
IEDERE DOCENT EEN LEESBEVORDERAAR!
START OM 14:45

Door: 

Minke van Dinter,

Dorieke Swinkels &

Susanne Smulders

AOS Midden-Brabant & FLOT



DOELEN

 Je kunt ideeën delen over hoe leesmotivatie in jouw specifieke schoolcontext 
verhoogd zou kunnen worden

 Je kunt een praktische koppeling maken van leesbevordering naar jouw eigen vak



WAAROM IS LEZEN ZO BELANGRIJK?

Bron: Presentatie K. Broekhof, 19/11/2020



WAT IS HET BELANG VAN LEZEN VOOR JOUW LES?

www.menti.com  33 55 78 8

http://www.menti.com/


HEB JE EEN CONCREET VOORNEMEN OM OP KORTE
TERMIJN NOG IETS MET DEZE INPUT TE DOEN? EN ZO 
JA, KUN JE KORT AANGEVEN WAT JE VAN PLAN BENT?

www.menti.com  80 62 41 4

http://www.menti.com/


LEZEN WORDT STEEDS BELANGRIJKER

'Nederlanders zijn in coronacrisis meer 

gaan lezen dan Netflixen' 

‘Examens te veel gericht op 

taalkennis’

Vraagstelling was 'gewoon ruk' bij 

biologie-examen voor vmbo'ers



HOE TALIG ZIJN EINDEXAMENS VAN ZAAKVAKKEN VAN 
EEN MIDDELBARE SCHOLIER EIGENLIJK?



Welk vak?

Bron: http://havovwo.nl/vwo/vwc/bestanden/vwc19iopg1.pdf



Welk vak?

Bron: http://havovwo.nl/vwo/vwc/bestanden/vwc19iopg1.pdf



Welk vak?

Bron:http://havovwo.nl/vwo/vec/bestanden/vec19iopg5.pdf



Welk vak?

Bron:http://havovwo.nl/vwo/vec/bestanden/vec19iopg5.pdf



Welk vak?

Bron:http://https://static.examenblad.nl/9336118/d/ex2018/GT-0173-a-18-1-o.pdf



Welk vak?

Bron:http://https://static.examenblad.nl/9336118/d/ex2018/GT-0173-a-18-1-o.pdf

Natuurkunde



Welk vak?

Bron: https://static.examenblad.nl/9336117/d/ex2017/BB-0131-a-17-1-o.pdf



Welk vak?

Bron: https://static.examenblad.nl/9336117/d/ex2017/BB-0131-a-17-1-o.pdf



Welk vak?

Bron: https://static.examenblad.nl/9336117/d/ex2017/BB-0131-a-17-1-o.pdf

Aardrijkskunde



WAAR SPEELT GOED 
LEESONDERWIJS IN DE SCHOOL? Schoolniveau

Vakgroep

In je klas



SCHOOLNIVEAU







VAKGROEP
 Talen: 

leesmotivatie (eigen leessmaak laten ontwikkelen en ontdekken) i.p.v. lezen-voor-de-
lijst

Alle vakken: 

Samenwerking met andere vakken. Tips bij bijvoorbeeld natuurkunde voor boeken, 
goedgekeurd om te lezen bij Engels

Ian McEwan: Machines like me 



IN JE LESSEN

Examentaal

 Hoe haal je de juiste informatie uit een opgave?

 Woordenschat en verbanden kunnen zien en leggen.

Modelling:

 Trainen op examentaal en op examenopgaven: laten zien waar de verbanden 
zitten: doe het voor en neem je leerlingen stap voor stap mee

 Geef voorbeelden van een goede verslaglegging in de taal van jouw vak

 Deel artikelen, krantenknipsels, websites, Instagram posts, etc. over je vak



IN JE LESSEN

Leesbevordering vs leesvaardigheid

Lezen voor je plezier bevordert leesvaardigheid

Examentrainingen, leesstrategieën bevorderen taalvaardigheid

Hoe bevorder je lezen? 



IN JE LESSEN

Modelling:

Hoe kies je een boek?

Wat zijn leuke boeken vanuit jouw vak?

Hoe sluit je aan bij het niveau van de leerling: ook een moeilijk boek kan aansluiten -
 context!



IN JE KLAS

Samen lezen in de klas
Bron: https://didactiefonline.nl/artikel/in-de-biotoop-van-jette-friis-tuca

Muurkrant
Bron: https://www.bruuttaal.nl/leerling/mooi-werk



IN JE KLAS
 Literatuurlessen  boeken voor de lijst

 Vakoverstijgend: portfolio met artikelen die ze interessant vinden  mogen 
leerlingen gebruiken bij opdrachten, bijv. debat

 Begin de les met even in stilte lezen  

 laat leerlingen een hele les lezen

 Koppel thema’s aan boeken, thema’s vanuit een multi-perspectief
Bijvoorbeeld: plastic  hoe zit plastic in elkaar?

 het probleem van de plasticsoep
 plastische chirurgie (dystopie)

 Stripje, mopje, gedichtje, artikeltje onder so of pw, voor wie snel klaar is



GEDICHTJES VOOR IEDEREEN



GEDICHTJES VOOR IEDEREEN

 Laagdrempelig: leg de lat niet te hoog.

 Makkelijk visueel te maken: ophangen in lokaal, onder proefwerk plakken 
etc., etc.

 Belevingswereld jongeren

 Kort en krachtig

 Losstaand, hoeft niet meteen getoetst te worden

 Social media: bijvoorbeeld Instagram



KEES SPIERING



RUPI KAUR







BREAKOUT ROOMS
Alfa

Opleider

Gamma

Bèta



OPDRACHT

In break out rooms alfa bèta of gamma:

Wijs een voorzitter aan in je groep, deze persoon leidt het gesprek 

 Zoek een artikel, gedicht, verhaal, blog, strip, boek etc. dat je in zou 
kunnen zetten in jouw lessen

 Welke opdracht kun je erbij bedenken? En welke werkvorm kies je?

 Hoe zorg je voor een koppeling met de lesstof

 Iedere breakout room krijgt max 2 minuten om hun idee te pitchen!

Alfa

Opleider

Gamma

Bèta

Interesse in het denken buiten je eigen vak over leesbevordering op scholen? 

Ga naar de breakout room “Opleiders”! 
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OPDRACHT

Vakoverstijgend denken

Wijs een voorzitter aan in je groep, deze persoon leidt 
het gesprek

 Je hebt zojuist allerlei pitches gehoord. Hoe kun je er 
meerdere vakken bij betrekken?

 Iedere breakout room krijgt max 2 minuten om hun idee 
te pitchen!

Alfa

Opleider

Gamma

Bèta
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DOELEN

 Je kunt ideeën delen over hoe leesmotivatie in jouw specifieke schoolcontext 
verhoogd zou kunnen worden

 Je kunt een praktische koppeling maken van leesbevordering naar jouw eigen vak

De volgende webinar is op 7 januari

Bereid je voor op deze bijeenkomst door de opdracht op de Padlet van bijeenkomst 2 

uit te voeren.

De link voor de nieuwe Padlet krijg je binnenkort



TIPS
WISKUNDE

http://www.librarything.com/catalog/wiskundemeisjes



NATUURKUNDIGEN



SCHEIKUNDE



ECONOMIE



BIOLOGIE



GESCHIEDENIS



AARDRIJKSKUNDE



IEDERE DOCENT EEN LEESBEVORDERAAR!

Door: 

Minke van Dinter,

Dorieke Swinkels &

Susanne Smulders

AOS Midden-Brabant & FLOT


