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DE BEVORDERING VAN LEESGEDRAG EN -ATTITUDE 
Dr E. van Schooten 
 
In 1993 werd ik benaderd door Jo Kloprogge met het verzoek om een evaluatie uit te voeren van het 
leesbevorderingsproject 'Sirene'. De supervisie van Sirene was in handen van Sardes en dus ook van Jo. Sirene werd 
uitgevoerd op scholen voor havo en vwo in Zeeland en rond Arnhem en Nijmegen. Aanleiding was de constatering 
dat er in Nederland steeds minder werd gelezen (SCP 1992) en dat de leesvaardigheid van veel leerlingen in het 
voortgezet onderwijs te wensen over liet. Met name in het voortgezet onderwijs bleek de belangstelling voor lezen af 
te nemen ten gunste van andere vormen van vrijetijdsbesteding, zoals televisie kijken en sporten (Koolstra, Van der 
Voort en Vooijs 1992; SCP 1992). Op grond hiervan kende de toenmalige minister van WVC het bevorderen van de 
boek- en leescultuur prioriteit toe in het rijksbeleid.  
Het evaluatieonderzoek dat ik toen aanvatte, was voor mij aanleiding om daarnaast een viertal andere studies te 
starten waarin ik de algemene doelen van het leesbevorderingsbeleid problematiseerde. Jo, die ik mijn plannen voor 
deze studies vertelde, accepteerde zonder bezwaar dat ik naast de gevraagde evaluatie een theoretischer studie deed 
en daarbij dankbaar gebruik maakte van de organisatie van Sirene. De scholen waaruit ik mijn steekproeven trok, 
waren deels dezelfde als die waar ik de evaluatie van Sirene deed. Uiteindelijk hebben deze vier studies geleid tot 14 
publicaties (deze hier niet meegerekend), waaronder mijn proefschrift (Van Schooten, 2005). Kortom, ik zou Jo wel 
eens mogen bedanken. 
 
Wat was mijn redenatie bij aanvang van het eigen onderzoek? De doelen van het leesbevorderingsbeleid waren dat 
leerlingen meer literatuur en kwalitatief goede boeken zouden gaan lezen en een positiever leesattitude zouden 
krijgen. Kortom, leerlingen moesten meer en betere boeken gaan lezen en meer plezier in lezen krijgen. De eerste 
vraag voor mij was: Wat is een attitude? 
 
