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VOORWOORD
Hi, mijn naam is Sarah van Gestel, 
20 jaar en ik kom uit het Noord-
Brabantse Dongen. Na 3,5 jaar ben 
ik dan eindelijk aangekomen bij mijn 
laatste fase van Communication and 
Multimedia Design: het afstuderen. 
Een fase waar ik echt naar uit heb 
gekeken. De laatste loodjes! Met 
aanleveren van dit verslag sluit ik 
fase 2 af. En kijk ik uit naar de laatste 
fase waarin mijn Proof of Concept 
verder uit ga werken.

In dit verslag wil ik je meenemen in 
mijn proces en de zoektocht naar 
mijn eindontwerp. Corona heeft 
het mij op vele vlakken moeilijk 
gemaakt, maar ondanks dat ben 
ik van mening dat ik mij er aardig 
doorheen heb kunnen knokken. De 
beoordeling daarvan laat ik verder 
aan jou over.

Ik wil ook van de gelegenheid gebruik 
maken om een aantal mensen te 
bedanken. Allereerst mijn eerste 
coach Hanneke Bierbooms, maar ik 
wil uiteraard ook Sanne Knitel enorm 
bedanken voor de coaching. Het 
was een enorme zoektocht naar het 

vinden van de juiste manieren om 
het eerste deel van het afstuderen in 
corona-tijd af te ronden. Verder wil ik 
natuurlijk de leraren van Basisschool 
De Bolderik in Hank en Basisschool 
De Fonkeling in Berghem bedanken 
voor het afnemen van al mijn 
vragenlijsten en het uitvoeren van 
de opdrachten terwijl ik op afstand 
mee keek. Maar als laatste, en zeker 
niet de minste, wil ik alle kinderen 
uit groep 5 & 6 van deze twee 
basisscholen bedanken aangezien 
zij mij enorm hebben geholpen met 
mijn onderzoek! Bedankt allemaal!

Genoeg over alles en iedereen die mij 
hebben geholpen. Duik in de wereld 
van kinderen en kinderboeken. Veel 
plezier!



 

INDEX INLEIDING 6

PROOF OF CONCEPT 74

CONCLUSIE 88

BRONNEN & BIJLAGEN 94

ONDERZOEK 14

CONCEPTUALISEREN 36

Samenvatting
Aanleiding & Positionering

8
12

Ontwerpcriteria
Proof of Concept
Prototype

76
78
82

Hoofd- & Deelvragen
 Onderzoeksmethodes
 Leesbelang
 Prikkelende factoren
 Omgeving
 Leesmotivatie

16
18

20
24
26
30

Concept Map
Conceptfase 1
Conceptfase 2
Conceptfase 3
Conceptfase 4
Prototype
Conclusie

38
40
44
48
52
64
66

4 5EXPLORATIE  -  SARAH VAN GESTEL



INLEIDING
SAMENVATTING 

AANLEIDING & POSITIONERING



8 9EXPLORATIE  -  SARAH VAN GESTEL

SAMENVATTING
Aanleiding
Ik ben dit project gestart doordat 
ik stuitte op een onderzoek van 
Leesmonitor, een initiatief van 
Stichting Lezen, waarin stond dat 
Nederlandse basisschoolleerlingen 
onderaan de lijst staan wat het 
leesplezier betreft [1, 2]. En daar 
kan ik als ervaringsdeskundige over 
mee praten. Ik vond vroeger lezen 
ook niet leuk. Maar naarmate ik 
ouder wordt merk ik pas hoe leuk 
en fijn het lezen van een boek nou 
eigenlijk is. Bij het uitvoeren van 
mijn onderzoek kwam ik erachter 
dat plezier in lezen echt bij ieder 
kind anders is.  Zolang het een boek 
is wat aansluit op de interesses, 
voorkeuren en leeskwaliteiten van 
een kind, kom je al een stap dichter 
bij het vergroten van het leesplezier. 
Maar daar komt dus meer bij kijken 
dan je denkt. Het draait namelijk 
bijvoorbeeld om de omgeving waar 
een kind zich bevindt: thuis of op 
school, op bed of op de bank, in 
de klas of buiten de klas en ga zo 
maar door. Zo heb ik ontdekt dat 
er verschillende oorzaken zijn die 
bevordend werken of niet en dat 
kinderen niet vanzelf gaan lezen 
of vanzelf gemotiveerd raken. 
Leerkrachten en ouders zijn erg van 
invloed. Er zijn dus verschillende 
situaties en uiteindelijk heb ik ervoor 
gekozen om de focus te leggen op 
lezen op school. Door verschillende 

