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Wie ben ik?



De Praktijk van de Leeslijst

• Onderzoek Praktijk van de leeslijst: in kaart
brengen van het vakgerelateerde leesgedrag
(Nederlands) van examenkandidaten havo en
vwo, examenjaar 2017-2018

• 46 deelnemende scholen in heel Nederland
• Enquête afgenomen in de klas tussen 1 maart

en 1 mei 2018, na formele afronding van het 
literatuuronderdeel

• 2489 deelnemende leerlingen, van wie 1616 met 
een bruikbare vragenlijst

• 15.743 doorgegeven titels



Hoogst en laagst gewaardeerde romans met meer dan 30 
lezers

Rang Boek Score 
(aantal 
lezers)

1 Elckerlijck 5.3 (35)

2 M. Minco – De val 5.5 (52)

3 Mariken van Nieumeghen 5.6 (84)

4 K. van Beijnum – De oesters van Nam Kee 5.6 (41)

5 P.C. Hooft – Warenar 5.7 (204)

6 P. Paaltjens – Snikken en grimlachjes 5.7 (97)

7 Beatrijs 5.7 (50)

8 F. van Eeden – Van de koele meren des doods 5.7 (33)

9 M. ‘t Hart – Een vlucht regenwulpen 5.8 (57)

10 De avonden, Bint, De klucht van de koe,  

Gijsbrecht van Aemstel, Het wederzijds
huwelijksbedrog, Kaas, Karel ende Elegast

5.9

Rang Boek Score 
(aantal 
lezers)

1 Stefan Brijs – De engelenmaker 8.1 (89)

2 Lize Spit – Het smelt 8.0 (51)

3 Kim van Kooten – Lieveling 8.0 (38)

4 Alex Boogers – Alleen met de goden 8.0 (30)

5 Kluun – Komt een vrouw bij de dokter 7.9 (79)

6 Arjen Lubach – IV 7.9 (59)

7 Dirk Ayelt Kooiman – Montyn 7.7 (40)

8 Griet Op de Beeck – Vele hemels 
boven de zevende

7.7 (34)

9 Griet Op de Beeck – Kom hier dat ik u 
kus

7.5 (36)

10 Thomas Olde Heuvelt – Hex 7.5 (35)



Genre-effecten

• Cijfers tussen haakjes = gemiddelde zonder historische letterkunde mee te nemen
• Er is een significant verschil tussen leerlingwaardering en genres
• De verschillen zijn vooral te schrijven aan jeugdromans en literaire thrillers en de andere

genres. Ook is er een verschil tussen de waardering voor poëzie en proza.

Genre N op 
havo

N op 
atheneum

N op 
gymnasium

Gemiddeld
cijfer

Jeugd-
roman

280 120 16 7.16

Literaire
thriller

346 175 18 7.23

Non-
fictie

287 196 32 7.05 (7.06)*

Poëzie 351 721 191 6.10 (6.44)

Proza 5236 5671 1282 6.78 (6.81)

Toneel 152 428 125 5.86 (6.34)



Adolescenten en lezen

Positieve associaties Negatieve associaties
Ontspanning
Empathie

Tijdrovendheid
Inspanning

Leerzaamheid
Opwinding

Weinig aanmoediging
Duur

Ontsnappingsmogelijkheid
Sociaal kapitaal

Niet cool
Verloren gewoonte



Uit: C. Stalpers, De leeswereld van jongeren en
jongvolwassenen (Amsterdam, 2020)
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Leesmotivatie: theorievorming



ARCS en de praktijk van leesbevordering
• Attention:

- Trek de aandacht van jongeren door te spelen met het imago van lezen
- Trek de aandacht van jongeren door aan te sluiten bij de leefwereld van 
jongeren

• Relevance:
- Leg uit wat jongeren eraan hebben om te lezen
- Zorg voor autonomie en keuzeruimte
- Maak lezen een ‘middel’ voor een ander doel – denk in bredere pakketten
waarvan lezen een onderdeel is

• Confidence:
- Monitor of jongeren het niveau van een tekst aankunnen en geef ze daar
ook zelf een rol in. Geef ook complimenten.
- Werk met exemplars: succesverhalen van jongeren die meer zijn gaan
lezen

• Satisfaction:
- Creëer veel sfeer en geef jongeren een stem
- Werk met beloningen



Opdracht: in breakout-rooms

Groepen van 4 personen, 30 minuten

1. Stel julliezelf aan elkaar voor aan de hand van een good practice. Wat is 
een activiteit / praktijk in jouw werk als leesbevorderaar waar je trots op 
bent? 

2. Kunnen jullie als groep identificeren waarom deze good practices goed
werken, op basis van de hiervoor besproken theorie?

3. Zijn er elementen in de theorie die je zojuist gehoord hebt, waarvan jullie
denken dat jullie er nog te weinig mee doen in jullie praktijk als
leesbevorderaar? Wat zouden jullie kunnen ondernemen om dat aspect 
meer ruimte te geven?



Terug uit de breakout-room: twee polls

• Vraag 1: Op welke van de elementen uit het ARCS-model speel jij het 
sterkst in als je jongeren probeert te motiveren voor lezen?

A. Attention (aandacht trekken)
B. Relevance (belang verduidelijken)
C. Confidence (vertrouwen geven)
D. Satisfaction (voldoening schenken)

• Vraag 2: Op welke van de elementen uit het ARCS-model speel jij het 
minst sterk in als je jongeren probeert te motiveren voor lezen?

A. Attention (aandacht trekken)
B. Relevance (belang verduidelijken)
C. Confidence (vertrouwen geven)
D. Satisfaction (voldoening schenken)



Vragen?

• j.dera@let.ru.nl

mailto:j.dera@let.ru.nl

