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Inleiding

Diversiteit op het mbo

Een van de meest
onderschatte maatregelen
om de taalontwikkeling van
studenten te stimuleren is
het invoeren van een
structureel beleid rond vrij
lezen en vrijetijdslezen. Een
overvloed aan bewijs uit
wetenschappelijk onderzoek
toont aan dat het lezen in de
vrije tijd een positief effect
heeft op vele facetten van
de taalontwikkeling.

Deze brochure gaat over het bevorderen van
de taalvaardigheid van mbo-studenten. Op veel
roc’s is dit een belangrijk onderwerp. Het mbo
heeft te maken met studenten met uiteen
lopende achtergronden, met uiteenlopende
niveaus van taalvaardigheid. Hoewel het
merendeel van de studenten de opleiding met
succes afrondt, zijn er ook aanzienlijke aantallen
die geen diploma halen of een diploma behalen
op een lager niveau dan verwacht. De Inspectie
van het Onderwijs (2019) constateert dat een
op de vijf studenten met mbo verlaat zonder
startkwalificatie (niveau 2), terwijl een op de zes
zelfs helemaal geen diploma haalt. Ook het
docentenpubliek op het mbo is zeer divers,
niet alleen qua opleidingsniveau en werkachtergrond, maar ook in de verwachtingen die
docenten hebben van hun studenten. Sommigen
zien het taalniveau van hun studenten als een
gegeven om in te berusten (de zogenoemde
‘fixed mindset’), terwijl anderen geen kans
onbenut willen laten om te proberen hun
studenten op een hoger niveau te brengen
(de zogenoemde ‘growth mindset’).

‘Ze lezen zo weinig’
Veel lezen in de vrije tijd leidt tot een hogere
taalvaardigheid. Een bijkomend voordeel van
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Een structureel
beleid rond vrij lezen
en vrijetijdslezen is
een van de meest
onderschatte
maatregelen om
de taalontwikkeling
van studenten
te bevorderen.

lezen in de vrije tijd is dat het op school geen tijd
kost, terwijl de school wel meeprofiteert van de
winst die wordt geboekt. ‘Maar die studenten
van ons lezen zo weinig, die krijg je echt niet
aan het lezen,’ stellen de sceptici. Het is waar dat
lezen in het algemeen vrij weinig populariteit
geniet onder mbo-studenten. Dat betekent dat
de school er eerst in zal moeten investeren om
het leesplezier aan te wakkeren. En dat kan,
zoals blijkt uit de praktijkvoorbeelden die in
deze brochure worden beschreven. Het Deltion
College is er bijvoorbeeld in geslaagd om met
een goed doordachte aanpak een leescultuur
tot stand te brengen onder studenten en
docenten in het entree-onderwijs.

Samenwerken met mediatheek
en Bibliotheek
Een doelgerichte samenwerking tussen de
docenten en de mediatheek kan ervoor zorgen
dat er meer wordt gelezen en dat de leerresultaten omhooggaan. Dat is ook logisch. Meer
lezen begint bij een royale, gevarieerde collectie
boeken, passend bij de voorkeuren van de
studenten en de vakken in het onderwijs
programma. Binnen een structureel taalbeleid
krijgt de samenwerking met de mediatheek en
de plaatselijke Bibliotheek een duidelijke plek,
met concrete doelen die regelmatig geëvalueerd
worden. Het stimuleren van leesplezier wordt in
dit kader gepositioneerd als middel om de
taalprestaties te verbeteren. De mediatheek en
de plaatselijke Bibliotheek zijn in deze visie
geen ondersteunende faciliteiten, maar
essentiële pijlers binnen het educatieve proces.

Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk beschrijven we de stand
van zaken rond taal op het mbo en de uitdagingen waarvoor studenten en docenten gesteld
worden. We gaan in op de taaldomeinen die het
belangrijkst zijn voor schoolsucces: technisch
lezen, tekstbegrip en woordenschat. We
betogen dat de huidige maatregelen op het
gebied van taal in het mbo-onderwijs onvoldoende renderen om de taalontwikkeling van
studenten op het gewenste niveau te krijgen.
In het tweede hoofdstuk bieden we een
argumentatie om meer te investeren in lees
bevordering op het mbo. Aan de hand van
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bewijs uit een groot aantal wetenschappelijke
studies laten we zien dat vrij lezen en vrijetijdslezen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de
taalontwikkeling van jongeren. Ook gaan we in
op de vraag wat ‘goed lezen’ inhoudt en op het
lezen van digitale teksten.
Het derde hoofdstuk gaat over de vraag hoe
mbo-studenten te motiveren om (meer) te
lezen. We verwijzen hier onder andere naar een
meta-analyse van een onderzoeksgroep onder
leiding van hoogleraar Roel van Steensel (2018)
en naar de bekende zelfdeterminatietheorie,
die goede aanknopingspunten biedt om het
lezen te stimuleren.
In het vierde hoofdstuk gaan we in op de vraag
hoe de samenwerking op school georganiseerd
moet zijn om een effectief leesklimaat voor
studenten te creëren. Die samenwerking doet
een beroep op de professionaliteit van de
mediathecaris, de medewerkers van de
Bibliotheek en de docenten.
Om te laten zien dat het echt mogelijk is om
leesbevordering in de mbo-praktijk gestalte te
geven, vatten we in hoofdstuk vijf enkele
succesvolle projecten van roc’s samen.
De laatste twee hoofdstukken beschrijven hoe
taalonderwijs en leesbevordering opgenomen
kunnen worden in het taalbeleid van de school
en welke stap als eerste gezet zou kunnen
worden om met leesbevordering op het mbo
aan de slag te gaan.

De huidige maat
regelen renderen
onvoldoende om
de taalontwikkeling
van studenten op
het gewenste
niveau te krijgen.

5

6

Meer lezen, beter in taal - mbo

1
Taal
en het
mbo

Taalvaardigheid is een
belangrijke voorwaarde
om een mbo-opleiding
succesvol te kunnen
afronden. Daarnaast speelt
taalvaardigheid een rol in de
beroepspraktijk, waar iedere
opleiding haar eigen
beroepsgerichte taaldoelen
heeft. En natuurlijk hebben
mbo-studenten
taalvaardigheid ook nodig
om deel te nemen aan de
samenleving. We bespreken
de kernonderdelen van
taalvaardigheid.

In 2019-2020 ging ruim een half miljoen
studenten in Nederland naar het mbo. De
diversiteit op het mbo is groot, zowel in de
programma’s als in de populatie. Er zijn honderden beroepsopleidingen op vier niveaus, die in
voltijd en in deeltijd kunnen worden gevolgd
(kiesmbo.nl). De studentenpopulatie kent
daarnaast een enorme verscheidenheid in
leeftijd, (opleidings)achtergrond en etniciteit.
Voor een deel van deze studenten is taal een
struikelblok. Dat geldt voor studenten zowel
met als zonder migratieachtergrond.
Taalvaardigheid is een belangrijke voorwaarde
om een mbo-opleiding succesvol te kunnen
afronden. Voor het leren van een vak en voor de
overdracht van kennis en vaardigheden zijn
goede taalvaardigheden onmisbaar. Taalvaardig
heid speelt daarnaast een rol in de beroepspraktijk. Iedere opleiding kent haar eigen
beroepsgerichte taaldoelen. Denk maar aan de
opleiding haarverzorging, waar mondelinge
vaardigheden belangrijk zijn, of aan secretariële
opleidingen, waar leesvaardigheid een grote rol
speelt. Een goede leesvaardigheid is voor de
meeste opleidingen een cruciale voorwaarde
voor succes. Wat we ten slotte ook niet moeten
vergeten is dat studenten taalvaardigheden
nodig hebben om actief te kunnen deelnemen
aan de 21ste-eeuwse samenleving, waarin
(digitale) communicatie- en presentatievaardigheden onmisbaar zijn.
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Een goede
leesvaardigheid is
voor de meeste
opleidingen een
cruciale voorwaarde
voor succes.

Met de invoering van het Referentiekader Taal
en Rekenen (Expertgroep, 2009) en de
centrale examinering van taal, is er in het mbo
meer aandacht gekomen voor taal in het
algemeen en leesvaardigheid in het bijzonder.
Een onderzoek van het Expertisecentrum
Beroepsonderwijs (Groot e.a., 2015) toonde aan
dat de inspanningen die vanaf 2009 zijn
geleverd op het gebied van leesvaardigheid
onvoldoende resultaat opleverden. Meer recent
geeft de Inspectie van het Onderwijs in De
Staat van het Onderwijs 2019 blijk van zorgen
over de kwaliteit van het taalonderwijs in het
mbo, dat te weinig rekening zou houden met
het taalniveau van de studenten. Ook wijst de
Inspectie erop dat slechts 65 procent van de
werkgevers de taalvaardigheid van recent
afgestudeerde mbo’ers als ‘goed’ of ‘zeer goed’
beoordeelt. In De Staat van het Onderwijs
2020 wijst de Inspectie op het belang van het
bevorderen van de leesmotivatie van mbo-
studenten. Het lijkt er dus op dat het mbo er
nog niet in slaagt om alle studenten optimaal
taalvaardig te maken voor de levensfase na het
onderwijs. Nu is die taak, gezien de diversiteit
van de studentenpopulatie, maar ook gezien de
dynamiek van het werkveld waar zij terecht
komen, zeer complex (Bruin e.a., 2019). Daarom
is het goed om hieronder stil te staan bij de
kernonderdelen van de taalvaardigheid die voor
alle mbo-studenten van belang zijn om hun
opleiding met succes af ronden.

Technisch lezen
Vlot technisch lezen (‘lezen wat er staat’) is een
voorwaarde om teksten te kunnen begrijpen
(Veenendaal e.a., 2012; Vernooy, 2007). Dit
geldt niet alleen voor leerlingen in het basisonderwijs, maar ook voor oudere leerlingen
(Duncan e.a., 2016). Het is dan ook heel goed
mogelijk dat de problemen die mbo-studenten
ervaren bij het lezen van teksten deels worden
verklaard door een te laag niveau van technische leesvaardigheid. De problemen met
technisch lezen vinden hun oorsprong in het
basisonderwijs. Zwakke lezers in het basis
onderwijs hebben een grotere kans om door te
stromen naar het vmbo; en het vmbo is op zijn
beurt een belangrijke leverancier voor het mbo.
Het is dus niet onlogisch om te veronderstellen
dat zwakke leesvaardigheden, vooral als er

8

Meer lezen, beter in taal - mbo

weinig aan wordt gedaan via instructie en
leeskilometers maken, meegenomen worden
naar het mbo. Diverse onderzoekers hebben
reeds gewezen op het belang van aandacht
voor technisch lezen, ook in het mbo (Harms
& Kalsbeek, 2013; Jansma e.a. 2011).

teksten. Hierdoor ontwikkelen zij een beperkt
niveau van begripsvaardigheid en ervaren zij
problemen op momenten waarop zij toch te
maken krijgen met langere teksten, bijvoorbeeld bij de meer algemene vakken of in
situaties buiten school.

Begrijpend lezen

Woordenschat

Het is voor mbo-studenten van cruciaal belang
om teksten goed te kunnen begrijpen. Wie
teksten goed begrijpt, is beter in staat om het
onderwijs te volgen, opdrachten uit te voeren,
beroepstaken uit te voeren, instructie op te
volgen, maar ook om buiten het onderwijs goed
om te kunnen gaan met geschreven taal. In de
beroepsgerichte context is tekstbegrip bijvoorbeeld van groot belang om handleidingen,
veiligheidsvoorschriften, verslagen en correspondentie met klanten en collega’s te kunnen
begrijpen.

