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studies heeft plaatsgevonden naar het effect van schoolbibliotheken. Het merendeel is in andere 

landen uitgevoerd, zoals de Verenigde Staten, Engeland en Australië, maar er is ook Nederlands 

onderzoek bekend. Enkele Nederlandse studies naar bibliotheken op scholen hebben op positieve 

uitkomsten gewezen, zoals meer vrijetijdslezen door kinderen, een positievere houding ten 

aanzien van boeken en hogere scores op begrijpend lezen. Veel buitenlandse studies hebben 

aangetoond dat schoolbibliotheken een positieve bijdrage leveren aan schoolprestaties. Tevens is 

er een positief verband gevonden met het leesplezier van leerlingen en blijkt toegang tot boeken 

samen te hangen met meer lezen. Buitenlands onderzoek wijst op belangrijke succesfactoren van 

schoolbibliotheken, zoals de aanwezigheid van goed gekwalificeerde bibliothecarissen, een grote 

en up-to-date collectie, voldoende financiering, samenwerking met leerkrachten en ruime toegang 

tot de bibliotheek. 

Ondanks wat we weten uit eerder onderzoek naar leerlingpopulaties in het algemeen, 

blijkt er weinig bekend te zijn over de effecten van leesbevorderingsinspanningen vanuit 

schoolbibliotheken op migrantenleerlingen in het bijzonder. Voor zover bekend zijn er geen 

studies uitgevoerd waarin specifiek gekeken is naar de invloed van een schoolbibliotheek 

op kinderen met een niet-westerse achtergrond in Nederland. Onderzoek uitgevoerd in de 

Verenigde Staten suggereert dat succesfactoren van schoolbibliotheken gelden voor kinderen van 

verschillende etnische groepen. Ook wijst buitenlands onderzoek erop dat etnische minderheden 

wat betreft hun leesvaardigheid zelfs meer zouden profiteren van sterke bibliotheekprogramma’s 

dan autochtone kinderen. Het is echter niet bekend of deze bevindingen ook gelden voor de 

Nederlandse context met zijn specifieke etnische groepen. Literatuur op het gebied van (lees)

socialisatie door ouders, scholen en bibliotheken, die meer inzicht zou kunnen verschaffen in de 

mogelijke effecten van schoolbibliotheken voor niet-westerse migrantenkinderen in Nederland, 

is niet eenduidig. Aan de ene kant heeft onderzoek gesuggereerd dat de thuisomgeving, die 

het lezen meestal minder gunstig gezind is in migrantengezinnen, van het grootste belang is, 

waardoor er slechts een marginaal effect mogelijk zou zijn van (interventies die plaatsvinden 

via) andere socialiserende instituties. Aan de andere kant wijzen studies erop dat ook scholen 

en bibliotheken een belangrijke rol spelen en dat deze zelfs zouden kunnen compenseren voor 

een ongunstig (lees)klimaat thuis. Al met al zijn er op basis van eerder onderzoek dus geen harde 

conclusies te trekken over de effecten van leesbevordering via een schoolbibliotheek specifiek 

voor niet-westerse migrantenkinderen in Nederland.

EFFECTEN OP LEESATTITUDE EN LEESGEDRAG

In hoofdstuk 3 staat de empirische studie centraal waarin onderzocht is of een geïntegreerde 

bibliotheekvoorziening in een Nederlandse basisschool effect heeft op de leesattitude en het 

leesgedrag van leerlingen met een niet-westerse achtergrond. Uit de vragenlijsten kwam naar 

voren dat, gemiddeld gezien, leerlingen van zowel de experimentele als de controleschool een 

