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Lezen is leuk! … Maar hoeft het niet? Dan doe ik het liever niet! 
Leesvoorkeurenonderzoek naar leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 16 
 
 
Kinderen moeten leeskilometers maken. Lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling en de 
woordenschat. Lezen is ontspannend. Lezen geeft inzicht in jezelf en in anderen. Dankzij 
jeugdliteratuur kunnen jongeren onder andere deze vaardigheden leren. Literatuuronderwijs is een 
belangrijk onderdeel in het vak Nederlands en wat ons betreft niet weg te denken. Maar hoe kunnen 
we literatuuronderwijs zo vormgeven dat jeugdboeken voor jongeren iets kunnen betekenen? Hoe 
kunnen we jongeren plezier laten beleven aan het lezen van jeugdboeken en literatuuronderwijs? 
Om hier antwoord op te kunnen geven, hebben we onderzoek gedaan naar het leesgedrag van 
jongeren en hun leesvoorkeuren. We hebben diverse artikelen gelezen en een enquête opgesteld, 
gericht op het leesgedrag en de leesvoorkeuren onder jongeren. De resultaten van dit 
praktijkonderzoek hebben we vergeleken met de resultaten van het literatuuronderzoek om zo te 
komen tot een mediatheek voor scholieren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. 
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Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 

 

 
Doelstelling onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is vaststellen wat de leesvoorkeuren zijn van jongeren tussen de 12 en 16 
jaar. Aan de hand van de resultaten van ons literatuur- en praktijkonderzoek stellen wij vervolgens 
een mediatheek samen van tachtig jeugdboeken die aansluiten bij de leesvoorkeuren van de 
jongeren. 
 
 

Centrale vraag 
Wat zijn de leesvoorkeuren van jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar en welke factoren zijn 
daarbij bepalend? 
 
 

Deelvragen 
Wat zijn de leesgewoonten van jongeren?  
Wat is de leesmotivatie van jongeren? 
Waar liggen de leesinteresses van jongeren?  
Op welke manier kan het leesplezier van jongeren toenemen? 
Welke verschillen in leesvoorkeuren zijn er tussen allochtone en autochtone leerlingen?  
Welke verschillen in leesvoorkeuren zijn er tussen meisjes en jongens?  
Welke verschillen in leesvoorkeuren zijn er tussen de verschillende niveaus binnen het voortgezet 
onderwijs?  
 
 

Hypothesen 
1. Of jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar boeken lezen in hun vrije tijd, wordt voor een 

groot deel (zowel positief als negatief) beïnvloed door ouders en school. 
a. Als jongeren thuis niet voorgelezen zijn en niet gestimuleerd worden om te lezen, 

dan lezen zij minder in hun vrije tijd.  
b. Jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar die slechts boeken lezen omdat het moet 

voor school, beleven geen plezier aan lezen. 
c. Meer aandacht voor leesvoorkeuren en boekenkeuzes op school werkt stimulerend 

voor het leesplezier. 
d. Het op school controleren van de gelezen boeken via het gebruikelijke leesverslag, 

vermindert leesplezier. 
2. Autochtone leerlingen lezen meer en staan positiever tegenover lezen en leesonderwijs dan 

allochtone leerlingen. 
3. Meisjes en jongens hebben verschillende leesvoorkeuren. 
4. Leerlingen met een hoger onderwijsniveau beleven meer plezier aan lezen dan leerlingen 

met een lager onderwijsniveau. 
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Onderzoeksopzet  
 

Doelgroep 
Jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar uit het vmbo-t/havo/vwo. 
 

Aanpak 
 

1. We verzamelen gegevens over het leesgedrag en leesvoorkeuren van jongeren. Hiervoor 
bestuderen we verschillende artikelen en vormen zo een zo breed mogelijk beeld (zie bijlage 
1: bronvermelding). De onderzoeksresultaten vatten we samen en worden verderop in dit 
verslag gerapporteerd. 
 

2. We zetten een enquête uit waarin we vragen naar het leesgedrag en de leesvoorkeuren 
onder jongeren. De enquêtes worden tijdens de les Nederlands in de brugklas op vier 
scholen afgenomen. We kiezen er bewust voor de enquête op papier af te nemen, omdat we 
hiermee controle kunnen behouden op het invullen ervan en teruggave. We beseffen dat dit 
een tijdrovende bezigheid is.  
De scholen zijn niet willekeurig gekozen. Maar vertegenwoordigen wel de Rotterdamse 
bevolking. Omdat we onder andere kijken naar schooltype, sekse en achtergrond ouders1, 
hebben we gezorgd voor een evenredige verdeling in die groepen. 
 
 

 Wolfert Tweetalig  vwo   leerjaar 1 

 Calvijn Maarten Luther  vmbo –t/ havo   leerjaar 1  

 Calvijn Juliana    vmbo-t   leerjaar 2 

 Hofstad Mavo    vmbo-gt   leerjaar 3 
 

De gegevens uit deze enquête worden geanalyseerd en verderop in dit verslag 
gerapporteerd. 
 

3. We vergelijken de resultaten van het literatuuronderzoek met het praktijkonderzoek. We 
kijken naar opvallende overeenkomsten en verschillen. Op basis van de 
onderzoeksresultaten richten wij onze mediatheek in.  
 

4. We blikken terug op ons leesvoorkeurenonderzoek en evalueren onze werkwijze en 
taakverdeling. Deze evaluatie koppelen we terug in de presentatie. 
 

 
 

                                                 
1
 Als de achtergrond van één van de ouders niet Nederlands is, definiëren wij dit in dit onderzoek als allochtoon. Veel 

voorkomende achtergronden hebben we als één aparte achtergrond beschouwd. Dit zijn Turks, Marokkaans, Surinaams, 
Antilliaans en Nederlands. De groep ‘overige allochtonen’ bestaat uit respondenten dat slechts één keer voorkwam, zoals 
Nigeria, Verenigde Staten, Hongkong en China. 
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Schematische weergave 
 
Naar aanleiding van deze hypothesen en theoretisch vooronderzoek komen wij tot de volgende 
veronderstellingen over de werkelijkheid/situatie. 
 