Een andere uitdaging voor mbo-studenten
heeft te maken met de kennis van woorden.
Een adequate woordenschat is een voorwaarde
om teksten te kunnen begrijpen. Om goed met
teksten uit de voeten te kunnen in het voort
gezet onderwijs moeten studenten ongeveer
17.000 Nederlandse woorden kennen. Op het
vmbo en ook op het mbo zitten veel studenten
(ver) onder dit niveau, wat het begrijpen van
teksten bemoeilijkt. Want om een tekst echt
goed te begrijpen, moet je 95 procent van de
woorden van die tekst begrijpen (Schmitt e.a.
2011).

Om de leesvaardigheid te verbeteren, is het
centrale examen lezen ingesteld. Uit de resul
taten blijkt echter dat de streefdoelen nog niet
behaald worden. Hoewel er sprake is van grote
verschillen tussen studenten en tussen sectoren
(in de sector Economie wordt bijvoorbeeld
gemiddeld hoger gescoord dan in de sector
Zorg & Welzijn), stagneert het gemiddelde
niveau van leesvaardigheid.
Het ontwikkelen van de vaardigheid in begrijpend lezen vereist niet alleen instructie in
deelvaardigheden, zoals het toepassen van
leesstrategieën, maar ook het opdoen van
ervaring in het lezen van langere teksten, met
een omvang van meerdere pagina’s. Het lezen
van langere teksten is nodig om een beter
inzicht te krijgen in de structuur van teksten en
om te leren verbanden te leggen die verder uit
elkaar liggen (Houtveen e.a. 2019). Een complicerende factor hierbij is het beroepsgerichte
karakter van het mbo. Anders dan bij de
algemeen vormende opleidingen, zoals havo en
vwo, staat taal in het mbo in het teken van het
beroep. Dit betekent dat er vooral aandacht is
voor functionele taaltaken, beknopt van
omvang, vaak mondeling van karakter en sterk
gericht op de beroepssituatie. Als gevolg
hiervan krijgen studenten op veel opleidingen
nauwelijks oefening in het lezen van langere

De aandacht voor woordenschat richt zich in
de beroepsgerichte vakken vaak op het leren
kennen en gebruiken van vaktermen. Er is
echter ook aandacht nodig voor schooltaalwoorden. Dit zijn de wat formelere woorden die
niet aan vakken gebonden zijn en die studenten
nodig hebben om nieuwe informatie te kunnen
verwerven en verwerken, zoals de woorden
structuur, eventueel en betreffen.
Een beperkte woordenschat belemmert studenten ook bij het schrijven van een sollicitatiebrief
of het voeren van een klantgesprek. Studenten
kennen bijvoorbeeld soms te weinig woorden
om een beleefd en zakelijk gesprek te voeren.
Denk aan toekomstige pedagogisch mede
werkers die met ouders moeten overleggen,
luchtvaartmedewerkers die klanten te woord
staan of hulpverleners voor wie goede
communicatie met patiënten belangrijk is.
We zien dus uitdagingen op het gebied van
woordenschat die te maken hebben met zowel
de omvang als de kwaliteit van de woordenschat.

Taal in de opleiding
De wijze waarop het taalonderwijs is georganiseerd in het mbo verschilt per instelling. Op de
meeste roc’s bestaat er een duidelijke splitsing
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tussen de algemeen vormende vakken en de
beroepsgerichte vakken. In het vak Nederlands,
een van de algemeen vormende vakken, wordt
hard toegewerkt naar de exameneisen, de
generieke eisen Nederlands. In de beroeps
gerichte vakken wordt taal vooral gezien als een
middel bij het uitvoeren van beroepstaken. Het
gaat daarbij voornamelijk om de functionele
vaardigheden die studenten nodig hebben bij
het uitvoeren van hun beroep. Deze praktijk
staat haaks op de bevinding uit onderzoek
dat het integreren van taalonderwijs in het
vakonderwijs betere resultaten oplevert
(Elbers, 2013; Inspectie, 2019).
De aandacht voor taal is dus voor een groot
deel afhankelijk van de aard van het beroep
waarvoor de student wordt opgeleid. De
taaleisen die met het beroep verbonden zijn
worden, naast de algemene eisen voor het vak
Nederlands, beschreven in het kwalificatie
dossier. In sommige opleidingen, zoals de
kappersopleiding, is er binnen de opleiding
vooral aandacht voor mondelinge taalvaardigheden. Het risico is dan dat studenten weinig
lezen, omdat dit niet gevraagd wordt bij de
beroepsuitoefening.
Wat leesbevordering betreft, is een belangrijke
constatering dat vrij lezen geen duidelijke plaats
heeft in het onderwijs. Een reden hiervoor is dat
fictie lezen geen examenonderdeel is. Het
examen leesvaardigheid gaat over het lezen
van zakelijke teksten (informatieve, instructieve
en betogende teksten) en niet over het lezen
van fictionele, narratieve of literaire teksten.
Door de tijdsdruk en de focus op exameneisen
speelt vrij lezen daarom geen rol van betekenis
in het onderwijs. Wat men hierbij over het
hoofd ziet is dat vrij lezen en vrijetijdslezen een
stevige bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van taalvaardigheden die wel geëxamineerd worden en die nodig zijn om überhaupt
examen te kunnen doen. Hier gaan we in het
volgende hoofdstuk verder op in.

Conclusie
We hebben hierboven gezien dat nog teveel
mbo-studenten zich onvoldoende ontwikkelen
op het gebied van taal. De maatregelen die
roc’s treffen om deze situatie te verbeteren zijn
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kennelijk niet effectief genoeg. Door achterstanden op de kritische taaldomeinen – technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat
– slagen niet alle mbo-studenten erin om
optimaal van het onderwijs te profiteren.
Gelukkig is er een aanpak die de ontwikkeling
op al deze domeinen tegelijkertijd bevordert:
het stimuleren van leesplezier. In het volgende
hoofdstuk gaan we in op bewijs uit wetenschappelijk onderzoek dat laat zien wat lezen
precies oplevert voor de taalontwikkeling.
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2
Effecten
van
lezen
In zijn roman Wees onzichtbaar beschrijft Murat
Isik hoe Metin Mutlu, een uit Turkije afkomstig
kind dat worstelt met de Nederlandse taal, voor
het eerst met zijn moeder naar de Bibliotheek
gaat om boeken te lenen: “Al snel las ik vier
boeken en een strip per week en had ik geen
taalachterstand meer”. Dit is niet zomaar een
anekdote in een roman, maar een gebeurtenis
die zich werkelijk heeft afgespeeld in het leven
van Isik, zoals hij vertelt in een interview in Het
Parool: “[Ik] liep als zesjarige achter met lezen,
maar doordat ik elke week de bieb bezocht en
vier boeken per week las, verbeterde niet alleen
mijn leesvaardigheid, maar ook mijn taalniveau
enorm in korte tijd.” (Ockhuysen, 2019). Wat
Metin en Isik vertellen over de effecten van
lezen in de vrije tijd wordt ondersteund door
wetenschappelijk onderzoek.

Welk wetenschappelijk
bewijs bestaat er voor de
positieve effecten van vrij
lezen en vrijetijdslezen op de
taalontwikkeling? We kijken
naar inzichten uit
Nederlands en buitenlands
onderzoek en verbinden die
met het Nederlandse mbo.

Het meest gezaghebbende wetenschappelijke
onderzoek naar dit onderwerp is uitgevoerd
door de Nederlandse onderzoekers Suzanne
Mol en Adriana Bus (Mol & Bus, 2011; Mol,
2010). Deze onderzoekers analyseerden 85
internationale studies naar voorlezen, vrijetijdslezen en taalontwikkeling. De studies hebben
betrekking op totaal 6.636 kinderen en jongeren
in de leeftijd van 2 tot 22 jaar. Door deze studies
naast elkaar te leggen konden de onderzoekers
een beeld samenstellen van de bijdrage van
voorlezen en vrijetijdslezen aan de taalontwikkeling over de gehele periode van voorschool
tot hoger onderwijs. Ze concluderen dat
kinderen en jongeren die veel lezen in hun vrije
tijd hoger scoren dan niet-lezende leeftijds
genoten op toetsen voor woordenschat,
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Grafiek 1
Percentages leerlingen met tenminste
gemiddelde vorderingen in taal- en
leesvaardigheid voor veel versus weinig
lezende leerlingen in het basis- en
voortgezet onderwijs
woordenschat
veel lezende
leerlingen

weinig
lezende
leerlingen

leesbegrip

leesbegrip, basisvaardigheden van lezen (zoals
alfabetkennis en fonologisch bewustzijn),
technisch lezen en spelling. Het bijzondere
hiervan is dat deze effecten zich als het ware
tegelijkertijd voordoen. Met andere woorden,
lezen heeft een integraal effect op de taalontwikkeling, waarvan diverse taaldomeinen
tegelijkertijd profiteren (Broekhof, 2016). Kom
daar maar eens om bij een taalmethode.
Het effect van lezen is duidelijk zichtbaar op
alle leeftijden. Hieronder kijken we wat preciezer naar de effecten op de meest essentiële
taaldomeinen voor roc-studenten: technisch
lezen, begrijpend lezen en woordenschat.

Effecten op technisch lezen
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Bron: Mol & Bus (2011), Lezen loont een leven lang: de rol van
vrijetijdslezen in de taal- en leesontwikkeling van kinderen en jongeren.

Zwakke lezers die
veel lezen in de vrije
tijd gaan meer
vooruit in
basisvaardigheden
dan vaardige lezers.
Suzanne Mol & Adriana Bus, 2011
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De grafiek1 laat zien dat jongeren die veel lezen
in hun vrije tijd 70 procent kans hebben om
hoog of gemiddeld te scoren op een toets voor
technisch lezen, terwijl dat bij jongeren die
weinig lezen in de vrije tijd slechts 30 procent is.
Dit kan als volgt verklaard worden.
Technisch lezen is een vaardigheid die het moet
hebben van oefenen en het lezen van een boek
is feitelijk een oefening in technisch lezen. Extra
interessant is dat Mol en Bus concluderen dat
zwakke lezers nog meer profijt hebben van
vrijetijdslezen dan goede lezers. De reden
hiervoor is dat er bij zwakke lezers meer winst te
behalen valt op het gebied van de basisvaardigheden – de vaardigheden die voorwaardelijk
zijn voor technisch lezen. De onderzoekers
benadrukken het belang van vrijetijdslezen voor
deze leerlingen: ‘voor zwakke lezers lijkt het
vrijetijdslezen essentiëler voor het uitbreiden
van hun basisvaardigheden dan voor vaardige
lezers... Zonder extra leeservaringen gaat deze
groep … steeds verder achterlopen.’

Effecten op begrijpend lezen
Uit de grafiek blijk dat jongeren die veel lezen
niet alleen bij technisch lezen, maar ook bij
begrijpend lezen bijna 40 procent meer kans
maken om gemiddeld of hoog te scoren dan
jongeren die weinig lezen. Ook dit is goed te
verklaren. Wie voor zijn plezier leest in de vrije
De grafiek heeft betrekking op kinderen en jongeren van
6 tot 18 jaar. De resultaten voor jongeren in het hoger
onderwijs, gemiddeld 21 jaar oud, laten een vergelijkbaar
beeld zien (Mol & Bus, 2011).

