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LEZEN OP SCHOOL  



  LEZEN  - EN LEESONDERWIJS  

  traditioneel perspectief: 
 lezen als ‘schoolse activiteit’ – dus direct gekoppeld aan leesonderwijs 

 lezen als een vaardigheid   

  Centrale vragen betreffen dan: de optimalisering van die ‘vaardigheid’ / de mate 
van beheersing van die ‘vaardigheid’  

 

 

 alternatief perspectief (= new literacy): 
 lezen als een set van sociale praktijken  

 met oog voor sociaal-culturele variatie 

 lezen als een van de manieren om ‘gemedieerd’ te communiceren   

  Centrale vragen betreffen dan : optimalisering van functionaliteit  van die 
praktijken / uitbreiding van die praktijken 

 



LEZEN IN DE GEWONE WERELD - 
IN DE OPENBARE RUIMTE 

Teksten /symbolen  zijn overal om ons heen 

 Waartoe?  we worden: 

 geïnformeerd 

 opgeroepen  

 geïnstrueerd 

 vermaakt 

 gestuurd etc. 

 

 

 Effecten? ja! 

 oriëntatie in de wereld  

 commerciële effecten 

 esthetische effecten 

 leereffecten… 

 etc. 

 

 

 

 

 

 

 

  



LEZEN IN DE OPENBARE RUIMTE  
UNVERSEEL?  

 socia
al-culturele 
context 

  

 veranderingen in de tijd   sociaal-culturele contexten 

  



GELETTERDHEIDSPRAKTIJKEN IN HET VERLEDEN EN DE 
ROL VAN NIEUWE TECHNIEKEN 

 
 
Voor de boekdrukkunst: van 
perkament  papier (12e/13e eeuw) 

 
 

 

 

 minder kostbaar /grotere verspreiding 

 

 

 

 

 

 

 bibliotheken / boeken werden soms uitgeleend / 
doorgegeven 

 in tijden van crisis: veel / soms alle boeken worden 
verboden 

 individueel lezen als activiteit: veelal staande aan 
een leestafel  

veel boeken werden (vooral) voorgelezen 

De  uitvinding van de boekdrukkunst 
zelf (1439)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 enorm snelle verspreiding van boeken, maar 
ook van  pamfletten 

 verkleining van het formaat: kleine boekjes 

 boeken en leesactiviteiten op schilderijen  

 toename van aantal mensen dat leerde lezen 
en schrijven 

  



GELETTERDHEIDPRAKTIJKEN VOOR DE UITVINDING  VAN DE 
BOEKDRUKKUNST  

   -Wat voor boeken las een rijke middeleeuwer?  

  -Hoe zien die boeken eruit? 

  

  Boekenbezit van Francesco di Marco Datini rond 1390 in Prato  

 * Groot boek met Leven der heiligen (in rood leer gebonden) 

 * De Kronieken van Matteo Villani (in leer gebonden) 

 * Boek met Evangeliën ( in perkament gebonden) 

 * Boekje met Brieven van Jacobus (in rood leder) 

 * Boekje met brieven van Boëthius (idem) 

 * Boekje met brieven van Fra Jacopo da Todi (idem) 

 * Boek met brieven van Don Giovanni dalle Celle (in wit leder) 

 * Psalmenboek voor kinderen  (geheel uit de band)  

  

 * Divinia Comedia (van Dante) 

 * Katern met het Leven van Christus 

 * Brieven van Hiëronymus en Gregorius 

 * Brieven van Paulus 

 * Fioretti  (van Sint Franciscus)  

  



OOK IN DE HEILIGE FAMILIE WORDT 40 JAAR 
NA DE UITVINDING VAN DE BOEKDRUKKUNST  

FLINK GELEZEN     

Lucca Signorelli , Holy 

Family.  1485 -90.  (Uffuzi 

Florence) 

 

na de uitvinding van de  

boekdrukkunst: 

 

geletterdheidspraktijken 

zoals bijvoorbeeld zichtbaar 

op schilderijen  



 
DAMES LEZEN NATUURLIJK EEN BOEK -  IN DE 
16 E EEUW 

Agnoli Tori detto il 

BRONZINO, portret van 

Lucretia Panciatichi.  