 
Afbeelding 1.1: schematische weergave van veronderstellingen over de werkelijkheid/situatie 
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Fasering en taakverdeling 
 

Week/ data: Stap + beschrijving: Taak: Verantwoordelijke: 

    

Week 2  brainstorm over het 
onderzoeksopzet en 

mediatheekopzet  

Allen 

Week 2/3  opstellen plan van aanpak 
leesvoorkeurenonderzoek  

Marijana en Sanne 

Week 2/3  aanvullen plan van aanpak 
leesvoorkeurenonderzoek 

Allen 

Week 2/3  mediatheek ontwerpen en 
indeling verwerken 

Marcel 

Week 2/3  vakliteratuur over 
leesvoorkeuren zoeken, 

bestuderen en 
samenvatten 

Allen 

Week 2/3 Stap 1: Literatuuronderzoek conclusies 
literatuuronderzoek 

formuleren 

Maarten 

Week 3  conclusies 
literatuuronderzoek 

aanvullen 

Allen 

Week 3/4 Stap 2: Het opstellen van de 
enquête 

opstellen van de enquête 
(voor praktijkonderzoek) 

Marijana 

Week3/4  aanvullen van de enquête Sanne, allen 

Week 3/4  spreadsheets en tabellen 
aanmaken voor analyse 

Marijana 

Week 5 Stap 3: Het afnemen en 
verwerken van de enquête 

afnemen van de enquête in 
de klas 

Ieder groepslid in de 
eigen klassen 

Week 6  verwerken van de 
enquêtegegevens 

Ieder groepslid voor de 
eigen klassen 

Week 6  analyseren 
enquêtegegevens 

Marijana en Sanne 

Week 6/7  rapportage schrijven 
analysegegevens 

Sanne 

Week 6/7  mediatheek aanpassen aan 
uitkomsten onderzoek 

Marcel 

Week 7/8 Stap 4: Het vergelijken van het 
literatuuronderzoek met het 
praktijkonderzoek 

Het vergelijken van het 
literatuuronderzoek met 

het praktijkonderzoek 

Maarten, allen 

Week 8 Stap 5: Het evalueren van 
onderzoek en het eindproduct 
 

 Marcel, 
Marijana en Sanne  

Week 9 Het inleveren van het 
leesvoorkeurenonderzoek 

 Marijana en Sanne 

Week 10 - 20  resterende boeken lezen 
afgestemd op het 

onderzoek en recensies 
schrijven   

Allen 

Week 10 - 20  mediatheek bijwerken en 
zorgen voor consistentie 

Marcel en Maarten 
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Hoofdstuk 2 Literatuuronderzoek 
 
Het vak Nederlands heeft onder andere de taak om leerlingen in aanraking te brengen met fictie. 
Met fictieonderwijs kun je leesplezier echter niet afdwingen, maar hooguit belangstelling voor fictie 
wekken en stimuleren bij leerlingen.  
 
 

Leesgewoonten  
De leesgewoonten van jongeren staan onder druk. Werd in 1975 nog ongeveer twintig procent van 
de vrije uren thuis gelezen, in 1990 was dat percentage onder de jeugd tot 11 procent gedaald. De 
televisie werd vooral als schuldige aangewezen. Tegenwoordig worden ook de computer en 
activiteiten buitenshuis als oorzaken genoemd dat jongeren minder zijn gaan lezen. Toch blijkt 70 
procent van de jongeren lezen als een prettige bezigheid te ervaren.  
 
Verschillen in leesgewoonten bestaan er tussen allochtonen en autochtonen. Allochtone leerlingen 
hebben thuis minder kunnen profiteren van culturele praktijken thuis wat het lezen betreft. 
Daartegenover hebben allochtone jongeren vaak een positievere instelling ten opzichte van lezen en 
literatuur. Ook de voorkeuren blijken nogal te verschillen. Wel is het zo dat de allochtone leerlingen 
gestaag werken om hun achterstand weg te werken. 
 
Andere verschillen in leesgewoonten zijn er tussen meisjes en jongens. Uit onderzoek is gebleken dat 
meisjes langer geboeid kunnen lezen en dat ze op een andere manier gemotiveerd zijn om te lezen. 
Ook de eerder genoemde afname van het lezen van jongeren in het algemeen geldt vooral voor 
jongens. Wanneer de onderzoeksgegevens uit 1993 en 2000 met elkaar vergeleken worden, valt op 
te maken dat meisjes zo'n 6 procent minder zijn gaan lezen en jongens in die tijd zo'n 15 procent 
minder (Nienke de Vries, 2007). 
 
 

Leesmotivatie 
Voordat kinderen op school leren lezen, kunnen de ouders al een flink steentje bijdragen. Stichting 
Lezen vindt het een goed teken dat ze dat vaker blijken te doen. Nederlandse ouders zijn volgens het 
PIRLS onderzoek -een onderzoek naar lees- naar leesprestaties van 9- en 10-jarigen, gepubliceerd 
door Stichting Lezen (2012)- het afgelopen decennium meer aandacht gaan besteden aan geletterde 
activiteiten, zoals boeken lezen met hun kind, woordspelletjes spelen en letters of woorden 
schrijven. Ook onderzoek door Leesmonitor Leesvaardigheid (2011) heeft geconcludeerd dat de 
geletterdheid en leesmotivatie van kinderen voor een groot deel afhangt van de ouders. Kinderen 
van ouders die veel lezen en voorlezen, lezen zelf meer aangezien zij het leesgedrag van hun ouders 
kopiëren.  
 
Desondanks vinden Nederlandse leerlingen lezen niet erg nuttig. Uit het PIRLS onderzoek is gebleken 
dat Nederland op de ranglijst voor 'leesmotivatie' slechts drie landen achter zich laat. De leerlingen 
menen dus over het algemeen niet dat het lezen van fictie nuttig is, maar vinden het gemiddeld 
genomen wel leuk. Ze vinden ook dat ze het zouden moeten doen en ze hebben voldoende 
mogelijkheden om hun leesgedrag te realiseren. Het merendeel van vmbo-leerlingen bijvoorbeeld, 
vindt lezen wel een plezierige bezigheid. Echter, veel van die leerlingen vinden lezen tegelijkertijd 
ook vermoeiend, vermoedelijk door een tekort aan leeservaring.  
 
Leerlingen die wel frequent lezen, lezen vaker voor stemmingsregulatie en weten daarmee het lezen 
vaker en vaardiger in te zetten als instrument voor stemmingsregulatie en stemmingsbehoud, zo 
bleek uit het onderzoek van Bonset en Braaksma (SLO, 2008). 
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Wel is het voor ons onderzoek een punt van zorg dat jongeren die al regelmatig een boek lezen in 
hun vrije tijd, in een ‘leesdip’ terecht kunnen komen door het verplichtende karakter en de vormen 
van fictieonderwijs in de onderbouw. Leerlingen een boek laten lezen en daar een verplicht verslag 
over laten maken, is nog steeds de meest voorkomende vorm van fictieonderwijs. Bovendien worden 
jongeren die geen leesgewoonten hebben ontwikkeld, op deze manier niet gestimuleerd om voor 
hun plezier een boek te pakken. Een docent kan daar echter ook een meer zinvolle inhoud aan 
geven. Onder andere Stichting Lezen, maar ook Helge Bonset geeft in zijn boek Nederlands in de 
onderbouw (2010) verschillende oplossingen uit de praktijk.  
 
