat de
literatuurlijst moet worden afgeschaft omdat deze het leesplezier ontneemt. De leeslijst
is een externe motivatie om te gaan lezen. Dit komt doordat je er een cijfer voor krijgt.
Daarom is het ook maar de vraag of het zo effectief is op lange termijn. Het zou dus
effectiever zijn om leerlingen de intrinsieke motivatie te laten vinden om te gaan lezen.
Anderen vinden het logisch omdat er ook bij wiskunde het werk wordt gedaan zonder
dat de leerlingen het leuk vinden. Ook over het doel van de literatuurlijst wordt
gediscussieerd: moet de literatuurlijst ervoor zorgen dat leerlingen in contact komen
met literatuur en tekstbegrip of moet de literatuurlijst het leesplezier vergroten?

Leesoffensief

De Raad van Cultuur en de Onderwijsraad heeft in 2019 een oproep tot een leesoffensief
gedaan. In dit rapport wordt er niet alleen ingegaan op het bevorderen van de
leesvaardigheid van de leerlingen, maar het gaat ook juist over het stimuleren van lezen
op de scholen, bij de bibliotheken en door ouders.

Stichting Lezen, & Dera, J. (2019). Ranglijst van de meest gelezen boeken op havo/vwo [tabel]. Geraadpleegd op 12
december 2020,
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9.2 Projecten

Op veel scholen zijn er projecten rondom leesbevordering. Vaak is dit in samenwerking
met landelijke initiatieven en organisaties. In dit hoofdstuk gaan we in op verschillende
initiatieven die in samenwerking met het voortgezet onderwijs worden toegepast.

Leesmonitor

De Leesmonitor is een website en tijdschrift van Stichting Lezen die actueel onderzoek
toegankelijk presenteert. De artikelen zijn gerangschikt in zeven thema’s rond de
aandachtsgebieden van Stichting Lezen: cultuur, gedrag, motivatie, vaardigheid,
leesbevordering, literatuureducatie en digitalisering.

Goed initiatief en effectief?
Onderzoek en informatie rondom lezen is belangrijk. Leraren zijn zo op de hoogte van
de huidige situatie rond leesvaardigheid en leesplezier. Ook zien leraren waarom lezen
belangrijk is en wat de juiste aanpak is om lezen te bevorderen. Door de toegankelijke
teksten en opmaak van deze site en dit tijdschrift zal het aantrekkelijk zijn om het
serieus te nemen.

De Dag van het Literatuuronderwijs

De Dag van het Literatuuronderwijs is een symposium voor leraren, bibliothecarissen
en andere onderwijsprofessionals over literatuuronderwijs en leesbevordering. In
presentaties en workshops worden tools aangereikt om daarmee het leesonderwijs
aantrekkelijker te maken.89

Goed initiatief en effectief?
Net als bij de leesmonitor wordt er bij deze campagne ingegaan op het informeren van
leraren. Doordat leraren naar dit symposium toegaan zullen ze nog meer leren door de
wisselwerking tussen mensen. Het is goed dat de professionals elkaar ook kunnen
ontmoeten en kennis kunnen uitwisselen.

De Jonge Jury

De Prijs van de Jonge Jury wordt door leerlingen uit het voortgezet onderwijs bepaald.
90 Er is een jaarlijks festival en er wordt gratis lesmateriaal voor middelbare scholen
aangeboden met boekfragmenten, gerichte vragen, verdiepingsopdrachten en een
antwoordmodel.91
Goed initiatief en effectief?

Jonge Jury. (2020, 10 september). Les- en promotiemateriaal 2021 (gratis). Geraadpleegd op 29 november 2020,
van https://jongejury.nl/product/jonge-jury-les-en-promotiemateriaal-2021-gratis/
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90 Beeke, D., van Duijvenboden, P., Terhell, A., & van der Zander, D. (2020). Leeskalender voor het vo Kalender 2020/2021. Stichting Lezen. Geraadpleegd van
https://www.lezen.nl/nl/publicaties/leeskalender-voor-het-vo

Jonge Jury. (2020, 10 september). Les- en promotiemateriaal 2021 (gratis). Geraadpleegd op 29 november 2020,
van https://jongejury.nl/product/jonge-jury-les-en-promotiemateriaal-2021-gratis/
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Een festival rondom lezen lijkt ons een ontzettend goed idee. Het pakket met
verdiepingsopdrachten voor op school is goed omdat leerlingen zo leren om diep in een
tekst te duiken. Toch is het maar de vraag of je door begrijpend lezen de leesmotivatie
en leesplezier van jongeren vergroot. Volgens Arjen Lubach zou dit geen goede manier
zijn om het lezen te stimuleren. ‘’Signaalwoorden en tips over structuur kunnen prima
helpen om een tekst beter te snappen. Maar zelfs voor een club die voor het ministerie
leerplannen ontwikkeld zijn die trucs een doel op zich geworden. Leraren Nederlands zijn
dus niet meer bezig met echte dingen leren of kinderen inspireren, maar met trucs om het
examen te halen.’’ 92

De Schrijverscentrale; Schrijver op school

De Schrijverscentrale werkt samen met schrijvers om scholen van het primair en
voortgezet onderwijs te adviseren en bemiddelen bij schrijversbezoeken in Nederland.
Jaarlijks regelt de Schrijverscentrale 5000 schrijversbezoeken en bereikt daarmee
400.000 mensen.

Goed initiatief en effectief?
Door de schrijversbezoeken groeit het leesplezier bij jongeren. 61% van de middelbare
scholieren hebben het auteursbezoek leuk gevonden. De ontmoeting met de schrijver
zorgt dat de verhalen en literatuur zichtbaar en tastbaar worden.
Belangrijk voor een geslaagd schrijversbezoek is een goede voorbereiding want doordat
leerlingen van tevoren boeken lezen van de desbetreffende schrijver en zij zich
verdiepen in de literatuur worden ze gestimuleerd na te denken over een bepaald boek.
‘’De Schrijverscentrale biedt docenten de komende jaren dan ook nog meer handvatten om
de voorbereiding te verdiepen, leerlingen voor of na het bezoek aan het lezen te krijgen en
daarmee het succes van een bezoek te vergroten.’’ (Anne Zeegers) 93

De Boekenweek voor Jongeren:

Elk jaar is er de Boekenweek voor jongeren. Het is speciaal bedoeld voor jongeren
tussen vijftien en achttien jaar. Aan het begin van deze Boekenweek worden de
winnaars bekendgemaakt van het Beste Boek voor Jongeren. In deze week zijn er nog
twee projecten namens deze Boekenweek gaande.
Literatour
Bij de boekenweek voor jongeren is er De Literatour: auteurs bezoeken scholen waar ze
in gesprek gaan met leerlingen van het mbo, havo en vwo over lezen en schrijven.
3PAK
De Boekenweek voor Jongeren heeft ook een eigen geschenk: 3PAK. Dit boek bevat drie
korte verhalen geschreven door drie schrijvers. Elke sectie Nederlands ontvangt één
gratis schoolpakket met daarin 32 exemplaren van het geschenk. Deze 3PAK is ook
online te lezen.94
92

Begrijpend lezen | Zondag met Lubach (S12). (2020, 27 september). [Videobestand]. Geraadpleegd van
https://www.youtube.com/watch?v=lelWCw3GmSo

L., Damstra, G., Kieft, M., Notten, N., & de Wijs, F. (2018). De Schrijverscentrale - Dichter bij de schrijver, dichter
bij de lezer - de opbrengsten van schrijversbezoeken in primair en voortgezet onderwijs. Stichting Lezen. Geraadpleegd
van https://www.lezen.nl/nl/persberichten/onderzoek-schrijver-op-bezoek-maakt-lezen-leuker

93 Bos,

94 Home. (2020, 21

september). Geraadpleegd op 29 november 2020, van https://www.boekenweekvoorjongeren.nl/
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Goed initiatief en effectief?
Omdat leraren en scholen het al zo druk hebben met andere dingen zoals het zorgen dat
leerlingen slagen voor het examen schiet de leesbevordering er nog wel eens bij in. De
boekenweek voor jongeren maakt het voor scholen makkelijk om gestimuleerd te
worden iets rond leesbevordering te doen.

De Weddenschap

De Weddenschap is een leescampagne van Stichting Lezen voor (v)mbo-scholieren. Drie
bekende Nederlanders dagen leerlingen uit om, net als zij, drie boeken in zes maanden
te lezen. Als je dat is gelukt heb je de weddenschap gewonnen en maak je kans op
prijzen. Sinds 2020 worden niet alleen leerlingen uitgedaagd, maar ook docenten doen
mee. De drie bekende Nederlanders van 2020 die deze uitdaging aangaan zijn Famke
Louise, Jeanfu Macrooy en DIO. 95
Goed initiatief en effectief?

De invloed van influencers op veel jongeren is groot. Ze zien hen als een rolmodel en
willen hetzelfde doen als dat zij doen. Daarom zal het effect hebben als deze bekende
mensen een voorbeeld laten zien dat jongeren kunnen volgen. De Weddenschap is
laagdrempelig omdat er mensen bij betrokken zijn die dichtbij de jongeren staan. Toch
komt de discussie naar voren of het op lange termijn effect heeft omdat de media vaak
het karakter hebben van een tijdelijke hype die al snel weer verdwijnt.
De ontwikkeling dat sinds 2020 ook leraren kunnen meedoen aan deze uitdaging is
goed. Zo wordt het leesklimaat rond de leerling bevorderd.
Bij het onderzoek naar De Weddenschap blijkt dat 69% vastberaden is om in de
toekomst te blijven lezen, overweegt 26% om vaker te lezen en denkt slechts 5% dat
niet te doen. Deze 5% komt precies overeen met het aantal deelnemers dat vóór De
Weddenschap niet las, maar de meerderheid van de aarzelende lezers overweegt vaker
een boek te lezen. Voor deze groep heeft De Weddenschap een positief effect gehad. 96

De Nationale Mediatheek Trofee

De Nationale Mediatheek Trofee is een prijs die leerlingen, docenten en
mediathecarissen prikkelt om na te denken over de leesomgeving op school. Leerlingen
die tevreden zijn met hun mediatheek kunnen die nomineren voor de prijs, die wordt
toegekend door een vakjury. Daarnaast is er de verkiezing voor de Mediathecaris van
het Jaar.
Goed initiatief en effectief?

Investeren in de mediatheek is een goede leesbevordering omdat het voor een
leesklimaat zorgt. Toch is dit een externe motivatie voor scholen om leesomgeving op

95 Stichting Lezen. (z.d.-b). De weddenschap

https://www.lezen.nl/nl/de-weddenschap

| lezen.nl. Geraadpleegd op 29 november 2020, van

Stichting Lezen, Buerman, R., & van Duivenboden, P. (2010). De Weddenschap- Een leesbevorderingscampagne van
Stichting Lezen. Stichting Lezen. Geraadpleegd van https://hsnbundels.taalunie.org/wpcontent/legacy/25/hsnbundel-25_1067.pdf
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school te verbeteren. Scholen kunnen dus denken: ‘’Voor duizend euro wil ik het wel
zorgen voor een goede mediatheek, maar anders doe ik het niet’’

Vlogboek

Er zijn meerdere boekenvlogs te vinden op het internet. Een voorbeeld is Vlogboek.
Vlogboek is een Youtubekanaal van Jörgen Apperloo. In de video’s gaat het over
literatuur. Honderden boeken heeft hij al een op een grappige, maar ook deskundige
manier besproken. 97

Goed initiatief en effectief?
Dit zal jongeren helpen een boek te vinden. Door te horen over een boek vanuit iemand anders
perspectief kunnen jongeren een boek vanuit een ander standpunt bekijken en zal de leerling
nieuwe inzichten krijgen.

97 Stichting Lezen. (2019c). Literatuur

op YouTube | lezen.nl. Geraadpleegd op 30 november 2020, van
https://www.lezen.nl/nl/vlogboek-literatuur-op-youtube
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10. Te voeren beleid

Deelvraag: Welke maatregelen kunnen er genomen worden om de dalende leesmotivatie tegen te
gaan?

In dit hoofdstuk kijken we naar welke maatregelen er genomen kunnen worden om
jongeren meer te motiveren om te lezen.

10.1 Leescirkel van Chambers

De leescirkel van Chambers heeft 3 onderdelen: Selecteren, lezen en reageren.

Bron 19: De leescirkel van Chambers98

Selecteren
Selecteren is onderdeel 1 van de leescirkel van Chambers. “De leerkracht is de
bibliothecaris van de klas, want een kind dat niet leest, heeft het juiste boek nog niet
gevonden’, aldus Chambers.99

Gerdineke van Silfhout: “Er zijn scholen die een mediathecaris hebben die de leerlingen
echt begeleid in wat voor thema's ze leuk vinden en wat voor moeilijke boeken ze zouden
kunnen lezen, hoe goed ze zijn, wat ze vorige keer hebben gelezen. Die begeleiding is ook
belangrijk. Het is een beetje schaken op 2 borden. Wat kan je doen in de klas en wat doe je
per leerling? Maar dat hoeft een leraar niet allemaal te doen, je hebt dus ook
mediathecarissen, bibliotheek op school en lees campagnes.” Doordat leerlingen meer
ondersteuning krijgen in het zoeken van boeken, zullen ze makkelijker leuke boeken
vinden die ze willen lezen.
Malmberg. (z.d.). Leescirkel van Chambers [Illustratie]. Onderwijs van Morgen.
https://www.onderwijsvanmorgen.nl/hoe-krijg-kinderen-aan-lezen/
98

99Bijlsma, J. J. H. A. (2020, 13

september). Hoe krijg je kinderen aan het lezen? Onderwijs van Morgen.
https://www.onderwijsvanmorgen.nl/hoe-krijg-kinderen-aan-lezen/
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Inouk Boerma zegt het volgende: “Op de lijst moet ook kort even duidelijk gemaakt
worden waar het boek overgaat, het is ook zo’n enorme hoeveelheid boeken, en je weet
niet waar je moet beginnen, heb je ook wel wat hulp nodig. En als je dan een lijst met
boeken hebt en je moet zelf al die boeken googelen, ja dat kan, maar mensen kunnen je ook
helpen. Docenten kunnen bijvoorbeeld aan boekpromotie doen. Je zou als docent dus 5
minuten van je les kunnen besteden aan vertellen over een boek. Op die manier kan je als
leerling kennismaken met boeken.” Ook op deze manier krijgen kinderen hulp met het
selecteren van boeken.

