
Rijke teksten 
maken rijke lezers

DRENTS LEESOFFENSIEF

educatie@dnk.nl



Intensieve 
samenwerking 
Pabo & Bieb 

 Pabo studenten zijn de leesbevorderende 
leerkrachten van de toekomst

 Kennismaken met jeugdliteratuur en de 
jeugdbibliotheek
 Reallife vraagstukken | DBE
 Open boek Pabo | Vol van Lezen



Onderwijs-
arrangementen en 
Beroepsproducten

 Kinderboekenweek activiteiten
 Voorleeskaravaan bij migratiegezinnen
 Bereslimme Boekenkoffers 2.0
 Leesplezier in gr 3 & 4 met Tijgerlezen
 Themacollecties Lees je rijk!



Samenwerking (taal)docenten en 
leesmediaconsulenten in Assen

 Altijd in gesprek/uitwisselen ontwikkelingen en tips
 Nieuwe jeugdboeken, websites, onderzoeken, publicaties

https://taalunie.org/actueel/297/rijketekstenorg-zet-eerste-stapjes


Alarmbellen > 
Leesoffensief 

Bieb

School 

Pabo

We doen niet genoeg/het juiste…?

Handen ineen slaan
Pabo   - Bieb   - School

Aanpak/programma’s ontwikkelen 
met wél het gewenste effect.

 Jeugdliteratuur/lezen in alle vakken

 Begrijpend lezen met jeugdliteratuur

 Thematische werken met rijke teksten



Gezamenlijk aanbod bieb & pabo

Leescirkel van Aiden Chambers        >   >   >   >   >

 Tijgerlezen in gr 3 en 4
 Boeken beschikbaar en toegankelijk na introductie
 Tijd voor lezen: dagelijks i.p.v. AVI lezen
 Praten en werken over leeservaringen

 Lees je rijk! in gr 5 t/m 8
 Ruime collectie rond breed thema op basis van diverse perspectieven
 Dagelijks 30 min vrij lezen i.p.v. begrijpend lezen methode
 Uitwisselen van leeservaringen en schrijven/presentaties over het thema



Wat doen we op De Eekhorst?

Met studenten
 Studenten lezen 30 boeken per jaar
 Verplichte keuzelijst jeugdliteratuur
 Kiezen voor kwaliteit

 Minor Jeugdliteratuur – 30 EC = half jaar
inclusief Open boek Pabo – Opleiding leescoördinator



Wat doen we voor het werkveld?

Voor het werkveld
 Vol van lezen – Opleiding Specialist Jeugdliteratuur

 https://www.lezen.nl/opleiding/vol-van-lezen/

 RAP – Nascholing Rijke taal / Leesplezier / Actueel 
kinderboekenaabod

 Sander.veenema@nhlstenden.com

 Samenwerken in Real Life Vraagstukken
 Sander.veenema@nhlstenden.com

15 juni Thema-avond 
Leesplezier in groep 3 en 4

Presentatie project Tijgerlezen

Lezing Edward van de Vendel

Waar? Pabo De Eekhorst Hoe laat? 19:00 uur

https://www.lezen.nl/opleiding/vol-van-lezen/
mailto:Sander.veenema@nhlstenden.com
mailto:Sander.veenema@nhlstenden.com


Contact

 Klarina Siebering – Lees- mediaconsulent DNK
k.siebering@dnk.nl

 Sander Veenema – Docent Taal Pabo De Eekhorst, NHL Stenden
Sander.veenema@nhlstenden.com

mailto:k.siebering@dnk.nl
mailto:Sander.veenema@nhlstenden.com


Quotes
Niemand leert begrijpend lezen uit een boek of van een app. 
Lezen leer je in gesprek met een ervaren lezer
© Tjalling Brouwer, Praxis bulletin, nov 2021

Er is wetenschappelijk bewijs geleverd dat kinderen beter gaan 
lezen als ze het maar vaker doen zonder dat ze telkens een 
tussenstop moeten maken voor opdrachtjes en meerkeuzevragen. 
Het werkt allemaal leesafremmend in plaats van leesbevorderend. 
© Bibi Dumon Tak, Albert Verwey lezing, jun 2021

Lezen is niet bedoeld om leesstrategieën aan te leren, 
maar om kennis te nemen van de inhoud van teksten. 
Dus . . . rijke teksten, directe instructie en 
doelgerichte kennisopbouw.
© Marcel Schmeier, twitter, okt 2021

Geef liever helemaal geen les in begrijpend lezen, maar 
lees met je leerlingen rijke teksten bij de zaakvakken 
(algemene kennis) en kwalitatief hoogwaardige 
jeugdliteratuur in de taallessen (literatuurkennis).
@onderwijsgek, twitter, jan 2022
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