 

Leesinteresses  
Boekliefhebbers hebben een sterkere behoefte aan fantasie, kennis en reflectie (persoonlijkheid). 
Leerlingen lezen bij voorkeur spannende humoristische verhalen waar veel in gebeurt. Verder lezen 
ze graag over de liefde en over zaken die met het eigen leven te maken hebben. Niet erg populair zijn 
dierenverhalen en brievenboeken.   
 
De complexiteit van de boekenkeuze van leerlingen in havo en vwo hangt samen met het 
opleidingsniveau van de ouders, en in de lagere klassen ook met het geslacht: meisjes lezen in lagere 
klassen complexere boeken dan jongens. Veel lezen heeft geen invloed op de complexiteit van de 
boekenkeuze (Laarakker, 2002). 
 
Van de verschillende bronnen van fictie en non-fictie zijn speelfilms, popmuziek op televisie en 
stripboeken gemiddeld genomen het meest in trek bij leerlingen. Stripboeken, dunne of dikke 
boeken met een echt gebeurd verhaal en studieboeken worden het meest gewaardeerd. Ook 
gedichten (humoristisch en niet te moeilijk) worden gemiddeld positief gewaardeerd. Negatief 
denken de leerlingen over klassieke muziek en politiek in de krant of op televisie, moeilijke 
gedichten, culturele of wetenschappelijke bijlagen van de krant, toneel op televisie of in een boek en 
dans of ballet. 
 
 

Leesplezier 
Het leesplezier blijkt toe te nemen als mensen het verhaal kunnen betrekken op zichzelf, op anderen 
en op de omringende wereld (reflectie). Het leesplezier neemt ook toe naarmate mensen beter in 
staat zijn om over het verhaal na te praten. 
 
Leesbevordering bij leerlingen in het voortgezet onderwijs zou zich vooral moeten richten op het 
leesplezier, met name in de onderbouw (Jansma, Kleunen en Leenders (2011)). Leerlingen raken 
gedemotiveerd door hun geringe mogelijkheden tot eigen inbreng, in de keuze van teksten, in de 
benadering van teksten, in motieven om te lezen en in de interactie in de literatuurlessen. Leraren 
die lijden onder het gebrek aan motivatie van hun leerlingen voor literatuur, valt aan te bevelen om 
in hun literatuuronderwijs evenwichtiger aandacht te schenken aan de zojuist genoemde functies. 
Maar vooral ook om inbreng van hun leerlingen niet alleen toe te staan, maar actief te ontlokken. 
Meer vrijheid bieden en variatie stimuleren in tekstkeuze, prikkelender vragen stellen bij het 
tekstaanbod, nauwer aansluiten bij waarom en hoe leerlingen lezen, meer actieve aandacht voor de 
persoonlijke belevingen en ervaringen die leerlingen opdoen bij het lezen van een bepaalde tekst 
(bijvoorbeeld via het leesdossier), zijn zaken waarvan op grond van onderzoek te verwachten valt dat 
ze de belangstelling van leerlingen voor het literatuuronderwijs zullen verhogen. 
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Verschillen in leesvoorkeuren tussen allochtone en autochtone leerlingen 
Geljon en Schram (1997, 2000) trekken de volgende conclusies: de mening van allochtone leerlingen 
over Nederlandse romans loopt vrijwel parallel aan die van autochtone klasgenoten. Het merendeel 
van de allochtone leerlingen heeft geen bezwaar tegen klassikale behandeling van een boek uit de 
eigen literatuur. Intercultureel onderwijs is voor allochtone en autochtone leerlingen bestemd, het 
liefst voor hen samen. Het behandelen van Turkse literatuur (in vertaling) en verhalen uit andere 
culturen kan voor Turkse leerlingen bijvoorbeeld een motiverend effect hebben. De receptie van 
Nederlandse romans door allochtone leerlingen loopt vrijwel parallel aan die van autochtone 
leerlingen. 
 
Intercultureel literatuuronderwijs in de bovenbouw lijkt op steun te kunnen rekenen van zowel 
allochtone als autochtone leerlingen als docenten. Allochtone leerlingen kunnen niet makkelijker uit 
de voeten met metaforen uit hun eigen cultuur dan autochtone, en vice versa. Wel is het zo dat 
allochtone leerlingen minder dan autochtone kunnen profiteren van leesbevorderende praktijken 
thuis. Niettemin staan ze positiever tegenover lezen en lezen ze meer dan autochtone leerlingen. Ze 
staan ook positiever tegenover multiculturele teksten in het literatuuronderwijs (Hermans, 2002). 
 
 

Verschillen in leesvoorkeuren tussen jongens en meisjes  
Meisjes lezen over het algemeen meer voor stemmingsregulatie dan jongens. Verder blijkt dat aan 
de leeshandeling van meisjes andere stemmingsregulerende motieven ten grondslag liggen dan aan 
de leeshandeling van de jongens. Meisjes lezen bijvoorbeeld vooral meer voor afzondering, 
vergetelheid en ter verlichting van eenzaamheid dan jongens en om al lezend het leven te 
veraangenamen.  
 
Driekwart van de meisjes leest graag droevige boeken, slechts een kwart van de jongens is daartoe 
geneigd. Opvallend verschil is dat meer vmbo-meisjes dan –jongens verbeeldingsprocessen ervaren 
tijdens het lezen en dat dat geldt voor alle vormen van verbeelding, behalve voor het verbeeldend 
meebeleven van vechtpartijen; dat ervaren meer jongens dan meisjes. 
 
Twee derde van de meisjes en krap de helft van de jongens ervaart het lezen als een aangename 
uitdaging. Meisjes hebben ook een betere houding ten opzichte van het verplichte lezen. Zo lezen 
meisjes onder andere de boeken voor school met meer plezier en weten ze beter welke boeken ze 
willen lezen voor school. Met name de belevingsdimensies (lezen als ontspanning, lezen voor de plot, 
empathie en levendigheid van de verbeelding) laten al met al een duidelijk onderscheid zien voor de 
conditie van het vrijetijdslezen en het verplichte lezen. Voor meisjes geldt dat meestal in sterkere 
mate. 
 