testen en deskresearch, ben ik er 
achter gekomen dat de invloed 
van de leerkracht groot is. Je moet 
rekeningen houden met het feit dat 
iedere leraar het lezen in de klas 
anders aanpak. De situatie van de 
school zelf heeft daar ook mee te 
maken. Is er een schoolbibliotheek 
of staan alle boeken door de klas 
verspreid en hoe gaan kinderen en 
hun leraar daar dan mee om? Waar 
lezen ze het liefst of wat vinden ze 
juist niet fijn als ze gaan lezen? En 
met de komst van al dat digitaal 
lezen, is het er ook niet makkelijker 
op geworden. 

Hoofd- en deelvragen
Door dit vooronderzoek ben ik 
uitgekomen op mijn hoofdvraag: 
‘Hoe kun je ervoor zorgen dat het 
offline leesplezier onder kinderen in 
groep 5 & 6 wordt bevorderd?’. 

Daarbij horen heb ik ook een aantal 
ondersteunende deelvragen:
1.  Waarom is lezen belangrijk voor 
kinderen?
2.  Welke factoren prikkelen 
kinderen om meer te gaan lezen?
3.  Hoe beïnvloed de omgeving het 
leesplezier van een kind?
4.  Hoe motiveer je een kind om 
meer te gaan lezen?

Doelgroep
Als kinderen tussen de 5 en 8 jaar oud 
zijn leren ze de basisvaardigheden 
van het lezen. Vanaf jonge leeftijd 
tot zeker in groep 5 zijn ze hierdoor 
bezig met het onder de knie krijgen 
van het lezen. Daarnaast moeten 
kinderen ervaring opdoen bij het 
kiezen van boeken op het goede 
leesniveau die ze goed begrijpen 
en passen bij hun leesstijl en 
voorkeuren. Omdat kinderen in 
groep 5 en 6 het lezen technisch 
onder knie hebben en voldoende 
leesbegrip hebben, kunnen ze op die 
leeftijd zichzelf meer ontwikkelen op 
het gebied van leesvoorkeuren en 
leesmotivatie

Onderzoek
Het belang van lezen
Zoals ik al zei komen er dus een 
hoop verschillende factoren bij 
leesmotivatie kijken. Zo weten we 
uit onderzoek dat hoe meer een 
kind van de wereld ontdekt, hoe 
groter zijn of haar fantasie wordt. 
Maar ook vergroot het inlevings- en 
empathievermogen van een kind 
door het lezen van veel boeken. 
Daarnaast is goed kunnen lezen 
en goed begrijpen wat je leest, een 
bepalende factor voor de rest van 
je leven. Leesplezier is dus heel 
belangrijk. Want om goed te worden 
in lezen, moet het wel leuk zijn en 
dat is natuurlijk precies mijn doel 
om iets te ontwikkelen wat kinderen 
en leraren daarbij helpt. 

