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Actieonderzoek als stimulans voor een positieve 
leesattitude bij studenten uit de lerarenopleiding

1. Aanleiding van het onderzoek

Uit de PISA- (2009) en PIRLS (2006)-onderzoeken is duidelijk geworden dat het niet
goed zit met de leesattitude van onze kinderen en jongeren. Vlaamse scholieren lezen
goed, maar blijkbaar doen ze het niet graag. Leerkrachten spelen een belangrijke rol in
het doorgeven van een positieve leesattitude aan hun leerlingen. Daarom onderzoeken
we hoe er binnen de lerarenopleiding op een innovatieve manier kan worden gewerkt
aan een betere leesattitude. Dit driejarig onderzoek volgt in de eerste plaats studenten
Lerarenopleiding ‘Kleuteronderwijs’, ‘Lager Onderwijs’ en ‘Secundair Onderwijs’ van
de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen die in het academiejaar 2012-2013 aan
hun opleiding zijn begonnen.

2. Doelstellingen van het onderzoek

We formuleerden volgende onderzoeksvragen: 

1. Hoe is het gesteld met de leesattitude van aspirant-leerkrachten (kleuter, lager of
secundair) en is er een evolutie merkbaar tijdens hun opleiding (nulmeting jaar 1
en opvolging jaar 2 en jaar 3)? 

2. Is er een samenhang tussen ‘gender’, ‘keuze lerarenopleiding’, ‘inschatting leesvaar-
digheid’, ‘leesgedrag’ en ‘leesattitude’ en kunnen we op basis van deze factoren
lees(attitude)profielen van de aspirant-leerkrachten samenstellen?  

3. Hebben actieonderzoek en participatieve leesacties (in combinatie met een
bestaand curriculum) een effect op de leesattitude van aspirant-leerkrachten?

Op basis van literatuurstudie wordt een conceptueel kader ontwikkeld dat als basis
dient voor drie schriftelijke bevragingen en voor focusgroepgesprekken (onderzoeks-
vraag 1). De data worden verder statistisch geëxploreerd en via clustering worden lee-
sprofielen in kaart gebracht (onderzoeksvraag 2). Actieonderzoek wordt ingezet en er
worden leesattitudeversterkende acties ontwikkeld en uitgevoerd, gebaseerd op actueel
motivatie-/participatieonderzoek (onderzoeksvraag 3).
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3. Kader

We kiezen ervoor om de leesattitude voornamelijk te beïnvloeden via leesmotivatie.
De kern van leesbevordering is lezen in een brede zin. In een wereld waarin globalise-
ring, digitalisering en mediatisering inherent verweven zijn met de dagelijkse realiteit,
kan lezen zich niet meer beperken tot boeken. Lezen kent een brede waaier aan varia-
ties, afhankelijk van onder andere ‘taal’, ‘tekst’ en ‘drager’ (De Wit & Esmans 2006).
Deze invulling van lezen kan nog het best worden omschreven als multiliteracy.

Hoewel Guthrie (McRae & Guthrie 2009) zich concentreert op het lezen van infor-
matieve teksten en wij kiezen voor een meervoudige geletterdheid, zijn veel van zijn
strategieën transfereerbaar. Zijn concept oriented reading instruction onderscheidt vijf
factoren: 

a. levensechte ervaringen om de intrinsieke motivatie te bevorderen; 
b. vrije keuze van teksten om een gevoel van autonomie te creëren; 
c. succes om zelfefficiëntie te vergroten; 
d. samenwerking om sociale motivatie te verhogen; 
e. kennisdoelen stellen om meesterschap te bereiken.

Bovendien wordt in recent onderzoek naar strategieën die de autonome leesmotivatie
van leerlingen kunnen bevorderen, ‘autonomieondersteuning’ (bijvoorbeeld: ‘keuzes
bieden tussen verschillende leesmaterialen’, ‘inspelen op de interesses van de leerlin-
gen’, ‘aangeven waarom bepaalde leeractiviteiten belangrijk zijn’) vooropgesteld als een
belangrijke promotiestrategie, naast ‘structuur’, ‘betrokkenheid van de omgeving’ en
‘voorlezen’ (De Naeghel 2012).