Jongens waarderen science fiction en geweld gemiddeld positief, terwijl meisjes deze genres negatief 
waarderen. In tegenstelling tot jongens denken meisjes daarentegen positief over mooi 
geformuleerde zinnen, interessante ideeën over het leven en dikke boeken. Daarnaast blijken 
meisjes meer waarde te hechten aan romantiek, liefde, een verhaal dat nu speelt, een onderwerp 
dat met je eigen leven te maken heeft en het feit dat de leraar het boek goed vindt. Jongens scoren 
hoger op waardering voor humor. Tot slot vinden jongens lezen minder nuttig dan meisjes en ook 
minder leuk of gewenst. Ze lezen ook minder lang en minder vaak dan meisjes.  
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Verschillen in leesvoorkeuren naar schooltype 
Leerlingen in havo en vwo ervaren een duidelijk verschil qua leesbeleving tussen lezen in de vrije tijd 
en lezen voor school, waarbij het eerste positiever gewaardeerd wordt (Schram, 2007). De 
gemiddelde scores laten zien dat leerlingen in de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs 
graag lezen om aan de werkelijkheid te ontsnappen, gericht zijn op de plot en de verhaallijn, zich 
identificeren met de personages en zich de beschreven fictionele wereld levendig verbeelden. 
Antwoorden die zij gemiddeld genomen niet geven, betreffen het verbinden van dat wat zij lezen aan 
elementen van het eigen leven met het oog op het opdoen van nieuwe inzichten. Ook zijn zij over het 
algemeen niet geïnteresseerd in specifieke kenmerken van de auteur (stijl, motieven e.d.) en wijzen 
zij schoolse presentatie en bestudering van literaire teksten af. De resultaten van havo- en vwo-
leerlingen zijn vergelijkbaar. Een verschil is wel dat leerlingen in de vierde en vijfde klas van havo en 
vwo een gemiddeld negatieve score voor de mate van empathie vertonen, in tegenstelling tot 
leerlingen van alle onderwijstypen in de eerste drie leerjaren van het secundair onderwijs. Bovendien 
blijkt dat meisjes en leerlingen uit hogere onderwijstypen een positievere attitude en een positievere 
literaire respons vertonen en ook dat zij meer lezen dan respectievelijk jongens en leerlingen uit 
lagere onderwijstypen. Leraren en leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo staan merendeels 
positief tegenover intercultureel literatuuronderwijs in de les Nederlands.  
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Hoofdstuk 3 Rapportage enquête  
 

Afbeelding 3.1: Overzicht aantal respondenten en land van herkomst 
 
 
In de enquête hebben we kinderen van 12 tot en met 16 jaar uit het vmbo-gt, havo en tweetalig vwo 
gevraagd naar hun leesvoorkeuren. De vragen betreffen drie categorieën: leesgewoonte, motivatie 
en interesse.  

 
 

 
Afbeelding 3.2: Land van herkomst, opleidingsniveau en sekse van ondervraagde respondenten 

Respondenten: 100 leerlingen uit klas 1, 2 en 3. 50 meisjes en 50 jongens 
 
Land van herkomst: 
Nederland:   22  
Marokko:   18 
Suriname:   17 
Turkije:   16 
Nederlandse Antillen:    7 
Overig:    20  
 
Voor iedere achtergrond geldt dat er ongeveer evenveel jongens als meisjes zijn 
 
N.B. Als één van de ouders niet in Nederland geboren is, definiëren wij dit in dit onderzoek als 
allochtoon 
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Leesgewoonte  
Wat betreft leesgewoonte hebben we onderzoek gedaan naar wie thuis leest; wie wel eens een boek 
leent van de bibliotheek; wie vroeger is voorgelezen en wie thuis over boeken praat. 
 
Van de 100 respondenten lezen 24 jongens en 37 meisjes thuis een boek. Bij 16 procent van de 
respondenten leest niemand thuis een boek (waarvan 10 van de respondenten jongens zijn en 6 
meisjes.) Bij 58 procent wordt er door meerdere personen in huis gelezen. Van de autochtone 
respondenten leest 16 van de 22 kinderen thuis, waarvan 9 jongens en 7 meisjes. Opvallend is dat 
autochtone jongens thuis lezen, terwijl  voor allochtone respondenten geldt dat meisjes meer thuis 
lezen. Meisjes met een Nederlandse achtergrond lezen naar verhouding thuis minder dan meisjes 
van allochtone afkomst. Van alle meisjes lezen meisjes van Turkse afkomst thuis het meest, maar het 
gaat dan wel om slechts de helft van alle meisjes van Turkse afkomst. Meisjes van Turkse en 
Marokkaanse afkomst lezen veel meer thuis dan jongens van Turkse en Marokkaanse afkomst. Bij 
Turkse en Marokkaanse afkomst is dit verschil het grootst.  
 
59 procent van de respondenten leent wel eens een boek van de bibliotheek. Hiervan zijn 22 jongens 
en 37 meisjes. 
 
17 procent van de respondenten is vroeger niet voorgelezen, waarvan de meesten van Marokkaanse 
afkomst zijn. Bij de autochtone respondenten is er geen verschil tussen jongens en meisjes die 
vroeger voorgelezen zijn. Voor alle allochtone respondenten geldt dat jongens vroeger meer 
voorgelezen zijn door ouders dan meisjes. Meisjes van Turkse en Antilliaanse afkomst worden meer 
voorgelezen dan jongens van Turkse en Antilliaanse afkomst, maar dit verschil is nihil. Autochtone 
respondenten worden alleen door ouders voorgelezen en niet door iemand anders uit de familie. 
Van alle allochtone respondenten worden respondenten van Antilliaanse afkomst het minst 
voorgelezen door iemand anders uit de familie.  
 
32 procent van de respondenten praat thuis over boeken. De verschillen tussen sekse en land van 
herkomst zijn hier minimaal.  
 
 

Motivatie 
Om te weten hoe gemotiveerd leerlingen zijn om een boek te lezen hebben we de respondenten 
gevraagd of ze lezen leuk vinden; hoe vaak ze lezen; waardoor ze besluiten een boek te lezen en hoe 
ze thuis en op school gemotiveerd worden om een boek te lezen.  
 
77 procent van de respondenten heeft aangegeven lezen leuk te vinden. Opvallend is dat 17 jongens 
en slechts 6 meisjes lezen niet leuk vinden. Bij respondenten van Turkse afkomst is dit verschil het 
grootst. Van de overige respondenten van allochtone afkomst gaf slechts 1 jongen aan lezen niet leuk 
te vinden en bij respondenten van Antilliaanse afkomst zijn het juist 2 meisjes die lezen niet leuk 
vinden. Van de 23 respondenten die lezen niet leuk vinden, volgen slechts 2 tweetalig vwo. Voor de 
vmbo-schooltypes is dit aantal nagenoeg gelijk.  
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Afbeelding 3.3: Het aantal jongens en meisjes per land van herkomst dat lezen wel of niet leuk vindt 
 
 
 
 

    

 
jongen meisje totaal 

Ja 33 44 77 

Tweetalig vwo 14 15 29 

Vmbo – t/havo  3 10 13 

Vmbo – t 10 10 20 

Vmbo – gt 6 9 15 

Nee 17 6 23 

Tweetalig vwo 1 1 2 

Vmbo – t/havo  6 1 7 

Vmbo – t 4 2 6 

Vmbo – gt 6 2 8 

Eindtotaal 50 50 100 
 
Afbeelding 3.4: Het aantal jongens en meisjes per schooltype dat lezen wel of niet leuk vindt 
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Van alle respondenten leest 38 procent vaak en vindt lezen ook leuk. Opvallend is dat ook 38 procent 
weinig leest, maar tegelijkertijd aangeeft lezen wel leuk te vinden. Daarbij is er nauwelijks verschil te 
zien tussen autochtone en allochtone ondervraagden. 
 
