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Zwakke lezers op één van de pilotscholen luisteren naar gesproken boeken en ontdekken weer hoe 
leuk verhalen kunnen zijn.  
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De leesontwikkeling van Cem* loopt 
niet vanzelfsprekend. Het lezen van 
boeken, zoals vriendjes en 
klasgenootjes doen, kost erg veel 
moeite. Juist daarom is er voor hem de 
daisyspeler. Vrijwel dagelijks mag Cem 
luisteren naar boeken die ook door 
anderen worden gelezen. Zo blijft Cem 
bij en kan hij meepraten over boeken.  
Cem is heel blij met de daisyspeler. Het 
is een fijn moment van de dag voor 
hem; even uit de drukte van de klas met 
de daisyspeler die er speciaal voor hem 
is.   
 
* In verband met privacy is de naam van dit jongetje 
gefingeerd. 
 
 
 
 
 
 
Dit is Sep*. Sep hield niet van lezen en 
niet van boeken; tot voorkort. 
De leesconsulent van de Bibliotheek op 
school heeft Sep, tijdens Pilot II op de 
basisschool, kennis laten maken met 
Yoleo. Dat opende voor hem nieuwe 
werelden. Hij kan nu, op school maar 
ook thuis, helemaal opgaan in de 
verhalen uit zijn favoriete boeken. 
De moeder van Sep stuurde uit 
dankbaarheid een mailtje naar de 
leesconsulent. Moeder dankte de 
leesconsulent hartelijk omdat zij Sep 
aan het lezen heeft gekregen. Als 
‘bewijs‘ stuurde moeder een foto mee. 
  
* In verband met privacy is de naam van dit jongetje 
gefingeerd. 
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DE OPVALLENDSTE BEVINDINGEN UIT DE PILOT 
 
In februari 2015 tot en met januari 2016 is Pilot II “Aangepast lezen en MLP binnen de Bibliotheek op 
school” uitgevoerd op zeven basisscholen. Dit is een vervolg op de eerdere pilot in 2014, waarin 
zwakke lezers van twee basisscholen hebben kennisgemaakt met daisy cd-roms (gesproken boeken 
via de daisyspeler), Superboek (gesproken boeken via de computer), Yoleo (luister- en 
meeleesboeken via de computer) en Makkelijk Lezen Plein boeken. 

De belangrijkste bevindingen uit de pilot: 

● De zwakke lezers en leerkrachten erg enthousiast op de aangeboden materialen, net als in Pilot 
I: de materialen zijn toegankelijk, leuk en makkelijk te gebruiken. 

● Het leesplezier van de zwakke lezers is duidelijk toegenomen dankzij de inzet van de 
materialen. 

● Materialen: 
○ Yoleo wordt het positiefst ontvangen. Zowel kinderen als leerkrachten zijn erg 

enthousiast. De aanmeldprocedure was bij aanvang niet gebruiksvriendelijk. 
○ Superboek vinden de meesten ook een aantrekkelijk product: motiverend voor de 

kinderen, ook voor hen die helemaal niet van lezen houden. Groot nadeel is de 
omslachtige manier van aanmelden, toestemming van ouders en een wachtwoord 
onthouden. Dat staat gebruik soms in de weg. Kinderen vinden het scherm tijdens het 
luisteren bovendien soms saai. 

○ Daisyspelers zijn erg leuk, vooral voor de jongere kinderen. Gemakkelijk in gebruik en 
kinderen kunnen zelf kiezen waar ze gaan zitten luisteren. 

○ MLP boeken zijn gemakkelijk om in te zetten als ze aanwezig zijn in de school. Veel 
kinderen en leerkrachten zijn verrast dat het (ook) gangbare, populaire boeken zijn. 

● Meisjes lezen meer dan jongens 
● Leerkrachten uit het regulier onderwijs willen graag dat kinderen “echt” lezen en hebben daarom 

soms weerstand tegen het luisteren naar gesproken boeken. In het speciaal onderwijs staan 
leerkrachten veel meer open voor gesproken boeken. Als de leerkrachten uit het regulier 
onderwijs tijdens de pilot merken dat het leesplezier van kinderen toeneemt dankzij het 
luisteren naar verhalen, worden ze zich vaak meer bewust van de fases die kinderen kunnen 
doorlopen op weg naar leesplezier en een betere leesvaardigheid (luisteren leidt tot lezen). 

● Voor veel zwakke lezers blijft het moeilijk om te weten wat voor boeken ze leuk vinden en om 
een geschikt boek te vinden. 

● Alle leerkrachten denken dat hun school dankzij de pilot in de toekomst beter met zwakke lezers 
om kan gaan dan voorheen.   

● De leerkrachten zijn verdeeld over de vraag of de training het beste in één keer of verspreid 
over een paar keer gegeven zou moeten worden. Ze geven wel vrijwel allemaal aan dat ze 
meer inhoudelijke kennis van de pilotmaterialen willen hebben voordat de daadwerkelijke 
training van start gaat. Wanneer leerkrachten vooraf weten wat de doelstellingen van de 
materialen zijn, kunnen zij deze beter afstemmen op de behoefte van een kind.  

● De rol van de leescoördinatoren in de pilot bleek kleiner te zijn dan aanvankelijk was bedoeld. In 
de praktijk had de leesconsulent vaak een grotere rol, vooral bij het helpen van de kinderen. 
De leesconsulenten zien de pilotmaterialen als een waardevolle toevoeging op de hulp en 
advisering die zij kinderen en leerkrachten kunnen bieden vanuit dBos. 

● De leerkrachten én leesconsulenten vinden het wenselijk dat de leesconsulent een grote 
ondersteunende rol speelt, maar vinden dat de verantwoordelijkheid voor de pilot wel bij 
iemand binnen de school zou moeten liggen. 
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INLEIDING 
 
Maarten Huygens constateert dat het aantal gevallen van dyslexie in het onderwijs toeneemt, evenals 
het aantal leesproblemen onder basisschoolkinderen (NRC, 2016)1. De praktijk laat zien dat met name 
deze groep kinderen vaak een weerstand ontwikkelt tegen lezen. “Op de basisschool is de kans groot 
dat leerlingen negatieve ervaringen met lezen opdoen […] Dit kan uitmonden in negatieve emoties als 
faalangst en uiteindelijk weerstand tegen lezen, waardoor het animo voor lezen nog verder terugloopt” 
(Nielen en Bus, 2016)2. Scholen zetten remediërende interventies in om het leesniveau van de 
zwakke lezer te verbeteren. Van het lezen van woordrijtjes of onaantrekkelijke teksten wordt een kind 
echter geen lezer. Hieraan ligt namelijk iets anders ten grondslag: leesplezier. Dit wordt door 
leerkrachten helaas vaak vergeten. Terwijl aandacht geven aan de ontwikkeling van leesplezier, júist 
opbrengstgericht werken is. Leesplezier is namelijk essentieel voor de schoolprestaties. 
De vraag is nu: wat is er nodig om leesplezier te stimuleren?  
 
In dit kader verschaft de Bibliotheek op school toegang tot een grote collectie boeken. Immers, een 
goed gevulde boekenkast, dat is waar leesbevordering mee valt of staat (Terhell, 2014)3. Toch blijkt 
deze royale collectie niet toereikend te zijn voor zwakke lezers.  
 
De vraag ontstond:  
“Wat is er nodig om kinderen met een leesbeperking voldoende te ondersteunen, zodat zij in staat zijn 
voor hun plezier te lezen in boeken die zij leuk vinden?”  
 
De pilot ‘Aangepast lezen en MLP in de Bibliotheek op school’ heeft voor deze doelgroep een pakket 
producten samengesteld dat het leesplezier kan bevorderen. Om te beginnen gaat het om gesproken 
boeken van Bibliotheekservice Passend Lezen, via Superboek.nl en daisyspeler met daisy cd-rom. Bij 
deze producten worden boeken voorgelezen. Immers, voordat een kind een boek gaat lezen, is het van 
belang dat het ervaart dat de verhalen in boeken plezier en ontspanning brengen. Luisteren naar 
verhalen is dan ook de eerste stap op de weg naar leesplezier. 
Vervolgens is er Yoleo. Yoleo biedt via streaming de mogelijkheid zelf te lezen, terwijl het verhaal 
gelijktijdig wordt voorgelezen. Er wordt een aantrekkelijke leesomgeving gecreëerd en er is een speels 
beloningsysteem voor het lezen. 
Tot slot is er kennis gemaakt met Makkelijk Lezen Plein boeken. In de Bibliotheek op school is een 
aantrekkelijke plek ingericht met MLP-boeken die speciaal geselecteerd zijn voor kinderen die lezen 
moeilijk vinden. De boeken zijn leuk, aantrekkelijk en geschreven op een lager technisch leesniveau. 
Ze staan frontaal gepresenteerd waardoor kinderen sneller en beter een keuze kunnen maken. 

In het voorjaar van 2014 (Pilot I) zijn bovengenoemde materialen op twee basisscholen getoetst in de 
praktijk op gebruiksvriendelijkheid en of ze daadwerkelijk het leesplezier stimuleren. Beide 
onderzoeksvragen werden positief beantwoord. Het feit dat kinderen, leerkrachten en ouders het 
leesplezier van de zwakke lezers zagen toenemen, was aanleiding tot inzet van deze materialen.  

Vanuit deze bevinding is Pilot II ontwikkeld met als doelstelling: 
De Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheek Den Bosch realiseren een geschikte werkwijze om 
gesproken boeken via daisyspeler / daisy cd-rom of streaming en de boeken van Makkelijk Lezen 
Plein vanuit de Bibliotheek op school in basisscholen te implementeren.  
                                                      
1 Huygens, M (2016). Slecht onderwijs: veel dyslexie. In: NRC, 5 maart 2016 http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/03/05/slecht-
onderwijs-veel-dyslexie-1597923  
2 Nielen en Bus (2016). Onwillige lezers. Delft: Eburon http://www.lezen.nl/publicaties/onwillige-lezers 
3 Terhell, A (2014). Verliefd op lezen. http://www.lezen.nl/verliefd-op-lezen   

http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/03/05/slecht-onderwijs-veel-dyslexie-1597923
http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/03/05/slecht-onderwijs-veel-dyslexie-1597923
http://www.lezen.nl/publicaties/onwillige-lezers
http://www.lezen.nl/verliefd-op-lezen
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Dit onderzoeksrapport doet verslag van de praktijkervaringen die zijn opgedaan tijdens het 
implementatieproces van de pilotmaterialen op zeven basisscholen in het regulier en speciaal 
onderwijs. Het rapport beschrijft de achtergrond van de pilot, de doelstellingen, de verantwoording van 
het onderzoek, de uitkomsten van de 0- en 1-meting en ten slotte conclusies en aanbevelingen. 
 
Na twee pilotperiodes is de conclusie dat de inzet van de pilotmaterialen daadwerkelijk leidt tot 
bevordering van leesplezier onder zwakke lezers en dyslectici. De materialen worden door de 
leerkrachten, leescoördinatoren en leesconsulenten met open armen ontvangen: “Aan deze 
materialen hebben wij behoefte. Nu kunnen we onze zwakke lezers iets leuks bieden dat ook hen 
stimuleert om te gaan lezen en waardoor zij zelf zeggen dat lezen nu leuk is.” 
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1. ACHTERGROND PILOT 
  

1.1 De Bibliotheek op school 
 
Met de komst van de Bibliotheek op school (dBos, 2008) van Kunst van Lezen (Stichting Lezen en de 
Koninklijke Bibliotheek) krijgen basisschoolkinderen toegang tot een actuele en ruime collectie boeken, 
die op een aantrekkelijke manier gepresenteerd wordt. Hiermee hoopt dBos dat het leesplezier van 
basisschoolkinderen toeneemt.  

Er zijn zeven samenhangende bouwstenen te onderscheiden bij de Bibliotheek op school (zie ook 
Figuur 1): 
 

• Netwerk & beleid: Bibliotheek, school(-bestuur) en gemeente werken als netwerk aan een 
gedeelde visie en leggen de doelen beleidsmatig vast. 

• Lees- en mediaplan: De school legt in samenwerking met de bibliotheek haar visie, doelen en 
het jaarprogramma vast in het lees- en mediaplan. 

• Activiteiten: In alle klassen is dagelijks aandacht voor lezen en zijn er activiteiten rondom 
leesbevordering en mediawijsheid. 

• Monitor: Alle betreffende groepen, leerkrachten en leesconsulenten van de bibliotheek vullen de 
monitor in en stellen op basis van de resultaten het lees- en mediaplan bij.   

• Expertise: Bibliotheek en school zetten hun expertise in om de lees- en mediaprestaties van 
leerlingen te verbeteren. De bibliotheek benoemt een getrainde leesconsulent, de school een 
leescoördinator (één van de leerkrachten die de cursus Open Boek heeft gevolgd).  

• Collectie: Alle leerlingen hebben toegang tot een actuele en gevarieerde collectie in een school- 
digitale- of mobiele bibliotheek.   

• Digitaal portaal: De school heeft toegang heeft tot de content van het ondersteunende digitaal 
portaal van de Bibliotheek op school.   

 
Figuur 1. Bouwstenen van de Bibliotheek op school. 
 
In het artikel ‘Bibliotheek op school onder de loep, Leesmotivatie stimuleren’ (Nielen en Bus, 2015)4 
wordt aangegeven dat de leesmotivatie (en hiermee ook indirect de leesvaardigheid) bij kinderen van 
dBos-scholen significant verschilt met de leesmotivatie van kinderen van niet dBos-kinderen. Het 
concept ‘de Bibliotheek op school’ werkt dus.  
                                                      
4 Nielen en Bus (2015) Bibliotheek op school onder de loep, Leesmotivatie stimuleren. In: JSW, april 2015 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQiIi_-_TLAhVHjQ8KHVHpCeYQjRwIBw&url=http://vo-bibliotheek.debibliotheekopschool.nl/toolkit-openbaar.html&psig=AFQjCNGyE1OtLIC1l3BmnmTGEpeoLImKSg&ust=1459858655899806
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1.2 Aanleiding voor de pilots 
 
Het concept de Bibliotheek op school bleek te leiden tot een hogere leesmotivatie van kinderen. 
Hierbij vroeg de Koninklijke Bibliotheek (toen nog SIOB) zich af of dit ook geldt voor zwakke lezers en 
dyslectici, ervan uitgaande dat zij vaak weinig leesplezier beleven vanwege hun onvermogen in vlot en 
adequaat technisch lezen. Kunnen kinderen met leesmoeilijkheden voldoende werken met de 
reguliere collectie van dBos? Juist voor hen is het belangrijk dat er geschikte leesmiddelen aanwezig 
zijn in de Bibliotheek op school. Om hieraan tegemoet te komen, werd in het voorjaar van 2014 de 
pilot ‘Aangepast Lezen en MLP in de Bibliotheek op school’ gestart. 
De Koninklijke Bibliotheek stelde zich de vraag:  

Wat is er nodig om kinderen met een leesbeperking voldoende te ondersteunen, zodat zij in staat zijn 
voor hun plezier te lezen in boeken die zij leuk vinden?”  

Bibliotheek Den Bosch en ProBiblio verrichtten hiervoor een praktijkonderzoek op twee scholen in Den 
Bosch: één school voor regulier onderwijs (Montessori onderwijs) en één school voor Speciaal 
Basisonderwijs. In deze pilot werden vier middelen ingezet die het leesplezier mogelijk zouden kunnen 
stimuleren: Superboek, daisyspelers, Yoleo en Makkelijk Lezen Plein boeken; zie figuur 2.                    

          

www.superboek.nl          daisyspeler                               www.yoleo.nl                     makkie boeken 

|_______________________________|          |______________________|       |____________| 

                       luisteren                                                 luisteren en lezen                            lezen 

                         |________________________________________________________| 

                                                                                 luisteren en lezen 

Figuur 2. De materialen uit de pilot 

Pilot I heeft voornamelijk laten zien dat: 

• Zwakke lezers, leerkrachten en ouders erg enthousiast reageren op de aangeboden materialen. 
Ze vinden deze toegankelijk en makkelijk te gebruiken. 

• Zwakke lezers meer zijn gaan lezen en leerkrachten zien dat de kinderen meer leesplezier 
hebben na inzet van de pilot, ondanks dat lezen moeilijk voor hen blijft. 

• Zwakke lezers gesproken boeken als prettig ervaren, omdat de gesproken boeken hun de kans 
geven boeken te beluisteren die zij anders niet zouden lezen omdat ze te moeilijk zijn.5 

                                                      
5 Van der Aa, Faber en Geevers (2014) Rapport Aangepast Lezen en MLP in de Bibliotheek op school: een pilot van het SIOB, 
uitgevoerd door Bibliotheek Den Bosch en ProBiblio. Hoofddorp: ProBiblio. https://www.kb.nl/sites/default/files/rapportage-pilot-
aangepast-lezen-en-mlp-in-dbos-v4.pdf 

http://www.superboek.nl/
http://www.yoleo.nl/
https://www.kb.nl/sites/default/files/rapportage-pilot-aangepast-lezen-en-mlp-in-dbos-v4.pdf
https://www.kb.nl/sites/default/files/rapportage-pilot-aangepast-lezen-en-mlp-in-dbos-v4.pdf
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Het gehele onderzoeksrapport is te downloaden. Dit onderzoeksrapport geeft tevens aan dat beide 
scholen, met de inzet van de pilotmaterialen, in de toekomst beter kunnen omgaan met hun zwakke 
lezers dan voorheen (pag. 62). 

De conclusie is dat de collectie van de Bibliotheek op school, met de inzet van de pilotmaterialen, 
meer compleet is gemaakt. Deze positieve resultaten hebben ertoe geleid dat in de periode van 
februari 2015 tot en met januari 2016 het praktijkonderzoek van Pilot lI heeft plaatsgevonden. 

 
 
1.3 Opzet Pilot II 
 
 
Doelstelling 

De centrale doelstelling van Pilot II is: 

De Koninklijke Bibliotheek en de Bibliotheek Den Bosch realiseren een geschikte werkwijze om 
gesproken boeken met zowel daisyspeler / daisy cd-rom als in streaming en met de boeken van 
Makkelijk Lezen Plein, vanuit de Bibliotheek op school in basisscholen te implementeren. 

Om deze doelstelling te bereiken is een werkdoelstelling geformuleerd, namelijk:  

De pilot geeft inzicht in de werkwijze van scholen om de pilotmaterialen op een effectieve manier te 
implementeren, opdat zwakke lezers en dyslectici meer leesplezier gaan krijgen.  

●  De pilot geeft aan welke personen betrokken zijn bij de uitvoering van de pilot. 
●  De pilot geeft aan welke taken de betrokken personen hebben.  
●  De pilot geeft aan welke materialen voornamelijk worden ingezet en waarom. 
●  De pilot geeft aan op welke wijze materialen in de klas worden ingezet. 

  
Deze pilot moet inzicht gaan geven hoe scholen de pilotmaterialen op een effectieve manier zouden 
kunnen implementeren: welke personen worden hierin betrokken, wat is hun specifieke taak, welke 
materialen worden voornamelijk ingezet en waarom? Tot slot is het interessant te weten op welke 
momenten de materialen gebruikt worden in de klas of daarbuiten. 

Omdat het product Yoleo nog niet bruikbaar is voor Android (en de meeste scholen een tablet 
verkiezen boven een iPad), heeft een aantal klassen van één school een iPad ontvangen. Zo is 
observatie mogelijk van de mate waarin de aanwezigheid van iPads het gebruik van streaming 
(Superboek en Yoleo) stimuleert. 

 
Participanten 
 
Voor deze pilot heeft de Koninklijke Bibliotheek samengewerkt met: 
- Bibliotheekservice Passend Lezen 
- Dedicon 
- Makkelijk Lezen Plein 
- Bibliotheek Den Bosch 
- ProBiblio 
- Basisschool Aquamarijn (Montessori), Den Bosch (nam ook deel aan Pilot I) 
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- School voor Speciaal Basis Onderwijs De Sprankel, Den Bosch (nam ook deel aan Pilot I) 
- Basisschool Caleidoscoop, Den Bosch/Empel (enkele klassen met een iPad) 
- Basisschool Antonius Abt Park (Jenaplan), Den Bosch 
- Basisschool Antonius Abt Slot (Jenaplan), Den Bosch 
- School voor speciaal onderwijs Herman Broeren, Rosmalen 
- Basisschool De Bakelaar, Bakel 

De twee scholen die hebben deelgenomen aan de eerste pilot, vervolgen hun deelname aan Pilot II. 
De kinderen die hebben deelgenomen aan Pilot II, zijn geselecteerd uit de groepen 4 tot en met 7. Het 
betreft hier zwakke lezers en dyslectici (D en E scores op Drie Minuten Toets van het CITO). 

 

Werkwijze 

Bij aanvang van de pilot krijgen de individuele schoolteams uitleg over het verloop van de pilot en 
maken zij globaal kennis met de materialen die aanbod komen. De fases die een kind op weg naar 
leesplezier doorloopt, komen hierbij aanbod. In de eerste fase (luisteren) maken kinderen kennis met 
boeken doordat zij worden voorlezen door volwassenen. Voorlezen stimuleert het leesplezier en 
leesgedrag. In de tweede fase (luisteren en lezen) ontstaat de behoefte om tijdens het luisteren mee te 
lezen in een boek. In de derde fase (lezen) wordt er zelfstandig een boek gelezen. De pilotmaterialen 
zijn aan deze drie fases gekoppeld (zie figuur 2 op pagina 9). 

Om het gebruik van de materialen zo effectief mogelijk in te zetten is er gekozen voor de volgende 
werkwijze. 

De leesconsulent van de pilot geeft de leescoördinator van de school uitleg over- en training in het 
gebruik van de materialen. De leescoördinator draagt deze kennis over op de leerkrachten. Deze 
laatsten gaan zelf aan de slag en kunnen terugvallen op de leescoördinator indien hulp nodig is. De 
leesconsulent van de bibliotheek volgt de trainingen en is op de achtergrond aanwezig. Zij helpt 
kinderen bij het kiezen van een geschikt boek. Uit Pilot I bleek dat zwakke lezers het erg moeilijk vinden 
om een boek te kiezen dat hen aanspreekt. Hulp daarbij is wenselijk. 

De training over de materialen is verdeeld over drie momenten in de eerste maanden van de pilot. Het 
eerste moment staat in het teken van luisteren naar gesproken boeken. Hierbij worden de daisyspeler 
met daisy cd-roms en Superboek gepresenteerd. Het tweede moment staat in het teken van luisteren 
en lezen. Hiervoor wordt Yoleo behandeld. Tot slot komen de Makkieboeken aan bod (MLP), het gaat 
dan puur om lezen. Er is bewust gekozen om de trainingen te spreiden, dit is gebaseerd op de 
aanbevelingen uit Pilot I, waarbij leerkrachten aangaven dat één lange training over alle materialen 
teveel in één keer was. 
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Gebruikte materialen  

● Daisyspeler met daisy cd-rom: dit zijn gesproken boeken (daisy cd-rom) die te beluisteren zijn 
met een daisyspeler, (Bibliotheekservice Passend Lezen) 

● Superboek: dit zijn gesproken jeugdboeken op computer, tablet of app. Kinderen met dyslexie of 
bijvoorbeeld autisme (comorbiditeit), kunnen gratis gebruik maken van deze site, 
(Bibliotheekservice Passend Lezen) 

● Yoleo: dit zijn luister- en meeleesboeken via de computer of iPad. Deze zijn beschikbaar na 
aanschaf van boektegoeden, (Dedicon). 

● Makkie boeken: dit zijn leesboeken die voldoen aan speciale voorwaarden, waardoor ze juist 
geschikt zijn voor kinderen met leesproblemen, (Makkelijk Lezen Plein). 

 
Daisyspeler met daisy cd-rom:  

  

Superboek: 
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 Yoleo: 

   

Makkelijk Lezen Plein (Makkie) boeken: 
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2. DOELSTELLINGEN PILOT 
  
De doelstelling van de pilot: 
 
De pilot geeft inzicht in de werkwijze van scholen om de pilotmaterialen op een effectieve manier te 
implementeren, opdat zwakke lezers en dyslectici meer leesplezier gaan krijgen. 
  

●  De pilot geeft aan welke personen betrokken zijn bij de uitvoering van de pilot. 
●  De pilot geeft aan welke taken de betrokken personen hebben.  
●  De pilot geeft aan welke materialen voornamelijk worden ingezet en waarom. 
●  De pilot geeft aan op welke wijze materialen in de klas worden ingezet. 

  
  
Om antwoord te geven op de vraag of de beoogde doelstellingen van de pilot bereikt zijn, baseren wij 
ons op de onderzoeksresultaten en de observatiegegevens gedurende de uitvoering van de pilot op de 
zeven scholen (zie hiervoor hoofdstuk 4 en 7). 
 
 
Doelstelling 1) 
De pilot geeft aan welke personen betrokken zijn bij de uitvoering van de pilot. 
Deze doelstelling geeft inzicht in de rolverdeling binnen de scholen als het gaat om aansturing van 
leerkrachten en het verwijzen naar interventiemogelijkheden voor kinderen met leesproblemen, die 
weinig plezier beleven aan lezen.   
  
Bij aanvang van de pilot is gekozen om te werken volgens een vast concept (zie Hoofdstuk 1 
Achtergrond van de pilot), waarbij een rolverdeling wordt geadviseerd. Omdat iedere school een eigen 
werkwijze hanteert, ligt het voor de hand dat sommigen afwijken van het advies. 
 
=>Er wordt opgemerkt dat op vrijwel alle pilotscholen de leescoördinator, de leerkracht en de 
leesconsulent hierin een rol hebben. Op één school is er een prominente rol voor de intern begeleider, 
waardoor leerkrachten nauwelijks een rol spelen in de begeleiding. De leesconsulent is op de 
achtergrond aanwezig, ter ondersteuning (zie de grafiek op de volgende pagina). 
  
