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DE OPVALLENDSTE BEVINDINGEN UIT DE PILOT 

In het voorjaar van 2014 is de pilot “Aangepast lezen en MLP binnen de Bibliotheek op school”
1
 uitgevoerd 

op twee basisscholen in Den Bosch, te weten de Sprankel (school voor speciaal basisonderwijs) en de 

Aquamarijn (Montessorischool voor regulier onderwijs). Van beide scholen hebben in totaal 39 zwakke 

lezers en dyslecten kennisgemaakt met gesproken boeken via daisyroms en de daisy-speler, gesproken 

boeken van Superboek.nl op de computer, boeken van Makkelijk Lezen Plein en hybride boeken van Yoleo.  

 

De pilot was succesvol: 

● De kinderen, leerkrachten en ouders reageren erg enthousiast op de aangeboden materialen. Ze 

zijn toegankelijk en makkelijk te gebruiken. 

● Kinderen zijn meer gaan lezen en leerkrachten zien dat de kinderen meer leesplezier hebben 

gekregen na inzet van de pilot, hoewel lezen moeilijk voor hen blijft. Leesplezier was het doel van 

de pilot; dit vormt de basis om ook beter te lezen. 

● Kinderen ervaren de gesproken boeken als prettig, omdat de gesproken boeken hen de kans 

geven boeken te beluisteren die zij anders niet zouden lezen omdat ze te moeilijk zijn. 

● Voor de pilot zei nog driekwart van de ouders dat hun kind nooit een gesproken boek luistert; na de 

pilot luistert de meerderheid van de kinderen volgens hun ouders weleens naar een gesproken 

boek. 

● Luister- en meeleesboeken van Yoleo sloegen van de verschillende materialen duidelijk het 

meeste aan bij de kinderen.  

● Driekwart van de ouders is van plan om in de tijd na de pilot samen met hun kind gesproken 

boeken te gaan zoeken via Superboek.nl. 

 

Er kwamen ook enkele aandachtspunten naar voren: 

● Kinderen vinden het moeilijk om een boek te vinden dat zij graag willen lezen. Zij hebben vaak 

geen idee welke boeken aansluiten bij hun interesse en weten niet welk genre hen aanspreekt. 

Hiervoor zou meer aandacht moeten komen op school.  

● Meisjes lezen meer dan jongens en hebben ook meer plezier in lezen. Meisjes zijn vaker dan 

jongens van plan om na de pilot zelf thuis gesproken boeken te gaan zoeken via Superboek. 

● Kinderen, leerkrachten en ouders hebben kennis gemaakt met de boeken van Makkelijk Lezen 

Plein. Hoewel de bekendheid hiervan om meer aandacht vraagt worden ze door kinderen en 

leerkrachten als geschikt ervaren voor zwakke lezers en dyslectische kinderen.  

● Tijdens de pilot werd duidelijk dat het gebruik van Yoleo als zeer motiverend en aantrekkelijk werd 

ervaren door de kinderen. Aan het gebruik hiervan zijn echter kosten verbonden, waardoor 

sommige kinderen er thuis geen gebruik van kunnen gaan maken. 

● De dienstverlening van Stichting Aangepast Lezen is nog slecht bekend bij leerkrachten en ouders. 

● De leerkrachten van de school voor regulier (Montessori)onderwijs reageren enthousiaster op de 

pilot dan de leerkrachten van het speciaal onderwijs en hebben de materialen ook meer zelf 

ingezet in de klas. 

● Zowel voor leerkrachten als ouders is het belangrijk dat zij adequate informatie krijgen over het 

belang van luisteren naar verhalen / boeken. Het beleven van plezier aan het verhalen ligt aan de 

basis om uiteindelijk zelf het initiatief te nemen om te gaan lezen. 

● Leerkrachten hebben behoefte aan meer kennis over middelen die ze in kunnen zetten voor 

zwakke lezers. De pilot heeft hieraan bijgedragen. Leerkrachten denken in de toekomst beter om te 

kunnen gaan met zwakke lezers. Zij kunnen ouders beter informeren over de materialen die 

ingezet kunnen worden. Leerkrachten willen graag meer informatie over de materialen, zodat zij 

een betere transfer naar de klas kunnen maken en hier praktisch beter mee om kunnen gaan. Hier 

ligt een nieuwe uitdaging voor een pilot Aangepast Lezen. 

 

                                                      
1
 Een lijst met definities van de gebruikte termen is te vinden aan het einde van het document 
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1. ACHTERGROND PILOT 

 
 
Aanleiding 

 
“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?” was een hulpvraag die leefde binnen de 

Bibliotheek op school. Daarom is door het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) een pilot 

opgezet, gericht op kinderen met dyslexie of grote leesmoeilijkheden (lage toetsscores op Drie Minuten 

Toets van het CITO), die niet voldoende met de reguliere collectie binnen de Bibliotheek op school 

kunnen werken.  

 

Opzet pilot  

 

De doelstelling van de pilot was: 

● De verschillende materialen voor zwakke lezers worden opgenomen in de bibliotheek op de 
scholen 

● Zwakke lezers gebruiken deze materialen op school 
● Er wordt kennis opgedaan over wat er nodig is en wat goed werkt om zwakke lezers plezier in 

lezen te geven 

 

De pilot is dus met name opgezet om ervaringen op te doen met hoe zwakke lezers betrokken kunnen 

worden bij de Bibliotheek op school en te zien welke zaken wel en niet aanslaan (trial and error). 

Vanwege de korte looptijd van de pilot was het (nog) niet te verwachten dat de pilot verschillen zou 

veroorzaken in leesplezier en leesniveau van de deelnemende kinderen. 

 

Voor deze pilot heeft het SIOB samengewerkt met: 

● Stichting Aangepast Lezen 

● Dedicon 

● Makkelijk Lezen Plein 

● Bibliotheek Den Bosch 

● Basisschool (Montessorischool) Aquamarijn, Den Bosch 

● Basisschool De Sprankel (speciaal onderwijs), Den Bosch 

● ProBiblio 

 

Op de twee deelnemende basisscholen zijn kinderen geselecteerd voor deelname aan de pilot uit 

groep 4 tot en met 8. Het betreft hier zwakke lezers en dyslecten. Op de Aquamarijn deden 22 kinderen 

mee, op de Sprankel 17. 

 

In fase 1 (oktober – december 2013) is vastgesteld welke producten aangeboden konden worden en op 

welke manier dat zou gebeuren en zijn alle organisatorische zaken geregeld. Aan het einde van fase 1 

is een nulmeting uitgevoerd. 

 

In fase 2 (januari – juni 2014) is de pilot daadwerkelijk uitgevoerd op de twee basisscholen in Den 

Bosch. De leesconsulent die de pilot uitvoerde heeft op beide scholen een inhoudelijke presentatie 

gegeven aan de leerkrachten. De ouders zijn ook uitgenodigd voor een presentatie en hebben deze 

informatie tevens schriftelijk ontvangen. De leesconsulent heeft elke week met de geselecteerde 

kinderen op beide scholen met de materialen gewerkt. Aan het einde van fase 2 is een éénmeting 

uitgevoerd. De metingen waren met name bedoeld om de ervaringen en leerpunten in beeld te 

brengen; voor een effectmeting (op leesniveau) was de pilot periode erg kort. 
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Gebruikte materialen 

 

● Daisy-roms (gesproken boeken van Aangepast Lezen via de daisy-speler) 

● Superboek (gesproken jeugdboeken van Aangepast Lezen via de computer) Deze gratis site is 

ook toegankelijk via app of tablets.  

● Makkelijk Lezen Plein boeken (Makkie boeken) 

● Yoleo (luister- en meeleesboeken van Dedicon via de computer, alleen beschikbaar bij 

aanschaf van een licentie) 

 

De kinderen namen deel aan alle aangeboden materialen, met uitzondering van Yoleo (waarvoor per 

kind betaald wordt). Aan Yoleo namen 10 kinderen van de Aquamarijn en 8 kinderen van de Sprankel 

deel.  

 

Daisy-roms (gesproken boeken van Aangepast Lezen via de daisy-speler): 

 

 
 

Superboek (gesproken jeugdboeken van Aangepast Lezen via de computer) (gratis site, ook 

toegankelijk via app of tablets):  
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Makkelijk Lezen Plein boeken (Makkieboeken) boeken die speciaal geselecteerd zijn voor 

kinderen met een leesbeperking, geschreven op een lager technisch leesniveau): 

 

 
 

 

 

 

Yoleo (luister- en meeleesboeken via de computer, alleen beschikbaar bij aanschaf van een 

licentie): 
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2. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 

 
 
Doelgroepen 

Het onderzoek besloeg vijf doelgroepen: 

● Kinderen 
● Ouders 
● Leerkrachten 
● Leescoördinatoren 
● Schoolbibliotheek 

 

Methode van onderzoek 

De kinderen, ouders en leerkrachten hebben een vragenlijst ingevuld voor de pilot (nulmeting) en na 

de pilot (éénmeting). 

De kinderen hebben de vragenlijst in de klas op de computer ingevuld, onder begeleiding van de 

leesconsulent.  

De ouders hebben de vragenlijst van de nulmeting gedeeltelijk op papier ingevuld (degenen die op de 

informatiebijeenkomst waren), gedeeltelijk digitaal na een uitnodiging per e-mail en gedeeltelijk 

telefonisch (de leesconsulent heeft de ouders nagebeld en de vragen telefonisch gesteld). 

De leerkrachten hebben per email een uitnodiging voor de vragenlijsten ontvangen en hebben deze 

digitaal ingevuld.  

De leesconsulent heeft de leescoördinatoren geïnterviewd voorafgaand aan de pilot. 

 

Respons 

De respons van de verschillende groepen is als volgt. 

 

Doelgroep School Populatie Nulmeting Eénmeting 

   Aantal Respons Aantal Respons 

Kinderen Aquamarijn 22 22 100% 20 91% 

 Sprankel 17 17 100% 14 82% 

Ouders Aquamarijn 22 16 73% 3 14% 

 Sprankel 17 12 71% 12 71% 

Leerkrachten Aquamarijn 8 7 88% 5 63% 

 Sprankel 6 5 83% 6 100% 

Leescoördinatoren Aquamarijn 1 1 100% 1 100% 

 Sprankel 1 1 100% 1 100% 

 
De respons is over het algemeen goed, met uitzondering van de éénmeting onder de ouders van de 

Aquamarijn (door drukte aan het einde van het schooljaar was er weinig tijd beschikbaar voor het 

aanspreken of nabellen van ouders). 

 

Verwerking uitkomsten 

De uitkomsten voor de leescoördinatoren wordt beschreven in hoofdstuk 3. De uitkomsten voor de 

kinderen, ouders en leerkrachten zijn verwerkt en geanalyseerd in het statistische programma SPSS. 

De resultaten voor alle vragen worden in hoofdstuk 7 in grafieken weergegeven. Waar relevant 

worden ook verschillen tussen de twee scholen, tussen jongens en meisjes en tussen de onderbouw 

en bovenbouw weergegeven. De open antwoorden zijn ook weergegeven. Een beschrijving van de 

belangrijkste uitkomsten staat in hoofdstuk 3. 
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3. SAMENVATTING UITKOMSTEN 

 

3.1 Leescoördinatoren 
 
Vóór aanvang van de pilot zijn de leescoördinatoren van beide scholen geïnterviewd. Er zijn vragen 

gesteld rondom het leesonderwijs voor zwakke lezers en dyslecten, de aandacht die hiervoor is en de 

materialen die hiervoor aanwezig zijn, al dan niet vanuit de Bibliotheek op school. 