Op de vraag waardoor kinderen een bepaald boek besluiten te gaan lezen, antwoordt 73 procent dat 
ze een boek zelf uitkiezen omdat het hen leuk lijkt. Ongeveer een derde hiervan laat zijn keus ook 
beïnvloeden door de mening van anderen. Opvallend is dat de keuze voor een boek nauwelijks wordt 
beïnvloed doordat het boek op school is behandeld.  
 
Bijna de helft van de respondenten wordt thuis niet gemotiveerd om te gaan lezen. Dit geldt voor 
evenveel jongens als meisjes. 35 procent wordt thuis gemotiveerd doordat ouders hen vroeger 
hebben voorgelezen of doordat zij zelf boeken lezen. Als ouders thuis lezen, worden meisjes daar 
eerder gemotiveerd door dan jongens. Alleen bij respondenten van Marokkaanse afkomst wordt 
meer dan de helft thuis gemotiveerd om te lezen. Bij respondenten van andere allochtone afkomst 
geldt dit voor minder dan de helft.  
 
76 procent van de respondenten wordt op school gemotiveerd om te lezen. Voornamelijk meisjes 
hebben aangegeven gemotiveerd te worden op school. Deze motivatie uit zich vooral in het feit dat 
er op school een mediatheek is of omdat er leesmomenten zijn ingepland.2  
 

 

Interesse  
Om te weten te komen wat de respondenten interesseert, hebben we hen gevraagd naar waarom ze 
lezen, wat ze naast leesboeken lezen en hoe ze een boek kiezen om te gaan lezen. Vervolgens 
hebben we hen gevraagd in welk genre zij geïnteresseerd zijn. Tot slot hebben wij gevraagd naar het 
nut van lezen en hoe het leesplezier zou kunnen toenemen. 
 

Waarom lezen jongeren  
Op de vraag waarom de respondenten een boek lezen, zegt 50 procent voor zijn plezier te lezen. Dit 
geldt voor 22 jongens en 28 meisjes. Bij respondenten van Turkse afkomst lezen opvallend meer 
meisjes voor hun plezier, maar in ieder geval lezen meisjes van Turkse afkomst ook meer dan jongens 
van Turkse afkomst. Bij de overige allochtone respondenten is het verschil in leesplezier tussen 
jongens en meisjes niet zo groot. De respondenten geven aan dat ‘inleven in een ander’, ‘iets leren 
over de wereld om mij heen’ en ‘omdat het moet van mijn ouders’, geen redenen zijn voor het lezen 
van leesboeken.  
 
Een grote reden om te lezen voor respondenten van allochtone afkomst is de taalontwikkeling. Toch 
geldt dit voor minder dan de helft van de respondenten van allochtone afkomst. Opvallend is dat niet 
één autochtone respondent dit als reden geeft om te lezen. Bij respondenten van Turkse afkomst 
vinden meer meisjes dan jongens lezen belangrijk voor de taalontwikkeling. Bij alle andere 
respondenten van allochtone afkomst is het verschil tussen jongens en meisjes die dit belangrijk 
vinden nihil.  
 
53 procent van de respondenten geeft aan te lezen omdat het moet van school. Het aantal jongens 
en meisjes is hierbij gelijk. Een groot deel van de respondenten heeft hier echter ook aangegeven te 
lezen voor zijn/ haar plezier.  

                                                 
2 Op de vraag waardoor kinderen een bepaald boek besluiten te lezen (zie hierboven), geven de respondenten aan dat dit 
nauwelijks wordt beïnvloed doordat het boek op school wordt behandeld. Dit zou tegenstrijdig zijn met wat hier 
beschreven staat. De uitkomst van deze vraag is dan ook discutabel. Wij denken dat de respondenten hebben ingevuld wat 
op hun school aan leesmotivatie gedaan wordt en niet zozeer hebben gedacht of hen dit ook motiveert. 
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Als we kijken naar het schoolniveau zijn er geen bepalende factoren die aangeven waarom er gelezen 
wordt. Het enige noemenswaardige verschil is dat bij de respondenten uit het tweetalig vwo meer 
dan de helft leest voor plezier en dat respondenten met het onderwijsniveau vmbo-gt nauwelijks 
voor het plezier leest.  
 

Andere leesvoorkeuren 
Naast het lezen van leesboeken leest 51 procent van de respondenten vooral ook tijdschriften. Dit 
zijn meer meisjes dan jongens. 42 procent leest ook graag een stripboek. Dit zijn opvallend meer 
jongens, behalve bij respondenten van Turkse afkomst, waar juist meer meisjes een stripboek lezen. 
Meer dan de helft van de autochtone respondenten en respondenten van Surinaamse afkomst lezen 
stripboeken. Vooral bij respondenten van Turkse afkomst lezen zowel jongens als meisjes een 
religieus boek. Autochtone respondenten en respondenten van Surinaamse afkomst lezen vrijwel 
geen religieuze boeken.  
 

 
Afbeelding 3.5: Leesvoorkeuren van jongens en meisjes 
 

Kiezen van boeken 
De tekst op de achterkant blijkt voor de meeste respondenten het meest van belang te zijn voor de 
keus voor een bepaald boek. Dit geldt voor 80 procent van de respondenten. Evenveel jongens als 
meisjes vinden dit belangrijk. 58 procent van de respondenten kijkt naar de kaft van het boek. 
Opvallend is dat dit vooral voor meisjes geldt: 40 van de 50 meisjes.  
 
37 procent van de respondenten kiest op genre van het boek, waarvan het grootste gedeelte meisjes 
zijn. Opmerkelijk is dat met name respondenten uit het tweetalig vwo hierop let.  
Een ander aspect dat voor tweetalig vwo’ers bepalend is voor een boekenkeuze, is de voorkeur voor 
een bepaalde schrijver. Gevolgd door respondenten uit het vmbo –t. De overige respondenten laten 
hun keuze hier niet door leiden. In totaal kiest 27 procent van de respondenten boeken van een 
bepaalde schrijver.  
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26 procent laat de keuze voor een bepaald boek beïnvloeden door de mening van een ander. Dit 
geldt voor meer meisjes dan jongens en dit zijn wederom met name tweetalig vwo’ers.  
Opvallend is dat alleen jongens hebben aangegeven niet te weten waar ze op moeten letten bij het 
kiezen van een boek. Dit geldt voor 5 procent van de respondenten.  
Slechts 14 procent let op het aantal pagina’s van een boek. 
 