1540/41.  (Uffizi- 

Florence)  

 

 

 

 

en een eeuw nadien:  



LEZEN IN DE GEWONE WERELD NU 
WAT EN HOE ? 

 lezen van gedrukte media 

 teksten in boeken / kranten/ tijdschriften/ 
folders etc.  

 lezen van opschriften op muren/ 
billboards etc. 

 lezen van … [ ja van wat niet al]  op 
digitale media 

 pc/laptop/e-reader/tablet /smartphone 

 het ‘nieuwe lezen’: combinatie van  
tekst en beeld 

  

 



WAAROM  LEZEN WE EIGENLIJK? 

 om iets nieuws of iets interessants te weten te komen 

 om iets uit te kunnen voeren (te maken/ te installeren, aan te schaffen  etc..) of 
om ergens te komen 

 om een standpunt te begrijpen 

 om te weten wat ‘vrienden’ doen en vinden 

 om  op een bericht te kunnen reageren  

 om te genieten van belevenissen van anderen / van mooi geschreven teksten  

 om met elkaar te kunnen praten over een onderwerp of een tekst   

 om iets te onthouden (en te kunnen citeren...) 

 om (kritisch)  op bepaalde ideeën te kunnen reageren 

 om je (klein)kinderen voor te lezen 

 om…. 

 



 
NAAST SCHRIFT (=LEZEN/SCHRIJVEN)  - ANDERE 

COMMUNICATIEVORMEN EN MEDIA 
 lezen/schrijven = een vorm van gemedieerde communicatie via teksten  

 vergeleken met face-to- face communicatie als een vorm van directe communicatie 

 

andere vormen van gemedieerde communicatie via andere media 
 beelden  / gebouwen  etc. 

 tekeningen  (strips / graphic novels ) 

 films 

 games  

 combinaties  van visuele,  mondelinge,  tekstuele  communicatie (digitale prentenboeken/ vlogs / 

instructiefimpjes  met augmented reality  elementen etc.) 

   

sterke toename van andere media als gevolg van audio-visuele  
en digitale revoluties 

  



GEBRUIK MEDIA IN DE VRIJETIJDSBESTEDING 

gebruik van media -in vrije tijd- is relatief groot  in de 20e  en 21eeeuw 



HET GEBRUIK VAN MEDIA -IN DE VRIJE TIJD- BLIJFT 
PERCENTUEEL GELIJK DE LAATSTE 35 JAAR…  



…MAAR LEZEN VAN GEDRUKTE MEDIA NEEMT 
DAARBIJ AF 

  



LEESPRAKTIJKEN IN RELATIE TOT MEDIA  

lezen van boek/ krant/ tijdschrift op:         
                                  gem.tijd gebruikers / dag 

 papier          1:22 

 e-reader      1:41 

 computer, laptop     0:48 

 tablet, mobiele telefoon   0:48 

 overige apparaten     0:31 

  

(uit: SCP-rapport 2015 – Media: Tijd in beeld)   



HUIDIGE MEDIAGEBRUIK VAN JONGEREN (BRON:  NRC -SCP )  



EN VAN ANDERE GENERATIES 

35-  49 65 +  



SOCIAAL-CULTURELE VARIATIE IN GEBRUIK VAN MEDIA   
(INCL. LEESGEDRAG)  

  

 * gebruik van andere media ( samenhangend met leeftijd) 

    zie vorige sheets 

 * andere activiteiten mbt media (gerelateerd aan leeftijd + soc. cult. 
achtergrond)  

  zie bijvoorbeeld  onderzoek naar  lokale geletterdheid 

 * andere visie op de rol /het belang van teksten (gerelateerd aan 
soc.culturele achtergrond  - mn opleidingsniveau)  

 zie bijvoorbeeld de variatie mbt eigen leesgedrag ouders/ voorleesgedrag / 
tekstenbezit  

 zie bijvoorbeeld etnografisch onderzoek naar visies op gebruik van teksten  

  

 

  

 

  



NU NAAR HET ONDERWIJS 
IS ONS LEESONDERWIJS GERICHT OP DE GELETTERDHEIDSPRAKTIJKEN VAN LEZERS EN OP DE 

NIEUWE MEDIA-WERKELIJKHEID?  