Intrinsieke motivatie
Om een kind lezen leuk te 
laten vinden, moet hij of zij zich 
comfortabel voelen bij het lezen.  
Daarvoor moet lezen een positieve 
ervaring zijn. Daarom moet hetgeen 
ze lezen perfect passen bij het 
leesniveau van een kind en vooral 
bij de interesses en voorkeuren die 
komen kijken bij het kiezen van een 
boek. Als een kind het onderwerp 
of verhaal niet boeit, dan doet dat 
niet veel goeds voor het leesplezier. 
Het niet vinden van het juiste boek 
heeft veel invloed. Kinderen zijn nou 
eenmaal snel uitgekeken op dingen 
waar ze geen plezier aan beleven. 
Dus intrinsieke motivatie is heel 
belangrijk om kinderen meer te laten 
lezen. Bij onvoldoende aandacht 
voor de competenties van een kind, 
dus dat je rekening houdt met het 
niveau, kan de intrinsieke motivatie 
een enorme dreun krijgen, waardoor 
de kans dat er verder wordt gelezen 
in andere boeken afneemt. Daarom 
draagt de afwisseling en de mate 
waarin een boek aansluit op de 
interesse van het kind zelf, dus 
enorm bij aan het groeien van het 
leesplezier. 
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SAMENVATTING
Extrinsieke motivatie
Maar motivatie en het rekening 
houden met het leesniveau en 
behoeften van een kind, zijn niet de 
enige factoren die bijdragen aan de 
daling of groei van het leesplezier. 
Zoals ik al aangaf speelt de omgeving 
ook een grote rol. Op school is een 
kind natuurlijk niet alleen, hij wordt 
omringd door klasgenoten. Ook zij 
hebben invloed op de keuzes van 
een kind op het gebied van lezen en 
het kiezen van boeken. Dit valt onder 
de extrinsieke motivatie. Hoor je van 
andere kinderen dat dat ene boek 
van Dolfje Weerwolfje echt stom is, 
is de kans waarschijnlijk klein dat 
je dat nog wilt gaan lezen. Terwijl 
lovende kritiek op een Dogman 
boek, de kans een stuk groter maakt 
dat je geïnteresseerd bent. Zo werkt 
dit bij kinderen ook. Zij nemen in 
veel gevallen van elkaar aan wat ze 
vinden van een boek. En zeg nou 
zelf, als de hele klas de boeken van 
Dogman leest, dan wil jij toch niet 
achterblijven? Zeker als de groep 
praat over de boeken die ze leest.
Niet alleen kinderen hebben invloed 

op het leesgedrag van elkaar. De 
leraar heeft daar natuurlijk ook een 
aandeel in. Iedere leraar pakt het 
lezen in de klas anders aan. En 
niet iedere leraar heeft ook de tijd 
om van ieder kind te weten wat de 
interesses zijn van een kind. Dat 
betekent niet daar een leraar daar 
geen informatie over wilt verkrijgen. 
Daarom zie ik kansen voor een 
hulpmiddel waar ook de leraar 
informatie uit kan halen, die zij of hij 
weer kan gebruiken om kinderen 
beter te begrijpen en te begeleiden 
bij het lezen. 
 
Een andere externe factor die van 
invloed is op de leesmotivatie is ook 
de uitvoering en omvang van het 
boek en of het een deel uit een serie 
is of juist een op zichzelf staand 
verhaal. Als een boek uit een serie 
leuk gevonden wordt, zijn er vaak 
al gelijk een hoop andere boeken 
binnen deze serie die ook gelezen 
worden. Het leven van een loser heeft 
15 delen heeft, dan kun je als lezer 
lekker doorlezen. Maar deze boeken 
kun je natuurlijk niet eeuwig blijven 

lezen. Net als een boek, heeft iedere 
serie nou eenmaal een eindpunt. 
Maar wat moet je dan? Zodra een 
kind weet wat zijn interesses zijn, 
is het zoeken van een nieuw boek 
makkelijker. Met alleen het lezen 
van de achterkant van een boek 
kom je niet altijd heel ver. Daarvoor 
heb je wat extra informatie nodig. 
Maar waar vind een kind die extra 
informatie? Wat nou als die extra 
informatie van je eigen klasgenoten 
komt?

Op welke manier komt die informatie 
het beste over? Volgens onderzoeker, 
auteur en leesbevorderaar Aiden 
Chambers, hebben kinderen enorm 
veel baat bij het praten over boeken 
en kunnen zij zich daar beter 
uitdrukken dan wanneer zij een 
tekst of verslag schrijven. Dit heb ik 
zelf dan ook getest en zoals ik zelf 
al had verwacht, klopt dit. Alleen 
hebben kinderen hier en daar wel 
wat sturing nodig om de juiste 
informatie te kunnen delen.  