   
Doelstelling 2) 
De pilot geeft aan welke taken de betrokken personen hebben. 
Deze doelstelling geeft ons inzicht in de uitvoerende taak die de betrokken personen laten zien bij de 
uitvoering van de interventies die ingezet worden om kinderen met leesproblemen, die weinig plezier 
beleven aan lezen, te begeleiden. 
  
Bij aanvang van de pilot is gekozen om te werken volgens een vast concept (zie Hoofdstuk 1 
Achtergrond van de pilot), waarbij een taakverdeling wordt geadviseerd. De meeste scholen hebben 
een eenduidig taakbeleid. Toch kunnen onderlinge verschillen in taakbeleid mogelijk zijn. 
 
=>Er wordt opgemerkt dat op de meeste scholen de leerkrachten de grootste, uitvoerende taak 
hebben. Op één school is er uitsluitend een rol voor de leerkracht. Op een andere school wordt de 
leerkracht ontlast en ligt de uitvoerende taak bij de intern begeleider. 
De leesconsulenten laten eveneens een duidelijke taak zien. Met name bij het opstarten, aanmelden, 
begeleiden van de kinderen en het adviseren in boekkeuze (zie tabel op de volgende pagina). 
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Vraag: Welke rollen hadden de verschillende mensen bij u op school? (ingevuld door 6 
leescoördinatoren) 

  Lees 
coördinator 

Lees 
consulent 

Leer 
krachten 

‘Co- 
teacher’ 

Onderwijs-
assistent 

Lees 
moeders 

Trainen van de leerkrachten 5 1 0 0 0 0 

Werken met de materialen met 
groepjes kinderen 

0 3 3 1 0 0 

Werken met de materialen met 
individuele kinderen 

0 3 3 1 1 0 

Kinderen helpen bij het kiezen 
van geschikte boeken 

1 3 2 0 1 1 

Coördineren van de pilot 5 1 0 0 0 0 

  
  
  
Doelstelling 3) 
De pilot geeft aan welke materialen voornamelijk worden ingezet en waarom. 
De pilot heeft een aanbod van vier materialen. De leerkrachten is aanbevolen om per kind te kijken 
naar de leesontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Op basis daarvan kan één van de 
materialen ingezet worden. Wellicht kan een ander materiaal daarop volgen. 
 
=>De leerkrachten hebben veelal gekeken naar de leesontwikkeling waarin het kind zich bevindt en 
daarbij een passende materiaalsoort gekozen. In het speciaal onderwijs wordt voornamelijk gebruik 
gemaakt van gesproken boeken. Het gebruik van daisyspeler met daisy cd-rom is erg populair. Deze 
wordt als gebruiksvriendelijk ervaren en is mobiel te gebruiken. Superboek is voornamelijk aantrekkelijk 
vanwege het grote boekenaanbod. Als minder prettig wordt het opstarten (aanmaken licentie etc.) 
ervaren. Dit wordt ook zo ervaren in het reguliere onderwijs. Net zoals in de eerste pilot blijft het 
opvallend dat leerkrachten in het reguliere onderwijs het luisteren naar gesproken boeken te eenzijdig 
vinden. De gedachte dat er gelezen moet worden, omdat dat het technisch lezen stimuleert, is 
hardnekkig. Zij kiezen er vaak voor om de gesproken boeken te ondersteunen met een MLP-boek. 
Yoleo wordt zeer gewaardeerd vanwege de karaokefunctie.  
  
  
Doelstelling 4) 
De pilot geeft aan op welke wijze materialen in de klas worden ingezet. 
De pilot heeft geen richtlijnen aangegeven ten aanzien van frequentie en de wijze waarop de 
materialen ingezet kunnen worden. 
  
=>De materialen worden op diverse momenten in de week ingezet. Ze worden het meest frequent 
gebruikt op vrije momenten wanneer kinderen zelf iets mogen kiezen. Hiernaast wordt er gebruik van 
gemaakt tijdens technisch lezen (vast moment op het rooster) of wanneer een kind er zelf om vraagt. 
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3. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 
  

Doelgroepen 

Het onderzoek betreft vier doelgroepen: 

- Kinderen (zwakke lezers) 
- Leerkrachten 
- Leescoördinatoren 
- Leesconsulenten 

Methode van onderzoek 

De kinderen (van de 5 nieuwe scholen) en leerkrachten hebben een vragenlijst ingevuld voor de pilot 
(0-meting) en na de pilot (1-meting). De leescoördinatoren hebben een vragenlijst ingevuld 
halverwege de pilot (vlak nadat alle materialen waren geïntroduceerd). De leesconsulenten hebben 
deze ingevuld na de pilot. 

De kinderen hebben de vragenlijst in de klas op de computer ingevuld, onder begeleiding van de 
leesconsulent. De leerkrachten, leescoördinatoren en leesconsulenten hebben per e-mail een 
uitnodiging voor de vragenlijsten ontvangen en hebben ze digitaal ingevuld. De projectleider heeft 
individuele gesprekken met hen gevoerd en geobserveerd op de scholen. 

Respons 

De respons van de verschillende groepen op de vragenlijsten is als volgt. 

Doelgroep Nulmeting Eénmeting 
 Aantal Aantal 
Kinderen 125 100 
Leerkrachten 30 22 
Leescoördinatoren 6  
Leesconsulenten  5 

 

Verwerking uitkomsten 

De uitkomsten uit de vragenlijsten voor de kinderen, leerkrachten, leescoördinatoren en 
leesconsulenten zijn verwerkt en geanalyseerd in het statistische programma SPSS. De resultaten 
voor alle vragen worden in hoofdstuk 7 in grafieken weergegeven. Waar relevant en mogelijk worden 
ook verschillen tussen jongens en meisjes, tussen speciaal en regulier onderwijs en tussen de onder- 
en bovenbouw weergegeven. De open antwoorden worden ook weergegeven. Een beschrijving van 
de belangrijkste uitkomsten staat in hoofdstuk 4, samen met de uitkomsten uit de interviews en de 
observaties van de projectleider. 

iPad in de klas 

De meeste scholen zijn tegenwoordig voorzien van een groot aantal computers, al dan niet in de klas. 
Ook tablets zijn nauwelijks weg te denken in het onderwijs. Scholen kiezen vaak voor tablets, in plaats 
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van een iPad, om kosten te beperken. Superboek is toegankelijk voor Android; Yoleo echter nog niet. 
Om te onderzoeken of streaming vaker wordt ingezet wanneer daar meer mogelijkheden voor zijn in 
de klas, dan wanneer de mogelijkheden worden beperkt (doordat er alleen Android mogelijkheden zijn 
of omdat computers buiten de klas opgesteld zijn), is één van de deelnemende basisscholen voorzien 
van iPads in de klas. Van iedere parallelgroep (in dit geval de groepen 4, 5, 6, 7 en 8) ontving één 
groep een iPad. Een beschrijving van de belangrijkste uitkomsten staat in hoofdstuk 4. 

Implementatie van de pilotmaterialen in Pilot I-scholen 

Aan de eerste pilot heeft een reguliere school en een school voor Speciaal Basisonderwijs 
deelgenomen. Deze worden in dit rapport Pilot I-scholen genoemd. De uitkomsten van deze eerste 
pilot lieten zien dat leerkrachten over het algemeen erg positief zijn over de aangeboden materialen en 
hoe die het leesplezier van zwakke lezers vergroot hebben. Hiernaast ervaarden zij allen dat er 
behoefte is aan deze materialen. Leerkrachten wisten eerder zelf niet hoe zij, met de materialen die 
voorhanden waren, het leesplezier bij deze kinderen konden vergroten.  
Om de implementatie van de pilotmaterialen op de twee Pilot I-scholen te volgen, hebben beide 
meegedaan aan het onderzoek van Pilot II. Met de aanwezige kennis van de materialen, hadden de 
leerkrachten een voorsprong op de overige vijf deelnemende scholen. Een beschrijving van de 
belangrijkste uitkomsten staat in hoofdstuk 4.  

Diversiteit in pilotscholen 
 
Het praktijkonderzoek van Pilot II heeft plaatsgevonden op vijf reguliere scholen, één school voor 
speciaal onderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs. Hier is voor gekozen om de 
verschillen te onderzoeken in het gebruik van de pilotproducten en de mogelijkheden van 
implementatie. Een beschrijving van de belangrijkste uitkomsten staat in hoofdstuk 4.   
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4. SAMENVATTING UITKOMSTEN 
 
 
4.1 Kinderen 
 
Leesgedrag 

Uitkomsten onderzoek 

● Kinderen uit de pilot lezen na de pilot nog ongeveer even vaak in een boek als voor de pilot: ongeveer zes op 
de tien lezen meerdere malen per week of vaker in een boek 

● Het luisteren naar gesproken boeken is wel significant toegenomen: voor de pilot luisterende 11% een paar 
keer per week of vaker naar een gesproken boek; na de pilot is dat de helft. 

● Ook het lezen van Makkelijk Lezen Plein boeken (Makkie boeken) is significant toegenomen: voor de pilot las 
een tiende een paar keer per week of vaker in een Makkie boek; na de pilot is dat een kwart 

● Meisjes lezen vaker dan jongens in een boek 
● Kinderen uit groep 4-6 lezen vaker dan kinderen uit groep 7-8 in een boek 
● Kinderen uit groep 7-8 lezen na de pilot meer dan voor de pilot in een boek 
● Kinderen die voor de pilot al gesproken boeken luisterden, deden dat vaak via Ambrasoft (educatief 

speelgoed waarmee kinderen spelenderwijs oefenen met rekenen en taal) of een cd. Enkele kinderen 
kenden Superboek (9 kinderen), Yoleo (4 kinderen) of de daisyspeler (3 kinderen) al voor de pilot begon. 
 

Observaties projectleider 

Kinderen geven aan dat zij graag luisteren naar gesproken boeken. Op momenten dat er gelezen 
moet worden in de klas, pakken zij vlot een gesproken boek, terwijl zij voorheen met tegenzin aan het 
lezen gingen. De kinderen geven aan dat zij nu écht luisteren naar het gesproken verhaal in 
tegenstelling tot het net-alsof-doen-of-we-lezen in een boek dat zij eerder deden tijdens leestijd (vóór 
de pilot).  
Het luisteren naar een verhaal wordt door de kinderen niet ervaren alsof ze echt iets leren, toch geven 
ze aan dat ze het als fijn ervaren om ‘voorgelezen’ te worden. 
Doordat er keuze in materiaal is, kiezen de kinderen met meer plezier en sneller om aan de slag te 
gaan met boeken / luisteren en lezen. 
Een grote groep kinderen geeft aan dat zij, op eigen initiatief, thuis ook gebruikmaken van Superboek 
of Yoleo. Zij ervaren dit als fijn en ook ouders reageren positief op deze ontwikkeling, aldus de 
kinderen. 
Een opvallende bevinding is dat veel bovenbouwkinderen enthousiast starten met Yoleo, maar aan 
het einde van de pilot aangeven dat zij nu liever in een boek lezen. Een belangrijke reden hiervoor is 
dat zij, na intensief gebruik van Yoleo, wel ‘klaar zijn’ met de muntjes en het kopen hiervan en nu 
liever een ‘écht’ boek willen lezen. Een mooie stap die gezet wordt in de leesontwikkeling. 
Leerkrachten denken dat dit komt door de positieve ervaring die zij hebben opgedaan met Yoleo. 

 

Leesplezier 

Uitkomsten onderzoek 

● Het leesplezier van de kinderen is significant toegenomen na de pilot 
● De verschillen in leesplezier tussen jongens en meisjes in deze pilot zijn niet significant 
● Of kinderen lezen moeilijk vinden, is niet significant veranderd na de pilot. 
● Of kinderen op school meer tijd zouden willen hebben voor lezen is niet significant veranderd na de pilot. 
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● Wel zouden de kinderen na de pilot significant vaker meer tijd willen hebben voor het luisteren naar 
gesproken boeken. 
 

Observaties projectleider 

De kinderen geven aan dat zij vaak een negatief gevoel hebben over hun leesbeperking, vanwege 
hun ‘bijzondere’ positie, zoals het krijgen van grotere tekst, meer leestijd, apart aan de instructietafel in 
de klas, uit de klas voor remedial teaching etc. De pilot biedt hun leesmiddelen die ze als leuk en 
aantrekkelijk ervaren. Het gebruiken van deze middelen brengt hen daardoor in een positieve 
bijzondere positie. 
Een belangrijke ontwikkeling op weg naar leesplezier is dat kinderen die lezen écht niet leuk vinden, 
nu aangeven dat zij plezier beleven aan het luisteren naar gesproken boeken. Nu kennen zij ook het 
verhaal uit het boek dat vriendjes lezen en kunnen zij meepraten over de inhoud van het boek. Dit 
aspect wordt door een grote groep kinderen benoemd en als belangrijk ervaren. 
“Ik wist niet dat er zo’n spannende verhalen zijn in boeken”, aldus een kind. Door de inzet van 
gesproken boeken ervaren kinderen wat boeken hun kan brengen. De waardering voor boeken neemt 
hierdoor toe. Dit verhoogt de kans om wederom en boek te kiezen.  

 
Materialen uit de pilot 

Uitkomsten onderzoek 

● Yoleo en Makkelijk Lezen boeken zijn tijdens de pilot door de meeste kinderen gebruikt (Yoleo door 64%, 
Makkelijk lezen boeken door 57%). De daisyspeler is door 32% gebruikt en Superboek door 30%. Superboek 
is relatief veel gebruikt in het speciaal onderwijs en in groep 7-8. 

● Kinderen vinden de materialen van de pilot erg leuk, vooral Yoleo. Bijna alle kinderen vinden Yoleo leuk. 
Meer dan 85% vindt Makkelijk Lezen Plein boeken, boeken via de daisypeler en Superboek leuk.  

● Er zijn geen significante verschillen tussen jongens en meisjes en groep 4-6 en groep 7-8. Dat kan 
voortkomen uit het feit dat in deze pilot de leerkrachten / leesconsulenten hebben bepaald welke materialen 
ze aan welke kinderen ze zouden aanbieden. Ze hebben daarbij dus al gekeken welke materialen bij welke 
kinderen het beste aan zouden sluiten. 

● Het gebruik van Yoleo en de daisyspelers is voor de meeste kinderen gemakkelijk. Voor één op de zeven 
kinderen is het wel (een beetje of heel) moeilijk. De website Superboek is een stuk lastiger voor de kinderen: 
twee derde vindt de site moeilijk. 

● Het varieert van wie de kinderen uitleg hebben gekregen over de materialen: de leerkrachten/”hulpjuf”, 
leesconsulent, of intern begeleider.  

● De kinderen geven erg enthousiaste commentaren op de materialen uit de pilot, vooral op Yoleo. Ze vinden 
het fijn om ook te kunnen luisteren en lezen tegelijk. Sommigen zijn ook blij dat ze merken dat ze beter leren 
lezen. 

 

Observaties projectleider 

Het gebruik van andere middelen dan een fysiek boek is erg aantrekkelijk voor de doelgroep zwakke 
lezers. Ze vinden het gebruik van Ipad, computer, tablet en daisyspeler erg leuk. 
Yoleo is populair bij kinderen. Luisteren en lezen gelijktijdig wordt als prettig en leerzaam ervaren. Het 
spelelement biedt extra uitdaging. De kinderen vinden het jammer dat ze maar uit een beperkt aantal 
boeken kunnen kiezen. Populaire boeken zijn niet aanwezig en worden erg gemist in het aanbod dat er 
is. 
Superboek wordt geprezen om zijn grote collectie. Kinderen luisteren graag naar Superboek. Het 
leesniveau van veel kinderen in het speciaal onderwijs is laag. Het zelfstandig lezen wordt hierdoor 
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beperkt. Om deze reden wordt er in het speciaal onderwijs veel gebruik gemaakt van het luisteren naar 
gesproken boeken zoals Superboek. Bij Superboek wordt er gevraagd om persoonlijke inloggegevens. 
Het onthouden van deze gegevens evenals het zelf invoeren hiervan is niet voor iedereen gemakkelijk. 
Daarom is het in het speciaal onderwijs belangrijk dat de computer klaarstaat voor het gebruik van 
Superboek. Het zoeken naar een geschikt boek vraagt veel ondersteuning. Kinderen in het reguliere 
onderwijs gaan gemakkelijker om met het gebruik van Superboek, maar geven aan dat Superboek na 
enige tijd verveelt. Het scherm tijdens het luisteren (de online player) is saai en niet aantrekkelijk. Als dit 
anders zou zijn, zou Superboek meer gebruikt worden. 
Veel kinderen kiezen ervoor om het fysieke boek te gebruiken bij het gesproken boek (zowel bij 
Superboek als bij Daisy). Het meelezen is aantrekkelijk en het zien van plaatjes is zeer welkom. 
Kinderen hebben het idee dat zij sneller gaan lezen wanneer ze beide tegelijk gebruiken. Anderen 
vinden het ‘cool’ om óók zelf te lezen (net als kinderen die geen dyslexie hebben). 
Verder is de daisyspeler ook deze pilot weer populair. Met name vanwege zijn gebruiksvriendelijkheid, 
de leuke, mooie daisy cd-roms die erbij horen en de mobiliteit van het apparaat. Deze wordt vooral in 
het speciaal onderwijs veelvuldig gebruikt.  
Ten slotte worden Makkelijk Lezen Plein-boeken meer gebruikt en meer gewaardeerd dan voor de pilot. 
Er is veel aandacht besteed aan MLP, met name door posters op te hangen waarop MLP-boeken te 
zien zijn (zie bijvoorbeeld de foto op pagina 12). Kinderen kunnen zo zien dat MLP boeken óók 
populaire boeken (Dolfje Weerwolfje, Leven van een Loser, Koen Kampioen etc.) kunnen zijn. Deze 
kennis hadden de kinderen voorheen niet en dat zorgde er mogelijk voor dat zij MLP-boeken als saai 
afdeden. 

 

De Bibliotheek op school 

Uitkomsten onderzoek 

● De meeste kinderen vinden het heel leuk of een beetje leuk om naar de Bibliotheek op school te gaan. Dit is 
niet significant veranderd na de pilot. 

● Voor de pilot vond twee derde dat er op school genoeg boeken zijn. 
● Na de pilot vindt 85% dat er op school genoeg boeken zijn en 58% vindt dat er genoeg gesproken boeken 

zijn. Ruim een kwart zegt dan dat ze niet weten of er op school genoeg boeken zijn, waarschijnlijk omdat zij 
Yoleo of Superboek gebruiken en niet weten of er in de schoolbibliotheek genoeg daisy’s zijn. 

● Veel van de kinderen (rond de 70%) vinden het moeilijk om in de Bibliotheek op school een leuk boek te 
vinden; dit is niet veranderd na de pilot. 

● De verschillen tussen jongens en meisjes en tussen groep 4-6 en 7-8 zijn niet significant. Er lijkt wel een 
trend zichtbaar dat de kinderen uit groep 7-8 het na de pilot iets minder moeilijk vinden om een leuk boek te 
vinden. Dat sluit aan bij de observatie dat de oudere kinderen vaak al wat beter weten wat voor soort boeken 
ze leuk vinden en/of gemakkelijker zelfstandig met gesproken boeken aan de slag kunnen. 

● Ongeveer een kwart wil graag hulp bij het kiezen van een boek en een derde heeft daar soms behoefte aan. 
Dat is niet significant veranderd na de pilot. 

● Kinderen noemen verschillende soorten boeken die ze bij de Bibliotheek op school zouden willen lenen, 
zoals spannende boeken, grappige boeken, informatieve boeken, paardenboeken en een aantal titels zoals 
Mees Kees, Geronimo Stilton en Dolfje Weerwolfje.  

 

Observaties projectleider 

Het is leuk om naar de Bibliotheek op school toe te gaan, omdat het er daar sfeervol en leuk uitziet. Dit 
vindt een groot deel van de ondervraagde kinderen. De kinderen die niet graag naar de bibliotheek 
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gaan, geven hiervoor de verklaring dat dit komt omdat ze niet goed weten waar en welke boeken ze 
kunnen kiezen. Hulp hierbij is wel welkom, maar is niet altijd voldoende om het juiste boek te vinden. 
De bibliotheek verlaten met een geadviseerd boek, dat uiteindelijk toch niet een geschikt boek blijkt te 
zijn, leidt ertoe dat hulp niet altijd meer ‘gewaardeerd’ wordt. 
Door het gebruik van Yoleo en Superboek gaan minder kinderen naar de schoolbibliotheek. 
Het blijft moeilijk voor kinderen om erachter te komen welk genre boek hen aanspreekt. Kinderen uit de 
bovenbouw lijken minder moeite te hebben met het kiezen van een geschikt boek. Zij geven aan te 
weten naar welke genre boek hun voorkeur uitgaat. De kinderen die gebruik maken van luisterboeken 
geven aan dat het zeer wenselijk is dat er bij de daisy cd-roms, de bijbehorende boeken aanwezig zijn. 
Zo kunnen zij luisteren en lezen tegelijk. 
Er wordt aangegeven dat er meer variatie in het boekenaanbod mag zijn. Kinderen vinden dat de ‘leuke 
boeken’ vaak weg zijn. Een groter aanbod informatieve boeken is eveneens wenselijk. 

 

4.2 Leerkrachten 
 

Omgaan met zwakke lezers 

Uitkomsten onderzoek 

● Welke middelen zetten leerkrachten extra in voor zwakke lezers? Voor de pilot verwezen slechts enkele 
leerkrachten zwakke lezers naar gesproken boeken en naar MLP-boeken in de bibliotheek; na de pilot 
verwijst ruim een derde naar gesproken boeken in de bibliotheek en zes op de tien naar MLP-boeken in 
de bibliotheek. Daarnaast geeft een aantal leerkrachten zelf nog aan dat ze zwakke lezers doorverwijzen 
naar Yoleo 

● Extra huiswerk voor zwakke lezers geven de leerkrachten na de pilot juist iets minder vaak 
 

Kennis zwakke lezers en materialen 

Uitkomsten onderzoek 

● De bekendheid met Makkelijk Lezen Plein boeken, gesproken boeken en de Stichting Aangepast 
Lezen/BibliotheekService Passend Lezen is duidelijk toegenomen.  

● Ook het gebruik van Makkelijk Lezen Plein boeken en gesproken boeken door de leerkrachten is 
toegenomen na de pilot. 

● Als leerkrachten voor de pilot al bekend waren met gesproken boeken, dan waren dat vooral gesproken 
boeken via de daisyspeler en luisterboeken (bijvoorbeeld van Ambrasoft en cd’s bij prentenboeken). Na 
de pilot zijn bijna alle leerkrachten bekend met zowel gesproken boeken via de daisyspeler als Yoleo als 
Superboek.  

● Alle leerkrachten hebben door de pilot nieuwe kennis opgedaan over zwakke lezers. 
 

Observaties projectleider 
 
Het aanbod van materialen op de scholen is zeer positief ontvangen. De diversiteit in het aanbod 
wordt daarbij genoemd evenals de aantrekkelijkheid van het materiaal. Leerkrachten zeggen: “We 
kunnen de kinderen nu uitdagende materialen aanbieden om zo het lezen te bevorderen. Dit is zeer 
welkom”. 
Leerkrachten geven verder aan dat zij de materialen in de toekomst zullen blijven inzetten. Zij willen 
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dan ook graag door de KB op de hoogte blijven van producten die ingezet kunnen worden om 
leesbevordering te stimuleren. 
Omdat leerkrachten nu interventies op maat kunnen aanbieden in de klas, zijn zij minder geneigd om 
kinderen huiswerk mee naar huis te geven. De leerkracht weet ook dat er kinderen thuis 
gebruikmaken van Superboek, Yoleo of MLP boeken. 
De meeste leerkrachten hebben, zoals de bedoeling was, het aangeboden materiaal afgestemd op de 
behoefte van het kind. Hierdoor zijn er kinderen die niet met alle producten hebben kennisgemaakt.  

 

Leesplezier 

Uitkomsten onderzoek 

● Na afloop geven alle leerkrachten aan dat ze denken dat het leesplezier van de zwakke lezers is 
toegenomen: 40% dat het sterk is toegenomen, 40% dat het is toegenomen en 20% dat het een beetje is 
toegenomen. 
 

 Observaties projectleider 

Leerkrachten geven aan dat zij zien dat het leesplezier, met de inzet van de materialen (sterk) is 
toegenomen. Zij merken dat kinderen zelf vragen om het gebruik van het materiaal, soms op 
meerdere momenten van de dag. Ze praten enthousiast over de producten en laten klasgenootjes 
zien waar ze mee bezig zijn. Leerkrachten geven aan dat kinderen thuis ook aan de slag gaan met de 
materialen. Ouders geven positieve reacties op het thuis luisteren en of lezen van boeken middels 
streaming.  

 

De Bibliotheek op school 

Uitkomsten onderzoek 

● Voor de pilot wisten veel leerkrachten niet of er voldoende boeken voor zwakke lezers in de bibliotheek 
aanwezig waren en vonden de meeste anderen het aanbod te klein. Na de pilot geven de meeste 
leerkrachten een oordeel; ze oordelen veel positiever en vinden het aanbod voor zwakke lezers over het 
algemeen (ruim) voldoende. De kennis over de schoolbibliotheek en het oordeel over de materialen zijn dus 
toegenomen en de pilotmaterialen zorgen ervoor dat het aanbod voor zwakke lezers beter op peil is. 

● Op de vraag (in de 1-meting) of er genoeg andere materialen dan boeken voor zwakke lezers op school 
aanwezig zijn, komen positieve reacties.  
 