 leesonderwijs (weer) sterk gericht op het leren van ‘de technieken’ 

 ‘elementaire leeshandeling’ (=decoderen van klanken/woorden) 

 ‘op toon’ hardop lezen 

 vloeiend lezen 

 ->leestoetsen:  dmt  / avi-toetsen 

 leesproblemen = problemen met die ‘techniek’ 

 remediëring = oefenen met de techniek 

begrijpend lezen = (vaak) tekst met vragen 

 vragen die normaliter niemand stelt na het lezen van een tekst... 

 strategieën vaak ook als ‘technieken’ behandeld ( niet gerelateerd aan leesdoelen; 

contextloos geleerd en toegepast…) 

 leesdoelen…..? In ieder geval geen leesdoelen van de kinderen!  

geen rekening gehouden met grote culturele variatie in 
geletterdheidservaringen /opvattingen over functionaliteit van teksten  

geen rol voor nieuwe media / tekstsoorten 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
     
         
   
 
 

 lezers op school: 

  

 identificeren 

 verklanken 

 vlot verklanken 

 . 

 . 

 vragen beantwoorden over een tekst 

 letterlijk ‘begrijpen’ van de tekst 

 

 

 

 lezers buiten school: 
 

 plezier beleven aan een verhaal/ iets te 
weten komen/ iets kunnen uitvoeren etc.  

 

. 

. 

 praten over een tekst 

 ‘interpretatie’ van de tekst 

 Iets doen met de informatie 

LEESPRAKTIJKEN OP SCHOOL EN DAARBUITEN 



LEESATTITUDE IN NEDERLAND PROBLEMATISCH…  

In het laatste internationale Pirls-onderzoek  (Pirls 2015) blijkt Nederland nog steeds bijna onderaan in 

de rangordes te staan wat betreft de gemotiveerdheid van 10-jarige kinderen om ook buitenshuis te 

lezen. 



 VERONDERSTELDE LEESPRAKTIJKEN IN DE CITO-TOETSEN 
BEGRIJPEND LEZEN  

 [op basis van een inventariserend onderzoek naar 27 CITO-toetsen voor Begrijpend 
Lezen (oude versies + E3/M4/ E4 uit de BL-toetsen 3.0)-- ism Tiemen Groen]   

 WAT BETREFT TEKSTSOORTEN: 

 Lezen betreft vooral  

 VERHALENDE TEKSTEN    (49% = NARRATIEVE TEKSTEN)  

 INFORMATIEVE TEKSTEN    (44% = INFORMATIEVE TEKSTEN) 

 

 Lezen betreft heel beperkt 

 BETOGENDE TEKSTEN    (3.5% = BETOGENDE TEKSTEN) 

 INSTRUCTIETEKSTEN/BERICHTEN    (3.5% = INSTRUCTIETEKSTEN/BERICHTEN) 

 

 Lezen heeft DUS niet betrekking op bv 

 TEKSTEN IN DE BUITENWERELD 

 CORRESPONDENTIE (in digitale media) 

 BEELD EN TEKST  

 



 VERONDERSTELDE LEESPRAKTIJKEN IN DE CITO-TOETSEN 
BEGRIJPEND LEZEN  

 WAT BETREFT ACTIVITEITEN:  (op basis van een analyse van 665 vragen) 
 

 Letterlijk weergeven van wat er in de tekst  gezegd wordt ( 39 % van alle vragen) 

 Lokale  en soms globale inferenties maken  tussen tekstdelen  (61%  van alle vragen)  

 Verbindingen specificeren tussen opeenvolgende zinnen   (34%  van alle vragen)  

 Verbindingen specificeren binnen zinnen      (8%  van alle vragen)  

 Globale inferenties maken (op ainea-/tekstniveau)   (20% van alle vragen) 

 

LEZEN IS DUS (bv) NIET:  

 Eigen leesdoelen stellen 

 Leesdoelen verbinden met het tekstgenre  

 Vergelijkingen tussen tekstinhouden / media-inhouden maken 

 Tekst op bruikbaarheid beoordelen  

 Tekst op effecten (beleving,  juistheid, instemming etc.) beoordelen  

 Tekst op betrouwbaarheid beoordelen 

 Conclusies trekken uit een tekst en andere kennis / ervaringen  

 

   
 



SUCCESVOL LEESONDERWIJS?  