Tijdens de pilot hebben de leescoördinatoren geen actieve rol in het geheel. Na de pilot geven beide 

scholen aan door te willen gaan met de gebruikte materialen van de pilot. ‘Nazorg’ hierbij is wenselijk, 

aldus de beide directies. Deze laatste draagt hierbij de leescoördinator van de school aan om dit op 

zich te nemen en uit te zetten in de school (zie verder hoofdstuk 5, aanbevelingen bij voortzetting 

pilot). 

Beide scholen geven aan dat, met de komst van de Bibliotheek op school, de collectie boekjes voor 

zwakke lezers is vergroot. Methodeboekjes zoals boekjes van Zoeklicht en andere reeksen voor 

zwakke lezers worden ook ingezet. Met name het speciaal onderwijs geeft aan dat er veel aandacht is 

voor zwakke lezers en het aanvankelijke leesonderwijs. De reguliere (Montessori)school geeft aan dat 

er onder leerkrachten vragen zijn omtrent de didactiek van zwakke lezers. De school is zich hiervan 

bewust en heeft hier aandacht voor. Beide scholen bieden op diverse manieren ondersteuning aan 

zwakke lezers. Hierbij moet gedacht worden aan Remedial Teaching, leesbegeleiding voor zwakke 

lezers vanuit de Leesfiets of logopedie. 

De Aquamarijn en de Sprankel maken actief gebruik van het aanbod aan boeken vanuit de Bibliotheek 

op school. Om het leesplezier van de kinderen te vergroten laat de reguliere (Montessori)school het 

AVI-niveau los en mogen de kinderen alle boeken die zij aantrekkelijk vinden pakken. Zij gaan er 

vanuit dat een kind zelf zal ontdekken wanneer een boek te moeilijk is. Het speciaal onderwijs geeft 

aan veel gebruik te maken van leesbevorderende activiteiten die de leesconsulent van de bibliotheek 

hen aanbiedt. 

Over het boekenaanbod op de beide scholen zegt het reguliere onderwijs: “We hebben een diversiteit 

aan genres boeken, het zijn aantrekkelijke boeken die steeds vernieuwd worden. Dit maakt het voor 

de kinderen aantrekkelijk om een boek te pakken. We zien dat er wel veel meer boeken aanwezig zijn 

voor de goede lezer. De zwakke lezers komen er wat bekaaid vanaf”. 

Het speciaal onderwijs geeft aan dat zij hiermee nog volop in ontwikkeling zijn. Ze zijn blij met het 

ruime aanbod aan leuke makkie boeken (MLP), informatieboeken en strips. 

Op beide scholen worden zoveel mogelijk boeken frontaal geplaatst. Het gaat hier met name om 

boeken voor zwakke lezers. Hulpouders van de Aquamarijn geven tijdens de pilot aan dat boeken die 

frontaal geplaatst worden, vaker worden uitgeleend. 

Materialen als meer gesproken boeken, samenleesboeken, toneelboeken en tablets worden gemist in 

de Bibliotheek op school. 

De leescoördinatoren zijn zich ervan bewust dat plezier beleven aan boeken en aan het lezen de 

basis vormt om een goede lezer te worden. 
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3.2 Kinderen 

 

Leesgedrag 

Uitkomsten onderzoek 

● Kinderen uit de pilot zijn meer gaan lezen: bij aanvang van de pilot las de helft meerdere malen 

per week of vaker in een boek, na de pilot is dat driekwart 

● Bij aanvang van de pilot las een derde weleens Makkelijk Lezen Plein boeken, na de pilot is dat 

meer dan de helft (driekwart van hen op school, de helft (ook) thuis) 

● Bij aanvang van de pilot luisterde een vijfde weleens naar gesproken boeken, na de pilot is dat 

vier vijfde (bijna allemaal op school, de helft (ook) thuis) 

● Meisjes lezen meer dan jongens 

 

Observaties leesconsulent 

Met de komst van Superboek, Yoleo en de daisyspeler in de klas is de toegang tot boeken 

vergroot. Kinderen gaven aan nu ook naar boeken te kunnen luisteren die zij anders niet 

zouden kunnen lezen, omdat het niveau ervan te hoog is. Dit zorgt ervoor dat zij mee kunnen 

praten met andere kinderen / vriendinnen / vriendjes over bepaalde boeken. Kinderen gaven 

aan dit belangrijk te vinden. 

Eén jongen uit het speciaal onderwijs komt niet tot lezen. Hij is erg gelukkig met de komst van 

de daisyspeler. Nu kan hij OOK eindelijk naar boeken ‘lezen’, in dit geval luisteren.  

Leesplezier 

Uitkomsten onderzoek 

● Ongeveer de helft van de kinderen vindt stillezen op school leuk en driekwart vindt voorgelezen 

worden leuk; deze percentages zijn niet veranderd na de pilot 

● Driekwart vindt lezen in het algemeen leuk; meisjes vinden lezen vaker leuk dan jongens 

● Na de pilot is het leesplezier van de meisjes wat toegenomen; dat van de jongens echter niet (het 

verschil tussen jongens en meisjes is dus groter geworden) 

● Ruim de helft vindt lezen moeilijk. Dit is niet veranderd na de pilot. Kinderen van de Sprankel 

(speciaal onderwijs) vinden lezen iets vaker moeilijk dan kinderen van de Aquamarijn (regulier 

onderwijs). 

 

Observaties leesconsulent 

Het zijn vooral de meisjes die aangaven het belangrijk te vinden om mee te kunnen praten 

over boeken die vriendinnen lezen. 

Enkele jongens gaven aan het ‘relaxed’ te vinden om naar boeken in bed of in de auto op 

vakantie te luisteren (streaming). De mobiliteit die het gebruik van de daisyspeler met zich 

meebrengt, zorgt ervoor dat ieder kind zich waar dan ook kan terugtrekken en op kan gaan in 

de fantasie en wereld van het verhaal.  

De aantrekkelijkheid van de aangeboden materialen speelt een belangrijke rol om een stap te 

zetten richting het lezen (zoals de omslaghoes van een daisy-rom). 
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Materialen uit de pilot 

Uitkomsten onderzoek 

● Kinderen vinden de materialen van de pilot erg leuk, vooral Yoleo. Alle kinderen vinden Yoleo 

leuk. Meer dan 80% vindt Superboek en boeken via de daisy-romspeler leuk. Makkelijk Lezen 

Plein boeken vinden ze het minst leuk, maar alsnog vindt ook twee derde van de kinderen die 

leuk. 

● Kinderen uit groep 4-6 vinden Makkelijk Lezen Plein boeken leuker dan de oudere kinderen uit 

groep 7-8. Ook de gesproken boeken via de daisy-speler lijken de kinderen uit groep 4-6 iets 

leuker te vinden. 

● Het gebruik van Yoleo is voor de meeste kinderen gemakkelijk. De daisyrom-spelers zijn voor een 

kwart moeilijk in gebruik en Superboek voor een derde. De kinderen van de Sprankel (speciaal 

onderwijs) lijken het gebruik van de materialen iets moeilijker te vinden dan de kinderen van de 

Aquamarijn (regulier onderwijs), maar de verschillen zijn klein. 

● De kinderen zouden extra tijd op school dan ook het liefste willen gebruiken voor Yoleo. 

● De helft van de kinderen is van plan om in de tijd na de pilot thuis boeken van Superboek te gaan 

luisteren. Echter, hier wordt ook een groot verschil tussen jongens en meisjes zichtbaar: vijf op de 

zes meisjes zijn dat van plan, terwijl het bij de jongens slechts een derde is. 

 

Observaties leesconsulent 

De gebruiksvriendelijkheid van materialen is van belang voor het gebruik ervan. De kinderen 

van het speciaal onderwijs (m.u.v. de hoogste groep / unit) hadden extra uitleg nodig voordat 

zij zelfstandig aan de slag konden gaan met de digitale materialen. Voor hen was herhaling in 

het gebruik van deze materialen wenselijk.  

 

Superboek +: is aantrekkelijk doordat het aanbod boeken erg groot is. Het kiezen van boeken 

en plaatsen op een eigen boekenplank is aantrekkelijk, evenals het hebben van een eigen 

account. Er kunnen meerdere kinderen gelijktijdig naar eenzelfde boek luisteren. Superboek 

kan praktisch overal beluisterd worden. Superboek is gratis. 

Superboek -:  wanneer een titel foutief wordt ingetypt is er geen herkenning van de titel.  

De stem van de voorlezer kan een rol spelen of het verhaal wel of niet beluisterd wordt. 

Enkele kinderen gaven aan dat zijn/haar ouder niet wil dat er naar Superboek geluisterd werd, 

omdat er dan niet wordt gelezen. 

Daisyspeler +: Erg gebruiksvriendelijk. Mobiel apparaat. Stem en tempo zijn makkelijk af te 

stemmen. Vormgeving van de cd-roms is aantrekkelijk . 

Daisyspeler  -: Per klas is één daisyspeler aanwezig. Wanneer deze bezet is kan een ander 

kind er geen gebruik van maken. 

 

Yoleo +: Programma ziet er erg aantrekkelijk uit. Spelelement daagt uit om te gaan lezen. 

Gebruiksvriendelijk. Chatten met andere Yoleogebruikers. Aanpassen tempo lezen, lettertype, 

lezen én luisteren is aantrekkelijk. Yoleo is praktisch overal te gebruiken. 

Yoleo  -: Collectie boeken is beperkt. Gebruik van Yoleo kost geld. 

Enkele kinderen gaven aan dat zij thuis nooit gebruik zullen maken van Yoleo, omdat hier 

thuis geen geld voor is. Kinderen waren hier erg teleurgesteld over. 
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Makkelijk Lezen boeken (Makkieboeken) +: kinderen met dyslexietraining zijn er bekend mee. 

Deze kinderen sporen andere zwakke lezers aan om uit de MLP- kast boekjes te kiezen. 

Kinderen vinden het fijn dat er boeken zijn die ook zij kunnen lezen. De frontale opstelling 

werkt aantrekkelijk. Pictogrammen op de boeken maakt snel duidelijk met welk genre we te 

maken hebben. Eén kast met MLP-boeken werkt overzichtelijk. 

Makkelijk Lezen boeken (Makkieboeken)  -: Kinderen zijn onvoldoende op de hoogte van 

MLP-boeken. Sommige kinderen willen juist niet uit de MLP-kast kiezen: ‘dat is namelijk alleen 

als je slecht kunt lezen’. 

Bibliotheek op school 

Uitkomsten onderzoek 

● Veel van de kinderen (rond de 80%) vinden het moeilijk om in de bibliotheek op school een leuk 

boek te vinden; dit is niet veranderd na de pilot. 

● Hoewel de verschillen niet groot zijn, lijken de kinderen uit groep 7-8 het 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. 

● Rond de 70% vindt wel dat ze genoeg tijd krijgen om een boek te kiezen. Slechts een minderheid 

heeft behoefte aan hulp bij het kiezen. 

● De kinderen lijken na de pilot zelfs iets kritischer naar de schoolbibliotheek: vooraf vond 90% het 

leuk om naar de bibliotheek op school te gaan en vond 77% dat er genoeg boeken waren. Na de 

pilot vindt nog 76% het leuk om naar de bibliotheek op school te gaan en vindt 59% dat er genoeg 

boeken zijn. 

● De meerderheid vindt het fijn als de boeken met de voorkant naar voren staan (frontale plaatsing). 

 

Observaties leesconsulent 

Het vinden van een geschikt boek is moeilijk voor de meeste kinderen. Zij hebben geen idee 

wat hun interesse (genre) heeft. Hierdoor staan ze ‘verloren’ voor de boekenkasten (dit zien 

we overigens ook terug tijdens het zoeken van een gesproken boek op de computer bij 

Superboek). Het helpt de kinderen een boek te kiezen wanneer de boeken frontaal worden 

geplaatst. Het zien van de afbeelding op het boek nodigt hen uit om een boek te pakken en te 

bekijken. 