In Nederland bestaat er etnische ongelijkheid in schoolprestaties. Basisschoolleerlingen 

met een niet-westerse achtergrond – die een aanzienlijk deel uitmaken van de Nederlandse 

schoolpopulatie – kampen vaker met onderwijsachterstanden dan autochtone en westers 

allochtone kinderen, vooral op het gebied van taal en lezen. Dit is zorgelijk gezien het belang 

van een goede taal- en leesvaardigheid voor een succesvolle deelname aan de maatschappij. Het 

nationale programma de Bibliotheek op school, bestaande uit een structurele samenwerking tussen 

openbare bibliotheken en scholen, heeft als doel het lezen onder leerlingen te bevorderen. Binnen 

dit programma wordt gewerkt aan het creëren van kwalitatief goede schoolbibliotheken en het 

verbeteren van de samenwerking tussen scholen en bibliotheken. De interventie richt zich op het 

stimuleren van lezen en leesplezier, het bevorderen van taal- en leesvaardigheid en het verbeteren 

van informatievaardigheden. Er is reeds (voornamelijk buitenlands) onderzoek gedaan naar de 

invloed van schoolbibliotheken, waar positieve bevindingen uit naar voren zijn gekomen. Over de 

effecten voor kinderen van migrantengroepen in Nederland is echter nog weinig bekend. 

Dit onderzoek richt zich op de vraag of een in een basisschool geïntegreerde 

bibliotheekvoorziening bij niet-westerse migrantenleerlingen leidt tot meer vrijetijdslezen, 

een positievere houding ten aanzien van lezen, en een betere taal- en leesvaardigheid. Het 

onderzoek bestaat uit een uitgebreide literatuurstudie (hoofdstuk 2) en drie empirische studies 

(hoofdstuk 3, 4 en 5). Voor het empirische gedeelte is er longitudinaal onderzoek uitgevoerd met 

een quasi-experimenteel design, waaraan 143 leerlingen (groep 4 tot en met 8) met een niet-

westerse achtergrond hebben deelgenomen. Deze leerlingen waren afkomstig van twee Goudse 

basisscholen: een school met een geïntegreerde bibliotheekvoorziening (de experimentele school, 

n = 72) en een school zonder deze voorziening (de controleschool, n = 71). De dataverzameling 

vond plaats tijdens drie opeenvolgende schooljaren: 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014. 

Gegevens zijn verzameld met behulp van vragenlijsten (Monitor de Bibliotheek op school en 

aanvullende vragenlijsten) en metingen uit het Cito-leerlingvolgsysteem, voor het gebruik 

waarvan toestemming is verleend door de ouders van de kinderen.

We hebben ten eerste onderzocht of de schoolbibliotheek een effect had op de leesattitude 

en het leesgedrag van de leerlingen. Ten tweede zijn we nagegaan of de schoolbibliotheek 

tot een betere taal- en leesvaardigheid heeft geleid. Ten derde hebben we ons gefocust op de 

relaties tussen de leesattitude, het leesgedrag en de taal- en leesvaardigheid van de leerlingen. 

Wanneer we spreken over (de effectiviteit van) de schoolbibliotheek, dan doelen we in 

feite op het schoolbibliotheekconcept als geheel, dat bestaat uit een uitgebreide collectie, 

bibliotheekbezoeken, leesbevorderingslessen, leeslogs en de aanwezigheid van een lees- en 

mediacoach (zie Appendix A).

LITERATUURSTUDIE

Het literatuuronderzoek, besproken in hoofdstuk 2, laat zien dat er reeds een behoorlijk aantal 
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niveau van begrijpend lezen en spellingvaardigheden zijn gemeten. Uit de analyses kwam een 

statistisch significant positief effect naar voren van het schoolbibliotheekprogramma op de 

woordenschat van de kinderen: de woordenschatscores van de leerlingen in de experimentele 

groep lieten een sterkere stijging zien dan die van de leerlingen van de controleschool. Voor 

begrijpend lezen en spelling is er echter geen effect van de bibliotheek waargenomen. Het positieve 

effect op de woordenschat van de kinderen zou in verband gebracht kunnen worden met de 

leesbevorderingslessen die deel uitmaakten van het schoolbibliotheekprogramma, bestaande 

uit elementen die positief gerelateerd lijken te zijn aan de omvang van de woordenschat, zoals 

voorlezen en het gezamenlijk creëren van een woordweb. Bij wereldoriënterende onderwerpen 

(zoals de zaakvakken geschiedenis en aardrijkskunde) lazen de leerkrachten van de experimentele 

school vaker voor dan de leerkrachten van de controleschool, wat eveneens een verklaring kan 

zijn. Verder zou wellicht nog geredeneerd kunnen worden dat vrij lezen in de klas, wat op beide 

scholen gebeurde, sterker gerelateerd was aan de grootte van de woordenschat van de leerlingen 

dan aan hun niveau van begrijpend lezen en spelling. Immers gingen alleen woordenschatscores 

van de leerlingen vooruit, ongeacht de school waarop zij zaten – zij het sterker op de 

experimentele school.