  10 % van de bevolking in Nederland is laaggeletterd, dwz.  functioneel 
analfabeet…(volgens de OECD (2014) is dat percentage zelfs toegenomen tot  >12 %!)  

  

  zo’n 40% van de kinderen in Nederland in groep 6 leest thuis nooit !  

  

 het merendeel van de kinderen op scholen in Brabant en in Drenthe (groep 
6 -8) blijken begrijpend lezen het naarste vak te vinden … 

  

 zelfs in het hoger onderwijs  wordt er geklaagd over studenten die ‘niet 
kunnen lezen’… 

  

 



EERSTE CONCLUSIES 
 lezen is slechts één van de gemedieerde vormen van communicatie, maar 
wordt niet in relatie tot die andere vormen in het onderwijs aan de orde 
gesteld 

 het lezen van gedrukte teksten neemt af, het gebruik van digitale media  
- met allerlei leesacties daarbij- neemt toe 

 leesdoelen buiten en binnen de klas stemmen niet overeen 

 de toetsen voor begrijpend lezen laten een zeer beperkt idee ten 
aanzien van belangrijke veronderstelde leespraktijken zien… 

 de praktijk van het huidige leesonderwijs lijkt niet stimulerend te zijn voor 
veel kinderen en niet aan te sluiten op nieuwe vormen van ‘lezen’ 

 zo’n 50 % van de kinderen heeft het in groep 6/7 al helemaal gehad 
met ‘lezen’…. (en dan willen we ze nog eigenlijk tenminste zo’n  8  -en liever nog zo’n 13 jaar-  
in het onderwijs houden…) 

 kortom, het huidige leesonderwijs lijkt niet in alle opzichten succesvol te 
zijn…  



VERKLARING? 

 historische verklaringen 
 geschreven/ gedrukte teksten waren tot voor kort de belangrijkste  gemedieerde  
(secundaire) vormen van communicatie  

 

 geschiedenis van het leesonderwijs laat een eeuwenlang  accent zien op techniek en 
op zeer beperkte leesdoelen (stichtelijkheid/ schoonheid)  

 

 politiek-ideologische verklaringen 
 lezen (om iets te weten te komen), potentieel gevaar  voor de gevestigde orde  

 behoefte aan controle van/in het onderwijs  leidt tot  contextloos (functieloos) 
leesonderwijs 



LEESONDERWIJS ALS VORM VAN OEFENEN ‘OP HET DROGE’   
(AFWEZIGHEID VAN RELEVANTE LEESDOELEN EN LEESPRAKTIJKEN)  

 

 leesonderwijs als leren zwemmen op een pianokruk… 

 

 



WAT TE DOEN ?  
  

 oriëntatie op nieuwe inzichten die betrekking hebben op kwesties als:   

 hoe verbinden we lezen met andere aspecten van taalgebruik ?  

 hoe kunnen we het lezen van teksten verbinden met het gebruik van andere media waarin 
‘informatie’ ligt besloten? 

 hoe oriënteren we kinderen op nieuwe lees- en geletterdheidpraktijken die nodig zijn in het 
perspectief van de 21st century skills?  

 hoe maken we kinderen weerbaar en kritisch in een wereld waarin mensen verzuipen in de 
informatie ?  

 hoe kunnen we inspelen op sociaal-cultureel bepaalde maar uiteenlopende visies 
/praktijken mbt  (het gebruik van)  ‘tekst’ en media?   

 hoe sturen we de ontwikkeling in relevante lees- en geletterdheidspraktijken waar dat nodig 
is en hoe evalueren we het gebruik van die praktijken ?  

 hoe relateren we enkele van de leespraktijken die die nu centraal staan in de scholen aan de 
functionele geletterdheidspraktijken?  

 …en als school vervolgens dapper je eigen plan durven trekken !  



