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Moeder, wanneer lezen wij? 

© Eleni Debo | Iedereen Leest



Intrinsieke motivatie, goesting om te lezen!

Lezen uit interesse, uit plezier, omdat je iets wil. De 
drive komt vanuit de lezer.

De leeskinderen

Extrinsieke motivatie, leesmoetivatie

Lezen omdat het verplicht is, omdat je punten krijgt. 
De drive komt extern.

De leefkinderen.

Van moetivatie tot leesgoesting



Wie weinig plezier in lezen heeft komt 
gemakkelijk in een neerwaartse spiraal 
terecht, waarbij gebrek aan 
leesmotivatie leidt tot minder lezen en 
minder leesvaardigheid, wat weer leidt 
tot minder leesplezier en -motivatie, en 
minder lezen et cetera (Mol, 2010).

Moetivatie leidt tot…



Wie graag leest, 
zal meer lezen. 
Wie veel leest, 
zal steeds beter 
gaan lezen. Wie 
goed leest, zal 

liever gaan lezen. 

Leesgoesting leidt tot …



Leesweerstand en 
leesangst!

• Een opeenstapeling van negatieve 
leeservaringen die soms tot leesangst leiden. 

• ‘Ik kan het niet’

• ‘Lezen is niets voor mij’

• ‘Ik begin goed en stop na enkele bladzijden’

• ‘Ik vind boeken niet leuk’

• => ABC to the resue!



Ik kies wat ik lees
+
Ik lees, wat lees jij?
+
Ik kan lezen
=
Ik lees!

Leesgoesting creëren, dat is ABC!
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Investeren in leesmotivatie doet er 
toe en dan met name voor leerlingen 
die het minst gemotiveerd zijn. 

Van Steensel et al. (2016)

Zo simpel als ABC? Werkt dat wel?!

Beeld: Sarah Beyens



Autonomie:
• Kinderen kiezen zelf wat ze lezen én de keuze uit een rijk en 

divers boekenaanbod. In de klasbib én thuis.

• Inspraak in de inhoud van de leeslessen of evaluatie.

• Samen boeken kiezen in de bib of de boekenwinkel.

• Redenen geven om te lezen (leesdoel)
vb. we gaan met het gezin vakantie naar Noorwegen. Een boek dat vertelt over het 
Hoge Noorden.

Vb. We organiseren een klimaatmars op school. Er moeten pamfletten geschreven 
worden. We  verzamelen informatie uit boeken voor deze pamfletten. 

• Structureel tijd maken voor vrij lezen. In de klas en thuis.

• Nudging: Een subtiele hint om mensen een zetje in de goede 
richting te geven door kleine aanpassingen te maken in de 
omgeving (Thaler & Sunstein, 2008) = boeken laten slingeren op 
het toilet, een boekenkistje op de achterbank van de auto.

• Inspelen op interesses van leerlingen. (vb. door boekenaanbod 
of door te werken vanuit onderzoeksvragen waaruit de kinderen 
kunnen kiezen)

De A uit het ABC van leesgoesting

Beeld: Sarah Beyens

https://www.facebook.com/jongerenboekensite/videos/536789357452161


Autonomie: boekenaanbod
• recent (wied geregeld en haal verouderd 

leesmateriaal uit de kast, zorg voor 
regelmatige updates/ nieuwe aanwinsten)

• Kwalitatief 
• divers (leesboeken, prentenboeken, poëzie, 

informatieve boeken, zoekboeken, 
fotoboeken, kunstboeken, stripverhalen, 
kranten, folders, kookboeken, anderstalige 
boeken, luisterboeken, zelfgemaakte boeken, 
tijdschriften, catalogi, digitale prentenboeken, 
graphic novels, liedjesboeken…)

• Bereikbaar (frontale opstelling om boeken in 
de kijker te zetten, betrek kinderen bij de 
boekenhoek (inrichting, verantwoordelijkheid)

• Ruim (voorzie minstens 7 leeftijdsadequate
boeken per kind in een klasbib, wissel je vaste 
aanbod af met boeken uit de bib)

• Speel in op interesses van leerlingen door je 
boekenaanbod en de input van je leeslessen. 

ABC: Hoe zet je in op Autonomie? 
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Autonomie: tijd om te lezen!
• 15 tot 30 minuten vrij lezen per dag 

wordt aangeraden. 

• Vast en gestructureerd moment (vb. 
meteen na de ochtendspeeltijd)

• Leerlingen kiezen zelf wat ze lezen. 
Tijd en werkvormen om de match 
tussen kind en boek te faciliteren! 
Tinder tussen boek en kind!

• Lees mee of gebruik deze tijd om te 
monitoren/leesgesprekken te voeren.