Observaties projectleider 

Niet alle leerkrachten waren voor aanvang van de pilot op de hoogte van de aanwezigheid van MLP-
boeken in de Bibliotheek op school. Bij het inzetten van materialen voor zwakke lezers en dyslectici 
dacht men voornamelijk aan remediërende materialen, die niet specifiek uit de bibliotheek kwamen. 
MLP heeft in de pilot veel aandacht gekregen en wordt nu veelvuldig ingezet door leerkrachten en 
gebruikt door kinderen. 
Leerkrachten vinden dat het aanbod voor zwakke lezers nu voldoende is, mits zij de pilotmaterialen 
daarbij mogen meerekenen.  
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Verloop en inrichting pilot 

Uitkomsten onderzoek 

● De meeste leerkrachten verwachtten van tevoren dat zijzelf de uitleg aan de kinderen zouden geven. Van de 
leescoördinator verwachtten ze vooral steun en begeleiding. 

● In de meeste gevallen hebben de leerkrachten ook inderdaad uitleg aan de kinderen gegeven over de 
materialen uit de pilot, maar ook de leesconsulent heeft kinderen vaak geïnformeerd. Een enkele keer werd 
dit door de leescoördinator gedaan. 

● Vrijwel alle leerkrachten hebben de materialen uit de pilot ingezet in de klas. Yoleo is door drie kwart van de 
leerkrachten ingezet; MLP-boeken, daisyspelers en Superboek door ongeveer twee derde van de 
leerkrachten. 

● Eén leerkracht heeft de middelen niet zelf ingezet, omdat dat via de intern begeleider en de bibliotheek al 
geregeld wordt. 

● De middelen worden op verschillende momenten ingezet: op vrije momenten als kinderen zelf iets kunnen 
kiezen, tijdens technisch lezen, als het kind er zelf om vraagt en bij de helft ook op vaste momenten op het 
rooster. 

● In de meeste gevallen vinden de leerkrachten dat zijzelf of de leescoördinator verantwoordelijk zou moeten 
zijn voor het inzetten van de pilotmaterialen.  

● De voorkeur van de leerkrachten met betrekking tot de training over de materialen wisselt: evenveel hebben 
een voorkeur voor een (grote) presentatie tijdens een bouwvergadering of teamoverleg aan het begin van de 
pilot als voor een aantal keer een korte introductie van een materiaalsoort die daarna bij de kinderen ingezet 
wordt.  

● De meeste leerkrachten hebben de ouders van de zwakke lezers op enig moment informatie gegeven over 
de pilot. Ongeveer een derde heeft de informatie gestuurd die door de bibliotheek digitaal was aangeleverd 
en eveneens een derde heeft informatie gestuurd die ze zelf hebben opgesteld. De helft heeft ook contact 
met de ouders gehad vanwege het aanmaken van een inlog voor Superboek. Slechts één op de vijf 
leerkrachten geeft aan dat ze ouders mondeling informatie hebben gegeven omdat het ter sprake kwam. 

● Vrijwel alle leerkrachten vonden de belasting voor henzelf laag of normaal. Slechts één van de 20 
leerkrachten vond de belasting te hoog. 

● Alle leerkrachten vonden het vooraf zinvol dat hun school aan de pilot mee zou gaan doen. Ze verwachtten 
vooral tools om de zwakke lezers meer leesplezier te geven en hun leesvaardigheid te vergroten. 

● Na afloop geven bijna alle leerkrachten aan dat ze de pilot zinvol vonden. 
● Na afloop geven alle leerkrachten aan dat hun school dankzij de pilot beter om kan gaan met zwakke lezers. 

Met name omdat ze nu weten welke materialen er bestaan, betere materialen tot hun beschikking hebben en 
hebben gezien dat de zwakke lezers weer enthousiaster worden om te lezen. 

● Na afloop geven alle leerkrachten aan dat ze denken dat de school extra aandacht zal blijven geven aan 
zwakke lezers, door het blijven aanbieden van de materialen. Een aantal geeft wel aan dat het belangrijk is 
dat iemand verantwoordelijk is om de materialen onder de aandacht te houden van de leerkrachten en de 
informatie actueel te houden. 

● Het sterkste punt uit de pilot zijn de materialen, die erg aanslaan bij de zwakke lezers en hun leesplezier 
vergroten. Vooral Yoleo wordt genoemd als erg goed middel. 

● De leerkrachten geven een aantal verbetersuggesties zoals:  

- de vormgeving van Superboek minder saai maken,  
- de inlogprocedure vereenvoudigen of beleggen bij iemand anders dan de leerkracht,  
- bij de opstart wat meer ondersteuning, 
- meer aan elkaar terugkoppelen zodat leerkrachten elkaar kunnen inspireren (terugkoppel momenten 

gedurende het schooljaar). 
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Observaties projectleider 

Bij aanvang van de pilot zijn leerkrachten enthousiast gestart met het inzetten van de materialen. Al 
snel bleek dat het opstarten van met name Superboek en in enige mate Yoleo, niet vlot verliep. Het 
aanmaken van accounts kostte veel tijd, omdat het systeem om veel handelingen vraagt voordat er 
daadwerkelijk gestart kan worden (Superboek) of doordat het aanmaken van een wachtwoord niet 
makkelijk verliep (Yoleo). Tevens blijven kinderen het moeilijk vinden om een geschikt boek te kiezen, 
zoals eerder werd geconcludeerd in Pilot I. De combinatie van deze opstartproblemen leidde ertoe dat 
er vaak een beroep werd gedaan op de leesconsulent van de bibliotheek. Zij heeft, in de meeste 
gevallen, de leerkracht ondersteund door de kinderen aan te melden, wegwijs te maken in de digitale 
boekenwereld en heeft de kinderen geholpen bij het kiezen van een geschikt boek. Op één school 
heeft de intern begeleider alle taken op zich genomen: selecteren van de kinderen, kiezen van 
materiaal voor het kind, opstarten, uitleg geven over het materiaal en begeleiden. Op de overige 
scholen heeft één leerkracht de andere leerkrachten begeleid en uitleg gegeven over de handelingen 
die verricht moeten worden. 
Bij de 1-meting zien we dat leerkrachten het inzetten van de materialen beoordelen als een normale / 
lage belasting. We moeten hierbij aangeven dat dit oordeel is gegeven op basis van de hele 
pilotperiode. Doordat leerkrachten gewend zijn geraakt aan de handelingen kunnen zij deze nu vlot 
uitvoeren en is de belasting dus normaal / laag. Echter, het opstarten gaf een hoge belasting. 

De rol van de leescoördinator is kleiner gebleken dan aanvankelijk werd verwacht. De leescoördinator 
brengt nieuwe informatie over op de leerkrachten. Daarna zijn het de leerkrachten onderling die elkaar 
aanpreken wanneer er hulp nodig is of is de leesconsulent van de bibliotheek het aanspreekpunt. 
Leerkrachten vinden zelf dat zij verantwoordelijk zijn voor het inzetten van interventies voor de zwakke 
lezers. Ze hebben het als erg prettig ervaren dat de leesconsulent (of een andere leerkracht) hen bij 
het opstarten heeft ondersteund, waarna zij zich in de loop van de tijd de handelingen eigen konden 
maken.  

Op alle scholen worden de materialen op meerdere momenten in de week ingezet of gebruikt. 
Sommige leerkrachten zien de materialen als onderdeel van technisch lezen. Anderen zien ze (ook) 
als middel om het leesplezier te stimuleren en laten het gebruik ervan (deels) afhangen van de 
wensen van het kind. 

  

4.3 Leescoördinatoren 
 
Verloop pilot 
 
Uitkomsten onderzoek 

● De leescoördinatoren (6 in totaal) vinden de uitleg die ze hebben gekregen over de materialen, de gang 
van zaken en het overdragen van de informatie aan de leerkrachten over het algemeen duidelijk (als ze 
aanwezig waren). Eén leescoördinator suggereert om vooraf alvast iets dieper op de materialen in te 
gaan. 

● Voor de meeste leescoördinatoren was de informatie volledig. Eén leescoördinator heeft aangekruist dat 
hij over alle zaken meer informatie had willen krijgen en één leescoördinator had iets meer over de 
daisyspelers willen horen. 

● De meeste leescoördinatoren hebben de informatie één op één overgedragen op de leerkrachten of in 
meerdere bijeenkomsten met de leescoördinatoren. De leerkrachten zelf hebben de informatie meestal 
weer overgebracht aan hun duopartners  
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● De leescoördinatoren geven aan dat de leerkrachten over het algemeen positief zijn over de pilot, maar 
dat het soms toch blijft liggen vanwege de tijdsdruk en de vele handelingen bij het aanmelden van 
kinderen bij Yoleo of Superboek. 

● De leescoördinatoren zijn verdeeld over de vraag wat prettiger werkt: één (langere) training over alle 
materialen of drie kortere trainingen waarin telkens één materiaalsoort centraal staat. Beide keuzes 
hebben voor- en nadelen. 

● Op de meeste scholen zijn de meeste leerkrachten of de helft van de leerkrachten actief met de materialen 
van de pilot aan het werken, volgens de indruk van de leescoördinatoren. 

● De belasting door de pilot wordt door de meeste leescoördinatoren als normaal ervaren. 
 
 

Observaties projectleider 
 

In de bijeenkomst voorafgaand aan de trainingen werd voor de leerkrachten een presentatie 
gehouden over de inhoud van de pilot en de materialen die aan bod zouden komen. De materialen 
werden alle kort inhoudelijk toegelicht en gedemonstreerd. In een hand-out werd de informatie ook 
schriftelijk weergegeven. 
Tijdens de evaluatiegesprekken met betrokkenen werd duidelijk dat vrijwel iedereen graag meer 
inhoudelijke informatie had willen ontvangen over de materialen voorafgaand aan de trainingen. 
Hierdoor zouden zij bewuster materialen aan kinderen kunnen toekennen. Nu startten veel 
leerkrachten met het eerste materiaal en lieten ze (vrijwel) alle zwakke lezers hieraan deelnemen. In 
de eerste bijeenkomst en in de hand-out was wel duidelijk aangegeven wat het doel van het materiaal 
was en voor welk kind dat materiaal geschikt zou kunnen zijn. Men zou dus interventies op maat 
kunnen bieden. Helaas is dat in deze pilot dus niet helemaal tot zijn recht gekomen. 
In de aanbevelingen van Pilot I kwam naar voren dat leerkrachten het prettig zouden vinden om 
informatie over de materialen in fases aangeboden te krijgen. Dat wil zeggen: eerst materialen die het 
luisteren naar verhalen stimuleren, dan materiaal met de combinatie luisteren en lezen en daarna 
materiaal dat kinderen specifiek laat lezen. Om deze reden heeft de training van de leescoördinatoren 
in fases plaatsgevonden. Deze werkwijze blijkt echter voor sommigen ook niet ideaal te zijn. 
De rol van de leescoördinator is op de deelnemende scholen verschillend. De meeste scholen hebben 
twee leescoördinatoren, een enkele school heeft er één. Het blijkt dat een leescoördinator vaak te 
weinig uren heeft, waardoor er taken blijven liggen. Op één school is deze taak zelfs wegbezuinigd. 
Op de andere school is de intern begeleider de leescoördinator. Leerkrachten zien het als taak van de 
leescoördinator dat zij alle externe informatie die binnenkomt, overdraagt aan de leerkrachten.  
 
 
Materialen pilot 
 
Uitkomsten onderzoek 

● Superboek vinden de meeste leescoördinatoren een aantrekkelijk product: motiverend voor de kinderen, 
ook voor hen die helemaal niet van lezen houden. Groot nadeel is de omslachtige manier van 
aanmelden, toestemming van ouders en een wachtwoord onthouden. Dat staat gebruik soms in de weg. 

● Yoleo wordt erg positief ontvangen. Zowel kinderen als leerkrachten zijn erg enthousiast. De 
aanmeldprocedure was bij aanvang niet gebruiksvriendelijk. 

● Daisyspelers zijn erg leuk, vooral voor de jongere kinderen. Gemakkelijk in gebruik en kinderen kunnen 
zelf kiezen waar ze gaan zitten luisteren. 

● MLP boeken zijn gemakkelijk om in te zetten als ze aanwezig zijn in de school. Veel leerkrachten zijn 
verrast dat het gangbare, populaire boeken zijn. 
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Observaties projectleider 
 

Leescoördinatoren geven aan graag met alle materialen verder te willen werken. Zij adviseren aan 
Superboek om de aanmeldingsprocedure eenvoudiger en korter te maken. Het vragen van 
toestemming aan ouders wordt als omslachtig ervaren. Veel ouders lezen de mail slecht, activeren de 
link niet of hebben geen mail. Sommige ouders vergeten het wachtwoord en gebruikersnaam door te 
geven aan school. Dit vinden leerkrachten niet werkbaar. Zij stellen voor een schoolaccount te maken 
waarbij de kinderen een eigen wachtwoord hebben. Ouders zouden hierbij niet aan bod hoeven te 
komen. De school is eerlijk als het gaat om het aanmelden van kinderen met 
leesontwikkelingsproblemen. Leerkrachten verwachten dat Superboek dan meer gebruikt zal gaan 
worden. 
Aanmelden bij Yoleo gaf een probleem bij het onderdeel ‘geef jezelf een leuke naam’. Hiervan is direct 
melding gemaakt bij Yoleo en zij hebben het ‘probleem’ vrijwel meteen kunnen oplossen. 
De daisyspeler wordt ook nu weer positief ontvangen. Er zijn nog veel kinderen die écht weerstand 
tegen lezen hebben en dan is luisteren de oplossing. Dit geven zowel leerkrachten als de onwillige 
lezers aan. De daisyspeler is heel eenvoudig te gebruiken voor de kinderen en wordt erg veel gebruikt 
in het speciaal onderwijs. 
Het vergroten van de bekendheid rondom MLP zorgt ervoor dat deze boeken veel gebruikt worden. 
Zoals eerder in dit rapport is aangegeven zijn leerkrachten en kinderen verrast door de titels van MLP-
boeken. Zij hebben ervaren dat MLP populaire boeken in zijn aanbod heeft.  

 
 
Leesplezier 
 
Uitkomsten onderzoek 

● De meeste leescoördinatoren denken dat het leesplezier van de zwakke lezers toegenomen is of een 
beetje toegenomen is. 

 
Observaties projectleider 
 

De rol van veel leescoördinatoren is niet overal groot geweest. Ze hebben wel de indruk dat het 
leesplezier van de kinderen is toegenomen. 

 
Toekomst 
 
Uitkomsten onderzoek 

● Vooral in daisyspelers en Yoleo zouden scholen ook zelf wel willen investeren. Twee van de vijf scholen 
zouden ook wel in Superboek willen investeren. Geen enkele van de pilotscholen zou niet willen 
investeren in de materialen uit de pilot (naar inschatting van de leescoördinatoren). 

● De leescoördinatoren zijn erg enthousiast over de materialen uit de pilot. Ze verhogen het leesplezier van 
de zwakke lezers. Leerkrachten hebben daarmee nieuwe middelen in handen om aan leesbevordering 
te doen. Groot nadeel is de grote hoeveelheid stappen die genomen moeten worden voordat kinderen 
kunnen starten. Dat is voor veel leerkrachten een obstakel. 

 
 

Observaties projectleider 
 
Zoals eerder vermeld zijn de scholen blij met het aangeboden materiaal van Pilot II. Ondanks enkele 
verbeterpunten geven zij allen aan dat ze willen investeren in de materialen. Ook in het doorgaans 
duur bevonden Yoleo. De resultaten zijn positief: de kinderen zijn enthousiast en het leesplezier neemt 
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toe. De scholen geven aan dat zij de kinderen nu een beter en passend aanbod kunnen bieden. De 
reacties van ouders die er zijn geweest, zijn eveneens positief.   

 
 
4.4 Leesconsulenten 
 
 
Leesplezier 
 
Uitkomsten onderzoek 

● Alle leesconsulenten denken dat het leesplezier van de zwakke lezers door de pilot is toegenomen 
 

Observaties projectleider 
 
De pilotkinderen die worden gezien door de leesconsulenten in de bibliotheek, zijn enthousiast over de 
pilotmaterialen. Kinderen die Yoleo of Superboek (zelfstandig) gebruiken, brengen nauwelijks een 
bezoek aan de bibliotheek. Zij kiezen een boek op de desbetreffende site in de klas. 

 
Verloop pilot 
 
Uitkomsten onderzoek 

● Net als de leescoördinatoren, geven de leesconsulenten aan dat de leescoördinatoren meestal 
verantwoordelijk zijn voor het trainen van de leerkrachten en het coördineren van de pilot, terwijl de 
leesconsulenten en leerkrachten werken met de materialen met individuele kinderen of groepjes en 
kinderen helpen bij het kiezen van geschikte boeken. Wel geven de leesconsulenten aan dat zijzelf ook 
een rol gespeeld hebben bij het trainen van de leerkrachten. Eén intern begeleider heeft een rol 
gespeeld heeft bij het werken met de materialen met individuele kinderen of groepjes en heeft kinderen 
geholpen bij het kiezen van geschikte boeken. 

● Het verschilt per school hoe de leesconsulenten dit ervaren. 
● De leesconsulenten besteedden per week een half uur tot anderhalf uur aan de pilot. 
● De leesconsulenten zijn verdeeld over de vraag wat prettiger werkt: één (langere) presentatie over alle 

materialen of meerdere kortere trainingen waarin telkens één materiaalsoort centraal staat. 
● De leesconsulenten zouden de uitleg/presentatie aan de leerkrachten het liefste aan het begin van het 

schooljaar hebben 
 
 

Observaties projectleider 
 
De rol van de leesconsulent is duidelijk groter geweest dan aanvankelijk werd gedacht. De 
leesconsulent heeft leerkrachten ondersteund (extra uitleg geven over de werkwijze van de 
materialen, aanmaken van persoonlijke accounts) en individuele en groepjes kinderen begeleid in het 
gebruik van de materialen. Het helpen vinden van een geschikt boek behoort tot de dagelijkse 
activiteiten van een leesconsulent; hierbij valt de grote behoefte hieraan bij zwakke lezers en dyslectici 
weer op in deze pilot. 
Het beroep dat wordt gedaan op de leesconsulent wordt bepaald door de mate waarin leerkrachten de 
taken zelf uitvoeren. Aanmelden en begeleiden van kinderen behoren tot die taken. Door te weinig 
kennis van zaken en tijdgebrek doen leerkrachten een beroep op de leesconsulent. De leesconsulent 
heeft het dan extra druk. Later, wanneer de leerkrachten de werkwijze van de materialen beheersen, 
blijkt de belasting voor de leerkrachten niet zo groot te zijn. Zij zijn na enige tijd vaardig in het werken 
met de materialen en regelen dan zelf de zaken in de klas. De leesconsulent heeft dan een minder 
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grote rol en kan zich bezighouden met taken waarvoor zij is aangenomen, zoals kinderen helpen bij 
het kiezen van een geschikt boek. 
Leesconsulenten geven aan dat zij bij het opstarten van de pilot meer uren hebben gewerkt, dan 
uiteindelijk in de loop van de tijd.  
 
 
Materialen pilot 
 
Uitkomsten onderzoek 

● Alle leesconsulenten vinden dat de pilotmaterialen meerwaarde bieden voor de Bibliotheek op school. 
Vooral Yoleo en de daisyspelers worden genoemd. Superboek biedt de minste meerwaarde volgens de 
leesconsulenten. 

 
Observaties projectleider 

 
De aanmeldingsprocedure van Superboek wordt te omslachtig bevonden. Kinderen geven aan dat ze 
het scherm van Superboek tijdens het luisteren saai vinden om naar te kijken. Om deze redenen 
denken leesconsulenten dat Superboek de minste meerwaarde biedt.  
 
 
Toekomst 
 
Uitkomsten onderzoek 

● Alle leesconsulenten denken dat de school de materialen uit de pilot zal blijven gebruiken, omdat 
leerkrachten en kinderen er erg enthousiast over zijn. 

● De leesconsulenten vinden meestal dat de leescoördinator verantwoordelijk zou moeten zijn voor het 
inzetten van de pilotmaterialen, eventueel samen met de leerkrachten of de intern begeleider. 

● Geen enkele leesconsulent vindt dat de leesconsulent zelf verantwoordelijk zou moeten zijn. Voor zichzelf 
zien leesconsulenten meer een rol als specialist: zij kunnen de leescoördinator en de leerkrachten 
inhoudelijk en technisch ondersteunen. 

● De sterkste punten van de pilot zijn de materialen: die spreken de zwakke lezers erg aan en zorgen voor 
meer leesplezier. Het is dus een heel positieve manier van omgaan met zwakke lezers. 

● De leesconsulenten noemen verschillende verbeterpunten zoals:  
○ gemakkelijkere procedure van Superboek (2x genoemd),  
○ trainingen direct voor de introductie van het materiaal,  
○ betere lay-out van MLP-boeken en -kast,  
○ betere communicatie tussen de leerkrachten en leesconsulent,  
○ meer informatie over het vervolg van de pilot,  
○ meer aandacht voor hoe kinderen een geschikt boek kunnen kiezen. 

 
 

Observaties projectleider 
 
In de taakomschrijving van de leesconsulent staat dat zij in staat is de bibliotheek te profileren als 
samenwerkingspartner van het onderwijs op het gebied van lees- en taalbeleid. De leesconsulent 
adviseert, organiseert, faciliteert en ondersteunt leerkrachten en vrijwilligers op de basisschool bij de 
uitvoering van het lees- en taalbeleid. 
De leesconsulenten vinden dat zij niet verantwoordelijkheid zijn voor het uitdragen van materialen 
zoals die in Pilot II. Zij zien zichzelf als specialist en hebben een ondersteunende taak.  
Zij bieden dus inhoudelijke en technische hulp en ondersteuning aan leerkrachten, leescoördinatoren 
of intern begeleiders. Leescoördinatoren zouden de leerkrachten speciale materialen kunnen 
aanreiken en hen in het gebruik daarvan kunnen aansturen. Leerkrachten worden verantwoordelijk 
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bevonden voor het onderwijsaanbod dat zij kinderen bieden en de extra interventies die zij voor 
zwakke lezers inzetten.  
De aanwezigheid van de pilotmaterialen wordt door de leesconsulenten positief ontvangen. Zij zien 
dat kinderen plezier beleven aan het luisteren naar en het lezen van verhalen: “Er wordt een leuk en 
uitdagend aanbod gedaan aan zwakke lezers”. 
Tijdens het eindevaluatiegesprek met de leesconsulenten hebben deze aangegeven dat zij de 
aanwezigheid van de pilotmaterialen in de bibliotheek als verrijking zien van het bibliotheekaanbod. 
“Het aanbod is meer compleet, dus we kunnen meer kinderen bereiken”. Hiernaast geven de 
leesconsulenten aan dat zij meer kennis hebben opgedaan, wat hun vak en specialisme eveneens 
meer compleet maakt. Zij zien het als een noodzakelijk dat zij dit kunnen bieden aan kinderen, 
leerkrachten of onderwijsondersteunend personeel. 
Over het algemeen vinden leesconsulenten dat zij te weinig kennis hebben van zwakke lezers en 
dyslectische kinderen. Hierin zouden zij zich meer willen verdiepen.   
 
 
 
4.5 Ouders 
 
Observaties projectleider 

Pilot II heeft zich gericht op het onderzoek naar effectieve implementatiemogelijkheden van de 
pilotmaterialen in de basisschool. Omdat het onderzoeksterrein de school was, zijn ouders buiten 
beschouwing gelaten. 
Desondanks zijn reacties van ouders niet uitgebleven. Ouders hebben gereageerd naar leerkrachten 
en leesconsulenten. Er is aangegeven dat ouders thuis merken dat er op school ‘speciale aandacht’ is 
om het lezen van hun kind te stimuleren. Dit wordt erg gewaardeerd. Ouders zien dat hun kind thuis 
spontaan luistert / leest en zijn hierdoor blij verrast. Ze zien het enthousiasme van hun kind wanneer 
dat een van de pilotmaterialen thuis gebruik.  
 
 
 
4.6 iPad in de klas 

 
Observaties projectleider 

Gedurende de pilot wordt meteen duidelijk dat in de groepen 
waar een iPad is afgegeven, deze zeer frequent wordt gebruikt 
om te lezen en/of luisteren via streaming. In de parallelgroep 
zonder iPad is de vraag naar luisteren en of lezen op de 
computer vrijwel even groot. Het aantal keren dat er 
daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt ligt in de iPad-groepen 
echter beduidend hoger. Dit kan verklaard worden door het feit 
dat iPads sneller ingezet kunnen worden in de groep en aan de 
tafel van het kind gebruikt kunnen worden. Het kind hoeft hiervoor 
niet uit de klas of anderen te storen door naar de computer achter 
in de klas te lopen. Overigens vinden sommige kinderen het juist 
prettig om uit de klas te gaan en op een fijne plek in de school te 
luisteren en of lezen. 
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4.7 Implementatie van de pilotmaterialen in Pilot I-scholen 
 
 Observaties projectleider 

Pilot I 
Tijdens Pilot I hebben de deelnemende kinderen, onder begeleiding van de projectleider, 
kennisgemaakt en geleerd te werken met de pilotmaterialen. Op de reguliere school gingen de meeste 
kinderen hierna zelfstandig in de klas aan de slag. Op de school voor Speciaal Basisonderwijs hielp 
de leerkracht de meeste kinderen bij het opstarten waarna zij vaak zelf verder konden gaan. De 
belastbaarheid voor de leerkracht was gering.   

Na Pilot I 
De reguliere school heeft na het succes van Pilot I het werken met de pilotmaterialen voortgezet. De 
kinderen die eerder deelnamen zijn hiermee verder gegaan en nieuwe kinderen worden nog steeds 
aangemeld. Er is geïnvesteerd in de aanschaf van daisyspelers. Het boekenaanbod van Yoleo wordt 
opgewaardeerd, indien dit nodig is. 
 