 
 
 
 
 • ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden  

   (communicatie/ probleemoplossing/ samenwerking /kritisch denken /creatief denken)   

 

• proces van tekstverwerking 

 situatie bepaalt leespraktijken (incl.  medium, doel ) 

 ontwikkeling van strategieën = manieren om efficiënt tot beoogd begrip te komen;  
geen doel op zichzelf! 

 verschillende niveaus van begrip; beoogd niveau wisselt in relatie tot leesdoel  

 motivatie is een bepalende factor om tot de ontwikkeling van begrip/ interpretatie 
/inzicht in een tekst te komen 

 lees- en schrijfpraktijken kunnen op een natuurlijke manier met elkaar verbonden 
worden 

 

 permanente aandacht voor leesbevordering  

 

BASIS VOOR HET LEESONDERWIJS  
(in brede zin ) 



CONSEQUENTIES VOOR HET LEESONDERWIJS-1 
ONTLUIKENDE GELETTERDHEID 

 voorlezen,  spannende interactie rondom prentenboeken,  gericht op de inhoud van 
het boek; terloops komen  woordbetekenissen aan bod 

 Interactief voorlezen – dus kinderen ook laten praten over/ nav  het prentenboek  

 speelse opdrachten rondom gezamenlijk rijmen, liedjes, gedichtjes,  keten-
redeneringen , verhalend ontwerpen 

 terloopse oriëntatie op structuuraspecten van teksten   

 kinderen actief in de weer laten met boeken: zelf voorlezen aan anderen, quizzes 
in geanimeerde prentenboeken,  overleggen  in kleine groepen naar aanleiding 
van verhalen 

 veel ruimte geven aan het ontluikend schrijven  van kinderen  

 soepele overgang van ontluikend geletterdheid naar beginnende alfabetische 
geletterdheid: geen ‘leesprogramma’ in groep 2 /  verder bouwen op natuurlijke 
ontwikkeling na kleuterfase  

 bij dit alles:  rekening houden met de grote verschillen tussen kinderen in sociaal-
culturele  achtergrond en  in ervaringen met ‘tekst’ 

 

 

 

 



CONSEQUENTIES VOOR HET LEESONDERWIJS- 2 
BEGINNENDE ALFABETISCHE GELETTERDHEID 

 lezen – ook het ’aanvankelijk lezen’ - dient altijd ingebed te zijn in 
betekenisvolle en motiverende  activiteiten  

 de overgang van ontluikende geletterdheid naar lezen met het 
alfabetisch schrift moet geleidelijk  verlopen (in groep 1/2/3)  

 ‘schrijven’ van kinderen als basis voor het (leren) lezen  

 motiverende taken moeten ook de basis zijn voor eventuele 
‘oefenactiviteiten’ rondom klank / woord-combinaties  - bv spelvormen 

 samenwerkingsopdrachten creëren waarbij overlegd moet worden over / 
of naar aanleiding van  een te lezen tekst 

 combinaties maken van voorlezen (door de leerkracht of een oudere 
leerling) en zelfstandig lezen  

 heel veel teksten (meer /minder complex) voor zelfstandig lezen 
beschikbaar maken 

 lezen met alle andere (taal)activiteiten in de klas verbinden 
 

 



CONSEQUENTIES VOOR HET LEESONDERWIJS- 3 
LEZEN VAN VERHALEN 

   

*  beleving als basis voor genieten van /praten over verhalen;   

    van daaruit naar identificerend lezen en aandacht voor literaire  
 structuren  etc.    

*  verhalen vertellen en schrijven en zelfstandig lezen van verhalen – in 
 de klas en thuis-  als  uitgangspunt fictie-onderwijs 

*  voorlezen van verhalen tot een  standaard-activiteit in de klas  maken 

* aandacht voor beleving van verhalen in andere media – (teken)films/ 

 games/ strips) - en voor de vergelijking met de geschreven verhalen 

*  initiatieven van kinderen stimuleren rondom leesbevorderings-
 activiteiten 

*  oog hebben voor variatie in leespraktijken van kinderen mbt verhalen   

  



CONSEQUENTIES VOOR HET LEESONDERWIJS-4 
BEGRIJPEND, STUDEREND KRITISCH LEZEN VAN  

  ZAKELIJKE TEKSTEN (INFORMATIEVE. INSTRUCTIEVE, BETOGENDE TEKSTEN)  