Oplossing
Door alle informatie die ik heb 
verkregen in mijn onderzoeksfase, 
in combinatie met mijn testen uit 
de testfase, heb ik een Proof of 
Concept kunnen ontwikkelen. Ik 
noem het Booksteps. Een product 
waar zowel de leerling als de leraar 
baat bij heeft bij het vergroten van het 
leesplezier. Voor de leerling geldt dat 
Booksteps een speelse, praktische 
en nieuwe manier is om bezig te 
zijn met het ontdekken van nieuwe 
boeken. Kinderen stimuleren elkaar 
door de boeken aan te prijzen door 
informatie over het boek en hun eigen 
leeservaring te delen met andere 
kinderen. Kinderen luisteren naar de 
meningen van andere kinderen in 
de zoektocht naar het juiste boek. 
Of ze helpen juist anderen door een 
(positieve en/of negatieve) review 
in te spreken. Oftewel: Booksteps 
is voor en door kinderen. Ook voor 
de leraar biedt dit voordelen. Voor 
de leraar geldt dat er bruikbare 
informatie verzameld wordt over de 
betrokkenheid van een kind omtrent 
boeken, maar ook naar de voorkeuren 
van de klas of het kind zelf.
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AANLEIDING & POSITIONERING
‘Lezen is belangrijk’ wordt door veel 
leraren binnen het basisonderwijs 
onderstreept. Maar kinderen zullen 
eerder reageren met: “Lezen is saai”, in 
plaats van “Lezen is leuk en belangrijk 
voor mij”. Dat baart veel mensen 
zorgen. Uit het PIRLS-onderzoek blijkt 
dat het leesplezier van Nederlandse 
basisscholieren samen met de kinderen 
uit België en de Scandinavische landen, 
in vergelijking met andere landen 
wereldwijd, erg laag is. ‘Van de 16 landen 
stond Nederland in 2016 onderaan de 
ranking’. [1, 2].

Kinderen binnen de huidige generatie 
groeien op binnen de toenemende 
digitalisering. Online lezen zorgt bij 
kinderen vaak voor meer afleiding, 
waardoor de focus niet meer ligt op het 
begrijpen van de tekst of het inleven 
in het verhaal, maar meer op wat voor 
leuke animaties er in verwerkt zijn [3]. 
Dit is dan ook de reden dat ik mij liever 
richt op juist het offline of ‘traditionele’ 
lezen. Zodra kinderen de teksten beter 
begrijpen en zich steeds meer kunnen 
inleven in de personages, vergroot dit 
niet alleen de woordenschat en het 
empathisch vermogen van een kind, 
maar ook het leesplezier [4]. 

Waarom richt ik mij op het leesplezier in 
het basisonderwijs? Dat heeft meerdere 
redenen. Als eerste ben ik al jaren actief 
als vrijwilliger bij het kinderboekenfestival 
Knetters, wat ieder jaar in september 
plaatsvindt in of rondom Tilburg. Het 
festival houdt zicht bezig met kinderen 
op een speelse en creatieve manier bezig 
te laten zijn met boeken. Op deze dagen 
kunnen kinderen kennis maken met hun 
favoriete schrijvers en/of illustratoren en 
deelnemen aan leuke workshops: alles 
in het teken van boeken en het lezen 
van boeken [5]. Doordat ik daar nauw 
bij betrokken ben, zit ik redelijk in het 
onderwerp. De tweede reden waarom ik 
mij richt op het basisonderwijs, is omdat 
ik uit een familie kom van basisschool 
leraren en leraressen en het had niet 
veel gescheeld of ik had ook op de 
PABO gezeten in plaats van CMD. Mijn 
interesse voor het basisonderwijs is 
altijd gebleven en op deze manier kan ik 

het basisonderwijs en mijn afgelopen 3,5 
jaar aan CMD ervaring combineren. 
Een andere reden waarom ik mij juist heb 
gericht op het basisonderwijs, is het feit 
dat kinderen op school allemaal dezelfde 
middelen tot hun beschikking hebben: 
of dat een boekenkast in de klas of gang 
is of een schoolbibliotheek, een tablet, 
laptop of een vaste computer. Kinderen 
hebben op school waarschijnlijk meer 
keuze in verschillende boeken dan thuis. 
Daarbij denk ik ook dat ik meer grip kan 
krijgen op de situatie op scholen, dan 
de verschillende situaties thuis. Iedere 
ouder heeft een andere manier om hun 
kinderen aan het lezen te krijgen en/
of houden. Daarnaast lijkt het er op dat 
kinderen op school eerder ‘meegaan’ 
in wat de leerkracht hen opdraagt of 
voorschotelt. Ouders vinden het moeilijk 
om hun kinderen te motiveren om meer 
te lezen, zeker als ze lezen moeilijk 
vinden.