De motor van groei is volgens de zelfdeterminatietheorie gebaseerd op drie fundamen-
tele basisbehoeften: ‘autonomie’ (optiekeuze, actiekeuze, etc.), ‘relationele verbonden-
heid’ en ‘competentie’ (beheersing van de taak) (Vansteenkiste, Ryan & Deci 2008).
Willen we de leesattitude van onze studenten bevorderen, dan moeten we rekening
houden met deze behoeften/voorwaarden. 

4. Actieonderzoek

Actieonderzoek sluit als methodologie rechtstreeks aan bij bovenstaande principes.
Het is een agogisch instrument voor systematische reflectie en verandering (Ponte
2002). Het gaat hier om een contextgebonden analyse van de eigen leesattitude, waar-
bij de studenten niet louter als passieve deelnemers in de onderzoeksopzet beschouwd
worden. Ze vormen een belangrijke informatiebron als gelijkwaardige partners, die
deskundigheid bezitten als betrokken doelgroep. 
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De studenten worden aangestuurd om eerst zelf hun eigen leesattitude te onderzoe-
ken, te exploreren, te beschrijven en kritisch te bekijken (1). Op basis van deze analy-
se formuleren ze, in groep, drie hoofdproblemen waar ze op stoten, in de vorm van
onderzoeksvragen (2). Het beantwoorden van deze onderzoeksvragen verloopt via
brainstorming, het raadplegen van vakliteratuur en reflectie (2). Vervolgens ontwerpen
we gezamenlijk een actieplan (3) om de gevonden suggesties om de leesattitude bij te
sturen uit te proberen. Deze acties worden doorgevoerd en vervolgens gezamenlijk
geëvalueerd (4).

5. Verloop

In de praktijk werden twee actiegroepjes opgestart: één groepje studenten lager onder-
wijs en kleuteronderwijs overlegt op vrijwillige basis en een tweede groepje studenten
secundair onderwijs Nederlands doet hetzelfde in het kader van een opleidingsonder-
deel.

In een eerste fase probeerden de studenten zicht te krijgen op hun eigen leesattitude
door hun leesmotivatie te situeren in onderstaande roos. 

Figuur 1: Roos ten behoeve van situering van de leesmotivatie.

Vervolgens achterhalen de studenten wat ze graag zouden willen veranderen aan hun
leesgedrag en op welke problemen ze hierbij stoten. Na een selectie formuleren ze die
in de vorm van onderzoeksvragen. De studenten beantwoorden deze vragen eerst
intuïtief in brainstormsessies via doorschuifsystemen. Een reflectiefase zorgt daarna
voor afbakening en structuur. Daarna duiken ze de bibliotheek in om secundaire lite-
ratuur te raadplegen die een mogelijk antwoord kan bieden. In een daaropvolgend
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overleg leggen de studenten aan elkaar uit wat ze gevonden hebben. Via systematische
reflectie met ondersteuning van de lectoren komen ze uiteindelijk tot een aantal con-
crete acties. Ze houden hierbij in het achterhoofd dat deze acties niet alleen voor zich-
zelf, maar ook voor hun medestudenten bedoeld zijn. Er volgt ook een reflectiefase na
een interventie (een leesevenement op school).

6. Resultaten 

De problemen in verband met de eigen leesattitude die het ene groepje benoemde,
konden uiteindelijk herleid worden tot: 

a. tijdsgebrek;
b. een gebrekkige kennis van het aanbod;
c. een gebrek aan motivatie bij saaie verwerkingsopdrachten. 

De drie onderzoeksvragen van het andere groepje luidden: 

a. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we meer klassiekers lezen?
b. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we meer interesse krijgen voor verschillende
genres?

c. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we meer tijd vinden om te lezen?

De studenten kwamen uiteindelijk tot een hele reeks van mogelijke acties om veran-
dering te brengen in deze situatie. Om een uiteindelijke selectie te maken van projec-
ten die weerhouden werden, brachten we de twee actiegroepjes samen. De studenten
kunnen zo over de opleidingen heen met elkaar samenwerken aan een project dat
onder andere deel kan uitmaken van hun eigen afstudeeropdracht. 
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