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R e d a c t i o n e e l

Voor u ligt alweer het laatste nummer

van Lezen van 2019. Een mooi en boor-

devol nummer dat laat zien hoe veel -

vormig de wereld van de leesbevordering

is en hoeveel mogelijkheden er zijn. 

Er is aandacht voor de leesbevorderings-

praktijk van kinderopvang tot pabo, voor onderzoek, online

lezersplatforms, nieuwe boeken en makers, het belang van

lezen voor persoonlijke vorming, en voor de rol van groot -

ouders in de leesopvoeding van hun kleinkind. 

Vaak wordt gezegd dat kinderen lezen niet meer leuk vinden.

Wij zien het anders: het gaat om het juiste boek voor kinde-

ren en jongeren en een omgeving die hun dat boek aanreikt

en tot lezen stimuleert. Veelvuldig Jonge Jury-winnaar Mel

Wallis de Vries vertelt hierover en zij ontvouwt haar plan om

als ambassadeur van de Jonge Jury nog meer jongeren te 

inspireren tot lezen. Stichting Lezen legt op dit moment de

laatste hand aan de actualisering van de doorgaande lees-

lijn, waarin cruciale momenten in de leesontwikkeling van

kinderen en jongeren worden beschreven; momenten waarop

lezers afhaken óf – met de juiste stimulans – een nieuwe 

fase in hun leesontwikkeling ingaan. Ons congres Lezen 

Centraal op 1 april 2020 markeert de feestelijke presentatie

van dit sleuteldocument; noteer die datum vast en kom in 

de lente kennisnemen van de nieuwste inzichten.  

Voor nu zie ik, net als u waarschijnlijk, uit naar de kerstvakan-

tie. Even loskomen van werk en de boeken lezen waar ik zin

in heb; opgaan in nieuwe (denk)werelden en ondertussen

lekker uitrusten. Lezen is leuk, ontspant, en stimuleert mijn

verbeelding, om maar eens te benoemen waarom ik zelf lezen

zo waardeer. Onze nieuwe brochure Lezen loont (te vinden

op lezen.nl) laat zien waarom lezen nog meer loont, zeker

ook voor kinderen en jongeren. Stimuleer de kinderen in uw

omgeving dus vooral om in de kerstvakantie lekker een boek

(of meer) te lezen, lees ze voor en lees vooral ook zelf, om

uw eigen, persoonlijke redenen. Fijne feestdagen!

Gerlien van Dalen,

Directeur-bestuurder Stichting Lezen
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Onderwijs in menswording
‘“We leiden niet alleen op voor het diploma, maar voor het leven.” Dat is de strekking

van het huidige visiedocument van ROC Friese Poort, de mbo-school waaraan ik ver-

bonden ben. Als school zeg je dan feitelijk dat het onderwijs niet alleen om kwalificatie

draait – om het leren van een vak zodat studenten deel kunnen nemen aan het arbeids-

proces –, maar ook om menswording. Je erkent dat het onderwijs de taak heeft om

studenten antwoorden te helpen vinden op levensvragen als: hoe geef ik betekenis

aan mijn eigen bestaan en dat van anderen? Wat is mijn plek in de samenleving? Voor

wie en wat ben ik verantwoordelijk? Friese Poort heeft mij gevraagd om als practor te

onderzoeken hoe die brede vorming gestalte zou kunnen krijgen. Waarbij ik wil bena-

drukken dat het geen vak is. Het onderzoek van het practoraat zal niet uitmonden in

een nieuw vak “verplicht vrij lezen”, of zoiets. Brede vorming is, naast ontwikkeling

van vakmanschap, een van de pijlers waarop het onderwijs steunt.’  

Hoe ziet dat onderzoek eruit?   

‘We zijn nu een jaar bezig. Eerst hebben we ons toegelegd op gedachtevorming, waar-

bij we veel hebben gewerkt met de filosofie van René Gudde en onderwijspedagoog

Gert Biesta. Nu onderzoeken we in hoeverre de in totaal vijftienhonderd medewerkers

van Friese Poort het idee van brede vorming in hun vezels hebben. Missen ze kennis?

Hoe willen ze worden geïnspireerd? Belangrijk: ik ga niet zeggen hoe ze het moeten

doen. Als je alleen maar van bovenaf nieuwe eisen oplegt, haal je alle zuurstof weg.

Wat ik probeer is mijn collega’s te bezielen, kaders aan te dragen en voorbeelden te

geven, zodat ze op zoek gaan naar sector-overstijgende leeractiviteiten die brede vor-

ming stimuleren, liefst ook gericht op de wereld buiten de school. Sport, praktische

filosofie, religie of zingeving, en natuurlijk kunst, zijn daarbij belangrijke domeinen.’

Op wat voor manier kunnen docenten daarmee aan de slag?

‘Een van de grote uitdagingen van onze tijd is dat we moeten leren omgaan met diver-

MENSWORDING − Koen Vos is practor

brede vorming bij ROC Friese Poort.

Daar onderzoekt hij onder leiding van

dr. Pieter Baay hoe het onderwijs de

persoonlijke vorming van mbo-studen-

ten kan stimuleren. Het domein kunst

is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

DOOR MIRJAM NOORDUIJN
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siteit in termen van “de ander” en “het andere”. Daartoe moet je de verbeelding van

jonge mensen prikkelen. Dat stimuleert hun creativiteit en kritisch denkvermogen.