Hoe stel ik mij op in dit vraagstuk? Ik 
weet uit eigen ervaring hoe stom ik lezen 
vond op de basisschool, mede dankzij 
mijn dyslextie, maar ook mede dankzij 
het feit dat ik simpel weg niet wist welke 
boeken ik wilde lezen. Het kiezen in een 
het enorme assortiment boeken is echt 
wel een ding. Dat is dan ook wat ik uit 
mijn persoonlijke ervaring meeneem 
in dit onderzoek. Zeker omdat ik er nu, 
naderhand, achter ben gekomen hoe 
leuk lezen kan zijn. 

Waarom kies ik voor de doelgroep 8-10 
jaar (groep 5 & 6)? In de lagere groepen 
leren kinderen de basisvaardigheden 

van het lezen. Daarbij gaat het om 
technisch lezen, begrijpend lezen en de 
snelheid waarin ze lezen. Het ontwikkelen 
van deze basisvaardigheden duurt voor de 
gemiddelde leerling totdat ze ongeveer 8 
of 9 jaar zijn [6]. Dit betekent dat ze vanaf 
groep 1/2 tot het begin van groep 5 hier 
mee bezig zijn. Juist omdat kinderen in 
groep 5 en 6 deze basisvaardigheden 
goed onder de knie hebben, gaat het 
steeds meer om wat ze lezen dan om hoe 
ze lezen (uitzonderingen daargelaten). De 
ontwikkeling van het begrijpend lezen 
in groep 4, speelt in de keuze van de 
doelgroep een belangrijke rol. In groep 5 
& 6 beschikken kinderen tot een redelijk 
grote woordenschat en beginnen steeds 
meer kennis over de wereld te ontwikkelen 
[7]. Dat laatste kunnen kinderen in de 
groepen 5 en 6 gebruiken om boeken te 
kiezen die bij hen passen.

Mijn doel is dus:
Basisschoolkinderen op een nieuwe, 
speelse manier bezig laten zijn met 
(offline) boeken, wat als gevolg heeft dat 
het leesplezier onder de doelgroep 8-10 
jaar wordt bevorderd. De manier waarop 
ontstaat vanuit de ideeën en behoeftes 
van deze kinderen uit groep 5 & 6.

Het is algemeen bekend dat het leesplezier 
bij Nederlandse kinderen daalt naarmate 
ze ouder worden [1]. Mijn doel is om bij te 
dragen aan het langer behouden van het 
leesplezier en dat begint bij kinderen in 
groep 5 & 6.



ONDERZOEK
HOOFD- & DEELVRAGEN 

ONDERZOEKSMETHODES 

LEESBELANG

PRIKKELENDE FACTOREN

OMGEVING

LEESMOTIVATIE



16 17EXPLORATIE  -  SARAH VAN GESTEL

HOOFD- & DEELVRAGEN
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ONDERZOEKSMETHODES

Wat?
Het verzamelen van bijvoorbeeld 
kwalitatief en/of kwantitatief 
onderzoek binnen de deelvragen: 
wat is er al van bekend? 

Waarom?
Ik ben benieuwd wat er al bekend 
is en duik hierdoor ook dieper in 
de stof. Hiermee kan ik eventuele 
aannames en hypotheses beter 
onderbouwen.

Doel
Er achter komen waar er nog gaten 
zitten: waar moet ik zelf onderzoek 
naar doen? Maar ook kijken naar 
interessante en eventueel andere 
invalshoeken.

Wat?
Het ontdekking van de stand van 
zaken in de huidige markt: welke 
ontwikkelingen zijn er of vinden er 
plaats?

Waarom?
Ik wil een duidelijk beeld schetsen 
(voor mijzelf ) wat hoe de huidige 
markt rondom leesplezier en 
leesmotivatie in elkaar zit. Kijken 
naar bestaande producten en waar 
deze falen of waar ze juist hun doel 
bereiken.

Doel
Een beeld schetsen van de 
mogelijk heden, het analyseren van 
de huidige resultaten in (nieuwe) 
ontwikkelingen en het zoeken naar 
gaten waar ik iets op kan aanvullen.

Wat?
Een aantal vragen met betrekking 
tot het boek dat ze op dit moment 
lezen, waarom ze die juist leuk 
vinden of niet en welk boek ze in 
de toekomst willen lezen. 

Waarom?
Een beeld krijgen van hoe kinderen 
reageren op schriftelijke vragen: 
hoe uitgebreid gaan zij antwoord 
geven?

