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Toelichting advies Lees!



Karin Westerbeek (Onderwijsraad)



Expertraad

Bestuur, 

wetenschap en 

praktijk 

vertegenwoordigd



Adviesvragers

Regering 

(bewindslieden 

OCW)

Tweede Kamer

GemeentenEerste Kamer



Aanleiding tot het advies:

Jongeren lezen minder, minder goed 

en met minder plezier



Adviesvraag Ministers van OCW aan de 
Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur:

Wat moet er gebeuren om jongeren meer 
en beter te laten lezen?



• Waarom twee raden?

• Werkwijze



Bevindingen:

• Het diepe lezen wordt niet voldoende gestimuleerd in 

het onderwijs en daar buiten

• Aandacht voor leesmotivatie beperkt

• Initiatieven vooral kortdurend en ad hoc

• Leraren beperkte kennis en tijd

• Bibliotheken onvoldoende in staat om krachtige 

ondersteuning te bieden

• Jongeren die het ‘t hardst nodig hebben blijven 

verstoken van stimulering



Onderzoek Sardes



Bevindingen onderzoek 
Sardes

• Leesbevordering sterkst in onderbouw 
basisschool

• Risicogroepen: jongens, vmbo, mbo

• Leraren onvoldoende op de hoogte van 
effecten van lezen

• Te weinig aandacht voor kwaliteit in 
leesbevordering

• Ouders laten het ook afweten zodra kinderen 
kunnen lezen



Rode draad Sardesonderzoek:

het juiste boek is cruciaal

• Leerlingen in alle leeftijdsgroepen geven 
aan lezen wel leuk te vinden “als het maar 
een goed boek is”.

• Jason (groep 7): “Een boek duurt zo lang. 
Als het een spannend boek is, dan vind ik 
het wel leuk. Ik wil boeken lezen die lijken op 
De waanzinnige boomhut.”  



Advies:

Start een leesoffensief



Aanbevelingen

• Rijksoverheid: voer een krachtig samenhangend 
leesbeleid

• Uitgeverijen, schoolbesturen, bibliotheken: zorg voor 
een rijk leesaanbod

• Scholen en bibliotheken: breng een leescultuur tot stand



Voer een krachtig leesbeleid

Overheid:

• Structurele investeringen

• Leesmotivatie als vast onderdeel van het curriculum

• Iedere gemeente een goede bibliotheek



Zorg voor een rijk leesaanbod

Uitgeverijen, boekhandels, bibliotheken en schoolbesturen:

• Zorg voor aanbod dat aansluit bij de interesses van 
verschillende jongeren

• Zorg dat het aanbod ook wordt benut; haal boeken en kennis de 
school in



Breng een leescultuur tot 
stand

Scholen en bibliotheken:

• Werk goed samen

• Zorg voor goedgeschoolde leesspecialisten en leesbevorderaars 
op scholen

• Elke school een goede bibliotheek

• Maak van elke school een centrum voor leesbevordering



Doorwerking

Veel aandacht uit bibliotheekwereld 

Inmiddels veel lokale leesoffensieven

Veel aandacht in de media, zeker in relatie 

tot PISA-resultaten.

Reactie minister aan de Tweede Kamer: 

• Leesoffensief gaan we doen

(maar geen extra middelen…)



k.westerbeek@onderwijsraad.nl
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