 

 
Afbeelding 3.6: Bepalende factoren voor de keuze van een boek  

 

Genre 
Het meest populaire genre onder jongens en meisjes is heel overtuigend avontuur (68 
respondenten), gevolgd door griezel (38 respondenten), liefde (34 respondenten) en humor (33 
respondenten).  
 
Onder jongens is avontuur verreweg het meest populaire genre. 40 van de 50 jongens kiezen voor dit 
genre. Daarna worden griezel en humor het meest gekozen. Genres die helemaal niet gelezen 
worden door jongens zijn: western, sprookjes, religie, andere culturen en drama.  
 
Bij meisjes is ook het genre avontuur het meest populair, wel in mindere mate dan bij jongens: 28 
van de 50 meisjes kiezen voor dit genre. Liefde en fantasie zijn ook populair onder meisjes. Meisjes 
lezen de volgende genres helemaal niet: western, religie, geschiedenis, science fiction en sport.  
De minst populaire genres onder zowel jongens als meisjes zijn: western, religie, andere culturen, 
geschiedenis en school. De grootste verschillen tussen jongens en meisjes zien we bij de genres: 
sprookjes, drama, liefde, fantasie. 
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Afbeelding 3.7: Keuze van genre van jongens en meisjes 
 
 
Verschillen in populaire genres in schooltypes zijn erg groot. Avontuur is verreweg het meest 
populair. In de grafiek is te zien dat meer genres onder jongens en meisjes populair zijn. Het genre 
fantasie en detective wordt het meest gekozen door respondenten uit het tweetalig vwo. Vmbo –t 
en vmbo-t/havo heeft griezel op de tweede plek staan. Het is opvallend dat vooral op het vmbo – gt 
het genre liefde gekozen wordt.  
 
Het is aannemelijk dat zowel sekse als schooltype bepalend is voor de voorkeur van het genre liefde. 
Dit maken wij onder andere op uit het feit dat alle meisjes die vmbo – gt volgen, liefdesboeken lezen. 
3 van de 4 jongens die het genre liefde hebben gekozen, volgen vmbo – gt. Bovendien hebben 34 
respondenten gekozen voor het genre liefde, waarvan 14 op het vmbo – gt zitten, 9 op het vmbo – t, 
7 op het vmbo t/havo en 4 op het tweetalig vwo. Het lijkt er dus op dat het genre liefde minder 
populair wordt, naarmate het niveau hoger is. Voor de overige genres zijn er bijna geen verschillen 
tussen de schooltypes te zien. 
 
31 procent van de respondenten is geïnteresseerd in een genre dat ze nog niet eerder hebben 
gelezen. De gekozen genres zijn hier zeer divers en hier is dus geen eenduidig beeld in te ontdekken. 
 
38 procent van de leerlingen vindt gedichten lezen leuk, waarvan voornamelijk meisjes. Iets meer 
dan de helft van de meisjes vindt gedichten lezen leuk, tegenover maar 12 van de 50 jongens.  
 
Populaire boeken zijn: De Griezelbus (Paul van Loon), Grijze jager (John Flanagan), Hoe overleef ik… 
(Francine Oomen) , Lach met de duivel (Yehya Kaddouri), Loverboys (Helen Vreeswijk), Spijt en 
Timboektoe (Carry Slee). De Griezelbus is vooral populair onder de jongens en de Hoe overleef ik- 
serie is populair onder meisjes.3  

                                                 
3
 Griezelbus: 7 jongens, Grijze jager: 3 jongens, Hoe overleef ik…: 11 meisjes , Lach met de duivel: 2 meisjes, 2 jongens, 

Loverboys: 2 jongens, 3 meisjes, Spijt: 4 meisjes, 2 jongens, Timboektoe: 1 jongen, 2 meisjes 
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Het nut van lezen 
53 procent van de respondenten geeft aan te lezen voor de ontspanning.  
34 procent van de respondenten vindt het belangrijk om te lezen zodat ze meer kennis van de wereld 
krijgen. Meer jongens dan meisjes geven dit aan. Er zijn hierin geen grote verschillen tussen 
allochtone en autochtone leerlingen.  
 
18 procent van de respondenten geeft aan lezen belangrijk te vinden zodat je meer over jezelf en 
anderen leert. Bij respondenten van Marokkaanse afkomst vindt niemand dit belangrijk.  
Volgens 5 procent van de respondenten heeft lezen geen nut.  
 
73 procent van de respondenten geeft aan dat lezen goed is voor de taalontwikkeling en uitbreiding 
van de woordenschat. Van de autochtone respondenten geeft 50 procent aan dit belangrijk te 
vinden. Bij de allochtone respondenten ligt dit percentage veel hoger. Bij respondenten van Turkse 
afkomst geven met name meisjes aan lezen belangrijk voor de taalontwikkeling te vinden. Bij 
respondenten van Surinaamse afkomst vinden juist meer jongens de taalontwikkeling belangrijk.  
 

Toenemen van het leesplezier  
Op de vraag hoe het leesplezier kan toenemen, zegt 43 procent geen verplichte boeken te willen 
lezen. 41 procent geeft aan meer tijd te willen hebben om te lezen. Voor een kwart van de 
respondenten neemt het leesplezier toe wanneer zij geen leesverslag meer hoeven te maken. 18 
procent van de respondenten zou meer willen weten over boeken en schrijvers. 17 procent zou op 
school een mediatheek willen hebben. 15 procent geeft aan dat er op school meer aandacht zou 
moeten worden besteed aan de boeken die zij kunnen lezen. Slechts 3 leerlingen hebben 
aangegeven dat hun leesplezier niet kan toenemen. De mogelijkheid dat leerlingen thuis en op 
school meer begeleid zouden worden bij het kiezen van een boek, vinden respondenten niet 
belangrijk.  
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Hoofdstuk 4 Conclusie 
 
Ons onderzoek naar de leesvoorkeuren bestaat uit twee delen: literatuur- en praktijkonderzoek. In 
hoofdstuk 2 hebben we de uitkomsten van het literatuuronderzoek beschreven. Hoofdstuk 3 betreft 
de rapportage van ons praktijkonderzoek. Deze hoofdstukken geven antwoord op de deelvragen. Nu 
rest ons nog de hypothesen erbij te halen en uit hoofdstuk 2 en 3 conclusies te trekken om tot een zo 
effectief mogelijke mediatheek te komen voor 12-16 jarigen. We kunnen stellen dat de resultaten 
van het literatuuronderzoek over het algemeen  overeen komen met de resultaten van ons 
praktijkonderzoek, tenzij anders vermeld. 
 