1

Grafiek 2
Zwakke lezers die veel lezen in de vrije tijd
gaan meer vooruit in basisvaardigheden
dan vaardige lezers
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Leerlingen die in hun
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tijd, doet vanzelf zijn best om het verhaal te
begrijpen. Dat levert viervoudige winst op voor
het begrijpend lezen. Ten eerste worden op
zo’n moment strategieën voor begrijpend lezen
op een natuurlijke, vanzelfsprekende wijze
ingezet. Ten tweede oefent de lezer tijdens het
lezen van een boek het lezen van langere
teksten – precies datgene waar jongeren op
school weinig oefening in krijgen. Ten derde
breidt de lezer zijn woordenschat uit, die mede
bepalend is voor het leesbegrip (zie ook
hieronder). En ten slotte verwerft de lezer door
boeken te lezen kennis van de wereld – een
andere belangrijke voorspeller van succes in
begrijpend lezen (Houtveen e.a. 2019).

Effecten op woordenschat
Zoals de grafiek laat zien, hebben jongeren die
veel lezen in hun vrije tijd bijna 40 procent

Aantal minuten
lezen per dag

Aantal gelezen
woorden per jaar

65,0

4.358.000

21,1

1.823.000

14,2

1.146.000

9,6

622.000

6,5

432.000

4,6

282.000

3,2

200.000

1,3

106.000

0,7

21.000

0,1

8.000

0,0

0

Bron: Cunningham & Stanovich (1998),
What Reading Does For The Mind
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Om te zorgen dat de
woordenschat sneller
groeit, is lezen in de
vrije tijd de beste
aanvullende aanpak.
Studenten hebben
meer kans om hun
woordenschat uit te
breiden door te lezen
dan door te luisteren.

Woordenschatinstructie

Tabel 2
Laagfrequente woorden per
1.000
Geschreven teksten
Abstracts van wetenschappelijke artikelen 128.0
Kranten
68.3
Populaire tijdschriften
65.7
Boeken voor volwassenen
52.7
Strips
53.5
Jeugdboeken
30.9
Prentenboeken
16.3
Televisie
Populaire shows voor volwassenen
Populaire shows voor kinderen
Tekenfilms
Sesamstraat
Gesprekken met volwassenen
Getuigenverklaringen
Hooggeschoolden tegen vrienden
en echtgenoten
Bron: Cunningham & Stanovich (1998),
What Reading Does For The Mind.

16

Meer lezen, beter in taal - mbo

meer kans om gemiddeld of hoger te scoren
op toetsen voor woordenschat dan leeftijds
genoten die weinig lezen in de vrije tijd. Lezers
hebben kennelijk een (veel) grotere woordenschat dan niet-lezers. Dit verschil is als volgt te
verklaren. Wie ongeveer een kwartier per dag
leest, leest ongeveer een miljoen woorden per
jaar (zie tabel 1). Onderzoekers hebben dit
gegeven gekoppeld aan de kans om tijdens het
lezen onbekende woorden tegen te komen en
het aantal keren dat je nieuwe woorden moet
tegenkomen om ze te onthouden. Zij schatten
in dat lezers die een kwartier per dag lezen
1.000 nieuwe woorden per jaar kunnen verwerven. Een bijkomend voordeel voor de woordenschat is dat de kennis van (deels) bekende
woorden tijdens het lezen wordt geconsolideerd en verdiept.

22.7
20.2
30.8
2.0

28.4

We gaan nog iets dieper op woordenschat in,
omdat woorden zo belangrijk zijn voor het
begrip van taal. Wie zich op vakantie niet goed
kan redden in het buitenland raadpleegt een
woordenboek, geen grammaticaboek of
spellinggids. Met andere woorden: woorden zijn
de dragers van de taal. Vandaar dat woordenschatstimulering vaak een prominente plaats
inneemt in het taalbeleid van scholen met
leerlingen met een taalachterstand. Sommige
roc’s maken werk van intentionele woordenschatstimulering (woordenschatinstructie),
waarbij woorden van woordenlijsten en geselecteerde woorden uit vaklessen systematisch
onderwezen worden. Dit is hard nodig, maar het
is niet voldoende. Met een gerichte instructie
bij vier woorden per dag is de jaarlijkse opbrengst 800 woorden, althans als het allemaal
echt nieuwe woorden zijn, die ook allemaal
worden onthouden. Volgens sommige onderzoekers ligt de maximale opbrengst voor
gerichte woordenschatinstructie dan ook lager,
rond de 500 woorden per jaar (Stahl, 1999).
Voor jongeren met een kleine woordenschat is
dat onvoldoende om de achterstand in te
lopen.

17.3
Om te zorgen dat de woordenschat sneller
groeit, is lezen in de vrije tijd de beste aanvullende aanpak. Vrijetijdslezen is een vorm van
incidentele woordenschatstimulering – terloops

nieuwe woorden leren terwijl je leest over een
interessant onderwerp. We zagen het bewijs
hiervoor in het onderzoek van Mol en Bus.
Maakt het dan ook nog uit wát je leest? Of is
het inderdaad waar wat je vaak hoort zeggen:
‘Als ze maar lezen, het maakt niet uit wat’. Het
antwoord op deze vraag is eenduidig: het maakt
wel degelijk uit wat je leest. Dat is ook gemakkelijk te beargumenteren. Van een te makkelijke
tekst valt weinig te leren, van een te moeilijke
tekst eveneens. En als je iedere dag leest, maar
je leest niets anders dan voetbalbladen, dan
leer je heel wat voetbaltermen, maar na verloop
van tijd komt daar niets meer bij en de woorden
die je hebt geleerd zijn voor het leren op school
niet erg relevant. Om winst te boeken met
woordenschat moet een tekst dus wel nieuwe
woorden bevatten. Een andere voorwaarde is
dat de tekst redelijk moet passen bij het niveau
van technisch lezen van de lezer.

Laagfrequente woorden
Kennis van de basiswoordenschat (de 6.000
meest voorkomende woorden in de Nederlandse taal) is noodzakelijk om eenvoudige teksten
te kunnen lezen. Deze basiswoordenschat van
‘hoogfrequente woorden’ wordt verworven in
de loop van de basisschool. Na de basiswoordenschat komt het erop aan dat leerlingen ook
woorden die minder vaak voorkomen (‘laagfrequente woorden’) toevoegen aan hun woordenschat, zodat zij ook de minder eenvoudige
teksten kunnen lezen waarmee zij in de loop
van hun schoolloopbaan te maken krijgen. Dat
kunnen algemene woorden en uitdrukkingen
zijn (de actualiteit, op het oog hebben),
vaktaalwoorden (filteren, de factuur, peristal
tisch), woorden bij een specifiek onderwerp
(gappen, bajes, vingervlug), en schooltaal
woorden (onderbouwen, specifiek, de factor).
Wat zijn goede bronnen om laagfrequente
woorden tegen te komen? Om te beginnen
natuurlijk de vaktaalteksten die de studenten
op school krijgen. Die zitten boordevol laag
frequente vaktaal- en schooltaalwoorden. Maar
er zijn ook andere goede bronnen die bij het vrij
lezen gebruikt kunnen worden. Tabel 2 laat zien
dat bijvoorbeeld ook kranten en tijdschriften
uitstekende bronnen zijn voor laagfrequente
woorden. Een bijkomend voordeel van deze

‘Ik probeer me te
oriënteren: achter me
ligt De Vliehorst, links
de Waddenzee.’
‘Mijn lichaam lijkt
vandaag zijn eigen
gang te gaan. Waarom
kan ik het niet onder
controle houden?’

Bron: Klem, Mel Wallis de Vries

media is dat ze actuele informatie bevatten, wat
weer goed is voor het uitbreiden van de kennis
van de wereld. Ook strips en jeugdboeken zijn
goede bronnen voor laagfrequente woorden.
Interessant is om te zien dat zelfs in gesprekken
tussen hoogopgeleiden weinig laagfrequente
woorden worden gebruikt. Studenten hebben
dus meer kans om hun woordenschat uit te
breiden door te lezen dan door te luisteren.

Spiraal van lezen en
leesvaardigheid
Docenten vragen weleens of de hierboven
beschreven relatie tussen vrijetijdslezen en
taalontwikkeling niet eigenlijk andersom loopt.
Is het niet gewoon zo dat goede lezers meer
gaan lezen? Mol en Bus stellen dat er sprake is
van een wederkerig en herhalend effect, dat zij
‘de spiraal van lezen en leesvaardigheid’
noemen. Wie vaker leest, wordt beter in lezen,
krijgt er meer plezier in, gaat meer lezen en
wordt er nog beter in, enzovoort. Als kinderen al
op jonge leeftijd plezier beleven aan (voor)
lezen, is de kans groter dat deze spiraal in
werking treedt. De effecten hiervan cumuleren
met elk volgend levensjaar, dat laten de
onderzoeken duidelijk zien. De vraag is vervolgens of jongeren die nooit veel plezier aan
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lezen hebben beleefd, bijvoorbeeld omdat ze
niet goed zijn in lezen, toch nog voor lezen te
motiveren zijn. Dat is mogelijk, zo blijkt uit
onderzoek (Van Steensel e.a., 2018) en uit de
voorbeelden elders in deze brochure. En dat
betekent dat ook zij vooruit kunnen komen in
hun taalontwikkeling door voor hun plezier te
lezen.

Vrijetijdslezen en vrij lezen
Een belangrijk punt bij het onderzoek van Mol
en Bus is dat de verbanden tussen lezen en
taalontwikkeling betrekking hebben op het
vrijetijdslezen en niet op het vrij lezen op
school. Lezen in de vrije tijd vindt in de regel
geheel vrijwillig plaats. We spreken dan van
‘autonome’ motivatie (Vansteenkiste e.a. 2007).
Het is denkbaar dat de winst voor de taalontwikkeling met die motivatie samenhangt en dat
‘meer lezen’ op school niet per se voldoende zal
zijn om ‘beter in taal’ te worden, omdat het vrij
lezen op school – ondanks de benaming – daar
een verplicht karakter heeft. Er zijn aanwijzingen uit onderzoek in het basisonderwijs dat vrij
lezen op school vooral de gemotiveerde lezers
ten goede komt (Van der Sande e.a., 2019). Dat
pleit ervoor om de doelen van vrij lezen niet
alleen te richten op het maken van ‘leeskilo
meters’, maar ook op de ontwikkeling van de
autonome leesmotivatie. Ook is het belangrijk
om ervoor te zorgen dat studenten thuis over
boeken kunnen beschikken.

