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- PERSBERICHT -

Bekende schrijvers pleiten voor radicaal andere aanpak leesonderwijs
 

's-Hertogenbosch, 29 oktober 2020 - Zo'n 35 schrijvers, onder wie Adriaan van Dis, Ellen Deckwitz, Splinter Chabot, Kluun, Paul van
Loon, Manon Sikkel, Alex Boogers en Tommy Wieringa, pleiten voor een radicaal andere aanpak van leesonderwijs. Daar is haast bij:
de leesmotivatie van leerlingen is bijna nergens zo laag als in Nederland. Daarom steunen de schrijvers ‘Het nieuwe lezen’, een
landelijk initiatief van educatieve uitgeverij Blink. Het doel: lezen op school weer boeiend maken.

Goed leesonderwijs begint bij boeiende verhalen die de nieuwsgierigheid prikkelen.
 

Vandaag lanceert Blink samen met de groep schrijvers ‘Het nieuwe lezen’, een revolutionaire nieuwe aanpak van het leesonderwijs in het basis-
en voortgezet onderwijs. De aanpak is ontwikkeld in samenwerking met meer dan 500 leraren, 500 leerlingen en tientallen wetenschappers en
experts van onder andere Stichting Lezen, Stichting Leerplanontwikkeling, Hogeschool Windesheim en verschillende universiteiten.

Noodklok 
Het gaat niet goed met ons leesonderwijs. De leesprestaties van Nederlandse 15-jarigen liggen inmiddels onder het Europese gemiddelde: bijna
een kwart is onvoldoende geletterd. Bovendien is de leesmotivatie onder jongeren bijna nergens zo laag als in Nederland. Experts en
wetenschappers luiden al langer de noodklok, zoals onlangs in een manifest dat zij aanboden aan de onderwijsministers Slob en Van
Engelshoven.

Vijf pijlers 
‘Het nieuwe lezen’ is gebaseerd op vijf pijlers:

1. Elke dag een half uur lezen uit nieuwsgierigheid.  
2. Actief en samen bezig zijn met wat je hebt gelezen.  
3. Een rijke leesomgeving bieden met veel variatie en vrije keuze (ook films, audiobooks en YouTube). 
4. Langer binnen hetzelfde thema lezen, in verbinding met andere vakken.  
5. Taalvaardigheden in samenhang behandelen, zodat het waarom en het grotere geheel voor leerlingen duidelijk is.

Lezen uit nieuwsgierigheid 
Het plezier in lezen moet weer terugkomen in het onderwijs, vindt Jorien Castelein, directeur van Blink: “Als je een goede lezer wil worden, moet
je gewoon heel veel lezen: binge-lezen. Dan bereik je een bepaalde concentratie en wordt lezen een beleving. Wat we ook hebben ontdekt: je
krijgt leerlingen aan het lezen als je ze boeiende verhalen voorlegt. Fictie, maar ook teksten vol kennis over de echte wereld. Daarom is het
belangrijk dat zoveel schrijvers in Nederland ‘Het nieuwe lezen’ omarmen. Met hun hulp krijgen we het voor elkaar!”
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Ambassadeurs 
Özcan Akyol, Alex Boogers, Mano Bouzamour, Caja Cazemier, Splinter Chabot, Paulien Cornelisse, Ellen Deckwitz, Adriaan van Dis, Maarten
Doorman, Ronald Giphart, Babs Gons, Tom Hofland, Roxane van Iperen, Jelle Jolles, Kluun, Pieter Koolwijk, Marco Kunst, Paul van Loon, Alma
Mathijsen, Mirjam Oldenhave, Lydia Rood, Govert Schilling, Manon Sikkel, Susan Smit, Maren Stoffels, Astrid Sy, Buddy Tegenbosch, Edward
van de Vendel, Simone van der Vlugt, Niña Weijers, Tommy Wieringa, Anna Woltz, Margje Woodrow, Maartje Wortel, Annejet van der Zijl.

 

- EINDE PERSBERICHT -

Bijlagen

9.4 MB jpg Het nieuwe lezen_1

11.3 MB jpg Het nieuwe lezen_2

13.8 MB jpg Het nieuwe lezen_3

5.6 MB jpg Jorien Castelein

352 KB jpg Advertentie Blink.jpg

16 KB docx Factsheet Blink

19 KB docx Quotes auteurs

 

      
 

DelenTweetVind ik leuk 0

https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-b4aa3928bdbc236d6b7afdbb02d72fa1.jpg
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-b4aa3928bdbc236d6b7afdbb02d72fa1.jpg
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-b4aa3928bdbc236d6b7afdbb02d72fa1.jpg
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-60d562876779be702bbe704fb40a4d24.jpg
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-60d562876779be702bbe704fb40a4d24.jpg
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-60d562876779be702bbe704fb40a4d24.jpg
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-5abe64bfcfc7e9986d43c62f92765a78.jpg
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-5abe64bfcfc7e9986d43c62f92765a78.jpg
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-5abe64bfcfc7e9986d43c62f92765a78.jpg
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-88f381a0ad52394c48e6bed4cc819010.jpg
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-88f381a0ad52394c48e6bed4cc819010.jpg
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-88f381a0ad52394c48e6bed4cc819010.jpg
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-fbe622ce48623808181f3dec80dff32f.jpg
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-fbe622ce48623808181f3dec80dff32f.jpg
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-fbe622ce48623808181f3dec80dff32f.jpg
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-8295ebf944bea84fd20b57a730701d5a.docx
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-8295ebf944bea84fd20b57a730701d5a.docx
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-8295ebf944bea84fd20b57a730701d5a.docx
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-904bd7636e47b995cfba0cb8b204a7de.docx
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-904bd7636e47b995cfba0cb8b204a7de.docx
https://userfiles.mailswitch.nl/files/4303-904bd7636e47b995cfba0cb8b204a7de.docx
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fpersberichten.deperslijst.com%2F172256%2Fpersbericht-bekende-schrijvers-pleiten-voor-radicaal-andere-aanpak-leesonderwijs.html
https://twitter.com/home?status=Persbericht+%7C+Bekende+schrijvers+pleiten+voor+radicaal+andere+aanpak+leesonderwijs%20http%3A%2F%2Fpersberichten.deperslijst.com%2F172256%2Fpersbericht-bekende-schrijvers-pleiten-voor-radicaal-andere-aanpak-leesonderwijs.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fpersberichten.deperslijst.com%2F172256%2Fpersbericht-bekende-schrijvers-pleiten-voor-radicaal-andere-aanpak-leesonderwijs.html&title=Persbericht+%7C+Bekende+schrijvers+pleiten+voor+radicaal+andere+aanpak+leesonderwijs&summary=&source=
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fpersberichten.deperslijst.com%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Persbericht%20%7C%20Bekende%20schrijvers%20pleiten%20voor%20radicaal%20andere%20aanpak%20leesonderwijs%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fpersberichten.deperslijst.com%2F172256%2Fpersbericht-bekende-schrijvers-pleiten-voor-radicaal-andere-aanpak-leesonderwijs.html%23.X6lgPrV-Iwk.twitter


9-11-2020 Persbericht | Bekende schrijvers pleiten voor radicaal andere aanpak leesonderwijs

persberichten.deperslijst.com/172256/persbericht-bekende-schrijvers-pleiten-voor-radicaal-andere-aanpak-leesonderwijs.html 3/3