• Koppel geen taak/opdracht aan het 
lezen (vb. boekverslag)

• Doelgericht vrij lezen met een 
leesprikkel

Beeld: Sarah Beyens

Beeld: Sarah Beyens

ABC: Hoe zet je in op Autonomie? 



Betrokkenheid:

• boekenbabbel met leeftijdsgenoten én met de 
leraar over boeken en lezen. (al dan niet met een 
leesprikkel)

• Leerlingen samen laten lezen

• Leesgesprekken (leraar-leerling, kinderen 
onderling)

• Als leraar, als ouder ook zelf tijd maken om te 
lezen. Praten over wat je leest, zelf voorbeeld 
staan.

ABC: Hoe zet je in op Betrokkenheid?

Beeld: Sarah Beyens



• Vanuit een didactiek om te lezen met 
begrip: uitwisselen met een leesmaatje, 
als groep samen info binnen één groot 
thema verkennen en delen met elkaar.. 
(vb. DENK, CORI)

• Boekenbabbel na het vrij lezen

• Een leesgemeenschap creëren met 
verschillende werkvormen (bloggen, 
leesattack, boekendate, 
boekenruilbeurs, boekenbingo...)

• Voorlezen, samen lezen 

Beeld: Sarah Beyens

ABC: Hoe zet je in op Betrokkenheid?



Betrokkenheid: Goesting geven om te lezen aan anderen/door anderen

Beeld: Sarah Beyens

ABC: Hoe zet je in op Betrokkenheid? 



ABC: Hoe zet je in op Betrokkenheid?
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ABC: Hoe zet je in op Betrokkenheid?
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ABC: Hoe zet je in op Betrokkenheid?



Competentie

• Structuur bieden door verwachtingen mee te delen. 

• Aanbieden met een uitdagende maar gepaste 
moeilijkheidsgraad.

• Constructieve feedback op hun leesproces geven. 
Vertrouwen geven. 

• Modelen van leesstrategieën als leerkracht.

• Succeservaringen geven in het lezen

• Leerlingen leren hun eigen leesproces te reguleren. (cfr. 
Wat heb jij nodig om tot lezen te komen?)

• Ondersteuning bieden tijdens het kiezen van een boek 
(samen kiezen, keuze inperken) en bij het opstarten in een 
boek. (eerste bladzijden samen lezen, voorlezen en dan het boek laten 
verder lezen door kinderen)

• Observeren van het lezen, voeren van leesgesprekken  
(breed evalueren) én vanuit die data ondersteunen in 
het lezen van kinderen. (bijvoorbeeld: klasdoorbrekend lezen op 
basis van de noden van kinderen)

ABC: Hoe zet je in op Competentie?

Beeld: Sarah Beyens



• Een structuur tijdens het lezen (vb. LIST 
didactiek, vb. elke dag na de ochtenspeeltijd
lezen wij)

• Een sterke didactiek die kinderen stap voor stap 
individueel, per twee of in groep ondersteunt 
in het lezen, het halen van informatie uit een 
tekst. (vb. DENK, CORI)

• Tiplijsten (vb. vijfvingertest, boekenzoeker, …)

• Leesdagboek, leesportfolio

• Ondersteuning bij het lezen (de app 
Anderslezen van Luisterpuntbibliotheek, 
hoofdtelefoon, ondersteunen in leesflow)
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ABC: Hoe zet je in op Competentie?





• positief effect op leesbegrip

• de energie die nodig is om te decoderen kan 
gebruikt worden om na te denken over de tekst 
zelf.

• Je kan langere tijd luisteren naar een verhaal, 
kennismaken met nieuwe en moeilijke 
woorden. 

• beide vergen concentratievermogen en er 
worden verbanden gelegd tussen de gelezen of 
gesproken tekst en het eigen leven.

• audioboeken helpen om de liefde voor verhalen 
aan te wakkeren.

• Daarnaast: inzetten op ondersteuning in het 
lezen (logopedie, hommellezen 
duolezen/echolezen, tutorlezen, ralfilezen…)

Leert een kind evenveel van een luisterboek als van een leesboek?

Beeld: Sarah Beyens



ABC: Hoe zet je in op Competentie?

https://www.youtube.com/watch?v=qlauhoDBbuc


Verdwalen in boeken.. 
Dat is voor mij.. 

(Julien Vierbergen- 5 L- De Stip Linden)

Lezen is voor mij…





ovsg.be 

www.facebook.com/ovsgvzw

www.twitter.com/OVSG_onderwijs

www.linkedin.com/company/ovsg 

Sarah Beyens

sarah.beyens@ovsg.be
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