Inouk Boerma: “Er moet veel aanbod aan boeken zijn. Sommige scholen hebben niet zelf
dat budget, maar er zou dan een uitwisseling met een bieb kunnen zijn, of een leen krat
met boeken. Er moet gewoon aanbod zijn. Er is nu een leesoffensief gestart door de
onderwijsraad. Er is daar ook een advies van Stichting Lezen geweest. In dat offensief staat
ook dat er veel aanbod moet zijn.”
Eliane Segers: “Dat staat in het leesoffensief. Daar staat in dat je eigenlijk een rijke
omgeving moet hebben met boeken. Dus je bibliotheek op school en heel veel boeken. Het
moet allemaal voorhanden zijn. Dat maakt dat je de geinteresseerd bent in lezen. Het
maakt ook uit als een docent, bijvoorbeeld docent Nederlands, die enthousiast is over dat
boek en jullie meekrijgt in dat boek.”
Boeken moeten dus toegankelijk en beschikbaar zijn. Er moet dus gezorgd worden voor
een groot en gevarieerd aanbod binnen een school.100

Lezen

Lezen is onderdeel 2 van de leescirckel van Chambers. Chambers: ‘Lezen kost tijd en
mag tijd kosten. Geef kinderen juist op school de gelegenheid om te lezen.’101

Gerdineke van Silfhout: “We weten uit onderzoek dat sommige scholen het 10 min doen,
maar pas vanaf 20 min zitten kinderen lekker in een verhaal. Het is dus beter 2x in de week
een half uur dan elke dag 10 min, je hebt dan net je boek open en oortjes in en dan gaat het
alweer verder. Alleen dat is alleen niet genoeg. Het is dan een beetje een extra vak, een vrij
lezen vak.”
Inouk Boerma: “Als het verplicht is leg je wel iets op, maar aan de andere kant moeten
scholieren gewoon voldoen aan bepaalde opdrachten. Dat is ook wel logisch. En bovendien
los je dan het probleem van die tijdsbesteding al voor een deel op, want het is al een deel
van school. Iemand moet gewoon naar school. Als je als school dat ingeroosterd kan
diegene een deel van het huiswerk al op school doen. Als je die leeslijst als een soort
huiswerk beschouwd.
De docent leest dan ook, want dat is een soort voorbeeldfunctie. Dus dat zeggen we ook
altijd tegen de studenten dat als hun leerlingen aan het vrij lezen zijn dat ze dan niet
100Bijlsma, J. J. H. A. (2020, 13 september). Hoe krijg je kinderen aan het lezen? Onderwijs van Morgen.
https://www.onderwijsvanmorgen.nl/hoe-krijg-kinderen-aan-lezen/
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moeten gaan nakijken ofzo, maar pak ook een boek. dan is het echt het leesmoment van de
school. Ik zou er wel voor zijn als middelbare scholen dat ook gaan doen.”
Eliane Segers: “Eerst dus lezen, en dan begint de dag. Hetzelfde bij middelbare scholen. Ik
begrijpt dat dat meer gedaan wordt en dan niet alleen bij Nederlands maar ook bij andere
lessen. Ik merk dat er op sommige scholen dat iedereen dan hetzelfde boek aan het lezen is.
Dat is makkelijk, maar aan de andere kant haal je daarmee de autonomie weg. Om
motivatie op te krikken moet je je eigen keuzes kunnen maken: autonoom zijn. Jullie zijn
als het goed is gemotiveerder om dit profielwerkstuk te maken omdat jullie zelf het
onderwerp heb kunnen kiezen.”
Als leerlingen dus elke dag of een paar keer per week op school te tijd krijgen om te
lezen, dan zal de hoeveelheid die ze lezen toenemen. Hierdoor kunnen ze in een
positieve spiraal terechtkomen.

Reageren

Het 3e onderdeel van de leescirkel is reageren. Chambers: “Je begrijpt pas wat er staat
als je het jezelf hoort zeggen.”

In ons interview met Gerdineke van Silfhout vertelt zij dat literaire gesprekken voeren
in de klas goed kan helpen. “Literaire gesprekken voeren in de klas klinkt heel
hoogdrempelig, maar dat is het niet. Kinderen vinden het vaak wel interessant om het over
boeiende thema's te hebben, onderwerpen die nu spelen bij hen, die bijvoorbeeld veel in
Young Adult boeken komen.”
“Er is ook een leesonderzoeker die zegt: “ Je begrijpt pas wat er staat als je het jezelf hoort
zeggen.” Dus als je erover praat. Dit zegt Adlin Chambers. Dus die zegt eigenlijk moet je
over verhalen praten om te begrijpen waar het over gaat. Dus als docenten Nederlands
hier ook nog aandacht voor zouden hebben dan zou dat ook kunnen helpen.”
Bij alle 3 de onderdelen kan een volwassenen dus helpen om het lezen te stimuleren.
Literaire gesprekken voeren hoort bij het onderdeel reageren. Nadat jongeren de
boeken hebben gelezen is het goed om te praten over de boeken en de beleving die de
jongeren hierbij hebben.
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10.2 Zelfdeterminatietheorie
Autonomie

Autonomie is onderdeel van de zelfdeterminatietheorie. Als kinderen zelf mogen kiezen
welke boeken ze lezen, draagt dit bij aan hun gevoel van autonomie.
Gerdineke van Silfhout: “Dat je er dus voor zorgt dat kinderen kunnen kiezen uit teksten
en dat ze niet teksten door strotten duwen en dat keuze element. Of juist het kennis laten
maken van een brede tekst zonder ellendige vragen. Of dat je Young Adult literatuur, het is
een keuze van de school om die niet toe te voegen. Het is zo’n brug van de jeugdliteratuur
naar de echte literatuur. “ Door kinderen meer de keuze te geven in welke boeken ze
lezen zal hun intrinsieke leesmotivatie toenemen. Het voelt ten slotte meer alsof ze iets
doen omdat ze het zelf gekozen hebben.
Gerdineke van Silfhout: “Er zit dus ook een keuze of je zit met een verplichte lijst of met
een basislijst waar leerlingen zelf ook boeken voor mogen aandragen. Dan zien je al een
enorm verschil in het verplichte lezen. En het manier van verwerken, moet dat een verslag
zijn? Of mag het ook een boekendoos zijn? En dat dan aan elkaar pitchen. Dus de manier
van wat je moet met dat gelezen boek.”

Het gelezen boek moet op een manier worden verwerkt. De leerlingen krijgen in hun
eindexamenjaar namelijk een mondeling over deze boeken. De manier van verwerken
mag een school zelf bepalen. Zo doet Martijn Koek van het Keizer Karel College in
Amstelveen aan literaire mindmap. De mindmap is een grafische voorstelling van het
boek. De literaire mindmap heeft de volgende takken die de leerling dan zelf mag
invullen: : plot, personages, perspectief, tijd, ruimte symbolen, motieven en thema. Deze
mindmap heeft een aantal voordelen:
- het scheelt de docent nakijkwerk. De docent hoeft namelijk niet lange verslagen
door te spitten.
- In een oogopslag valt de hele structuur van het boek te zien.
- Leerlingen kunnen zowel tekeningetjes als woorden in de mindmap zetten. Voor
leerlingen die in plaatjes denken kan dit erg fijn zijn.
- Er is alleen maar plek voor de hoofdzaken. Hierdoor worden leerlingen
gedwongen kort en bondig te zijn.
- De mindmaps zijn minder fraudegevoelig. Dit komt doordat de leerlingen ze op
papier maken en niet digitaal. 102

Inouk Boerma: “Maar wat ik vooral hoor over waarom de leesmotivatie daalt is dat het
dus onder andere komt doordat je op een geven moment allemaal verplichte dingen moet
lezen. En ook veel, en dat hebben we ook met de webinar besproken dat dat erg ten koste
gaat van de autonomie, van je eigen keuzevrijheid. En dat is erg belangrijk voor motivatie
in het algemeen. En dus ook voor leesmotivatie.” Ook Inouk Boerma vertelt dat doordat
leerlingen niet zelf mogen kiezen wat ze lezen, hun leesmotivatie afneemt.
Door jongeren zelf te laten kiezen zal deze dus toenemen.
102Koek, M. (z.d.). De

literaire mindmap als alternatief voor het leesdossier. Taaluniversum. Geraadpleegd op 11
december 2020, van http://media.taalunieversum.org/hsnbundel/download/24/hsnbundel-24_947.pdf
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Competentie
Competentie is ook een onderdeel van de zelfdeterminatietheorie.
Inouk Boerma: “Nou de competentie betekent dus dat je het wel aan moet kunnen. Het
mag wel een ingewikkeld boek zijn, maar daar heb je dan wel meer hulp, meer handvatten
bij nodig. Het zou ook helpen als een docent zegt: ‘Jij bent dat boek aan het lezen, heb je
gezien dat de schrijver ook allemaal metaforen gebruikt?’ Dan krijg je competentiegevoel.
Je begrijpt het iets beter.”
Wat je goed kunt, vind je al snel leuker. Jongeren die geloven en verwachten dat ze een
boek aan kunnen, zullen gemotiveerder zijn om te lezen. Daarom is het belangrijk dat
leraren jongeren blijft stimuleren in hun leesproces en ook duidelijk zijn in hun
verwachtingen. Door succeservaringen geloven leerlingen in hun eigen kunnen. Hier is
de hulp bij de keuze van juist boek belangrijk. Het moet niet de moeilijk zijn om
leerlingen wel in hun eigen kunnen te laten geloven, maar ook niet te makkelijk door
grotere verwachtingen te blijven hebben.

Relatie

Inouk Boerma: “ Er is ook een leesonderzoek die zegt: “ Je begrijpt pas wat er staat als je
het zelf hoort zeggen.” Dus als je erover praat. Dit zei Chambers. Dus die zegt eigenlijk dat
je over verhalen moet praten om te begrijpen waar het over gaat. Dus als docenten
Nederlands hier ook nog aandacht voor zouden hebben dan zou dat ook kunnen helpen.”
Door met elkaar over boeken te praten wordt het boek beter begrepen en stimuleert het
het lezen.
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10.3 Overige maatregelen
Leesklimaat

Gerdineke van Silfhout: “De vraag is dus of in het voortgezet onderwijs niet alles op het
bordje van de docent Nederlands is komen te liggen die moet kinderen leren lezen,
schrijven en op een of andere manier zorgen dat ze dat leuk gaan vinden. Dat gaat ze in 2
uur nooit lukken als ze het in hun eentje moeten doen. Je hebt dan binnen de hele school
een motiverend leesklimaat nodig, van hoe praten anderen docenten over lezen en teksten.
Of zijn die zo veel mogelijk bezig met de teksten vervangen door filmpjes? Is er een vrij
leesklimaat in school? Wordt er begonnen met stillezen? Worden er schoolbreed leuke
workshops geven door bekende auteurs? Dus veel meer dat taal en lezen binnen de hele
school belangrijk wordt gevonden. Bij de scholen die dat doen zien we hele andere
resultaten dan bij scholen waarbij alles op het bordje van de Nederlands docent valt.”
Teksten worden bij alle vakken gebruikt. Lezen is dus van belang bij alle vakken. Toch is
het zo dat het de taak is van de leraar Nederlands om leerlingen gemotiveerd over lezen
te krijgen. Als andere docenten negatief over lezen praten kan dat een slechte invloed
hebben op het beeld van leerlingen over lezen. Als leesmotivatie iets is wat binnen de
hele school gestimuleerd wordt heeft dat een positief effect.

Doel

Eliane Segers: “Bij leesbevordering gaat het erom wat je wil bereiken: wil je dat ze meer
gaan lezen, of wil je dat ze beter worden in het begrijpend lezen Nederlands. En als je wil
dat mensen meer lezen, en daardoor meer empathie hebben dan maakt het niks uit in
welke taal je leest. Als je wil dat ze beter worden in Nederlands, dan moeten we ons richten
op het Nederlands lezen.”
“Over de migratiegroepen nog even, als je thuis een andere taal dan Nederlands spreekt,
dan doet het geen kwaad. Het maakt niet uit als je in die andere taal voor te lezen. Ik denk
dat je met de literatuurlijst dan veel kan gaan doen. Ik zeg niet dat ze Max Havelaar in het
Turks moeten lezen.”
Inouk Boerma: “Luisterboeken zouden op de lijst kunnen. Dan is de vraag wat je wilt als
docent Nederlands: wil je dat je leerlingen kennismaken met de literatuur en de rijke taal
van de schrijver of wil je dat je leerlingen per se de boeken zelf lezen. Dat is de afweging
die ze moeten maken.”
Door luisterboeken op de leeslijst te zetten wordt het voor leerlingen die grote moeite
hebben met lezen makkelijker om kennis te maken met de literatuur en de taal. Dit zou
ook goed kunnen werken voor leerlingen met dyslexie.

Curriculum

Gerdineke van Silfhout helpt met het opstellen van het leerplan, het curriculum voor
Nederlands. “Ook zijn we verantwoordelijk voor schoolexamens. De handreikingen voor de
schoolexamens voor elk vak, die ontwikkelen wij ook. Dus in conclusie wat kinderen
moeten kennen en kunnen op landelijk niveau.” Ze zijn nu bezig met leesmotivatie een
onderdeel maken van dat curriculum.
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Gerdineke van Silfhout: “Wij kunnen niet afdwingen dat iedereen gemotiveerd gaat lezen,
maar we weten wel dat er dingen zijn die de kans vergroten dat je motivatie toeneemt, dat
is bijvoorbeeld als kinderen keuzes hebben. Dat is in het hele leven zo. Als je keuzes hebt,
heb je gevoel voor autonomie en dat doet wat met iemand. En dat zijn aspecten die je wel
in een curriculum kunt opnemen. Dat je er dus voor zorgt dat kinderen kunnen kiezen uit
teksten en dat ze niet teksten door strotten duwen en dat keuze element. Of juist het kennis
laten maken van een brede tekst zonder ellendige vragen. Of dat je Young Adult literatuur,
het is een keuze van de school om die niet toe te voegen. Het is zo’n brug van de
jeugdliteratuur naar de echte literatuur. Dat moet ook een plekje krijgen in het
curriculum. Dat zijn allemaal knoppen waar je aan kan draaien, motivatie kan je niet
afdwingen want dat bepalen jij en ik. Maar en zijn dingen waardoor de kans groter is dat
jij gemotiveerder bent.”
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11. Conclusie

Onze hoofdvraag is: “Wat kan of zal er moeten veranderen in het voortgezet
onderwijs om lezen onder jongeren meer te bevorderen?”
Deze hebben we proberen te beantwoorden met de volgende deelvragen:
1.
2.
3.
4.

Hoe groot is de dalende leesmotivatie?
Waarom zijn Nederlandse jongeren minder gaan lezen?
Wat zijn de gevolgen als de Nederlandse jongeren minder gaan lezen?
Wat wordt er al gedaan tegen de dalende leesmotivatie?
5. Welke maatregelen kunnen er genomen worden om de dalende leesmotivatie
tegen te gaan?

Conclusie deelvraag 1:

In alle leeftijdscategorieen vindt er ontlezing plaats. Nederland staat helemaal onderaan
de ranglijst die de leesattitude van Nederlandse jongeren weergeeft in vergelijking met
andere Europese landen. Ook op de wereldranglijst staat Nederland bijna helemaal
onderaan. Nederland staat op plek 77 van de 80. Op het gebied van leesvaardigheid doet
Nederland het wat beter. Zo staan we op plek 15. Echter is de score van Nederland wel
onder het EU-gemiddelde. Ook op de wereldranglijst doet Nederland het op het gebied
van leesvaardigheid wat beter. Ze staan namelijk op plek 26. De score en de plek op de
ranglijst gaan echter wel achteruit. In Nederland is er namelijk sprake van een
toenemende negatieve trend. Het zal dus steeds sneller slechter gaan, als er niks gedaan
wordt. Dit is ook te zien in in het aantal 15-jarigen dat laaggeletterd dreigt te worden.
Dat percentage neemt namelijk steeds meer toe. In 2018 dreigde bijna 25%
laaggeletterd te worden.