 

 lezen van zakelijke teksten tot centrale onderwijsactiviteit maken, in het 

kader van  (vooral) ontwerpend / onderzoekend leren/ ondernemend leren – dus 
gebaseerd op eigen vragen van de kinderen 

 informatie die kinderen zoeken, selecteren en lezen wordt onderling 
besproken in relatie tot de eigen vragen (dialogisch lezen) 

 als leerkracht teksten (op papier (boeken, kranten), of op het 
internet) aanbieden -  dan alleen teksten etc. die betekenisvol zijn 
voor de kinderen in het kader van andere activiteiten (bv wo-thema’s) 

 oriëntatie op leesstrategieën als mogelijke oplossingsstrategieën voor 
problemen; niet als leerstof! 

 methode(s) voor begrijpend/studerend lezen alleen als mogelijk 
bronnenboek hanteren: tekstsoorten, strategieën  

 cito-toetsen BL als een merkwaardig genre behandelen en de 
kinderen er (kort) specifiek op voorbereiden 

 



CONSEQUENTIES  
WAT NIET MOET IN HET LEESONDERWIJS 

 De kinderen het plezier in lezen vergallen:  motivatie blijft de basis 
voor alle leren en zeker voor het lezen… 

 Lezen vooral  behandelen als iets waarop je (vaak) getoetst moet 
worden. (“Test literacy”  kan toch niet het centrale doel van leesonderwijs zijn…)  

 Lezen behandelen als iets wat vooral bestaat uit het verklanken van 
losse woorden of van onzinteksten 

 Suggereren dat leerlingen die niet ‘vlot’ genoeg dergelijke 
woordenreeksen of teksten verklanken, niet kunnen lezen 

 Suggereren dat lezen van sociale media geen waarde heeft 

 Suggereren dat lezen van teksten niks te maken heeft met gebruik 
van andere media 



KORTOM 
  

 Laat het (lees)onderwijs deel uitmaken van een groter kader: 
(ontwikkeling / onderzoekend, ontwerpend, ondernemend  leren / aandacht voor 
media-gebruik / beleving) 

 

Realiseer je dat het over leespraktijken gaat en heb daarbij oog 
voor de variatie waarmee kinderen de school binnenkomen 

 

Laat de teksten waarmee  je kinderen confronteert, over 
onderwerpen  gaan waarin kinderen geïnteresseerd zijn! 

 

Gebruik de digitale media van deze tijd en laat de kinderen 
samen praten en samen werken naar aanleiding van de gelezen 
teksten ! 



NIEUW BOEK – WAARIN EEN EN ANDER  VERDER IS 
UITGEWERKT 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Met veel suggesties  voor het leesonderwijs  

 Bedoeld voor (aanstaande) leerkrachten in bo en (onderbouw) vo  



 INHOUDSOPGAVE VAN MEER DAN LEZEN  
  

H1 Geletterdheidspraktijken in de samenleving  

Jan Berenst en Maaike Pulles  

H2 Leesbevordering op school  

Janke Singelsma en Anita Oosterloo  

H3 Laaggeletterdheid als maatschappelijk 
probleem  

Itie van den Berg en Anita Middel  

H4 Ontluikende geletterdheid en de rol van de 
(voor)school  

Jan Berenst en Sjoeke Faasse  

H5 Voorlezen  

Aletta Kwant en Coosje van der Pol  

 

 

H6 Zinvol werken aan beginnende 
alfabetische geletterdheid  

Bea Pompert  

H7 Elk verhaal een belevenis  

Liesbeth de Boer en Aalt Prins  

H8 Zakelijke teksten lezen en gebruiken  

Anita Oosterloo  

H9 Kritisch verwerken van informatiebronnen  

Maaike Pulles en Anke Herder  

H10 Evaluatie van leesonderwijs en van 
leesprestaties van leerlingen  

René Berends en Roelien Linthorst  

H11 Meer dan lezen: een nabeschouwing  

Maaike Pulles en Jan Berenst  

  



DANK VOOR UW AANDACHT !   

 

Contact:   Jan Berenst  
j.berenst@nhl.nl 
 
www.nhl.nl/taalgebruikenleren  
   

 

Lectoraat Taalgebruik & Leren 

NHL Hogeschool  

Leeuwarden  

@lectoraatTenL 
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