De kinderen geven tevens aan dat ze vaak niet weten hoe je gericht een specifiek boek of 

binnen een specifiek genre zoekt. 
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3.3 Ouders 

 

Leesgedrag 

Uitkomsten onderzoek 

● Na de pilot zien meer ouders hun kind op eigen initiatief lezen en zelfstandig lezen (voor de pilot 

zag iets minder dan de helft van de ouders dat; na de pilot rond de 70%) 

● Het lezen van Makkelijk Lezen Plein boeken is nauwelijks toegenomen volgens de ouders. Na de 

pilot zegt nog steeds een derde van de ouders dat ze niet weten of hun kind weleens Makkelijk 

Lezen Plein boeken leest. 

● Het lezen van Makkelijk Lezen Plein boeken gebeurt volgens 4 op de 10 alleen op school en 

volgens 6 op de 10 soms op school en soms thuis. 

● Het luisteren van gesproken boeken is erg toegenomen na de pilot. Voor de pilot zei nog 

driekwart van de ouders dat hun kind nooit een gesproken boek luistert; na de pilot is dat nog 

maar een achtste. Een derde van de kinderen luistert volgens hun ouders dagelijks of zo nu en 

dan naar een gesproken boek. 

● Het luisteren naar gesproken boeken gebeurt volgens 6 op de 10 alleen op school en volgens 4 

op de 10 soms op school en soms thuis. 

 

Observaties leesconsulent 

 

Enkele kinderen geven aan dat hun ouders het luisteren naar boeken niet toejuichen of zelf 

niet mogen. Luisteren is namelijk geen lezen en dat is juist wat ouders vinden dat hun kind 

moet doen. Yoleo wordt in dit geval goed door hen ontvangen. Enkele ouders geven aan af te 

haken omdat de boeken betaald moeten worden. 

Leesplezier 

Uitkomsten onderzoek 

● Na de pilot ondernemen ouders evenveel om het leesplezier van hun kind te vergroten. 

● De ouders schatten het leesplezier van hun kinderen nog hetzelfde in als voor de pilot. 

● Na de pilot denkt 80% van de ouders dat hun kind Makkelijk Lezen Plein boeken leuk vindt en 

driekwart denkt dat hun kind gesproken boeken leuk vindt. 

 

Observaties leesconsulent 

 

Ouders geven aan dat zij zien dat hun kind enthousiast is over de ingezette materialen op school. 

Transfer naar de thuissituatie vraagt om aandacht. 

In tegenstelling tot het (hierboven genoemde) derde punt blijkt dat kinderen tijdens de pilot hun 

voorkeur geven aan gesproken boeken boven Makkelijk Lezen Plein boeken. 
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Materialen 

Uitkomsten onderzoek 

● De kennis van de materialen is sterk toegenomen: voor de pilot kende een kwart Makkelijk Lezen 

Plein boeken en een derde gesproken boeken. Na de pilot kent bijna de helft Makkelijk Lezen 

Plein boeken en meer dan 90% gesproken boeken. Driekwart kent de site van Superboek. 

● Driekwart van de ouders is van plan om in de komende tijd samen met hun kind gesproken 

boeken te gaan zoeken via de site van Superboek 

● Ruim de helft van de ouders is van plan om in de komende tijd samen met hun kind luister- en 

mee leesboeken te gaan zoeken via de site van Yoleo. Een derde weet het niet. Dit zijn 

waarschijnlijk ouders van wie de kinderen op school niet gewerkt hebben met Yoleo vanwege de 

beperkte licentie. 

 

Observaties leesconsulent 

 

Uit gesprekken met ouders blijkt dat ouders van zwakke lezers nauwelijks op de hoogte zijn van 

het aanbod aan luister- en leesmateriaal voor hun kind. De komst van de pilot en daarmee het 

aanbod dat gedaan is aan de kinderen, wordt door ouders als zeer prettig ervaren. “Surfend op 

internet zien wij door de bomen het bos niet meer”, aldus enkele ouders. Het pilotaanbod is 

daarom positief ontvangen. 

 

Pilot 

Uitkomsten onderzoek 

● Ongeveer 70% van de ouders geeft aan dat ze op de hoogte zijn van de pilot. 

● Van de ouders die op de hoogte zijn vonden 9 van de 10 de pilot zinvol. 

● In de toelichtingen geven de ouders vooral aan dat hun kind enthousiast was en dat ze het goed 

vinden dat lezen wordt gestimuleerd. Sommigen geven aan dat ze wel wat meer informatie 

hadden willen hebben. 

 

Observaties leesconsulent 

 

Alle ouders hebben vóór aanvang van de pilot een uitnodiging ontvangen om te komen luisteren 

naar een presentatie over de pilot. Van Sprankel heeft één ouder hier gehoor aan gegeven. Van 

Aquamarijn waren dit er negen. Tijdens de pilot werden alle ouders of via mail of schriftelijk op de 

hoogte gesteld van het verloop van de pilot. Ook na de pilot zijn ouders geïnformeerd hoe zij 

verder kunnen gaan met de diverse materialen die hen aangereikt zijn en is hen aangegeven 

waar zij terecht kunnen bij vragen.  

Omdat enkele ouders niet reageerden op de vragenlijst van de nulmeting heb ik hen gebeld en 

persoonlijk gesproken. Deze gesprekken hebben veel informatie opgeleverd ten aanzien van hun 

visie op het leesgedrag en leesmotivatie van hun kind, maar ook de rol die zij als ouders spelen 

in deze leesontwikkeling. Ouders gaven aan dat zij geen informatie over de pilot hebben 

ontvangen. Een moeder zei: “Hij krijgt zoveel papieren mee naar huis, soms gooi ik dat in één 

keer weg. Ik kijk er niet altijd naar. Het kan goed zijn dat die informatiebrief ertussen zat”.  
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3.4 Leerkrachten 

 

Omgaan met zwakke lezers 

Uitkomsten onderzoek 

● Welke middelen zetten leerkrachten extra in voor zwakke lezers? Bij aanvang van de pilot 

verwees nog geen enkele leerkracht zwakke lezers naar gesproken boeken; na de pilot doet bijna 

de helft dat.
2
  

 

Observaties leesconsulent 

Leerkrachten gaven aan dat zij regelmatig de vraag van ouders krijgen: “Kunt u mij adviseren 

wat ik mijn kind kan aanbieden zodat hij/zij gaat lezen?”. Deze vraag vinden leerkrachten 

moeilijk te beantwoorden. De materialen die we in hebben gezet tijdens de pilot werden als 

zeer welkom ervaren. 

Er is door diverse leerkrachten geprobeerd om de aangeboden materialen toe te passen in de 

klas. Dit vraagt echter nog om extra begeleiding. Leerkrachten gaven aan te weinig van de 

materialen te weten (inhoudelijke en gebruik). 

 

Leesplezier 

Uitkomsten onderzoek 

● De meeste leerkrachten denken dat zwakke lezers lezen meestal niet leuk vinden, voor de pilot 

was de helft het daarmee eens (een derde was neutraal) en na de pilot is zelfs acht op de tien het 

daarmee eens (een tiende neutraal). De leerkrachten lijken zich er na de pilot wel meer van 

bewust. 

● Dat zwakke lezers nooit leesplezier zullen krijgen, daarmee is geen enkele leerkracht het eens. 

Ook voor de pilot geloofden alle leerkrachten er al in dat zwakke lezers leesplezier kunnen 

hebben.  

● De meerderheid van de leerkrachten denkt dat het leesplezier van de zwakke lezers door de pilot 

is toegenomen. Op de Aquamarijn (regulier onderwijs) denken alle leerkrachten dat; op de 

Sprankel 4 van de 6. 

 

Observaties leesconsulent 

Het enthousiasme van de meeste leerkrachten omtrent de materialen is toegenomen. Dit is 

voornamelijk gebaseerd op het enthousiasme dat zij bij de kinderen hebben gezien en de 

vraag vanuit de kinderen zelf om met de materialen in de klas te mogen werken. 

  

                                                      
2
 De helft van de leerkrachten verwijst dus ook na afloop van de pilot niet naar gesproken boeken door. Mogelijke oorzaak 

hiervan is dat niet alle leerkrachten even betrokken zijn geweest bij de pilot, bijvoorbeeld doordat niet alle leerkrachten 
aanwezig waren tijdens de uitleg van de pilot en de betreffende materialen. 
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Materialen uit de pilot 

Uitkomsten onderzoek 

 De bekendheid met Makkelijk Lezen Plein boeken is hetzelfde gebleven na de pilot; de 

bekendheid met daisy-roms / gesproken boeken en met de Stichting Aangepast Lezen is licht 

toegenomen.  

 Het gebruik van Makkelijk Lezen Plein boeken door de leerkrachten is na de pilot toegenomen 

(van een derde naar bijna de helft)  

 Ook het gebruik van daisy-roms / gesproken boeken door de leerkrachten is toegenomen na de 

pilot (van een kwart naar bijna de helft) 

 Voor de pilot was er vooral bij de leerkrachten van de Aquamarijn (regulier onderwijs) 

onbekendheid met gesproken boeken / daisylezers. 3 van de 7 leerkrachten daar kenden 

gesproken boeken alleen van naam.  

 Na de pilot wordt duidelijk dat de leerkrachten van de Aquamarijn (regulier onderwijs) zowel 

Makkelijk Lezen Plein boeken als gesproken boeken vaker zelf gebruiken op school. 4 van de 5 

leerkrachten hier gebruiken de middelen op school. De pilot lijkt dus beter aangeslagen te zijn op 

de Aquamarijn. 

 Na de pilot geeft ruim de helft van de leerkrachten aan dat ze de materialen uit de pilot zelf 

hebben ingezet in de klas en nog eens ruim een kwart heeft de materialen ingezet als een kind 

erom vroeg. Slechts een zesde (2 leerkrachten van de Sprankel) heeft de materialen helemaal 

niet ingezet. 

 De materialen zijn meer ingezet op de Aquamarijn (regulier onderwijs) dan op de Sprankel 

(speciaal onderwijs). Op de Aquamarijn hebben 4 van de 5 leerkrachten de middelen uit zichzelf 

ingezet, terwijl op de Sprankel maar 2 van de 6 dat gedaan hebben. 

 Welke materialen uit de pilot hebben de leerkrachten dan ingezet in de klas? Het gaat vooral om 

daisy-rom spelers en Makkelijk Lezen Plein boeken. De helft van de leerkrachten heeft (ook) 

Superboek en Yoleo ingezet. 

 

Observaties leesconsulent 

Leerkrachten zijn weinig bekend met MLP-boeken. Opvallend is dat veel leerkrachten niet 

precies aan kunnen geven waarom een MLP-boek juist een makkelijk lezen boek is vs. een 

regulier boek. 

Een groot aantal leerkrachten geeft bij de éénmeting aan, bij nader inzien, toch graag meer 

informatie te hebben willen ontvangen over inhoud en gebruik van de materialen. 

Leerkrachten van groep drie-vier geven aan dat zij MLP boeken graag breder willen inzetten, 

hierbij denken zij aan het gebruik ervan in de klas. 

Aan alle betreffende leerkrachten werd (indien nodig) wekelijks aangegeven met welke 

middelen de kinderen aan het werken waren. Hen werd gevraagd de kinderen te stimuleren 

om ermee te werken. Een enkele keer werd dit niet gevraagd, maar werd de leerkracht 

gevraagd te observeren hoe vaak en wanneer het kind / de kinderen de materialen op eigen 

initiatief zou gebruiken. 
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Bibliotheek op school 

Uitkomsten onderzoek 

● Voor de pilot wisten twee leerkrachten niet of er voldoende boeken voor zwakke lezers in de 

bibliotheek aanwezig waren en vonden de meeste anderen het aanbod ‘voldoende’. Na de pilot 

geven alle leerkrachten een oordeel; de meesten vinden het aanbod voldoende of ruim voldoende 

en twee leerkrachten vinden dat er te weinig boeken voor zwakke lezers zijn. 