Conclusie deelvraag 2:

Nederlandse jongeren op de middelbare school zijn minder gaan lezen omdat de
jongeren op deze leeftijd minder vrije tijd hebben. Ze krijgen bijvoorbeeld meer
huiswerk of zoeken een bijbaan. Ook vinden steeds meer jongeren lezen tijdsverspilling.
Er zijn nu veel meer andere activiteiten die jongeren kunnen doen, daardoor grijpen ze
minder snel naar een boek. Een ander verschil tussen de basisschool en de middelbare
school is dat er op de basisschool geleerd wordt om te lezen, terwijl dit op de
middelbare school lezen om te leren is. Jongeren zien het lezen dan steeds meer als een
verplichte activiteit en niet meer als een vrijetijdsbesteding. Uit een onderzoek van
Wennekers, Huysman en Haan is ook gebleken dat er een connectie zit tussen het
mediagebruik en de hoeveelheid boeken die iemand leest. Mensen die weinig lezen,
besteden meer tijd aan de media. Doordat er dus steeds meer mediaverleiding is, zal
hier ook meer tijd naar toe gaan en zal er dus minder gelezen worden. Als jongeren
eenmaal minder lezen, zal hun leesvaardigheid achteruit gaan en zullen ze minder
leesmotivatie hebben. Ze komen dan in een negatieve spiraal terecht. Die zichzelf alleen
maar versterkt. Op middelbare scholen wordt voornamelijk de extrinsieke motivatie
gestimuleerd. Het is echter bewezen dat extrinsieke motivatie minder goed werkt dan
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intrinsieke motivatie. Verder zijn er ook problemen in de omgeving. Zo neemt de
hoeveelheid mediathecarissen sterk af en is er een lerarentekort in het onderwijs. Als er
bij docenten de wil is om aan leesbevordering te doen, is er vaak alsnog te weinig tijd
hiervoor.

Conclusie deelvraag 3:

Een gevolg van ontlezing is dat leesvaardigheid daalt en dit kan ertoe leiden dat mensen
laaggeletterd zijn. Dit kan leiden tot problemen in het dagelijks leven en voor de verdere
toekomst. Voor de welvaart van het land zal het ook grote gevolgen hebben omdat
laaggeletterdheid ons land veel geld kost, namelijk 1,13 miljard euro per jaar. Ook zal
het niet lezen van fictie negatieve gevolgen hebben op verbeeldingsvermogen,
creativiteit, gezondheid, concentratievermogen, empatisch vermogen en intelligentie
van deze mensen. Daarnaast is lezen erg goed voor de hersenen om ze actief te houden.
Lezen dient daarnaast ook als manier om te ontspannen en een manier om inspiratie en
troost vinden.

Conclusie deelvraag 4:

Op veel middelbare scholen is er nog te weinig aandacht voor
leesbevordering.Daarnaast hebben de bezuinigingen op het onderwijs, cultuur en
bibliotheken gevolgen voor de mogelijkheden rond leesbevordering.
De verplichte literatuurlijst in de examenklassen van de havo en het vwo het zorgt vaak
voor een tegengesteld effect bij leerlingen waardoor ze lezen juist minder leuk gaan
vinden.
Op nationaal niveau zijn er een hoop projecten rond leesbevordering waar het
voortgezet onderwijs aan mee kan doen. Een aantal voorbeelden zijn De Leesmonitor,
De Dag van het Literatuuronderwijs, De Jonge Jury, De Schrijverscentrale, De
Boekenweek voor Jongeren, De Weddenschap en De Nationale Mediatheek Trofee.

Conclusie deelvraag 5:

Een belangrijke maatregel om leerlingen goed te motiveren om te gaan lezen is
bijvoorbeeld een groot aanbod van boeken op scholen aanbieden, zodat leerlingen veel
opties hebben. Om het juiste boek te vinden hebben leerlingen ondersteuning nodig,
deze ondersteuning kan komen van leraren, mediathecarissen en bijvoorbeeld ouders.
Als een leerling een boek heeft gevonden dat hij/zij leuk vindt, maar dit boek is wel iets
boven het niveau, dan moeten ze goede ondersteuning krijgen tijdens het lezen. Dit
zorgt voor een competentiegevoel. Als een leerling een boek uit heeft, is het belangrijk
dat er over het boek gesproken wordt. Dit is ook een taak die een docent zou kunnen
uitvoeren. Tijdens de lessen zou hier voldoende tijd aan moeten worden besteed. De
docent kan de klas in groepen verdelen en de leerlingen met elkaar in gesprek kunnen
laten gaan. Om leerlingen te stimuleren om te lezen zouden er in de rooster leesuren
kunnen komen. Er zou ook gelezen kunnen worden in de les. Het is wel bewezen dat
mensen pas na 20 minuten echt in een boek zitten. Als er dan dus gelezen wordt in de
les, zou dat minimaal 20 minuten moeten zijn. Verder moet de gehele school zich
inzetten voor de leesmotivatie. Dit is niet alleen de taak van de docent Nederlands. Als
er in de gehele school goed gepraat wordt over lezen, zal dit zorgen voor een positief
leesklimaat. Ten slotte kan motivatie opgenomen worden in het curriculum. Ondanks
dat motivatie niet iets is wat afgedwongen kan worden, kan het curriculum wel helpen.
49

Zo kan er in het curriculum staan dat er veel keuzes moeten zijn of dat Young Adult
boeken op de leeslijst zouden mogen staan. Tot slot is het ook een aanrader om als
school actief mee te doen met de initiatieven die er al zijn, denk aan het meedoen met
De Weddenschap, Schrijver op school en de Jonge Jury. Dit zijn allemaal zaken die de
motivatie zouden kunnen laten toenemen.
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12. Eigen meningen
Nora:

Sophie en ik hadden eerst wat moeite met een onderwerp verzinnen. We hadden een
lijst van wel 15 onderwerpen die ons allebei wel een beetje interessant vonden. Een
paar dagen erna liepen we samen door de gang en ineens schoot het ons te binnen,
beide waren we direct enthousiast. Direct hadden we er ook al een begeleider bij in
gedachten. We zijn niet al te lang daarna naar mevrouw Nieuwenbroek gegaan en
hebben haar als onze begeleider gevraagd. Zij is namelijk binnen onze school heel actief
met literatuur bezig.
Voordat ik aan dit onderzoek begon had ik wel een beetje door dat Nederlandse
jongeren lezen steeds minder leuk vonden en ook steeds minder lazen, maar pas toen ik
me in dit onderwerp verdiepte kreeg ik door hoe groot dit probleem eigenlijk was. Elke
keer als ik een grafiekje vond was ik weer verbaasd over de omvang van het probleem.
Ik zie nu ook pas echt in hoe groot het probleem is en hoe hard het een oplossing nodig
heeft. Ik ben ook van mening dat onze school niet genoeg doet om lezen te bevorderen.
Ik hou namelijk van lezen, maar ook ik merk dat naarmate ik meer voor school moet
lezen, ikzelf minder ga lezen. Ik hoop daarom ook heel erg dat docenten wat hebben aan
ons onderzoek, want zelfs als 1 docent er iets van opsteekt is dat al goed. Die ene docent
kan namelijk vele leerlingen motiveren om te lezen. Daarom ben ik ook heel blij dat
mevrouw Nieuwenbroek onze tips al in praktijk aan het brengen is. Dit geeft mij het
idee dat wanneer we straks slagen, we de school iets beter hebben achtergelaten dan
toen wij aankwamen.

Sophie:

Toen Nora en ik een jaar geleden op het onderwerp kwamen vond ik het meteen een
onwijs leuk en interessant onderwerp. Ik had van tevoren verwacht dat ik na een tijdje
genoeg zou hebben van dit onderwerp, maar eigenlijk vind ik het nog boeiender dan
eerst.
Ook heb ik genoten van de gesprekken die ik met mensen heb gevoerd over dit
onderwerp. Ik heb met mensen gesproken die het jammer vinden dat steeds minder
mensen lezen, maar ook met mensen die lezen maar een nutteloze bezigheid vinden. Ik
het heel leuk om de achterliggende reden te vinden en er daarna erachter te komen dat
ze lezen stiekem wel leuk vinden, maar alleen als het over een leuk onderwerp gaat. Ik
ben hierdoor gaan geloven in de opmerking van Adlin Chambers:’ ’Als een kind niet leest,
heeft hij het juiste boek niet gevonden.’’
We voelden ons ook heel goed gesteund door mevrouw Nieuwenbroek die contacten
voor ons regelde, die midden in de zomervakantie ons een webinar liet volgen en op de
zaterdagavond haar gezin liet verhongeren voor ons. Ik vond het ook erg boeiend om te
zien met hoeveel passie ze omgaat met leesbevordering en ik vond het daarom ook leuk
om te zien dat ze onze aanbevelingen toepast.
Door dit onderzoek ben ik mij ook gaan verdiepen in de leeslijst. Hoewel ik een jaar
geleden nog pertinent tegen de boeken van de literatuurlijst was ben ik door het
verdiepen in deze boeken er nu achter gekomen dat deze boeken zo slecht nog niet zijn.
Van Kader Abdolah tot Simone van der Vlugt, ik vond het allemaal fantastisch! Dat had
je mij een jaar geleden niet kunnen wijsmaken!
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13. Discussie
13.1 Hypothese

Onze hypothese was dat als scholen leerlingen meer zouden stimuleren om te lezen door
nieuwe maatregelen in te voeren, dan zullen leerlingen gemotiveerder zijn om te lezen.
Dit blijkt inderdaad waar. We kunnen deze hypothese dus grotendeels aannemen. Zo
hebben we in ons onderzoek namelijk gezien dat wanneer jongeren naar de middelbare
school gaan, lezen meer iets is wat je doet om te leren. Hierdoor wordt het lezen zelf dus
niet goed genoeg gestimuleerd. Onze hypothese kunnen we niet helemaal aannemen,
omdat we het niet in praktijk hebben uitgeprobeerd. Ons onderzoek is namelijk vooral
gebaseerd op bronnenonderzoek en interviews.

13.2 Kanttekeningen bij ons onderzoek

Zoals al in de inleiding is aangegeven is ons onderzoek gebaseerd op bronnenonderzoek
en verscheidene interviews. Er zijn een paar puntjes die helaas niet helemaal kloppen.
Bij veel van de onderzoeken die we hebben gebruikt bij ons bronnenonderzoek, wordt
er wel onderzoek gedaan naar lezen bij jongeren, maar de grenzen van de leeftijdsgroep
verschilt per onderzoek. Zo doet PISA onderzoek onder 15-jarigen terwijl ons onderzoek
gaat over jongeren tussen de 13-19 jaar.
Daarnaast gaat het in ons onderzoek over het lezen van fictie. Echter zijn hier niet veel
specifieke onderzoeken naar en daarom bevatten veel van onze gebruikte cijfers ook
resultaten van boeken die niet fictie zijn. Om deze redenen moeten we voorzichtig zijn
met het trekken van onze conclusie.
Bij gevolgen van niet lezen is het volgende aan de hand: Bij leesvaardigheid en een
welvarende bevolking is wel sprake van een correlatie, maar dit is niet direct causaal.
Het is een soort ‘kip of ei’- verhaal. Het valt moeilijk uit te maken of een hooggeletterde
bevolking in staat is om economische groei te creëren, of dat welvaart maakt dat
mensen zich beter kunnen ontwikkelen op het gebied van taal en lezen. Het meest
waarschijnlijke is dat hier een opwaartse positieve spiraal tussen is: de economische
groei en geletterdheid versterken elkaar over en weer.
Bij het gevoerde beleid gaat het over de meningen van leerlingen over de literatuurlijst.
Dit onderzoek was gedaan om te kijken naar de effectiviteit van het onderzoek. Echter,
is dat de steekproef geen goede dwarsdoorsnede is van de onderzoekspopulatie omdat
veel leerlingen uit de enquête al van lezen hielden voordat ze aan een literatuurlijst
begonnen. De literatuurlijst levert hier dus geen causaal verband op met het zelfstandig
lezen. Ook is er geen controlegroep met leerlingen die geen literatuurlijst lezen om te
kijken of de literatuurlijst effect heeft. Toch heeft dit onderzoeksresultaten voor ons
opgeleverd over de beoordelingen van de boeken van de literatuurlijst zelf.
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13.3 Aanbeveling voor vervolgonderzoek

In dit onderzoek hebben we gekeken naar de dalende leesmotivatie onder jongeren en
hoe dit tegengegaan kan worden. In een vervolgonderzoek zouden we verschillende
experimenten kunnen doen rondom deze uitkomsten om te onderzoeken wat het beste
werkt. Zo kunnen de huidige bevindingen over de praktijk daadwerkelijk in de praktijk
bevestigd of ontkracht worden.
Verder het heel interessant zijn om onderzoek te doen naar de redenen waarom
Nederland zo laag op de PISA-ranglijsten staat. Er zou een vergelijkend onderzoek
gedaan kunnen worden. Een voorbeeld van een hoofdvraag zou kunnen zijn: “Wat is het
verschil in onderwijs tussen Nederland en Albanië dat er voor zorgt dan Albanese
jongeren veel meer leesmotivatie hebben dan Nederlandse jongeren?”
Ook kan het interessant zijn hoe het komt dat Nederland en zijn buurlanden allemaal
niet goed presteren op leesmotivatie. Een onderzoeksvraag kan zijn: “Hoe komt het dat
Nederland en de buurlanden allemaal niet goed scoren op leesmotivatie?”

53

14. Nawoord en reflectie
14.1 Reflectie
14.1.1 Nora:

Ik vind de samenwerking bij dit onderzoek erg goed gegaan. Ik vond dit in het begin wel
erg spannend, want ik had al een keer eerder met Sophie samengewerkt bij een project
en daar hadden zowel ik als Sophie fouten gemaakt in de samenwerking. Om deze reden
hebben Sophie en ik voordat we aan het PWS begonnen met z’n tweeën regels en
afspraken opgesteld. Dit gaf mij meer vertrouwen. Als ik er nu achteraf op terugkijk was
dat waarschijnlijk niet nodig geweest. We hebben goed ingespeeld op elkaar sterke
kanten. Zo heb ik me in de cijfers verdiept, terwijl Sophie allemaal onderzoeken doorlas.
Als een van ons een stuk af had, las de ander het door en werden er tips gegeven en
alvast wat dingen verbeterd. Hierdoor hebben we beide onze sterke kanten in het
onderzoek weten te verwerken en hebben we elkaar goed uitgedaagd. Onze planning
vond ik ook wel goed. We hebben het zo gepland dat we niet van alles nog last minute
moesten doen. We hebben elke paar weken duidelijke deadlines gezet voor wanneer
iets af moest. Zo kon ieder zijn ding doen, dit was voor mij heel handig. Zo hebben we
het voor elkaar gekregen dat we ruimschoots van te voren al veel af hadden. Ik heb bij
dit onderzoek geleerd over de dalende leesmotivatie, maar daarnaast ook nog over hoe
je grote onderzoeken doet. Voor het vak maatschappijwetenschappen hebben we dit al
een paar keer moeten doen, maar nog nooit zat er minimaal 80 uur in. In het begin van
het onderzoek hadden Sophie en ik een bepaald beeld in ons hoofd, maar gaandeweg
kom je obstakels tegen waardoor je dit moet aanpassen. Ik heb bij dit onderzoek geleerd
dat het aanpassen niet iets ergs is en dat dit hoort bij het onderzoeksproces. Ook heb ik
veel verbeterpuntjes gevonden voor als ik nog een keer een onderzoek moet doen. Zo
zou ik volgende keer eerder beginnen met de interviews. Zo heb je namelijk al veel
informatie die je in het verslag kan verwerken. Wij hebben ze een beetje aan de late
kant gehouden, waardoor we achteraf nog allemaal stukjes tekst moesten verwerken in
het onderzoek. Wat ik verder heb geleerd is dat ik goed direct moet antwoorden op
mails. Ik heb een paar keer gehad dat iemand had gereageerd op ons verzoek om een
interview en dat ik vervolgens vergat op tijd terug te mailen. Gelukkig waren ze beide
erg aardig en snapten ze dit helemaal.
Ik ben erg blij dat wij mevrouw Nieuwenbroek als begeleider hadden. Ze staat namelijk
zelf ook dichtbij het onderwerp, hierdoor heeft ze goede tips en inzichten. Hier hebben
we ook veel aan gehad.