 
Beïnvloeding door ouders en school  
Er wordt veel voorgelezen aan kinderen. Zowel de eigen ouders als anderen binnen de familie nemen 
de tijd de kinderen voor te lezen. Naarmate de kinderen ouder worden, wordt lezen een stuk minder 
gemotiveerd en gestimuleerd wat ons leidt tot de conclusie dat hier winst te behalen valt. Ouders die 
zelf meer lezen of met hun kinderen over boeken praten, zouden hun kinderen meer het belang van 
lezen mee kunnen geven. Uit ons onderzoek moeten wij concluderen dat voorlezen alleen niet 
genoeg is om het leesplezier te bevorderen. 
 
De leerlingen die aangeven dat een boek wordt gelezen omdat het moet van school, geven 
tegelijkertijd aan dat zij ook lezen voor hun plezier. Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen 
worden dat verplichte boeken leerlingen wel motiveren om te lezen, dat zij daardoor in aanraking 
komen met het lezen van boeken in het algemeen en hierdoor gaan lezen voor het plezier in boeken 
die zij zelf uit kunnen kiezen. Boeken moeten lezen voor een lijst bederft dus niet per definitie het 
leesplezier, hoewel de leerlingen wel aangeven graag van de verplicht gestelde boeken af te willen. 
Ook zou er een alternatief gezocht kunnen worden voor het gebruikelijke leesverslag. 
 
Dat meer aandacht voor leesvoorkeuren en boekenkeuzes op school stimulerend zou werken, wordt 
door ons onderzoek niet gestaafd. Een aanzienlijk deel wordt niet gemotiveerd door school en zelfs 
als de school een bepaald aanbod aan leesmogelijkheden in huis heeft, wil dat niet zeggen dat 
leerlingen daar gemotiveerd door worden. Als de jongeren gevraagd wordt wat hen wel zou 
motiveren is er maar een klein deel dat de school noemt als instrument.  
 

 
Verschil tussen allochtone en autochtone lezers 
Uit ons praktijkonderzoek is gebleken dat autochtone jongeren meer thuis een boek lezen dan 
allochtone jongeren (respectievelijk 73% en 58%). Daarnaast is gebleken dat autochtone jongens 
thuis meer lezen dan autochtone meisjes, en dat bij allochtone respondenten dit andersom is. Een 
opvallend verschil tussen het literatuur- en praktijkonderzoek betreft het leesplezier. In het 
literatuuronderzoek kwam naar voren dat allochtone leerlingen positiever tegenover lezen staan en 
ook meer lezen dan autochtone leerlingen. In ons praktijkonderzoek zien wij het verschil in 
frequentie en leesplezier niet. Wel is het opmerkelijk dat geen van de autochtone respondenten 
aangeeft te lezen ter verbetering van hun taalontwikkeling en dit bij de allochtone respondenten 
ongeveer de helft betreft. In het literatuuronderzoek werd dit overigens als een mogelijke verklaring 
voor de leesfrequentie van allochtonen gegeven.  
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Verschil in leesvoorkeur van meisjes en jongens 
Uit ons onderzoek blijkt dat jongens minder lezen dan meisjes. In het praktijkonderzoek kwam naar 
voren dat 48% van de jongens wel eens thuis een boek leest tegenover 74 % van de meisjes. 
Daarnaast leent 44% van de jongens tegenover 74% van de meisjes wel eens een boek bij de 
bibliotheek. De voorkeuren voor het soort leesboeken verschilt niet eens zo veel. Het genre avontuur 
is bij beide geslachten favoriet. Meisjes lezen daarnaast ook graag verhalen over de liefde en 
fantasie, terwijl bij jongens dan vooral voor humor en griezel wordt gekozen.  
 
Een ander verschil kwam naar voren op het moment dat er gevraagd werd wat er naast leesboeken 
gelezen werd. Stripboeken worden voornamelijk door jongens gelezen. Tijdschriften worden graag 
gelezen, maar dan vooral door meisjes. Dit laatste verschil bleek vooral uit het praktijkonderzoek. 
Informatieboeken en kranten worden niet veel gelezen door jongeren, maar als ze dan gelezen 
worden kiezen vooral jongens hiervoor.  
 
 

Verschil in leesplezier tussen verschillende opleidingsniveaus 
Het is ons meteen opgevallen dat de ondervraagde leerlingen die de tweetalige vwo opleiding volgen 
op twee na allemaal aangaven lezen leuk te vinden. Dit is bij al de andere leerwegen veel minder het 
geval. Logischerwijs lezen ook meer leerlingen in het vwo voor hun plezier dan de leerlingen uit de 
andere leerwegen. In het literatuuronderzoek werd hiervoor de verklaring gegeven dat leerlingen in 
het vmbo eerder vermoeid zijn, vermoedelijk door een tekort aan leeservaring.  
 
Tenslotte is ons een verschil opgevallen in de manier waarop leerlingen uit de verschillende niveaus 
een boek kiezen. Leerlingen uit het vmbo kijken toch vooral naar de kaft. Leerlingen uit het vwo laten 
zich door mee facetten leiden, zoals de voorkeur voor een bepaalde schrijver en de mening van de 
ander over een bepaald boek. 
 
 

Tenslotte…  
Lezen is leuk en ontspannend en gelukkig vindt een groot deel van de respondenten dit ook. 
Tegelijkertijd lezen zij minder vaak dan dat wij als docenten zouden willen. Daarbij worden ze 

nauwelijks gemotiveerd door school. Wij streven ernaar om het leesplezier en motivatie ook op 
school te bevorderen. Hoewel leerlingen aangeven dat een mediatheek aan die 
leesmotivatie niet bijdraagt, vrezen wij dat leerlingen bij de mediatheek een verkeerde 
definitie hanteerden. Bij het laten zien van een demoversie van de website, was het 
merendeel namelijk enthousiast, vooral ook omdat zij zich betrokken voelen bij de invulling 
van de mediatheek. In de mediatheek houden wij rekening met de voorkeuren van onze 
doelgroep als het gaat om genre, titels en in iets mindere mate met schrijvers, omdat daar 
geen specifieke voorkeuren uit voortkwamen. 
 
Verder willen we benadrukken dat een alternatieve invulling van het literatuuronderwijs 
cruciaal is gebleken. Het verplichten van specifieke boeken en toetsen aan de hand van 
leesverslagen werkt demotiverend. Creativiteit is geboden en wellicht moeten we leerlingen 
meer betrekken bij de mogelijkheden van toetsing. Daar zit tenslotte een legio aan 
verborgen talenten en creativiteit waar we als docenten veel mee kunnen.   
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Bijlage 2 Enquête leesvoorkeurenonderzoek 
 
Wat lees jij het liefst? Beleef jij plezier aan lezen? Hoe zou jouw leesplezier kunnen toenemen? Wij 
van ‘de Boekzoeker’ doen onderzoek naar de leesvoorkeuren van jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 
jaar. Met de informatie die we via deze enquête verzamelen, willen we een zo mooi en nuttig 
mogelijke mediatheek op het internet samenstellen waarin je verschillende boeken en recensies kunt 
vinden. Aan de hand van deze website kun je straks op een heel eenvoudige manier het boek kiezen 
dat bij jou past.  
 