Tweedetaalverwervers
Er zijn studenten in het Nederlandse mbo voor
wie Nederlands niet de eerste taal is. Geldt het
bovenstaande ook voor hen? De Amerikaanse
onderzoeker Stephen Krashen constateert in
zijn publicatie Free Voluntary Reading (2011) op
basis van diverse onderzoeken, dat vrij lezen
een positief effect heeft op de ontwikkeling van
begrijpend lezen, spelling, schrijven, grammatica en woordenschat en dat dit effect zich
voordoet bij zowel het lezen in de eerste taal als
het lezen in een tweede taal.
Dat is dus goed nieuws voor die jongeren voor
wie Nederlands niet de moedertaal is. Volgens
Krashen laten scholen die weinig ruimte geven
aan vrij lezen in hun onderwijsprogramma
enorme kansen liggen voor taalstimulering, juist
ook bij tweedetaalverwervers.
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Goed lezen
Om profijt te hebben van lezen, moet studenten goed lezen. Maar wat is dat eigenlijk, goed
lezen? Correct lezen? Lezen met begrip?
Belevend lezen? Lezen op referentieniveau 2F?
Men zou kunnen stellen dat een goed leesniveau het niveau is dat ten minste deelname aan
het betreffende onderwijsniveau mogelijk
maakt. We hebben al gezien dat een deel van
de studenten onvoldoende taalvaardig is om
goed met schoolteksten uit de voeten te
kunnen. Uit PISA-onderzoek blijkt dat dit geldt
voor bijna een kwart van de 15-jarigen in Nederland. Deze jongeren zijn feitelijk laaggeletterd
en bevinden zich vooral in het vmbo, vanwaar
velen de overstap zullen maken naar het mbo
(Gubbels e.a., 2019).
Er is, mede naar aanleiding van het PISA-onder
zoek, veel geschreven in de media over de
dalende leesvaardigheid van Nederlandse
jongeren. Ook zijn er adviesrapporten verschenen die wijzen op het belang van goed lees
onderwijs en aandacht voor leesmotivatie. De
Nederlands-Vlaamse Taalraad voor Begrijpend
Lezen kwam met een advies gericht op ‘beter
leesbegrip en meer leesmotivatie’ (Peirera &
Nicolaas, 2019) en de Raad voor Cultuur ging in
het advies De daad bij het woord in op het
culturele en economische belang van leesvaardigheid. In het gezamenlijke advies LEES!, van
De Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad
(2019), wordt gepleit voor een ‘leesoffensief’
om de dalende trends is leesvaardigheid en
leesmotivatie te keren.

Diep lezen
Goed lezen kan ook betrekking hebben op de
manier van lezen, los van het leesniveau. In
LEES! wordt met nadruk gewezen op het
belang van ‘diep lezen’. De auteurs omschrijven
dit als ‘voor een langere tijd geconcentreerd
lezen, waarbij de samenhang en betekenis van
een tekst worden ervaren’. Deze manier van
lezen komt volgens de auteurs steeds minder
voor, maar is volgens hen wel nodig om van
mensen goede en gemotiveerde lezers te
maken: goed lezen is diep lezen. De Amerikaanse wetenschapper Maryanne Wolf verbindt
diep lezen ook met de ontwikkeling van
empathie, analytische en kritische vaardighe-

den en kennis. Diep lezen leidt dus tot opbrengsten voor de taalontwikkeling, de cognitieve
ontwikkeling en de persoonsontwikkeling. Maar,
waarschuwt Wolf, ‘de ontwikkeling van diep
lezen duurt jaren’ (Wolf, p.38). Om aan diep
lezen toe te komen moet aan twee voorwaarden zijn voldaan: het technisch lezen moet
geen belemmering zijn en de lezer moet
gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in de
tekst.
Diep lezen is lezen zonder haast en met
aandacht. ‘Aandacht is het nieuwe goud.
Aandacht bepaalt of je wel of niet gericht leert,’
zegt hoogleraar Margriet Sitskoorn in een
interview met Didactief (Ros, 2019). Studenten
zullen zich het diepe lezen niet altijd als vanzelf
eigen maken. Docenten doen er daarom goed
aan om dit uit te leggen en om te zorgen voor
de juiste condities voor diep lezen in de klas.
Christie Wessel-Powell en haar collega’s geven
hiervoor een aantal tips:
• Rooster diep lezen in op een goed moment in
de ochtend en markeer het begin en de
afsluiting op een betekenisvolle manier.
• Creëer in de klas een virtuele of fysieke plek,
waar studenten de emoties die boeken
oproepen kunnen delen.
• Zorg voor een ritueel en een plek die de
leestijd duidelijk markeren als iets anders dan
lestijd.
• Organiseer gesprekken en interacties rond
boeken en lezen.
• Zorg dat er voldoende te kiezen valt en laat
zien hoe je zelf keuzes maakt bij lezen.

Digitaal lezen
In een tijd waarin jongeren steeds meer doen
met digitale media en steeds minder met
boeken dringt zich de vraag op of het lezen van
boeken gestimuleerd kan worden via die voor
jongeren zo aantrekkelijke digitale media. Critici
stellen dat bij het lezen van schermen de
aandacht van de lezer te snel heen en weer
beweegt tussen koppen, tekstdelen, afbeeldingen en hyperlinks en dat de lezer snel wordt
afgeleid door andere functies van het digitale
medium, wat uiteindelijk resulteert in een
vluchtig leesproces zonder de rijke opbrengsten van ‘diep lezen’. Uit een review van 34
studies waarin lezen van papier en lezen van

Scholen die weinig
ruimte geven aan
vrij lezen in hun
onderwijsprogramma
laten enorme kansen
liggen voor taalstimulering, juist
ook bij tweedetaal
verwervers.

een scherm met elkaar werden vergeleken blijkt
dat de leereffecten vergelijkbaar zijn zo lang het
gaat om korte, eenvoudige teksten, maar dat
langere en complexere teksten op papier beter
begrepen worden (Singer & Alexander, 2017).
Met name bij het beantwoorden van vragen
naar meer gedetailleerde en genuanceerde
informatie presteren de lezers van digitale
teksten minder goed. Een Spaanse onderzoeksgroep kwam in een review van 54 studies tot
soortgelijke conclusies en constateerde
bovendien dat de voordelen van het lezen van
papier sterker zijn bij informatieve teksten en
bij een beperkte leestijd (Delgado e.a., 2018).
Opvallend is dat zij ook ontdekten dat het
leesbegrip bij het lezen van scherm in de
periode 2000-2017 achteruit is gegaan ten
opzichte van het begrip bij lezen op papier.
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3
Werken
aan lees
motivatie

Hoe kun je studenten
motiveren om te lezen?
Volgens de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan
hebben alle mensen
dezelfde drie psychologische
basisbehoeften om
gemotiveerd actief te zijn:
de behoefte aan autonomie,
competentie en relatie.
Deze theorie is ook op
leesmotivatie van toepassing.

Een belangrijke vraag die nog niet is beantwoord luidt: kunnen we studenten zover krijgen
om gemotiveerd met teksten aan de slag te
gaan? Deze vraag kunnen we met een volmondig ‘ja’ beantwoorden. Een onderzoeksgroep
onder leiding van hoogleraar Roel van Steensel
maakte een analyse van 88 wetenschappelijke
studies naar de effecten van maatregelen die
de leesmotivatie bevorderen. De conclusie in
hun eindrapport Effecten van leesmotivatie-interventies (2018) is glashelder: ‘de positieve
overall effecten bevestigen de veronderstelling
dat de leermotivatie van leerlingen effectief
gestimuleerd kan worden met behulp van
(onderwijs)interventies en ondersteunen de
aanname dat leesmotivatie bijdraagt aan de
leesontwikkeling van leerlingen’. Let wel, het
gaat hier om maatregelen die de intrinsieke
motivatie bevorderen. De onderzoekers
constateren dat het stimuleren van de extrinsieke motivatie, bijvoorbeeld door leerlingen
te belonen, averechts werkt: ‘voor extrinsieke
motivatie werden juist significante, negatieve
correlaties met leesprestaties vastgesteld’.
Docenten kunnen dus verschil maken als het
gaat om leesmotivatie en leesprestaties. Dit
wordt bevestigd door de onderzoekers van het
PISA-onderzoek (OECD, 2019), die op basis van
gegevens van 43 OESO-landen vaststellen dat
de leerlingen met meer plezier lezen en beter
lezen als leraren meer ondersteuning bieden en
de leesmotivatie stimuleren.

Rol van de docent
Wat kunnen docenten nu precies doen om de
leesmotivatie te bevorderen? Het zal niet
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volstaan om studenten te zeggen dat ze beter
meer kunnen lezen omdat hun taalvaardigheid
niet op niveau is. Uit gegevens van de Monitor
de Bibliotheek op school mbo blijkt namelijk
dat studenten de neiging hebben om hun
taalvaardigheid te overschatten (Broekhof &
van Velzen, 2019). Het lezen zal dus gewoon
aantrekkelijk gemaakt moeten worden.
Van Steensel noemt als belangrijkste motiverende elementen van succesvolle interventies:
aansluiten bij de interesse van leerlingen,
autonomie stimuleren, sociale motivatie
prikkelen (bijvoorbeeld door studenten te laten
samenwerken), ervaren competentie bevorderen en doelen stellen. Effectieve interventies
hebben bovendien duidelijke theoretische
basis. Een van de theorieën waarin de effectieve elementen uit de analyse zijn opgenomen is
de zogenoemde zelfdeterminatietheorie (Deci
& Ryan, 2000). Hieronder beschrijven we welke
aanknopingspunten deze theorie biedt voor de
onderwijspraktijk op het mbo.
Volgens de zelfdeterminatietheorie hebben alle
mensen dezelfde drie psychologische basis
behoeften om gemotiveerd actief te zijn: de
behoefte aan autonomie (het gevoel zelf
keuzes te kunnen maken in je gedrag), competentie (vertrouwen hebben in je eigen kunnen)
en relatie (je verbonden voelen met anderen).
Deze theorie is ook op leesmotivatie van
toepassing. Onderzoeker Jessie de Naeghel
heeft vastgesteld dat waar docenten daad
werkelijk tegemoet komen aan deze behoeften,
leerlingen gemotiveerder zijn om te lezen.
Docenten kunnen als volgt inspelen op de
basisbehoeften om de leesmotivatie te bevorderen.
Autonomie:
• Bied keuze uit de verschillende (soorten)
boeken en verwerkingsvormen.
• Neem vrij lezen op in het lesprogramma.
• Eis niet dat studenten hun boek uitlezen.
• Bespreek de persoonlijke invulling van
leesgewoontes en leesroutines in de vrije tijd.
• Stimuleer zelfstandig bezoek aan de
mediatheek en de Bibliotheek.
• Leg uit wat lezen voor studenten kan
opleveren.
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• Laat studenten kennismaken met digitale
bronnen voor het vrijetijdslezen (zoals de
websites vakantiebieb, jeugdbibliotheek,
boekenzoeker).
Competentie:
• Signaleer problemen met technisch lezen en
pak ze aan.
• Bied ondersteuning en tips bij het zoeken van
geschikte boeken.
• Formuleer verwachtingen en bied en
structuur bij verwerkingsvormen.
• Geef opbouwende feedback.
• Doe boekgesprekken voor.
• Bied uitdagende teksten aan (ook via
voorlezen).
• Zorg voor specifiek aanbod voor zwakke
lezers.
• Laat studenten de waarde van lezen ervaren
door het te verbinden met vakinhoud.
Relatie:
• Toon authentieke interesse in de leesvoor
keuren en het leesgedrag van studenten.
• Vertel over de leesgewoontes en de boeken
die bij jou thuis.
• Geef extra aandacht aan ongemotiveerde
lezers in een persoonlijk gesprek.
• Laat studenten elkaar boekentips geven.
• Laat studenten samenwerken bij verwerkingsvormen.
Inzichten uit motivatie-onderzoek wijzen er
overigens op dat motivatie niet alleen een
kwestie is van ‘intrinsiek’ (voor het eigen plezier)
versus ‘extrinsiek’ (omwille van een beloning).
Er bestaat ook motivatie die extrinsiek van
oorsprong is, maar die zozeer door iemand
eigen wordt gemaakt dat het voelt als een
eigen keuze, die verbonden is met de eigen
persoonlijke waarden (Vansteenkiste e.a.,
2007). In de context van lezen en leesplezier
betekent dat bijvoorbeeld dat studenten meer
gaan lezen omdat ze het belangrijk vinden voor
hun examen en hun vervolgopleiding. Als een
dergelijke motivatie wordt ‘geïnternaliseerd’,
voelt dit als een eigen keuze, die van het lezen
een waardevolle, vrijwillige ervaring maakt.