● Op de vraag (in de éénmeting) of er genoeg andere materialen dan boeken voor zwakke lezers op 

school aanwezig zijn, wordt wisselend gereageerd. De helft vindt het aanbod voldoende of ruim 

voldoen een kwart vindt juist dat er te weinig of veel te weinig aanbod is en de rest weet het niet. 

● De meerderheid schat in dat de kinderen gemakkelijker of veel gemakkelijker een geschikt boek 

kunnen vinden als de boeken met de voorkant naar voren staan (frontale plaatsing). 
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Beoordeling pilot 

Uitkomsten onderzoek 

● De meeste leerkrachten (8) vonden de pilot zinvol of heel zinvol (één leerkracht is neutraal, één 

heeft geen mening en één leerkracht vond de pilot niet zinvol). De pilot lijkt bij de leerkrachten van 

de Aquamarijn (regulier onderwijs) wat beter aangeslagen te zijn dan op de Sprankel (speciaal 

onderwijs). De leerkrachten zijn daar enthousiaster. 

● De leerkrachten zijn over het algemeen positief over de beschikbare materialen voor zwakke 

lezers, maar uiten soms onzekerheid over hoe ze die goed zouden kunnen inzetten in de klas. 

● Ze zijn erg positief over de materialen en hoe die het leesplezier van de zwakke lezers vergroot 

hebben. Sommige leerkrachten geven aan dat ze meer behoefte aan informatie / sturing hebben. 

● Bijna alle leerkrachten geven aan dat ze door de pilot nieuwe kennis hebben opgedaan over 

zwakke lezers 

● Bijna alle leerkrachten denken dat de school dankzij de pilot in de toekomst beter met zwakke 

lezers om kan gaan dan voorheen. Ze vinden het vooral positief dat ze meer kennis hebben 

opgedaan en dat er meer geschikte materialen beschikbaar zijn gekomen. 

● Driekwart van de leerkrachten vond de presentatie van de leesconsulent over de inhoud van de 

pilot en de materialen die gebruikt zouden gaan worden zinvol of heel zinvol. Een kwart weet het 

niet. 

● Als de leerkrachten gevraagd wordt hoe de presentatie van de pilot aan de leerkrachten het beste 

zou kunnen plaatsvinden, dan heeft de grootste groep (bijna de helft) een voorkeur voor elke 

week een korte introductie van het soort materialen dat die week bij de kinderen behandeld wordt: 

de meest intensieve variant. Hierin zouden ze stap voor stap elke week meegenomen worden in 

de mogelijkheden voor zwakke lezers. 

 

 

 Observaties leesconsulent 

 

Leerkrachten die niet werkten op de dag van de presentatie hebben de presentatie gemist. Zij 

hebben de inhoudelijke informatie wel allen schriftelijk ontvangen. Zij misten echter wel het zien 

van de concrete materialen. Tijdens de uitvoering van de pilot hebben deze leerkrachten geen 

initiatief getoond om ‘meer’ van de materialen te weten, waardoor ze deze gericht konden inzetten 

in de klas. 

Het enthousiasme van de meeste leerkrachten omtrent de materialen is toegenomen. Dit is 

voornamelijk gebaseerd op het enthousiasme dat zij bij de kinderen hebben gezien en de vraag 

vanuit de kinderen zelf om met de materialen in de klas te mogen werken. 

Leerkrachten geven aan dat het hun voorkeur heeft om voorafgaand aan het in te zette materiaal, 

informatie te willen ontvangen. Hierdoor denken zij het betreffende materiaal bewuster en 

adequater in te kunnen zetten in de klas.  
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3.5 Voorbeelden van open antwoorden 

Kinderen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouders: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerkrachten: 

 

 

 

 

 

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

 

 

Heel fijn, nu kan ik 

meer kiezen en 

beter lezen leren 

 

Ik vind het fijn dat Yoleo er nu 

is, want dat helpt me met 

beter leren lezen. Boeken van 

makkie zijn echt makkie, ik wil 

wat moeilijkers 

Mijn kind geeft aan 
dat de begeleiding 
fijn is. Jammer dat 
het nu is afgelopen. 
 

Informatie aan ouders 
te weinig. Leuke 
reacties van mijn kind 
op de aangeboden stof 
 Goed om zeker dyslectische 

kinderen te stimuleren, werd 
leuk gebracht 
 

Dat de kinderen heel 

enthousiast zijn!!! 

 Wij kennen nu meer 

mogelijkheden om de 

kinderen op een leuke 

manier te begeleiden 

in het leerproces 

 

Leesplezier bevorderen 

bij de kinderen, door op 

een andere manier met 

lezen bezig te zijn. 

 

Graag meer informatie tussendoor, ook wat 

met ouders wordt besproken, zodat wij 

ouders hier eventueel ook op kunnen 

aanspreken 
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4. DOELSTELLINGEN PILOT 

 
De doelstelling van de pilot was: 

● De verschillende materialen voor zwakke lezers worden opgenomen in de bibliotheek op de 

scholen 

● Zwakke lezers gebruiken deze materialen op school 

● Er wordt kennis opgedaan over wat er nodig is en wat goed werkt om zwakke lezers plezier in 

lezen te geven 

 

 

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 

twee scholen (zie hiervoor hoofdstuk 3 en 5). 

 

Doelstelling 1) De verschillende materialen voor zwakke lezers worden opgenomen in de 

bibliotheek op de scholen. 

 

De materialen worden door de kinderen als aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk ervaren. Leerkrachten 

ervaren de materialen als adequaat om leesplezier bij de kinderen te bevorderen. De aangereikte 

materialen worden daarom geschikt geacht om op te nemen in de Bibliotheek op school. Een 

kanttekening hierbij is dat de daisyspeler, cd-roms en licenties voor Yoleo kostenposten zijn. 

 

Deze doelstelling is voor de pilot behaald.  

Voor de toekomst is het echter aan de scholen om er wel of niet in te investeren. 

 

Doelstelling 2) Zwakke lezers gebruiken deze materialen op school 

 

De meeste zwakke lezers hebben van diverse aangeboden materialen gebruik gemaakt in de school 

en hebben er enthousiast op gereageerd.  

 

Deze doelstelling is voor de pilot behaald.  

Leerkrachten voelen zich echter niet altijd capabel om de materialen zelf op een goede manier in te 

zetten in de klas (vooral in het speciaal onderwijs). Er bestaat dus een risico dat de materialen ná de 

pilot niet meer worden ingezet. 

 

Doelstelling 3) Er wordt kennis opgedaan over wat er nodig is en wat goed werkt om zwakke 

lezers plezier in lezen te geven. 

 

De pilot heeft ons een ruime hoeveelheid informatie verschaft over de inzet van de materialen, de 

begeleiding ervan, de ervaringen ermee in de scholen en de omgang ermee vanuit de kinderen en 

leerkracht. Maar bovenal is duidelijk geworden dat het leesplezier van kinderen groot was bij het 

gebruiken van de materialen uit de pilot. 

 

Deze doelstelling is behaald. 
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5. AANBEVELINGEN BIJ VOORTZETTING PROJECT 

 

Leesbevorderingsbeleid door de scholen 

Leesbevordering en het kiezen van geschikte boeken 

Als rode draad door de pilot kwam steeds weer naar voren dat veel zwakke lezers het moeilijk vinden 

om een geschikt boek te vinden dat hen aanspreekt. De kinderen weten niet goed welk boek of genre 

bij hen past. Dit belemmert hen in het kiezen van een boek in de bibliotheek (op school) en daardoor 

in het plezier beleven aan boeken. Hier is een taak weggelegd voor de leesconsulent, om 

leesbevorderende activiteiten uit te voeren in de school / klas, zoals de leescarrousel en de 

boekenkring. Op deze manier kunnen zwakke lezers geschikte boeken vinden en zo meer plezier in 

lezen krijgen. 

Investeren in lezen door de school 

De pilotmaterialen zijn alle als aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk ervaren. De aangereikte materialen 

worden daarom als geschikt geacht om op te nemen in de Bibliotheek op school. De populaire 

daisyspeler kan hierbij een kostenpost zijn. Tegenwoordig zien we echter dat veel scholen in het bezit 

zijn van tablets, iPads en voldoende computers. Het is een (financiële) keuze van de school om 

gesproken boeken al dan niet via streaming te beluisteren. Het nadeel van streaming is dat de 

aantrekkelijke daisy-roms dan niet meer fysiek in de bibliotheek staan. En hoewel de aanschaf van de 

daisyspeler dan niet meer nodig is, mag niet over het hoofd gezien worden dat de kinderen hebben 

aangegeven dat juist het bedieningsgemak van de daisyspeler het luisteren naar verhalen zo 

toegankelijk maakt. Een niet onbelangrijk punt als we werken aan het bevorderen van 

lees(luister)plezier bij kinderen.  

De aanschaf van een daisyrom is duurder dan de aanschaf van een boek. Een school kan de keuze 

maken om een aantal boeken minder (per kind) aan te schaffen en hiervoor daisyroms aan te 

schaffen.  

Tijdens de pilot werd duidelijk dat het gebruik van Yoleo als zeer motiverend en aantrekkelijk werd 

ervaren door de kinderen. Aan het gebruik hiervan zijn kosten verbonden. Enkele kinderen hebben 

aangegeven dat zij hier thuis geen gebruik van zouden gaan maken, aangezien de kosten hiervan 

voor ouders te hoog zijn. Het is de school aan te bevelen om een schoolaccount te nemen, zodat ook 

bij deze kinderen het plezier beleven aan lezen, niet in de weg wordt gestaan. Het nemen van een 

schoolaccount is prijstechnisch gezien goedkoper dan het nemen van individuele accounts. 

Prominente rol voor leescoördinator  

 

De leescoördinator op de school vormt de schakel tussen de leesconsulent van de Bibliotheek op 

school en de leerkrachten van de school. Voor haar zien wij een taak om het gebruik van de 

pilotmaterialen op een adequate manier in te kunnen zetten voor de zwakke lezers en dyslectische 

kinderen op school. Juist zij kan leerkrachten informeren over het gebruik van de materialen en hen 

helpen bij de invoering hiervan. De leescoördinator kan mogelijk ook de ouders van informatie 

voorzien als het gaat om de leesontwikkeling bij kinderen en het inzetten van de pilotmaterialen thuis. 
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Materialen uit de pilot 

Bekendheid gesproken boeken vergroten 

Veel zwakke lezers verliezen hun plezier in lezen omdat ze steeds tegen hun onvermogen aanlopen 

als ze boeken (moeten) lezen die moeilijk voor hen zijn. De leerkrachten zijn er echter allemaal van 

overtuigd dat ook zwakke lezers leesplezier kunnen beleven. De manier waarop dat bereikt kan 

worden is alleen niet altijd helder. Voor de pilot van start ging luisterden er nauwelijks kinderen naar 

gesproken boeken. Leerkrachten en ouders kwamen niet op het idee om hen gesproken boeken aan 

te bieden om ze zo het plezier in verhalen te laten ervaren. De pilot maakt ons duidelijk dat met name 

ouders het luisteren naar verhalen niet zien als belangrijk aspect binnen de leesontwikkeling. Zij zien 

immers niet dat het luisteren naar verhalen in relatie staat tot lezen. Het is daarom aan te bevelen dat 

er zowel aan leerkrachten als aan ouders adequate voorlichting wordt gegeven over het wezenlijke 

belang van het luisteren naar verhalen. Een sterk punt van de pilot is dat ouders en leerkrachten op 

deze manier geïnspireerd kunnen worden en bij de kinderen direct terugzien dat zij zo plezier beleven 

aan boeken.  