De school voor speciaal basisonderwijs heeft de pilotmaterialen eveneens een plek gegeven in het 
onderwijsaanbod. De leescoördinator heeft veel activiteiten verricht om de pilotmaterialen te 
implementeren. Er zijn enkele daisyspelers aangeschaft. Hiermee zijn sfeervolle hoeken ingericht 
waar kinderen ontspannen naar daisy cd-roms kunnen luisteren of een MLP-boekje kunnen lezen. In 
de bovenbouw gebruiken enkele kinderen Yoleo. Ook hier geldt dat de kinderen die eerder deelnamen 
aan de pilot verder zijn gegaan met de materialen en dat nieuwe kinderen worden aangemeld.  

Pilot II 
Op de reguliere school zijn de meeste leerkrachten bekend met het gebruiken van de materialen. De 
leescoördinator en de leesconsulent hebben de trainingen gevolgd die door de projectleider van de 
pilot zijn gegeven. De leescoördinator heeft de leerkrachten geïnformeerd over de voortzetting van de 
materialen in de klas. Daarna was het aan de leerkrachten om deze te gebruiken. De leescoördinator 
was beperkt in haar uren waardoor zij de leerkrachten niet goed kon ondersteunen. De leesconsulent 
had deze taak op zich genomen, waardoor leerkrachten en hoofdzakelijk kinderen door haar zijn 
begeleid. Deze begeleiding hield in: aanmaken accounts, uitleg geven over gebruik van de materialen 
en kinderen helpen zoeken naar een geschikt boek. De leerkrachten hadden de kinderen 
aangedragen. De leesconsulent voerde de taken uit. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van 
interventies is hier verschoven van leerkracht naar leesconsulent.   

De school voor speciaal basisonderwijs laat eveneens een grote taak zien voor de leesconsulent. Ook 
op deze school zijn de meeste leerkrachten (er hebben wat wisselingen plaatsgevonden) bekend met 
de materialen. In eerste instantie begeleidde de leescoördinator de kinderen en kon er in de groep 
verder geluisterd / gelezen worden. Helaas is de taak van leescoördinator dit jaar wegbezuinigd en 
kan zij zwakke lezers niet meer begeleiden. De leesconsulent heeft de verantwoordelijkheid op zich 
genomen. Om effectief te werken heeft zij een map voor leerkrachten gemaakt. Hierin staat een uitleg 
van de verschillende pilotmaterialen en de stappen die de leerkracht kan zetten, om zo de juiste 
interventie te kiezen voor de zwakke lezers. Hiermee legt de leesconsulent een deel van de 
verantwoordelijkheid bij de leerkracht. Deze laatste bepaalt welke kinderen in aanmerking komen en 
welke leesinterventie geschikt is. De leerkracht geeft dit door aan de leesconsulent. Zij start de uitleg 
in het gebruik van het materiaal en de leerkracht begeleidt het kind vervolgens in de groep.  
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4.8 Diversiteit in pilotscholen: regulier onderwijs versus speciaal onderwijs 
 
Uitkomsten onderzoek 

• Er heeft slechts een beperkt aantal kinderen en leerkrachten van één school voor speciaal onderwijs de 
vragenlijsten ingevuld. Er zijn daardoor weinig significante verschillen te zien. Wel wordt zichtbaar dat 
Superboek meer ingezet is in het speciaal onderwijs dan in het regulier onderwijs. De kinderen uit het 
speciaal onderwijs vinden het (nog) moeilijker dan de kinderen uit het regulier onderwijs om een leuk 
leesboek of gesproken boek te vinden in de Bibliotheek op school. 

 
Observaties projectleider 
 

De praktijk wijst uit dat met name in de scholen voor speciale onderwijszorg gebruik wordt gemaakt 
van gesproken boeken. Het lage leesniveau en de leesmoeilijkheden die veel kinderen in dit onderwijs 
hebben, liggen hieraan ten grondslag. De daisyspeler is hierbij populair vanwege de mobiliteit en 
gebruiksvriendelijkheid van het apparaat. Superboek is populair omdat het een grote catalogus 
boeken bezit. Het opstarten van Superboek en het zoeken naar een passend boek is niet voor alle 
kinderen even makkelijk. Daarom kiezen leerkrachten ervoor om Superboek startklaar te zetten, zodat 
de kinderen snel kunnen beginnen. 
Yoleo wordt voornamelijk in de bovenbouw gebruikt. Daar helpen de kinderen elkaar met opstarten en 
het geven van uitleg. De relatief kleine groep kinderen die daarvan gebruikmaakt, kan zelfstandig aan 
de slag. 
MLP-boeken worden aangeprezen in de bibliotheek. Kinderen pakten deze vóór de pilot ook, maar na 
de pilot vaker. Ook kiezen na de pilot meer kinderen soms een Makkieboek.  
Bij een groot aantal kinderen is er sprake van een trage of stagnerende leesontwikkeling. Dit leidt 
ertoe dat kinderen vaak voor een lange tijd of zelfs alleen maar met één product werken.  

In tegenstelling tot het speciaal basisonderwijs zien we in het regulier onderwijs dat kinderen sneller 
van materiaal wisselen. Kinderen die starten met gesproken boeken stappen met relatief gemak over 
op karaoke-lezen (Yoleo) of een fysiek boek. Het verloop is hier dus beduidend groter dan in het 
speciaal onderwijs. Superboek en Yoleo zijn voor leerlingen in het regulier onderwijs gemakkelijker 
zelfstandig te gebruiken dan in het speciaal onderwijs. 

Zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs geven leerkrachten aan de materialen in principe 
heel graag te willen inzetten. Of dat daadwerkelijk gebeurt, hangt in beide typen onderwijs af van de 
betrokkenheid van de leerkracht. Pas wanneer de leerkracht de materialen als adequate 
interventiemogelijkheden ziet, komt inzet ervan tot stand. Wie qua aansturing en uitvoering een rol 
speelt, is afhankelijk van de afspraken die hiervoor gemaakt zijn op school. Dit is dus variabel per 
school.   
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Op de school voor Speciaal 
Basisonderwijs is de 
daisyspeler erg populair. 
Kinderen luisteren daar graag 
naar gesproken boeken. De 
aantrekkelijke en rustige plek 
die hiervoor gecreëerd is, 
wordt intensief gebruikt. Het 
is een plek waar stilte heerst 
en waar kinderen, naast het 
luisteren naar gesproken 
boeken, tevens kunnen lezen 
in MLP boeken of andere 
informatieve boeken en 
strips.  
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4.9 Voorbeelden van open antwoorden 
 

Kinderen: 

 

 

 

 

 

 

 

Leesconsulenten: 

 
    
    
  Leescoördinatoren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerkrachten: 

 

 

 

 

 

 
 
 
(voor de volledige lijsten open  
antwoorden, zie hoofdstuk 7) 
 
 
 

“Het opstarten verliep wat 
stroef, maar nu heeft 
iedereen zijn weg gevonden. 
Vooral op Yoleo veel 
positieve reacties door 
leerkrachten en kinderen.” 

“Best wel fijn want dan gaat het 
lezen sneller als je dat doet. 
Als je meeleest kun je sneller 
leren lezen.” 

“Fijn, nou dan ga je heel erg 
snel vooruit met lezen en ik 
vind het goed dat ze het 
hebben verzonnen voor 
kinderen die dyslexie hebben 
en moeilijk kunnen lezen.” 

 

“Met de komst van deze 
middelen ben je als 
leesconsulent meer 
betrokken bij de zwakke 
lezers in een school, die 
voorheen vooral technisch-
lezen begeleiding kregen. 
Nu wordt ingezet op 
leesplezier.” 
 

“Kinderen die moeite hebben met 
lezen worden nu even apart 
aangesproken op een leuke manier. 
Speciaal voor hen zijn er nu 
materialen, dat is een goed gevoel. Zij 
hoeven niet meer noodgedwongen te 
kiezen uit alleen een boekenaanbod, 
maar kunnen gebruik maken van veel 
leuker en voor hen fijner aanbod.” 

“De leerlingen zijn 
enthousiaster om te lezen. 
Daarnaast worden ze er 
echt door geholpen. Wel 
moeten we er zelf alert op 
blijven om het in te zetten.” 
 

“Het leesplezier bij de 
kinderen wordt hierdoor 
vergroot. Het aanbod is 
hierdoor ook groter, 
kinderen vragen er zelf om 
om te lezen.” 

“Materialen zijn afwisselend en 
allen goed om leesbevordering 
te stimuleren. Aanvulling op de 
reguliere collectie is goed. Fijn 
dat er meer mogelijkheden zijn 
voor zwakke lezers en dyslectici” 

“Het aanbod is vergoot, sluit beter aan op de 
belevingswereld van de kinderen. Meerdere 
leesprogramma's die je kunt bieden.” 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN BIJ VOORTZETTING PROJECT  
 

De conclusies een aanbevelingen naar aanleiding van de bevindingen in de pilot zijn onderverdeeld in 
drie categorieën: 

• De materialen 
• De school en de leerkrachten 
• De bibliotheek en de leesconsulenten 

 
 

Conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de materialen: 

De aantrekkelijke materialen van de pilot zijn zeer welkom in de scholen 
Zowel bij Pilot I als bij Pilot II is duidelijk geworden dat leerkrachten en kinderen de pilotmaterialen met 
open armen ontvangen. Het onderzoek (Pilot I en Pilot II) toont aan dat de materialen het leesplezier 
en het leesgedrag van kinderen doen toenemen. De kinderen geven tevens aan dat zij meer tijd 
zouden willen besteden aan luisteren naar gesproken boeken. Leerkrachten zeggen blij te zijn met het 
aanbod: zij geven aan dat zij, door de pilotmaterialen beter kunnen omgaan met zwakke lezers en hun 
leukere materialen kunnen aanbieden. Hierdoor zien ze het leesplezier toenemen en daarom zetten 
ze de materialen vaak in.  
Het is dan ook aanbevelenswaardig om scholen in Nederland te benaderen om leerkrachten en 
kinderen kennis te laten maken met de pilotmaterialen. 

Gebruik van de pilotmaterialen leidt tot leesplezier  
Zowel leerkrachten als kinderen zelf geven aan dat ze na de pilot meer plezier in lezen hebben. In het 
regulier onderwijs laat Pilot II zien dat het gebruik van gesproken boeken (inclusief karaokelezen van 
Yoleo) na enige tijd leidt tot het gebruik van fysieke boeken. Kinderen willen naast luisteren ook zelf 
meelezen in het boek. Dit geldt zowel bij het gebruik van Superboek als bij de Daisyspeler. Kinderen 
die Yoleo enige tijd hebben gebruikt geven aan zelf in een boek te willen lezen. Yoleo is dan niet meer 
‘nodig’. Kinderen geven na de pilot dan ook aan dat ze lezen leuker vinden. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de pilotmaterialen weerstand tegen lezen kunnen wegnemen 
en leiden tot het verkrijgen van meer leesplezier.  

Conclusies per materiaalsoort: 
 

Daisyspeler 

De daisyspeler blijft populair. Met name in het speciaal- maar ook in het regulier onderwijs. Het 
mobiel gebruik van het product is erg aantrekkelijk. Kinderen kunnen even naar een andere 
plek, buiten de klas, en dat stimuleert. Tevens is het product gebruiksvriendelijk en dat is 
wenselijk, vooral in het speciaal onderwijs waar de daisyspeler veel wordt gebruikt.  
Aanbevolen wordt dat er, met name in het speciaal onderwijs, per school enkele daisyspelers 
standaard aanwezig zijn in de bibliotheek. Hoewel de daisyspeler een duur product is en de 
aanschaf daarvan ten koste gaat van het aantal boeken dat per kind aangeschaft kan worden, 
is de bevinding dat dit niet mag opwegen tegen het plezier dat kinderen door de daisyspeler 
hebben. 

De daisy cd-roms blijken aantrekkelijk te zijn in de manier waarop ze eruit zien: een mooi en 
speciaal product, waardoor kinderen enthousiast (“vereerd”) zijn als ze een daisy cd-rom mogen 
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halen. 
Het advies is om dit zo te houden. 

Op iPads kunnen gesproken boeken ook beluisterd worden. Dit werkte goed op de (reguliere) 
school die daarmee geëxperimenteerd heeft. Op de scholen voor speciaal onderwijs viel op dat 
de daisy-romspeler juist erg gewild was omdat die erg gemakkelijk in gebruik is en de kinderen 
er zelf mee aan de slag kunnen (waar zij bij Superboek en Yoleo vaak hulp nodig hebben bij het 
opstarten en alle stappen die ze moeten zetten om bij het boek te komen). 

De iPad zou in het regulier onderwijs een alternatief kunnen zijn voor de dure daisyspeler. 
Voordeel is dat kinderen daar meteen ook toegang hebben tot het luisteren naar andere 
gesproken boeken (zoals Superboek of Yoleo). 

In het speciaal onderwijs worden de daisyspelers aanbevolen vanwege de 
gebruiksvriendelijkheid (kinderen kunnen er gemakkelijk zelf mee aan de slag en hoeven 
bijvoorbeeld niet in te loggen en allerlei stappen te doorlopen om bij het gewenste boek te 
komen). 
 
Superboek 

Superboek wordt geprezen om zijn ruime aanbod van boeken. Kinderen geven aan dat het 
luisteren heel fijn is, maar dat het scherm waarnaar zij kijken tijdens het luisteren (de online 
player) erg saai en storend is. 
Om deze reden wordt Superboek aangeraden om het beeldscherm aantrekkelijker vorm te 
geven.  

De pilot maakt duidelijk dat leerkrachten het opstarten van de materialen, vanuit praktisch 
oogpunt, als lastig hebben ervaren. Dit geldt in enige mate voor Yoleo en in grotere mate voor 
Superboek. Yoleo heeft het aanmeldprobleem vrij snel kunnen verhelpen. 
Superboek wordt gezien als een grote aanwinst en een goed product om leesplezier te 
bevorderen. Het is daarom eens te meer jammer dat scholen de aanmelding als niet-
gebruiksvriendelijk en omslachtig hebben ervaren en daardoor Superboek niet optimaal in 
hebben gezet.  
De noodzakelijke toestemming van de ouders, wordt als grootste minpunt ervaren. Hetzelfde 
geldt voor het doorgeven van het wachtwoord van ouders aan de leerkracht. Hiervoor zijn teveel 
handelingen nodig. Het wachten op reactie van ouders, die soms uitblijft door omstandigheden 
thuis, duurt te lang. Dit vertraagt of belemmert zelfs het starten met Superboek op school.  
Op basis van deze conclusie is het advies aan Superboek om de aanmelden eenvoudiger te 
maken. Scholen achten het wenselijk dat zij een persoonlijk account van de kinderen kunnen 
aanmaken. Tussenkomst van ouders zou dus moeten uitblijven. Scholen staan garant voor de 
juistheid van de aanvragen die zij doen bij Superboek. Nog wenselijker is het wanneer een 
school één algemeen account krijgt waarop zij kinderen met eenzelfde gebruikersnaam, maar 
met een persoonlijk wachtwoord kunnen aanmelden. Het gebruik van Superboek zal daardoor 
intensiveren. 

De materialen en de website van Passend lezen zijn in eerste instantie gemaakt voor mensen 
met een visuele beperking. Daarom wordt productinformatie aan het begin een daisy cd-rom en 
bij Superboek voorgelezen. Kinderen met dyslexie kunnen ook van de materialen gebruik 
maken. De zwakke lezers uit deze pilot vinden de productinformatie erg storend.  
Biblioservice Passend Lezen zou kunnen onderzoeken of er een mogelijkheid is om de 
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productinformatie naar het einde van de cd-rom en gesproken boek van Superboek te 
verplaatsen.  

Yoleo 

Kinderen vinden Yoleo erg aantrekkelijk. Enkele kinderen hebben aangegeven dat zij, na Yoleo 
intensief te hebben gebruikt, toe zijn aan vernieuwing. Op de vraag waaraan zij daarbij denken, 
antwoordt een kind bijvoorbeeld: “Een eiland waar je boeken meeneemt in je koffer en waar je 
een eigen eiland met huisjes, zwembad en strandtent kunt inrichten”.  
Yoleo wordt geadviseerd om de aantrekkelijkheid van het product te behouden, mogelijk door 
nieuwe uitdagingen in het programma.  

Makkelijk Lezen Plein boeken 

Na Pilot I werd duidelijk dat Makkelijk Lezen Plein nog weinig bekendheid genoot onder 
leerkrachten en leerlingen. Op basis van dit gegeven is hieraan meer aandacht geschonken 
tijdens Pilot II. Naast voorlichting over het product werd de MLP-site belicht en zijn MLP-boeken 
visueel gepresenteerd op posters. De verbazing onder leerkrachten en kinderen was groot toen 
zij zagen dat ‘ook populaire boeken’ MLP-boeken kunnen zijn. Hierdoor is het gebruik van MLP-
boeken toegenomen. De boeken worden positief beoordeeld.  
Het is daarom belangrijk dat MLP visueel kenbaar maakt welke populaire boeken eveneens 
MLP-boeken zijn. Kleurrijke posters waarop actuele boeken worden afgebeeld zijn in dit opzicht 
effectief.  

Zoals eerder beschreven, zien veel leerkrachten de kinderen het liefst lezen. Vanuit die 
gedachte ontstaat bij hen de behoefte om kinderen tijdens het luisteren naar verhalen, te 
voorzien van het bijbehorende leesboek. Leerkrachten spreken de wens uit om bij de daisy cd-
roms óók het bijbehorende boek aan te bieden. 
Tijdens de eerste pilot en ook nu bij de tweede pilot zien we dat sommige kinderen die starten 
met luisteren naar verhalen, gaandeweg zelf ook vragen om het bijbehorende boek. Ze geven 
aan op dat moment de behoefte te hebben om zelf te lezen. Dit is een natuurlijk proces; een 
mooie en goede ontwikkeling. 
Het is daarom raadzaam om daisy cd-roms te leveren in combinatie met het daarbij behorende 
boek.  

Aandacht voor leesvoorkeuren van jongens 
Zowel in Pilot I als in Pilot II komt naar voren dat meisjes lezen meer dan jongens. Dat meisjes meer 
lezen en lezen leuker vinden dan jongens is iets wat al vaker naar voren gekomen is in onderzoeken 
(van bijvoorbeeld Stichting Lezen6, de KB7 en Zwijsen8). 
In Pilot I kwam ook naar voren dat de deelnemende meisjes meer leesplezier hadden dan jongens. In 
Pilot II zien we hier geen significante verschillen. Ook de antwoorden op de vraag of het moeilijk is om 
een leuk leesboek of gesproken boek te vinden in de Bibliotheek op school, zijn de verschillen tussen 
de meisjes en de jongens niet significant. Dat is een positieve uitkomst, wellicht veroorzaakt doordat 
er bij het collectioneren al steeds meer rekening wordt gehouden met leesvoorkeuren van jongens. 

                                                      
6 Stichting Lezen (2016) Kwestie van lezen; leesverschillen tussen jongens en meisjes. Amsterdam: Stichting 
lezen.http://www.lezen.nl/sites/default/files/kwestie%20van%20lezen%209.pdf  
7 Huysmans, F. (2013) Van woordjes naar wereldliteratuur. Amsterdam: Stichting Lezen en Den Haag: SIOB. 
https://www.kb.nl/sites/default/files/huysmansvanwoordjesnaarwereldliteratuuropmaakada.pdf 
8 Ghonem-Woets, K. (2011) Leesgedrag en – voorkeuren van jongens in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar: verslag van een 
literatuuronderzoek) Tilburg: Tekst- en projectbureau Karen Woets 
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Het blijft echter van belang om steeds alert te blijven dat de pilot zich ook richt op de zaken die 
jongens aanspreken. 

In onder andere twee recente uitgaven van Stichting Lezen9,10 en een uitgave van uitgeverij Zwijsen11 
staan hiervoor praktische tips beschreven en zijn lijsten beschikbaar met de favoriete titels, auteurs en 
series van jongens uit groep 5-6 en van jongens uit groep 7-8 in Nederland. Deze zouden goed 
gebruikt kunnen worden voor het vervolg op de pilot. 

Enkele bevindingen die in verschillende onderzoeken steeds terugkeren zijn de voorkeuren van 
jongens van 9-12 voor: 

● Non-fictie, grappige verhalen, avonturenverhalen, griezelverhalen en fantasy, 
● Serieverhalen: series van één favoriete auteur of series met een hoofdpersoon die je door 

verschillende situaties of door de jaren heen kunt volgen, 
● Boeken met een verleidelijke kaft en een speelse, verrassende lay-out, 
● Mannelijke hoofdpersonen, 
● Helden die uitdagingen aangaan en hun gebreken, zwaktes e.d. overwinnen, 
● Thema’s die aansluiten bij hun interesses, 
● Actie en spanning vanaf het begin van het verhaal, 
● Rechtlijnigheid in het vertellen, dat wil zeggen niet teveel doorbrekingen van de chronologie of 

teveel perspectiefwisselingen. 
Het blijft van belang om steeds alert te blijven, dat de collectie en de activiteiten zich ook richten op 
zaken die jongens aanspreken. 

 

Conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de school en de leerkrachten: 

Luisteren leidt tot lezen; voorlichting over leesontwikkeling voor leerkrachten 
Vrijwel alle leerkrachten uit het regulier onderwijs willen dat kinderen lezen. Dit leidt ertoe dat 
leerkrachten een (lichte) weerstand vertonen tegen het luisteren naar boeken.   
Door het enthousiasme van de kinderen om met de pilotmaterialen bezig te zijn, zien leerkrachten dat 
plezier in boeken toeneemt. Juist nu zij ervaren dat kinderen zelf om het gebruik van de materialen 
vragen, realiseren de leerkrachten zich dat leesplezier écht aan de basis ligt van een positieve 
leesontwikkeling. Dit is een belangrijke ontwikkeling in de gedachtegang van leerkrachten, die over het 
algemeen sterk vasthouden aan remediërende activiteiten in de hoop het leesniveau van kinderen te 
verbeteren.  
Het is raadzaam om leerkrachten beter voor te lichten over het verloop van de leesontwikkeling bij 
kinderen. Hierbij moet het accent liggen op de basis van leesontwikkeling, namelijk leesplezier, 
waarbij het positieve effect van luisteren naar verhalen (voorgelezen worden) benadrukt dient te 
worden. Zo zullen zij gaan ervaren dat luisteren kan leiden tot lezen. Voorbeelden van best practices 
bieden hierbij ondersteuning.  

Het zou goed zijn om in de cursus Open Boek (voor leescoördinatoren) ook informatie op te nemen 
over gesproken boeken en leesontwikkeling. 

                                                      
9 Stichting Lezen (2016) Kwestie van lezen; leesverschillen tussen jongens en meisjes. Amsterdam: Stichting lezen. 
http://www.lezen.nl/sites/default/files/kwestie%20van%20lezen%209.pdf  
10 Leesmonitor - Het magazine (2015) De seksekloof: hoe krijgen we jongens aan het lezen? Amsterdam: Stichting Lezen. 
http://www.lezen.nl/publicaties/leesmonitor-het-magazine  
11 Ghonem-Woets, K. (2011) Leesgedrag en – voorkeuren van jongens in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar: verslag van een 
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Training leerkrachten  
Uit de pilot is niet gebleken welke wijze (één uitgebreide training, of enkele kortere trainingen per 
materiaalsoort) de meest geschikte is om leerkrachten te trainen in het gebruik en inzetten van de 
pilotmaterialen in de klas.  
Het is daarom belangrijk dat er vóór aanvang van de training met het team van leerkrachten wordt 
gekeken wat voor hen de meest passende manier is.  
 
De pilot heeft wèl aangetoond dat leerkrachten meer inhoudelijke kennis van de pilotmaterialen willen 
hebben voordat de daadwerkelijke training van start gaat. Wanneer leerkrachten vooraf weten wat de 
doelstelling van het materialen zijn, kunnen zij deze beter afstemmen op de behoefte van het kind.  
Geadviseerd wordt om bij de eerste kennismaking met de materialen, deze ter plekke te laten zien 
alsook de doelstelling en de doelgroep ervan te benoemen. 

In de training zou een filmpje getoond kunnen worden waarin te zien is hoe zwakke lezers met de 
materialen werken en hoe hun leesplezier vergroot wordt. Ook enthousiaste ouders en leerkrachten 
zouden in het filmpje aan bod kunnen komen. 

In de training zou benadrukt moeten worden dat kinderen elkaar ook kunnen helpen met de materialen 
en elkaar uitleg geven. Dat levert de leerkracht tijdwinst op en de kinderen vinden het vaak erg leuk. 

Kiezen van een passend boek blijft moeilijk 
Na twee pilots is de conclusie dat de pilotmaterialen worden omarmd. Kinderen willen er graag gebruik 
van maken, maar blijven het moeilijk vinden om een geschikt boek te vinden. Leesconsulenten zijn 
bereid om kinderen hierbij te helpen. Dit doen zij wanneer een kind bij hen in de bibliotheek komt. Er is 
ook de mogelijkheid om kinderen hierbij te helpen in de klas. Leerkrachten moeten van deze 
mogelijkheid op de hoogte worden gebracht. De praktijk wijst uit dat leerkrachten graag gebruik willen 
maken van deze service, maar niet weten hoe ze dit kunnen inplannen in hun overvolle lesrooster. 
Een advies dat hieruit voortkomt, is dat de leesconsulent de leerkrachten duidelijk zal moeten maken 
dat het vinden van een ‘leuk’ boek voor onwillige lezers een heel belangrijke, maar erg moeilijke 
opdracht is. Deze kinderen hebben hierbij ondersteuning nodig. Hoewel dit tot één van de taken van 
een leesconsulent behoort, ligt hier zeker ook een taak voor de leerkracht. Het is belangrijk dat de 
leerkracht daarvan doordrongen is en dat hij of zij weet dat de leesconsulent daarbij kan 
ondersteunen. 

