
• Pijler 4 – Belang van de juiste boekkeuze
Elk kind krijgt leesadvies op maat en wordt dus geholpen bij het kiezen van een boek.
Door het boekenaanbod van de schoolbibliotheek kunnen allerhande – en ook de
soms ietwat eigenaardige – wensen van kinderen (bijvoorbeeld: ik wil een boek dat ik
in één keer kan uitlezen) ingewilligd worden. Graag lezen is immers nauw verbonden
met een bewuste boekkeuze.

• Pijler 5 – Praten over boeken
Kinderen noteren welke boeken ze lezen. Ze beantwoorden ook een aantal vraagjes.
Aan de hand hiervan stellen kinderen zelf boeken voor in de klassikale praatrondes.
Dat geldt voor alle kinderen, waardoor er in elke klas een gevarieerd aanbod wordt
voorgesteld. De specifieke aanpak van de voorstelling verschilt van klas tot klas. We
merken dat kinderen hierdoor onderling ook op vrije momenten vaak over boeken
praten. 
Zo’n twee keer per jaar kiest elk kind een boek dat ze wat uitgebreider willen voorstel-
len. De ervaring leert ons dat die boeken enorm populair worden. Het spreekt voor
zich dat de juiste boekkeuze, maar ook het aanbod van de schoolbibliotheek, een
belangrijk aandeel hebben in het feit dat kinderen spontaan praten over de boeken die
ze gelezen hebben.
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#BOOK: Een boekenclub voor leesattitude, leesbegrip en
sociaal-emotioneel leren voor leerlingen in het speciaal
basisonderwijs

1. Inleiding

Leesgedrag en sociaal-emotionele competenties zijn twee essentiële vaardigheden voor
het schoolsucces van jongeren (UNESCO 2005; EU 2007, 2012; Inspectie van het
Onderwijs 2014). In het bijzonder is de transitie van primair onderwijs naar secundair
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onderwijs hierin een cruciale fase. Enerzijds blijkt uit onderzoek dat de overgang naar
het secundair onderwijs gepaard gaat met een sterke daling in de leesattitude van leer-
lingen (Lenters 2006; Unrau & Schlackman 2006; McKenna et al. 2012). Anderzijds
worden in het secundair onderwijs veel hogere eisen gesteld aan de sociaal-emotione-
le competenties van leerlingen (Rhodes et al. 2004; Durlak et al. 2011). Kinderen in
het laatste jaar van het speciaal basisonderwijs vertonen vaak kwetsbaarheden op deze
twee terreinen (Heesters e.a. 2007; PO-Raad 2013). Doel van ons project was derhal-
ve leerlingen in het laatste jaar van het speciaal basisonderwijs robuuster maken in
zowel hun leesgedrag en leesbegrip als in hun sociaal-emotionele vaardigheden en hier-
mee de sprong naar het secundair onderwijs vergemakkelijken.

2. Achtergrond

Ruim vijf jaar geleden zijn de Universiteit van Amsterdam en het IWAL een samen-
werking aangegaan met het Hunter College in New York om een succesvol boeken-
clubprogramma (bibliotherapie) dat in New York ontwikkeld was (Polleck 2007;
2011) te vertalen naar en aan te passen aan de Nederlandse situatie. Het project heeft
de naam #BOOK gekregen. Doel van het project was om bij te dragen aan een posi-
tievere leesattitude, aan een grotere motivatie om te lezen, aan beter leesbegrip en aan
het gebruik van literatuur ter bevordering van de persoonlijke ontplooiing.

Deze leestraining is gericht op:

1. het stimuleren van leesattitude en -motivatie, (1) door literatuur in te zetten als mid-
del voor persoonlijke groei, los van schoolse leerdoelen, en (2) door te lezen en lite-
ratuur te bediscussiëren met leeftijdsgenoten;

2. het verbeteren van begrijpend lezen, door processen zoals ‘co-constructie van de bete-
kenis van tekst’, ‘het bediscussiëren van tekstinterpretaties’ en ‘het koppelen van de
tekstinhouden aan persoonlijke ervaringen’;

3. het gebruik van literatuur ter bevordering van zelfreflectie en sociaal-emotioneel leren,
door teksten te lezen die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en door
de thematiek te bediscussiëren en te koppelen aan hun dagelijkse leven (op die
manier kunnen persoonlijke ervaringen, problemen en zorgen besproken worden).