Attitudes worden gedefinieerd als positieve of negatieve gevoelens ten aanzien van objecten, personen of ideeën 
(Keil 1991). Gesteld wordt dat attitudes zijn aangeleerd en niet aangeboren, dat ze, hoewel redelijk stabiel, verander-
baar zijn en dat ze invloed hebben op gedrag. In het eerste attitude-onderzoek uit de twintiger jaren (McGuire 1989) 
onderscheid men drie attitudecomponenten; een gedragsmatige, een affectieve en een cognitieve. Er is wel 
gesuggereerd dat deze driedeling correspondeert met onze manier van conceptualiseren en met de ontwikkeling van 
onze hersenen; van oude hersenen via limbisch systeem naar de cortex (Sagan 1977). De cognitieve component van 
de attitude behelst de ideeën die men heeft over het attitudeobject, de affectieve component betreft de gevoelens ten 
aanzien van het attitudeobject en de gedragsmatige component de gedragingen ten opzichte van het attitudeobject. 
De attitudetheorie verklaart het ontstaan van attitudes met ervaringsfactoren ofwel socialisatie, en rijpingsfac-
toren ofwel cognitieve ontwikkeling. Socialisatie wordt gestuurd door 'reinforcement' en 'imitatie' (Skinner, 
1953; Bandura & Walters, 1963). Het belang van imitatie blijkt uit de enorme hoeveelheid attitudes die jonge 
kinderen al hebben, wat niet te verklaren valt vanuit reïnforcement alleen. Verondersteld wordt dat jonge 
kinderen hun ouders, televisieprogramma's, school, vriendjes enz. imiteren en dat zo de initiële attitudes 
ontstaan. Uitingen van deze geïmiteerde attitudes worden door opvoeders gestimuleerd of tegengegaan 
(reïnforcement). Vervolgens kunnen attitudes geïnternaliseerd worden via identificatie en conditionering.  
Identificatie betreft het proces waarbij iemand kenmerken zoals normen en waarden overneemt van een 
gewaardeerde ander, voor jonge kinderen vaak de moeder. Imitatie betreft dus specifieke gedragingen en 
identificatie een langduriger overnemen van andermans karakteristieken. Conditionering ontstaat door koppeling 
van attitudes aan waardering, in het begin waardering van anderen, later geïnternaliseerde waardering. 
In empirisch onderzoek is zowel de invloed van de socialisatie als de invloed van de cognitieve rijpheid op de 
ontwikkeling van attitudes aannemelijk gemaakt. Effect van socialisatie blijkt bijvoorbeeld uit dat de attitude ten 
aanzien van buitenlanders in de éne cultuur positiever wordt met het ouder worden en in de andere juist 
negatiever (Keil 1991). Effect van de cognitieve rijpheid blijkt bijvoorbeeld uit dat de attitudes van kinderen ten 
aanzien van sekserolpatronen meer van de intelligentie (als maat voor de cognitieve rijpheid) afhangen, dan van 
de leeftijd (als maat voor de hoeveelheid socialisatie) (Kohlberg & Zigler, 1967). Leesbevorderingsbeleid dat 
attitudes wil beïnvloeden, kan zich dus richten op zowel socialisatie als cognitieve rijpheid. Zo is het denkbaar 
dat voor het waarderen van (bepaalde soorten) literatuur een zekere cognitieve rijpheid vereist is en is het 
waarschijnlijk dat het thuismilieu en andere invloeden op de socialisatie een rol spelen bij de ontwikkeling van 
leesattitudes.  
 
Een verbeterde leesattitude werd nagestreefd, omdat men veronderstelde dat dit tot blijvend meer lezen leidt. 
Echter, attitudes voorspellen gedrag niet altijd goed. In een overzichtstudie van Wicker (1969) bleek dat attitudes 