54

14.1.2 Sophie:
Vanaf het begin heb ik genoten van de samenwerking met Nora. We deelden onze
belangstelling, wisten elkaars talenten te benutten en zelfs te versterken. Zij werkte veel
cijfers en interviews uit en ik dook in de onderzoeken. Als planning hebben we telkens
op bepaalde momenten tegen elkaar gezegd: ‘’Zullen we zorgen dat we dit dan af
hebben?’’ Hier hebben we ons zoveel mogelijk aan proberen te houden waar ik zelf nog
wel eens de fout gemaakt door het op het laatste moment van onze deadline te maken.
Gelukkig hebben we bij de planning ook rekening gehouden met drukke periodes zoals
de toetsweek zodat dat ons zou sparen.
Ik heb onwijs veel geleerd van dit onderzoek. Bij dit onderzoek gaat het voornamelijk
om het vak Nederlands, maar er komen zoveel andere dingen bij kijken zoals
gedragswetenschappen, neurologisch onderzoek en (onderwijs)beleidsplannen. Dit
maakte dit onderwerp zo interessant en dynamisch.
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16. Logboek
Wie

Wat

Wanneer

Waar

Hoelang

Sophie en Nora

Onderwerpen
bedenken.

21-01-2020
tot 04-032020

School

2 uur p.p.

Sophie en Nora

Onderwerp kiezen.

04-03-2020

School

10 min p.p.

Sophie en Nora

Onderzoeksopzet
schrijven.

26-03-2020

School

1 uur p.p.

Sophie en Nora

Begeleider
contacten.

26-03-2020

School

10 min p.p.

Sophie en Nora

Plan van aanpak
schrijven.

19-05-2020

Thuis via
facetime

1 uur p.p.

Sophie en Nora

Gesprek met

20-05-2020

Thuis via

29 min en 54

Nog geen
onderwerp
gevonden die het
echt gaat worden

Op de gang ineens
het perfecte
onderwerp bedacht.

Dit ging wat
moeilijk, want Nora
heeft het erg druk
en kan dus niet vaak
afspreken. In grote
lijnen hebben we
een plan gemaakt.
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begeleider.

We hebben een
ander opzet bedacht
en wilden deze
graag voorleggen
aan mevrouw
Nieuwenbroek. We
waren even bang
dat het al te laat was
om te wisselen,
maar dit kon nog.

Teams

sec p.p.

Sophie en Nora

Hoofdvraag
bedenken.

20-05-2020

Thuis via
Teams

23 min en 32
sec p.p.

Sophie en Nora

Hoofd en
deelvragen
schrijven en
bronnen zoeken.

22-05-2020

Bij iemand
thuis

5 uur p.p.

Cursus hoofd en
deelvragen
schrijven.

==

Thuis vua
teams

1 uur p.p.

We kunnen met dit
onderwerp veel
kanten op maar
uiteindelijk hebben
we onze hoofdvraag
bedacht.

Hier hebben we
toch bedacht dat we
onze hoofdvraag
iets ander gaan
formuleren
waardoor het echt
het onderzoek is dat
we willen.
Nora en Sophie

Dit wisten we
eigenlijk al door
MAW
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Sophie en Nora

Cursus academisch
schrijven

==

Thuis via
teams

1 uur p.p.

Nora

Inleiding,
theoretisch kader
en methodologie
schrijven.

14-07-2020

Thuis

1 uur

Dit ging wat
moeilijk want ik
snapte niet
helemaal wat
theoretisch kader
en methodologie
inhielden
Nora en Sophie

Omvang, oorzaken
en gevolgen

Sophie

Online workshop
taalbaas.nu Caja
Cazemier

29-07-2020

Thuis

1 uur

Sophie

Bronnenonderzoek,
video webinar:
doorgaande leeslijn,
Bas Maliepaard

5-08-2020

Thuis

1,5 uur

Nora en Sophie

Webinar leeslijn
samen kijken en
samenvatten.

11-08-2020

Thuis

3 uur p.p.

Veel geleerd! Deze
was erg interessant.
Hier hebben we ook
wat interview ideeën
van gekregen.
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Nora

Inleiding,
probleemstelling.

31-10-2020

Op
school

1 uur

Nora en sophie

Brainstormen
experiment, omvang,
oorzaken, gevolgen.

1-09-2020

Bij nora
thuis

3,5 uur pp

Sophie

Kijken: workshop
praten over boeken
Aidan Chambers

2-09-2020

Thuis

1 uur

Sophie

Omvang, oorzaken,
Kijken: webinar Tien
jaar
consumentenonderzo
ek, lezen,lenen en
kopen

6-09-2020

Thuis

3 uur

Sophie

Omvang, oorzaken

7-09-2020

School

1 uur

Nora

Omvang schrijven.

07-09-2020

School

1 uur

Tja hoe schrijf je nou
een goede inleiding
voor een onderzoek
die nog niet af is. Dus
dit koste wat tijd
maar is uiteindelijk
goed gekomen. Hij
wordt later wel nog
veranderd.

We hebben beide veel
ideeën in ons hoofd
maar nog niet een
strak plan voor hoe
we het precies gaan
aanpakken.

Omvang kost veel
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werk, er zijn heel veel
cijfers en grafiekjes
enzo. Nu moet ik goed
kijken welke
belangrijk en relevant
zijn voor ons
onderzoek en welke
niet.
Nora

Oorzaken- gevolgen
digitaal lezen
schrijven.

09-09-2020

Sophie

Leestijd in media

11-09-2020

Nora en Sophie

PWS schrijfdagen →
onderzoek gedaan,
interview geregeld,
gepraat met
Nieuwenbroek

15-09-2020

School

6 uur p.p.

Nora en Sophie

PWS schrijfdagen →
oorzaken gedaan

16-09-2020

School

7 uur p.p.

Nora en Sophie

Praten met mevrouw
Hoving.

17-09-2020

School

1 uur p.p.

Nora en Sophie

Interviews uitzoeken

26-09-2020

Thuis

1 uur p.p

Nora

Boek jeugdliteratuur
en didactiek

30-09-2020

Thuis

1,5 uur

Mevrouw Hoving
heeft ons veel goede
tips gegeven en we
zijn heel blij met het
boek dat we van haar
mogen lenen.

Thuis

1 uur

1 uur
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doorspitten.
Sophie en Nora

Sophie heeft aan de
03-10-2020
gevolgen en beleid
gezeten. Nora heeft
aan de omvang en aan
de inleiding gezeten.

Bij
Sophie
thuis

4,5 uur p.p.

Nora

Omvang.

01-10-2020

Tussenu
ur op
school

0,5 uur

Nora

Omvang

07-10-2020

Tussenu
ren op
school

1,5 uur

Sophie

Gevolgen en beleid +
onderzoek
mediatheek op school

07-10-2020

Thuis

4 uur

Sophie

Te voeren beleid

08-10-2020

Mediath
eek

1 uur

Sophie en Nora

Voetnoten goed,
bronnenlijst erin,
alles langslopen,
logboek erin, kopjes
goed zetten

08-10-2020

Thuis

2 uur p.p.

Sophie en Nora

Interviewvragen
13-10-2020
bedenken en
interview houden met

Bij Nora
thuis

2 uur p.p.

Zoals ik al eerder heb
gezegd, de omvang
kost erg veel moeite

Ik denk dat ik nu
klaar ben met de
omvang. Alleen de
opmaak is nog niet
overzichtelijk
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Eliane Segers
Sophie en Nora

Interview Eliane
Segers

online,
thuis

1 uur p.p.

Sophie en Nora

Interview Gerdineke
van Silfhout

Online,
thuis

1 uur p.p.

Sophie en Nora

Interview Inouk
Boerma

20-10-2020

Online,
thuis

1 uur p.p.

Sophie

Video AanZet Live
bekijken

21-11-2020

Thuis

1 uur

Nora en Sophie

PWS feedback
mevrouw
Nieuwenbroek

21-11-2020

Online

1uur en 7
minuten p.p.

Nora

Feedback aanpassen

22-11-2020

Thuis

1 uur

Sophie

Literatuurlijst
onderzoek

20-11-2020

Op
school

2 uur

Sophie

Literatuurlijst
onderzoek

21-11-2020

Thuis

1 uur

We zijn erg blij dat we
onze feedback
hebben. Nogmaals
dank aan mevrouw
Nieuwenbroek dat ze
op haar vrije dag onze
feedback wou
bespreken.
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Nora

Interview mevrouw
25-11-2020
Silfhout uittypen en al
het mailcontact erin
zetten

Op
school +
thuis

4 uur

Sophie

Gevolg wel lezen
hersenonderzoek

26-11-2020

Op
school

1 uur

Sophie

Interview mevrouw
Segers uittypen en
gevolgen niet lezen
uitschrijven

27-11-2020

Op
school +
thuis

2 uur

Nora

Interview Inouk
Boerma uittypen

28-11-2020

Thuis

3 uur

Sophie

Projecten gevoerde
beleid

28-11-2020

Thuis

3 uur

Nora

Te voeren beleid
schrijven

29-11-2020

Thuis

4 uur

Sophie

Gevoerd beleid met
verschillende
leesbevordering
initiatieven
onderzoeken

29-11-2020

Thuis

3 uur

Nora

Interview verwerken
in oorzaken

04-12-2020

Thuis

1 uur

Dit kost toch eens
veel tijd. Voor de
volgende keer wil
direct alle mails er al
inzetten.
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Nora

Hoofdstuk 9, 10 en 11
al deels schrijven

06-12-2020

Thuis

2 uur

Sophie

Gevoerde beleid
uitwerken, na
toetsweek dus weer
meer tijd om hieraan
te werken

07-12-2020

Thuis

1 uur

Nora

Alles alvast een keer
nalezen, te voeren
beleid verbeteren,
titels kloppend
maken, spelling
verbeteren

09-12-2020

Thuis

4 uur

Sophie

Kijken of belangrijke
informatie mist in
onderzoek

10-12-2020

Thuis

3 uur

Nora

Conclusie deels
schrijven, te voeren
beleid aanpassen,
inleiding
herschrijven,
nawoord, reflectie,
voorwoord en
discussie schrijven.

11-12-2020

Thuis

5 uur

Sophie

Tekst doorlezen,
11-12-2020
conclusie uitschrijven,
erachter gekomen dat
andere vorm van
verwoorden bij
gevolgen beter werkt.

Thuis en
op
school

5 uur

Nora

Alles doorlezen,
dingen verbeteren,

Thuis

4 uur

12-12-2020
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puntjes op de i
Sophie

Tekst doorlezen,
12-12-2020
Gevoerde beleid
projecten
uitschrijven, conclusie
uitschrijven

Thuis

6 uur

Nora

Tekst gelezen,
opmaak gedaan,
gevolgen omgedraaid

12-12-2020

Thuis

3 uur

12-12-2020

Thuis

1 uur

Bronnen nummeren,
reflectie schrijven

12-12-2020

Thuis

3 uur

Laatste feedback van
mevrouw
Nieuwenbroek
verwerken en
opmaak mooi maken

13-12-2020

Thuis

3 uur

We kwamen erachter
dat bij gevolgen de
gevolgen van nietlezen omgekeerd
waren van de
gevolgen van wel
lezen. Sophie had
eerst al de gevolgen
van wel-lezen
geschreven, dus deze
hebben we even
omgedraaid.
Nora
Sophie
Nora en Sophie

Hoofdstuknummers
aanpassen, bronnen
nummeren

Heel erg bedankt
mevrouw
Nieuwenbroek! We
zijn erg dankbaar dat
u in uw vrije weekend
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ons PWS nog een keer
heeft nagelopen
Nora en Sophie

PWS laten uitprinten

14-12-2020

Thuis

30 minuten

Nora: 89,5 uur (Exclusief voorbereidingen presentaties)

Anne-Sophie: 89 (Exclusief voorbereidingen presentaties)
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17. Bijlage

17.1 Interviews

17.1.1 Gerdineke van Silfhout
17.1.1.1 Informatie

Gerdineke van Silfhout is expert taal en toetsing in het VO bij SLO. Ze heeft gestudeerd
aan de Universiteit van Utrecht, hier heeft ze van 2006 tot 2009 een bachelor Dutch
language and culture gedaan en een master communication tot 2011. Van 2011 tot 2014
heeft ze voor haar PhD een onderzoek gedaan naar: “Welke tekstkenmerken zorgen voor
een optimaal begrijpelijke schooltekst? “ Van 2011 tot 2015 heeft ze gewerkt voor Bijbel
in Gewone Taal. Ook is ze van 2014 tot 2015 consultant geweest bij Bureau ICE. Van
2015 tot heden is ze vakexpert in het Vo geweest bij SLO.103