Rollen en taken vastleggen 
Pilot II maakt duidelijk dat de leescoördinatoren, leerkrachten en leesconsulenten vinden dat de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de pilot binnen de school zou moeten liggen.  
De meest logische persoon hiervoor is de leescoördinator. Leerkrachten hebben een belangrijke 
uitvoerde rol. De leesconsulent heeft eveneens een belangrijke rol gespeeld in deze pilot, dit blijft 
echter wel een ondersteunde rol. Op één school heeft de intern begeleider een belangrijke rol 
gespeeld, iets dat goed uitpakte. 
Om implementatie van de materialen mogelijk te maken is het belangrijk dat bij aanvang van de pilot 
wordt vastgesteld welke personen welke taak hebben.  
De intern begeleider zou ook bij de pilot betrokken kunnen worden. In elk geval zou het op alle 
scholen goed zijn om de intern begeleider goed te informeren over de materialen uit de pilot, zodat de 
intern begeleider de leerkrachten kan adviseren over de inzet van bepaalde materialen. Hierbij moet 
benadrukt worden bij de intern begeleider dat het bij de inzet van de materialen vooral gaat om 
leesplezier en niet in eerste instantie om technisch lezen. 



  

 

 

   

39 
 

Conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de bibliotheek en de leesconsulenten: 

Professionalisering leesconsulenten 
Leesconsulenten geven aan dat zij de bekendheid met en werkwijze van de pilotmaterialen een 
waardevolle toevoeging vinden in de hulp die zij kinderen en leerkrachten kunnen bieden vanuit de 
Bibliotheek op school. Bovendien komt de kennis over de materialen tegemoet aan hun intrinsieke 
behoefte om te professionaliseren. Enkele leesconsulenten gaven aan überhaupt te weinig inhoudelijk 
kennis te hebben rondom leesproblemen en dyslexie bij kinderen. Hiervan zouden zij meer willen 
weten, om zo kinderen en leerkrachten nog beter te kunnen adviseren. 
Op basis van deze gegevens is het advies om leesconsulenten te scholen in leesproblemen en 
dyslexie. Hierdoor kunnen zij zich professioneel positioneren in de Bibliotheek op school en kinderen 
met leesproblemen, alsook leerkrachten, beter begeleiden en adviseren.  
 
Training leerkrachten mogelijk door leesconsulent  
De pilot heeft aangetoond dat leerkrachten aanvankelijk vaak wat gereserveerd staan tegenover de 
inzet van de materialen in de pilot. Ze zijn bang dat het veel tijd gaat kosten en zijn sceptisch over de 
opbrengsten. Wanneer de kinderen eenmaal aan de slag zijn, raken ze echter erg enthousiast dat de 
kinderen écht meer leesplezier krijgen en ze de zwakke lezers iets goeds te bieden hebben. 
Er zou ook overwogen kunnen worden om de leesconsulent de kinderen te laten trainen, als het 
mogelijk is om hier uren voor vrij te maken. De leesconsulent wordt zo zichtbaarder in de school en de 
leerkrachten kunnen zien hoe motiverend de materialen voor de zwakke lezers zijn, voordat ze zelf tijd 
eraan hoeven te gaan besteden. 
 
Kiezen van een passend boek blijft moeilijk 
Na twee pilots is de conclusie dat de pilotmaterialen worden omarmd. Kinderen willen er graag gebruik 
van maken, maar blijven het moeilijk vinden om een geschikt boek te vinden. Leesconsulenten zijn 
bereid om kinderen hierbij te helpen. Dit doen zij wanneer een kind bij hen in de bibliotheek komt. Er is 
ook de mogelijkheid om kinderen hierbij te helpen in de klas. Leerkrachten moeten van deze 
mogelijkheid op de hoogte worden gebracht. De praktijk wijst uit dat leerkrachten graag gebruik willen 
maken van deze service, maar niet weten hoe ze dit kunnen inplannen in hun overvolle lesrooster. 
Een advies is dat de leerkracht gestimuleerd moet worden om leesbevorderende groepsactiviteiten in 
de groep te laten plaatsvinden. De leesconsulent zal dit moeten promoten, benoemen wat de 
doelstelling hiervan is en wat de effecten hiervan zullen zijn. Leespromotie kan een onderdeel zijn van 
de ‘leesles’. Deze hoeft niet wekelijks op het rooster te staan, maar kan periodiek plaatsvinden. In de 
uren die al gereserveerd zijn voor lezen, kan de leesconsulent ingezet worden voor leesbevorderende 
activiteiten zoals de leescarrousel of de boekenkring. Het aantal uren voor lezen hoeft dan dus niet 
omhoog, maar wordt anders ingezet. 
 
Vervolg op de pilot 
De Bibliotheek op school wil basisscholen een complete collectie boeken en materialen bieden om 
leesbevordering te stimuleren. De huidige collectie blijkt echter onvoldoende toereikend voor zwakke 
lezers. De pilot heeft aangetoond dat haar materialen een adequate aanvulling bieden op de huidige 
collectie en daarmee ook kinderen met leesproblemen kunnen bedienen.  
 
Aan welke materialen en afspeelapparatuur de kinderen van een school behoefte hebben is 
afhankelijk van het schooltype (speciaal onderwijs versus regulier onderwijs) en de achtergrond van 
de leerlingen. Tevens kan het aantal leerlingen van de school bepalend zijn voor de aanschaf van het 
type- en aantal materialen.  
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De leesconsulent zal de leescoördinator, de interne begeleider, de leerkrachten of misschien de 
zwakke lezers zelf moeten trainen in het gebruik van de materialen. In welke vorm dit zal plaatsvinden 
is afhankelijk van wensen en de mogelijkheden van de school.   
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6. DEFINITIES 
 
 
BibliotheekService Passend lezen 
Landelijke organisatie van de openbare bibliotheekbranche voor mensen met een visuele beperking of een 
andere leesbeperking. (www.passendlezen.nl en www.superboek.nl) 
 
 
dBos 
De Bibliotheek op school. Is een programmaonderdeel van het leesbevorderingsprogramma Kunst 
van Lezen (Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek). De bibliotheek op school wordt uitgevoerd 
door Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) en basisbibliotheken. Samen met scholen en 
gemeenten hebben bibliotheken de handen ineen geslagen om de kwaliteit binnen het onderwijs te 
verbeteren. De diverse bouwstenen binnen de aanpak worden in de school benut waardoor deze 
wordt omgevormd naar een ideale lees- en mediaomgeving.(www.debibliotheekopschool.nl en 
www.kunstvanlezen.nl)  
 
 
Dedicon 
Dedicon is een producent die organisaties helpt bij het aanbieden van informatie en lectuur op maat. Van 
gesproken boeken, kranten en brochures in braille tot digitale schoolboeken en dyslexiesoftware. 
(www.dedicon.nl) 
 
 
Daisy cd-roms / Daisyspeler 
Een gesproken boek is een boek dat voorgelezen wordt, zodat je niet zelf hoeft te lezen. Gesproken boeken 
staan op een daisy cd-rom, die je kunt afspelen met een Daisyspeler. De gesproken boeken hebben een 
handige navigatiestructuur, zodat je gemakkelijk in de tekst kunt navigeren op bijvoorbeeld hoofdstuk- of 
paginaniveau. Daisy cd-roms kunnen door mensen met een leesbeperking geleend worden bij de openbare 
bibliotheek of via Passend Lezen. (www.passendlezen.nl)  
 
 
Koninklijke Bibliotheek 
Nederlandse nationale bibliotheek te Den Haag. De KB (voorheen SIOB) heeft een regierol gekregen 
binnen het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen. De KB is ook verantwoordelijk voor de 
landelijke digitale bibliotheek en voor de lectuurvoorziening voor personen met een leesbeperking, het 
beleidsterrein Aangepast Lezen. Ook voert KB in samenwerking met Stichting Lezen de landelijke regie 
over de strategische aanpak van leesbevordering en informatievaardigheden op school. Dit is uitgewerkt in 
de Bibliotheek op school en onderdeel van het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. 
(www.kb.nl/ob ) 
 
 
Leesconsulent 
De leesconsulent is vanuit de bibliotheek de samenwerkingspartner met het onderwijs op het gebied van 
lees- en taalbeleid. De leesconsulent adviseert, organiseert, faciliteert en ondersteunt leerkrachten en 
vrijwilligers op de basisschool bij de uitvoering van het lees- en taalbeleid. Het leesplan van de school is 
daarbij het uitgangspunt. De leesconsulent implementeert en voert (project)werkzaamheden uit ten 
behoeve van taalontwikkeling en leesbevordering. De leesconsulent begeleidt de leescoördinator bij de 
uitvoering van wat is vastgelegd in het leesplan.    
 
 
Leescoördinator  
Een leescoördinator is een leerkracht met als speciale taak het coördineren en stimuleren van de 
leesbevorderingsactiviteiten op school. De leescoördinator werkt nauw samen met de leesconsulent en 
ondersteunt het team in de school op het gebied van leesbevordering. 
 
 
 

https://www.passendlezen.nl/
https://www.passendlezen.nl/
https://www.passendlezen.nl/
http://www.superboek.nl/
http://www.superboek.nl/
http://www.debibliotheekopschool.nl/
http://www.kunstvanlezen.nl/
http://www.dedicon.nl/
http://www.dedicon.nl/
http://www.dedicon.nl/
http://www.passendlezen.nl/
http://www.lezen.nl/
https://www.kb.nl/ob/leren-lezen-digivaardigheden/kunst-van-lezen
http://www.kb.nl/ob%20)
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Makkelijk Lezen Plein 
Een Makkelijk Lezen Plein is een speciaal ingerichte hoek in de bibliotheek, voor kinderen van 8 tot en met 
12 jaar. Het is een aangepaste collectie, waarbij met aantrekkelijke en eenvoudige boeken tegemoet wordt 
gekomen aan zwakke lezers. De boeken worden frontaal geplaatst en zijn voorzien van een Makkie-stikker. 
(www.makkelijklezenplein.nl) 
 
 
Streaming 
Hiermee wordt een techniek bedoeld waarbij bestanden als het ware 'stromen' van de ene plaats (daar 
waar het bestand opgeslagen is) naar de andere plaats (daar waar het bestand weergegeven wordt). Hierbij 
is het gebruik van een daisyspeler niet nodig. Via een app kan er ook van streaming gebruikt worden 
gemaakt om onder andere boeken te beluisteren. 
 
 
Superboek 
Superboek is de jeugdsite van BibliotheekService Passend Lezen. Superboek.nl is speciaal ontwikkeld voor 
kinderen met een visuele beperking, dyslexie of bijv. ADHD. Het biedt een grote collectie kinderboeken die 
gratis te leen zijn via Superboek.nl als gesproken boek of in braille. (www.superboek.nl) 
 
 
Yoleo 
Yoleo biedt kinderen de kans om door het lezen van hybride boeken (tekst gecombineerd met audio) lezen 
als leuker en makkelijker te ervaren. Yoleo geeft kinderen toegang tot een selectie van boeken die ze 
anders misschien niet zo gauw zouden oppakken. De game motiveert kinderen daarnaast om meer 
leeskilometers te maken. 
Een hybride boek is een e-book dat op pc, laptop of tablet gelezen kan worden. In een hybride boek staat 
de combinatie van de tekst van het boek en de auditieve ondersteuning door het voorlezen van de tekst 
door een menselijke stem en een gele meeleescursor (‘karaoke-lezen’) per woord centraal.( www.yoleo.nl) 
  
  
  
  

http://www.makkelijklezenplein.nl/
http://www.makkelijklezenplein.nl/
http://www.makkelijklezenplein.nl/
http://www.superboek.nl/
http://www.superboek.nl/
http://www.yoleo.nl/
http://www.yoleo.nl/
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7. UITKOMSTEN UIT DE 0-METING EN 1-METING 
 
 
7.1 Kinderen 
 
De 0-meting is ingevuld door 125 kinderen: 

• 80 jongens en 45 meisjes,  
• 93 kinderen uit groep 4-6 en 32 kinderen uit groep 7-8 
• 36 kinderen van Antonius Abt (Park en Slot), 48 kinderen van Caleidoscoop, 17 kinderen van 

Herman Broeren (speciaal onderwijs) en 24 kinderen van de Bakelaar in Bakel 
 
De 1-meting is ingevuld door 100 kinderen: 

• 64 jongens en 36 meisjes,  
• 59 kinderen uit groep 4-6 en 41 kinderen uit groep 7-8 
• 45 kinderen van Antonius Abt (Park en Slot), 24 kinderen van Caleidoscoop, 10 kinderen van 

Herman Broeren (speciaal onderwijs) en 21 kinderen van de Bakelaar 
 
 
Leesgedrag 

Vraag: hoe vaak lees je in een boek? 
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Vraag: hoe vaak lees je in een boek? Gedifferentieerd naar geslacht 

 

Vraag: hoe vaak lees je in een boek? gedifferentieerd naar groep 

 

  



  

 

 

   

45 
 

Vraag: hoe vaak luister je naar een gesproken boek? 

 

 

Vraag: hoe vaak lees je een Makkelijk Lezen Plein boek (Makkieboek)? 

 

 

● Kinderen uit de pilot lezen na de pilot nog ongeveer even vaak in een boek als voor de pilot: ongeveer zes op de tien lezen 
meerdere malen per week of vaker in een boek 

● Het luisteren naar gesproken boeken is wel significant toegenomen: voor de pilot luisterende 11% een paar keer per week 
of vaker naar een gesproken boek; na de pilot is dat de helft. 

● Ook het lezen van Makkelijk Lezen Plein boeken (Makkie boeken) is significant toegenomen: voor de pilot las een tiende 
een paar keer per week of vaker in een Makkie boek; na de pilot is dat een kwart 

● Meisjes lezen vaker dan jongens in een boek 
● Kinderen uit groep 4-6 lezen vaker dan kinderen uit groep 7-8 in een boek 
● Kinderen uit groep 7-8 lezen na de pilot meer dan voor de pilot in een boek 
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Vraag: welke gesproken boeken luister je? 

 

Anders, namelijk… 

AA Slot 

● “Met een app.” 
● “Via vader.” 
● “Ambrasoft.” (9x) 
● “Ambrasoft en cd van de bieb.” 
● “Cd.” 

 

Herman Broeren 

● “Cd.” (2x) 
● “Voorlezen.” 

Caleidoscoop 

● “Zoeklicht.” 
● “Mijn vader leest voor.” 
● “Cd.” (4x) 

 

● Kinderen die voor de pilot al gesproken boeken luisterden, doen dat vaak via Ambrasoft (educatief speelgoed waarmee 
kinderen spelenderwijs oefenen met rekenen en taal) of een cd. Enkele kinderen kenden Superboek (9 kinderen), Yoleo (4 
kinderen) of de daisyspeler (3 kinderen) al voor de pilot begon. 
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Leesplezier 

Vraag: vind je lezen leuk? 

 

● Het leesplezier van de kinderen is significant toegenomen na de pilot 
● De verschillen in leesplezier tussen jongens en meisjes in deze pilot zijn niet significant 
 

Vraag: vind je lezen moeilijk? 

 

● Of kinderen lezen moeilijk vinden, is niet significant veranderd na de pilot. 
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Vragen over lezen op school 

 

Vraag: zou je op school graag meer tijd willen hebben voor het lezen? 

 

 

 

Vraag: zou je op school graag meer tijd willen hebben voor het luisteren naar gesproken 
boeken? 

 

● Of kinderen op school meer tijd zouden willen hebben voor lezen is niet significant veranderd na de pilot. 
● Wel zouden de kinderen na de pilot significant vaker meer tijd willen hebben voor het luisteren naar gesproken boeken. 
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Materialen van de pilot 

Vraag: welke materialen heb je op school gebruikt het afgelopen jaar? 

 

● Yoleo en Makkelijk Lezen boeken zijn door de meeste kinderen gebruikt (Yoleo door 64%, Makkelijk Lezen boeken door 
57%). De daisy-romspeler is door 32% gebruikt en Superboek door 30%. 

● Superboek is significant meer gebruikt in het speciaal onderwijs (Herman Broeren) en in groep 7-8. 
 
 

Vraag: vind je …. leuk? 

 

 

● Kinderen vinden de materialen van de pilot erg leuk, vooral Yoleo. Bijna alle kinderen vinden Yoleo leuk. Meer dan 85% 
vindt Makkelijk Lezen Plein boeken, boeken via de daisy-romspeler en Superboek leuk.  

● Er zijn geen significante verschillen tussen jongens en meisjes en groep 4-6 en groep 7-8. Dat kan voortkomen uit het feit 
dat in deze pilot de leerkrachten / leesconsulenten hebben bepaald welke materialen ze aan welke kinderen ze zouden 
aanbieden. Ze hebben daarbij dus al gekeken welke materialen bij welke kinderen het beste aan zouden sluiten. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gesproken boeken via Superboek

Gesproken boeken via de daisy-
romspeler

Makkelijk Lezen boeken (Makkie
boeken)

Luister- en meeleesboeken van Yoleo

1-meting (n=100) 
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Vraag: vind je het moeilijk om …. te gebruiken? 

 

 

● Het gebruik van Yoleo en de daisy-romspelers is voor de meeste kinderen gemakkelijk. Voor één op de zeven kinderen is 
het wel (een beetje of heel) moeilijk. De website Superboek is een stuk lastiger voor de kinderen: twee derde vindt de site 
moeilijk. 

 

Vraag: van wie heb je uitleg en hulp gekregen toen je bijvoorbeeld Yoleo, Superboek of de 
daisy-romspeler ging gebruiken? 

 

Van iemand anders, namelijk… 

Antonius Abt Park 

● “Leescoördinator.” 
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● “Marieke (ib).” 
● “Thuis via de brief.” 
● “Marieke ib er.” 
● “Leesjuf.” 
● “Marieke.” 
● “Marieke.” 
● Marieke ib.” 
● “Mama.” 
● “Leesjuf.” 
● “Marieke.” 
● “Marieke en mama.” 
● “Marieke.” 

 
Antonius Abt Slot 

● “Hulpjuf.” 
● “Hulpjuf.” 
● “Hulpjuf.” 
● “Hulpjuf.” 
● “Hulpjuf.” 
● “Hulpjuf.” 
● “Hulpjuf.” 
● “Leescoördinator.” 

 
Caleidoscoop 

● “Zelf ontdekt.” 
● “Door het filmpje van yoleo.” 
● “Zelf ontdekt.” 

 
de Bakelaar 

● “Kinderen van groep 8 die ook dyslexie hebben.” 
● “Een kind die het ook gebruikt.” 

 
● Het verschilt van wie de kinderen uitleg hebben gekregen over de materialen: de leerkrachten/”hulpjuf”, leesconsulent, of 

intern begeleider.  
 
 
Je weet nu dat er in de bibliotheek op school ook Makkelijk Lezen boeken en gesproken 
boeken zijn. Wat vind je daarvan?  
 
Antonius Abt Park 
 

● “Leuk omdat je dan beter leert om te lezen.” 
● “Dat is fijner, dan hoef ik niet alleen te lezen want dat is saai. Yoleo en superboek vind ik fijn, 

dan kan ik ook luisteren.” 
● “Ik vind de cd tjes met verhalen heel leuk maar niet altijd is er een boekje bij van Makkie, dat is 

wel jammer, want dat doe ik altijd samen..  
● “Fijn ik leen altijd het boek dat erbij hoort (bij het luisterboek) want dan kan ik lekker zelf 

meelezen. Ik wil graag met de daisy verder gaan. Thuis doe ik superboek dat is fijn.” 
● “Ik vind dat er veel dezelfde boeken zijn. Ik zou graag meer andere soorten en verschillende 
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willen hebben.” 
● “Goed want dat is voor de kinderen die dyslexie hebben fijn en handig. Ik lees MLP boeken.” 
● “Ik lees veel boeken want ik vind het leuk, maar er zijn niet zoveel leuke Makkie boeken. ik wil 

ook andere boeken maar die kunnen dan niet.” 
● “Soms wil ik wel luisteren naar luisterboeken en dan niet lezen.” 
● “Je kan voorgelezen worden en zelf lezen en dat is fijn.” 
● “Dat vind ik een heel goed idee, omdat de kinderen die het een beetje moeilijk vinden het ook 

vanzelf makkelijk vinden.” 
● “Ik vind de cd's leuk om uit te zoeken en te luisteren. Ik vind lezen niet zo leuk.” 
● “Ik heb thuis Superboek gedaan maar vaak doet de computer van mijn moeder het niet en dan 

kan ik het niet doen. Op school doe ik geen Superboek want dan lees ik strips. Ik hou alleen 
van strips en niet van boeken. Wel als het voorgelezen wordt.” 

● “Gewoon goed alleen moeten er meer boeken zijn die ik leuk vind.” 
● “Ik wil graag meer boeken waarin ik iets kan weten wat bijzonder is guinness book of records 

bijvoorbeeld, dan vind ik lezen leuk. Anders is het saai.” 
● “Ik lees nu steeds vaker in boeken van Muts, Fantasia en Leven van een looser. Dat vind ik heel 

leuk. Als ik daaruit kan lezen vind ik lezen leuk anders niet zo.” 
● “Fijn omdat ik dan niet teveel hoef te lezen maar wel een beetje. Ik vind luisteren fijn. Bij de 

daisyspeler lees ik soms een boekje mee.” 
● “Graag meer cd'tjes willen om te luisteren want ik hou niet van lezen.” 
● “Fijn om te luisteren op de daisy maar dan wil ik geen geluid om me heen anders kan ik niet 

goed luisteren. nu wil ik alleen nog lezen in een boek dat heel leuk is: het geheim van de 
dieventekens enzo.” 

● zelf lezen vind ik moeilijk en dan vind ik het makkelijker om te luisteren naar sb. 
● “Ik wil wel dat ik vaker op yoleo kan in de klas en dan niet in het boek lezen want dat vind ik niet 

zo heel leuk.” 
● “Ik ga bijna niet naar de bibliotheek want ik lees met yoleo.” 
● “Daar is het wel best moeilijk om een boek te kiezen die ik leuk vind, want dan weet ik vaak niet 

wat ik moet kiezen en wat ik kan lezen.” 
 

Antonius Abt Slot 

● “Leuk, omdat je niet zelf hoeft te lezen. eerst zat ik laag met lezen en nu zit ik veel horen. het 
kan met yoleo te maken hebben.” 

● “Fijn omdat je dan luisteren en lezen en dat vind ik fijn.” 
● “Leuk want yoleo is leuk en de muntjes verdienen ook.” 
● “Leuk om te kiezen wat je wilt doen met lezen.” 
● “Heel leuk, want er zijn niet veel van die sites en tussen het lezen kun je ook even luisteren.” 
● “Door dyslexie en al dat huiswerk en yoleo ben ik beter geworden in lezen. eerst hakte ik en 

plakte ik en nu lees ik het door.” 
● “Fijn omdat dan wordt het ook iets leuker het lezen.” 
● “Op school gaat het makkelijker dan thuis, daar heb ik vaak geen goed bereik.” 
● “Leuk want nu kan ik vaker luisteren en soms lezen wat ik leuker vind.” 
● “Goed dan kunnen de kinderen helpen met leren lezen en dan kan je ook het alfabet leren.” 
● “Vind ik wel leuk, weet niet waarom.” 
● “Goed, om sommige kinderen lezen lastig vinden.en dan kunnen ze ook iets kiezen dat wel leuk 

is.” 
● “Goed omdat de kinderen dan meer kunnen oefenen.” 
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● “Goed dan kunnen meer mensen lezen (ook ki die lezen moeilijk vinden).” 
● “Wel fijn want het gaat nu makkelijker met lezen en alsl ik nu een gewoon boek lees dan merk ik 

dat het gemakkelijker gaat.” 
● “Goed want dan kunnen die kinderen ook makkelijker lezen.” 
● “Is wel goed allen ik vind het zelf niet leuker worden, ik vind het lezen in een boek zelf leuker.” 
● “Goed want ik ben zelf erg vooruit gegaan met lezen...denk dat het meeste gedeelte komt door 

yoleo.” 
● “Fijn , nou dan ga je heel erg snel vooruit met lezen en ik vind het goed dat ze het hebben 

verzonnen voor kinderen die dyslexie hebben en moeilijk kunnen lezen.” 
● “Heel fijn want het helpt je met lezen. het is ook slim bedacht want het lezen gaat veel 

makkelijker.” 
● “Leuk en soms luister ik samen met daan. Ik heb soms weinig tijd om een cd te halen, dat vind 

ik jammer.” 
● “Heel leuk op de computer maar de daisyspeler is ook heel fijn.” 
● “Ik vind het nu best leuk als we moeten lezen op school. eerst vond ik daisy leuk maar nu niet 

meer, yoleo is leuker.” 
● “Leuk.” 

