
Leesbevordering: Hoe word jij een influencer?

“Ik houd niet van lezen.”

Zondag met Lubach, 27 september 2020 Talkshow M, 26 oktober 2020

https://youtu.be/lelWCw3GmSo?t=131


Waarom niet?

Waarom zou je lezen?

•Ontspanning: vermaakt worden
•Nieuwsgierigheid naar onderwerp
•Kennis uitbreiden
• Inleven in een ander
• Leesvaardigheid verbeteren
•Ervaringen delen (erbij horen)

http://www.youtube.com/watch?v=lelWCw3GmSo&t=131


Leesmotivatie
• Wil ik een goede lezer zijn en waarom?
Leesdoelen verhelderen helpt!

• Kan ik een goede lezer zijn?
Spreek vertrouwen uit

• Vrijheid om te kiezen wat je leest
Veel boekpromotie!

• Verbonden voelen met anderen
Vertel over je eigen ervaringen

Roel van Steensel, VU | Maarten Vansteenkiste, Universiteit Gent | Erna van Koeven & Anneke Smits – Rijke Taal (2020)

Voorbeeldje!



Leuk, maar #hoedan?!

•Hoe weet ik welke boeken bij 
de leerlingen passen?

•Hoe presenteer ik de boeken 
op een aantrekkelijke manier?

•Hoe weet ik welke boeken er zijn?

Welke boeken 
moet ik dan 
aanreiken?



Wat willen kinderen lezen?

Top 5 meisjes 
Grappige boeken 
Dieren 
Griezelen 
Vriendschap 
Sprookjes 

Top 5 jongens 
Grappige boeken
Sport 
Griezelen 
Dieren 
Oorlog 

https://www.sardes.nl/publicatie/Rapport_Cijfers_meningen_over_lezen

Boeken kiezen op interesse

leesbevorderingindeklas.nl/tiplijsten



Series lezen

Verschillende boeksoorten



Boeksoorten en series

Boekentips: Leesbevordering in 
de klas (Facebook)

Boekentips: Jeugdbieb.nl

Sluit aan bij de
lesstof of actualiteit

leesbevorderingindeklas.nl

tijdschriftmeertaal.nl



Voorbeeldje!

Voorbeeldje! - De middeleeuwen
Oh ja, dit boek gaat wel over de pest, maar 
speelt zich af in de 17e eeuw… NIET in de 
middeleeuwen dus!



Hoe presenteer ik 
de boeken?

Wat is er veel te lezen!



Voorbeeldje!

Boekpromotie 
met voorleesfragment

leesbevorderingindeklas.nl/
artikelen/kinderjury-2018



Voorbeelden uit de praktijk

Zie voorlezen niet alleen als leuk 
tussendoortje, maar als léstijd!
leesbevorderingindeklas.nl/
artikelen/voorlezen-in-de-bovenbouw/

Wat is een goed voorleesboek?
leesbevorderingindeklas.nl/artikelen/
is-goed-voorleesboek/

Voorlezen!



Boek als lesstof

Prikkelende activiteiten

bit.ly/boekenstoelendans

bit.ly/boeken-lestips

https://www.canonvannederland.nl/nl/page/136754/theaterlezen-over-toen
https://www.facebook.com/jongerenboekensite/videos/3927541643939681/


Hoe weet ik welke 
boeken er zijn?

Volg een blogger, vlogger, 
podcast of website

facebook.com/leesbevorderingindeklas

wijsmettaal



• Verdiep je in de leerlingen
• Spreek vertrouwen uit
• Geef het goede voorbeeld
• Gebruik kinderboeken in je lessen

Jij bent een influencer!