Zoekfunctie in Superboek verbeteren 

Superboek.nl werd aanvankelijk goed ontvangen door de kinderen. Op te merken valt dat het 

zelfstandig zoeken naar een boek bemoeilijkt werd, bij het intypen van een boek in de zoekfunctie, 

zodra een titel verkeerd gespeld werd. De titel van het boek wordt dan niet herkend in de catalogus. 

Dit frustreert de kinderen en remt het gebruik van Superboek af. Wij zien hier een verbeterpunt voor 

superboek.nl. 

Bekendheid Makkelijk Lezen plein boeken bij leerkrachten vergroten 

Makkelijk Lezen Plein boeken zijn heel toegankelijk voor kinderen; ze maken deel uit van de collectie 

in de schoolbibliotheek en er is geen extra licentie, dyslexieverklaring of apparatuur voor nodig. 

Leerkrachten blijken echter onvoldoende op de hoogte te zijn van wat Makkelijk Lezen Plein boeken 

inhouden. Daardoor kunnen ze kinderen en ouders ook niet goed doorverwijzen naar deze boeken. 

Leerkrachten zouden meer kennis over Makkelijk Lezen Plein boeken moeten hebben.  

Hier zou in een vervolgpilot meer aandacht aan besteed kunnen worden. Wij zien hier een taak voor 

de leescoördinator, aangezien zij de schakel is tussen de Bibliotheek op school en de leerkrachten. 

Doordat zij dicht bij de leerkrachten staat kan zij hen daardoor steeds voorzien van informatie, kennis 

en werking van de betrokken (pilot)materialen. 

Yoleo breder inzetten 
 
De verschillende materialen uit de pilot worden met enthousiasme begroet. Duidelijk is dat de 

kinderen het meest enthousiast zijn over Yoleo. De opzet spreekt erg aan. Ook de ouders en de 

leerkrachten zijn erg te spreken over Yoleo, mede omdat kinderen bij Yoleo luisteren, maar ook 

meelezen. Het aspect van “lezen” geeft de ouders het gevoel dat de kinderen zinvol bezig zijn (meer 

dan bij alleen luisteren). Het is dus een product dat erg goed aansluit bij de doelgroep van deze pilot. 

Op dit moment is voor het gebruik van Yoleo echter een betaalde licentie nodig. Het is aan te bevelen 

om na te gaan op welke manier ervoor gezorgd kan worden dat Yoleo breder ingezet wordt. (zie ook: 

Investeren in lezen door de school). 
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Betrokkenheid leerkrachten en ouders 

Betrokkenheid leerkrachten stimuleren 

Aanvankelijk stonden veel van de leerkrachten sceptisch tegenover de pilot. Ze vonden de 

doelstellingen van de pilot wel zinnig, maar wilden er naast hun reguliere werk niet teveel tijd aan 

besteden. In de loop van de pilot werden de leerkrachten steeds enthousiaster, vooral omdat ze de 

positieve reacties van de kinderen en ook van ouders zagen. Ze gaven toen aan dat ze meer 

betrokken hadden willen worden bij de pilot en dat ze graag meer wilden weten over de aangeboden 

materialen. Voor het vervolg van deze pilot is het dan ook de vraag op welke manier de leerkrachten 

betrokken moeten worden en hoeveel er van hen gevraagd kan of moet worden. Als ze te weinig 

betrokken worden, kunnen ze zich buitengesloten voelen of weinig commitment hebben. Als ze teveel 

betrokken worden, kan dat weerstand oproepen vanwege de werkdruk. 

De vervolgpilot zou zich moeten richten op het overtuigen van de leerkrachten met positieve 

ervaringen met de materialen van hun collega’s uit de pilot. In de vervolgpilot moet ook vooraf gezocht 

worden naar manieren om de leerkrachten te enthousiasmeren en hen regelmatiger te informeren. Op 

die manier zullen ze de materialen uit de pilot ook (nog) meer zelf gaan inzetten in de klas. Tevens 

moet bij aanvang van de pilot duidelijk zijn dat deelname niet vrijblijvend is. Een deelnemende school 

moet geheel achter het pilotaanbod staan en volledige medewerking verlenen. Pas dan kan 

implementatie van de pilotaanbod adequaat plaatsvinden. 

Betrokkenheid ouders stimuleren 

De ouders van de ‘pilotkinderen’ werden voorafgaand aan de pilot, maar ook tijdens de pilot voorzien 

van informatie over de werkwijze en het gebruik van de materialen die werden ingezet. Uit het contact 

met de ouders en het onderzoek werd duidelijk dat ouders vaak niet goed weten hoe ze hun kind 

kunnen ondersteunen met lezen of wat ze kunnen doen om hun kind meer leesplezier te geven. Veel 

ouders waren erg enthousiast over de pilot en over het feit dat ze nu iets in handen hadden om hun 

kind mee te helpen. Ze hebben hun enthousiasme geuit tegenover de leesconsulent en de 

leerkrachten. Dit werkte voor de leesconsulent en leerkrachten motiverend. 

Uit de pilot bleek dat brieven en e-mails met informatie door ouders vaak niet gelezen werden. De 

informatiebijeenkomst werd slechts door een beperkt aantal ouders bezocht. De vragenlijsten die 

waren toegestuurd werden maar door een deel van de ouders ingevuld. Wat echter wel erg goed 

werkte was persoonlijk of telefonisch contact. Bij het nabellen over de vragenlijst heeft de 

leesconsulent veel informatie kunnen geven aan ouders en veel vragen kunnen beantwoorden. Hierbij 

werd ook duidelijk dat de ouders enthousiast zijn over de pilot, maar ook dat er veel vragen bij hen 

leven over hoe ze het beste om kunnen gaan met de leesproblemen van hun kind.  

Persoonlijk contact blijkt in deze pilot dus de sleutel te zijn tot ouderbetrokkenheid. In de vervolgpilot 

kan worden nagegaan hoe dat het beste vormgegeven kan worden, zonder dat het teveel tijd kost. 

  



 23 

Overige aandachtspunten voor het vervolg 

Nazorg voor pilotscholen / leerkrachten 

De pilot is door beide scholen goed ontvangen. Het toenemende leesplezier van de kinderen en de 

behoefte die er bestaat aan adequate middelen die ingezet kunnen worden voor zwakke lezers ligt 

hieraan ten grondslag. Leerkrachten hebben tijdens de éénmeting aangegeven verder te willen met de 

materialen, maar hierover nog te weinig inhoudelijke en uitvoerende kennis te hebben. Het is daarom 

aan te bevelen dat er voor beide scholen aandacht is voor nazorg. Als afsluiting van de pilot zouden 

bijvoorbeeld nog bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden over hoe de leerkrachten om kunnen 

gaan met zwakke lezers en hoe zij de materialen uit de pilot in kunnen zetten in de klas. 

 

Letten op verschillen regulier en speciaal onderwijs  

De pilot is uitgevoerd op één school voor speciaal onderwijs en één school voor regulier 

(Montessori)onderwijs. Uit de pilot werd duidelijk dat de kinderen van beide scholen enthousiast zijn 

over de materialen. De kinderen op het speciaal onderwijs hadden echter wel meer tijd en herhaling 

nodig voor zij zich de materialen eigen konden maken. Dit is dus een punt van aandacht voor de 

vervolgpilot. 

Daarnaast viel op dat de pilot meer aangeslagen is bij de leerkrachten van het regulier onderwijs dan 

bij de leerkrachten van het speciaal onderwijs. De leerkrachten van het regulier onderwijs reageerden 

enthousiaster op de pilot, en hebben de aangeboden middelen ook veel meer zelf ingezet in de klas. 

Omdat het in de pilot gaat om slechts één school voor speciaal onderwijs en één school voor regulier 

(Montessori)onderwijs, is het nog niet duidelijk of dit ook voor andere scholen zou gelden. In een 

vervolgpilot zou het goed zijn om hier extra op te letten. 

 

Aandacht voor het leesplezier van jongens 

Het leesplezier van de meisjes uit de pilot is groter dan dat van de jongens. Het leesplezier van de 

meisjes is ook meer gestegen dan dat van de jongens. Dat meisjes lezen leuker vinden dan jongens is 

iets wat al vaker naar voren gekomen is in onderzoeken (bijvoorbeeld in Caarels, M. (2010) De wereld 

van Jeugd- en Jongeren en de plek van de bibliotheek, in Huysmans, F. (2014) Van woordjes naar 

wereldliteratuur en in Tekst- en projectbureau Karen Woets (2011) Leesgedrag en – voorkeuren van 

jongens in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar: verslag van een literatuuronderzoek). Hoewel de jongens uit 

de pilot ook enthousiast zijn over de opzet en de aangeboden materialen, is het toch goed er bij het 

vervolg op de pilot steeds alert op te zijn, dat de pilot zich ook richt op de zaken die jongens 

aanspreken. 

In het onderzoek Van woordjes naar wereldliteratuur (onder 1292 kinderen tussen de 7 en 15 jaar) 

komt naar voren dat jongens vaker strips en weetjes-/informatieve boeken lezen, terwijl meisjes 

vooroplopen bij het lezen van leesboeken en gedichten. Er is in dit onderzoek ook een onderscheid 

gemaakt naar genre. De kinderen konden aangeven wat voor soort boeken ze graag lezen in hun vrije 

tijd. Het meest enthousiast zijn zowel jongens als meisjes over spannende boeken, avonturenboeken 

en fantasieboeken en voor meisjes komt daar nog ‘meidenboeken bij’. Meisjes lezen liever dan 

jongens in meidenboeken, romantische boeken, serieuze boeken, sprookjesboeken, echt gebeurde 

verhalen en fantasieboeken, terwijl jongens liever dan meisjes lezen in spannende boeken, 

humorboeken, griezelboeken, avonturenboeken, geschiedenisboeken, oorlogsboeken, sportboeken 

en technische boeken. 
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In het onderzoek Leesgedrag en – voorkeuren van jongens in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar in opdracht 

van uitgeverij Zwijsen zijn de bevindingen uit verschillende Nederlandse en internationale 

onderzoeken naar leesgedrag en leesvoorkeuren van jongens tussen de 9 en 12 samengevat. Hier 

worden onder andere lijsten met de favoriete titels, auteurs en series van jongens uit groep 5-6 en van 

jongens uit groep 7-8 in Nederland op een rijtje gezet. Deze zouden goed gebruikt kunnen worden 

voor een vervolgpilot. De voorkeuren van jongens en meisjes liggen in groep 3 en 4 nog redelijk dicht 

bij elkaar, maar gaan daarna steeds meer verschillen. 

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. 