 
Caleidoscoop 
 

● “Goed voor als je niet goed bent in lezen.” 
● “Leuk omdat dan ik meer oefenen om te lezen.” 
● “Leuk omdat ik dan veel verschillende dingen kiezen.” 
● “Weet ik niet.” 
● “Ik hou van lezen en wil alleen boekjes die ik kan lezen.” 
● “Geen mening.” 
● “Als ik een leuk boek hen dan wil ik graag doorlezen, terwijl ik lezen eigenlij niet zo heel leuk 

vind.” 
● “Goed want voor de meeste kinderen is het handig dat je toch een apparaat kunt gebruiken of 

yoleo.” 
● “Leuk dat je dan kan kiezen om beter te gaan lezen” 
● “Het is slim want sommige kunnen niet goed lezen en dan zijn daar boeken voor en leuke 

dingen op de computer.” 
● “Yoleo is leuk maar vaak zijn er boeken weg.” 
● “In de bieb kan ik niet kiezen, ik weet niet wat leuk is.” 
● “Ik kan heel moeilijk een boek kiezen.” 
● “Yoleo was eerst heel leuk (heb niet veel gekocht want dat vond ik zonde vanmijn geld), maar 

daarna vond ik het saai en nu wil ik zelf een boek lezen.” 
● “Ik doe er niet zoveel meer mee, want ik lees uit gewone boeken.” 
● “Ik zou graag meer yoleo willen doen en het apparaat in de klas gebruiken.” 
● “Fijn want nu leren we in kleine stapjes beter lezen.” 
● “Yoleo : moeilijk boeken te kiezen omdat er niet veel is.” 
● “Ik ga niet vaak naar de bieb omdat ik op Yoleo zit.” 
● “Het is fijner omdat je leuker gaat leren lezen en als je in een boek leest is dat saai, yoleo heeft 

ook plaatjes.” 
● “Ik ben nu lezen leuker gaan vinden want er is nu zoeel om lezen leuk te maken dat vind ik fijn.” 
● “Leuk omdat ik dan kan horen en kan lezen en ook samen dat kan doen en dat vind ik fijn.” 
● “Fijn ook heel goed. ik dan kan horen hoe ik de woorden moet uitspreken en het is makkelijer 
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om te lezen als het ook voorgelezen wordt.” 
● “Er zijn zo weinig boeken waar ik uit kan kiezen.” 
● “Ik ga naar de bieb voor de rust, verder hoef ik niet naar de bieb want ik wil yoleo.” 
● “Mijn lezen is vooruit gegaan en ik vind lezen wat leuker.” 
● “Fijn voor als je dyslexie hebt, nu kan ik beter leren lezen. mlp die helpen mij.” 
● “Fijn want het is makkelijker voor kinderen met dyslexie. nu kan ik beter lezen en kan ik beter 

lezen door de speciale boeken.” 
● “Leuk omdat je dan leert om beter te lezen en dat wil ik graag.” 
● “Ik wil graag op yoleo want dat heb ik geh van andere kinderen uit de andere klas dat dat heel 

vet is en dat ik dan beter leer lezen en dat lezen dan ook leuk is.” 
 
Herman Broeren (speciaal onderwijs) 
 

● “Leuk.” 
● “Ik wil wat langer ermee verder gaan.” 
● “Fijn want dan zit ik meer achter de computer met lezen.” 
● “Leuk omdat je nu niet in een leesboek hoeft te lezen en dan kan ik toch naar een verhaal 

luisteren.” 
● “Heel leuk, ik wil niet lezen dat is moeilijk maar ik wil wel luisteren.” 
● “Ik vind sb niet leuk omdat er geen plaatjes zijn en dat is saai. Als er wel plaatjes zijn dan vind ik 

het wel leuk.” 
● “Veel leuker, omdat je op yoleo ook dingen kan kopen en spelletjes spelen.” 
● “Leuk want dan kun je ook op de computer met de koptelefoon lezen en dan kun je ook nog 

meelezen.” 
● “Handig en leuk en je kunt geld verdienen en het geeft je ook leesplezier. Ik wil graag zelf een 

boek kiezen en niet dat de juf dat moet doen.” 
● “Het is wel leuk want een boek is soms saai en dan kan ik ook luisteren maar ook lezen want 

dat moet ook als ik naar de praktijkschool ga, dat wil ik heel graag.” 
 
de Bakelaar 
 

● “Leuk want dan kan ik lezen en tegelijk luisteren.” 
● “Ik hou van technische boeken, die mogen er wel meer komen. Daarom kan ik ook goed 

overweg met de daisyspeler.” 
● “Er zijn makkelijker boeken en die letter zijn fijnere en makkelijker voor de kinderen die het 

moeilijk vinden.” 
● “Heel goed dat ze dat aan kinderen geven.” 
● “Best wel goed want voor de kinderen die niet goed kunnen lezen is het goed dat ze dat hebben 

gedaan.” 
● “Leuk, dan kan je gewoon op je stoel blijven zitten en dan wordt het voorgelezen. dat is fijn.” 
● “Fijn, dan hoef ik niet zo te lezen want ik had ook moeite met lezen en nu kan ik toch loser 

luisteren. En ik wil graag dat boek erbij gebruiken maar dat is niet zo vaak aanwezig dat is wel 
jammer.” 

● “Heel leuk, weet niet waarom het leuk is. Hij vindt lezen nu wel leuker.” 
● “Een goed idee, omdat je dan als je kinderen hebt die moeite hebt met lezen dan kunnen ze iets 

kiezen wat wel leuker is dan lezen in een boek bijvoorbeeld.” 
● “Best wel fijn want dan gaat het lezen sneller als je dat doet. Als je meeleest kun je sneller leren 

lezen.” 
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● “Leuk, maar ik vind dat er meer boeken moeten zijn die ik leuk vind. Bij yoleo zijn niet veel 
boeken. Bij makkie meer jongensboeken.” 

● “Wel goed.” 
● “Leuk, dat maakt lezen veel leuker en je maakt er meer tijd voor. Boeken graag mer jeronimo en 

meer jongens boeken, nu veel meisjes boeken.” 
● “Leest nu met yoleo maar wil graag lezen in een fysiek boek.” 
● “Leuk, maar ik wil alleen lezen in een boek. Ik wil niet op een computer lezen, dat is gek.” 
● “Goed want die kinderen kunnen dan beter leren lezen en dan is lezen makkelijker dan gewoon 

uit de boeken lezen.” 
● “Fijn, want dan kunnen kinderen beter leren lezen.” 
● “Hartstikke fijn, want met de computer lezen kun je lezen voor kinderen die het moeilijk vinden 

om te lezen en je kunt heel veel boeken vinden en tijdens het lezen sneller en langzamer 
zetten.” 

● “Ik vind het fijn want ik vind zelf lezen heel fijn en voor andere kinderen is het ook fijn die het 
moeilijk vinden. Ik hou van dikke boeken, die moeten er meer zijn. want anders is het verhaal 
zo uit bij een dun boek.” 

● “Fijn, omdat je nu meeleest en luister en het lezen gaat sneller. Je zegt het in je hoofd na en 
dan lees je sneller.” 

● “Fijn zeg maar net als yoleo die leest gewoon voor en dat is fijn, om mee te lezen.” 
● “Fijner want nu kan je ook beter lezen en nu heb je meer boeken dan vroeger. Je kunt tempo 

sneller zetten of langzamer en dat is fijn.” 
● “Fijner voor ons dat we nu boeken kunnen luisteren ipv zelf moeten lezen.” 

 
 
● De kinderen zijn erg enthousiast over de materialen uit de pilot, vooral over Yoleo. Ze vinden het fijn om ook te kunnen 

luisteren. Sommige zijn ook blij dat ze merken dat ze beter leren lezen. 
 

 

Vragen over de schoolbibliotheek 

Vraag: vind je het leuk om naar de bibliotheek op school te gaan? 

 

● De meeste kinderen vinden het heel leuk of een beetje leuk om naar de Bibliotheek op school te gaan. Dit is niet significant 
veranderd na de pilot. 
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Vraag: vind je dat er op school genoeg boeken zijn? 

 

Vraag: vind je dat er op school genoeg leesboeken zijn? 

 

Vraag: vind je dat er op school genoeg gesproken boeken zijn? 

 

● Voor de pilot vond twee derde dat er op school genoeg boeken zijn. 
● Na de pilot vindt 85% dat er op school genoeg boeken zijn en 58% vindt dat er genoeg gesproken boeken zijn. Ruim een 

kwart zegt dan dat ze niet weten of er op school genoeg boeken zijn, waarschijnlijk omdat zij Yoleo of Superboek 
gebruiken en niet weten of er in de schoolbibliotheek genoeg daisy’s zijn. 
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Vraag: vind je het moeilijk om een leuk boek te vinden in de Bibliotheek op school? 

 

● Veel van de kinderen (rond de 70%) vinden het moeilijk om in de Bibliotheek op school een leuk boek te vinden; dit is 
niet veranderd na de pilot. 

● Kinderen uit het speciaal onderwijs lijken het na afloop van de pilot moeilijker te vinden om een leuk leesboek of 
gesproken boek te vinden in de Bibliotheek op school dan kinderen uit het regulier onderwijs (maar het gaat hier 
slechts om 10 kinderen van één school voor speciaal onderwijs). 

● De verschillen tussen jongens en meisjes en tussen groep 4-6 en 7-8 zijn niet significant. Er lijkt wel een trend zichtbaar 
dat de kinderen uit groep 7-8 het na de pilot iets minder moeilijk te vinden om een leuk boek te vinden. Dat sluit aan 
bij de observatie dat de oudere kinderen vaak al wat beter weten wat voor soort boeken ze leuk vinden en/of 
gemakkelijker zelfstandig met gesproken boeken aan de slag kunnen. 

 

Vraag: zou je in de bibliotheek op school graag hulp willen bij het kiezen van een boek? 

 

● Ongeveer een kwart wil graag hulp bij het kiezen van een boek en een derde heeft daar soms behoefte aan. Dat is niet 
significant veranderd na de pilot. 
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Vraag: wat voor soort boeken zou jij graag willen lenen in de bibliotheek op school? 

AA Slot 

● “Mees Kees, een boek waar je iets van kunt leren, dierenboeken.” 
● “Spannende boeken, grappige boeken, gezellige boeken waar je geen erg gevoel van krijgt.” 
● “Kijkboeken.” 
● “Gewone boeken.” 
● “Paardenboeken die makkelijk te lezen zijn. Jubelientje boeken die makkelijk te lezen zijn. Meer 

makkelijke boeken die leuk zijn voor meiden in groep 5.” 
● “Spannende boeken met verhalen bijvoorbeeld over schatzoeken. Boeken waar ik iets kan leren 

over de wereld of over planeten en die boeken moeten niet te moeilijk zijn.” 
● “Boeken met grote letters. Boeken over spoken.” 
● “Het Ratsel van Londen.” 
● “De verschrikkelijke tweeling.” 
● “Strips.” 
● “Heksje Lilly, en andere fantasieboeken.” 
● “Voetbalboeken.” 
● “Donald Duck.” 
● “Spannende boeken. Koen en lot. Donald Duck.” 
● “Voetbal boeken en Dummie de Mummie. Spik en spek.” 
● “Fantasi steip boeken.” 
● “Romiejostilton en teeja stilton.” 
● “Spekkie en sproet.” 
● “Spanende mir boeken voor disleksie kinderen.” 
● “Moeileken boeken die een beetje spanent.” 
● “De legendariers, de grijze jager.” 
● “Spekkie en sproet. Boeken over pip.” 
● “Boeken van paul van loon en van koen kampioen.” 
● “Harry potter.” 
● “Dieren en spanenden doeken.” 
● “Leven van een loezer.” 
● “Stripboeken.” 
● “Strips, spannende boeken.” 
● “Paardenboeken voor dyslexie kinderen.” 
● “Mees kees, de kamelion.” 
● “Paarden, boeken lees dyslexie lettertype.” 
● “Leesboeken het leven van de loser.” 
● “Tom groot, luister boeken.” 
● “Tom groot dieren boeken.” 

 

Herman Broeren (speciaal onderwijs) 

● “Moppenboek, sprookjesboek.” 
● “Moppenboeken, leven van een loser boeken.” 
● “Informatieboeken, interactieve boeken.” 
● “Dierenboeken, informatieboeken over bloemen.” 
● “Iets over muziek of techniek, spannend en grappige boeken.” 
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● “Verhaaltjes.” 
● “Over hondjes.” 
● “Weet ik niet.” 
● “Vrachtwagen boeken, mees kees boeken, monstertruck boeken, haaien boeken.” 
● “Populaire boeken, fotoboeken over het aken van films.” 
● “Konijnen boeken, prinsessen en zeemeerminnen boeken, pip-boeken.” 
● “Auto en vrachtwagen boeken, dieren boeken.” 
● “Dolfje weerwolfje.” 
● “Makkelijk dolfje weerwolfje boek.” 
● “Informatieboek over treinen.” 
● “Boeken over haaien.” 
● “Boeken over voetbal.” 

 

Caleidoscoop 

● “Boeken voor dyslectie.” 
● “Fantasia.” 
● “Geronimo Stilton en Sportboeken.” 
● “Geronimo Stilton.” 
● “Informatieboeken, boeken over hockey.” 
● “Makkelijke boeken.” 
● “Van blits, barbie en de prinsessenschool.” 
● “Gevaarlijke boeken.” 
● “Grappige boeken en informatie boeken.” 
● “Zoek boeken.” 
● “Zoek boeken.” 
● “Makkie boeken.” 
● “Makkie boeken en fantazieas.” 
● “Titanic boeken.” 
● “Spannen , grapig, aventuur.” 
● “Spanende en fantasie.” 
● “Over paarden, efteling, grappige, leuke en spanende boeken.” 
● “Paarden de dagboek van de muts.” 
● “Paardenboeken.” 
● “Grapigen boeken.” 
● “Sprookjes.” 
● “Stripboeken.” 
● “Griezelbus greizejager.” 
● “Teha sisters.” 
● “Grappige.” 
● “Geronimo stilton, voetbal.” 
● “Dagboeken.” 
● “Fantasia, leven van een loser, de waanzinige boom hut.” 
● “Dagboek van een muts thea stiton.” 
● “Leve van een loser de grijze jager guines book of records.” 
● “Paarden boeken, oertijd boeken, oceeanen boeken, info boeken over dieren en/of de natuur en 

grappige boeken zoals: Jeronimo Stillton, Dummie de mummie en moppen boeken.” 
● “Weet ik niet.” 
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● “Over de 2e wereld oorlog.” 
● “Informatie techniek stroom.” 
● “Leven van een loser.” 
● “Tijdshriften.” 

 

de Bakelaar 

● “Een voetbal boek.” 
● “Hekse Lily of Foeksia de mini heks.” 
● “Informatie boeken over een monteur.” 
● “Tom groot, goeie smoes.” 
● “Ik wil een boek net als Timboektoe en Radeloos maar dan in het dun en niet zoveel tekst.” 
● “Spannende.” 
● “Leven van een lozer, coolman.” 
● “Het leven van een loser - voetbalboeken.” 
● “Het leven van een losser.” 

 

● Kinderen noemen verschillende soorten boeken die ze bij de Bibliotheek op school zouden willen lenen, zoals 
spannende boeken, grappige boeken, informatieve boeken, paardenboeken en een aantal titels zoals Mees Kees, 
Geronimo Stilton en Dolfje Weerwolfje.  
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7.2 Leerkrachten 
 
De 0-meting is ingevuld door 30 leerkrachten: 

• 10 van Antonius Abt Park/Slot, 5 van Caleidoscoop, 3 van Herman Broeren (speciaal onderwijs) 
en 12 van de Bakelaar  

 
De 1-meting is ingevuld door 22 leerkrachten: 

• 5 van Antonius Abt Park/Slot, 6 van Caleidoscoop, 3 van Herman Broeren (speciaal onderwijs) 
en 8 van de Bakelaar  

 
Gezien het lage aantal leerkrachten, zijn de verschillen tussen de 0-meting en de 1-meting indicatief. 

 

Omgaan met zwakke lezers 

 

Vraag: Zet u extra middelen in voor zwakke lezers? (u kunt meerdere antwoorden invullen) 

 

0-meting: Anders, namelijk…. 

● “Lezen met Anita (vorm van RT).” 
● “Veel thuis met ouders lezen.” 
● “Meer zicht op lezen, Interflits.” 
● “Computergebruik.” 
● “Samen lezen en de boeken die ze lezen bekijken en bespreken met deze kinderen.” 
● “Extra woordjes lezen met zwakke lezers.” 
● “Tempolezen.” 
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1-meting: Anders, namelijk… 

● “MZL (meer zich op lezen).” 
● “Daisyspeler en superboek.” 
● “Kinderen lezen thuis met Yoleo.” 
● “Yoleo.” 
● “Zet pilotmaterialen in op maat (dus waar behoefte aan is bij de kinderen).” 
● “Daisy en Yoleo.” 
● “Kinderen uit gr. 5 worden door biebouders geholpen.” 
● “Kinderen met leesproblemen of een NT 2 achtergrond melden zelf als ze moeite hebben met 

het lezen van bepaalde woorden.” 
● “Yoleo.” 

 

● Welke middelen zetten leerkrachten extra in voor zwakke lezers? Voor de pilot verwezen slechts enkele leerkrachten 
zwakke lezers naar gesproken boeken en naar MLP-boeken in de bibliotheek; na de pilot verwijst ruim een derde naar 
gesproken boeken in de bibliotheek en zes op de tien naar MLP-boeken in de bibliotheek. Daarnaast geeft een aantal 
leerkrachten zelf nog aan dat ze zwakke lezers doorverwijzen naar Yoleo 

● Extra huiswerk voor zwakke lezers geven de leerkrachten na de pilot juist iets minder vaak 
 

De Bibliotheek op school 
 

Vraag: Vindt u dat er in de bibliotheek op school genoeg boeken voor zwakke lezers zijn? 

 
● Voor de pilot wisten veel leerkrachten niet of er voldoende boeken voor zwakke lezers in de bibliotheek aanwezig waren en 

vonden de meeste anderen het aanbod te klein. Na de pilot geven de meeste leerkrachten een oordeel; ze oordelen dan 
veel positiever en vinden het aanbod voor zwakke lezers over het algemeen (ruim) voldoende. De kennis over de 
schoolbibliotheek en het oordeel over de materialen zijn dus toegenomen en de pilotmaterialen zorgen ervoor dat het 
aanbod voor zwakke lezers beter op peil is. 
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Vraag: Vindt u dat er in de bibliotheek op school genoeg andere middelen dan boeken voor 
zwakke lezers zijn? 

 

 

● Op de vraag (in de 1-meting) of er genoeg andere materialen dan boeken voor zwakke lezers op school aanwezig zijn, 
komen positieve reacties.  
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Kennis materialen en zwakke lezers  
 
Vraag: Bent u bekend met Makkelijk Lezen Plein boeken (Makkieboeken)? 

 
 
 
Vraag: Bent u bekend met gesproken boeken voor kinderen? 
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Vraag: Welke gesproken boeken voor kinderen kent u? 

 

0-meting: Anders, namelijk… 

● “De boeken met een cd erbij.” 
● “Reguliere luisterboeken.” 
● “Luister cd.” 
● “Cd.” 
● “Geen.” 
● “Luisterboeken.” 

 
1-meting: Anders, namelijk… 
 

● “Luisterboeken van de bieb.” 
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Vraag: Bent u bekend met Stichting Aangepast Lezen / Bibliotheek Service Passend Lezen? 

 

● De bekendheid met Makkelijk Lezen Plein boeken, gesproken boeken en de Stichting Aangepast Lezen/Bibliotheek 
Service Passend Lezen is duidelijk toegenomen.  

● Ook het gebruik van Makkelijk Lezen Plein boeken en gesproken boeken door de leerkrachten is toegenomen na de pilot  
● Als leerkrachten voor de pilot al bekend waren met gesproken boeken, dan waren dat vooral gesproken boeken via de 

daisyspeler en luisterboeken. Na de pilot zijn bijna alle leerkrachten bekend met zowel gesproken boeken via de 
daisyspeler als Yoleo als Superboek.  
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Verloop pilot 

 

Vraag: Hoe bent u van plan om de zwakke lezers uit uw klas de materialen uit de pilot aan te 
gaan bieden? 

 

 

Wat verwacht u binnen de pilot Aangepast Lezen en MLP in de Bibliotheek op school aan 
ondersteuning van de leescoördinator? 

● “Uitleg en toelichting.” 
● “Nog geen idee. Ik hoop dat ik hier tijdens het uitvoeren van de pilot antwoord op kan gaan 

geven!” 
● “Tips en adviezen.” 
● “Uitleg en een stukje begeleiding.” 
● “Dat ze mij de weg wijst naar waar ik de materialen kan vinden en hoe ik ze het beste kan gaan 

uitproberen / gebruiken met de kinderen.” 
● “Uitleg en advies over de materialen en hoe we dit kunnen toepassen in ons onderwijs.” 
● “Lessuggesties.” 
● “Geen idee.” 
● “Advies tips om de kinderen die niet van lezen houden maar het juist wel heel hard nodig 

hebben aan het lezen te krijgen.” 
● “Dat die laat zien wat de mogelijkheden vanuit de bieb zijn en evt. kinderen helpt de juiste 

boeken te zoeken.” 
● “Uitleg over de mogelijkheden en aanwezigheid van materialen.” 
● “Hulp indien nodig.” 
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● “Trainingen en contactpersoon voor vragen.” 
● “Hulp en ondersteuning.” 
● “Dat we een soort van ontroductie krijgen van de te gebruiken materialen. Verder dat we met 

vragen bij haar terecht kunnen en tips kunnen krijgen.” 
● “Uitleg over wat er allemaal kan en hoe dit moet.” 
● “Dat zij zorgen voor aanbod van boeken en als er veranderingen zijn of nodig zijn deze 

presenteren of doorvoeren in samenspraak met het team.” 
● “Dat weet ik nog niet.” 
● “Tips over de praktische uitvoering.” 
● “Ik ben zelf leescoördinator. Ik hoop dat ik voldoende informatie en middelen krijg om mijn 

collega's vooruit te helpen.” 
● “Handreiking en ondersteuning.” 
● “Dat als we vragen hebben dat we daar terecht kunnen voor de antwoorden.” 
● “Dat ik met vragen terecht kan.” 
● “Ik ben zelf leescoördinator. Hopelijk genoeg handvatten om andere leerkrachten te 

ondersteunen.” 
● “Praktische tips. Regelmatig input over nieuwe boeken. Terugkerend punt op agenda.” 

 

 

Vraag: Wie heeft de uitleg en informatie over de materialen uit de pilot aan de kinderen 
gegeven? (meer antwoorden mogelijk) 

 

Anders, namelijk… 

● “Lber.” 
● “De kinderen hebben het uitgelegd.” 

 

● De meeste leerkrachten verwachtten van tevoren dat zijzelf de uitleg aan de kinderen zouden geven. Van de 
leescoördinator verwachtten ze vooral steun en begeleiding. 

● In de meeste gevallen hebben de leerkrachten ook inderdaad uitleg aan de kinderen gegeven over de materialen uit de 
pilot, maar ook de leesconsulent en de leescoördinator hebben vaak kinderen geïnformeerd 
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Vraag: Hebt u de aangeboden materialen uit de pilot gebruikt bij u in de klas? 

 

 

Vraag: Wat is de reden dat u de middelen nog niet of nauwelijks heeft ingezet in de klas? 

● “Het gaat via de intern begeleider, daarnaast is er via de bieb, waar de kinderen zelf heen gaan, 
volop speciale media verkrijgbaar. De kinderen pakken zelf de Makkie boeken of Daisy cd-
roms.” 

 

Vraag: Welke middelen hebt u gebruikt bij u in de klas? (meer antwoorden mogelijk) 
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Vraag: Op welke momenten heeft u de middelen uit de pilot ingezet? (meer antwoorden 
mogelijk) 

 

Anders, namelijk… 

● “Tijdens stiltekwartier.” 
● “Weektaak.” 

 

● Vrijwel alle leerkrachten hebben de materialen uit de pilot ingezet in de klas. Yoleo is door drie kwart van de 
leerkrachten ingezet; MLP-boeken, daisyspelers en Superboek door ongeveer twee derde van de leerkrachten. 

● Eén leerkracht heeft de middelen niet zelf ingezet, omdat dat via de intern begeleider en de bibliotheek al geregeld 
wordt. 

● De middelen worden op verschillende momenten ingezet: op vrije momenten als kinderen zelf iets kunnen kiezen, 
tijdens technisch lezen, als het kind er zelf om vraagt en bij de helft ook op vaste momenten op het rooster. 
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Vraag: Kunt u aangeven wie u vindt dat verantwoordelijk zou moeten zijn voor het inzetten van 
de pilotmaterialen? 

 

 

Anders, namelijk… 

● “Kinderen leren het aan en van elkaar.” 
● “Leerkracht en leesconsulent.” 
● “Iemand nodig die het actueel houdt.” 
● “Aansturing vanuit de leescoördinatoren en de leerkrachten doen het uitvoerende werk.” 

 
● In de meeste gevallen vinden de leerkrachten dat zijzelf of de leescoördinator verantwoordelijk zou moeten zijn voor het 

inzetten van de pilotmaterialen.  
 
Vraag: Hoe denkt u dat de uitleg / presentatie aan de leerkrachten van een school het beste zou 
kunnen plaatsvinden? 
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Anders, namelijk… 

● “In fase, ter plekke invoeren.” 
● “Alles wat aan bod komt laten zien en dan als team kiezen waarmee gestart gaat worden.” 
● “In twee gedeeltes zodat je vragen kan stellen n.a.v. de eerste aanzet tot het gebruik van de 

materialen.” 
 
● De voorkeur van de leerkrachten wisselt: evenveel hebben een voorkeur voor een (grote) presentatie tijdens een 

bouwvergadering of teamoverleg aan het begin van de pilot als voor een aantal keer een korte introductie van een 
materiaalsoort dat daarna bij de kinderen ingezet wordt.  

 
Vraag: Heeft u de ouders van de zwakke lezers uit uw klas geïnformeerd over de pilot? (meer 
antwoorden mogelijk) 

 

Ja, op een andere manier, namelijk… 

● “Tijdens het oudergesprek.” 
● “Ouderavond.” 

 

● De meeste leerkrachten hebben de ouders van de zwakke lezers op enig moment informatie gegeven over de pilot. 
Ongeveer een derde heeft de informatie gestuurd die door de bibliotheek digitaal was aangeleverd en eveneens een derde 
heeft informatie gestuurd die ze zelf hebben opgesteld. De helft heeft ook contact met de ouders gehad vanwege het 
aanmaken van een inlog voor Superboek. Slechts één op de vijf leerkrachten geeft aan dat ze ouders mondeling informatie 
hebben gegeven omdat het ter sprake kwam. 
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Vraag: Hoe vond u de belasting voor u als leerkracht? 