17.1.1.2 Interview

Waarom denkt u dat jonger in het voortgezet onderwijs minder zijn gaan lezen?
Nou, weet je als je echt mij vraagt waarom nu op het voortgezet onderwijs minder wordt
gelezen is het omdat er nu zoveel meer activiteit besteding is. En omdat het daarom zo is dat
mensen minder gaan lezen thuis. Een poosje geleden was het stand dat de ouders een
boekenkast hadden en dat neemt ook af, waardoor je minder gestimuleerd wordt thuis en je
hebt dus onwijs veel andere alternatieven die aantrekkelijker zijn dan lezen. Andere dingen
zijn leuker en makkelijker toegankelijker en ook super interactief.
Waarom zijn ze lezen minder leuk gaan vinden?
Hier is veel onderzoek over verschenen. Over het algemeen wordt lezen niet leuk gevonden
door leerlingen. Uit onderzoek blijkt meisjes lezen leuker vinden dan jongens, er is een
verschil. Jongens vinden fictie minder leuke boeken dan informatieve boeken, er zit een
verschil in dat kinderen die goed kunnen lezen, lezen leuker vinden dan kinderen die er niet
zo goed in zijn. Hierdoor ontstaat leesangst en vermijden ze het lezen waardoor ze het
minder goed bijhouden en de leesvaardigheid nog meer naar achter gaat. Heb je een
omgeving die het leuk vindt en stimuleert? Wordt je begeleidt? Als ik jullie super coole
teksten weet aan te reiken is het anders dan zeggen dat het gewoon gedaan moet worden.
En ook de boeken die op school worden gegeven. Als ik leerlingen vraag over lezen denken ze
meestal aan hoe de scholen lezen geven. De scholen hebben ook een rol in de manier hoe
kinderen het lezen vinden. Didi Pijpke is een vwo docent en zij is docent van het jaar
geworden op dit thema. Ze is in staat om elk kind enthousiast te krijgen over lezen. Bij haar
gaat het niet over een lijst met boeken maar over een thema, en dan leest ze in de klas voor
en gaan ze erover praten. Daarna zegt ze dat er nog andere leuke boeken/ films zijn. Ze kiest
dus thema's die leven in de klas. Ze doet allemaal activiteiten zoals voorlezen en schrijven
brieven aan schrijvers met de vraag of ze op school komen. Het heeft heel erg te maken met
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de manier hoe je leesvaardigheid vorm geeft. Het gaat om dat de kinderen aangesproken
worden en zo vinden kinderen het leuker.
Hoe moet je het dan aanpakken om kinderen lezen leuk te laten vinden?
Hierop geef ik even 2 antwoorden.
Een is nogal technisch. Er is hier veel onderzoek over gedaan. Vorig jaar is hier ook een
onderzoek over uitgebracht genaamd literaire gesprekken voeren in de klas. Literaire
gesprekken voeren in de klas klinkt heel hoogdrempelig, maar dat is het niet. Kinderen
vinden het vaak wel interessant om het over boeiende thema's te hebben, onderwerpen die
nu spelen bij hen, die bijvoorbeeld veel in Young Adult boeken komen. De vraag is ga dan of
je het meteen met een boek komt aanzwaaien, of over die thema's hebben en het boek
lezen. En dan kletsen in de klas over deze persoon heeft dit, dit en dit meegemaakt. Hoe ga
je boeken over de schutting gooien?
Scholen investeren in de mediatheek. Dit klinkt een beetje stoffig. Maar er zijn scholen die
een mediathecaris hebben die de leerlingen echt begeleid in wat voor thema's ze leuk vinden
en wat voor moeilijke boeken lezen, hoe goed ze zijn, wat ze vorige keer hebben gelezen. Die
begeleiding is ook belangrijk. Het is een beetje schaken op 2 borden. Wat kan je doen in de
klas en wat per leerling. Maar dat heeft een leraar niet allemaal te doen, je hebt dus ook
mediathecarissen, bibliotheek op school en lees campagnes.
Je hebt al heel veel zoals schrijfvaardigheid en leesvaardigheid.Je hebt een centraal examen
lezen, jullie moeten 12 boeken lezen, enzovoort enzovoort. Dit moet allemaal in die 2 uur per
week die jullie Nederlands les hebben. En bij alle andere vakken speelt taal en teksten een
belangrijke rol en teksten ook. Het wordt door leerlingen niet zo ervaren dat bij andere
vakken taal en teksten ook super belangrijk is en belangrijke rol spelen. De vraag is dus of in
het voortgezet onderwijs niet alles op het bordje van de docent Nederlands is komen te
liggen die moet kinderen leren lezen, schrijven en op een of andere manier zorgen dat ze dat
leuk gaan vinden. Dat gaat ze in 2 uur nooit lukken als ze het in hun eentje moeten doen. Je
hebt dan binnen de hele school een motiverend leesklimaat nodig, van hoe praten anderen
docenten over lezen en teksten. Of zijn die zo veel mogelijk bezig met de teksten vervangen
door filmpjes? Is er een vrij leesklimaat in school? Wordt er begonnen met stillezen? Worden
er schoolbreeed leuke workshops geven door bekende auteurs? Dus veel meer dat taal en
lezen binnen de hele school belangrijk wordt gevonden. De scholen die dat doen zien we hele
andere resultaten dan bij scholen waarbij alles op het bordje van de Nederlands docent valt.
De school van Didi Pijpkers in Groningen, het Wellantcollege in Amersfoort, de Augustines in
Groningen, de Kindergemeenschap in Bilthoven. Er zijn veel mooie voorbeelden.
Zou het helpen om in het schoolrooster 1 of 2 uur in te roosteren om vrij te lezen?
We weten uit onderzoek dat sommige scholen het 10 min doen, maar pas vanaf 20 min
zitten kinderen lekker in een verhaal. Het is dus beter 2x in de week een half uur dan elke dag
10 min, je hebt dan net je boek open en oortjes in en dan gaat het alweer verder. Alleen dat
is alleen niet genoeg. Het is dan een beetje een extra vak, een vrij lezen vak.
Is er niet een kans dat als je het verplicht, dat de motivatie juist afneemt omdat het
verplicht wordt?
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Je hebt gewoon een rooster met x aantal vakken. Je hebt niet bij andere vakken dat je zegt
nee ik ben niet gemotiveerd, ik ga het niet doen. Het bied ook structuur als je elke week op
bepaalde tijden gewoon moet lezen. Je hebt dan duidelijkheid. Er komen allemaal dingen bij
kijken, heb ik het goede boek? Zit er een bieb in de klas? Moet ik stomme teksten kiezen? Is
er een goede leesomgeving? Of is er aan een leesomgeving gedacht? Mag je ook ergens
lezen tegen een verwarming in de school? Dat zijn allemaal dingen waar je over na kunt
denken.
Vindt u dan ook dat vrij lezen in de bovenbouw van het onderwijs nog steeds structureel
moet worden ingeroosterd?
Ja, jullie meldden mij ook over de doorgaande leeslijn. Zowel voorlezen als vrij lezen van 0 tot
20 gewoon doen.
We hebben ook een quickscan gemaakt voor vmbo scholen over wat je kan doen voor een
goed lees beleid voor scholen. Voor vwo is die ook wel goed te gebruiken. De quickscan is
voor het vmbo ontwikkeld omdat daar de problemen het grootst zijn. De laagste scores
zitten ook voornamelijk daar zoals je kan zien in pisa. We gaan ook werken aan een website
lezen in het PO en daarna aan een website voor lezen in havo en vwo.
We zagen dat u leerplanontwikkelaar was in het voortgezet onderwijs, wat houdt dat in?
Ik begin altijd even aan de andere kant van de rit. Jullie maken straks een examen
Nederlands. Dat is door CITO gemaakt, maar daarvoor krijgen jullie een syllabus en jullie
hebben een PTA en die is gebaseerd op de examenprogramma's. Dat zijn de eindtermen die
je dan moet kennen. Voor die formuleren zijn wij verantwoordelijk. Dat die goed worden
geformuleerd en ook de kerndoelen en het PO en het referentiekader en het historisch
canon. Eigenlijk wat kinderen moeten kennen en kunnen, wat landelijk wordt vastgelegd.
Nou, daar zijn wij min of meer de uitvoerders van. Niet dat we al die dingen bedenken, want
dat doe je met het hele veld en daar zijn leerkrachten bij betrokken en lerarenopleiders
enzovoort. Zoals CITO een examen maakt, maken wij een leerplan, het curriculum. Dat is
eigenlijk aan de voorkant van de rit, wat moet je kennen en kunnen zodat anderen daar
lesmethodes van kunnen maken. Leraren hun eigen lessen kunnen maken en toetsen kunnen
maken. Dat doen we niet alleen want die landelijke doelen worden eens in de 10-20 jaar
herzien, soms wat vaker als er problemen zijn.Wij zitten dus ook heel erg op wanneer er
nieuwe vakken moeten worden ingevoerd of een heel nieuwe onderwijstraject bijvoorbeeld
in het vmbo de beroepsgerichte vernieuwing. Dan doen wij alle pilots. Zo’n 40 scholen geven
zich aan om zo’n nieuw vak te testen en dat begeleiden wij. 10 tot 14 scholen zijn scholen
waarbij groep 7 en 8 en 1e en 2e in een klas zitten, omdat voor sommige de overstap erg
groot is, dan proberen wij de juiste stof enzo te regelen. Dat soort projecten doen wij ook.
Ook zijn we verantwoordelijk voor schoolexamens. De handreikingen voor de schoolexamens
voor elk vak, die ontwikkelen wij ook. Dus in conclusie wat kinderen moeten kennen en
kunnen op landelijk niveau en begeleiden dus geen scholen.
We hebben gister een interview gehouden met mevrouw Seegers, zij bijzonder hoogleraar
bij Stichting Lezen, zij vertelde dat ze leesmotivatie een eis wilde laten worden van het
curriculum. Hoe zou dit in praktijk werken?
Dat is een van de voorstellen die wij hebben gedaan en daar zijn hele grappige spottende
blogs over verschenen. Wij kunnen niet afdwingen dat iedereen gemotiveerd gaat lezen,
maar we weten wel dat er dingen zijn die de kans vergroten dat je motivatie toeneemt, dat is
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bijvoorbeeld als kinderen keuzes hebben. Dat is in het hele leven zo. Als je keuzes hebt, heb je
gevoel voor autonomie en dat doet wat met iemand. En dat zijn aspecten die je wel in een
curriculum kunt opnemen. Dat je er dus voor zorgt dat kinderen kunnen kiezen uit teksten en
dat ze niet teksten door strotten duwen en dat keuze element. Of juist het kennis laten
maken van een brede tekst zonder ellendige vragen. Of dat je Young Adult literatuur, het is
een keuze van de school om die niet toe te voegen. Het is zo’n brug van de jeugdliteratuur
naar de echte literatuur. Dat moet ook een plekje krijgen in het curriculum. Dat zijn allemaal
knoppen waar je aan kan draaien, motivatie kan je niet afdwingen want dat bepalen jij en ik.
Maar en zijn dingen waardoor de kans groter is dat jij gemotiveerder bent.
U zei zojuist ook al dat er voornamelijk wordt gelezen door meisjes en minder door
jongens, mensen met een migratieachtergrond en mensen met dyslexie. Hoe zou de
omgeving deze doelgroepen te stimuleren om te gaan lezen?
Dat vind ik een hele goede vraag. Je noemt eigenlijk 4 doelgroepen. Wat je weet uit
onderzoek en praktijkvoorbeelden dat je jongens eerder kan triggeren met informatie dan
met hele ingewikkelde verhalen in een dik boek. Als je dat weet kun je daarmee iets doen. Je
weet dat dyslecten moeite hebben met het decoderen van taal, maar met luisterteksten
komen verhalen ook tot je en vergroot je ook je woordenschat. Dus op die manier mee
omgaan. Je gaat dus niet niet meer met teksten om maar in een andere vorm. Dat geldt ook
voor kinderen met een migratieachtergrond, juist als het gaat om migratie van buiten de EU,
weten we dat verhalen een belangrijke rol spelen. Dar kan je op inspelen. Er komen ook
steeds meer verhalen over die culturen, het is wel nog steeds mondjesmaat. Maar het feit
dat zij in hun culturen veel met verhalen doen kun je ook op inspelen.De vraag is alleen of je
ze direct zo’n dik boek gaat voorleggen terwijl ze de taal amper machtig zijn of dat je ze veel
meer vanuit hun cultuur een verhaal laat vertellen of schrijven. Dat is namelijk ook eentje die
ik wil noemen. Veel kinderen vinden creatief schrijven erg leuk. Op veel scholen is het echter
geen onderdeel van het vak. Maar creatief schrijven is iets wat veel kinderen aanspreekt en
we weten ook dat kinderen die veel schrijven betere lezers worden. Je kan dus ook gaan
inzetten op creatief schrijven en de leerlingen dan elkaar teksten laten lezen. En ik breng als
leerkracht een gewoon verhaal van een bekende schrijven. In het nieuwe curriculum is
creatief schrijven dan dus ook een onderdeel.
Is er ook een aanpak van leesbevordering die nu vaak wordt gebruikt maar eigenlijk
gewoon niet werkt?
Ja, zeggen dat kinderen 25 boeken moeten lezen in een jaar en er een verplicht verslag van
moeten maken. Die ze vervolgens van internet jatten en het boek niet lezen.
Hoe zou dat kunnen veranderen?
Daar zit dus de keuze of je zit met een verplichte lijst of met een basislijst waar leerlingen zelf
ook boeken voor mogen aandragen. Dan zien je al een enorm verschil in het verplichte lezen.
En het manier van verwerken, moet dat een verslag zijn? Of mag het ook een boekendoos
zijn? En dat dan aan elkaar pitchen. Dus de manier van wat je moet met dat gelezen boek.
Zelf heb ik nog 12 boekverslagen moeten maken, die boeken heb ik echt niet allemaal
gelezen en toch ben ik Nederlands gaan studeren. Die boekverslagen zijn nogal zinloos.
Die boekverslagen komen dan toch van jullie en niet alleen van de school?
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Nee het is echt de school die zegt dat dat moet. Het enige wat de wet zegt is dat een vwo’er
12 literaire werken die oorspronkelijk in het Nederlands zijn geschreven moeten lezen,
waarvan 3 voor 1880. Een Young Adult boek die in het Nederlands is geschreven zou dus ook
kunnen, maar ze moeten we enigszins literaire waarde hebben. De volgende boeken kan je
dan moeilijker maken. Wat je dus als school doet is dus hun keuze. Die verslagen zijn dus ook
niet verplicht
Is er een reden waarom het verplicht een Nederlands werk moet zijn?
Ja, omdat het over het vak Nederlands gaat en bijvoorbeeld ook bij Duits en Frans krijg je uit
die landen literatuur. Bij de nieuwe eindtermen ligt nu wel een voorstel waarbij het ook
wereldliteratuur moet zijn. Wat is namelijk het doel? Maar het ligt heel gevoelig bij de
hardcore Nederlandistieke wetenschappers. Aan mij heb je een voorstander van fifty-fifty is
prima.
Wat is een van de grootste gevolgen van weinig lezen? Naast laaggeletterdheid?
Ik durf het niet uit mijn hoofd te zeggen maar er is wel eens door het CPB uitgerekend
hoeveel schade de laaggeletterdheid is voor de maatschappij. Het is wel heel technisch,
maar je kunt je voorstellen dat het ook effecten heeft op iets niet weten en een ongeluk
bega. Maar het gaat ook vaak samen met wel of geen baan hebben. Dus al die dingen
versterken elkaar. En dan kom je op mensen in een lager sociaal milieu en laaggeletterdheid.
Om goed te kunnen klimmen op een baan ladder moet je toch goed kunnen lezen. Als je dan
onvoldoende leesvaardig bent is dat wel echt lastig. Je sluit jezelf best wel uit. Dus los van
het welbevinden en het plezier dat je kan hebben, heeft het ook een sociaal vlak, want
verhalen zijn enorm verbindend. Het is soms lastig om met leerlingen over een lastig
onderwerp te praten terwijl als je een boek leest over een personage die dat meemaakt kan
je het over de personage hebben. Het kan als intermediair werken. Het is een hele grote
vraag die op veel terreinen kan beantwoorden. Mensen die veel lezen en het leuk vinden
ervaren ook meer geluk.