 

Natuurlijk verschilt de leesvoorkeur per persoon en kunnen zwakke lezers weer andere voorkeuren 

hebben dan jongens in het algemeen, maar bij de samenstelling van de collectie op school of het 

aanbod in een vervolgpilot kan hiermee wel rekening worden gehouden, zodat het aanbod zo veel 

mogelijk ook op jongens is afgestemd. 
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6. DEFINITIES 
 
 
SIOB 

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Het SIOB voert de landelijke regie op het openbaar 

bibliotheekbestel. Het SIOB is in opdracht van het ministerie van OCW ook regievoerder en 

eindverantwoordelijk voor de dienstverlening aan mensen met een leesbeperking, het aangepast 

lezen. Daarnaast voert het SIOB samen met Stichting Lezen de landelijke regie over de strategische 

aanpak van leesbevordering op school, uitgewerkt in het leesbevorderingsprogramma Kunst van 

Lezen (2008-2015) waar de Bibliotheek op school deel van uitmaakt. www.siob.nl  

 

Stichting Aangepast lezen 

Landelijke organisatie van de openbare bibliotheekbranche voor mensen met een visuele beperking of 

een andere leesbeperking. www.aangepast-lezen.nl en www.superboek.nl  

 

dBos 

De Bibliotheek op school. Scholen, gemeenten en bibliotheken hebben hun handen ineen geslagen 

om de kwaliteit binnen het onderwijs te verbeteren. Diensten en programma’s van de bibliotheek 

worden in de school benut en zo omgevormd naar een ideale lees- en mediaomgeving. 

www.debibliotheekopschool.nl 

 

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. http://www.makkelijklezenplein.nl/  

 

Gesproken boek / daisyrom / daisyspeler 

Een gesproken boek is een boek dat voorgelezen wordt, zodat je niet zelf hoeft te lezen. Gesproken 

boeken staan op een daisy-rom, die je kunt afspelen met een daisy-speler (onder andere te koop via 

www.optelec.nl ). De gesproken boeken hebben een handige navigatiestructuur, zodat je gemakkelijk 

in de tekst kunt navigeren op bijvoorbeeld hoofdstuk- of paginaniveau. Daisy-roms kunnen door 

mensen met een leesbeperking geleend worden bij de openbare bibliotheek of via Stichting 

Aangepast Lezen. 

 

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). Nu is het gebruik van een daisyspeler niet nodig. Via een app kan er ook van streaming 

gebruikt gemaakt worden om onder andere boeken te beluisteren. 

 

Superboek.nl 

Superboek is een initiatief van Stichting Aangepast Lezen en opgezet in samenwerking met het 

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Superboek.nl is speciaal ontwikkeld voor kinderen die moeite 

hebben met lezen. Het biedt een grote collectie kinderboeken die gratis te leen zijn via superboek.nl 

als gesproken boek of in braille. www.superboek.nl 

 

  

http://www.siob.nl/
http://www.aangepast-lezen.nl/
http://www.aangepast-lezen.nl/
http://www.superboek.nl/
http://www.debibliotheekopschool.nl/
http://www.makkelijklezenplein.nl/
http://www.optelec.nl/
http://www.superboek.nl/
http://www.superboek.nl/
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Dedicon 

Dedicon is producent en helpt organisaties 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  

 

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 

staan 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. 

Deze hybride vorm is uniek en werkt vaak goed bij kinderen die lezen lastig vinden. www.yoleo.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dedicon.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 39 kinderen: 

● 26 jongens en 13 meisjes,  

● 25 kinderen uit groep 4-6 en 14 kinderen uit groep 7-8 

● 17 kinderen van de Sprankel en 22 kinderen van de Aquamarijn 

 

De 1-meting is ingevuld door 34 kinderen: 

● 22 jongens en 12 meisjes,  

● 22 kinderen uit groep 4-6 en 12 kinderen uit groep 7-8 

● 14 kinderen van de Sprankel en 20 kinderen van de Aquamarijn 

 
 
Leesgedrag 

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

 

● Kinderen uit de pilot zijn meer gaan lezen: voor de pilot las de helft meerdere malen per week of vaker in een boek, na de 

pilot is dat driekwart 

● Meisjes lezen vaker dan jongens  
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Vraag: hoe vaak luister je naar een gesproken boek? 

 

 

Vraag: Luister je gesproken boeken thuis of op school? 

 

● Voor de pilot luisterde een vijfde weleens naar gesproken boeken, na de pilot is dat vier vijfde (bijna allemaal op school, de 

helft thuis) 
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Vraag: hoe vaak lees je een Makkelijk Lezen Plein boek? 

 

 

Vraag: lees je Makkelijk Lezen Plein boeken thuis of op school? 

 

 

● Voor de pilot las een derde weleens Makkelijk Lezen Plein boeken, na de pilot is dat meer dan de helft (driekwart van hen 

op school, de helft thuis) 

● Makkelijk Lezen Plein boeken worden wat vaker door meisjes gelezen dan door jongens 
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Leesplezier 

 

Vraag: vind je stillezen op school leuk? 

 

 

Vraag: vind je het leuk als iemand je voorleest? 

 

 

● Ongeveer de helft van de kinderen vindt stillezen op school leuk en driekwart vindt voorgelezen worden leuk; deze 

percentages zijn niet veranderd na de pilot 

 

  



 32 

 

Vraag: vind je lezen leuk? 

 

 

Vraag: vind je lezen leuk? Naar geslacht 

 

 

● Driekwart vindt lezen in het algemeen leuk; meisjes vinden lezen vaker leuk dan jongens 

● Na de pilot is het leesplezier van de meisjes wat toegenomen; dat van de jongens echter niet (het verschil tussen jongens 

en meisjes is dus groter geworden) 
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Vraag: vind je lezen moeilijk? 

 

● Ruim de helft vindt lezen moeilijk. Dit is niet veranderd na de pilot. 

● Kinderen van de Sprankel (speciaal onderwijs) vinden lezen moeilijker dan kinderen van de Aquamarijn (regulier 

onderwijs). 
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Materialen uit de pilot 

Vraag: Vind je … leuk? 

 

 

Vraag: Vind je … leuk? naar groep 4-6 vs groep7-8 

 

● Kinderen vinden de materialen van de pilot erg leuk, vooral Yoleo. Alle kinderen vinden Yoleo leuk. Meer dan 80% vindt 

Superboek en boeken via de daisy-romspeler leuk. Makkelijk Lezen Plein boeken vinden ze met het minst leuk, maar 

alsnog vindt ook twee derde van de kinderen die leuk. 

● Als een uitsplitsing wordt gemaakt naar groep 4-6 versus groep 7-8, wordt zichtbaar dat kinderen uit groep 4-6 Makkelijk 

Lezen Plein boeken leuker vinden dan de oudere kinderen uit groep 7-8. Ook de gesproken boeken via de daisy-speler 

lijken de kinderen uit groep 4-6 iets leuker te vinden. 

● De verschillen tussen jongens en meisjes zijn erg klein 
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Vraag: vind je het moeilijk om … te gebruiken? 

 

 

● Het gebruik van Yoleo is voor de meeste kinderen gemakkelijk. De daisyrom-spelers zijn voor een kwart moeilijk in gebruik 

en Superboek voor een derde.  

● De kinderen van de Sprankel (speciaal onderwijs) lijken het gebruik van de materialen iets moeilijker te vinden dan de 

kinderen van de Aquamarijn (regulier onderwijs), maar de verschillen zijn klein. 

 

Vraag: Voor welke dingen zou je graag meer tijd willen hebben op school? 

 

● De kinderen zouden extra tijd op school dan ook het liefste willen gebruiken voor Yoleo. 

 

  



 36 

 

Vraag: Denk je dat je de komende tijd thuis gesproken boeken van Superboek gaat luisteren? 

 

 

Vraag: Denk je dat je de komende tijd thuis gesproken boeken van Superboek gaat luisteren? 

naar geslacht 

 

 

● De helft van de kinderen is van plan om in de tijd na de pilot thuis boeken van Superboek te gaan luisteren. Echter, hier 

wordt ook een groot verschil tussen jongens en meisjes zichtbaar: vijf op de zes meisjes zijn dat van plan, terwijl het bij de 

jongens slechts een derde is. 
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Bibliotheek op school 

Vraag: Vind je het moeilijk om een leuk boek te vinden in de bibliotheek op school? 

 

Vraag: Vind je het moeilijk om een leuk boek te vinden in de bibliotheek op school? naar groep 

4-6 vs groep 7-8 

 

 

● Veel van de kinderen (rond de 80%) vinden het moeilijk om in de bibliotheek op school een leuk boek te vinden; dit is niet 

veranderd na de pilot. 

● Hoewel de verschillen niet groot zijn, lijken de kinderen uit groep 7-8 het 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. 
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Vraag: Krijg je in de bibliotheek op school genoeg tijd om een leuk boek te kiezen? 

 

 

Vraag: Zou je in de bibliotheek op school graag hulp willen hebben bij het kiezen van een 

boek? 

 

● Rond de 70% vindt wel dat ze genoeg tijd krijgen om een boek te kiezen. Slechts een minderheid heeft behoefte aan hulp 

bij het kiezen. 
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Vraag: Vind je het leuk om naar de bibliotheek op school te gaan? 

 

 

Vraag: Vind je dat er op school genoeg leesboeken en gesproken boeken zijn? 

 

● De kinderen lijken na de pilot zelfs iets kritischer naar de schoolbibliotheek: vooraf vond 90% het leuk om naar de 

bibliotheek op school te gaan en vond 77% dat er genoeg boeken waren. Na de pilot vindt nog 76% het leuk om naar de 

bibliotheek op school te gaan en vindt 59% dat er genoeg boeken zijn. 

 

Vraag: Vind je het fijn als de boeken in de bibliotheek op school met de voorkant naar voren 

staan? 

 

● De meerderheid vindt het fijn als de boeken met de voorkant naar voren staan (frontale plaatsing). 
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Vraag: je weet nu dat er in de bibliotheek op school ook Makkelijk Lezen Plein boeken en 

gesproken boeken zijn. Wat vind je daarvan? (1-meting) 

Sprankel: 

● ik vind Yoleo het allerleukste 

● ik vind dat er meer cd’tjes moeten komen voor in het leesapparaat
3
 en ik vind dat er meer 

leuke makkelijke boekjes moeten komen want er is heel weinig 

● ik vond het heel fijn toen we de daisyspeler kregen, ik kan ook boeken luisteren net als de 

normale kinderen 

● ik vond Superboek eerst heel leuk maar toen Yoleo er was wilde ik dat ook, maar ik zat er niet 

op. ik wil dat nog steeds. Ik vind lezen helemaal niet leuk, geen een boek. ze zijn allemaal 

stom 

● ik wil graag meer Yoleo doen. 

● ik vind de grote letters in de makkie boeken niet zo fijn. ik wil gewone letters. Superboek vind 

ik wel leuk maar ik vind het moeilijk op de computer. ik luister heel vaak naar de daisylezer, 

dat is makkelijk om te doen. 

● ik vind niks 

● ik wil wel naar het apparaat luisteren van het lezen met de koptelefoon maar we hebben daar 

nooit tijd voor. 

● lezen vind ik alleen leuk met Yoleo 

● ik vind het fijn dat Yoleo er nu is want dat helpt me met beter leren lezen. Boeken van makkie 

zijn echt makkie, ik wil wat moeilijkers 

● wel fijn 

● ik kan goed lezen, avi uit, makkie boeken zijn veel te makkelijk voor mij. Ik vind Yoleo leuk ook 

omdat je dan een spel na het lezen kan doen. 

● ik lees veel en vind dat fijn. ik hoef geen makkelijke boeken en luisterboeken
4
 ook niet. Yoleo 

is wel leuk. als de boeken op zijn kant staan dan kan ik het niveau van de boeken goed zien, 

dus hoeft het niet op de zijkant. ik vind het wel leuk, anders had ik Yoleo niet gekend 

● ik lees bijna alleen met Yoleo, dat andere lezen vind ik niet zo leuk. 

 

Aquamarijn: 

● makkelijk lezen boeken vind ik niet zo leuk. De daisys en Superboek vind ik leuk. 

● heel fijn, nu kan ik meer kiezen en beter lezen leren. 

● leuk, meer boeken en veel luistercd's 

● goed, leuk, ik weet niet. ik vind het gewoon fijn. 

● ik vind het wel wat fijner 

● ik vind het een beetje leuk maar ik vind de makkelijk lezen plein boeken iets te makkelijk 

● want dan kan ik ook boekjes lezen van makkie en luisteren naar boeken die nog moeilijk zijn 

● dat vind ik leuk, want dan kan ik lekker luisteren dat vind ik leuk. 