Bij de achtergrondkenmerken van de kinderen zagen we een hoofdeffect van leeftijd op de 

prestaties van de kinderen, alsmede een hoofeffect van de taal die kinderen met hun ouders 

spraken. De prestaties op het gebied van begrijpend lezen en spelling namen af ten opzichte van 

de nationale referentiegroep naarmate de leerlingen ouder werden. Leerlingen van wie de voertaal 

thuis Nederlands was, dan wel Nederlands en nog een andere taal, presteerden beter op het gebied 

van spelling dan leerlingen die alleen in een andere taal dan het Nederlands met hun ouders 

spraken. De resultaten lieten ook zien dat op de experimentele school de begrijpendlezenscores 

van kinderen met lager opgeleide ouders sterker stegen dan de scores van kinderen met hoger 

opgeleide ouders, terwijl het tegenovergestelde gevonden werd op de controleschool. Het effect 

van de schoolbibliotheek op de woordenschat en spellingvaardigheid van de kinderen verschilde 

daarentegen niet naar opleidingsniveau van de ouders, noch naar sekse, leeftijd, leesklimaat thuis 

en de taal die met ouders wordt gesproken.

RELATIES TUSSEN LEESATTITUDE, LEESGEDRAG EN TAAL- EN LEESVAARDIGHEID

Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat er tussen de afhankelijke variabelen die centraal stonden 

in de twee zojuist besproken empirische studies een wederkerige relatie bestaat, wijzend op 

een opwaartse spiraal van causaliteit: kinderen die een positievere houding hebben ten aanzien 

van lezen, zijn geneigd meer te lezen, wat zich vertaalt in een betere taal- en leesvaardigheid, 

met een positievere leeshouding tot gevolg, en zo verder. Opvallend is dat niet-westerse 

migrantenkinderen – over het algemeen en de leerlingen betrokken in onze studie – tamelijk 

vaak zeggen te lezen en een behoorlijk positieve leesattitude rapporteren, terwijl zij relatief lage 

behoorlijk positieve houding ten aanzien van lezen hadden en redelijk vaak lazen in hun vrije tijd. 

De leesattitude-scores op de utilitaire subschaal waren iets hoger dan de scores op de hedonistische 

subschaal. Dit betekent dat de leerlingen lezen nog iets nuttiger/belangrijker vonden dan dat zij 

er plezier aan beleefden. Op beide scholen waren leesboeken en stripboeken de meest populaire 

leesmaterialen, terwijl prentenboeken en gedichtjes en versjes het minst vaak werden gelezen. 

Informatieve boeken en tijdschriften scoorden er tussenin qua populariteit. Wat betreft de 

leesduur en diversiteit in leesvoorkeuren gaven de kinderen van beide scholen aan dat zij gemiddeld 

ongeveer een half uur per dag lazen en dat zij vier tot vijf verschillende onderwerpen leuk vonden 

om over te lezen. Van de dertien onderwerpen die de kinderen voorgelegd zijn, gaven de kinderen 

het vaakst aan graag te lezen over sport, griezelen, vriendschap, dieren en humor.

Het onderzoek laat een positief effect zien van de schoolbibliotheek op de utilitaire component 

van leesattitude: vergeleken met de leerlingen van de controleschool zijn de leerlingen van de 

experimentele school lezen belangrijker gaan vinden over de tijd heen. Hoewel de leerlingen van de 

experimentele school lezen ook leuker zijn gaan vinden, was dit verschil niet statistisch significant. 

We waren niet in staat om een effect van de schoolbibliotheek aan te tonen op de leesfrequentie 

van de leerlingen, noch op hun leesduur en diversiteit in leesvoorkeuren. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat het de leerlingen van de experimentele school niet was toegestaan de onder schooltijd 

geleende boeken van de schoolbibliotheek ook mee naar huis te nemen.

In deze studie is ook gekeken naar de invloed van de achtergrondkenmerken van de kinderen. 

