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7 LEZEN BIJ ALLE VAKKEN
Leesbevordering is niet alleen een taak van 
de docent Nederlands. Docenten van 
beroepsgerichte vakken en burgerschap 
leveren een minstens zo belangrijke 
bijdrage. Door studenten te laten lezen 
over hun vak, wordt lezen voor hen 
relevant en interessant. 

4 LEESMOTIVATIE CENTRAAL
Leesmotivatie en leesvaardigheid 
beïnvloeden elkaar wederzijds.
Als studenten zich autonoom 
voelen (zelf keuzes kunnen maken), 
competent (succeservaringen 
opdoen) en verbonden (zich 
gesteund voelen door docenten en 
medeleerlingen) worden ze betere 
en meer gemotiveerde lezers. 

5 TIJD EN AANDACHT VOOR VRIJ LEZEN
Vrij lezen is een succesvolle manier om te werken aan de algemene 
taalontwikkeling van studenten. De docent zorgt daarbij voor routine 
en rust. Zelf lezen kan worden afgewisseld met voorlezen en het 
luisteren naar luisterboeken.

3 TOEGANG TOT BOEKEN
Een actuele en gevarieerde boekencollectie in 
de school draagt bij aan de leesmotivatie van 
studenten. De openbare bibliotheek kan onder-
steunen bij het samenstellen van de collectie. 
Ook de docent helpt studenten bij het kiezen van 
boeken die aansluiten bij hun interesses en niveau.

2 LEESKLIMAAT IN HET MBO
Een goede leesvaardigheid is voor alle 
opleidingen belangrijk. Door lezen bij 
alle vakken een vast onderdeel te maken 
van het curriculum, wordt het een 
vanzelfsprekendheid.

1 MAAK LEZEN BELANGRIJK
Mbo-studenten lopen het grootste risico om het onderwijs laaggeletterd 
te verlaten. Aandacht voor lezen is in deze onderwijsfase dan ook cruciaal. 
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6 DE DOCENT ALS LEESBEVORDERAAR
Bevlogen (vak)docenten maken het verschil. Zij vervullen 
een gidsfunctie en dragen hun eigen enthousiasme op 
studenten over. Als docenten hun studenten bewustmaken 
van het (persoonlijke) belang van leesvaardigheid, wordt de 
activiteit voor hen betekenisvol. 