● eerst was het heel saai maar nu kan ik meer kiezen en lenen omdat ik ook kan luisteren en er 

zijn meer makkelijke boekjes 

● maakt mij niet uit. 

● fijn, want dan kan ik in de klas luisteren en meer lezen. 

● ik kan nu makkelijker kiezen als ik bijvoorbeeld een makkelijke leesboek wil dan weet ik waar 

die staan en als ik wil luisteren kan dat ook want ik weet dat die cd er zijn en dat vind ik fijn. 

                                                      
3
 De daisyspeler wordt hier bedoeld 

4
 Gesproken boeken wordt hier bedoeld 
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● goed, want nu kunnen kinderen met dyslexie makkelijk makkelijkere boeken pakken. 

● heel fijn en leuk want dan kan ik beter leren lezen. 

● goed want sommige kinderen moeten beter leren lezen en daar zijn dan de makkelijk lezen 

boeken voor en sommige kinderen hebben niet zoveel zin om te lezen en dan kunnen ze gaan 

luisteren. 

● goed. 

● ik heb er niets aan want ik lees zelf graag en op school zijn er niet veel boeken die ik leuk vind 

● fijn want dan kan ik kijken wat een makkelijk boek is en dat lees ik vaak. 

● voor mijn dyslexie zijn MLP-boeken en luisterboeken
5
 fijn. 

● ik lees graag en in moeilijke boeken. Ik heb geen makkieboeken nodig, het is fijn voor 

kinderen met dyslexie. De boeken die ik leuk vind zijn er niet veel op school. 

 

● Veel kinderen geven aan dat ze de materialen uit de pilot heel leuk vonden en dat ze zo beter kunnen leren lezen. 

Sommige kinderen benadrukken dat ze al goed kunnen lezen en dat ze Makkelijk Lezen Plein boeken te makkelijk 

vinden. 

 

 

  

                                                      
5
 Gesproken boeken wordt hier bedoeld 
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7.2 Ouders 

De 0-meting is ingevuld door 28 ouders: 
● 12 van de Sprankel en 16 van de Aquamarijn 

 
De 1-meting is ingevuld door 15 ouders: 

● 12 van de Sprankel en 3 van de Aquamarijn 

 
 

Leesgedrag 

Vraag: ziet u uw kind zelfstandig lezen? 

 

● Na de pilot zien meer ouders hun kind op eigen initiatief lezen en zelfstandig lezen (voor de pilot zag iets minder dan de 

helft van de ouders dat; na de pilot rond de 70%) 
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Vraag: Leest uw kind weleens een Makkelijk Lezen Plein boek (Makkie boek)? 

 

● Het lezen van Makkelijk Lezen Plein boeken is nauwelijks toegenomen volgens de ouders. Na de pilot zegt nog steeds 

een derde van de ouders dat ze niet weten of hun kind weleens Makkelijk Lezen Plein boeken leest. 

 

Vraag: Leest uw kind thuis of op school Makkelijk Lezen Plein boeken (Makkie boeken)? 

 

 

● Het lezen van Makkelijk Lezen Plein boeken gebeurt volgens 4 op de 10 alleen op school en volgens 6 op de 10 soms op 

school en soms thuis. 
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Vraag: Luistert uw kind weleens naar een gesproken boek voor kinderen? 

 

● Het luisteren van gesproken boeken is erg toegenomen na de pilot: voor de pilot zei nog driekwart van de ouders dat hun 

kind nooit een gesproken boek luistert; na de pilot is dat nog maar een achtste. Een derde van de kinderen luistert 

volgens hun ouders dagelijks of zo nu en dan naar een gesproken boek. 

 

Vraag: Luistert uw kind thuis of op school gesproken boeken voor kinderen? 

 

● Het luisteren naar gesproken boeken gebeurt volgens 6 op de 10 alleen op school en volgens 4 op de 10 soms op school 

en soms thuis 
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Leesplezier 

 

Vraag: Heeft uw kind aansporing nodig om te gaan lezen? 

 

 

 

Vraag: Onderneemt u iets om het plezier in lezen van uw kind te vergroten? 
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Vraag: Onderneemt u iets om het plezier in lezen van uw kind te vergroten? Ja, namelijk… 

0-meting Sprankel: 

● boeken aanschaffen die D. leuk vindt 

● boeken met zijn interesses kopen 

● elke dag voorlezen, samen lezen en zelf boeken laten uitzoeken in de bieb 

● kopen v tina tijdschrift 

● ondertiteling op tv 

● samen lezen (maar dat wil hij niet), buiten borden laten lezen 

● voorlezen aan ouders 

● zoekt info over een bepaald onderwerp dat hij interessant vindt 

0-meting Aquamarijn: 

● (voor)lezen 

● alles 

● bibliotheek 

● elke dag samen lezen, voorlezen, 

● ik haal alles uit de kast ;-) 

● leuke boeken 

● Leuke boeken aanschaffen, dagelijks een paar minuten lezen met S., elke avond voorlezen. 

● niet meer. Hij vindt t niet leuk. 

● Van alles: dammen, lezen, leuke boeken 

 

1-meting Sprankel: 

● af en toe samen naar de bieb in Rosmalen 

● abonnement op Tina gegeven 

● samen korte berichten van nu.nl lezen of uit de krant 

● boeken met interesses kopen 

● samen lezen, voorlezen, zelf boeken laten uitkiezen in de bieb 

● voorlezen aan zijn zusje 

● applaus geven en zingend lezen 

● het antwoord is nee maar ik ben het wel van plan 

1-meting Aquamarijn: 

● versch. boeken 

● samen lezen 

● voorlezen en taalspelletjes 

 
 

● Na de pilot hebben de kinderen evenveel aansporing nodig om te gaan lezen en ondernemen ouders 

ongeveer evenveel om het leesplezier van hun kind te vergroten. Ze proberen hun kinderen te stimuleren door geschikte 

boeken uit te zoeken en samen te lezen. 
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Vraag: Vindt uw kind lezen leuk? 

 

● De ouders schatten het leesplezier van hun kinderen nog hetzelfde in als voor de pilot 

 

Vraag: Vindt uw kind Makkelijk Lezen Plein boeken (Makkie boeken) leuk? 

 

 

Vraag: Vindt uw kind gesproken boeken leuk? 

 

 

● Na de pilot denkt 80% van de ouders dat hun kind Makkelijk Lezen Plein boeken leuk vindt en driekwart 

denkt dat hun kind gesproken boeken leuk vindt 
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Materialen 

 

Vraag: Bent u bekend met…? (naar Superboek is niet gevraagd in de 0-meting) 

 

● De kennis van de materialen is sterk toegenomen: voor de pilot kende een kwart Makkelijk Lezen Plein 

boeken en een derde gesproken boeken. Na de pilot kent bijna de helft Makkelijk Lezen Plein boeken en meer dan 90% 

gesproken boeken. Driekwart kent de site van Superboek. 

 

 

Vraag: Bent u van plan om in de toekomst samen met uw kind gesproken boeken via de 

website superboek.nl te gaan zoeken? 

 

● Driekwart van de ouders is van plan om in de komende tijd samen met hun kind gesproken boeken te gaan 

zoeken via de site van Superboek 
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Vraag: Bent u van plan om in de toekomst samen met uw kind luister- en meeleesboeken via de 

website yoleo.nl te gaan zoeken? 

 

● Ruim de helft van de ouders is van plan om in de komende tijd samen met hun kind luister- en 

meeleesboeken te gaan zoeken via de site van Yoleo. Een derde weet het niet. Dit zijn waarschijnlijk ouders van wie de 

kinderen op school niet gewerkt hebben met Yoleo vanwege de beperkte licentie 
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Pilot 

Vraag: Heeft u ideeën over wat ervoor zou kunnen zorgen dat uw kind meer plezier in lezen zou 

krijgen? (alleen in 0-meting) 

Sprankel: 

● meer plaatjes erbij 

● nee 

● geen idee 

● A. wil graag lezen maar dat lukt haar moeilijk i.v.m. dyslexie 

● F. komt niet tot lezen. Hij kent de letters afzonderlijk maar kan ze niet aan elkaar plakken en 

er een woord mee lezen. 

● nee 

Aquamarijn: 

● Nee helaas... 

● lettertype; spannend; nieuws... 

● Nee... 

● op dit moment geen idee, heeft met dyslexie te maken 

● Goede leesboeken met heel veel plaatjes over natuur, medische onderwerpen, etc. 

 

● Weinig ouders hebben voorafgaand aan de pilot ideeën over hoe hun kind meer leesplezier zou kunnen krijgen. 
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Vraag: de school van uw kind heeft in de afgelopen tijd meegedaan aan de pilot “MLP en 

Aangepast Lezen in de Bibliotheek op school”. Bent u op de hoogte van deze pilot? 

 

● Ongeveer 70% van de ouders geeft aan dat ze op de hoogte zijn van de pilot 
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Vraag: Wat vond u van de pilot “MLP en Aangepast Lezen in de Bibliotheek op school”? 

 

 

 

Vraag: kunt u aangeven wat u goed en minder goed vond aan de pilot? 
 
Sprankel: 

● goed initiatief 

● goed om plezier in lezen te bevorderen, voor minder goed heb ik geen opmerkingen 

● informatie aan ouders te weinig. Leuke reacties van mijn kind op de aangeboden stof. 

● J. geeft aan dat de begeleiding fijn is. Jammer dat het nu is afgelopen. 

● moeilijk te zeggen, mijn zoon vertelt niks over school 

● M. vond het leuk met de mevrouw en de computer 

Aquamarijn: 

● Het is altijd goed om lezen op verschillende manieren aan te bieden. Wel hebben wij als ouder 

weinig mee gekregen van de pilot. Het is dus moeilijk om hier echt een menig over te hebben. 

● goed om zeker dyslectische kinderen te stimuleren werd leuk gebracht 

 
 

● Van de ouders die op de hoogte zijn vonden 9 van de 10 de pilot zinvol 

● In de toelichtingen geven de ouders vooral aan dat hun kind enthousiast was en dat ze het goed vinden dat 

lezen wordt gestimuleerd. Twee ouders geven aan dat ze wel wat meer informatie hadden willen hebben 
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7.3 Leerkrachten 

De 0-meting is ingevuld door 12 leerkrachten: 

● 5 van de Sprankel en 7 van de Aquamarijn 

 

De 1-meting is ingevuld door 11 leerkrachten: 

● 6 van de Sprankel en 6 van de Aquamarijn 

 

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) 

 

● Welke middelen zetten leerkrachten extra in voor zwakke lezers? Voor pilot verwees nog geen enkele leerkracht zwakke 

lezers naar gesproken boeken; na de pilot doet bijna de helft dat. 

● Ook geven leerkrachten na de pilot zwakke lezers vaker extra huiswerk en hebben ze speciale materialen voor zwakke 

lezers in de klas 

● Voor tutorlezen / maatjeslezen en voor extra begeleiding tijdens een bibliotheekbezoek is na de pilot juist wat minder 

aandacht 
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Leesplezier 

Vraag: In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? 

 

 

● De meeste leerkrachten denken dat zwakke lezers lezen meestal niet leuk vinden, voor de pilot was de helft het daarmee 

eens (en een derde was neutraal) en na de pilot zijn zelfs acht op de tien het daarmee eens (en een tiende neutraal). De 

leerkrachten lijken zich er na de pilot wel meer van bewust. 

● Dat zwakke lezers nooit leesplezier zullen krijgen, daarmee is geen enkele leerkracht het eens. Ook voor de pilot 

geloofden alle leerkrachten er al in dat zwakke lezers leesplezier kunnen hebben.  

 

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

toegenomen? 

