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• Alle boeken die leerlingen willen lezen zouden moeten worden geaccepteerd, want dan gaan ze misschien lezen en het zelfs leuk vinden.

• Meer boeken lezen en minder 'begrijpend lezen'. Door de focus op begrijpend lezen heeft niemand meer zin om een boek op te pakken. 

• Meer boeken op de lijst zetten die voor pubers ook echt leuk zijn om te lezen in plaats van dat er alleen gelet wordt op of het boek 
 ingewikkeld genoeg is. 

Mede mogelijk gemaakt door:

Leesvaardigheid
Harry Potter, Nora Roberts of.. toch liever geen boek. Volgens allerlei onderzoeken lezen 
leerlingen steeds minder. Inmiddels heeft een deel van de leerlingen ook meer moeite om 
een tekst te begrijpen. Maar waar ligt dat aan? Vinden leerlingen het nog wel leuk om te 
lezen? En wat kan er op school veranderd worden om lezen leuker te maken? We vroegen 
het ze! 

Deze suggesties hebben jullie hoe lezen op school leuker gemaakt kan worden
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… lees ik minder in
vergelijking met de

basisschool

… lees ik evenveel in
vergelijking met de

basisschool

… lees ik meer in
vergelijking met
de basisschool

62%53% 30%22% 8%25%
0

10

20

30

40

50

Sinds ik op de middelbare school
zit...

6

Meisjes

6,33

Jongens

4,84

Non-binair

5,8
0

1

2

3

4

5

7

Welk rapportcijfer geef je voor het plezier
dat jij hebt in lezen?
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In hoeverre begrijp je de volgende teksten?  

Ik merk dat ik buiten school wel eens 
teksten niet goed begrijp
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Ik heb moeite om de teksten van 
verschillende vakken op school te
begrijpen
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Hoe beoordeel je het vak Nederlands
op basis van de volgende stellingen? 
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Het is een leuk vak
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Het vak helpt mij mijn
leesvaardigheden te

verbeteren

Ik heb hier iets aan
voor de toekomst

Ik moet moeite doen
om een voldoende te

halen voor Nederlands
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Ik vind andere
vakken veel nuttiger
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Ik vind het vervelend
dat lezen verplicht is

voor het vak Nederlands

Zou je meer plezier hebben in lezen als je zelf de boeken
mocht uitkiezen die je voor het vak Nederlands kan lezen?

Nee, dat zou voor 
mij niets uitmaken

19%

Ja, ik zou dat
veel leuker vinden

81%

• Meer tijd geven om te lezen in de klas tijdens de les Nederlands. Voor sommige leerlingen gaat lezen dan beter dan thuis.

De meerderheid van de leerlingen leest minder op
de middelbare school in vergelijking met de basisschool.
Vooral in de onderbouw lezen leerlingen minder ten 
opzichte van toen ze op de basisschool zaten. Een 
interessante vervolgvraag zou zijn waarom Ieerlingen in 
hun middelbareschoolfase minder gaan lezen. 

Nederlands

Gemiddelde

23%
22%

55%

Leerlingen hebben over het algemeen maar weinig plezier in lezen. 
Het rapportcijfer dat leerlingen geven voor het plezier in lezen is erg 
laag. Jongens, havo- en vmbo-leerlingen geven hiervoor zelfs 
gemiddeld een onvoldoende. 

Ongeveer de helft van de leerlingen heeft moeite om teksten op school
te begrijpen. Ook een groot deel van de havo- en vmbo-leerlingen heeft 
moeite om een tekst buiten school te begrijpen. Zij hebben hier gemiddeld 
meer moeite mee dan vwo-leerlingen.  

Leerlingen geven gemiddeld een onvoldoende als rapportcijfer voor hoe leuk ze het vak Nederlands vinden. Vwo-, havo- en 
praktijkleerlingen geven zelfs een zware onvoldoende. Ook vinden leerlingen dat het vak Nederlands onvoldoende helpt om hun 
leesvaardigheden te verbeteren. Leerlingen van het praktijkonderwijs vinden dat ze het meest hebben aan het vak Nederlands 
voor hun toekomst. Vwo-leerlingen het minst. Het merendeel van de leerlingen vindt andere vakken nuttiger dan het vak 
Nederlands. Het verschilt per niveau of leerlingen het vervelend vinden dat het vak Nederlands verplicht is. Praktijkleerlingen 
vinden dit het meest vervelend. Al met al valt er nog veel te winnen om het vak Nederlands leuker en leerzamer te maken.

Maar liefst 81% van de leerlingen zou meer plezier hebben in lezen als ze zelf boeken 
mochten uitkiezen voor het vak Nederlands!  
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