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Belang van GRAAG lezen 

GRAAG lezen ≠ goed lezen 
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Belang van GRAAG lezen 

 

  GRAAG lezen   meer lezen
    = leesplezier  

 

  

 

positieve leeservaring  beter lezen 
     



5 

Belang van GRAAG lezen 

Graag lezen leidt tot: 

• Uitbreiding actieve woordenschat  

• Hogere intelligentie 

• Betere schoolprestaties 

• Meer kans op slagen aan universiteit 

• Ontwikkeling fantasie en empathie 

• Als volwassene vaker culturele activiteiten 
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Belang van GRAAG lezen 

“Kinderen moeten de kans krijgen meer 
leeskilometers te maken, het lezen moet 
gestimuleerd worden en dit moet zowel op 
school als thuis gebeuren.” 

   
   Netten & Verhoeven, 2007, p.36 
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Veranderend leesgedrag 

• Achteruitgang van de leescultuur: 

- Kinderen lezen minder met het ouder worden 

- PIRLS 2006: Vlaanderen laagste score in West-
Europa voor leesattitude  

 (Vanhee, Baeten, & Van Damme, 2007) 

- Boeken lezen neemt de laatste decennia af 

 (Otter, Schoonen & de Glopper, 1997) 

• Beeldbuiskinderen lezen anders: 

- Meer non-fictie, minder fictie 

- Meer elektronisch, minder papier 

 (Bonset & Hoogeveen, 2008) 
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Veranderend leesgedrag 
 

• PISA 2009:  

- Betere resultaten begrijpend lezen voor jongeren 
die meest online lezen  

- Gevarieerde lezers beste resultaat 

 

• Conclusie 

- Fictie én non-fictie én papier én elektronisch 

- Boeken lezen blijft belangrijk 

- Nood aan effectieve leesbevorderende 
programma’s 
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  Voorleeskriebels 
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Methodologie 

   

 

• Quasi-experiment 

• 6de leerjaar 

• 9 basisscholen 
- 320 leerlingen 

- 9 klassen experimentele groep (n= 169) 

- 8 klassen controlegroep (n= 151)  

 

Untreated Control Group Design with Pretest, Posttest and Retentiontest 
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Onderzoeksvragen 

1 Invloed op het leesplezier van leerlingen in het 
zesde leerjaar van   

• geslacht  

• thuistaal  

• SES  

• cultureel kapitaal   

• positieve leesomgeving 

2 Kan deelname aan ‘Voorleeskriebels’ het 
leesplezier positief beïnvloeden?  
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Leerlingkenmerken 

• Positieve leescultuur thuis  

- Lees- en voorleesgedrag ouders 

- Kansen creëren om te lezen 

- Taalstimulatie  

- Praten over boeken 

• Cultureel kapitaal 

- Culturele gezinsuitstappen 

- Buitenschools cultureel onderwijs 

- Educatieve bronnen thuis 
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Leerlingkenmerken 

• Socio-economische status (SES):  
opleidingsniveau moeder 

- Ten hoogste lager secundair 

- Ten minste hoger secundair 

• Thuistaal: 

-  Nederlands 

-  Turks/Marokkaans/Arabisch 

• Geslacht 
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Resultaten 

Leesplezier 

Meisje + 

Cultureel kapitaal  + 

Positieve leesomgeving thuis + 

Socio-economische status 

Thuistaal 

Voorleeskriebels + 
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Invloed van het geslacht 

•  Meisjes lezen liever dan jongens 

• Meisjes en jongens die deelnamen aan 
voorleeskriebels lezen liever dan  meisjes en 
jongens uit controlegroep 
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Invloed van een positieve 
leesomgeving thuis 

• Hoe positiever de leesomgeving 

- hoe liever kinderen lezen  

- hoe groter het effect van voorleeskriebels 

• Zelfde effect voor jongens en meisjes 
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Invloed van het  
Cultureel Kapitaal  

 

• Hoe hoger het cultureel kapitaal 

- hoe liever kinderen lezen  

- hoe groter het effect van voorleeskriebels 

• Zelfde effect voor jongens en meisjes 
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Wat is de invloed van ... ? 

• SES 

- Geen significante invloed vastgesteld 

• Thuistaal 

- Geen significante invloed vastgesteld 

 

• Ook niet in interactie met andere 
variabelen 
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Invloed van Voorleeskriebels 

• Leesplezier algemeen gedaald tussen 
nulmeting en laatste meting bij zowel 
voorlezers als niet-voorlezers 

• Daling gelijk voor jongens en meisjes 

• Daling in voorleesgroep is kleiner 

• Hoe hoger cultureel kapitaal en 
leesomgeving thuis, hoe kleiner de daling, 
zowel bij voorlezers als niet-voorlezers 
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Conclusie 

• Meisjes lezen liever dan jongens  

• Positieve leesomgeving en cultureel 
kapitaal dragen bij tot leesplezier 

• Geen invloed van thuistaal en SES op 
leesplezier gevonden 

• Voorleeskriebels helpt tegen ontlezing 

• Matheüseffect: wie graag leest, haalt 
meer voordeel uit programma 



21 

Conclusie 

     Cultureel kapitaal 

Pos.leesomgeving 

         Meisje 

 

  GRAAG lezen   meer lezen
    = leesplezier  

 

 positieve leeservaring  beter lezen 
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Aanbevelingen klasniveau 

• Expliciete aandacht voor leesplezier 

• Extra aandacht voor 

-  jongens  

- leerlingen met weinig of geen leescultuur   
thuis  

-  leerlingen met laag cultureel kapitaal 

• Variatie in aanbod  

- werkvormen 

- materialen 

- aandacht voor het boek! 
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Aanbevelingen schoolniveau 

• Nood aan leesbeleid binnen taalbeleid 

• Nood aan een leescoördinator? 

- Schoolbibliotheek 

- Leesbevorderingswerkvormen en –activiteiten 

- Professionalisering team 

- Leesbevorderingsnetwerk 
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Dank voor uw aandacht 

annick.devylder@uantwerpen.be 

mailto:annick.devylder@ua.ac.be