 

Vraag: Kunt u aangeven waar die te hoge belasting door veroorzaakt wordt? 

● “Er speelde bij mij privé andere zaken, waardoor ik blij was de hoofdlijn in mijn klas te bewaken 
en dan viel dit als eerste af.” 

 

● Vrijwel alle leerkrachten vonden de belasting voor henzelf laag of normaal. Slechts één van de 20 leerkrachten vond de 
belasting te hoog. 

 

Pilot 

Vraag: Vindt u het zinvol dat uw school meedoet aan de pilot Aangepast lezen en MLP in de 
Bibliotheek op school? 
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Vraag: Wat hoopt u dat de pilot Aangepast Lezen en MLP in de Bibliotheek op school u zal 
opleveren? 

● “Meer leesmotivatie bij zwakke lezers. Hopelijk ook vooruitgang in resultaten bij zwakke lezers.” 
● “Kennis voor de leerkracht over hoe je de zwakkere lezers beter kan gaan begeleiden in de 

klas. Kennis om over te dragen aan de ouders van de zwakkere lezers, zodat zij ook weten 
welke boeken thuis geoefend kunnen worden.” 

● “Kinderen met leesproblemen beter helpen om een leuk boek te vinden en het leesplezier 
daardoor te vergroten.” 

● “Meer leesplezier bij de zwakke lezers.” 
● “Middelen om in te zetten bij kinderen die niet graag lezen (en moeite hebben met lezen).” 
● “Dat ik de zwakke lezers meer kan bieden om hun lezen te verbeteren. Ik hoop meer 

handvatten te krijgen om de zwakke lezers beter te begeleiden en te kunnen motiveren door 
gepast materiaal aan te bieden. Dat ze enthousiast worden om in hun boekje te gaan lezen 
(dat ze niet tijdens de leesbelevingstijd de klok vooruit willen zetten, omdat lezen ze zo 
tegenstaat). Dat ik meer zicht krijg op wat er allemaal is om met zwakke lezers aan de slag te 
gaan in de klas.” 

● “Eigenlijk hebben wij op school alleen maar zwakke lezers. Ik ben wel benieuwd hoe ik mijn klas 
meer gemotiveerd kan krijgen in het lezen van boeken.” 

● “Ik hoop dat ik tips en handvatten krijg waardoor ik kinderen die zwak zijn met lezen beter kan 
begeleiden dan dat ik nu kan. Ik zou graag meer willen weten over verschillende manieren 
van het aanbieden van lezen voor bv kinderen met dyslexie.” 

● “Duidelijke handvaten over wat je voor welke lezer op welk niveau kan inzetten.” 
● “Dat zwakke lezers nog beter geholpen kunnen worden op school en dat ik als groepsleider 

kennis ga maken met mogelijkheden die er al zijn hiervoor. En dat ik die dan ook ga inzetten 
natuurlijk.” 

● “Beter zicht op mogelijkheden en materialen die beschikbaar zijn voor kinderen die moeilijker tot 
lezen komen en hen hierdoor beter en adequater kunnen begeleiden.” 

● “Meer plezier in lezen. Meer afwisseling. Uiteindelijk: betere lezers.” 
● “Meer kennis over uitdagende werkvormen voor kinderen met leesproblemen.” 
● “Meer leesplezier voor de kinderen die meedoen en daardoor vooruitgang is het leesniveau.” 
● “Meer tips en advies voor kinderen, groepsleiding en ouders wat het beste gebruikt kan worden 

voor de zwakkere lezers.” 
● “Dat kinderen (met leesproblemen) meer plezier gaan krijgen in het lezen!” 
● “Tips voor kinderen die moeite hebben met lezen. Hoe kan je hiermee omgaan en wat kan een 

goed hulpmiddel voor mij zijn?” 
● “Dat we nog meer tips en ideeën krijgen om deze kinderen onderwijs op maat te bieden op het 

gebied van lezen. Vooral als team!” 
● “Concrete handvatten voor het begeleiden van zwakke lezers.” 
● “Beter leesonderwijs.” 
● “Stimulerende werkvormen voor de kinderen. Hoe praktisch bruikbaar en organiseerbaar te 

maken.” 
● “Dat de zwakke lezers enthousiast worden / blijven wat lezen betreft.” 
● “Dat de leesmotivatie voor zwakke lezers geoptimaliseerd kan worden, zodat zij ook met plezier 

een boekje uit de kast pakken en lekker gaan lezen.” 
● “Handvaten aanpassing en ontwikkeling ( zwakke ) lezers en ontwikkeling leesproces.” 
● “Zwakke leerlingen ook enthousiast maken voor het lezen op school, maar óók thuis. Daardoor 

ook het niveau hoger kunnen brengen.” 
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● “Voldoende kennis voor de leerkrachten om de lees zwakke kinderen beter te begeleiden.” 
● “Meer leesplezier voor de zwakkere leerlingen.” 
● “Hoger leesplezier en snellere ontwikkeling naar AVI uit!” 

 

Vraag: Wat vond u over het algemeen van de pilot Aangepast lezen en MLP in de Bibliotheek 
op school? 

 

● Alle leerkrachten vonden het vooraf zinvol dat hun school aan de pilot mee zou gaan doen. Ze verwachtten vooral tools om 
de zwakke lezers meer leesplezier te geven en hun leesvaardigheid te vergroten. 

● Na afloop geven bijna alle leerkrachten aan dat ze de pilot zinvol vonden 
 

Vraag: Denkt u dat het leesplezier van de zwakke lezers door deelname aan de pilot is 
toegenomen? 

 

● Na afloop geven alle leerkrachten aan dat ze denken dat het leesplezier van de zwakke lezers is toegenomen: 40% dat het 
sterk is toegenomen, 40% dat het is toegenomen en 20% dat het een beetje is toegenomen. 
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Vraag: Hebt u door de pilot nieuwe kennis opgedaan over materialen voor zwakke lezers? 

 

 

● Alle leerkrachten hebben door de pilot nieuwe kennis opgedaan over zwakke lezers. 
 

Vraag: Denkt u dat uw school dankzij de pilot in de toekomst beter met zwakke lezers om kan 
gaan dan voorheen? 

 

Vraag: Denkt u dat uw school dankzij de pilot in de toekomst beter met zwakke lezers om kan 
gaan dan voorheen? - ja, want… 

● “We weten nu beter welke verschillende media we aan de kinderen aan kunnen bieden.” 
● “Leesplezier is verbeterd.” 
● “Het aanbod is vergoot, sluit beter aan op de belevingswereld van de kinderen. Meerdere 

leesprogramma's die je kunt bieden.” 
● “Het leesplezier bij de kinderen wordt hierdoor vergroot. Het aanbod is hierdoor ook groter, 
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kinderen vragen er zelf om om te lezen.” 
● “Ik merk dat bij sommige leerlingen het leesplezier is vergroot.” 
● “Meer variatie in lezen te bieden.” 
● “Extra info is altijd meegenomen.” 
● “We weten als leerkracht beter welke materialen we kunnen inzetten. We hebben ook de 

beschikking over deze materialen.” 
● “Voor leesbeleving.” 
● “De leerlingen zijn enthousiaster om te lezen. Daarnaast worden ze er echt door geholpen. Wel 

moeten we er zelf alert op blijven om het in te zetten.” 
● “Maar, het moet wel onder de aandacht gebracht blijven worden.” 
● “Er zijn nu meerdere middelen beschikbaar.” 
● “We hebben meer mogelijkheden om aan te sluien bij de beheofte van kinderen.” 
● “Materialen meer stimulerend passend maken.” 
● “Geschikter materiaal voor zwakke lezers. Goede toevoeging op boeken van de bieb.” 
● “Andere manieren van lezen wel stimuleert.” 
● “Je hebt meer middelen voorhanden om in te zetten en dit structureel te kunnen gebruiken.” 
● “Je zorgt voor meer leesplezier in de bovenbouw en de kinderen lezen nu veel meer, ook thuis.” 
● “Ik ben van mening dat een daisyspeler en Yoleo een toegevoegde waarde is voor het 

leesplezier van zwakke lezers.” 
 

● Na afloop van de pilot geven alle leerkrachten aan dat hun school dankzij de pilot beter om kan gaan met zwakke lezers. 
Met name omdat ze nu weten welke materialen er bestaan, betere materialen tot hun beschikking hebben en hebben 
gezien dat de zwakke lezers weer enthousiaster worden om te lezen. 

 

Vraag: Denkt u dat uw school ook na afsluiting van de pilot structureel extra aandacht aan 
zwakke lezers zal blijven geven? 

 

Vraag: Op welke manier denkt u dat die structurele aandacht aan zwakke lezers gegeven zal 
worden? 

● “De extra bestaat uit Meer Zicht op Lezen, het aanbod van daisyspelers en Makkieboeken. 
Daarnaast komt ook Sprint Plus aan bod. Op de iPads is ook een app, waarbij de boeken te 
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lezen en te luisteren zijn. Deze voldoet net zo goed als Yoleo.” 
● “Inzet Yoleo, Makkieboeken, Luisterboeken via daisyspeler, extra leesoefeningen, maatjes/tutor 

lezen.” 
● “Yoleo en Superboek aan blijven bieden, enthousiast maken hiervoor. Op de weekplanner van 

kinderen zetten, zodat ze dit iedere week blijven doen. Warm houden bij ouders door mail 
etc.” 

● “Yoleo blijven inzetten, plezier blijven stimuleren. Samen lezen met groepsleerkracht, 
maatjeslezen, samen lezen met ouders.” 

● “Door de materialen uit de pilot die we mogen blijven gebruiken. En wat we al doen.” 
● “Meer variatie in leesaanbod.” 
● “Het beste zou zijn op korte vaste momenten.” 
● “De daisyspelers zullen wij gebruiken en ook superboek. Wel is het van belang dat onze 

leesconsulent hier steeds wat informatie over geeft zodat wij als leerkracht ook alert blijven. 
De makkie-boeken moeten een vaste plek hebben in de bibliotheek.” 

● “Dat kan alleen als het actueel gehouden wordt.” 
● “Leescoordinator zal hier af en toe op terug moeten komen. Leerkracht is verantwoordelijk voor 

implementatie / voortgang in de klas. Leerlingen ook zelfstandig hier in maken.” 
● “Supervisor --> leescoördinator. Uitgevoerd wordt door de leerkrachten. Een aantal keer per jaar 

op de agenda (up to date houden).” 
● “Voorzetten van de pilot.” 
● “Het moet een vast onderdeel zijn in de groepsplannen. Levend houden door de consulent.” 
● “Aangepast lezen moet standaard op de agenda staan, min 2x per jaar. Ook voor nieuwe 

leerkrachten. Tevens heeft dit team het nodig om herhaald aandacht te besteden. Iedereen 
begint enthousiast maar moet enthousiast blijven.” 

● “Handelingsplannen-groepsplannen-extra materialen.” 
● “Aanbieden van meer nieuw materiaal, op zoek gaan naar de betrokkenheid van de zwakke 

lezers.” 
● “Tijdens vrije leesmomenten.” 
● “Zie vorige antwoord.” 
● “Door de leescoördinatoren en omdat we zelf ook heel enthousiast zijn over de materialen en 

zien bij de kinderen vooral leesplezier en meer leesmomenten op school waar ze zelf voor 
kiezen.” 

● “Zie vorige vraag.” 
 

● Na afloop van de pilot geven alle leerkrachten aan dat ze denken dat de school extra aandacht zal blijven geven aan 
zwakke lezers, door het blijven aanbieden van de materialen. Een aantal geeft wel aan dat het belangrijk is dat iemand 
verantwoordelijk is om de materialen onder de aandacht te houden van de leerkrachten en de informatie actueel te 
houden. 

 

Vraag: Wat vond u het sterkste punt aan de pilot Aangepast Lezen en MLP in de Bibliotheek op 
school? 

● “Je maakt als school kennis met verschillende media, vaak ook nog onbekende media. De 
mailtjes van aangepast lezen worden op prijs gesteld. Je blijft zo op de hoogte.” 

● “Inzet van Yoleo.” 
● “Yoleo is als erg prettig ervaren voor zowel groepsleider als het kind. Makkelijk te bedienen, 

kinderen zijn enthousiast. Het aanmelden van kinderen hiervan gebeurde door Rinske, dit 
zorgde voor minder druk bij groepsleider.” 



  

 

 

   

79 
 

● “Ik ben later gestart. Hier kan ik nog geen uitspraak over doen.” 
● “De materialen zijn erg toegankelijk voor de leerlingen. Bijna iedereen kan hier zelfstandig mee 

aan de slag.” 
● “Yoleo.” 
● “De informatie staat duidelijk op papier en korte bijeenkomsten waren fijn.” 
● “Introductie van nieuwe materialen waar de kinderen mee aan de slag konden tijdens 

verschillende momenten op een dag.” 
● “Kinderen vinden de boeken leuk en luisteren en lezen stimuleert de kinderen heel erg. Meer 

plezier in lezen.” 
● “Yoleo heel fijn. MLP vind ik top, kinderen vinden dat toch lastig om te lenen. (Blijft een 

schaamtedrempeltje).” 
● “Yoleo.” 
● “Yoleo.” 
● “Duidelijke uitleg, eenvoudig in te zetten.” 
● “Nieuw aanbod van middelen om zwakke lezers te helepen plezier te krijgen in lezen.” 
● “Voor zwakke lezers aantrekkelijk door de mogelijk van aanpassingen (tempo-letters).” 
● “Yoleo: geluid en beeld tegelijk. Vergrotingsmogelijkheid van lettertype. Snelheidsaanpassing 

van voorlezen.” 
● “Andere materialen, grote keuze uit boeken en cdroms.” 
● “Dat kinderen enthousiast worden om te gaan lezen.” 
● “Dat de kinderen meer leesbeleving hebben en leesplezier in de bovenbouw.” 
● “Dat er drie mogelijkheden waren met uitleg. Daaruit konden we zelf uitproberen/ kiezen.” 

 

● Het sterkste punt uit de pilot zijn de materialen, die erg aanslaan bij de zwakke lezers en hun leesplezier vergroten. Vooral 
Yoleo wordt genoemd als erg goed middel. 

 

Vraag: Hebt u nog tips of verbeterpunten voor de pilot Aangepast Lezen en MLP in de 
Bibliotheek op school? Hoe zou de implementatie van de materialen uit de pilot het beste 
kunnen verlopen? 

● “Bieb ouders betrekken en instructiebijeenkomsten kunnen geclusterd worden, bv. 
Makkieboeken met daisy cd-rom (biebonderdelen).” 

● “Superboek wel inzetten als het vernieuwd is. Op dit moment raken kinderen niet snel 
geenthousiasmeerd hiervoor. Uitleg materialen bij leesconsulent houden, overige taken bij 
leerkracht neerleggen.” 

● “Het voorwerk uitbesteden aan leesconsulent of coordinator. Dit ontlast de groepsleider en het 
programma kan meteen starten. Er zijn groepsleiders afgehaakt door het vele werk 
voorafgaande het computerprogramma.” 

● “Superboek wordt door de kinderen saai gevonden. Vormgeving is saai.” 
● “Het is fijn als de leesconsulent er nog meer bij betrokken kan zijn, vooral bij de 

introductie/opstart.” 
● “Nee was voldoende.” 
● “Als het niet actueel is gaat het over. Ik vergeet het dan in te zetten.” 
● “MLP boeken zouden hier op school nog populairder mogen worden. Yoleo aanbod is beperkt 

(het tegoed is snel op) daardoor is de keuze niet reuze. Naar mijn idee is Superboek meer 
voor de onderbouw / middenbouw.” 

● “De uitleg was helder en duidelijk.” 
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● “Nee.” 
● “Gewoon zo doorgaan.” 
● “Door leescoördinator aangestuurd krijgen en terugkoppeling van het verloop van de pilot in de 

klas, zodat leerkrachten elkaar kunnen stimuleren.” 
● “Assistentie bij de praktische start van het materiaalgebruik als extra hulp in de opstartfase.” 
● “N.v.t.” 
● “Schoolaccount beperkt de boekkeuze.” 
● “Zie eerder antwoord.” 
● “Een tijdelijke leescoordinator om MLP te implementeren.” 

 
● De leerkrachten geven een aantal verbetersuggesties zoals:  

- de vormgeving van Superboek minder saai maken,  
- de inlogprocedure vereenvoudigen of beleggen bij iemand anders dan de leerkracht,  
- bij de opstart wat meer ondersteuning 
- meer aan elkaar terugkoppelen zodat leerkrachten elkaar kunnen inspireren (terugkoppel momenten gedurende het 

schooljaar). 

 

7.3 Leescoördinatoren 
 
De leescoördinatoren zijn bevraagd toen alle materialen op de scholen geïntroduceerd waren, maar 
een groot deel van de pilot nog voor hen lag: dus in feite tussen de 0-meting en de 1-meting in. Op die 
manier kon er nog gestuurd worden op basis van de input van de leescoördinatoren. 
 
De tussen-meting is ingevuld door 6 leescoördinatoren: 

● 2 van Antonius Abt Park, 1 van Antonius Abt Slot, 1 van Caleidoscoop, 1 van Herman Broeren 
en 1 van de Aquamarijn. De Bakelaar is later het jaar ingestapt. Tevens heeft de 
leescoördinator een rol gespeeld bij het opstarten van de pilot, verder geen inhoudelijk rol. 
Van de leescoördinator van de Sprankel is haar functie opgezegd vanwege bezuinigingen.  

 
Gezien het lage aantal leescoördinatoren, zijn de uitkomsten indicatief. 
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Informatie vanuit projectleider naar leescoördinator 
 
De projectleider heeft voorafgaand aan de trainingen mondeling uitleg gegeven over de vervolgpilot 
Aangepast lezen en MLP in de Bibliotheek op school. De uitleg ging over de pilotmaterialen en de 
stappen die tijdens de pilot plaats zouden gaan vinden. Daarbij is ook het document "Op weg naar 
leesplezier" uitgereikt. 
 

Vraag: vond u de (mondelinge en schriftelijke) informatie duidelijk? 

Informatie over... Heel 
duidelijk 

Duidelijk Niet zo 
duidelijk 

Heel 
onduidelijk 

De materialen in de pilot (daisyspelers, Superboek, Yoleo, 
MLP boeken) 

0 4 0 0 

De inhoud / gang van zaken pilot 2 2 0 0 

Hoe de informatie over te dragen aan de leerkrachten 0 3 1 0 

 

 
Toelichting: 

● “In de eerste uitleg over de materialen in het algemeen misschien de inhoud van de materialen 
iets meer toelichten (alvast het materiaal laten zien, alleen met mondelinge uitleg was het best 
moeilijk om zicht te krijgen op het soort materiaal dat gaat komen). Dan snap je beter wat er 
gaat komen en is het makkelijker om een kind te koppelen aan het materiaal dat geschikt voor 
dát kind is. Na de eerste training ging bijna ieder kind aan Superboek.” 

● “Overdracht aan leerkrachten voor mij nog niet helemaal duidelijk; ik wist nog niet dat ik de 
coördinator zou zijn.” 

● “We zijn de eerste pilotschool en ik was bij die uitleg niet aanwezig.” 
 

● De leescoördinatoren vinden de uitleg die ze hebben gekregen over de materialen, de gang van zaken en het overdragen van 
de informatie aan de leerkrachten over het algemeen duidelijk (als ze aanwezig waren). Eén leescoördinator suggereert om 
alvast iets dieper op de materialen in te gaan  

 
 
Vraag: waren er nog zaken waarover u meer informatie had willen krijgen? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

Antwoord Aantal 

Ja, over Superboek 1 

Ja, over de daisyspelers 2 

Ja, over Yoleo 1 

Ja, over MLP boeken 1 

Ja, een overzicht van de materialen 1 

Ja, over de gang van zaken tijdens de pilot 1 

Nee, de informatie was volledig 2 
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Toelichting: 
● “Op het moment van de training was alles duidelijk, pas wanneer je echt aan de slag gaat 

dan merk je pas waar je tegenaan loopt. Misschien tijdens de training ook zelf gaan 
uitvoeren (v d materialen). Misschien helpt dat beter om met het materiaal om te gaan en 
daardoor sneller in te zetten.” 

● “Handleiding bij de daisyspelers zou fijn zijn. Kwamen veel vragen over functies die ik niet 
wist.” 

● “Ik had liever alle uitleg in 1 keer gehad i.p.v. verspreid over een half jaar.” 
 
 

● Voor de meeste leescoördinatoren was de informatie volledig. Een leescoördinator heeft aangekruist dat ze over alle 
zaken meer informatie had willen krijgen en één leescoördinator had iets meer over de daisyspelers willen horen.  

 
 
 
 
Informatie van leescoördinatoren naar leerkrachten 
 

Vraag: hoe heeft u de informatie over de pilot overgedragen aan de leerkrachten? 
 

Manier van overdragen Aantal 

In een bijeenkomst met de leerkrachten 1 

In meerdere bijeenkomsten met de leerkrachten 2 

Eén op één met leerkrachten 3 

Met het document "op weg naar leesplezier" 1 

Tijdens een bouwvergadering 1 

Tijdens een unitoverleg/teamoverleg 0 

Tijdens een studiedag 0 

Anders, namelijk… 2 
 

Anders, namelijk… 
“Korte samenvatting van de producten.” 
“Ook met de leesconsulent.” 
 
Vraag: wie heeft de informatie over de pilot overgedragen aan de duopartners van de 
leerkrachten? 

Antwoord Aantal 

De leescoördinator 1 

De leerkracht die wel aanwezig was 3 

De leesconsulent 0 

Anders, namelijk 1 

 



  

 

 

   

83 
 

Anders, namelijk… 
“? Waarschijnlijk de duo.” 
 

● De meeste leescoördinatoren hebben de informatie één op één overgedragen op de leerkrachten of in meerdere 
bijeenkomsten met de leescoördinatoren. De leerkrachten zelf hebben de informatie meestal weer overgebracht aan 
hun duopartners. 

 
Vraag: hoe was de reactie van de leerkrachten op de pilot? 
 

● “Na iedere training zijn lkr over het algemeen enthousiast. Na yoleo wilde iedereen starten maar 
moeten wel tijd steken in het aanmaken van de kinderen. Dit ook zo bij Superboek. Dit kost 
wel even tijd. Als het loopt (aanmeldingen en ki aan de slag) dan is het oke. Maar als het niet 
loopt (wachtwoorden vergeten, ouders die niet bevestigen terwijl het kind wil starten in de 
klas), dan levert het irritatie op. Mlp is dan makkelijk omdat dat in de bieb te vinden is en de lkr 
daar verder niets aan hoeft te doen. Dit ook met daisyspeler.” 

● “Het opstarten verliep wat stroef, maar nu heeft iedereen zijn weg gevonden. Vooral op Yoleo 
veel positieve reacties door leerkrachten en kinderen.” 

● “Ze zijn er positief over, maar ik merk dat door de dagelijkse drukte ze er niet aan toe komen. Ik 
heb dit moeten organiseren. Aansturing door een coördinator is nodig; ze pakken het niet zelf 
op.” 

● “Sommige leerkrachten zijn enthousiast en zien de meerwaarde voor hun leerlingen en gaan 
ermee aan de slag. Anderen zien het meer als nog een extra taak om aan te denken.” 

 
● De leescoördinatoren geven aan dat de leerkrachten over het algemeen positief zijn over de pilot, maar dat het soms 

toch blijft liggen vanwege de tijdsdruk en de vele handelingen bij het aanmelden van kinderen bij Yoleo of Superboek. 
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Uit de eerdere pilot kwam naar voren dat scholen het prettig zouden vinden om het leren werken met de 
diverse materialen in drie fases op te splitsen. De motivatie hiervoor was dat de hoeveelheid informatie (de 
werkwijze en het gebruik van de materialen) in één keer teveel zou zijn. Daarom hebben we ervoor gekozen 
om de materialen nu in 3 fasen aan te bieden: 
1) Superboek en daisyspeler (luisteren naar boeken) 
2) Yoleo (lezen en luisteren tegelijk, karaokelezen) 
3) MLP boeken (het fysieke boek) 
 
Vraag: hoe heeft u deze aanpak in drie stappen ervaren? 
 

Antwoord Aantal 

Positief, de informatie kwam zo in overzichtelijke brokken 2 

Negatief, ik had liever alle informatie van te voren gekregen 2 

Maakt niet uit 1 

 
● De leescoördinatoren zijn verdeeld over de vraag wat prettiger werkt: één (langere) training over alle materialen of drie 

kortere trainingen waarin telkens één materiaalsoort centraal staat. Beide opties hebben voor- en nadelen. 
 
 
Vraag: kunt u aangeven waarom u deze voorkeur heeft? 

● “Zie vraag eerder: bij 1e bijeenkomst zouden de diverse materialen al globaal visueel gemaakt 
moeten worden. Het daadwerkelijk werken (aan maken wachtwoorden, inlogcodes etc) met de 
materialen kan dan later in de specifieke trainingen.” 

● “Alles in 1 keer aanbieden: dan kunnen de betrokken leerkrachten een keuze maken dus de 
verschillende opties waardoor het misschien sneller en beter ingezet wordt.” 

● “In fases: dan maken de leerkrachten kennis met alle producten, maar dan zou er meer tijd 
tussen moeten zitten. Eerst het ene goed op starten voordat het volgende product 'ingezet' 
wordt.” 

● “Had ook in een keer gemoegn. Of in ieder geval de MLP boeken aansluitend.” 
● “Zie vraag vier. Nu duurde het veel langer voor we met de leerlingen konden starten.” 
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Verloop pilot 
 
Vraag: hoeveel van de leerkrachten zijn actief met de materialen uit de pilot aan het werken, naar uw 
indruk? 
 