Doel
Dus een beeld krijgen van de 
doelgroep met betrekking tot 
schriftelijk antwoorden. Verder 
hoop ik natuurlijk dat ik ook een 
beter beeld krijg van het huidige 
leesgedrag van kinderen en welke 
boeken ze dan precies lezen.

Wat?
Het maken van een mindmap: 
het opschrijven of tekenen van de 
gedachtes die opkomen bij het 
woord ‘lezen’. 

Waarom?
Kinderen de (creatieve) ruimte 
geven om op te schrijven en uit te 
tekenen wat volgens hen te maken 
heeft met lezen. 

Doel
Het ontdekken van de meest 
voorkomende associaties die 
kinderen in groep 5 & 6 hebben 
bij het woord lezen. Waar kijken 
ze naar bij een boek, welke titels/
schrijvers komen er bij hen 
opkomen etc.

Wat?
Dilemma’s zijn snelle en simpele 
keuzes die, in dit geval, betrekking 
hebben op één situatie: het lezen 
van een boek.

Waarom?
Het is een simpele vorm om 
redelijk veel vragen te stellen. Het 
is makkelijk te begrijpen en de 
leraar hoeft er dus niet naast te 
gaan zitten. 

Doel
Er achter komen wat de voorkeuren 
zijn van kinderen: wanneer vinden 
ze lezen het leukst?

FA
SE 1-2

DEELVRAAG 1 t/m 4 DEELVRAAG 1 t/m 4
DEELVRAAG 2/4DEELVRAAG 4DEELVRAAG 3

Zie bijlage 4 voor een lijst van interessante 
ontdekkingen en ontwikkelingen.

Zie bijlage 3.1 voor een voorbeeld
en bijlage 3.2 & 3.3 voor een aantal 
ingevulde exemplaren.

Zie bijlage 2.1 voor een voorbeeld
en bijlage 2.2 & 2.3 voor een aantal 
ingevulde exemplaren.

Zie bijlage 1.1 voor een voorbeeld en 
bijlage 1.2 voor een aantal ingevulde 
exemplaren.

Vanaf pagina 20 ga ik per onderwerp 
dieper in op de informatie die ik door 
middel van deze methode heb verzameld.
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LEESBELANG
Een kind dat veel leest, ontwikkelt een hoop 
verschillende kwaliteiten. Hierbij kun je 
denken aan natuurlijk het vergroten van de 
woordenschat. Het herkennen en begrijpen 
van woorden maakt het makkelijker om een 
verhaal te lezen en te begrijpen. Maar lezen 
draagt ook bij aan de sociale ontwikkeling 
van een kind. Hier komt empathie en 
inlevingsvermogen om de hoek kijken. Niet 
alleen empathie richting de hoofdpersonages, 
maar ook richting de mensen om een kind 
heen. Door het lezen ontwikkelt de sociale 
omgang met anderen en het begrijpen van 
meerdere kanten van een verhaal. Zijn wereld 
wordt groter naarmate een kind meer boeken 
leest. Hoe meer een kind van de wereld 
ontdekt, hoe groter zijn of haar fantasie 
wordt.Als een kind het leuk vindt om boeken 
te lezen, zal het steeds meer lezen waardoor 
bovendstaande effecten versterkt worden [8]. 

Er zijn een hoop verschillende redenen 
waarom lezen belangrijk zijn, maar volgens 
het onderzoek van BLINK en klinisch 
neuropsycholoog Jelle Jolles zijn dat er 10:

1.  Lezen ontwikkelt de taalvaardigheid
2.  Lezen ontwikkelt het denken en 
verbeelden
3.  Lezen prikkelt het brein
4.  Lezen geeft kennis en inzichten
5.  Lezen traint de concentratie
6.  Lezen ontwikkelt het zelfinzicht
7.  Lezen leert over een ander
8.  Lezen leert over mogelijke consequenties
9.  Lezen geeft inzicht in normen, regels en 
gebruiken
10.  Lezen ondersteunt de 
identiteitsontwikkeling. [9]

afb. 1 - Mindmap deelvraag 1
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LEESBELANG