gemiddeld slechts .20 correleren met het te voorspellen gedrag. Eén veronderstelde reden voor de lage 
samenhang betreft gewoontevorming (Ronis, Yates & Kirscht 1989). Dishman (1982) liet zien dat de initiatie 
van gedrag wel redelijk door attitudes voorspeld wordt, maar het volhouden van dat gedrag niet. Initiëren vraagt 
bewust gedrag, gewoontes doen dat niet, vandaar dat zodra gedrag een gewoonte wordt, attitudes en gedrag 
uiteen kunnen gaan lopen (Triandis 1977; 1980). 
Om de voorspelling van gedrag vanuit attitudes te verbeteren, is het attitudemodel aangepast tot een model (zie 
Figuur 1) waarin de intentie om een bepaald gedrag te vertonen een sleutelrol inneemt. Er worden drie determi-
nanten van intenties verondersteld: de affectieve attitude, de subjectieve norm (sociale druk en de mate waarin je 
je daaraan wilt conformeren) en de mate waarin men meent het eigen gedrag te kunnen bepalen (ervaren 
gedragscontrole). De affectieve attitude wordt gezien als veroorzaakt door cognities ofwel kennis over het 
attitudeobject. Intenties worden gezien als direct voorafgaand aan gedrag. Ook wordt gesteld dat de 
gedragscontrole niet alleen de intentie beïnvloedt, maar ook het al dan niet vertonen van het gedrag zelf. Dit 
laatste omdat men zich kan voornemen om iets te doen, ongeacht een laag ingeschatte eigen gedragscontrole, 
denk bijvoorbeeld aan voornemens om te stoppen met roken. Er is inmiddels veel empirisch onderzoek dat dit 
attitudemodel ondersteunt (Ajzen & Fishbein 1980; Ajzen, Timko & White 1982; Bentler & Speckart 1979, 
1981; Fredericks & Dossett 1983). 
Uit de bovengeschetste attitudetheorie kunnen raadgevingen voor het evalueren van leesbevorderingsprojecten 
gedestilleerd worden. Als we leesbevordering willen evalueren, moet er naast leesgedrag en de affectieve 
leesattitude ook gekeken worden naar de andere onderdelen van het attitudemodel. Leesbevordering kan 
bijvoorbeeld nagestreefd worden door onjuiste cognities te bestrijden (zoals ‘van lezen wordt je sociaal 
onvaardig’). Daarnaast moet bedacht worden dat de cognitieve (literaire) vaardigheden de affectieve attitude 
mede bepalen. Leesbevordering kan zich ook richten op het aanbrengen van positieve en het bestrijden van 
negatieve opvattingen over de mate van eigen controle. Hierbij kan ook de motivatietheorie van dienst zijn. 
Ideeën als 'ik snap toch niks van gedichten, hoezeer ik ook mijn best doe' moeten ontkracht worden. Dit kan 
onder andere door het stellen van niet te hoge, haalbare tussendoelen. Uit de motivatietheorie volgt ook dat 
gezocht moet worden naar literaire teksten die een optimale mate van onzekerheid teweeg brengen, dat men 
voorzichtig moet zijn met het geven van externe beloningen en dat het geven van een waardeoordeel over de 
mening van een leerling over het algemeen negatief en het geven van een niet normatieve evaluatie positief 
werkt (Day, 1991; Nisan, 1991; Weiner, 1992).  
 
De doelstellingen aangaande leesplezier en leesgedrag van leerlingen konden geëvalueerd worden aan de hand 
van de attitudetheorie. De doelstelling dat leerlingen betere boeken gaan lezen, betreft echter niet de attitude, 
maar impliceert het nastreven van een ander literair leesproces bij de leerlingen. Immers, als we willen dat 
leerlingen betere boeken lezen, willen we ook dat ze die betere boeken begrijpen. Hoe meten we echter het 
literair leesproces? 
In toonaangevend onderzoek naar literair lezen of literaire respons van Rosenblatt (1978; 1986) wordt het lezen 
gedefinieerd op de dimensie esthetisch versus doelgericht lezen. Leesbevorderingsprogramma's gericht op het 
bevorderen van het lezen van literatuur beogen in de termen van Rosenblatt het bevorderen van het esthetische 
lezen. Uit recenter onderzoek van Miall en Kuiken (1995) blijkt echter dat Rosenblatt's model te simpel is. Miall 
en Kuiken integreerden de resultaten van veel verschillende studies en vonden in een eigen empirisch onderzoek 
zeven verschillende vormen van literaire respons: Insight ofwel het herkennen van voorheen niet herkende 
kwaliteiten in zowel de lezer als de wereld; Empathy ofwel projectieve identificatie met fictionele karakters; 
Imagery Vividness ofwel de levendigheid waarmee men zich de literaire wereld voorstelt, Leisure Escape 
ofwel lezen voor je plezier, om te ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid, Concern with Author ofwel 
lezen gericht op het herkennen van literaire technieken als perspectief, thema, stijl en plaats in de literaire 
traditie, Story-driven Reading ofwel lezen gericht op de plot en de verhaallijn en ten slotte Rejecting Literary 
Values ofwel een afkeer van zorgvuldig, schools lezen waarbij het lezen van literatuur gezien wordt als 
onbelangrijke schoolse plicht.  
In studies van Miall en Kuiken bleken studenten Engels hoger te scoren dan studenten psychologie op de 
factoren Insight, Empathy, Imagery Vividness en Concern with Author en lager op Story-driven reading. Miall 
en Kuiken zien dit als aanwijzing dat de aspecten waar studenten Engels hoger op scoorden, vaardigheden meten 
die lezers gebruiken om literaire teksten toegankelijk en betekenisvol te maken. Ook onderzochten zij de 
verbanden tussen responsfactoren en persoonlijkheidstrekken. Uit deze verbanden doemt een clichébeeld op van 
de literatuurliefhebber als iemand die niet van sport houdt, niet conservatief of rigide is qua moraal, van 
klassieke en niet van populaire muziek houdt, enigszins vervreemd en gestresst is, een rijk 
voorstellingsvermogen heeft, van kunst houdt en zich relatief sterk door gevoelens en emoties laat leiden. 
 
