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Leesbeesten zijn sociale dieren. 

Zonder leesmaatjes verpieteren ze!

Dr. Mia Stokmans

Universiteit van Tilburg

m.j.w.stokmans@uvt.nl

Jongeren lezen steeds minder 

boeken (Metro Januari 2018).

De afname van het aantal lezende 

tieners (van 65 procent in 2006 naar 

40 procent in 2016) is volgens SCP-

onderzoeker Annemarie Wennekers 

een zorgelijke trend.

Minder dan een kwart van de 

leerlingen vindt lezen erg leuk, 

wat te doen? (NCR juli 2018)

Het stimuleren van het lezen vereist een geïntegreerde aanpak. 

Het leeshongermodel biedt aanknopingspunten. 
(Stokmans, december 2018).
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Het leeshongermodel
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• Met anderen praten over 

verhalen.

• Anderen ondersteunen een 

lezer bij alle activiteiten op een 

leescirkel.

• Anderen stimuleren een lezer 

om af en toe een uitdagend 

boek te lezen

1. Praten is een belangrijk onderdeel van lezen

Praten is:

• Een uitlaatklep van aangrijpende 

leeservaringen

• Het delen van leeservaringen die anderen 

stimuleren om dat boek ook te proberen 

(boeksuggestie)

• Het delen van leeservaringen om meer te 

ontdekken in het verhaal

• Het delen van leeservaringen als uiting 

van een leescultuur 

• Het delen van leeservaringen kan tot 

sociale cohesie leiden
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2. De inbreng van anderen stopt nooit

• Anderen stimuleren de ontwikkeling van een niet-lezer naar een 

fervent lezer.
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Hoe heb jij vandaag een lezer geholpen?

Van niet-lezer naar geïnteresseerde niet-lezer

Van geïnteresseerde niet-lezer naar af en toe lezer

Van af en toe lezer naar fervent lezer

• Anderen stimuleren een lezer om af en toe een uitdagend boek te 

lezen

Hoe kan een ander de wil om te lezen aanwakkeren?

• Het bieden van positieve leeservaringen staat centraal:

– De ander kiest een verhaal dat de niet-lezer aanspreekt.

– Interactief voorlezen van het verhaal.

– Napraten over het verhaal: Wat betekent het verhaal voor 

de niet-lezer. 6

Te overwinnen barrières:

• Een niet-lezer wil niet lezen 

• Een niet-lezer heeft geen 

lezersnetwerk

3a. Van niet-lezer naar geïnteresseerde niet-lezer 
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Hoe kan een ander zowel het gebrek aan kennis en 

vaardigheden als de wil om te lezen stimuleren?

• Begeleiden van de lezer bij alle activiteiten van een leescirkel

– Verzekeren dat alle activiteiten zonder stress verlopen

– Stimuleren van positieve ervaringen bij alle activiteiten. 

7

Te overwinnen barrières:

• Gebrek aan kennis en 

vaardigheden om een leescirkel 

zonder stress te volbrengen

• Lage wil om te lezen

• Een zeer beperkt lezersnetwerk

3b. Van geïnteresseerde niet-lezer naar af en toe lezer

3b. Van geïnteresseerde niet-lezer naar af en toe lezer:
Begeleiding bij het kiezen van een aansprekend boek

Te overwinnen barrières

• Blootstellen aan een boekenaanbod

• Formuleren van een leeswens

• Kennis van het aanbod

• Formuleren van een leesverwachting

Hoe?

• Breng interessante boeken naar de lezer

− Een presentatie eiland of een leeshoek in b.v. een 

ontspanningsruimte. 

• Vraag een lezer naar zijn/haar interesses en zoek samen met de 

lezer een boek dat daarbij past. 
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3b. Van geïnteresseerde niet-lezer naar af en toe lezer:
Begeleiding bij het omzetten van een leesintentie naar het lezen

Hoe?

• Creëer een leeshoek

• Stimuleer het dagelijks lezen op een vast tijdstip of na een 

bepaalde activiteit. 

• Plaats kattebelletjes die een lezer eraan herinneren dat er NU 

gelezen kan worden

− Laat interessante boeken rondslingeren

− Geef zelf het goede voorbeeld (zien lezen, doet lezen)

Te overwinnen barrières

• Gebrek aan een leesgewoonte

• Lage wil om te lezen
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3b. Van geïnteresseerde niet-lezer naar af en toe lezer:
Begeleiding bij het lezen en praten

Hoe?

• Vraag de lezer hoe ver hij/zij al is in het verhaal en wat hij/zij van 

het verhaal vond.

• Ga een discussie aan met de lezer over moelijke passages en 

de persoonlijke betekenis van het verhaal.

Te overwinnen barrières

• Lage wil om te lezen 

• Te oppervlakkig lezen van het verhaal

• Lage leesvaardigheid
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3c. Van af en toe lezer naar fervent lezer

Hoe kan een ander zowel het gebrek aan kennis en vaardigheden 

als de wil om te lezen stimuleren?

• Dezelfde aanpak als bij een geïnteresseerde niet-lezer, maar de 

ander stemt de acties af op de kennis en vaardigheden van 

deze lezer (scaffolding, begeleiding op maat).

• De lezer neemt steeds vaker het initiatief.

Te overwinnen barrières:

• Geringe kennis en vaardigheden om een 

leescirkel zonder stress te volbrengen

• Middelmatige wil om te lezer

• Een beperkt lezersnetwerk
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3d. Het stimuleren van een lezersnetwerk

Hoe kan een ander een lezersnetwerk bij een lezer stimuleren?

• De ander is het ´beginpunt´ van het lezersnetwerk van een niet-

lezer.

• De ander brengt de lezer in contact met anderen die ook lezen.

− Samen naar de bibliotheek gaan en praten over boekkeuzes.

− Elkaar boeksuggesties geven.

− Samen over leeservaringen praten. Wat betekent het verhaal voor 

de lezer? 

Te overwinnen barrières:

• Een niet-lezer, geïnteresseerde niet-

lezer en af en toe lezer hebben een 

zeer beperkt tot klein netwerk van 

lezende anderen
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Lezen doe je niet alleen!

Anderen in het lezersnetwerk zorgen er voor dat 

de leescirkel niet hapert:

• Boeksuggesties

• Zien lezen, doet lezen

• Sociale waardering 

• Ondersteuning bij alle activiteiten (externe 

motivatie en inbreng van kennis en 

vaardigheden van anderen)

De persoonlijke en maatschappelijke 

betekenis van een verhaal wordt door lezers 

ontdekt door er met anderen over te praten

• Betekenis van een boek (als talige uiting)

• Verbeteren van de leesvaardigheid 
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Hartelijk dank voor je aandacht!

Zijn er nog vragen?