Zo vonden we voor de leesfrequentie van de zes verschillende typen leesmaterialen samengenomen 

dat op de experimentele school de leesfrequentie van oudere kinderen meer toenam over de tijd 

heen dan die van jongere kinderen, terwijl het tegenovergestelde gold voor de controleschool. 

We vonden ook een aantal directe effecten van achtergrondkenmerken op zowel de leesattitude 

als het leesgedrag van de leerlingen. Jongere kinderen hadden bijvoorbeeld een positievere 

leesatittude en meisjes scoorden hoger op het hedonistische aspect. Tevens waren er verschillen 

tussen jongens en meisjes wat betreft leesvoorkeuren en de leesfrequentie van de verschilleden 

soorten leesmaterialen, evenals een verschil tussen jongere en oudere kinderen in de mate 

waarin tijdschriften gelezen werden. Het leesklimaat thuis, onder andere bestaande uit het (voor)

leesgedrag van ouders en het praten over boeken met ouders, bleek een belangrijke voorspeller 

van zowel leesgedrag als leesattitude. Kinderen uit gezinnen met gunstiger leesklimaat gaven aan 

vaker te lezen en zij hadden een positievere houding ten aanzien van lezen. 

EFFECTEN OP TAAL- EN LEESVAARDIGHEID

Hoofdstuk 4 doet verslag van de tweede empirische studie waarin gekeken is of een geïntegreerde 

bibliotheekvoorziening in een Nederlandse basisschool tot een betere taal- en leesvaardigheid 

leidt bij leerlingen met een niet-westerse achtergrond. De leerlingen van zowel de experimentele 

als controleschool scoorden behoorlijk laag op de citotoetsen waarin hun woordenschat, 
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Om een beter beeld te krijgen van de effecten van leesbevordering via een schoolbibliotheek, 

voor migrantenleerlingen en leerlingen in het algemeen, zou toekomstig onderzoek zich kunnen 

richten op effecten van een optimaal geïmplementeerd schoolbibliotheekprogramma. Hierbij zou 

ook onderzocht kunnen worden welke aspecten van een dergelijk programma invloed hebben 

op de leesattitude, het leesgedrag en de taal- en leesvaardigheid van kinderen. Verder zou het 

wenselijk zijn om ook autochtone kinderen te betrekken in toekomstig onderzoek om na te gaan 

of de effectiviteit van een schoolbibliotheek verschilt tussen niet-westerse migrantenleerlingen 

en autochtone kinderen. In het huidige onderzoek was het aantal kinderen met een autochtone 

Nederlandse achtergrond te beperkt om mee te kunnen nemen in de analyses. Ook zouden 

migrantenleerlingen van verschillende etnische achtergronden met elkaar vergeleken kunnen 

worden in verder onderzoek. De bevinding dat er amper een relatie was tussen vrijetijdslezen en 

de taal- en leesprestaties van de leerlingen vraagt, gezien bevindingen uit eerdere studies die een 

positieve relatie lieten zien, ook om nader onderzoek.

Dit onderzoek onderstreept het belang van het implementeren van een sterk 

schoolbibliotheekprogramma voor leerlingen met een niet-westerse achtergrond. Hierbij 

kan onder andere gedacht worden aan het zorgen voor geschikte boeken die mee naar huis 

genomen kunnen worden, de aanwezigheid van een lees- en mediacoach en het organiseren van 

leesbevorderingsactiviteiten. Onze bevindingen duiden er ook op dat zelfstandig vrijetijdslezen, 

zoals gemeten in dit onderzoek, onvoldoende was om de taal- en leesvaardigheid van de kinderen 

significant te verbeteren. Extra aandacht voor achterstandsleerlingen is en blijft belangrijk – zeker 

aangezien kinderen een bepaald niveau van taal- en leesvaardigheid nodig zouden kunnen hebben 

voordat vrijetijdslezen effectief is. Aandacht zou verder uit moeten gaan naar de ‘kwaliteit’ van 

de leeservaringen van de kinderen. Tot slot benadrukt ons onderzoek het belang van ouders als 

belangrijke partners voor scholen en bibliotheken in het kader van leesbevordering. Kinderen 