Natuurlijk zeggen de eerder 
genoemde redenen waarom lezen 
belangrijk is al redelijk genoeg, 
maar we moeten niet vergeten 
dat lezen ook simpelweg  hoort 
bij onze kennismaatschappij. Je 
komt tekst overal tegen: e-mails, 
programmaboekjes in het theater, 
posters, bijsluiters van medicijnen 
en ga zo maar door. Natuurlijk 
is het voor een kind van 8 nog 
niet nodig om hele bijsluiters te 
kunnen lezen en begrijpen, maar 
dat is voor de toekomst van een 
kind wel belangrijk. ‘Een goede 
leesvaardigheid verhoogt de kansen 

op de arbeidsmarkt’, volgens Simon 
Bequoye, Kennismedewerker 
onderzoek, impact en beleid [10]. 

Om kinderen voor te bereiden op 
hun toekomst en dus hun positie 
op de arbeidsmarkt, komen ook 
de zogeheten 21th Century Skills 
om de hoek kijken. Deze set van 
11 vaardigheden draagt bij aan de 
ontwikkeling van een kind in de 21e 
eeuw. Een aantal daarvan (al dan 
niet allemaal) hebben ook invloed 
op de leeskwaliteiten en het plezier 
in lezen van een basisschoolleerling. 
Communiceren, samenwerken, 

afb. 2 - 21e eeuwse vaardigheden, SLO & Kennisnet

HOE MEER 
EEN KIND 
VAN DE 
WERELD 
ONTDEKT, 
HOE GROTER 
ZIJN OF 
HAAR 
FANTASIE 
WORDT

zelfregulering, probleem oplossen, 
informatievaardigheden, maar ook 
sociale en culturele vaardigheden 
worden verder ontwikkeld als 
kinderen meer lezen en beter 
begrijpen wat ze lezen. Daar komt 
ook empathie-ontwikkeling en het 
inlevingsvermogen bij kijken [11, 12].

Oftewel: lezen draagt enorm bij aan 
je persoonlijke ontwikkeling in de 
meest brede context.
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PRIKKELENDE FACTOREN

afb. 3 - Uitspraken uit enquetes leerlingen Bs De Bolderik & Bs De Fonkeling

Kinderen beginnen steeds meer 
gemotiveerd te raken, zodra ze merken 
dat ze mogen lezen wat ze leuk vinden, 
in plaats van dat ze moeten lezen. 
Wanneer je een groep meeneemt naar 
een (school)bibliotheek, zal een groot 
deel van de kinderen het geweldig 
vinden dat ze hun eigen boek mogen 
kiezen. Echt iets wat ze interesseert en 
waar ze toch wel dat beetje plezier in 
hebben tijdens het lezen [11]. Waarom 
kiezen kinderen bepaalde boeken? 
Daarbij komen verschillende factoren 
kijken. Hierbij kun je denken aan de 
vormgeving: een blauw fel boek kiest 
een kind waarschijnlijk eerder dan 
een ‘saai’ wit boek, maar het kan ook 
gaan om de inhoud van het boek. Als 
het onderwerp een kind interesseert, 
zal hij dit eerder lezen omdat het 
aansluit op zijn belevingswereld. Het 
draait niet om het niveau van het boek 
wanneer een kind dit kiest, maar om 
het onderwerp en de kaft [14]. 

In een enquête die ik heb uitgezet bij 
ruim 180 kinderen van 2 verschillende 
basisscholen (Bs De Bolderik & 

Bs De Fonkeling) (zie bijlage 3), zijn een 
hoop uitspraken gekomen waardoor ik 
een beter beeld heb gekregen waarom 
kinderen bepaalde boeken lezen of 
willen lezen (zie afbeelding 3). Het 
onderwerp en wat andere kinderen 
ervan vinden speelt in het kiezen van 
een boek ook een grote rol. Mij viel 
op tijdens het analyseren van alle 
antwoorden, dat kinderen het liefst in 
series lezen. Zodra ze hebben ontdekt 
dat het eerste deel van, bijvoorbeeld, 
Het leven van een loser hen echt 
aanspreekt, weten ze al gelijk welk 
boek of boeken ze erna willen lezen: 
alle andere 15 delen. Zoals te zien is 
in de antwoorden van een leerling van 
Bs De Fonkeling (zie bijlage 3.3).