Kunst bijvoorbeeld is daarbij een belangrijk middel. Literatuur, film, theater – ze bieden

unieke mogelijkheden om in dialoog te treden met de omringende wereld.’

Wat moet er anders, gedacht vanuit het belang van brede vorming?

‘Om te beginnen ligt er te veel nadruk op taaltechnische aspecten. Er is die verschrik-

kelijke drang, die instrumentele gekte, om het leesonderwijs op het mbo te reduceren

tot de gedachte dat je vooral goed bezig bent als je een grammaticaal juiste zin zonder

spellingfouten kan reproduceren. Als we blijven denken dat we de nieuwe generatie

zo helpen, laten we de helft van wat er in het leven toe doet, liggen. Ik zou zeggen, in

de kern moet literatuuronderwijs erop gericht zijn jongeren het plezier of de inspiratie

die een tekst, boek, rap, of voor mijn part een enkel citaat kan bieden, te laten ervaren.

Je moet ze prikkelen en aan het denken zetten, zodat ze het leven kunnen leven dat

ze wensen; niet alleen als werknemer, maar als mens tussen andere mensen.  

Ik vind het sneu voor de nieuwe generatie mbo’ers dat ze afgerekend worden op wat

ze niet zo goed kunnen: we weten allemaal dat ze niet graag uit zichzelf boeken lezen.

Het heeft daarom weinig zin om deze studenten verplicht een leeslijst te laten afwer-

ken en boekverslagen van een verplicht aantal woorden te laten schrijven. Laten we

het onderwijs gewoon eens benaderen als een plek waar je als jong mens tot bloei

kan komen. En als je het dan over lees- en literatuuronderwijs hebt, zou je als school

moeten beginnen met de vraag: waarom zou een jong mens eigenlijk willen lezen?’ 

Geef eens antwoord op die vraag – waarom zou een jong mens willen lezen?

‘Die vraag is vooral relevant voor vakdocenten. Het is heel belangrijk dat zij het grotere

plaatje in de gaten houden, dat ze zich realiseren dat je niet alleen moet kunnen lezen

om een technische handleiding van een of andere machine te kunnen begrijpen. Het

leven draait om meer dan je vak afronden met een zes punt twee. Docenten moeten

studenten aanknopingspunten bieden om wat van het leven te kunnen maken. Door

op een relevante manier aandacht aan lezen en verhaaloverdracht te geven, kunnen

jongeren ontdekken dat heel veel mensen met dezelfde moeilijkheden worstelen als zij-

zelf, en dat dat soms ook mensen zijn die totaal anders in het leven staan, of stonden.’

Dus lezen vanwege de diepgang in een boek, omdat een verhaal kan bijdragen aan

inzicht in de ander en jezelf?

‘Jazeker. Als je bijvoorbeeld denkt aan de viering volgend jaar van vijfenzeventig jaar

vrijheid, zijn verhalen een geweldig middel om jongeren te laten ervaren hoe het is

als je niet jezelf kan zijn, als je niet kan houden van wie je wilt, of niet de religie kan

aanhangen die je aanhangt. Daarom willen we, samen met Stichting Lezen, in april

2020 zo’n twintigduizend exemplaren van de jeugdverhalenbundel Ondergedoken als

Anne Frank van Henk Steenhuis en Marcel Prins beschikbaar stellen voor het mbo.

Dat betekent natuurlijk niet dat we het boek zomaar op twintigduizend bureaus werpen.

Omdat je mbo-studenten soms een duwtje in de rug moet geven, komt er in ieder ge-

val een luisterversie van het boek. Daarnaast werken we aan een uitgebreide website

met filmpjes, animaties – allerlei multimediale vormen van storytelling. Vanzelfsprekend

kleden we de onderduikverhalen ook aan met leer- en spelactiviteiten. Zo willen we

studenten laten ondervinden hoe het voelt als je geconfronteerd wordt met complexe

dilemma’s die een beroep op je moreel besef doen, en gaan we plekken met ze bezoe-

ken die de oorlogsjaren tot leven brengen, onder het motto: doen, ontmoeten en 

ervaren. Als je als docent de kunst verstaat om verhalen – van vroeger of uit andere

culturen – te vertalen naar het leven van jongeren van hier en nu, worden het ineens

ook hun verhalen. Indirect stimuleer je zo hun leesgedrag.’ •••

youtu.be/gWt5oLm3D6s; ondergedokenalsannefrank.nl 
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Na de pedagogische academie studeerde

Koen Vos theologie, gevolgd door een 

opleiding agogiek en supervisiekunde. 

De afgelopen jaren werkte hij als opleidings-

manager in het sociaal agogisch domein. Zijn

kennis op het gebied van onderwijs, religie,

filosofie en kunst zet hij als practor in voor

de ontwikkeling van brede vorming binnen

ROC Friese Poort. Het onderzoek van het

practoraat mbo als werkplaats Brede Vorming

staat onder leiding van dr. Pieter Baay van

Expertisecentrum Beroepsonderwijs (Ecbo)

en is praktijkgericht. Zo ontwikkelde Vos met

locatietheater Prins te Paard op basis van het

werk van filosoof Roman Krznaric (medeop-

richter School of Life, Londen) het empathie-

avontuur yago: een theateravontuur voor de

verbeelding, waarbij zo’n vijfhonderd studen-

ten bijzondere verhalen moesten ophalen bij

onbekenden, om zich zo spelenderwijs te

verdiepen in wat anderen beweegt. 
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