In eerder onderzoek hebben we de effectiviteit van deze methode aangetoond voor
leerlingen die afkomstig zijn uit buurten met een lage sociaaleconomische status (SES)
en les volgen in de brugklas van het vmbo. Uit evaluatiestudies bleek #BOOK positie-
ve effecten te hebben op ‘leesattitude’, ‘leesmotivatie’ en ‘sociaal-emotionele compe-
tenties’ van leerlingen (Stoop e.a. 2015a; Tijms, Stoop & Polleck 2016). Tevens is een
protocol ontwikkeld om #BOOK uit te voeren op school. Dit is uitgegeven door de
Nederlandse Stichting Lezen (Stoop e.a. 2015b).
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Met als uitgangspunt de in de inleiding geschetste uitdagingen hebben we het afgelo-
pen schooljaar, op een school voor speciaal (buitengewoon) basisonderwijs in Breda,
een aangepaste versie van #BOOK uitgevoerd en geëvalueerd. 

3. De training

De training #BOOK wordt wekelijks gegeven in groepen van 5 tot 7 leerlingen. Zij
lezen gedurende de week uit hetzelfde boek. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten dis-
cussiëren ze over de thematiek van het boek en over hoe het verhaal en de personages
aansluiten bij hun eigen ervaringen.

Door boeken te lezen en door erover te praten tijdens de bijeenkomsten van de trai-
ning kunnen jongeren:

• zich leren identificeren met een karakter; 
• leren om de betekenis en interpretaties van een tekst te construeren; 
• inzicht krijgen in en discussiëren over een problematiek die hen raakt; 
• nieuwe normen en waarden opdoen; 
• bewustzijn verkrijgen dat anderen met dezelfde problematiek te maken hebben; 
• verschillende oplossingsmogelijkheden hiervoor opdoen. 

Jongeren doen dus op een positieve, betekenisvolle en persoonlijke wijze ervaring op
met lezen (Polleck 2010). De boeken die gelezen worden, zijn zorgvuldig geselecteerd
en sluiten aan bij de zorgen en problemen waarmee de leerlingen in hun dagelijkse
leven te maken krijgen. Ook is bij de selectie van de boeken rekening gehouden met
de woordenschat en het leesniveau van de leerlingen (Stoop et al. 2015a: 20).

4. Uitkomsten

Aan het project hebben in totaal 18 leerlingen deelgenomen, onderverdeeld in vier
groepen. Ze hebben gedurende een periode van ongeveer vijf maanden wekelijks de
#BOOK-training gevolgd.

De resultaten van de training laten positieve effecten van #BOOK zien. Uit de exit-vra-
genlijst, na afloop, kwam naar voren dat er tijdens #BOOK een veilige omgeving was
waarin de leerlingen zich op hun gemak voelden om alles te kunnen zeggen. Tevens
geeft 61% van de leerlingen aan zich nu beter te kunnen inleven in de meningen, de
opvattingen en in het gedrag van anderen en blijkt meer dan de helft na #BOOKmeer
plezier in lezen te ervaren. De leerlingen gaven aan dat ze het erg prettig vinden om
met elkaar over boeken te kunnen praten en konden gebeurtenissen uit het boek goed
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koppelen aan hun eigen leven. Met betrekking tot leesbegrip gaf 28% na afloop aan
beter te begrijpen wat hij/zij leest; 44% gaf aan meer woorden te kennen. Tot slot
vindt een grote meerderheid (83%) van de leerlingen invoering van #BOOK in het
speciaal basisonderwijs waardevol.

5. Conclusie

De resultaten van dit project zijn positief en sluiten aan bij eerder, uitgebreid evalua-
tieonderzoek in het eerste jaar van het vmbo. Hierbij is wel de kanttekening te plaat-
sen dat het een kleine groep leerlingen betrof en niet een systematisch onderzoek met
een controlegroep. Het is goed om in vervolgonderzoek op een meer uitgebreide en
meer gecontroleerde wijze de werkzaamheid binnen het speciaal onderwijs te gaan eva-
lueren. Desondanks zijn de ervaringen van de leerlingen en de school positief en lijkt
het erop dat deze vorm van een boekenclub, die oorspronkelijk voor de onderbouw
van het vmbo ontwikkeld is, ook in het laatste jaar van het speciaal (buitengewoon)
basisonderwijs succesvol kan worden ingezet.
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