Het juiste boek vinden
Onder mbo-studenten is er een minderheid die
graag leest, maar er zijn vooral veel ‘boektwijfelaars’, die slechts af en toe een boek lezen, en
veel ‘boekmijders’, die nooit lezen omdat ze er
een hekel aan hebben (Stalpers, 2020). Er zijn
diverse oorzaken die ertoe leiden dat mbojongeren weinig lezen, uiteenlopend van
afnemende vrije tijd (huiswerk, baantjes) en
afleiding door digitale media tot dyslexie en een
gebrekkige vaardigheid in begrijpend lezen.
Des te opvallender is het dat veel jongeren, ook
degenen die beweren gewoonlijk niet van lezen
te houden, in gesprekken aangeven dat lezen
wel leuk is ‘als het een goed boek is’ (Broekhof
e.a., 2019). Kennelijk hangt er veel van af of de
jongeren het juiste boek weten te vinden.
Uit de gegevens van de Monitor de Bibliotheek
op school mbo blijkt dat bijna een derde van de
mbo-studenten het boekenaanbod op school
niet aantrekkelijk vindt. Scholen die werken met
de aanpak van de Bibliotheek op school kunnen
zorgen voor een aantrekkelijker boekenaanbod
door de collectie aan te passen met behulp van
gegevens over de leesvoorkeuren van studenten uit de Monitor. Dan nog zullen er echter
boekmijders zijn die niet tot lezen komen. Die
studenten zullen alleen baat hebben bij een
individuele benadering. De docent heeft daarbij
niet alleen aandacht voor de persoonlijke
interesses van de student, maar ook voor de
specifieke belemmeringen die het lezen in de
weg staan. Daarmee sluit deze aanpak aan bij
de principes van de zelfdeterminatietheorie.

Extra aandacht voor jongens
Jongens houden als groep gemiddeld minder
van lezen dan meisjes, ze lezen ook minder vaak
en minder goed. ‘Leesvaardigheid jongens blijft
achter’, kopte NRC boven een interview met
hoogleraar Gijsbert Stoet (Veldhuis, 2020).
Meisjes doen het in het onderwijs over het
algemeen beter dan jongens, merkt Stoet op:
‘Dat begint al heel vroeg: in het basis- en
voortgezet onderwijs’.
Jongens zullen dus nog meer profijt hebben
dan meisjes van maatregelen die de leesvaardigheid en het leesplezier bevorderen. Uit de
onderzoeksliteratuur komen enkele suggesties
naar voren die jongens kunnen aanzetten tot
lezen (Leesmonitor – Het Magazine, 2015).

Motivatie wordt
sterk beïnvloed door
de mate waarin het
onderwijs
tegemoetkomt aan
drie psychologische
basisbehoeften.

Top-5 leesvoorkeuren van
mbo-studenten
Jongens
1. Oorlog
2. Sport
3. Spanning en avontuur
4. Geschiedenis
5. Gaming
Meisjes
1. Liefde en romantiek
2. Levensverhalen
3. Spanning en avontuur
4. Vriendschap
5. Mysterie en misdaad
Bron: Monitor de Bibliotheek op school,
meting 2019-2020
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• Mannelijke rolmodellen inzetten: op school
kunnen mannelijke docenten of externe
mannelijke rolmodellen (vaders, sporters)
ingezet worden om te laten zien dat lezen ook
echt iets is voor jongens.
• Het leesaanbod aanpassen: voor jongens zijn
motiverende boeken nog belangrijker dan
voor meisjes, want zij vinden het moeilijker om
zich tot lezen te zetten en hun begrip van de
tekst wordt sterker beïnvloed door de inhoud
van de tekst. Voor ‘spanning en avontuur’
hebben jongens en meisjes ongeveer evenveel interesse, maar er zijn ook onderwerpen
waarin jongens veel meer geïnteresseerd zijn,
zoals sport en oorlog. Het is raadzaam om de
leesvoorkeuren van de jongens op school in
kaart te brengen, bijvoorbeeld met de Monitor
van de Bibliotheek op school, en de collectie
daarop aan te passen. Ook het inzetten van
digitale media kan helpen om het imago van
lezen bij jongens te verbeteren (Ehmig e.a.,
2011; zie ook Bakker, 2013).
• Andere opvattingen over gender stimuleren:
jongens willen meestal niet graag gezien
worden met een typisch meisjesboek, terwijl
meisjes minder afwijzend staan tegenover het
lezen van een typisch jongensboek. Het
gedrag van jongens wordt meer bepaald door
hun genderidentiteit en niet zelden maakt een
negatieve houding tegenover lezen deel uit
van deze identiteit. Scholen kunnen dit
doorbreken door genderstereotypen te
bestrijden binnen bredere projecten over
bijvoorbeeld burgerschap of cultuur (Younger
& Warrington, 2005) en door jongens en
meisjes gelijkwaardige rollen te geven in
leesactiviteiten.

Leeshonger
Docenten die leesbevordering systematisch en
goed onderbouwd willen aanpakken kunnen
hiervoor inspiratie opdoen bij het ‘leeshongermodel’, dat door Stokmans en Wolters wordt
beschreven in hun publicatie Lezen doe je
samen. Dit model heeft de leescirkel van Aidan
Chambers als uitgangspunt en bevat veel
concrete aanknopingspunten voor een systematische aanpak op school. Het uiteindelijke
doel ervan is om het lezen in de vrije tijd te
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stimuleren – en dat is precies waar we veel
leerwinst van lezen mogen verwachten, zoals
we eerder zagen. De auteurs beschrijven hoe
docenten jongeren kunnen helpen bij het
kiezen van geschikte boeken, hoe ze jongeren
tot lezen kunnen aanzetten en hoe zij gesprekken over boeken kunnen (laten) voeren.

De belangrijkste
vraag die je jezelf
kunt stellen bij iedere
leesactiviteit is of die
activiteit bijdraagt
aan een leven lang
leesplezier.
– Hugh Calkins
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4
School,
mediaen
Bibliotheek
werken
samen
De toegang tot boeken
beïnvloedt het leen- en
leesgedrag van jongeren en
daardoor ook de mate waarin
het lezen bijdraagt aan hun
ontwikkeling en schoolloopbaan. Toegang tot boeken
collecties vraagt om een goed
ingerichte en professioneel
gerunde mediatheek en een
goede samenwerking met de
plaatselijke Bibliotheek.

De effectieve mediathecaris
Een goede mediatheek heeft een grote,
gevarieerde en actuele collectie, die gemak
kelijk toegankelijk is voor de gebruikers en die
tegemoet komt aan de wensen van docenten
en studenten. Dat betekent dat de collectie
deels moet aansluiten op de onderwijsprogramma’s van de opleidingen en deels op de leesvoorkeuren van de studenten. In de praktijkvoorbeelden in het volgende hoofdstuk wordt
beschreven hoe een dergelijke collectie tot
stand kan komen.
Naast de collectie is ook de bemensing van de
mediatheek van belang. De Amerikaanse
onderzoeker Keith Lance, die veel onderzoek
gedaan heeft naar de relatie tussen mediatheken
en leerresultaten, ontdekte dat leerresultaten

Toegang tot
boekencollecties
vraagt om een
goed ingerichte
en professioneel
gerunde
mediatheek en
een goede
samenwerking
met de
plaatselijke
Bibliotheek.
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niet alleen positief beïnvloed worden door de
kwaliteit van de mediatheek, maar ook door de
kwaliteit van het personeel in de mediatheek.
Op scholen met een professionele mediathecaris, die ook zelf instructie geeft, zijn de leer
resultaten hoger dan op andere scholen, ook
na controle voor andere verklarende factoren
(Lance, 2012, 1993). Lance constateert dat ook
de samenwerking tussen de mediathecaris en
de docenten een belangrijke bijdrage levert aan
de leeropbrengsten. Hij noemt de volgende
kenmerken van een effectieve mediathecaris:

Op scholen met een
professionele
mediathecaris zijn
de leerresultaten
hoger dan op
andere scholen.

• werkt nauw samen met de docenten;
• neemt deel aan teamoverleg;
• geeft bijscholing aan docenten;
• plant lesonderdelen in overleg met docenten;
• geeft les aan studenten, zowel samen met
docenten als zelfstandig.

Schoolcultuur
Samenwerking tussen mediathecaris en
docenten is weliswaar een factor die bijdraagt
aan de leerresultaten, maar die samenwerking
komt niet vanzelf tot stand. Das en Walhout
(2010) wijzen erop dat effectieve samenwerking
samenhangt met visie, gedeelde doelen en
schoolcultuur. Wat dat laatste betreft zijn
gedeelde verantwoordelijkheid, vertrouwen en
respect sleutelbegrippen. Ook Howard (2010)
ziet de schoolcultuur als belangrijke factor in de
samenwerking tussen mediathecaris, docenten
en schoolleiding. Zij noemt als voorbeelden van
een samenwerkingscultuur: formele en informele contacten, gericht op gezamenlijke
doelen; het werken in leerteams of kennisgemeenschappen, waar ook de mediathecaris aan
deelneemt; het ontwikkelen en uitvoeren van
vakoverstijgende projecten door docenten en
de mediathecaris. Howard benadrukt ook het
belang van hoge verwachtingen, van collega’s
en van studenten. Dat houdt in: hoge doelen
stellen, vertrouwen hebben in de capaciteiten
van studenten en geloof hebben in de capaciteit van de school om niet ‘gewoon goed’ te zijn,
maar om te kunnen excelleren in het geven van
onderwijs.
Als we schoolcultuur in het kader van leesbevordering meer specifiek beschouwen als
leescultuur, betekent dit dat het omgaan met
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boeken wordt beschouwd als een vanzelfsprekend onderdeel van iedere lesdag. Docenten
laten geregeld zien, aan de studenten en aan
elkaar, dat zij lezen belangrijk en plezierig
vinden. Er is ruimte in het lesprogramma om te
praten over boeken en lezen. Overal zijn
interessante boeken voor handen, zowel in de
lessen Nederlands als bij de zaak- en beroepsvakken. De leescultuur is zichtbaar in de
klaslokalen, met ruimte voor boeken, posters
met gedichten of afbeeldingen van verfilmde
boeken en foto’s van bekende auteurs. Studenten kunnen eenvoudig boeken lenen uit (of via)
de mediatheek. De leescultuur van de school is
beschreven in het taalbeleid (visie, doelen) en
wordt onderschreven door alle docenten.

De Bibliotheek
Om maximale opbrengsten te bereiken moeten
studenten ook buiten school lezen. De tijd die
buiten school wordt gelezen zorgt voor extra
leereffecten op de taalontwikkeling, waar
studenten binnen school dan weer extra van
profiteren. Om het vrijetijdslezen te stimuleren
is, naast een goed uitgeruste mediatheek,
samenwerking met de Bibliotheek onmisbaar.
Er zijn immers studenten die thuis niet over
boeken beschikken en de Bibliotheek biedt dan
uitkomst. De gang naar de Bibliotheek is echter
niet voor alle studenten vanzelfsprekend, dus
het is zaak dat docenten studenten wijzen op
wat de Bibliotheek te bieden heeft.
Uit Brits onderzoek blijk dat jongeren die geen
gebruik maken van de Bibliotheek vaker
uitsluitend in de klas lezen, vaker zeggen dat ze
niets interessants kunnen vinden om te lezen en
vaker zeggen dat ze zichzelf niet goed vinden in
lezen in vergelijking met jongeren die wel in de
Bibliotheek komen; de laatste groep leest meer
in de vrije tijd en beleeft ook meer plezier aan
lezen (Clark e.a., 2011). Er is dus alles voor te
zeggen om studenten (opnieuw) bekend te
maken met de mogelijkheden van de Bibliotheek, bijvoorbeeld als onderdeel van het
introductieprogramma. Het praktijkvoorbeeld
van Nova College laat zien hoe in samenwerking met de lokale Bibliotheek studenten
gestimuleerd kunnen worden om gebruik te
maken van de Bibliotheek.
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5
Het kan!
Voorbeelden uit de
praktijk

Deltion College:
Vrij lezen en BNL
Vrij lezen

Vrij lezen en vrijetijdslezen
zijn belangrijk om de
taalontwikkeling van mbostudenten te stimuleren.
De roc’s Deltion College,
Nova College en Koning
Willem I College hebben
dat succesvol aangepakt.
Want wat blijkt: werken aan
leesplezier is niet alleen
wenselijk, het is ook
mogelijk.

