
Beter en graag lezen 
voor elke leerling: 
naar een duurzaam 
leesbeleid op school





een leesfoto …

… van mezelf



en ik doe het graag!



1. Wie ben ik als lezer?

Hoi Iris

Nu is het eventjes Tine.
Ik heb het boek gelezen dat jij aan mij had gegeven op mijn 
verjaardag: Serafina en de zwarte mantel.
Het is het beste boek dat ik ooit heb gelezen, echt waar. 
Superdankjewel ervoor. Ik ga met opa het 2de boek kopen.

Groetjes uit Zweden
📗💬

• verschillende vormen

• verschillende voorkeuren

• verschillende rollen

• verschillende genres

• verschillende media

• verschillende doelen

• verschillende acties

• …



2. Graag, goed en betrokken lezen

graag lezen
leesmotivatie

goed lezen
leesvaardigheid

betrokken lezen
leesgedrag

(e.g., Mol & Bus, 2011)



positieve 
leesmotivatie, 

leesvaardigheid 
en leesgedrag

sterke taal-
vaardigheid

schoolsucces, 
socio-

emotionele 
vaardigheden, 

…

(e.g., Sullivan & Brown, 2013)



3. Focus op lezen in het onderwijs

• Noodzaak en samenhang graag, goed en betrokken lezen

• Dalende trend leesmotivatie doorheen lagere en secundaire school 

• Alarmerende resultaten leesbegrip  

urgentiebesef om nog sterker in te zetten op leesonderwijs



• Opstart Taalraad o.l.v. de Nederlandse Taalunie

→ actieplan http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/Actieplan_Effectief%20onderwijs%20in%20begrijpend%20lezen.pdf

• Reviewstudies met focus op begrijpend lezen

→ https://www.vlor.be/publicaties/praktijkgericht-onderzoek/sleutels-voor-effectief-begrijpend-lezen

→ https://www.nwo.nl/documents/nro/peil.onderwijs-leesvaardigheid---houtveen-van-steensel--de-la-rie-2019---reviewstudie-begrijpend-lezen

• Studie met focus op leesmotivatie

→ https://www.cultuur.nl/upload/documents/tinymce/Lees-Een-oproep-tot-een-leesoffensief.pdf



Taalraad_kernthema’s actieplan begrijpend lezen

1. Werk vanuit een urgentiebesef

2. Werk met een taal-leesbeleid

3. Werk met effectieve vakdidactiek

4. Werk aan leesmotivatie

5. Geef formatieve feedback



4. Focus op leesbeleid

• Stimuleren graag, goed en betrokken lezen van alle leerlingen

• Doelen en acties op leerling-, klas- en (brede) schoolniveau

• Werken met bouwstenen sterk taalbeleid (Van den Branden, 2010)



5. Bouwstenen leesbeleid

structureel

strategisch

doelgericht

samenhangend

schoolspecifiek in dialoog



• structureel: 
→Creëer een duidelijke visie
→Ga voor doelen en acties op korte en langere termijn
→Ga voor een dynamisch verhaal
→Zet in op continue professionalisering van het team
→Besteed aandacht aan inzichten uit onderzoek

• strategisch:
→Besteed voldoende aandacht aan wanneer, met wie en hoe je inzet op lezen
→Zet in op systematische reflectie, evaluatie en bijsturing 

• in dialoog:
→Bouw samen met het hele team een leerlijn lezen uit
→Maak er een bredeschoolverhaal van



• schoolspecifiek:
→Niet elk recept werkt zomaar op eenzelfde manier voor elke school
→Breng in kaart wat kan werken voor welke leerling, klas en wat voor de hele school
→Denk bijvoorbeeld na over hoe je van elke klas een zichtbare leesomgeving kan 
maken 

• samenhangend:
→Besteed aandacht aan de samenhang tussen de visie, doelen en concrete acties 
→Doe dit zowel horizontaal als verticaal
→Bewaak samenhang goed door geregeld te evalueren en bij te sturen

• doelgericht:
→Ga gericht te werk met concrete doelen en acties op leerling-, klas- en schoolniveau
→Neem het leesbeleid met doelen, acties en systematische evaluatie op als vast  
agendapunt bij elk teamoverleg



Uit: Edward Van de Vendel Ik juich voor jou



“Children need art and stories and poems and 
music as much as they need love and food and 
fresh air and play. “ (Philip Pullman)

“Je had ons meer boeken moeten aanreiken. Meer soorten. Je had 
manieren kunnen verzinnen om ons naar een boek te doen grijpen. 

Je had kunnen meelezen, voorlezen, vertellen. Je had aan 
luisterboeken kunnen denken. Je had ons kunnen leren hoe we de 
iPad anders kunnen gebruiken.” (Bart Moeyaert, ALMA speech) 



6. Leesbeleid in de praktijk

www.leesplan.nl www.iedereenleest.be

http://www.leesplan.nl/
http://www.iedereenleest.be/


Ga stap voor stap te werk en verlies bouwstenen niet uit het oog

1. Breng beginsituatie in kaart op verschillende niveaus (=maak een leesfoto)

2. Formuleer een missie/visie op lezen voor jouw school

3. Formuleer doelen op korte en lange termijn op verschillende niveaus

4. Koppel acties aan doelen

5. Monitor acties en stuur bij waar nodig

6. Beleef en vier succeservaringen

… en doe het opnieuw





Voorbeeld van een doel op schoolniveau







Voorbeeld van een actie op klasniveau



Uit: Edward Van de Vendel Ik juich voor jou



LEES in de klas én op school

… en graag ook nog thuis, in de bibliotheek, …



iris.vansteelandt@ap.be
iris.vansteelandt@ugent.be
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