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Lezen op school
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Wie is wie?
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Inhoud

Slotsom

Focus: lerarenopleiding

Lezen doe je samen!

Aanleiding
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Doelstellingen Lezen doe je samen!

- lokale en regionale samenwerking

- duurzaam leesbeleid

- leesinterventies leesmotivatie
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lerarenopleiding
VIVES

6 bibliotheken18 basisscholen

Samenwerking
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Aanpak

Leesteam

Leesfoto

Leesinterventies

Regionale uitwisseling



10

Achtergrond

8 succesfactoren 

voor leesbevordering

Zelfdeterminatietheorie - ABC

SRQ Reading Motivation

Leesscan
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8 succesfactoren (Stichting Lezen, 2010)
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verbondenheid competentie autonomie

Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000)
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Hebbrecht & Vansteelandt (2021)
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Hebbrecht & Vansteelandt (2021)
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Link lerarenopleiding

Leesbeleidsplan

Leesbeleidsplan lerarenopleiding

Samenwerking (lokale) bibliotheek

Input studenten: leesbeleidsplan op school

Droom: studenten betrekken bij (ontwerp) 

leesbeleid op (stage)school 

Context: prioriteit? 
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Hebbrecht & Vansteelandt (2021)
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Leescompetente leraren

- Op leerkrachtenniveau sessies en ondersteuning

- Hoe kies ik een goed boek?

- Leesmotivatie? What’s in a name?

- Sleutels voor begrijpend lezen
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Leesmotivatie?

Waarom lees ik? Waarom wil ik lezen?

Figuur: Motivatietypes volgens de Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste et 
al., 2008
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Link lerarenopleiding

Leescompetente leraren

Leescompetente lerarenopleiders

Input over begrijpend lezen voor studenten

Droom: transfer gebeurt in elke les en elke stage

Context: urgentiebesef collega’s? tijd?



27



28 Hebbrecht & Vansteelandt (2021)
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- motiverende leesomgeving

- lezen zichtbaar maken

- dagelijks lezen

- voldoende en rijk aanbod

- boekpromo en boekverwerking
- leesgesprekken

- voorlezen en vrij lezen

- leraar als rolmodel

- schoolbrede projecten

- ouderbetrokkenheid
- …

Krachtige en motiverende leesomgeving
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Hoe presenteer ik mijn boekenhoek?
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Lezen zichtbaar maken

MPI Sterrebos
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Pictogrammen op school



38

Boekpromo & boekverwerking

Boekenrestaurant – ondersteund vanuit de bib
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Boeken Proeven

Methodiek

- Intro 5’

- Boekentafel 10’

- Sorteren en keuze maken 15’

- Boekenbabbels in duo 15’

- Afsluit 5’
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Ouderbetrokkenheid Sint-Leo Brugge

Voorleesweek 2021 en 2022
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Link lerarenopleiding

Krachtige en motiverende leesomgeving 

Motiverende leesomgeving op de campus (?)

Input studenten:          praktijkvoorbeelden

Droom: meer tijd en ruimte voor motiverende 

leesomgeving

Context: beleidsprioriteiten
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boekenruilkast
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Hebbrecht & Vansteelandt (2021)
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- leesvaardigheid

- leestechniek

- leesbegrip

- leesmotivatie

Monitoring
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SRQ Reading Motivation
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SRQ Reading Motivation

Resultaten projectjaar 1

• Autonome leesmotivatie in de vrije tijd blijft in de pilootgroep gelijk. In de contolegroep daalt 

deze licht (p=0.081).

• Autonome leesmotivatie op school toont geen significante daling in de pilootgroep (p=0.121) en 

in de controlegroep (p=0.008). 

• Gecontroleerde leesmotivatie in de vrije tijd daalt significant(p=0.000) in de pilootgroep, terwijl die 
vorm van motivatie slechts licht daalt in de controlegroep (p=0.266). 

• Gecontroleerde leesmotivatie op school daalt significant (p=0.000) in de pilootgroep, terwijl die 
vorm van motivatie licht stijgt in de controlegroep (p=0.642). 
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Vlog na het boekenrestaurant

Basisschool Vogelzang Oostende



58



59

Link lerarenopleiding

Monitoring

Instaptoets 

Nood aan taalontwikkelend lesgeven

Input studenten: theorie en praktijk 

Droom: monitoring leesmotivatie studenten

Context: weinig opvolgsystemen / toetsen 

begrijpend lezen? / leesgedrag? 
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61 Hebbrecht & Vansteelandt (2021)
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Link lerarenopleiding

Breed leesnetwerk

Graag! In het kader van projecten?

Input studenten: belang breed leesnetwerk

Droom: duurzame wisselwerking met partners

Context: tijd en middelen
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Slotsom 

- nood aan urgentiebesef bij studenten (en collega's)

- tijd en prioriteit voor lezen

- nood aan leesbeleid in lerarenopleiding

- lerarenopleiding als partner van scholen faciliteren
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