In 2011 begonnen drie docenten van drie
opleidingen aan Deltion College met een proef
waarbij ze studenten twee keer per week vrij
lieten lezen onder lestijd. Onderzoeker Erna
van Koeven beschrijft in haar onderzoeksrapport (2015) hoe, na aanvankelijke scepsis bij
studenten en collega-docenten, de proef goed
aansloeg. Zozeer, dat inmiddels tachtig docenten aan diverse Deltionopleidingen het idee
overgenomen hebben. De frequentie van lezen
varieert van een keer per week tot dagelijks en
de duur varieert van 20 tot 45 minuten. Voor de
studenten is het vrij lezen nu vanzelfsprekend
geworden. Docenten zien rust en aandacht in
de klas en constateren dat niet-lezers het lezen
toch gaan waarderen en dat sommige studenten de boeken zelfs mee naar huis nemen om
verder te lezen. Studenten hebben volledige
vrijheid bij de boekkeuze. Er is een ruim aanbod, waarbij ervoor wordt gezorgd dat er ook
boeken aanwezig zijn die aansluiten op de
opleiding. Bij de zorgopleiding kunnen bijvoorbeeld boeken worden gekozen over zorg; bij de
juridische opleiding boeken over misdaad en
recht.
Deltiondocenten geven de volgende tips om
studenten te motiveren tot lezen (Koeven &
Schaafsma, 2019):
• Maak studenten bewust van het belang van
lezen voor de opleiding.
• Laat studenten vrij in hun boekkeuze.

33

•B
 egin laagdrempelig, met strips of tijdschriften
en gebruik ook luisterboeken om niet-lezers te
motiveren.
• Breng studenten met elkaar in gesprek over
boeken.
• Wees een rolmodel: studenten zijn benieuwd
wat hun docent leest.
• Ken je studenten, zodat je ze de juiste boeken
kunt aanraden.
• Zorg voor een keuze uit creatieve verwerkings
opdrachten, zoals het maken van foto’s,
gedichten, filmpjes etc.
• Laat studenten meebepalen of ze naar muziek
mogen luisteren tijdens het lezen en op welke
plek ze lezen.
• Maak gebruik van de materialen en diensten
van het mediacentrum.

BNL: contextrijk (taal)onderwijs
Op zoek naar nieuwe uitdagingen om het (taal)
onderwijs aantrekkelijker en effectiever te
maken, is Deltion in schooljaar 2017-2018
gestart met een nieuw initiatief, waarbij de
vakken Nederlands en Burgerschap zijn
gecombineerd tot het nieuwe vak Burgerschap
Nederlands Lezen (BNL). Deze keuze is
ingegeven door de wetenschap dat leesonderwijs motiverender is naarmate het meer betekenisvol is voor studenten (zie ook Van Steensel
e.a., 2018). Er zijn grote thema’s gekozen, zoals
‘identiteit’, ‘verzet’ en ‘over grenzen’, die ruimte
bieden voor diverse subthema’s, invalshoeken
en raakvlakken met burgerschap en de eigen
levens van de studenten. Identiteit gaat
bijvoorbeeld over onderwerpen als afkomst,
geloof, uiterlijk, rolmodellen, sociale media,
diversiteit, groepsgedrag en motorclubs. Het
thema begint met een toegankelijke starttekst
over erfelijkheid, omgeving, nationaliteit,
overtuigingen en wetgeving. Deze tekst biedt
een eerste begrippenkader voor het onderwerp. Daarna bestuderen studenten actuele
internetvideo’s en -teksten over het thema en
maken zij een leeskeuze uit een lijst van meer
dan veertig boeken, variërend van Badr en Ik,
Zlatan tot Wees onzichtbaar en Het Achterhuis. Ook bij het maken van opdrachten bij het
thema is er veel keuze. Zo kunnen de studenten
voor de opdracht ‘Wat identiteit voor mij
betekent’ kiezen uit twaalf verschillende
opdrachten, waaronder ‘eigen opdracht’.
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De BNL-aanpak wordt uitgevoerd op twaalf
Deltionopleidingen.

Samenwerking
Deltion College heeft een goed uitgeruste
mediatheek, het Media Informatiecentrum
(MICT), waar boeken bij de thema’s in aparte
kasten te vinden zijn. Deltion werkt ook samen
met de stadsbibliotheek Stadkamer van Zwolle.
Alle studenten zijn op kosten van Deltion lid van
de Bibliotheek. Met hun studentenkaart
kunnen ze boeken lenen en aanvragen bij
Stadkamer, die ervoor zorgt dat de boeken de
volgende dag op school zijn bezorgd.

Opbrengsten
De opbrengsten van het vrij lezen waren al in
kaart gebracht (Koeven, 2015). Studenten en
docenten zijn positief over het vrij lezen en de
aanpak breidt zich nog steeds verder uit binnen
de organisatie.
Ook de aanpak BNL pakt goed uit. Docenten
merken dat het studenten motiveert om langer
over een thema te werken. Zeker in de lagere
niveaus helpt het hen om de taal te verwerven
die nodig is om daadwerkelijk over zo’n thema
te kunnen praten en schrijven. Het lezen van
boeken wordt meer vanzelfsprekend als het
een vaste plaats krijgt binnen een thema. Het
wordt minder vrijblijvend en er hoeft niet langer
gediscussieerd te worden over het belang van
lezen. Ook gesprekken over boeken krijgen
meer richting door de gekozen thema’s. Ze
gaan niet alleen over waardering van studenten
voor de boeken, maar ook over de verbinding
met het thema.
Zie voor meer informatie: Koeven (2018) en
Koeven & Schaafsma (2019).

Nova College: Nova Leest
In Noord-Holland werken drie bibliotheken
(Haarlemmermeer, IJmond Noord, ZuidKennemerland) samen met het Nova College
in het project ‘Nova Leest’. Het doel van de
samenwerking, vastgelegd in een expliciete
visie, is om lezen een structurele plek te geven
in het onderwijs op het Nova College. De
aanpak wordt ontwikkeld in de praktijk, waarna
de ervaringen worden gebruikt om een ‘effectief en door de docenten gedragen leesplan’
voor het hele roc op te stellen. Elk van de drie
locaties van Nova College (Hoofddorp, Beverwijk, Haarlem) heeft een eigen projectteam en
er is een overkoepelend projectteam. Het
project wordt begeleid door de provinciale
bibliotheekorganisatie Probiblio.

Olievlek
Nova Leest richt zich op docenten van verschillende opleidingen en leerjaren die zich er graag
voor willen inzetten om het lezen onder studenten te bevorderen. Het initiatief voor het project
kwam, in november 2019, van de Opleidingsmanager Taal en Rekenen van het Nova
College. Zij benaderde de Bibliotheek omdat er
meerdere docenten waren die graag met dit
onderwerp aan de slag wilden. Niet lang daarna
heeft er op managementniveau een gesprek
plaatsgevonden tussen de Bibliotheek en het
roc. Dat heeft geresulteerd in drie overeen
komsten – een voor elk van de locaties, waarin
de samenwerking tussen de betreffende
roc-locatie en lokale Bibliotheek is vastgelegd.
Er doen totaal tien docenten Nederlands mee,
van verschillende opleidingen, zoals Zorg,
Installatietechniek en ‘My Tech’. ‘We hebben
ervoor gekozen om te werken met docenten
die dit echt zien zitten, ongeacht aan welke
opleiding ze werken of met welke leerjaren’,
vertelt Sandra Hillebrand, specialist educatie
van Bibliotheek IJmond Noord, ‘We hopen dat
het lezen zich door hun ervaringen als een
olievlek gaat verspreiden.’

Leesonderwijs is
motiverender naarmate
het betekenisvoller is
voor studenten.
ROC Deltion College
heeft daarom de
vakken Nederlands
en Burgerschap
gecombineerd.

De boekenkar
Bij de start van het nieuwe schooljaar stond er
al een collectie klaar, op een boekenkar. De
boekenkar wordt door een medewerker van het
studiecentrum naar een klas van een deelnemende docent gebracht. De studenten kiezen

35

een boek van de kar en lezen, meestal ongeveer
twintig minuten. Sommige studenten lezen in
een e-boek of in een boek dat zij zelf hebben
meegebracht. Na het lezen worden de boeken
van de boekenkar teruggelegd en wordt de kar
gebracht naar de klas van een andere deel
nemende docent. Op een speciale boekenlegger schrijven de studenten de titel van het boek
en de bladzijde waar zij gebleven zijn, zodat ze
de volgende week snel verder kunnen in hun
boek. Als studenten een boek willen lenen om
in de pauzes of thuis te lezen, wordt hun verteld
dat ze het kunnen lenen in de lokale Bibliotheek. Sommige titels zijn ook te vinden in het
studiecentrum, dat een eigen collectie heeft,
die ook voor andere gebruikers bedoeld is.

Opbrengst

Workshops

Drie bibliotheken

De bibliotheken hebben de docenten workshops aangeboden, om hun inspiratie te geven
voor het werken met boeken. De workshops
gingen over het effect van lezen op de taalontwikkeling, lezen in context, de leescirkel van
Aidan Chambers, het motiveren van studenten,
gesprekken voeren over boeken, het ‘beslissende boek’ (de belangrijke rol die de docent kan
spelen door studenten met het juiste boek in
aanraking te brengen), creatief schrijven,
voorlezen en interessante sites over lezen en
boeken.

Het lijkt wel ingewikkeld om met drie bibliotheken op drie locaties aan een project te werken,
maar de projectstructuur is helder en de taken
zijn duidelijk afgebakend. ‘Af en toe is het wel
ingewikkeld’, zegt Hillebrand, ‘maar het is ook
heel leuk omdat ieder zijn eigen deskundigheid
inbrengt, we vullen elkaar goed aan. We kennen
elkaar bovendien vanuit ons werk voor het
voortgezet onderwijs. Het verstevigt de banden
tussen ons als collega’s van verschillende
bibliotheken.’

De bibliotheken hebben de deelnemende
docenten gevraagd naar hun ervaringen in de
eerste fase van het project. Uit de interviews
komt naar voren dat de leescultuur in de klas
echt tot leven begint te komen. Er wordt
gelezen, er worden gesprekken gevoerd over
boeken, studenten leren genres en auteurs
kennen. Een docent heeft op eigen initiatief
online voorgelezen tijdens de coronasluiting en
heeft aan haar opleidingsmanager toestemming gevraagd om thematische boekencollecties aan te vragen. De docenten stellen zich dus
zeer actief op. En door zelf initiatieven te
nemen, worden ze ook meer eigenaar van het
project.