 

 

● De meerderheid van de leerkrachten denkt dat het leesplezier van de zwakke lezers door de pilot is 

toegenomen. Op de Aquamarijn (regulier onderwijs) denken alle leerkrachten dat; op de Sprankel 4 van de 6. 
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Materialen uit de pilot 
 

Vraag: Bent u bekend met Makkelijk Lezen Plein boeken? 

 

 

Vraag: Bent u bekend met gesproken boeken / daisy-romspelers? 

 

 

  



 56 

Vraag: Bent u bekend met Stichting Aangepast Lezen? 

 

● De bekendheid met Makkelijk Lezen Plein boeken is hetzelfde gebleven na de pilot; de bekendheid met daisy-roms / 

gesproken boeken en met de Stichting Aangepast Lezen is wel iets toegenomen.  

● Het gebruik van Makkelijk Lezen Plein boeken door de leerkrachten is wel toegenomen na de pilot (van een derde naar 

bijna de helft) 

● Ook het gebruik van daisy-roms / gesproken boeken door de leerkrachten is toegenomen na de pilot (van een kwart naar 

bijna de helft) 

● Voor de pilot was er vooral bij de leerkrachten van de Aquamarijn (regulier onderwijs) onbekendheid met gesproken 

boeken / daisylezers. 3 van de 7 leerkrachten daar kenden gesproken boeken alleen van naam.  

● Na de pilot wordt duidelijk dat de leerkrachten van de Aquamarijn (regulier onderwijs) zowel Makkelijk Lezen Plein boeken 

als gesproken boeken vaker zelf gebruiken op school. 4 van de 5 leerkrachten hier gebruiken de middelen op school. De 

pilot lijkt dus beter aangeslagen te zijn op de Aquamarijn. 
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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 hebt gebruikt in de klas? 

● geen initiatief vanuit de leerling (1 leerling) 

● tijdgebrek onvoldoende kennis van de middelen 

 
 
● Na de pilot geeft ruim de helft van de leerkrachten aan dat ze de materialen uit de pilot zelf hebben ingezet in de klas en 

nog eens ruim een kwart heeft de materialen ingezet als een kind erom vroeg. Slechts een zesde (2 leerkrachten van de 

Sprankel) heeft de materialen niet ingezet. 

● De materialen zijn wel meer ingezet op de Aquamarijn (regulier onderwijs) dan op de Sprankel (speciaal onderwijs). Op de 

Aquamarijn hebben 4 van de 5 leerkrachten de middelen uit zichzelf ingezet, terwijl op de Sprankel maar 2 van de 6 dat 

gedaan hebben. 

 

Vraag: Welke middelen hebt u gebruikt bij u in de klas? 

 

● Welke materialen uit de pilot hebben de leerkrachten dan ingezet in de klas? Het gaat vooral om daisy-rom spelers en 

Makkelijk Lezen Plein boeken. De helft van de leerkrachten heeft (ook) Superboek en Yoleo ingezet. 
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Bibliotheek op school 

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

 

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

en vonden de meeste anderen het aanbod ‘voldoende’. Na de pilot geven alle leerkrachten een oordeel; de meesten 

vinden het aanbod voldoende of ruim voldoende en twee leerkrachten vinden dat er te weinig boeken voor zwakke lezers 

zijn. 

 

Vraag: Vindt u dat er in de bibliotheek op school genoeg andere middelen dan boeken voor 

zwakke lezers zijn? 

 

● Op de vraag (in de eenmeting) of er genoeg andere materialen dan boeken voor zwakke lezers op school aanwezig zijn, 

wordt wisselend gereageerd. De helft vindt het aanbod voldoende of ruim voldoen een kwart vindt juist dat er te weinig of 

veel te weinig aanbod is en de rest weet het niet. 
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Vraag: Denkt u dat het plaatsen van boeken met de voorkant naar voren (frontale plaatsing) 

ervoor heeft gezorgd dat zwakke lezers gemakkelijker een geschikt boek kunnen vinden in de 

bibliotheek op school? 

 

● De meerderheid schat in dat de kinderen gemakkelijker of veel gemakkelijker een geschikt boek kunnen vinden als de 

boeken met de voorkant naar voren staan (frontale plaatsing). 

 

  



 60 

 
Beoordeling pilot 

 

0-meting: 

Vraag: Vindt u het zinvol dat uw school meedoet aan de pilot Aangepast Lezen en MLP in de 

Bibliotheek op school? 

 

● De leerkrachten reageren vrij positief op de pilot. Op de Aquamarijn is men wel wat enthousiaster dan op de 

Sprankel. Op de Aquamarijn vindt iedereen de pilot zinvol of heel zinvol, terwijl op de Sprankel 2 van de 5 

leerkrachten het maar matig zinvol vinden. 

 

1-meting: 

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

op school? 

 

● De meeste leerkrachten (8) vonden de pilot zinvol of heel zinvol (één leerkracht is neutraal, één heeft geen mening en één 

leerkracht vond de pilot niet zinvol). 

● Op de Aquamarijn is men ook na de pilot enthousiaster. Hier vonden alle leerkrachten de pilot zinvol of heel zinvol, terwijl 

op de Sprankel 3 leerkrachten neutraal of negatief oordelen. 
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Vraag: Hebt u door de pilot nieuwe kennis opgedaan over materialen voor zwakke lezers? 

 

● Bijna alle leerkrachten geven aan dat ze door de pilot nieuwe kennis hebben opgedaan over zwakke lezers 
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Vraag: Denkt u dat uw school dankzij de pilot in de toekomst beter met zwakke lezers om kan 

gaan dan voorheen? 

 

Vraag: Ja, want... 
 
Sprankel: 

● meer materialen 

● ik weet dat nu nog niet 

● nu is er bij meerderen meer bekend en er is betere ondersteuning voor de zwakke lezers 

● ik weet nu welke materialen er meer in te zetten zijn. 

Aquamarijn: 

● kennis en materialen zijn aanwezig. 

● er is een breder aanbod, gesproken boeken spreken erg aan, leerkracht heeft zelf meer 

kennis opgedaan 

● ik kan ze beter verwijzen 

● wij kennen nu meer mogelijkheden om de kinderen op een leuke manier te begeleiden in het 

leesproces 

● er is weer een hulpmiddel bij gekomen wat zeer handig werkt. 

 

Vraag: Nee, want... 

 

Sprankel: 

● de transfer en communicatie was er niet of nauwelijks. Ik ben van mening dat het beter 

gewerkt had als de lijntjes korter waren geweest 

● te weinig verdieping en ontbrekende doorgaande lijn 

 

● Bijna alle leerkrachten denken dat de school dankzij de pilot in de toekomst beter met zwakke lezers om kan gaan dan 

voorheen. Ze vinden het vooral positief dat ze meer kennis hebben opgedaan en dat er meer geschikte materialen 

beschikbaar zijn gekomen. 
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Vraag: Vindt u dat tijdens de pilot de juiste middelen voor zwakke lezers ter beschikking zijn 

gekomen op school? Of hebt u nog behoefte aan andere middelen voor zwakke lezers? 

Aquamarijn: 

● ik weet niet welke andere middelen er evt. aanwezig kunnen zijn of ingezet kan worden. de 

middelen die aangeboden zijn kunnen goed ingezet worden op school. 

● Ik zou graag nog wat meer boeken voor zwakke/tempo lezers in de klas willen hebben. Het 

MLP is niet in de buurt van de klas, ik heb geen overzicht of de kinderen daar boeken van 

lenen, en welke, dus zou ik graag daar meer zicht op hebben, en t liefst een aantal boeken in 

de klas hebben. 

● ja en het aanbod moet niet te ruim worden. 

● ik vind dat er genoeg middelen zijn, maar ik ben maar alleen. Ik heb niet genoeg tijd om alle 

kinderen te geven wat ze nodig hebben op dit gebied. Ook zullen ouders thuis moeten 

oefenen met hun kinderen, wat naar mijn gevoel minimaal wordt gedaan. 

● prima 

Sprankel: 

● ja juiste middelen 

● de daisyspeler was erg in trek, jammer dat er maar 1 was in de hele groep. er waren meer 

kinderen die er vaker op wilden. 

● is goed zo 

● Ik heb er geen zicht op omdat ik niet bij de presentatie was en er weinig uitwisseling was. 

● de middelen zijn geschikt, de implementatie is lastig 

● Ik denk dat het aangebodene zeker bevorderend kan werken om het leesplezier te vergroten. 

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

● dat je kinderen enthousiast en aan het lezen krijgt en leesplezier bevordert. 

● Leesplezier bevorderen bij de kinderen, door op een andere manier/met andere materialen 

met lezen bezig te zijn. 

● de lift in leesplezier die de kinderen kregen 

● Kinderen worden op een positieve manier gestimuleerd om te gaan lezen. Er worden 

handvatten gegeven hoe wij zwakke lezers beter kunnen begeleiden met een uitgebreider 

aanbod dan wij in de klas bieden. 

● Dat de kinderen heel enthousiast zijn !!! 

Sprankel: 

● aanbod van diverse materialen 

● de kinderen konden er voor een groot deel zelfstandig mee aan de slag 

● Het is heel laagdrempelig, praktisch en snel toe te passen. 

● daisy-speler 

● extra aandacht voor de zwakke lezers aangeboden door een specialist ontlasting van de 

leerkracht met toch positief resultaat bij de kinderen (leesplezier) ook van ouders vernomen 

● kennismaken met nieuwe materialen die door leerkrachten ingezet kunnen worden voor 

zwakke lezers. 
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Vraag: Hebt u nog tips of verbeterpunten voor de pilot Aangepast Lezen en MLP in de 
Bibliotheek op school? 
 
Aquamarijn: 

● wellicht is het een idee om alle of andere zwakke lezers wegwijs te maken in de 

mogelijkheden die er zijn. informatie in de nieuwsbrief van onze school zodat ouders en 

kinderen op de hoogte worden gesteld. 

● zie notities van Wendie 

● Graag meer informatie tussendoor, ook wat met ouders wordt besproken zodat wij ouders hier 

eventueel ook op kunnen aanspreken. 

● aanvulling, de juffen meer sturing geven. 

 

Sprankel: 

● doordat de kinderen zelfstandig aan de slag konden heb ik contact met leesconsulent niet 

gemist. Kinderen gaven steeds zelf aan dat ze gebruik wilden maken van de middelen, 

daarom hoefde ik zelf niets in te zetten. 

● al genoemd 

● meer middelen gerichte instructie van de middelen en frequenter 

● meer contact de leerkrachten. 

 
● De leerkrachten zijn over het algemeen positief over de beschikbare materialen voor zwakke lezers, maar 

uiten soms onzekerheid over hoe ze die goed zouden kunnen inzetten in de klas. 
● Ze zijn erg positief over de materialen en hoe die het leesplezier van de zwakke lezers vergroot hebben. 

Sommige leerkrachten geven aan dat ze meer behoefte aan informatie / sturing hebben. 

 
 
 
Vraag: Aan het begin van de pilot heeft de leesconsulent een presentatie gegeven over de 

inhoud van de pilot en de materialen die gebruikt zouden gaan worden. Hoe zinvol vond u die 

presentatie? 

 

● Driekwart van de leerkrachten vond de presentatie van de leesconsulent over de inhoud van de pilot en de materialen die 

gebruikt zouden gaan worden zinvol of heel zinvol. Een kwart weet het niet. 
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Vraag: Hoe denkt u dat de presentatie aan de leerkrachten van een school het beste zou 

kunnen plaatsvinden? 

 

● Als de leerkrachten gevraagd wordt hoe de presentatie van de pilot aan de leerkrachten het beste zou kunnen 

plaatsvinden, dan heeft de grootste groep (bijna de helft) een voorkeur voor elke week een korte introductie van het soort 

materialen dat die week bij de kinderen behandeld wordt: de meest intensieve variant. 
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