met een niet-westerse achtergrond hebben een grotere kans om op te groeien in een minder ‘lees-

vriendelijk gezin’ dan autochtone kinderen. Er zou dan ook actie ondernomen moeten worden 

om het leesklimaat van de kinderen thuis te versterken. Het is aan te raden om hier structureel 

aandacht aan te besteden in een schoolbibliotheekprogramma. Al met al heeft dit onderzoek 

bijgedragen aan de onderzoeksliteratuur in diverse wetenschappelijke disciplines en heeft deze 

studie gezorgd voor implicaties voor toekomstig onderzoek en praktijk die gebruikt kunnen 

worden voor de implementatie van effectievere leesbevorderingsprojecten.

scores behalen op testen die hun taal- en leesvaardigheid meten. In onze laatste empirische studie 

(hoofdstuk 5) hebben we dan ook onderzocht of er relaties bestaan tussen de leesattitude, het 

leesgedrag en de taal- en leesprestaties van de niet-westerse migrantenleerlingen.

Uit de analyses bleek dat de leesattitude van de leerlingen positief samenhing met hun 

leesgedrag. Kinderen die lezen leuk en belangrijk vonden, waren geneigd om vaker te lezen 

en meer tijd aan lezen te besteden. Dit gold vooral voor de leesfrequentie van leesboeken. De 

hedonistische component van leesattitude was een belangrijkere voorspeller voor het leesgedrag 

van de kinderen (en vice versa) dan de utilitaire component.

Echter, de relaties tussen de houding ten aanzien van lezen en het leesgedrag van de leerlingen 

aan de ene kant met hun taal- en leesvaardigheid aan de andere kant waren aanzienlijk minder 

duidelijk. Wat betreft de leesattitude en de taal- en leesprestaties van de kinderen vonden we dat 

leerlingen met hogere scores op het gebied van begrijpend lezen en spelling meer geneigd waren 

om lezen als een plezierige activiteit te beschouwen. Nadat er ook rekening gehouden was met 

achtergrondkenmerken waren de meeste resultaten echter niet langer significant. Verder bleek de 

omvang van de woordenschat niet gerelateerd te zijn aan de leesattitude van de leerlingen. Dus 

een hoge of lage taal- en leesvaardigheid impliceerde niet per se een positieve dan wel negatieve 

houding ten aanzien van lezen. Onze bevindingen met betrekking tot de relatie tussen leesgedrag 

en taal- en leesprestaties lieten zien dat leerlingen met een grotere woordenschat en hogere scores 

op begrijpend lezen en spelling frequenter en langer zeiden te lezen. De meeste relaties waren 

echter niet statistisch significant. Wel vonden we dat betere spellers geneigd waren om meer tijd 

te besteden aan vrijetijdslezen en dat kinderen die langer lazen een grotere woordenschat hadden, 

alhoewel deze significante relaties niet overeind bleven wanneer er ook gecontroleerd werd voor 

verschillende achtergrondkenmerken. Al met al was het moeilijk om variantie te verklaren in de 

taal- en leesvaardigheid van de leerlingen. Verschillende verklaringen zijn hiervoor geopperd, 

zoals een bepaald niveau van taalvaardigheid dat nodig zou kunnen zijn om te kunnen profiteren 

van individueel vrijetijdslezen, evenals een leesomgeving thuis die mogelijk niet optimaal was.

ALGEMENE DISCUSSIE

In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 6) zijn niet alleen de belangrijkste bevindingen samengevat, 

maar zijn ook de beperkingen en (wetenschappelijke en maatschappelijke) bijdrage van het 

onderzoeksproject besproken, evenals implicaties voor verder onderzoek en de praktijk. 

Zo waren er enkele beperkingen omtrent de steekproef en meetinstrumenten. Ook zou het 

schoolbibliotheekprogramma op de experimentele school verbeterd kunnen worden. De kinderen 

mochten de onder schooltijd geleende bibliotheekboeken niet mee naar huis nemen. Deze 

beslissing was door de schoolleiding genomen, hoewel het beschikbaar stellen van leesmaterialen 

die mee naar huis genomen kunnen worden een belangrijk aspect is van het nationale programma 

de Bibliotheek op school. 


