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Samen Lezen in het onderwijs



Jane Davis
‘Samen Lezen en de leesrevolutie: het mooiste en strafste wat ik in jaren heb gezien en ervaren’



William Wordsworth & Birkenhead- Liverpool

Ik zwierf eenzaam als een wolk / Die drijft op hoge valleien en heuvels, 

Toen ik ineens een menigte zag, / Een menigte gouden narcissen;



Van sessie Kunst- en cultuurbemiddeling tot BoekenProever/BoekenTroever

Ik wist niet dat lezen ook plezierig kon zijn, ik vond het vooral moeilijk. Toen thuis vertelde hoe ik had genoten van het Samen Lezen, 

stelde mijn vader voor om me regelmatig voor te lezen. Hoe zalig is dat!



Tips voor het onderwijs
vanuit Samen Lezen-samenwerkingen

• Zet lezen in de kern van het onderwijs, niet als een activiteit in de marge – ‘resttijd’

• Voorlezen vertraagt. Het delen van beleving voegt daar verbinding aan toe met de tekst/de ander

• Samen Lezen verdiept: de kans om zélf op verhaal te komen. (WELBEVINDEN)

• Gebruik naast de klas-tijd ook de andere momenten van de school-tijd

• Werk samen met vrijwilligers (van de bibliotheek)

• Werk met kleinere groepen

• Zet in op duo-lezen: BoekenTroevers-BoekenProevers



‘Het lezen van literatuur is niet vanzelfsprekend of een kwestie van eenvoudige informatie-verwerking,

maar zorgt ervoor dat je je standaardmodus moet verlaten. Dit vraagt dat je je gewone opinies opzij zet.

Op het niveau van het gedrag, hoor je mensen in leesgroepen regelmatig zeggen: 'Ik denk dat...' Wat ze

na deze woorden zeggen, is van geen tel. Je weet dat ze nog niet echt 'open-minded' zijn en dat ze

gewoon hun bestaande opinies herhalen. Op termijn zie je in de leesgroepen echter een verandering, en

dit bij een brede groep mensen met verschillende achtergronden. In plaats van 'Ik denk dat...' te zeggen,

beginnen ze intuïtief 'Het is bijna alsof...' te zeggen. Wanneer dat gebeurt, beginnen ze op een andere

manier te denken, een manier die ik 'meer literair' zou noemen.’

Prof. dr. Phil Davis - interview over onderzoek 
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