Uitgaande van de bovenbeschreven theorie heb ik van 1993 tot 1997 vier kwantitatieve studies verricht, waarvan 
twee longitudinaal. De niet-longitudinale studies (éénmalige steekproeven) zijn verricht bij leerlingen uit de eerste 



drie leerjaren van alle typen voortgezet onderwijs (lbo, mavo, havo en vwo).  De longitudinale studies volgden een 
steekproef van leerlingen gedurende de eerste 5 leerjaren van alleen havo en vwo.  
De in mijn studies gebruikte vragenlijsten zijn gebaseerd op de bovenbeschreven theorie. Voorbeelden van 
attitudevragen zijn 'Door het lezen van literatuur leer je veel over de wereld' (cognitie), 'Ik vind het fijn om literatuur 
te lezen' (affect), 'Een goede leerling hoort veel literatuur te lezen' (subjectieve norm), 'Ik heb niet genoeg tijd om 
literatuur te lezen' (ervaren gedragscontrole) en 'Ik ga binnenkort zeker weer een literair boek lezen' (intentie). Het 
literair leesgedrag is gemeten met logboeken die leerlingen gedurende vijf weken per jaar dagelijks invulden. De 
pijlen in Figuur 1 geven aan welke causale relaties er in het model verondersteld worden.  
 
Figuur 1: Het attitudemodel van Ajzen en Fishbein zoals gebruikt in het onderzoek 
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De resultaten laten zien dat het attitudemodel de antwoorden van de leerlingen uitstekend beschrijft. Van alle 
attitudecomponenten blijkt affect de beste voorspeller te zijn van de intentie om literatuur te lezen. Leerlingen in het 
voortgezet onderwijs lezen literatuur als zij het plezierig vinden en het leesplezier als motief om te lezen wordt steeds 
belangrijker naarmate zij ouder worden. Onderbouwleerlingen van havo en vwo lezen naast voor hun plezier ook 
omdat zij menen dat dat hoort (subjectieve norm). In de 4e en 5e klas van havo en vwo blijkt daarnaast een relatie 
tussen het leesgedrag en de mate waarin leerlingen menen controle over het eigen leesgedrag te hebben. Hierbij 
kunnen we denken aan tijd- of plaatsgebrek of het niet vinden van boeken waar men van houdt, maar ook aan 
toegenomen druk van naderende examens.   
Leerlingen scoren op alle gemeten componenten van de attitude lager naarmate ze ouder worden. Ook gaan de 
leerlingen steeds minder lezen. Wel blijven de gemiddelde scores van havo- en vwo-leerlingen in alle klassen wijzen 
op een positieve attitude ten aanzien van het lezen van literatuur, behalve voor het aspect cognitie. De leerlingen 
menen dus over het algemeen niet dat het lezen van literatuur nuttig is, maar vinden het gemiddeld genomen wel 
leuk, vinden ook dat ze het zouden moeten doen en ze hebben voldoende mogelijkheden om hun leesgedrag te 
realiseren. Kijken we naar de eerste 3 jaren van alle schooltypen (van lbo tot vwo), dan zien we dat de leerlingen 
gemiddeld positieve attitudescores hebben, behalve voor affect en subjectieve norm. De gemiddelde affectscore wijst 
op een neutrale, en de gemiddelde subjectieve norm op een negatieve houding. Gemiddeld genomen vinden deze 
leerlingen dus niet dat ze zouden moeten lezen en waarderen ze het lezen van literatuur neutraal. Het verschil tussen 
beide steekproeven wordt met name veroorzaakt door de negatieve leesattitude van leerlingen in het laagste 
schooltype van het secundair onderwijs (nu vmbo).  
 
