De aarzelende lezer
over de streep
WETENSCHAPPELIJK CONGRES STICHTING LEZEN
8 NOVEMBER 2012
IN PAKHUIS DE ZWIJGER IN AMSTERDAM

THEMA
Lezen leren (waarderen) verloopt niet altijd gladjes, laat staan vanzelf. De conferentie De aarzelende
lezer over de streep zoomt in op factoren die voor het realiseren van een goede leesontwikkeling van
groot belang zijn – en daarmee ook op factoren die daarvoor een barrière kunnen vormen.
Het gaat niet alleen om bijvoorbeeld specifieke lees- en leerproblemen die zich bij het ‘gewone’ lezen
en het literaire lezen kunnen voordoen. Ook nieuwe ontwikkelingen in het leesdomein, zoals medialisering en digitalisering, en nieuwe dimensies van het lezen in wetenschappelijk opzicht, zoals hersenonderzoek, komen aan de orde. Drie nauw verwante thema’s komen aan bod.
Leesvaardigheid vormt de basis van een geslaagd leesproces. Lezers maken zich leesprocessen
en -strategieën eigen, ontwikkelen motorische en geheugenvaardigheden, en leren betekenis op te
bouwen als het resultaat van de interactie tussen tekst en lezer. Hier komen de consequenties van
zwakke leesvaardigheid en de invloed van hersenontwikkeling op leesvaardigheid (en vice versa) aan
de orde.
Wie voldoende leesvaardig is, kan opgaan in een tekst en ervaren deel uit te maken van de in
die tekst opgeroepen wereld (leesbeleving). Het is een ervaring die voldoening geeft en daardoor
een gunstig effect heeft op de leesmotivatie. Niet elke lezer is zomaar in staat tot belevend lezen.
Hoe kunnen barrières overwonnen worden?
Bij leessocialisatie gaat het om de ontwikkeling van de lezende persoon in relatie tot en interactie
met zijn of haar omgeving. De leesomgeving bepaalt mede of een lezer uitgroeit tot een gemotiveerde lezer, een aarzelende lezer of zelfs helemaal met lezen stopt. De vraag hoe een aarzelende
lezer over de streep kan worden getrokken staat hier centraal. De leesopvoeding thuis en op school
in samenwerking met de bibliotheek zijn hierbij uitgangspunt.

PLENAIRE LEZINGEN
Mark Mieras | Mensen zijn verhalenvertellers
Leren lezen is voor de hersenen een complex, subtiel en ingrijpend proces. Nieuwe neurale wegen
moeten worden aangelegd. Hersencellen doen dat het meest effectief wanneer de aandacht niet bij
de letters, maar bij het verhaal wordt gelegd. Betekenis prikkelt onze hersenontwikkeling het meest.
En verhalen zijn extreem betekenisvol voor onze hersenen. Mensen zijn verhalenvertellers.
Mia Stokmans | Lezen in onze steeds veranderende samenleving: noodzaak en stimulering
Praten over de inhoud van boeken (juist buiten school en in het ouderlijke milieu) heeft belangrijke
positieve effecten. Bij deze gesprekken wordt ingegaan op wat een lezer zelf van het boek vindt,
welke herinneringen het gelezene oproept, en of de lezer zich kan vinden in de beslissingen van de
hoofdpersoon. Deze discussies, die vooral ingaan op inlevings- en belevingsaspecten van het lezen,
zijn de motor achter de positieve effecten die het lezen van fictie heeft voor leesvaardigheid, schoolsucces en burgerschapcompetenties.

Thoni Houtveen | Hoe ziet goed leesonderwijs eruit?
In werkboekjes voor aanvankelijk lezen zijn doorgaans veel taken opgenomen die niet leiden tot het
leren lezen. In de voortgezet leesmethodes gaat veel aandacht uit naar het lezen van losse woordrijtjes. Dit gaat ten koste van het lezen van tekst. Zwakke lezers komen hier nauwelijks aan toe. Vloeiend lezen kun je alleen maar leren door heel veel tekst te lezen. In deze lezing wordt ingegaan op de
componenten die goed leesonderwijs zou moeten bevatten.
Sari Sulkunen | Presentation of the High Level Group report
Een op de vijf 15-jarigen en 75 miljoen volwassenen in Europa zijn onvoldoende lees- en schrijfvaardig. Een groep deskundigen onder voorzitterschap van HKH prinses Laurentien heeft onlangs aanbevelingen geformuleerd om de alfabetiseringscrisis aan te pakken en laaggeletterdheid te bestrijden.
In de presentatie worden deze aanbevelingen toegelicht.