We willen je vragen om deze enquête zo eerlijk en volledig mogelijk in te vullen. Alvast hartelijk dank 
voor je medewerking! 
 
 

1 Algemene informatie 
 
Sekse   : jongen / meisje 
Leeftijd   : ……… jaar 
Leerjaar  : klas ……… 
Schooltype  : …………………………………………………………………… 
Geboorteland  : …………………………………………………………………… 
Geboorteland ouders : …………………………………………………………………… 
Lid van de bibliotheek : nee / ja 
 
 

2 Leesgewoonte  
 
2.1 Wie leest er bij jullie thuis wel eens een boek? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. 

o Vader 
o Moeder 
o Broer/ zus 
o Ik 
o Wij lezen thuis niet 

 
2.2 Leen je wel eens een boek van de bibliotheek? 

o Ja, regelmatig 
o Ja, heel soms 
o Nee, maar iemand anders uit mijn familie wel (vader, moeder, broer, zus) 
o Nee, niemand uit mijn familie 

 
2.3 Ben jij vroeger voorgelezen door je ouders of andere familieleden? 

o Ja, door mijn ouder(s) 
o Ja, door iemand anders uit mijn familie 
o Nee, ik ben nooit voorgelezen 

 
2.4 Praten jullie thuis wel eens over boeken?  

o Ja 
o Nee  
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2.5 Hoe vaak lees je? 
o Elke dag  
o Een aantal dagen in de week 
o Eén keer per week 
o Een aantal dagen in de maand 
o Een aantal dagen in het jaar  
o Nooit  

 
 
3 Motivatie 
 
3.1 Vind je lezen leuk? 

o Ja 
o Een beetje  
o Nee 

 
3.2 Waardoor besluit jij om een bepaald boek te gaan lezen? Je kunt meerdere antwoorden 
aankruisen. 

o Ik kies zelf een boek uit dat mij leuk lijkt 
o Doordat een vriend of vriendin zegt dat het een leuk boek is 
o Doordat een familielid zegt dat het een leuk boek is 
o Doordat we het boek op school hebben behandeld 
o Ik lees nooit een boek 
o Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3.3 Op welke manier word je thuis gemotiveerd om te lezen? Je kunt meerdere antwoorden 
aankruisen. 

o Mijn ouders hebben mij vroeger voorgelezen 
o Mijn ouders helpen mij bij het uitzoeken van boeken 
o Mijn ouders lezen zelf ook boeken 
o Wij praten thuis over boeken  
o Ik word thuis niet gemotiveerd om te lezen  

 
3.4 Op welke manier word je op school gemotiveerd om te lezen? Je kunt meerdere antwoorden 
aankruisen. 

o Op school hebben wij een mediatheek 
o Op school zijn er leesmomenten ingepland 
o Mijn docent helpt mij bij het uitzoeken van boeken 
o Mijn docent besteedt aandacht aan voorlezen in de klas 
o Ik word op school niet gemotiveerd om te lezen 
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4 Interesse 
 
4.1 Waarom lees je leesboeken? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. 

o Voor mijn plezier 
o Omdat ik mij dan kan inleven in iemand anders 
o Omdat ik iets wil weten over de wereld om mij heen  
o Omdat ik merk dat het goed is voor mijn taalontwikkeling  
o Het moet van mijn ouders 
o Het moet voor school  
o Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.2 In welke taal lees jij boeken? 

o Alleen in het Nederlands 
o In het Nederlands en in het Engels 
o In het Nederlands en in andere talen 

 
4.3 Wat lees jij? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. 

o Leesboeken 
o Informatieboeken  
o Kranten 
o Tijdschriften 
o Stripboeken 
o Een religieus boek, zoals de Bijbel, de Koran of de Thora 
o Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.4 Wat, van het bovenstaande (vraag 4.3), lees je het liefst? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
4.5 Hoe kies je een boek? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. 

o Ik kijk naar de kaft 
o Ik lees de tekst op de achterkant 
o Ik kies op genre (thema van het boek) 
o Ik vind een bepaalde schrijver goed en lees daar boeken van 
o Ik kijk naar het aantal pagina’s 
o Ik hoor van een ander dat het een leuk boek is en dan lees ik het 
o Ik weet nooit waar ik op moet letten en heb altijd moeite met het kiezen van een boek 
o Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.6 Wat is je favoriete genre? Kruis maximaal drie antwoorden aan. 
o Avontuur 
o Griezel  
o Fantasie 
o Science fiction 
o Western   
o Detective  
o Geschiedenis 
o Oorlog 
o Humor  

 

o Liefde  
o Drama  
o School 
o Sport 
o Andere culturen 
o Religie  
o Reisverhalen  
o Sprookjes 
o Anders, namelijk……………………………………………… 
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4.7 Staat in de lijst met genres (vraag 4.6) een genre waarvan je nog nooit een boek hebt gelezen, 
maar waarin je wel geïnteresseerd bent?  

o Ja, namelijk….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
o Nee 

 
4.8 Vind je het leuk om gedichten te lezen?  

o Ja 
o Nee  

 
4.9 Wat is je favoriete boek en schrijver? 
Boek:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Schrijver:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.10 Wat is volgens jou het nut van lezen? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. 

o Je krijgt meer kennis van de wereld 
o Je leert meer over jezelf en anderen  
o Lezen is goed voor je taalontwikkeling en de uitbreiding van je woordenschat 
o Lezen is goed voor de ontspanning 
o Lezen heeft volgens mij geen nut  
o Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.11 Hoe belangrijk vind je het om teksten en verhalen over je eigen cultuur te lezen? 

o Heel belangrijk 
o Best wel belangrijk 
o Een beetje belangrijk 
o Helemaal niet belangrijk 

 
4.12 Hoe zou jouw leesplezier kunnen toenemen? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. 

o Als ik meer van boeken en schrijvers af zou weten 
o Als ik thuis meer begeleid zou worden bij het kiezen van het juiste boek 
o Als ik op school meer begeleid zou worden bij het kiezen van het juiste boek 
o Als er op school meer aandacht wordt besteed aan de boeken die we kunnen lezen 
o Als ik niet van de boeken die ik lees een leesverslag moet maken  
o Als ik eigen boeken uit kan kiezen en geen verplichte boeken hoef te lezen 
o Als we op school een mediatheek zouden hebben  
o Als ik meer tijd had om te lezen 
o Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
Dit is het einde van de enquête. Hartelijk dank voor het invullen! 
 
De Boekzoekerclub 
Marcel Goedknegt, Maarten Flaton, Sanne Veerman en Marijana Zivanovic 
http://www.boekzoeker.tk 
E-mail: boekzoeker@hotmail.com 
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