Activiteiten in de klassen
Twee keer per jaar organiseert een leesconsulent van de Bibliotheek een activiteit voor de
klassen van de deelnemende docenten. Zij doet
bijvoorbeeld een motiverende werkvorm met
studenten, of geeft een workshop ‘spoken
word’ of organiseert een bezoek aan de lokale
Bibliotheek. Ook vraagt zij de studenten naar
hun mening over de collectie in de boekenkar.
Als er verzoeken voor specifieke titels worden
gedaan, schaft zij die aan.
Ook de docenten organiseren activiteiten in de
klas. Ook zij gebruiken werkvormen, bijvoorbeeld om studenten te laten kennismaken met
nieuwe boeken, en zij voeren gesprekken over
boeken, klassikaal, in groepjes en met individuele studenten. De meeste docenten plannen
hier twintig minuten per week voor in; een
docent heeft er een heel uur voor ingepland.
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Nova College geeft
lezen een struturele
plek in het onderwijs.
Tien docenten
Nederlands doen mee,
van verschillende
opleidingen,
zoals Zorg,
Installatietechniek
en ‘My Tech’.

Koning Willem I College: 
het juiste boek
Al eerder wezen we op het belang van ‘het
juiste boek’. Dit is het uitgangspunt voor de
samenwerking tussen Babel (de Bibliotheek van
Den Bosch) en het Koning Willem I College in
Den Bosch. Babel heeft op zes afdelingen – een
zevende is in voorbereiding – van het roc een
maatwerkcollectie neergezet, zodat alle
studenten het boek kunnen vinden dat bij hen
past.

Intentieverklaring
Toen de Bibliotheek signalen van verscheidene
opleidingen kreeg dat men interesse had in
leesbevordering, zijn de directeur van de
Bibliotheek en de voorzitter van het college van
bestuur van het roc met elkaar in gesprek
gegaan. Dat leidde tot een intentieverklaring
voor deelname aan de Bibliotheek op school,
die de basis vormt voor de intensieve samenwerking. Inmiddels doen zes opleidingen mee:
Financiën & Recht, de Academie voor Orde &
Veiligheid, Funderend Beroepsonderwijs niveau
1 (een eenjarige entree-opleiding voor jongeren
zonder diploma), de Middelbare Horecaschool,
het Kort Middelbaar Vakonderwijs en Lifestyle.
Via deze zes opleidingen bereikt het project
bijna 2600 studenten. De samenwerking met
een zevende opleiding, Kind & Educatie, krijgt
al gestalte.

Maatwerkcollecties
De samenwerking krijgt een praktische invulling
op de werkvloer. De opleidingen die bij het
project betrokken zijn, gaven te kennen geen
centrale bibliotheek te willen, maar decentrale
collecties op de afdelingen van de opleidingen
zelf. Ze hebben zelf hun wensen aangegeven
aan de Bibliotheek, die vervolgens maatwerkcollecties samenstelde, toegesneden op de
interesses en het leesniveau van de studenten.
De collectie voor het Funderend Beroeps
onderwijs bevat bijvoorbeeld veel jeugd- en
jongerenboeken, tijdschriften en informatieve
boeken, terwijl de collectie voor de Academie
voor Orde en Veiligheid veel thrillers en
misdaadromans bevat. Ieder jaar wordt een
deel van de collectie vervangen, op basis van
de wensen van de docenten en de voorkeuren
van de studenten. De collectie voor Funderend
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Beroepsonderwijs is bijvoorbeeld uitgebreid
met boeken van niet-Westerse schrijvers,
omdat er veel allochtone studenten studeren
op deze afdeling.

Het juiste boek
Om het juiste boek bij de juist studenten te
krijgen, bieden leesconsulenten van Babel
advies aan docenten en aan studenten, die de
schoolbibliotheek in groepjes en individueel
bezoeken. Ook is er bij de start van het schooljaar en bij de opening van een nieuwe school
bibliotheek een ‘boekenproeverij’ waarbij
studenten kunnen kennismaken met verscheidene populaire boekencategorieën, zoals
biografieën, misdaadverhalen, verfilmde
boeken en Netflixtitels, young adultboeken,
sportboeken en graphic novels.
Voor deze activiteiten en overige ondersteuning
op de werkvloer is op iedere deelnemende
afdeling vier uur per week een leesconsulent
van Babel aanwezig.

Structurele aanpak
Docenten van de deelnemende opleidingen
onderschrijven het belang van vrij lezen voor de
taalontwikkeling van de studenten. Zij hebben
vrij lezen daarom op het rooster gezet. De tijd
voor vrij lezen verschil van twee kwartier per
week tot een half uur per dag. Bij Financiën &
Recht wordt het vrij lezen gekoppeld aan het
examen gesprekken voeren, waar de studenten
vertellen over de boeken die ze gelezen
hebben.

Opbrengsten
Uit een evaluatie onder studenten en docenten
blijkt dat beide groepen zeer positief zijn over
het project. Er wordt veel geleend en er wordt
veel en met plezier gelezen Ook de studenten
van de afdeling Fundamenteel Beroepsonderwijs, voor wie lezen voorheen vaak geen
gewoonte was, geven aan plezier te beleven
aan het vrij lezen. Wel vinden sommige van
deze studenten de rust in de klas, die door
docenten juist weldadig wordt genoemd, soms
‘te veel van het goede’. Interessant is ook dat
sommige studenten aangeven dat het lezen
hen brengt naar werelden waar zij anders niet
zouden komen.
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Inhoudelijk samenwerken
Babel heeft de ambitie om ook meer inhoudelijk
met het roc te gaan samenwerken. Er wordt
gewerkt aan een schoolbibliotheek voor de
opleiding Kind & Educatie. Dat is een opleiding
voor pedagogisch werk, kinderopvang en
onderwijsassistent en dat betekent dat deze
studenten worden opgeleid voor een beroep
waarin lezen en voorlezen een belangrijk
onderwerp zijn. Daarom heeft Babel in de
collectie voor deze opleiding niet alleen boeken
opgenomen voor vrij lezen, maar ook boeken
die passen bij de beroepspraktijk, zoals prenten
boeken, liedjesboeken en informatieboeken
voor kinderen. Om ervoor te zorgen dat die
boeken goed worden gebruikt, streeft Babel
ernaar om leesconsulenten een aantal lessen
voor de studenten te laten verzorgen. ‘Dit is
typisch onze expertise’, zegt Annette Janssen
van Babel, ‘zo kunnen we er hopelijk voor
zorgen dat de studenten een goed voorbeeld
worden voor kinderen en voor collega’s in
opvang en onderwijs – een volwassene die
houdt van boeken, die het vanzelfsprekend
vindt om over boeken te praten en die de weg
weet in het boekenaanbod. Er zijn heel wat
studenten die zelf geen goede ervaringen
hebben gehad met boeken, lezen, liedjes,
gedichten enzovoort. Ik denk dat wij de wereld
van deze studenten kunnen vergroten.’
Zie voor meer praktijkvoorbeelden van lees
bevordering in het mbo: Van leesclub tot
boekenbattle van T. van Velzen e.a. (2014) en
De Bibliotheek op school in het mbo; praktijkbeschrijvingen van samenwerking tussen ROC
en Bibliotheek van Bea Ros (Stichting Lezen,
2019).
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6
Taalbeleid
op het
mbo

Studenten zouden meer
moeten lezen, maar het vrij
lezen staat weinig op het
rooster. Bovendien vinden
veel mbo-studenten lezen
moeilijk of niet leuk. Het is
daarom belangrijk om
gelijktijdig in te zetten op
zowel leesvaardigheid als
leesplezier. Dit vraagt om
een taalbeleid waarin deze
twee zaken – ook in de
beroepsgerichte vakken –
systematisch en structureel
aangepakt worden.

Het taalbeleidsplan beschrijft de ambities en
de prioriteiten van een opleidingsteam en de
maatregelen die men gaat nemen om die
ambities te verwezenlijken. Het hoeft geen
uitgebreid document te zijn; een beknopt,
praktisch plan, dat meegroeit met de ervaringen,
behoeften en ambities van het team volstaat.
Een veelgebruikt model voor taalbeleid in het
mbo is de ‘drieslag’ (Bolle, 2010). Deze drieslag
bestaat uit drie lijnen: taalonderwijs voor alle
studenten, taalondersteuning in de vaklessen
en op stage en individuele oefening en
remediëring voor studenten die dat nodig
hebben. Hieronder geven we een aantal
handreikingen om leesvaardigheid en lees
plezier in het taalbeleid in te bedden.

Verbeteren van leesvaardigheid
Het taalbeleid richt zich ten eerste op het
vergroten van leesvaardigheid van studenten
via het taalonderwijs. Dit is van extra belang
voor jongeren bij wie negatieve gevoelens ten
opzichte van lezen (mede) worden veroorzaakt
door een lage leesvaardigheid (van Steensel
e.a., 2013). Woordenschat, leesstrategieën en
algemene kennis zijn hier de sleutelwoorden.
Het taalonderwijs kan hiervoor de basis leggen,
bijvoorbeeld door in de taallessen structureel
aandacht te geven aan leesstrategieën, zodat
studenten leren en oefenen hoe zij het lezen
van een (langere) tekst kunnen aanpakken.
Het is aan te raden om hierbij een variatie aan
tekstsoorten aan te bieden, waaronder teksten
gerelateerd aan het beroep, zoals handleidingen,
instructieve teksten en artikelen uit vakbladen.
Docenten die taallessen combineren met
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Door lezen
te koppelen aan
de beroepspraktijk,
wordt leesplezier
bevorderd binnen de
beroepsgerichte
vakken.

vakinhouden, zoals Nederlands en Burgerschap
in het praktijkvoorbeeld van Deltion College,
slaan twee vliegen in een klap.
Ten tweede gaat het bij taalbeleid over de
aandacht voor taal in de beroepsgerichte
lessen. Dat betekent: oog hebben voor de
taalproblemen die het begrip van de les in de
weg kunnen staan en daar direct de juiste
ondersteuning of instructie bij kunnen bieden.
Leerboeken bevatten soms complexe teksten,
die studenten niet goed begrijpen als er geen
extra ondersteuning wordt geboden. Naast
ondersteuning zijn studenten ook gebaat bij
verruiming van het aanbod aan teksten. Het
helpt als in de vaklessen gebruikgemaakt wordt
van een gevarieerd aanbod van teksten die
verband houden met het beroep, zoals teksten
om vakkennis en -theorie over te brengen en
artikelen uit vakbladen of handleidingen die
aansluiten bij het beroep. Bij sommige opleidingen zal deze koppeling makkelijker ingevuld
kunnen worden dan bij andere, afhankelijk van
de rol van teksten in de beroepsuitoefening.
Ten slotte heeft taalbeleid ook betrekking op
remediëring. Studenten met hardnekkige
taalachterstanden hebben extra ondersteuning
nodig op het taaldomein waarop zij achterlopen. Vaak zijn een beperkte woordenschat,
moeite met tekstbegrip en een lage leesmotivatie belemmeringen voor studenten.

Leesplezier en leesbevordering
Ook voor het onderwerp leesplezier en leesbevordering liggen er kansen binnen het taalonderwijs, de beroepsgerichte vakken en andere
momenten in de opleiding.
Het taalonderwijs is een voor de hand liggende
plek waar leesbevordering een prominente
plaats zou moeten krijgen. In het taalbeleid
kunnen afspraken opgenomen worden over de
tijd die studenten krijgen voor vrij lezen in de
taalles, over het aanbod aan boeken en teksten,
en over momenten en werkvormen om met
studenten in gesprek te gaan over lezen. Ook
wordt beschreven hoe de docent Nederlands in
dit kader fungeert als rolmodel voor het lezen
met plezier.