DEELSESSIES
RONDE I | LEESSOCIALISATIE
Kees Broekhof en Frank Huysmans
A | Monitor de Bibliotheek op School - opbrengstgericht werken aan de samenwerking tussen
bibliotheek en onderwijs
De Monitor de Bibliotheek op School is bedoeld om de samenwerking tussen bibliotheek en school
te optimaliseren op basis van cijfermatige gegevens. De monitor bestaat uit digitale vragenlijsten die
via het internet worden afgenomen bij leerlingen, leerkrachten en leesconsulenten (bibliothecarissen
in de school). In deze presentatie worden uitkomsten van de eerste landelijke meting uitgewerkt.
Erna van Koeven, Anneke Smits
B | Opbrengstgericht leesonderwijs
Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten die in hun klas een positieve leescultuur vormgeven betere
leesresultaten bereiken. Maar de meeste leerkrachten zien zelf die verbinding niet. Sterker nog, uit
praktijkonderzoeken van studenten weten we dat leerkrachten zonder scrupules vertellen dat ze zelf
nooit lezen. Vanuit die ervaringen als lerarenopleider hebben we leerkrachten die de Master-opleiding
Special Educational Needs volgen een vragenlijst voorgelegd over hun eigen lezersidentiteit. In deze
bijdrage de resultaten.
RONDE II | LEESVAARDIGHEID
Linda van Leijenhorst
C | Het lezende brein
Welke cognitieve processen zijn nodig om goed begrijpend te lezen en hoe maakt ons brein dit mogelijk? Onlangs is met functionele MRI onderzocht welke hersengebieden betrokken zijn bij het vormen
van een coherente mentale representatie van een tekst, een belangrijke voorwaarde voor leesbegrip.
In deze lezing worden de resultaten van recent onderzoek naar de relatie tussen de ontwikkeling van
de hersenen en de ontwikkeling van begrijpend lezen gepresenteerd.

Patrick Snellings
D | Moet de schildpad toch een haas worden? Het belang van vlot lezen voor zwakke lezers
In het onderwijs blijven zwakke lezers niet alleen achter bij de taalvakken, met het verwerken van
teksten bij de zaakvakken hebben ze ook moeite. Om goed te functioneren in de maatschappij is
het van belang dat teksten zoals handleidingen en instructies goed en vlot gelezen kunnen worden.
Zwakke lezers verliezen niet alleen de motivatie om te lezen, maar leesachterstand leidt ook tot stress
en onzekerheid. Deze bijdrage verkent recente inzichten in het leesproces van zwakke lezers en
nieuwe manieren om het leesproces te verbeteren.
RONDE III | LEESBELEVING
Anny Hermans-Franssen
E | Lezen wat er (niet) staat. Over autisme en leesbegrip
Het specifieke cognitieve profiel van leerlingen met autisme kan worden samengevat als problemen
met de integratie van informatie en met het flexibel gebruiken van deze informatie. Het begrijpen van
teksten wordt daardoor belemmerd. Leerlingen met autisme maken onvoldoende gebruik van de context van zin of tekst, ze sturen hun leesgedrag nauwelijks en ze kunnen zich niet goed verplaatsen in
de belevingswereld van anderen. In een aangepaste onderwijsleersituatie kunnen we tegemoet
komen aan hun specifieke leerbehoeften.
Frank Hakemulder
F | Op zoek naar de verloren lezer
Twijfelende lezers hebben een ervaring nodig die hen ervan overtuigt dat lezen plezierig en involverend kan zijn. Velen van u kennen ongetwijfeld het gevoel ‘verloren’ te zijn in een boek en herkennen
dat ook als een belangrijke stimulans om telkens weer een boek te pakken, op zoek naar weer zo’n
intense ervaring. Deze bijdrage gaat over de kenmerken van pakkende verhalen. Hoe moet een verhaal geschreven zijn om twijfelende lezers te winnen voor het lezen?
RONDE IV | LEESSOCIALISATIE
Natascha Notten
G | Over ouders en leesopvoeding
Hoe geven ouders richting aan media-opvoeding en wat zijn daar de gevolgen van voor kinderen?
Deze lezing zoomt in op de factoren die hierbij een rol spelen: welk voorbeeld geven de ouders zelf,
waar bestaat het media-aanbod uit en hoe begeleiden ouders hun kinderen op het gebied van media?
Aan de hand van haar onderzoek wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor professionals die werken aan leesbevordering.
Sidney Vollmer en Niels Bakker
H | Fysiek of digitaal?
Zijn digitale media een bedreiging voor het (leren) lezen? Of versterken ze juist de leescultuur? Stichting Lezen monitort sinds twee jaar het digitale leesgedrag van de Nederlandse bevolking in het consumentenonderzoek van de Stichting Marktonderzoek Boekenvak. Wie zijn de voorlopers
in het digitale lezen? Welke apparaten bieden de beste leeservaring? In deze bijdrage worden de belangrijkste resultaten besproken.
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8 NOVEMBER 2012
Dit wetenschappelijk congres zoomt in op de factoren
die voor een goede leesontwikkeling van belang zijn.
Voor het volledige programma zie: www.lezen.nl.
VOOR WIE?
Wetenschappers, beleidsmakers, mensen uit het onderwijs,
de bibliotheek en het boekenvak.

LOCATIE
Het congres vindt plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam,
Piet Heinkade 179 1019 HC, telefoon: 020 788 44 44
Voor routebeschrijving: www.dezwijger.nl
MEER INFORMATIE
Op www.congres.lezen.nl vindt u informatie over het programma, sprekers
en aanmeldprocedure. Ook kunt u contact opnemen met Stichting Lezen,
Roos Wolters, rwolters@lezen.nl en
Desirée van der Zander, dvanderzander@lezen.nl,
telefoon: 020 623 05 66

In samenwerking met

ontwerp

KOSTEN
De deelnamekosten bedragen:
Deelnemer: € 150,Student: € 50,- (kopie collegekaart meesturen)
Inclusief koffie, thee, lunch en informatiepakket.
N.a.v. het congres zal een publicatie verschijnen met bijdragen van de sprekers.
Per adres zal 1 exemplaar medio 2013 worden toegezonden.
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AANMELDEN
Tot 1 november kunt u zich opgeven via onze site www.congres.lezen.nl.
Daar vindt u onder inschrijven een inschrijfformulier.