In Figuur 2 staat het literaire responsmodel. Voorbeelden van responsvragen zijn 'Het lezen van literatuur helpt me 
mijn problemen te vergeten' (leisure), 'Ik houd van verhalen met veel actie en spanning' (story), 'Soms verbeeld ik me 
dat ik kan praten met een personage uit een boek' (empathy), 'Als ik een verhaal lees, dan zie ik ook delen van de 
omgeving die niet beschreven worden' (vividness), 'Het lezen van literatuur maakt me gevoelig voor eigenschappen 
van me die ik normaal over het hoofd zie' (insight), 'Ik ben vaak zeer geïnteresseerd in de literaire stijl van een auteur' 
(author) en 'Zelfs als literatuuronderwijs goed gegeven werd, zou men er minder aandacht aan moeten besteden' 
(rejection). 
 
 
Figuur 2: Het responsmodel van Miall en Kuiken 
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verhaal belangrijk vindt (story), de mate waarin men zich identificeert met personages uit het verhaal (empathy) en 
de levendigheid waarmee de verbeelde wereld intern wordt voorgesteld (vividness). De andere metafactor staat voor 
de mate waarin men interpreteert en wordt bepaald door aspecten die aangeven de mate waarin men het verhaal 
verbindt aan eigen ervaringen en meningen (insight), de mate waarin men geïnteresseerd is in de specifieke thema's, 
motieven, stijl e.d. van de auteur (author) en, met een negatieve relatie, in welke mate men schoolse presentatie en 
bestudering van literaire teksten afwijst (rejection). Trance en Literaire interpretatie blijken niet tegengestelde, maar 
complementaire reacties te zijn. Het idee dat analyse het meeleven in de weg zou zitten, blijkt dus niet waar. De 
samenhang tussen beide metafactoren bedraagt .34 in de steekproef van leerlingen uit de eerste 3 klassen van alle 
schooltypen uit het voortgezet onderwijs en .75 in de steekproef van leerlingen uit de 1e tot en met de 5e klas van 
havo en vwo. Deze laatste groep combineert deze beide vormen van respons dus veel vaker dan leerlingen uit de 
eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs.  
Net als de attitudescores blijken ook voor literaire respons de scores met de tijd af te nemen. De gemiddelde scores 
laten zien dat leerlingen in de eerste 3 leerjaren van het secundair onderwijs graag lezen om aan de werkelijkheid te 
ontsnappen, gericht zijn op de plot en de verhaallijn, zich identificeren met de personages en zich de beschreven 
fictionele wereld levendig verbeelden. Leesreacties die zij gemiddeld genomen niet vertonen, betreffen het verbinden 
van dat wat zij lezen aan elementen van het eigen leven om nieuwe inzichten op te doen. Ook zijn zij over het 
algemeen niet geïnteresseerd in specifieke kenmerken van de auteur (stijl, motieven e.d.) en wijzen zij schoolse 
presentatie en bestudering van literaire teksten af. Kortom, de leerlingen scoren hoog op Trance en laag op Literaire 
interpretatie. De longitudinale resultaten aangaande havo- en vwo-leerlingen zijn vergelijkbaar. Een verschil is wel 
dat leerlingen in de 4e en 5e klas van havo en vwo een gemiddeld negatieve score voor de mate van empathie gaan 
vertonen.  
De afname van attitude- en responsscores met de leeftijd blijkt trager bij meisjes, bij leerlingen afkomstig uit een 
cultureel hoogstaander milieu, bij leerlingen van wie de ouders een hogere opleiding hebben gevolgd, bij 
leerlingen met een grotere woordenschat, bij leerlingen die meer fictie lezen in hun vrije tijd en bij leerlingen die 
een minder grote motivatie vertonen om op school te presteren. Daarnaast blijken de scores minder af te nemen 
als er meer literatuuronderwijs wordt gegeven. Ook de invulling van het literatuuronderwijs blijkt van belang. 
Het positiefst blijkt de werking van literatuuronderwijs gericht op tekstervaring, dus literatuuronderwijs waarbij 
de mening van de leerling centraal staat en de leraar niet vertelt wat de leerling moet vinden van een verhaal. 
Ook structuuranalyse en literatuurgeschiedenis vertonen, met name in de bovenbouw, positieve effecten op de 
attitude, de respons en het leesgedrag.  
 