17.1.2 Interview met Inouk Boerma
17.1.2.1 Informatie
Inouk Boerma heeft van 2000 tot 2005 Taalwetenschappen gestudeerd aan de
Universiteit van Amsterdam. Van 2005 op 2006 heeft ze als master Nederlands als
Tweede taal gedaan. Inouk Boerma is van 2007 tot 2009 onderwijsadviseur in
Zaanstreek geweest. Van 2009 tot 2012 is ze taalcoördinator geweest op de basisschool
Sint-Aloysius. Daarna is ze van 2012 tot heden docent en onderzoeker aan de
Hogeschool IPABO. 104
17.1.2.2 Interview
U bent onderzoeker en docent op de pabo, waar houdt u zich voornamelijk mee
bezig?
104 Boerma, I. (z.d.). Inouk Boerma
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Op de pabo leiden we leerkrachten op, dus ik ben docent taal, dus ik geef de docenten les
over hoe zij taallessen moeten geven. Mijn onderzoeksgebied is vooral leesbegrip en
begrijpend lezen. Het onderzoek dat ik doe gaat daar voornamelijk over. Maar de lessen
die ik geef gaan over taal en lezen in het algemeen. En ik geef op dit moment vooral les
aan de studenten van de universitaire pabo. Dat zijn bij ons studenten die zowel pabo doen
bij ons als pedagogiek op de VU. Dat is een soort combinatie studie.
Heeft u ook gekeken naar het voortgezet onderwijs?
Nee, ik kijk vooral naar opleidingen basisonderwijs. Ik ben ook in mijn onderzoek vooral
bezig met basisschoolleeftijd. Van 4 tot 12 jaar, dus op de middelbare school, omdat ik
daar zelf niet zo vaak kom, omdat ik als pabo docent toch wel vaak op basisscholen kom en
niet zoveel op middelbare scholen. Dus nee, daar doe ik zelf niet zo veel onderzoek naar. Er
zijn wel veel anderen die wel op de hogere leeftijd zitten. Wat ik wel soms doe is onderzoek
naar het leesplezier en leesbegrip van pabo docenten. Die zijn nog iets meer ouder, maar
met hen bespreek ik wel vaak van: “Och was je een lezer op de basisschool, of een lezer op
de middelbare school, wat vond je toen van lezen?” Je merkt dan wel dat er veel
verschillende studenten zijn die op de basisschool het lezen wel leuk vonden en op de
middelbare school niet meer.
Vertellen ze dan ook waarom ze dat minder leuk vinden?
Nou, dat is verschillend en ik denk dat jullie en je klasgenoten daar ook wel veel van weten.
Maar wat ik vooral hoor is dat het dus onder andere komt doordat je op een geven
moment allemaal verplichte dingen moet lezen. En ook veel, dat hebben we ook met de
webinar besproken, dat dat erg ten koste gaat van de autonomie, van je eigen
keuzevrijheid. Die keuzevrijheid is erg belangrijk voor motivatie in het algemeen. En dus
ook voor leesmotivatie. Dat kan heel vaak niet op de middelbare school. Dat zei een
studente ook tegen mij: “Dan wou ik dat boek kiezen, maar dat mocht dan weer niet.” of
“Ik had al van die schrijver wat gelezen en dat mocht dan weer niet.” Het is natuurlijk ook
tijdgebrek, want er zijn veel andere dingen die je wilt en moet doen. Dat geldt voor
studeren op de pabo ook want die hebben ook veel dingen die ze moeten en willen doen. Ze
werken ook om de studie te betalen. Ja, dan is er gewoon weinig tijd. Er zit dan een
afweging in.
Zouden scholen dat dat autonomie gevoel beter moeten stimuleren?
Ja, dat zou mooi zijn. Ik denk dat dat in ieder geval zal helpen. Er zijn ook scholen die dat
ook doen, want het is lastig. Er zijn bepaalde eisen waar de docenten Nederlands aan
moeten voldoen. Ik weet niet hoe dat bij jullie op school is, misschien zijn er wel docenten
die hele mooie dingen hebben gedaan. Nou ja, kijk autonomie betekent niet dat je alles
mag kiezen wat je wilt, dat snap ik ook wel en dat snappen leerlingen ook echt wel. Als je
aankomt met een boek dat is voor groep 8 terwijl je in 6 vwo zit dan snap ik wel dat dat
niet mag. Er zijn ook wel leukere boeken te kiezen binnen een bepaalde range. Er zijn wel
bepaalde voorbeelden waar je uit zou kunnen kiezen. Dat zou al helpen maar dat zouden
er op die lijsten wel heel veel verschillende boeken moeten staan. Dus dat je daarbinnen
echt weer kunt kiezen. Er zijn mensen die lange zinnen vervelend vinden, terwijl andere de
korte zinnen naar vinden. Daar moeten mensen ook in kunnen kiezen. Het ligt aan wat je
prettig vind om te lezen. Er zijn ook mensen die het vervelend vinden als de hoofdpersoon
niet aardig is en die willen het boek dat niet uitlezen. Nou het vervelende is dat als je op de
middelbare school zit, dat je dat boek dan gewoon moet uitlezen. En mensen die redelijk
graag willen lezen, zeggen ook dat als je een boek echt niet leuk vind dat zij het ook niet
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zouden uitlezen. Maar op de middelbare school moet je hem wel uitlezen. Dat werkt niet
heel bevorderend. Er moet dus meer keuzevrijheid komen en dat kan echt wil binnen een
bepaalde range. Op de lijst moet ook kort even duidelijk gemaakt worden waar het boek
overgaat, het is ook zo'n enorme hoeveelheid boeken, en je weet niet waar je moet
beginnen, heb je ook wel wat hulp nodig. En als je dan een lijst met boeken hebt en je moet
zelf al die boeken googelen, ja dat kan, maar mensen kunnen je ook helpen. Door als
docent aan boekpromotie kunnen doen. Je zou als docent dus 5 minuten van je les kunnen
besteden aan vertellen over een boek. Op die manier kan je als leerling kennismaken met
een boeken. Als het niet leuk is kost het maar 5 minuten. En als we het nog even afmaken,
de andere punten die belangrijk zijn voor motivatie dan gaat het om autonomie,
competentie en relatie. Nou de competentie betekent dus dat je het wel aan moet kunnen.
Het mag wel een ingewikkeld boek zijn maar daar heb je dan wel meer hulp, meer
handvatten bij nodig. Het zou ook helpen als een docent zegt: “Hé jij bent dat boek aan het
lezen, heb je gezien dat de schrijver ook allemaal metaforen gebruikt?” Ik weet niet of
jullie de Vooravond hebben gezien maandag, ze hadden al eerder dat boekenclubje
uitgenodigd, dat was laatst ook weer. De aanslag gelezen en Harry Mulisch gebruikt veel
voorbeelden, zoals de salamander. Het helpt ook heel erg als de docent Nederlands dan
zegt van: “Heb je dat gezien? Dat staat hier en hier voor.” Dan krijg je competentiegevoel.
Je begrijpt het iets beter. Ook helpt het in relatie. Dat is het laatste aspect. Er is ook een
leesonderzoeker die zegt: “ Je begrijpt pas wat er staat als je het zelf hoort zeggen.” Dus als
je erover praat. Dit zegt Adlin Chambers. Dus die zegt eigenlijk moet je over verhalen
praten om te begrijpen waar het over gaat. Dus als docenten Nederlands hier ook nog
aandacht voor zouden hebben dan zou dat ook kunnen helpen.
Zo’n gesprek met een leerling, als een leerling niet van lezen houdt, hoe kun je
dan toch een goed gesprek hebben?
Ja, er zijn ook mensen die gewoon niet van lezen houden, dat is gewoon zo. Ik denk eerlijk
gezegd niet dat je dat helemaal kunt veranderen. Je kunt niet van iedereen een echte
leesliefhebber maken. Maar de meeste mensen houden wel van verhalen. De meeste
mensen kijken ook Netflix series. Dat zijn ook verhalen die ergens over gaan. Ik denk dat je
echt wel kunt zoeken welke boeken voor welke leerlingen passend zijn. Als we het er op de
basisschool over hebben, daar wil je leerlingen echt aan het lezen krijgen, omdat ze daar
echt nog leren lezen. Dan kijken we wat hun hobby's zijn. Ze houden dan niet van lezen
maar wel van voetbal. Die willen dan van die voetbalboeken lezen die eigenlijk voor
volwassenen zijn. Die vinden dat super leuk omdat het onderwerp hen interesseert. Dat is
dan op een basisschoolniveau, maar dat kan ook op de middelbare school. Er zijn echt wel
dingen te vinden die ook mensen die niet van lezen houden zouden kunnen aanspreken.
Het is echt een kwestie voor docenten dat ze veel verschillende boeken kennen. De boeken
kunnen dat niet je smaak zijn maar het is wel goed om te lezen of te weten dat het bestaat.
Dan kun je het wel aanraden aan kinderen die het wel leuk vinden.
U vertelt dat u met de pabo leerlingen praat, noemen zij wel eens goede
oplossingen?
Ik heb voornamelijk voor basisscholen, maar wat op een basisschool werkt kan ook wel op
een middelbare school werken. Kijk, je moet uitzoeken welk boek bij welk kind past. Hier
moet je als docent ook een grote kennis van boeken voor hebben en op die manier
uitzoeken wat dit kind aan zou kunnen spreken. En sommige kinderen houden meer van
feiten dan van fictie. Waar we het ook vaak over hebben, is over het lezen van strips.
Sommige kinderen houden niet van het lezen van boeken, maar wel van het lezen van
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strips. Tegenwoordig mag dat ook wel op sommige basisscholen. Elke dag moeten ze ook
stillezen. En 1x in de week of vakere mogen ze dan stripverhalen lezen. Want ook daarin
staan woorden. het is een goed startpunt, dat betekent niet dat je het als leerkracht
daarbij moet blijven zitten. Het is ook jouw taak om leerlingen uit te dagen om andere
dingen te laten zien en te laten proberen. We hebben het dan voornamelijk over andere
boeken die er erg op lijken, en dus ook plaatjes hebben of grapjes. Maar die net iets anders
zijn dan die Donald Duck die kinderen kennen en leuk vinden. Zo kun je kinderen helpen
om de stap te maken naar andere boeken. Je hebt bijvoorbeeld Het leven van een loser. Dat
lijkt bijna op een strip en is dus een goede stap. Geronimo Stilton is ook een goede stap,
want er staat veel tekst in maar door de vele plaatjes lijkt dat niet echt zo. Eigenlijk
betekent het dat je al leerkracht goed moet kijken wat past bij het kind en wat er op de
markt is om leerlingen enthousiast te krijgen. Je moet je er dus goed in verdiepen. Dat
helpt en allerlei leesbevorderingsactiviteiten die je de klas kunt doen, zoals spelletjes die
connecties leggen met boeken. De studenten weten dat beter dan ik, er zijn ook allemaal
boeken die worden ingepakt en op de kaft wat geschreven, en dan worden kinderen
nieuwsgierig, en je hebt boekenbingo. Er zijn dus allemaal spelletjes waarmee je kinderen
nieuwsgierig kan maken naar boeken, en dan moet je ervoor zorgen dat het daar niet bij
blijft, maar dat ze ook gaan kijken en lezen.
Bepaalde groepen vinden lezen over het algemeen leuker, zoals meisjes of hoger
opgeleide. Er zijn ook groepen die er meer moeite mee hebben zoals jongens,
lageropgeleiden, migratieachtergrond en dyslexie. Hoe kunnen docenten daar
goed op inspelen?
Ook op de basisschool is er veel aanbod, er is voor elk kinde iets wat bij hem of haar past.
Er is een verschil tussen kinderen in groep 3 en 4, die net leren lezen. Dan is het belangrijk
dat het boek goed aansluit bij hun niveau. Dat ze echt boeken lezen die op hun niveau
geschikt zijn. Sommige scholen houden erg vast aan hun niveaus. Zo heb je van die AVItoetsen. Sommige scholen houden erg vast aan die niveaus. De kinderen mogen dan niet
hogere boeken lezen. Gelukkig wordt het op de meeste scholen niet meer zo streng gedaan,
want eigenlijk moet je zodra een kind kan lezen inspelen op de interesses van het kind.
Want wat ik net zei over de voetbalboeken, dat zijn misschien niet jongeren die AVI-uit
zijn. Jongens die niet AVI-uit zijn willen door hun interesse alsnog dat boek pakken. Het
kost ze dan iets meer moeite, maar ze willen wel meer hun best doen, waardoor ze zich
meer ontwikkelde. Ondanks dat ze niet het hoge niveau hadden lazen ze ze wel. De
kinderen willen zichzelf trainen. Als de interesse en motivatie er is zou je dat als school
moeten aanmoedigen. Er zijn ook wel kinderen met echte leesproblemen, maar daar zijn
speciale boeken voor. Voor het kost het veel meer moeite om boeken te lezen. Op
basisschool niveau zijn daar wel veel boeken voor. De boeken zijn dan qua boeken en
lengte van de zinnen wat makkelijker.
Op de middelbare school wordt daar iets minder rekening mee gehouden, welke
invloed heeft dat op de leesmotivatie van kinderen? Want soms zijn de boeken te
moeilijk.
Luisterboeken zouden op de lijst kunnen. Dan is de vraag wat je wilt als docent
Nederlands. Wil je dat je leerlingen kennismaken met de literatuur en de rijke taal van de
schrijver of wil je dat je leerlingen per se de boeken zelf lezen. Dat is de afweging die ze
moeten maken.
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Op de basisschool is er veel tijd voor vrij lezen, zou dit op de middelbare school
ook moeten? Bijvoorbeeld dat het wordt ingeroosterd?
Als het verplicht is leg je wel iets op, maar aan de andere kant moeten scholieren gewoon
voldoen aan bepaalde opdrachten. Dat is ook wel logisch. En bovendien kom je dan wel het
probleem van die tijdsbesteding los je voor een deel op, want het is al deel van school.
Iemand moet gewoon naar school, als je als school dat ingeroosterd kan diegene een deel
van het huiswerk al op school doen. Als je die leeslijst als een soort huiswerk beschouwd.
Volgens mij zijn er ook wel middelbare scholen die dat doen. Ik weet van eentje in
Amsterdam die dat doet en toen hadden ze stillees kwartier. Ik weet geen aantallen omdat
ik er niet zelf onderzoek naar doe. De docent leest dan ook, want dat is een soort
voorbeeldfunctie. Dus dat zeggen we ook altijd tegen de studenten dat als hun leerlingen
aan het vrij lezen zijn dat ze dan niet moeten gaan kijken ofzo, maar pak ook een boek.
Dan is het echt het leesmoment van de school. Ik zou er wel voor zijn als middelbare
scholen dat ook gaan doen. En lastig hoor, want het is al super druk voor docenten.
Ouders hebben ook een belangrijke invloed op de kinderen. Moeten de ouders
hun kinderen nog steeds voorlezen op de middelbare school?
Moeten is niet iets wat ik zou zeggen. Het is wel grappig want ik heb onderzoek gedaan
naar voorlezen in de bovenbouw van de basisschool. Het hoeft niet per se voorlezen zijn,
maar eerder ook de acties die ze doen en hoe stimulerend ze zijn op leesgebied en hoe
kinderen het doen op de begrijpend leestoetsen. En daar is wel een relatie tussen. Het hoeft
niet per se voorlezen te zijn maar het kan ook interesse zijn. Dat bleek te helpen, dus op
middelbare scholen is het eerder dat de interesse van de ouders in het lezen, dus niet per se
voorlezen, er is daar geen onderzoek naar gedaan, maar ik denk dat het ook voor hen
geldt. Ik weet dat mijn ouders echte lezers zijn, dus er waren veel boeken thuis. Als ik dan
moest lezen voor de lijst kon ik gewoon een boek uit de boekenkast van mijn ouders
pakken, en dat werkt wel heel stimulerend. Ik kon ook gewoon aan mijn ouders vragen van
“Hé denk je dat ik dit boek leuk vind?” Dat helpt enorm. Niet iedereen heeft dat geluk. Met
andere woorden het werkt stimulerend als er hulp kan zijn van ouder op kind. In ieder
geval op de basisschool en ik vermoed ook voor de middelbare school.
Waarom is lezen zo belangrijk?
Nou, kijk lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling. Daar is onderzoek naar gedaan. Het
is de meest efficiënte manier om nieuwe woorden te leren. Ze hebben wel eens gekeken
naar een kind dat 5 minuten per dag leest, hoeveel woorden dat kind in een jaar leest. Het
is dan een stuk makkelijker om de woorden te onthouden dan als een leerkracht een soort
woordenschat les gaat geven. Het lezen is veel effectiever. Het is ook voor zinsbouw en
taalgevoel goed. Er is gekeken naar de relatie van hoeveel mensen lezen, en dat is dan echt
gekeken vanaf peuter tot en met volwassene en overal blijkt die relatie uit. Dus hoeveel je
leest en hoe goed je het doet op taaltoetsen. Daar is het belangrijk voor. Dat noem ik de
schoolse kant. Het is ook heel goed voor je kennis van de wereld en voor je persoonsvormig.
Dat is een heel andere tak van onderzoek die keek naar het lezen van verhalen. Ze
vertellen dan dat verhalen een soort oefenmodel zijn van de sociale vaardigheden. Je leest
wat personages doen en denken en hoe ze handelen en hoe andere personages daarop
reageren. Zonder dat jou iets overkomt. Zo kan je ook over andere werelden en culturen
lezen. Het draagt bij aan het burgerschap.
Al die voordelen van het lezen, hoe kan ervoor worden gezorgd dat jongeren ook
zelf in gaan zien dat lezen belangrijk is?
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Ja, dat is lastig hé? Je kunt het vertellen, maar dat is waarschijnlijk niet voldoende. Dus wat
ik denk dat het beste werkt is een enthousiaste docent. Die zich verdiept in zijn klas en
kunnen vertellen welke boeken een kind misschien leuk zou vinden. Dan gaan ze inzien dat
het belangrijk is en dat ze makkelijker kunnen lezen. Dus een inspirerende docent.
Hoe kan een omgeving ervoor zorgen dat er meer gelezen wordt?
Er moet veel aanbod aan boeken zijn. Sommige scholen hebben niet zelf dat budget maar
er zou dan een uitwisseling met een bieb zijn, of een leenkrat. Er moet gewoon aanbod zijn.
Er is nu een leesoffensief gestart door de onderwijsraad. Er is daar ook een advies van de
Stichting Lezen geweest. In dat offensief staat ook dat er veel aanbod moet zijn. Er wordt
nu ook bezuinigd op bibliotheken en dat is ook echt niet handig.

