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LEZEN IS BELANGRIJK. 
-> GEEF EEN SCORE OP TIEN!



IK BEN ZELFZEKER OVER 
MIJN LEESLESSEN. 

-> GEEF EEN SCORE OP TIEN!



ANDERSTALIGE LEERLINGEN
LEZEN GRAAG. 

-> GEEF EEN SCORE OP TIEN!



JE VERWACHTINGEN
OVER DE WORKSHOP IN 

ÉÉN WOORD.





De eerste les

■ Lezen is meer dan lezen 

■ Prikkel je leerlingen 

■ Neem het niet te serieus 

■ Denk outside the box 



Wie zijn we?

www.overhaald.wixsite.com/website

overhaald@outlook.com
@overhaald

http://www.overhaald.wixsite.com/website


Wie heeft jullie overhaald
om te lezen en hoe?





- Leesopdracht

- Homogene groepen naar 

moedertaal
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De tweede les

■ Dé OKAN-leerling bestaat niet.

■ Er bestaat te weinig leesmateriaal

voor een doelgroep die wel graag 

leest. 



Literatuur? 
Seriously?

Veel geblaat voor weinig wol!



Waarom boeken?

- gebruikt om SES te meten

- correlatie met leerprestaties

- cultureel kapitaal



Vrijwillig boeken lezen voor het plezier zorgt voor betere punten voor: 

– Taal 

– Wiskunde 

– Wetenschappen 

– Geschiedenis 

Leerlingen met veel boeken thuis doen het beter 

in het hoger onderwijs. 

https://overhaald.wixsite.com/website


Waarom boeken?

- gebruikt om SES te meten

- correlatie met leerprestaties

- cultureel kapitaal

- kinderen vergeten uitdagen, je verwachtingen verlagen is de 

basis van sociale ongelijkheid 

- self-fulfilling prophecy





“Er bestaat een vooroordeel ten 
opzichte van het leesgedrag van 

anderstaligen.”

Onderzoek – 1ste conclusie



“Er bestaat een vooroordeel ten opzicht van het leesgedrag van 
anderstaligen.”

- Leerkrachten geven aan dat 

leerlingen niet graag lezen. 

- De grootste groep van de 

leerlingen leest wel graag. 

- Ze lezen literaire kleppers.

- Extra hindernis ≠ niet graag lezen 

ja

46%

neen

20%

soms

34%

Lees je graag? – anderstalige leerlingen



“Er heerst literaire discriminatie 
in het huidige onderwijs.”

Onderzoek – 2de conclusie



“Er heerst literaire discriminatie in het huidige onderwijs.”

- Overheid & uitgevers lijken het 

te hebben opgegeven.

- Literatuuronderzoek: veel 

minder met ontspannende, 

literaire teksten in bso & OKAN

- 74% ziet het nut van literatuur 

in OKAN in.

ja

74%

neen, nooit

20%

ik schrijf zelf

teksten

6%

Gebruikt u literaire teksten? 



- Focus op functioneel lezen

- Onderzoek leesplezier: betere taalontwikkeling

- Nieuwe eindtermen

→ Nood aan leesmateriaal

“Er heerst literaire discriminatie in het huidige onderwijs.”



“De bso-handboeken zijn onvoldoende 
voorbereid op de grote instroom van 

laagtaalvaardigen uit OKAN op vlak van 
leesonderwijs.”

Onderzoek – 3de conclusie



“De bso-handboeken zijn onvoldoende voorbereid op een grote 
instroom van laagtaalvaardigen uit OKAN op vlak van 

leesonderwijs.”

- Geen verschillende leesniveaus

- Op vlak van thema’s te weinig differentiatie

- Interesses allochtonen ≠ interesses autochtonen 

➔ Nood aan differentiatie!



“Er is een duidelijke vraag van het werkveld 
naar taalmateriaal op maat gemaakt van 

laagtaalvaardige leerlingen.”

Onderzoek – 4de conclusie



“Er is een duidelijke vraag van het werkveld naar taalmateriaal 
op maat gemaakt van laagtaalvaardige leerlingen.”

- Enquête en interview OKAN-leerkrachten

- Infantiele teksten

- 2 belangrijke voorwaarden:

➔ Geschreven op niveau

➔ Inhoud sluit aan bij leefwereld



1) “Er bestaat een vooroordeel ten opzicht van het leesgedrag van 

anderstaligen.”

2) “Er heerst literaire discriminatie in ons huidig onderwijs.”

3) “De bso-handboeken zijn onvoldoende voorbereid op de grote instroom 

van laagtaalvaardigen uit OKAN op vlak van leesonderwijs.”

4) “Er is een duidelijke en wanhopige vraag van het werkveld naar 

taalmateriaal op maat gemaakt van laagtaalvaardige leerlingen.”



- Vier conclusies, vier problemen, één oplossing

➔ Gedifferentieerd taalmateriaal vinden voor 

laagtaalvaardige leerlingen



NAAR DE BIB!



https://overhaald.wixsite.com/website


- Laagtaalvaardige leerlingen overhalen



- Laagtaalvaardige leerlingen overhalen

- Omgeving overhalen



https://overhaald.wixsite.com/website


https://overhaald.wixsite.com/website


Hoe laat je 
leerlingen 
effectief lezen?



Hoe kreeg jij leeslessen 
in het middelbaar?



Hoe geef je nu zelf 
leeslessen?



- Begrijpend lezen is meer dan enkel lezen

- Niet evalueren, maar leren!

- Onderzoek in opdracht vlor

- Sleutels voor een effectieve leesdidactiek



Interactief voorlezen 

■ Voorlezen 

■ Maak het gezellig

■ Stilstaan voor vragen, gesprekken, creatieve oefeningen 

■ De leerlingen evenveel aan het woord als de voorlezer

■ De leerlingen worden verteller van het verhaal

■ Maak transfers naar de leefwereld van de leerlingen





Vijf gouden tips



1. Laat de laagtaalvaardige leerlingen uitdagende

teksten lezen.

2. Lees interactief voor.

3. Differntieer in inhoud en leesniveau

4.  Vergeet de klassieke leesles. Ga in gesprek. Denk aan

de bredere context

5. Laat je overhalen