Antwoord Aantal 

Alle leerkrachten 1 

De meeste leerkrachten 2 

Ongeveer de helft van de leerkrachten 2 

Enkele leerkrachten 0 

Geen enkele leerkracht 0 
 

● Op de meeste scholen zijn de meeste leerkrachten of de helft van de leerkrachten actief met de materialen van de pilot 
aan het werken, volgens de indruk van de leescoördinatoren.  

 
Vraag: welke rollen hadden de verschillende mensen bij u op school?  
 

 Lees 
coördinator 

Lees 
consulent 

Leer 
krachten 

Co- 
teacher 

Onderwijsas
sistent 

Lees 
moeders 

Trainen van de leerkrachten 5 1 0 0 0 0 

Werken met de materialen met 
groepjes kinderen 

0 3 3 1 0 0 

Werken met de materialen met 
individuele kinderen 

0 3 3 1 1 0 

Kinderen helpen bij het kiezen van 
geschikte boeken 

1 3 2 0 1 1 

Coördineren van de pilot 5 1 0 0 0 0 

 
● Op de meeste scholen zijn de leescoördinatoren verantwoordelijk voor het trainen van de leerkrachten en het coördineren 

van de pilot, terwijl de leesconsulenten en leerkrachten werken met de materialen met individuele kinderen of groepjes 
en kinderen helpen bij het kiezen van geschikte boeken. 

 
Vraag: kunt u per pilotmateriaal aangeven wat er tot nu toe goed gaat en/of wat er tegenvalt bij 
het inzetten van de materialen in de praktijk? 
 
Superboek: 

● “Makkelijk in te zetten. Moet wel computer startklaar zetten om het effectief te gebruiken. In 
hogere groepen kunnen ki zelf wachtwoord onthouden. In lagere groepen is er hulp nodig. Ki 
vinden het leuk om boek te zoeken. Het is vooral goed ontvangen door ki die echt niet van 
boeken en lezen houden. Juist zij pakken vaker sb. Lastig is wanneer ouders de mail niet 
activeren en daardoor het ki niet aan de slag kan gaan. Kan er niet iets geregeld worden dat 
de ouders niet meer hoeven te activeren, maar dat het gebruik van sb via een school account 
oid gaat. Het is nu erg omslachtig. Vervelend was dat de aanmelding niet altijd goed verliep, 
er moest dan na-gebeld worden etc.” 
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● “Makkelijk in te zetten, overzichtelijk, aanmeld procedure makkelijk. Ondanks het uitgelegde 
doel van Suoerboek wordt het 'kunnen meelezen' door leerkrachten gemist.” 

● “Veel kinderen hebben het aangeboden, gekregen en gebruiken het een keer. daarna wordt het 
thuisgebruik minder. Het download proces naar een mobile divice is niet duidelijk.” 

● “Ouders willen kind niet dylectisch noemen en willen daarom niet meedoen. Te veel 
handelingen voor leesconsulent en ouders voor er gestart kan worden.(toestemming vooraf 
nodig). Veel keus in boeken. Het is makkelijk om op de tablet te zetten.” 

 
Daisyspeler: 

● “Ki vinden het leuk om een boek in dvd-vorm te gaan halen. Keuze in titels mag groter. 
● Het apparaat is gemakkelijk te gebruiken. Ki pakken het zelfstandig en gaan luisteren. Heel 

handig.” 
● “Worden veel gebruikt, zeker in de middenbouw werken de kinderen er graag mee, kinderen 

kunnen zelf kiezen waar ze gaan zitten luisteren, gebruiksvriendelijk.” 
● “Vooral in de middenbouw wordt hier veel gebruik van gemaakt. Je kunt deze namelijk overal 

mee naar toe nemen.” 
● “Onderbouwers vinden werken met de daisyspeler erg leuk.Het zou leuk zijn als bij iedere cd 

ook het boek tastbaar aanwezig is.De zakelijke informatie van het boek aan het begin is 
storend ,liever aan het eind van het verhaal. Als je hem alleen gebruikt kunnen kinderen weer 
verder gaan waar ze waren gebleven.” 

 
Yoleo: 

● “Erg leuk. Iedereen is enthousiast. Je leest en luistert en dat slaat aan. Ki en ouders voelen zich 
hier goed bij. Ki willen graag op Yoleo. Jammer dat de collectie zo beperkt is.” 

● “Mooi en uitnodigend product, kinderen en leerkrachten vinden het er erg leuk uitzien. 
Uitdagende omgeving, mee kunnen lezen wordt als positief ervaren. Aanmeld procedure is 
niet gebruiksvriendelijk.” 

● “Vinden de kinderen heel erg leuk. Zijn enthousiast, maar vinden het digitaal kiezen van een 
boek moeilijk.” 

● “Ouders willen kind niet dylectisch noemen en willen daarom niet meedoen. Yoleo kan alleen op 
de ipad en niet op de tablet. Duidelijk voor de kinderen en erg leuk. Wel veel starthandelingen 
om te beginnen, maar erg duidelijk.” 

 
MLP: 

● “Veel lkr wisten niet dat deze boeken er zijn. Ze reageren enthousiast, ook omdat zij zien dat 
het gangbare en populaire boeken zijn. Inzetten is makkelijk. Geen gedoe met inlogcodes 
etc.” 

● “Duidelijk aanwezig in de bieb, leuk dat het ook gewone populaire boeken zijn.” 
● “Veel kinderen lezen als de MLP boeken zonder besef dat het Makkie boeken zijn.” 
● “MLP vaker begeleiden in het schooljaar, kinderen houden langer begeleiding nodig. Vooral met 

helpen kiezen.De kast heeft nu aanlokkelijkere boeken. De meest aanlokkelijke zijn toch vaak 
uitgeleend. proberen om de kast nog verlokkender te maken ,b.v. met thema's.” 

 
● Superboek vinden de meeste leescoördinatoren een aantrekkelijk product: motiverend voor de kinderen, ook voor hen 

die helemaal niet van lezen houden. Groot nadeel is de omslachtige manier van aanmelden, toestemming van ouders 
en een wachtwoord onthouden. Dat staat gebruik soms in de weg. 

● Daisyspelers zijn erg leuk, vooral voor de jongere kinderen. Gemakkelijk in gebruik en kinderen kunnen zelf kiezen waar 
ze gaan zitten luisteren. 

● Yoleo wordt erg positief ontvangen. Zowel kinderen als leerkrachten zijn erg enthousiast. De aanmeldprocedure is 
alleen niet gebruiksvriendelijk. 

● MLP boeken zijn gemakkelijk om in te zetten als ze aanwezig zijn in de school. Veel leerkrachten zijn verrast dat het 
gangbare, populaire boeken zijn. 
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Vraag: hoe vond u de belasting voor u als leescoördinator? 
 

Belasting Aantal 

Lage belasting 1 

Goede / normale belasting 4 

Te hoge belasting 1 

 
Vraag: kunt u aangeven waar die te hoge belasting door veroorzaakt wordt? 

● “Vooraf te horen gekregen dat de belasting wel mee zou vallen, in de praktijk blijkt dit anders 
te zijn. Ik ben nu de enige van de 3 leescoördinatoren op schooldus moet alles alleen 
doen. Ik heb zelf momenteel een onderbouw groep dus werk er zelf in de praktijk niet mee, 
daardoor vraagt het extra inspanning om te materialen te leren kennen.” 

 
● De belasting door de pilot wordt door de meeste leescoördinatoren als normaal ervaren. 

 
Oordeel pilot algemeen 

 

Vraag: denkt u (voor zover u dat nu al kunt zeggen) dat het leesplezier van de zwakke lezers 
door de deelname aan de pilot toeneemt? 
 

Antwoord Aantal 

Neemt sterk toe 1 

Neemt toe 3 

Neemt een beetje toe 2 

Neemt nauwelijks toe 0 
 

● De meeste leescoördinatoren denken dat het leesplezier van de zwakke lezers toegenomen is of een beetje 
toegenomen is.  

 
Vraag: als er geen pilot meer zou zijn, denkt u dat uw school dan zelf zou willen investeren in 
de materialen? (Meer antwoorden mogelijk) 
 

Antwoord Aantal 

Waarschijnlijk wel in daisyspelers 5 

Waarschijnlijk wel in Superboek 2 

Waarschijnlijk wel in Yoleo 4 

Nee, waarschijnlijk niet 0 

 
● Vooral in daisyspelers en Yoleo zouden scholen ook zelf wel willen investeren. Twee van de vijf scholen zouden ook 

wel in Superboek willen investeren. Geen enkele van de pilotscholen zou niet willen investeren in de materialen uit 
de pilot (naar inschatting van de leescoördinatoren)  
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Vraag: wat vindt u sterke punten aan de pilot Aangepast Lezen en MLP in de Bibliotheek op 
school? 

● “Materialen zijn afwisselend en allen goed om leesbevordering te stimuleren. Aanvulling op de 
reguliere collectie is goed. Fijn dat er meer mogelijkheden zijn voor zwakke lezers en 
dyslectici. De ondersteuning vanuit de bibliotheek (leesconsulenten) is zeer welkom en goed 
ontvangen. juist zij kan het verschil maken of de producten wel of niet goed onder de 
aandacht van de kinderen kan worden gebracht. Het is toch best lastig voor een lkr om tijd te 
vinden om wachtwoorden en accounts aan te maken. Dit kan wel een obstakel zijn in het 
gebruik van de materialen. Maar ook het uitleggen aan de kinderen over hoe de materialen 
werken is zeer prettig dat dit door de leesconsulente gedaan wordt. Ik vind ook dat dit een 
taak kan zijn van de bibliotheek (iom de leerkracht). Dus lkr geeft bij bieb aan welk ki extra 
ondersteuning nodig heeft en de leesconsulent gaat daar dan mee aan de slag (uitleg ki etc).” 

● “Het plezier in lezen staat bij de pilot echt voorop en draagt daarbij aan een groter leesplezier bij 
de kinderen. Het is uitnodigend dus de kinderen hoeven zich niet meer te 'schamen'. Ze 
krijgen geen stoffig uit leesboekje maar ook gewone, hippe en uitnodigende boeken.” 

● “Er wordt materiaal aangeboden, die normaal gesproken niet vanzelfsprekend gebruikt wordt.” 
● “Nieuwe producten voor leerkrachten en ouders. Verhoogt de leesmotivatie. Combinatie 

auditieve en visuele input. Meerdere keuzes ;individuele aanpak.” 
 
Vraag: wat zijn obstakels of verbeterpunten voor de pilot Aangepast Lezen en MLP in de 
Bibliotheek op school? 

● “De vele inlogcodes en stappen die gezet moeten worden om iedereen goed aangemeld te 
krijgen.” 

● “De pilot starten aan het begin van een schooljaar, daardoor meer rust voor het opstarten (nu 
kwam het halverwege het jaar 'binnen vallen'). Door aan het begin van het jaar te starten 
wordt er denk ik constructiever mee gewerkt en zal uiteindelijk de opbrengst groter zijn.” 

● “Opstakels zijn dat de leerkrachten er niet gemakkelijk aan toe komen (meer het registratie 
gedeelte), veel een-op-een begeleiding van de kinderen nodig in het begin.” 

● “Veel stappen voor je kunt starten. Aanmelden via ouders. Toestemming krijgen. Wachtwoorden 
onthouden. MLP teveel series, te weinig toppers.” 

 
● De leescoördinatoren zijn erg enthousiast over de materialen uit de pilot. Ze verhogen het leesplezier van de zwakke 

lezers. Leerkrachten hebben daarmee nieuwe middelen in handen om aan leesbevordering te doen. Groot nadeel is 
de grote hoeveelheid stappen die genomen moeten worden voordat kinderen kunnen starten. Dat is voor veel 
leerkrachten een obstakel.  
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7.4 Leesconsulenten 
 
De leesconsulenten bleken gedurende de pilot een grotere rol te hebben dan van tevoren was 
voorzien. Ze hadden geen 0-meting ontvangen, maar zijn wel meegenomen in de 1-meting.  
 
De 1-meting is ingevuld door 5 leesconsulenten: 

● 1 van Antonius Abt Poort, 1 van Antonius Abt Slot, 1 van Caleidoscoop, 1 van de Bakelaar en 1 
van de Aquamarijn 

 
Er zijn dus geen antwoorden vanuit het speciaal onderwijs. Gezien het lage aantal leesconsulenten, 
zijn de uitkomsten indicatief. 

 
Vraag: welke rollen hadden de verschillende mensen op de school tijdens de pilot? 
 

 Lees 
coördinator 

Lees 
consulent 

Leer 
krachten 

Anders, 
namelijk... 

Trainen van de leerkrachten 5 0 0 3 

Werken met de materialen met 
groepjes kinderen 

0 2 3 3 

Werken met de materialen met 
individuele kinderen 

0 2 3 3 

Kinderen helpen bij het kiezen van 
geschikte boeken 

0 4 0 3 

Coördineren van de pilot 5 0 0 1 

 
Trainen van de leerkrachten. Anders, namelijk… 

● “Samen met leesconsulent.” 
● “Samen met leesconsulent.” 
● “Meer verdieping geven en veel samen uitvinden.” 

 
Werken met de materialen met groepjes kinderen. Anders, namelijk… 

● “En intern begeleider.” 
● “Met intern begeleider." 
● “Leerkracht heeft hierin ook rol gehad.” 

 
Werken met de materialen met individuele kinderen 

● “En intern begeleider.” 
● “Met intern begeleider.” 
● “Leerkracht ook rol gehad.” 

 
Kinderen helpen bij het kiezen van geschikte boeken 

● “Vrijwilligers.” 
● “Vooral leesconsulent, ook kleine input leerkracht.” 
● “Enkele mlp boeken in groepjes in de klas gepresenteerd. Daarna in de bieb teruggezet. daat 

kiezen de kinderen zelf en de biebouders helpen. daarnaast informeren kinderen elkaar welk 
bek ze prettig vinden.”. 
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Coördineren van de pilot 
● “Met intern begeleider.” 

 
 
Vraag: hoe verliep deze werkwijze voor u als leesconsulent? 
 

Positief want... 

Leescoördinator was goed bereikbaar voor 
vragen/problemen 

Wij stonden aan de zijlijn en de taak werd opgepikt door de 
leescoördinator van school. Deze waren zeer actief en 
betrokken. 

 

Negatief want... 

Mijn rol was heel klein. Dit kwam door de keuzes van de 
school en mijn eigen werkdruk. 

Veel extra werk, veel handelingen met aanmelden, veel 
schrijven. 

Zie Poort. 

 
 

● Net als de leescoördinatoren, geven de leesconsulenten aan dat de leescoördinatoren meestal verantwoordelijk zijn 
voor het trainen van de leerkrachten en het coördineren van de pilot, terwijl de leesconsulenten en leerkrachten 
werken met de materialen met individuele kinderen of groepjes en kinderen helpen bij het kiezen van geschikte 
boeken. We geven de leesconsulenten aan dat zijzelf ook een rol gespeeld hebben bij het trainen van de leerkrachten 
en dat de intern begeleider een rol gespeeld heeft bij het werken met de materialen met individuele kinderen of 
groepjes en kinderen helpen bij het kiezen van geschikte boeken. 

● Hoe de leesconsulenten dit ervaren, varieert per school. 
 
Vraag: hoeveel uur besteedde u gemiddeld per week aan de pilot het afgelopen schooljaar? 
 

Antwoord Aantal 

0,50 uur 2 

1 uur 1 

1,50 uur 1 

45 minuten 1 

 
● De leesconsulenten besteedden per week een half uur tot anderhalf uur aan de pilot.  
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Vraag: hoe denkt u dat de uitleg/presentatie aan de leerkrachten van een school het beste zou 
kunnen plaatsvinden? 
 

Antwoord Aantal 

Een studiedag aan het begin van de pilot 0 

Een presentatie tijdens een bouwvergadering of teamoverleg aan het begin van de 
pilot 

3 

Een aantal keer een korte introductie van één soort materiaal dat daarna bij de 
kinderen ingezet wordt 

1 

Anders, namelijk... 1 

 
Anders, namelijk… 

● “Ik vind het belangrijk dat ik meer voorkennis hadden willen hebben. de mensen vonden het in 
1x wel veel info, toch was het fijn geweest dat er een evaluatiemoment zou zijn geweest. 
verder in 1x prima op studiedag zodat alle lkr aanwezig zijn. Toch bij nader inzien stapgewijs 
invoeren met terugkoppeling.” 

 
 
Vraag: wanneer denkt u dat de uitleg/presentatie aan de leerkrachten het beste plaats kan 
hebben? 
 

Antwoord Aantal 

Aan het begin van het schooljaar 4 

Vóór aanvang van schooljaar, zodat het direct bij aanvang schooljaar ingezet kan 
worden 

0 

Maakt niet uit wanneer er gestart wordt 1 

 
● De leesconsulenten zijn verdeeld over de vraag wat prettiger werkt: één (langere) presentatie over alle materialen of 

meerdere kortere trainingen waarin telkens één materiaalsoort centraal staat.  
● De leesconsulenten zouden de uitleg/presentatie aan de leerkrachten het liefste aan het begin van het schooljaar zien 

 
 
Vraag: denkt u dat het leesplezier van de zwakke lezers door de deelname aan de pilot is 
toegenomen? 
 

Antwoord Aantal 

Ja, sterk toegenomen 1 

Ja, toegenomen 4 

Ja, een beetje toegenomen 0 

Nee, nauwelijks toegenomen 0 

 
● Alle leesconsulenten denken dat het leesplezier van de zwakke lezers door de pilot is toegenomen  
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Vraag: denkt u dat de school de materialen voor de zwakke lezers na de pilot zal blijven 
gebruiken? 
  

Antwoord Aantal 

Ja, want... 5 

Nee, want... 0 

 
Ja, want… 

● “De daisy cd-roms en spelers zijn enthousiast ontvangen. Deze zullen gebruikt blijven worden. 
Ook is nu de mogelijkheid van Superboek en Yoleo duidelijk. Deze opties zullen aan ouders 
doorgegeven blijven worden.” 

● “Zie Poort.” 
● “Ze kennen de materialen goed.” 
● “De ondersteuning en ervaring is aanwezig, maar moet wel actueel blijven.” 
● “Zeker, we zijn heel enthousiast, kinderen en lkr reageren. we willen dit nog beter integreren en 

perfectioneren om dit verder uit te breiden.” 
 
 

● Alle leesconsulenten deken dat de school de materialen uit de pilot zal blijven gebruiken, omdat leerkrachten en 
kinderen er erg enthousiast over zijn.  

 
Vraag: vindt u dat de pilotmaterialen meerwaarde bieden voor de bibliotheek op school? 
  

Antwoord Aantal 

Ja 5 

Nee 0 

 
 
Vraag: kunt u toelichten welke materialen vooral meerwaarde bieden? 

● “De Daisy cd-roms en -spelers zijn het meest hanteerbaar.” 
● “Zie Poort.” 
● “Superboek.nl is het moeilijkst in te zetten vanwege de toestemming die ouders moeten geven 

voor gebruik vd site. Voornamelijk Yoleo biedt meerwaarde voor het leesplezier. Daisyspeler 
en MLP ook”. 

● “Yoleo. Daisy cd-rom spelers en daisy cd-roms, maar mogen nog meer onder de aandacht 
gebracht worden.” 

● “Eigenlijk alle behalve superboek. Dit liep niet, ook vrij saai om naar een scherm te kijken. Bij 
daisy kun je een plek kiezen om te gaan zitten en een boek erbij pakken, dat is uitdagender. 
het uitzoeken van de boeken bij sb vonden wij ook erg lastig. uitzoeken op categorie is 
moeilijk, mn voor dyslectici. Wij willen liever een plaatje voor deze dyslectici ipv woorden.” 

 
 

● Alle leesconsulenten vinden dat de pilotmaterialen meerwaarde bieden voor de Bibliotheek op school. Vooral Yoleo en 
de daisyspelers worden genoemd. Superboek biedt de minste meerwaarde volgens de leesconsulenten. 
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Vraag: kunt u aangeven wie u vindt dat verantwoordelijk zou moeten zijn voor het inzetten van 
de pilotmaterialen?  
 

Antwoord Aantal 

De leescoördinator van de school 2 

De leerkrachten van de school 1 

De leesconsulent uit de bibliotheek 0 

Anders, namelijk... 2 

 
Anders, namelijk… 

● “De leescoördinator samen met de intern begeleider/remedial teacher. iemand die ambulant op 
school rond loopt.” 

● “Een samenwerking tussen lkr (zij moeten het aangeven), de leescoördinatoren moeten het 
aansturen. Die moeten terug vallen op de leesconsulent als er hulp nodig is.” 

 
 
Vraag: welke rol zou u als leesconsulent hierin willen spelen? 

● “De rol van de leesconsulent is die van specialist. Zij/hij verzorgt de eerste training (samen met 
de leescoordinator) en blijft daarna inhoudelijk aanspreekpunt. De inzet van de materialen en 
de praktische kanten (zoals het aanmelden) liggen bij de leerkrachten en de kartrekker van de 
school.” 

● “Zie Poort.” 
● “De verantwoordelijkheid ligt bij de school: leescoordinator of directeur. De leesconsulent moet 

hierin wel een (praktische) rol hebben: zij kent de producten en is professional in het helpen 
kiezen van boeken.” 

● “Inhoudelijke ondersteuning (juiste boeken bij juiste leeftijd, etc) en technische ondersteuning, 
helpen faciliteren, leerkrachten over project vertellen en informeren, terugkoppelen hoe het 
gaat met leerkrachten en kinderen, kennis over de producten verspreiden.” 

● “Vraagbaak indien nodig, ondersteuning die wenselijk is. zoals het nu gaat voortzetten.” 
 
 

● De leesconsulenten vinden meestal dat de leescoördinator verantwoordelijk zou moeten zijn voor het inzetten van de 
pilotmaterialen, eventueel samen met de leerkrachten of de intern begeleider.  

● Geen enkele leesconsulent vindt dat de leesconsulent zelf verantwoordelijk zou moeten zijn. Voor zichzelf zien 
leesconsulenten meer een rol als specialist: zij kunnen de leescoördinator en de leerkrachten inhoudelijk en technisch 
ondersteunen. 

 
 
Vraag: wat vindt u sterke punten aan de pilot Aangepast Lezen en MLP in de Bibliotheek op 
school? Wat moet behouden blijven? 

● “Kinderen die moeite hebben met lezen worden nu even apart aangesproken op een leuke 
manier. Speciaal voor heb zijn er nu materialen, dat is een goed gevoel. Zij hoeven niet meer 
noodgedwongen te kiezen uit alleen een boekenaanbod, maar kunnen gebruik maken van 
veel leuker en voor hen fijner aanbod.” 

● “Zie Poort.” 
● “De producten daisyspeler, Yoleo en Superboek zijn (na gewenning) echt heel makkelijk in te 

zetten. school hoeft geen abonnementskosten te betalen voor de sites.Met de komst van deze 
middelen ben je als leesconsulent meer betrokken bij de zwakke lezers in een school, die 
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voorheen vooral technisch-lezen begeleiding kregen. Nu wordt ingezet op leesplezier.” 
● “Inzet van de producten in het algemeen. Ouders waren redelijk goed geïnformeerd en 

betrokken. Yoleo vond ik een goed middel, evenals de MLP boeken en daisy cd-roms.” 
● “Dat het bij de zwakke lezer die moeite hebben nu een verhoogde motivatie hebben. dat zie ik 

duidelijk terug in de school nu na de pilot. Materialen is pluspunt, meer en leuker voor de 
zwakke lezer. het is vernieuwend en het spreek de kinderen absoluut aan.” 

 
 

● De sterkste punten van de pilot zijn de materialen: die spreken de zwakke lezers erg aan en zorgen voor meer 
leesplezier. Het is dus een heel positieve manier van omgaan met zwakke lezers.  

 
Vraag: heeft u nog tips of verbeterpunten voor de pilot Aangepast Lezen en MLP in de 
Bibliotheek op school? Hoe zou de implementatie van de materialen uit de pilot het beste 
kunnen verlopen? 

● “Ik denk dat een eerste training direct voorafgaand aan de start van het werken met de 
materialen, bijdraagt aan een betere implementatie. Doordat de leerkrachten in een keer van 
alles op de hoogte zijn en doordat er ter plekke afspraken gemaakt kunnen worden, kan er 
direct mee gestart worden.” 

● “Zie Poort.” 
● “Verbetering uiterlijk MLP kast + materialen. Makkelijkere structuur aanmelding leerlingen 

(inventarisatie binnen school bijv via map) en makkelijkere procedure Superboek.nl. 
Bouwvergaderingen met uitleg over de producten / terugkoppeling. Meer inzet op: hoe 
kiezen? Dat is voor elke leerling met elk product een terugkomend ding.” 

● “Er zou meer terugkoppeling moeten plaatsvinden tussen leerkrachtenteam en leesconsulent 
om het project actueel te houden. Superboek was niet de handigste tool om te gebruiken. 
Superboek zou meer moet een school account moeten gaan werken waaraan je de kinderen 
'vasthangt'. Qua vormgeving moet het ook wat opgeleukt worden. De overgangsperiode 
tussen schooljaren goed laten verlopen: goede overdracht is een aandachtspunt. “ 

● “Over wat komen gaat: ik hoop dat de drive die nu is vast kunnen houden, en dat we tools 
kunnen blijven krijgen. we willen het absoluut implementeren en het mag niet een vrijblijvend 
iets zijn. We worden graag op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkelingen.” 

 
 

● De leesconsulenten noemen verschillende verbeterpunten zoals:  
○ gemakkelijkere procedure van Superboek (2x genoemd),  
○ trainingen direct voor de introductie van het materiaal,  
○ betere lay-out van MLP-boeken en -kast,  
○ betere communicatie tussen de leerkrachten en leesconsulent,  
○ meer informatie over het vervolg van de pilot 
○ meer aandacht voor hoe kinderen een geschikt boek kunnen kiezen. 
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