17.1.3 Interview met Eliane Segers
17.1.3.1 Informatie
Eliane Segers is expert Lezen en Digitale media. Ze heeft gestudeerd aan de Radboud
Universiteit. Hier heeft ze van 1997 tot 2003 voor haar PHD verdiept in de Language,
Speech & Computer Sciences en de Cognitive Science. 105Segers is in 2017 aan de
Universiteit Twente aangesteld als bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale Media bij
Stichting lezen.106107
17.1.1.2 Interview

U bent benoemd als bijzonder hoogleraar bij Stichting Lezen, wat is uw taak
hierbij?
Stichting lezen houdt zich bezig met leesbevordering. We hebben een bijzondere leerstoel
geïnitieerd die bij de Universiteit Twente en die houdt zich bezig met lezen en digitale
media. Het doel van die leerstoel is dat ik onderzoek doe naar het feit dat alles digitaal is
wat dat doet met jou; of je anders gaat lezen of minder begrijpt of ook bij kleine kinderen
op een andere manier tot lezen komen bijvoorbeeld dat ze thuis op de tablet kunnen zitten
of ze dan lettertjes lezen die ze niet leren omdat ze niet leren. Het richt zich dus vooral op
wat de digitale omgeving van de maatschappij doet met het lezen.
Was er een verschil tussen het digitaal lezen en het op papier lezen?

105 Linkedin:

Eliane Segers: Professor of Learning & Technology. (z.d.). Geraadpleegd op 26 november 2020,
van https://www.linkedin.com/in/eliane-segers-6997a413

106 Stichting

Lezen. (z.d.-a). Bijzonder Hoogleraren | lezen.nl. Geraadpleegd op 26 november 2020, van
https://www.lezen.nl/nl/over-stichting-lezen/bijzonder-hoogleraren#:%7E:text=Mevrouw%20prof.,dr.,klankbord%20voor%20het%20bureau%20optreden.
107 Linkedin:

Eliane Segers: Professor of Learning & Technology. (z.d.). Geraadpleegd op 26 november 2020,
van https://www.linkedin.com/in/eliane-segers-6997a413
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Dat heb ik niet onderzocht, maar dat klopt. Er is onderzoek dat laat zien dat als je leest
van papier dat dat anders is dan het lezen digitaal. Het is wel zo dat digitaal lezen zo
breed is. Als je op je telefoon leest is dat anders dan op je laptop of e-reader leest. Ook is er
een verschil tussen het scrollen en het klikken door de pagina’s. Het is hier dus tricky om
appels met peren te vergelijken. Ik maak altijd de volgende vergelijking; als je een
papieren boek leest of je leest van een papieren rol, ik gok dat dat uitmaakt. Ik heb er zelf
geen onderzoek naar gedaan maar ik gok dat als je van een papieren boek leest dat anders
is dan van een rol lezen. Zo ook bij digitaal lezen wordt het allemaal op één hoop gegooid.
Verder maakt het bij digitaal lezen ook veel uit als je een wikipedia pagina leest staan er
allemaal hyperlinks, de blauwe woordjes die je kunt aanklikken, als je daar op klikt, als je
het vergelijkt met een boek poef je opeens naar een ander hoofdstuk van dat boek of zelfs
naar een heel ander boek of een heel andere tekst. Daarom is digitaal lezen zo veel
complexer dan het lezen van papier.
Bij Stichting Lezen is het veel gericht op de leesbevordering zelf, waarom denkt u
dat jongeren steeds minder gaan lezen?
De naam voor het feit dat jongeren gaan minder lezen is de ‘Fourth grade slumb’. Vanaf
groep 6 wordt er minder gelezen. Ik denk dat jongeren minder gaan lezen doordat er meer
afleiding is en meer andere opties zijn. Je hebt dat item van Arjen Lubach vast bekeken.
Daar zag je die vrolijke kinderen uit de jaren ‘70 die helemaal enthousiast werden van die
boeken. Die kinderen hadden ook niet veel keuze verder om te doen want in die tijd had je
op televisie Nederland één, twee en drie en dat was het dan. Nu heb je 85 tv kanalen. Het
niet alleen de televisie, maar je hebt ook je telefoon met gamen en noem het maar op. Er is
dus veel meer afleiding. Wat ga je doen? Vroeger was het:’’Ik ga een boek lezen of ik ga iets
op de televisie iets kijken’’. Nu heb je oneindig veel meer opties. Hierdoor komt het boek in
de verdrukking.
Hoezo komt het dat jongeren niet tot diep lezen komen?
Diep lezen houdt in dat je je helemaal verliest in een boek en in de tekst duikt. Het idee is
dat dat komt doordat je constant wordt afgeleid. Dat heeft niets te maken met al dan niet
digitaal aan het lezen bent, maar met het feit dat jij, noem het maar dat je je telefoon
ernaast heb liggen. Stel dat je telefoon niet eens gebruikt, maar het wel naast je boek heb,
toch leidt je telefoon af. Je kan dan wel een verstandig zijn door te denken om de telefoon
in een doos te leggen en ik laat mij niet afleiden, maar dat is heel moeilijk. Het idee is dat
jullie brein minder goed de aandacht kan richten in vergelijking met het brein van mij toen
ik achttien was. Het idee is dat door al die digitale media en al die afleidingen de
breinontwikkeling van de jeugd van tegenwoordig anders is dan die van vroeger en dat
dat een negatief effect heeft op het diep kunnen lezen. Maar dat is nooit onderzocht.
Dat heeft ook invloed op andere dingen. De korte concentratieboog kan dus
invloed hebben op bijvoorbeeld toetsen maken.
Ja, maar bij toetsen mag je je telefoon er helemaal niet bij. Natuurlijk is jullie brein anders
dan die van mij, want ik ben in een andere omgeving opgegroeid.
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Over de omgeving, wat zou dan een goede aanpak kunnen zijn voor middelbare
scholen om leerlingen weer aan het lezen te krijgen?
Een ander voorbeeld als iemand bij jullie in de klas leuk of populair is, dat die enthousiast
is over boeken en dat je onderling over boeken kunt praten om elkaar op die manier kan
aanspreken. Toch blijft het ontzettend complex en lastig. Ik heb een zoon die in 6 vwo zit
en die moet nu Max Havelaar lezen. Hier wordt hij niet gelukkig van. Het is heel moeilijk,
ook mijn leeftijdsgenoten vroeger werden er ook niet gelukkig van.
Er zijn mensen die zeggen: ‘’Het maakt niet uit wat je leest, als je maar leest.’’ Dus sta ook
op de literatuurlijst andere boeken toe.

Dat hebben wij ook gemerkt. Wij houden alle twee van lezen, maar door de
literatuurlijst zijn we beiden minder gaan lezen. Want als we dan wilden gaan
lezen moesten we direct die boeken lezen. En hierdoor gingen we minder lezen
omdat we die boeken niet wilden lezen.
Ja, dan zou je een docent moeten hebben die je mee kan trekken in die boeken en die je kan
uitleggen . Sommige van die boeken zijn ook wat saaier. De literatuurlijst gaat om
literatuur en niet om ‘lezen voor de fun’,. Het blijkt een lastig onderscheid: wanneer is iets
literatuur en wanneer niet. Het is zo dat die boeken die onder literatuur vallen dat je daar
wat langer over blijft nadenken omdat er een diepere boodschap in zit. In die zin doet het
meer met je. Harry Potter is leuk en daarna vergeet je het wel, terwijl er veel meer achter
een boek als Max Havelaar zit.
Wij hebben het PISA-onderzoek van de OECD gelezen. In dit onderzoek staat dat
Nederland op gebied van leesmotivatie in vergelijking met andere landen het
slechtst doet.
Wij doen het het slechtst van alle landen, we doen het wel even slecht als Vlaanderen. Dat
staat in een recenter rapport. In vergelijking met België zijn we dus iets lager, maar in
vergelijking met Vlaanderen dan weer niet.
Heeft u een idee waardoor dat zou kunnen komen?
Dat vraag ik mij ook af. In het rapport staan ook allerlei vragen die gesteld zijn aan
jongeren. Bijvoorbeeld: ‘’Lezen is mijn grootste hobby’’.
Waarom is Nederland daar zo slecht in? Ik vond zelf wel een goede hypothese dat
Nederland voorloopt op de andere landen omdat wij allemaal aan het gamen zijn. Ik snap
wel wat hij bedoelde omdat Nederland zo voorop loopt met al die moderne technologie en
al die nieuwe snufjes dat Nederland daar al... nou ja, een stap verder is ook weer zo’n
uitspraak.. maar goed. Je kan ook zeggen dat de Nederlandse jeugd eerlijker is dan de
jeugd van andere landen. Maar deze uitspraak kan ik nergens op baseren. Het is wel zo dat
Nederlanders er om bekend staan dat ze eerlijk of direct zijn. Ze zijn niet bang om te
zeggen wat ze vinden. Belangrijk is dat dit allemaal speculaties zijn. Ik kan dit nergens op
baseren, maar dit is iets wat je hardop zit te denken.
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We denken dat om jongeren aan het lezen te krijgen moeten ze ook inzien dat
lezen belangrijk is. Je krijgt jongeren niet aan het lezen als ze niet denken dat het
belangrijk voor ze is. Hoe denkt u dat we kunnen laten zien dat lezen echt iets is
dat ze moeten doen?
Ik weet het niet. Ik open bijna elke presentatie met uitspraak dat je IQ stijgt door lezen.
Want als je ooit een IQ-test heb gedaan, daar zit ook woordenschat in. Als je meer leest
stijgt je woordenschat en dus je IQ. En als je minder leest dan daalt je woordenschat ten
opzichte van je leeftijdsgenoten die wel lezen. Dus dan daalt je IQ. Dus je wordt er slimmer
van. Je wordt er ook empathischer van: als je leest, lees je wat een hoofdpersoon denkt, dat
staat dus beschreven, terwijl als je hetzelfde verhaal in een film bekijkt zie alleen maar
iemand moeilijk kijken, maar je weet niet wat de hoofdpersoon denkt. In die zin zorgt
lezen dus ook voor empathie en meer begrip voor andere culturen. Toch zijn deze
argumenten niet genoeg om mensen aan het lezen te krijgen.
We hebben gezien in de webinar van de doorgaande leeslijn. Hierin stond dat het
zou helpen om in het begin van die les elke keer 10 minuten te lezen. Niet alleen
bij Nederlands, maar elke les. Denkt u dat dat zou helpen, want daarmee dwing je
wel jongeren om te lezen en dan wordt het dus verplicht, als iets verplicht wordt
kan het ook een negatieve impact krijgen.
Het is lastig of deze verplichting helpt. Het leeskwartier op de basisscholen is hartstikke
goed. Al is het maar om als de kinderen binnenkomen dat ze even tot rust kunnen komen.
Eerst dus lezen, en dan begint de dag. Hetzelfde bij middelbare scholen. Ik begrijpt dat dat
meer gedaan wordt en dan niet alleen bij Nederlands maar ook bij andere lessen. Ik merk
dat er op sommige scholen dat iedereen dan hetzelfde boek aan het lezen is. Dat is
makkelijk, maar aan de andere kant haal je daarmee de autonomie weg. Om motivatie op
te krikken moet je je eigen keuzes kunnen maken: autonoom zijn. Jullie zijn als het goed is
gemotiveerder om dit profielwerkstuk te maken omdat jullie zelf het onderwerp heb
kunnen kiezen. Daardoor zijn jullie gemotiveerd om dat te doen. Bij boeken lezen zou het
fijn zijn als je een keuze heb. Uiteindelijk heb je bij de literatuurlijst Nederlands ook een
keuze want je mag uit een hele lijst kiezen, maar dat helpt niet.
In het onderzoeksrapport stond ook iets over nudges. Zouden nudges kunnen
helpen? Bijvoorbeeld dat er door de school heen boeken worden neergelegd.
Mijn onderzoek gaat daar niet over, in dit onderzoek was ik de editor. Er mag zeker meer
aandacht voor boeken zijn op school. In een lokaal Nederlands moeten boeken en posters
staan. Er is ook een initiatief: ‘’ de schrijver op school.’’ . Een schrijver komt dan langs op
school en vertelt over hoe hij/zij een boek schrijft en op die manier krijg je ook interesse
voor boeken. Het wordt allemaal iets meer hybride. Schrijvers posten dan ook meer op
insta en noem maar op, en dat je dan denkt: ‘’Oh, dat is interessant, daar wil ik meer over
lezen.’’ Er bestaan ook boeken die deels filmfragmentjes bevatten. Zo is er ook de KOBOapp van bol.com. Hier staat het boek achtste groepers huilen niet. Hier is ook een film van.
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Dit boek staan op de kobo-app. Aan het begin van elk hoofdstuk staat een kort
filmfragment. Deze manier trok je door het boek heen. Ik weet niet of het voor iedereen een
goed idee is, maar voor sommige lezers kan het helpen om het begrip te bevorderen, om je
de hoofdpersonen voor te stellen. Anderen zullen het vervelend vinden dat ze een heel
ander type hadden voorgesteld. Toch zijn dit manieren die voor sommige mensen prima
werken. Er is ook onderzoek gedaan dat plaatjes bij de Nederlands-literatuurboeken
helpen, zeker bij leerlingen met een wat lagere leesvaardigheid om het verhaal wel te
snappen.
Wij zitten op het vwo, maar we hebben ook gesproken met een leraar Nederlands
die op de mavo lesgeeft. Ze vertelde dat er op dit niveau veel
leesbevorderingsprojecten zijn. Bijvoorbeeld dat er schrijvers langskomen en dat
ze naar leesdagen gaan. Dat wordt wel heel veel op de mavo gedaan, maar op de
havo en het vwo wordt dat veel minder gedaan. Toch merkt ook zij dat op dit
niveau het leesplezier niet hoog is.
De leesmotivatie is hoger op havo-vwo hoger dan op de mavo. Het verband tussen
leesmotivatie en de score op de PISA-onderzoek is ongeveer 34. Er is een verband,maar
niet 1 op 1.
Toch merken wij dat de leesmotivatie door de jaren heen heel erg wegzakt. Ook
bij de doorgaande leeslijn is benoemd dat als je naar de middelbare school gaat er
veel dingen veranderen waardoor de leesmotivatie daalt. Zouden middelbare
scholen meer op moeten inspelen, ook op hogere niveaus?
Wat moet een school? De middelbare school bij jullie zal zeggen: ‘’ We moeten zorgen dat
de leerlingen hun eindexamen halen.’’ Vervolgens worden scholen allemaal andere
maatschappelijke problemen. Ze moeten ook burgers van jullie maken: bijvoorbeeld
problemen oplossen, minder water gebruiken, milieuvriendelijk zijn en ook meer lezen. Het
is dus heel lastig want scholen zullen prioriteiten stellen. Scholen moeten zorgen dat de
leerlingen goed lezen. Ik hoorde ook dat leesplezier een onderdeel wordt van het
curriculum. Dat is heel lastig want je kan niet iemand plezier opleggen, dat doen we ook
niet bij wiskunde.
Ik denk dat je op scholen zeker moet proberen om de leerlingen aan het lezen te krijgen en
dat wordt ook gedaan. Als er op de mavo meer wordt gedaan op dat gebied dan op de
havo-vwo dat laten liggen dan is dat een gemis.
Er wordt voornamelijk gelezen onder hoogopgeleide mensen en meisjes. Er wordt
minder gelezen onder laagopgeleiden mensen, jongens en mensen met een
migratieachtergrond of mensen met dyslexie. Zouden we ons dat niet meer
moeten richten op die groepen?
Dat ligt eraan wat je wil. Het beleid richt zich meer de mavo. Het dat gaat precies tegen
jullie vragen in of we niet meer op de havo-vwo moeten doen. Over de migratiegroepen
nog even, als je thuis een andere taal dan Nederlands spreekt, dan doet het geen kwaad.
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het niet uit als je in die andere taal voor te lezen. Ik denk dat je met de literatuurlijst dan
veel kan gaan doen. Ik zeg niet dat ze Max Havelaar in het Turks moeten lezen.
Bij leesbevordering gaat het erom wat je wil bereiken: wil je dat ze meer gaan lezen, of wil
je dat ze beter worden in het begrijpend lezen Nederlands. En als je wil dat mensen meer
lezen, en daardoor meer empathie hebben dan maakt het niks uit in welke taal je leest. Als
je wil dat ze beter worden in Nederlands, dan moeten we ons richten op het Nederlands
lezen.