Wat betekenen deze resultaten nu voor de onderwijspraktijk? Leesbevordering bij leerlingen in het secundair 
onderwijs moet zich in de onderbouw dus met name richten op het leesplezier. Leerkrachten zouden vooral 
energie moeten steken in het vinden van boeken die leerlingen graag lezen. Een volgende conclusie is dat het 
literatuuronderwijs als een vorm van leesbevordering gezien kan worden. Vooral onderwijs gericht op 
persoonlijke tekstervaring blijkt effectief, en vooral in de onderbouw. Daarnaast blijkt ook onderwijs in 
structuuranalyse en literatuurgeschiedenis, ofwel onderwijs gericht op het vergroten van de cognitieve rijpheid, 
de attitude, het gedrag en de respons te bevorderen.  
Een andere conclusie betreft de gevonden relatie tussen woordenschat en trends in het leesgedrag. Een plausibele 
verklaring is dat het lezen van fictie in de vrije tijd de woordenschat doet toenemen. Omdat tevens blijkt dat 
leerlingen in het laagste schooltype echt heel veel minder lezen dan de leerlingen van de overige schooltypen, 
zou dit kunnen wijzen op de invloed van het lezen in de vrije tijd op woordenschat, leesvaardigheid en via deze 
twee ook op schoolsucces. Leesvaardigheid is immers een studievaardigheid, zeer veel lesstof wordt aangeboden 
in de vorm van leesteksten. De resultaten van het hier beschreven onderzoek maken aannemelijk dat veel lezen 
een voorwaarde is voor het ontwikkelen van leesvaardigheid. Als we daarnaast bedenken dat op school maar een 
beperkte tijd beschikbaar is om leerlingen te laten lezen, is duidelijk dat lezen in de vrije tijd wel eens van groot 
belang voor de schoolloopbaan kan zijn. Als we daarnaast zien dat leesgedrag vooral verklaard kan worden uit 
de mate van leesplezier en de meeste jongeren het liefst verzonnen verhalen lezen, is de cirkel rond. Het lezen 
van literatuur in de vrije tijd zou voor jongeren wel eens veel belangrijker kunnen zijn dan men nu veelal denkt. 
Naast dat het lezen van literatuur de culturele en persoonlijke ontwikkeling kan stimuleren, is het waarschijnlijk 
dat ook studieresultaten er positief door beïnvloed worden. Ook het gegeven dat meisjes het beter doen op school 
dan jongens en veel meer te blijken lezen dan jongens, ondersteunt deze conclusie. Het belang van het 
leesbevorderingsbeleid, waar Jo een flinke bijdrage aan leverde, zou wel eens nog veel groter kunnen zijn dan 
men vijftien jaar geleden bij de start ervan vermoedde. Destijds zocht men de argumenten voor dit beleid vooral 
op het gebied van de persoonlijke en culturele ontwikkeling van leerlingen. Met wat we nu weten kunnen we met 
evenveel recht het stimuleren van de kenniseconomie als argument gebruiken.  
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