42

Meer lezen, beter in taal - mbo

Door lezen te koppelen aan de beroepspraktijk,
wordt leesplezier bevorderd binnen de beroepsgerichte vakken. De praktijkbeschrijvingen in
het vorige hoofdstuk geven daar enkele
voorbeelden van. Ook afspraken over het
gebruik van vakbladen en artikelen in het kader
van de beroepsopleiding kunnen hierbij horen.
Het gaat er dan niet alleen om dat dergelijk
leesmateriaal beschikbaar is, maar ook dat de
docent het materiaal actief, op een motiverende manier onder de aandacht brengt.
Ook buiten het taalonderwijs en de vaklessen
kan de leescultuur op school gestimuleerd
worden. In het taalbeleid worden daarom ook
afspraken opgenomen die te maken hebben
met de omvang, kwaliteit en beschikbaarheid
van permanente en tijdelijke boekencollecties
in de school.
De samenwerking tussen de mediatheek en de
Bibliotheek komt hierbij aan de orde, evenals
de samenwerking tussen de mediatheek en de
(vak)docenten (zie ook hierboven). Ook wordt
beschreven hoe studenten boeken kunnen
lenen uit de mediatheek en hoe de school
mogelijkheden biedt voor projecten en voorzieningen als een leestafel in de school, een ruimte
waar studenten rustig kunnen lezen of een
boekenclub waar studenten zich bij kunnen
aansluiten.
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7
Aan
de
slag
Deze brochure geeft mbo-docenten, mediathecarissen en bibliotheekmedewerkers
handvatten om samen te werken om de
taalvaardigheden van studenten te verbeteren.
De rationale voor die samenwerking kan als
volgt samengevat worden:
• Onder mbo-studenten bevinden zich groepen
studenten die laag scoren op taaltoetsen.
Vooral lage scores op woordenschat en
tekstbegrip belemmeren slagingskansen.

Wil je aan de slag met een
stimulerend leesbeleid om
de taalontwikkeling van
studenten te verbeteren?
Begin goed door samen te
werken met de mediatheek
en Bibliotheek. Voer samen
bijvoorbeeld een
kleinschalig project uit, dat
vervolgens als vliegwiel kan
dienen om de leescultuur
verder in de school aan te
jagen.

• Sommige mbo-opleidingen zetten zich in om
de taalachterstanden van studenten te
verminderen door gerichte instructie en extra
taalondersteuning. De opbrengst hiervan is
beperkt.
• Lezen voor het plezier – vrij lezen op school en
vrijetijdslezen buiten school – heeft een
bewezen positief effect op verscheidene
facetten van de taalontwikkeling, waaronder
woordenschat en begrijpend lezen, en draagt
bij aan schoolsucces, ook voor zwakke lezers
en tweedetaalverwervers.
• Mediatheken en bibliotheken zijn in staat om
roc’s te helpen om de taalontwikkeling van
studenten te bevorderen door, in samenwerking met docenten, studenten te stimuleren
om meer te lezen, op school en thuis. Mediathecarissen en bibliotheekmedewerkers
zetten hierbij hun deskundigheid in op het
gebied van collecties, leesbevorderingsbeleid
en leesbevorderende activiteiten.
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De eerste stap
Er zijn verschillende manieren om een eerste
stap te zetten naar een levende leescultuur op
het mbo. Een mogelijkheid is om te starten met
een kleinschalig project, dat vervolgens als
vliegwiel kan werken om de leescultuur verder
in de school aan te jagen. Het ‘protocol voor vrij
lezen in andere mbo-instellingen’ dat is voortgekomen uit de aanpak op het Deltion College
kan integraal ingezet worden om vrij lezen op
school planmatig in te voeren (Koeven, 2015).
Een andere mogelijkheid is om via het taal
beleid van het roc in te zetten op beleidsniveau,
Dat kan het niveau van een opleiding of enkele
opleidingen zijn, zoals op het Koning Willem I
College, of schoolbreed. De praktijkvoorbeelden
laten zien dat een roc-functionaris die schoolbreed een taak heeft op het gebied van
taalbeleid hier een sterke rol in kan spelen.

Maak
docententeams
bewust van
de kracht van
vrij lezen.

Uit de ervaring van de voorbeeldprojecten en
de ervaringen op basisscholen en vmbo-scholen
komen diverse wijze lessen naar voren die het
gemakkelijker maken om een eerste stap te
zetten:
•M
 aak het docententeam bewust van de
kracht van vrij lezen en vrijetijdslezen als
motor van de taalontwikkeling; gebruik
hiervoor (mede) de informatie uit deze
brochure.
•S
 tel een projectleider aan en faciliteer die met
uren.
•Z
 org ervoor dat alle teamleden geïnformeerd
zijn over het in te zetten traject.
•H
 oud het team tussentijds op de hoogte van
de voortgang en met name de successen.
•B
 etrek zoveel mogelijk teamleden actief
bij de uitvoering, niet alleen de docenten
Nederlands.
• Verzeker je van de steun van het management,
dat zijn steun uitspreekt voor het project,
faciliteiten goedkeurt en het belang van lezen
erkent en uitdraagt.
• Formuleer concrete, meetbare, realistische
(maar ook ambitieuze) doelen.
• Denk al bij de start na over evaluatie (o.a. met
gebruik van de Monitor de Bibliotheek op
school mbo) en voortzetting op de langere
termijn (structurele inbedding).
• Laat je niet van de wijs brengen door sceptische
collega’s of onwillige studenten: een cultuuromslag vraagt tijd.
• Maak afspraken en houd je eraan.
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Toelichting
BoekStart
en de
Bibliotheek
op school
BoekStart, de Bibliotheek op school en een
landelijk dekkende voorziening van netwerken
vormen de drie programmalijnen die bekend
staan onder de noemer Kunst van Lezen.
Dit door OCW geïnitieerde leesbevorderingsprogramma bestaat sinds 2008.
Stichting Lezen (penvoerder) en de Koninklijke
Bibliotheek hebben de opdracht gekregen het
programma te coördineren. Vanaf 2016 is Kunst
van Lezen onderdeel van het actieprogramma
Tel mee met Taal (ministeries OCW, VWS en
SZW) dat inzet op het voorkomen en tegengaan van laaggeletterdheid. Tel mee met Taal is
in 2019 verlengd tot 2025.
De preventieve aanpak van Kunst van Lezen
rust op vier pijlers die samen het woord LEES
vormen:
• Leesomgeving (aantrekkelijke
bibliotheekruimte en goede collectie)
• Expertise (deskundigheidsbevordering)
• Evidentie (wetenschappelijk onderzoek,
de Monitor)
• Samenwerking (op zowel strategisch als
uitvoerend niveau)
De voorliggende brochure maakt deel uit van
een reeks die past bij de doorgaande lijn in
lezen, leesbevordering en mediawijsheid voor
verschillende leeftijdsgroepen, zoals gevisualiseerd in de afbeelding. In de publicatie De
doorgaande leeslijn van Stichting Lezen (2020),
wordt de leeslijn voor alle leeftijdsgroepen van
0 tot 20 jaar in samenhang beschreven.

BoekStart
BoekStart is een succesvol leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen tussen
0 en 4 jaar dat door vrijwel alle bibliotheken
uitgevoerd wordt. Het doel van BoekStart voor
baby’s is om ouders en baby’s intensief met
kinderboeken en het voorlezen daarvan in
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aanraking te brengen, zodat al op zeer jonge
leeftijd de taalontwikkeling bevorderd wordt.
Een belangrijk middel om dat te bereiken is het
BoekStartkoffertje met twee boekjes dat een
baby ontvangt als hij lid wordt van de Bibliotheek. De BoekStartcoach ondersteunt professionals in de jeugdgezondheidszorg door met
taalarme gezinnen over taalvaardigheid en het
belang van voorlezen op het consultatiebureau
in gesprek te gaan en hen uit te nodigen in de
Bibliotheek.
Het programma BoekStart in de kinderopvang
is erop gericht om als Bibliotheek professioneel
samen te werken met de kinderopvang. Kunst
van Lezen richt zich daarbij primair op het
bevorderen van de deskundigheid van de
pedagogisch medewerker, ook als deze nog in
opleiding is.

De Bibliotheek op school
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en basisscholen en vmbo-scholen onder de
noemer de Bibliotheek op school. Centrale
elementen daarbinnen zijn: het versterken van
de leesomgeving op school (bijvoorbeeld door
het inrichten van een hoogwaardige schoolbibliotheek), het aantonen van de effectiviteit van
de aanpak en het vergroten van de deskundigheid van leerkrachten (school) en leesconsulenten (Bibliotheek) op het gebied van leesbevordering en informatievaardigheden.

De Bibliotheek op school
in het beroepsonderwijs
In 2017 is de Bibliotheek op school geïntroduceerd in het middelbaar beroepsonderwijs en
op pabo’s. In twee jaar zijn negen pabo’s en
twaalf roc’s de aanpak gaan uitvoeren in
samenwerking met bibliotheken.

Ter ondersteuning van bovenstaande
programmalijnen wordt gewerkt aan een
landelijk dekkende voorziening van lokale en
bovenlokale netwerken leesbevordering met 
de Bibliotheek als aanvoerder. Sinds 2017 wordt
daarbij meer nadruk gelegd op het doorgroeien
naar lokale brede geletterdheidsnetwerken,
waarbij het steviger verbinden van preventie en
curatie van laaggeletterdheid centraal staat.

4-12 jaar

doorgaande lijn mediawijsheid

Landelijk dekkende voorziening
van netwerken

doorgaande leeslijn

0-4 jaar

Adriaan Langendonk
Manager leesbevorderingsprogramma’s
en -netwerken

12-18 jaar

Leesbevordering is te omschrijven als: het
stimuleren van het ontwikkelen van de leesmotivatie en de literaire competentie van kinderen
(0-12 jaar) en jongeren (12+). Belangrijk uitgangspunt daarbij is het continu aanbieden van
activiteiten en projecten op het terrein van
leesbevordering (de doorgaande leeslijn). Met
het ‘ontwikkelen van leesmotivatie’ doelen we
op (les)activiteiten die kinderen en jongeren
zoveel mogelijk positieve leeservaringen laten
opdoen, zodat ze plezier in lezen krijgen en
houden. Onder ‘literaire competentie’ verstaan
we: het mee kunnen praten over boeken, de weg
kunnen vinden in het brede aanbod van boeken,
kennis hebben van de kenmerken van boeken
(genres en dergelijke) en een eigen oordeel over
boeken kunnen geven. Het gaat hierbij om
kinder-, jeugd- en volwassenenliteratuur.
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Meer lezen, beter in taal

Deze brochure gaat over een van de
meest onderschatte maatregelen om de
taalontwikkeling te bevorderen: het
structureel bevorderen van vrij lezen en
vrijetijdslezen. Via een beknopte bespreking van wetenschappelijk onderzoek
geeft de brochure een beeld van de
effecten van lezen op de ontwikkeling van
leesvaardigheid, woordenschat, begrijpend lezen en andere taaldomeinen. Ook
worden enkele succesvolle mbo-projecten
beschreven, die laten zien dat het niet
alleen wenselijk, maar ook mogelijk is om
op het mbo structureel aan leesbevordering te werken. Om dit te realiseren is een
professionele samenwerking tussen
docenten, mediatheek en de plaatselijke
Bibliotheek onmisbaar. Ook dat onderwerp komt aan de orde. Ten slotte wordt
beschreven hoe roc’s kunnen werken aan
een taalbeleid waarin leesbevordering
logisch verbonden wordt met andere
onderdelen van het taalbeleid.