17.2 Mailcontact

17.2.1 Eliane Segers
17.2.1.1

Beste mevrouw Segers,
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Wij zijn Anne-Sophie van Halsema en Nora Stokvis uit 6vwo van het Comenius College.
Wij doen voor ons profielwerkstuk (PWS) onderzoek naar de leesmotivatie en
leesbevordering van jongeren.
Wij kwamen uw onderzoeken “Lezen en digitale media: een perspectief op onderwijs”
en “Succesvol lezen in het onderwijs” tegen. Wij vroegen ons af of u een interview met
ons zou willen houden omtrent deze onderwerpen. Dit interview kan telefonisch, via
videobellen of eventueel via de e-mail.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Anne-Sophie van Halsema en Nora Stokvis
6 vwo Comenius College Hilversum
Telefoonnummers:

Nora Stokvis: 0614038965

Anne-Sophie van Halsema: 0644951883
e.segers@bsi.ru.nl

Verstuurd op 3 oktober 2020

17.2.1.2

Dag dames, ja, daar wil ik wel een half uurtje voor vrijmaken. Waarschijnlijk is het
roostertechnisch het handigst om in het weekend af te spreken?
En verder, bekijk in ieder geval dit rapport vast: https://www.pisanederland.nl/resultaten/
Eliane
17.2.1.3

Beste mevrouw Segers,

Wat fijn dat u tijd voor ons wilt vrijmaken! Wij zouden in principe ook door de weeks
kunnen. We hebben beide namelijk veel tussenuren. Maar als u graag in het weekend
wilt, zouden we zondagochtend kunnen.
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Met vriendelijke groeten,

Nora Stokvis en Anne-Sophie van Halsema
Verstuurd op 6 oktober
17.2.1.4

Hoi, ok, ik kan ook de 13de tussen 1100 en 1130. Zou dat werken?
Eliane
Ps en zie deze recente publicatie via deze pagina (onderaan staat een link naar volledige
tekst: https://www.pisa-nederland.nl/pisa-2018/ ): In dit verdiepend rapport gaan we
verder in op het leesplezier, zelfbeeld bij het lezen en leesgedrag van 15-jarigen.
17.2.1.5
Beste mevrouw Segers,

Sorry ik dacht dat ik al geantwoord had!
Maar dat werkt voor ons!
U kunt ons bereiken op 0614038965
Met vriendelijke groeten,

Nora Stokvis en Anne-Sophie van Halsema.
Verstuurd op 13 oktober

17.2.2 Roel van Steensel
17.2.2.1

Beste meneer van Steensel
Wij zijn Anne-Sophie van Halsema en Nora Stokvis uit 6 vwo van het Comenius College.
Wij doen voor ons profielwerkstuk (PWS) onderzoek naar de leesmotivatie en
leesbevordering van jongeren. Wij zagen dat u voor stichting Lezen werkt en wij zijn erg
benieuwd naar uw bevindingen.
Wij vroegen ons af of u een interview met ons zou willen houden omtrent deze
onderwerpen. Dit interview kan telefonisch, via videobellen of eventueel via de e-mail.
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Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Anne-Sophie van Halsema en Nora Stokvis
6 vwo Comenius College Hilversum
Telefoonnummers:

Nora Stokvis: 0614038965

Anne-Sophie van Halsema: 0644951883

https://research.vu.nl/en/persons/roel-van-steensel
Verstuurd op 3 oktober 2020

17.2.3 Onderwijsraad
17.2.3.1

Beste mevrouw Hooge,
Wij zijn Anne-Sophie van Halsema en Nora Stokvis uit 6 vwo van het Comenius College.
Wij doen voor ons profielwerkstuk (PWS) onderzoek naar de leesmotivatie en
leesbevordering van jongeren. Wij zagen dat u voor stichting Lezen werkt en wij zijn erg
benieuwd naar uw bevindingen.
Wij vroegen ons af of u een interview met ons zou willen houden omtrent deze
onderwerpen. Dit interview kan telefonisch, via videobellen of eventueel via de e-mail.
Alvast bedankt!
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Met vriendelijke groeten,
Anne-Sophie van Halsema en Nora Stokvis
6 vwo Comenius College Hilversum
Telefoonnummers:

Nora Stokvis: 0614038965

Anne-Sophie van Halsema: 0644951883
secretariaat@onderwijsraad.nl
Verstuurd op 3 oktober 2020

17.2.4 Gerdineke van Silfhout
17.2.4.1

Beste mevrouw van Silfhout,
Wij zijn Anne-Sophie van Halsema en Nora Stokvis uit 6 vwo van het Comenius College.
Wij doen voor ons profielwerkstuk (PWS) onderzoek naar de leesmotivatie en
leesbevordering van jongeren. Wij zagen dat u voor stichting Lezen werkt en wij zijn erg
benieuwd naar uw bevindingen.
Wij vroegen ons af of u een interview met ons zou willen houden omtrent deze
onderwerpen. Dit interview kan telefonisch, via videobellen of eventueel via de e-mail.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Anne-Sophie van Halsema en Nora Stokvis
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6 vwo Comenius College Hilversum
Telefoonnummers:

Nora Stokvis: 0614038965

Anne-Sophie van Halsema: 0644951883
g.vansilfhout@slo.nl

Verstuurd op 3 oktober 2020
17.2.4.2

Hoi Nora,

Daar doe ik graag aan mee. Als je deze week wilt, schriftelijk want ik zit erg vol met
afspraken en anders kan ik volgende week woensdag tussen 10 en 15 uur ergens een
Teamsmoment. Jullie?

17.2.4.3

Beste mevrouw van Silfhout,

Bedankt voor uw snelle reactie! We zouden graag volgende week woensdag om 10 uur
met u videobellen.

Tot dan!

Met vriendelijke groeten,
Nora Stokvis

Verstuurd op 5 oktober
17.2.4.4

Hoi Nora,
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Ik heb je zojuist een teams-uitnodiging gestuurd voor half 11. Is dat ook
goed? Ik zit namelijk van 9-10 in een ander overleg en dat gaat (weet ik
nu al) uitlopen �
Dit is de link, stuur jij die ook door naar Anne-Sophie?
Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering

17.2.4.5

Hoi Nora,
Hierbij zoals beloofd, de linkjes:
Gisteren hebben Ministers Slob en Van Engelshoven hun brief over het
Leesoffensief naar de Tweede Kamer verstuurd. Hierbij deel ik hem ook met
jullie.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/13/kamerbrie
f-stand-van-zaken-leesoffensief
En gisteren verscheen het manifest van de leescoalitie en een heel aantal andere
partijen die de noodklok luiden over het lezen:
https://www.tijdvooreenleesoffensief.nl/ op de website kun je het manifest
lezen.
Lezeninhetvmbo.nl: de quickscan
https://www.lezeninhetvmbo.nl/sites/default/files/201905/Quickscan%20met%20velden.pdf
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17.2.5 Woordvoerder minister van Engelshoven
17.2.5.1

Beste meneer Hendrikx,
Wij zijn Anne-Sophie van Halsema en Nora Stokvis uit 6 vwo van het Comenius College.
Wij doen voor ons profielwerkstuk (PWS) onderzoek naar de leesmotivatie en
leesbevordering van jongeren. Wij zagen dat u voor stichting Lezen werkt en wij zijn erg
benieuwd naar uw bevindingen.
Wij vroegen ons af of u een interview met ons zou willen houden omtrent deze
onderwerpen. Dit interview kan telefonisch, via videobellen of eventueel via de e-mail.
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Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Anne-Sophie van Halsema en Nora Stokvis
6 vwo Comenius College Hilversum
Telefoonnummers:

Nora Stokvis: 0614038965

Anne-Sophie van Halsema: 0644951883
m.g.hendrikx@minocw.nl

Verstuurd op 3 oktober 2020

17.2.5.2

Beste Anne-Sophie en Nora,

Helaas heb ik hier inderdaad geen tijd voor.
Gelukkig hebben vele partijen zich aangesloten bij het lees offensief dus daar zit vast
iemand tussen die jullie verder kan helpen.
Succes met jullie profielwerkstuk.
Met vriendelijke groet,

Michiel Hendrikx
Woordvoerder minister Van Engelshoven
Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
0031631749227
M.g.hendrikx@minocw.nl

17.2.6 Mevrouw Jongejan
17.2.6.1

Geachte mevrouw Jongejan,
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Wij zijn Anne-Sophie van Halsema en Nora Stokvis uit 6 vwo van het Comenius College.
Wij doen voor ons profielwerkstuk (PWS) onderzoek naar de leesmotivatie en
leesbevordering van jongeren. Wij zagen dat u voor stichting Lezen werkt en wij zijn erg
benieuwd naar uw bevindingen.
Wij vroegen ons af of u een interview met ons zou willen houden omtrent deze
onderwerpen. Dit interview kan telefonisch, via videobellen of eventueel via de e-mail.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Anne-Sophie van Halsema en Nora Stokvis
6 vwo Comenius College Hilversum
Telefoonnummers:

Nora Stokvis: 0614038965

Anne-Sophie van Halsema: 0644951883
d.e.s.jongejan@minocw.nl

Verstuurd op 3 oktober

17.2.7 Inouk Boerma
17.2.7.1

Beste mevrouw Boerma,

Wij zijn Anne-Sophie van Halsema en Nora Stokvis uit 6 vwo van het Comenius College.
Wij doen voor ons profielwerkstuk (PWS) onderzoek naar de leesmotivatie en
leesbevordering van jongeren.
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Wij hebben de webinar “De doorgaande leeslijn” bekeken en we zouden graag een
interview met u houden omtrent dit onderwerp. Dit interview kan telefonisch, via
videobellen of eventueel via de e-mail.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Anne-Sophie van Halsema en Nora Stokvis
6 vwo Comenius College Hilversum
Telefoonnummers:

Nora Stokvis: 0614038965

Anne-Sophie van Halsema: 0644951883
i.boerma@ipabo.nl

Verstuurd op 3 oktober 2020

17.2.7.2

Beste Nora en Anne-Sophie,

Jullie hebben een leuk en interessant onderwerp gekozen voor jullie
profielwerkstuk! Ik vind het prima om een keer te bellen hierover. Wat komt jullie
uit?
Groet,
Inouk

Dr. Inouk Boerma
Docent/Onderzoeker
Teacher Educator and Researcher
Werkdagen: ma/di/do/vr

Hogeschool iPabo
Jan Tooropstraat 136, 1061 AD Amsterdam, 020-6137079
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17.2.7.3

Beste mevrouw Boerma,

Wat fijn! We zouden 13 oktober in de ochtend kunnen. Kan u dan? Anders kunnen
we donderdag ochtend tot 11 uur.

Met vriendelijke groeten,

Nora Stokvis en Anne-Sophie van Halsema
Verstuurd op 6 oktober

17.2.7.4

Hoi Nora en Anne-Sophie,

Ik kan wel aanstaande donderdagochtend (dus 8 oktober), lukt dat voor jullie?
Volgende week kan ik op maandag 12 oktober, maar de rest van de week lukt helaas
niet. Anders wordt het de week daarna.

Groet,
Inouk

Dr. Inouk Boerma
Docent/Onderzoeker
Teacher Educator and Researcher
Werkdagen: ma/di/do/vr

Hogeschool iPabo
Jan Tooropstraat 136, 1061 AD Amsterdam, 020-6137079
17.2.7.5

Beste mevrouw Boerma,

Sorry voor ons late antwoord! We hadden uw mail even over het hoofd gezien!
Welke dagen zou u volgende week kunnen?
We hopen snel van u te horen.
Met vriendelijke groeten,

Nora Stokvis en Anne-Sophie van Halsema
Verstuurd op 13 oktober
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17.2.7.6

Hoi Nora en Anne-Sophie,

Geen probleem hoor. Ik zou morgenochtend kunnen bellen of donderdag (dan heb ik
wel wat afspraken, maar dan ben ik redelijk flexibel).

Groet,
Inouk

Dr. Inouk Boerma
Docent/Onderzoeker
Teacher Educator and Researcher
Werkdagen: ma/di/do/vr

Hogeschool iPabo
Jan Tooropstraat 136, 1061 AD Amsterdam, 020-6137079

17.2.7.7

Beste mevrouw Boerma,

Wij hebben helaas de hele dag school, maar we zouden wel kunnen vanaf 16:00. Kan u
dan ook?

Met vriendelijke groeten,
Nora Stokvis

Verstuurd op 20 oktober
17.2.7.8

Hoi Nora,

Morgen om 16.00 is prima! Bellen jullie mij? Of willen jullie via Zoom of iets dergelijks
bellen?
Groet,
Inouk

17.2.7.9

Beste mevrouw Boerma,

Heeft u teams? Daar werken wij meestal mee. Zo niet, dan kunnen we ook via Zoom.
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Met vriendelijke groeten,
Nora Stokvis

Verstuurd op 21 oktober
17.2.7.10

Prima, ik werk ook met Teams! Nodigen jullie mij uit?
Groet,
Inouk
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