
Leesoffensief tegen laaggeletterdheid  

Door Ellen van Gaalen (bron: dagblad de Limburger 13-10-2020) 

Jongeren moeten weer goed kunnen lezen als ze van school komen en docenten hebben 
meer kennis nodig van hoe ze kinderen met plezier aan het lezen krijgen.  

Met een Leesoffensief slaan onderwijs, bibliotheken en leesorganisaties de handen ineen om 
laaggeletterdheid terug te dringen.  

Biografieën van voetballers toestaan op de boekenlijsten, uitjes naar bibliotheken, verhuizing 
van boeken naar de scholen.  

Leesmotivatie 

Alle projecten ten spijt, het lukt maar niet om jongeren meer aan het lezen te krijgen én om te 
zorgen dat ze het leuk vinden. Sterker, de leesprestaties van met name vmbo’ers, mbo’ers 
en jongens nemen verder af. Om van leesmotivatie nog maar niet te spreken.  

Vandaag krijgen ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven een manifest aangeboden, 
waarin onderwijsorganisaties en leespartijen pleiten voor beterschap. Zij vinden dat er nu 
écht iets moet gebeuren om het aantal laaggeletterden (2,5 miljoen) in Nederland terug te 
dringen.  

Voor een belangrijk deel kijken de aanbieders van het manifest naar het onderwijs. Want 
daar wordt de basis gelegd voor het lezen. „Aan het einde van de basisschool is bij de 
meeste leerlingen het niveau nog wel op peil, maar op de middelbare school is een grote 
groep die het niet genoeg bijhoudt”, verklaart Gerlien van Dalen, voorzitter van de 
Leescoalitie.  

Andere vakken 

De Leescoalitie ziet dat het moeizaam verandert. Het zou bijvoorbeeld helpen om niet alleen 
bij Nederlands tijd te steken in lezen. „Veel taalontwikkeling gebeurt juist bij die andere 
vakken. Dat zou meer een eenheid moeten worden. In het voortgezet onderwijs is het lees-
onderwijs lastig te organiseren, omdat je zoveel vakken hebt”, verklaart Gerdineke van 
Silfhout, adviseur bij leerplanontwikkelaar SLO, die het manifest steunt. Het helpt om aan 
een thema te werken, daarover teksten te lezen en te schrijven, nieuwe woorden te leren.  

Het is volgens de Leescoalitie ook belangrijk om in elke school een goede collectie boeken 
te hebben. Daarvoor is extra geld nodig.  

 