Een andere factor die ook bijdraagt 
aan leesplezier, is de spanningsboog 
van bepaalde kinderen tijdens het 
lezen. Onderzoek laat zien dat een 
kind van 8 jaar, in groep 5, ongeveer 
een kwartier zich kan concentreren 
op een opdracht, zolang de 
moeilijkheidsgraad maar op het juiste 
niveau is. Bij een kind van 10 jaar, in 

groep 6, is die tijd 5 minuten langer. 
Afhankelijk van de schoolprestaties, 
kan een kind van 10, ruim 20 minuten 
zich echt goed concentreren op een 
opdracht. ‘Het concentratievermogen 
van een kind heeft invloed op het 
gehele leerproces’. Dus ook op het 
lezen [15]. 

Natuurlijk draait het niet alleen om 
het concentratievermogen van een 
kind en de omgeving waarin een 
kind zich bevindt (zie p. 26), maar ook 
aan  de uitvoering van het boek. Als 
een kind meer moeite heeft met lang 
concentreren en een boek leest zonder 
plaatjes, met kleine letters en meer 
dan 300 pagina’s, is het niet zo gek dat 
ze voor het midden afhaken om dat 
het misschien simpel weg gewoon te 
hoog gegrepen is. Het gaat er dus om 
dat een kind het juiste boek kiest, qua 
onderwerp en eigen interesses, maar 
wat ook past bij hun manier van lezen  
(zie p. 26) en hun niveau [16]. 

‘Als ik mij
verveel, ga
ik lezen’

‘Ik hou van dieren,
dus ik zou meer dieren
boeken willen lezen’

‘Ik vind het boekleuk, omdat er veelplaatjes in staan’

‘Als het boek niet
spannend is, vind ik
het lezen niet leuk’

‘HET CONCENTRATIEVERMOGEN VAN EEN KIND 
HEEFT INVLOED OP HET GEHELE LEERPROCES’
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OMGEVING
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Aan een grote tafel   -   27,1% 
Aan mijn eigen tafel   -   72,9%

Op de gang   -   42,3% 
In de klas   -   57,7%

In een echt boek   -   34,1% 
Op een tablet   -   65,9%
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Aan een grote tafel   -   39,9% 
Aan mijn eigen tafel   -   60,1%

Op de gang   -  57,8% 
In de klas   -   42,2%

In een echt boek   -   73,4% 
Op een tablet   -   26,6%

WANNEER 
IS LEZEN 

HET 
LEUKST?

Ik richt mij, zoals ik in mijn aanleiding 
al aangaf, op het lezen op school. 
Hierbij worden kinderen beïnvloed 
door kinderen in dezelfde klas, 
leraren, kinderen uit andere klassen. 
En ook door hun eigen klaslokaal 
of juist een gemeenschappelijke 
ruimte. De omgeving waar een 
kind zich in bevindt, heeft veel 
invloed op de staat waarin hij/
zij zich bevindt. En dus ook op de 
motivatie van een kind wat betreft 
lezen. Wanneer de kinderen van de 
juf of meester de tijd krijgen om te 
lezen, doet iedere klas het op zijn 
eigen manier. Er zijn leraren die de 
kinderen een eigen plek laat zoeken 
in de klas om een boek te lezen; 
het maakt dan niet uit of dat op- of 
onder de tafel is, zolang ze maar 
lezen [17]. Ook zijn er bijvoorbeeld 
scholen die beschikken over een 

eigen schoolbibliotheek, waar een 
andere school het juist weer ‘moet 
doen’ met boekenkasten verspreid 
door de school en/of in de klas. 
Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat 
kinderen alleen op de gang lezen, 
op een andere speciaal ingerichte 
ruimte binnen de school of juist 
gewoon in de klas. Kortom: iedere 
school, maar ook iedere leraar richt 
het leesmoment anders in.

Bij de leesomgeving kijken we niet 
alleen naar de meest letterlijke 
zin van het woord, maar ook naar 
bijvoorbeeld het boekenaanbod 
wat er binnen een school is. Is er 
wel voor ieder wat wils en is er voor 
ieder kind genoeg ruimte om hierin 
te variëren? Zijn er veel oude of juist 
nieuwe boeken? Kunnen kinderen 
op verschillende onderwerpen 

kiezen, maar kunnen ze ook binnen 
die onderwerpen hun eigen niveau 
vinden? Het is daarom belangrijk 
dat er om de zoveel tijd nieuwe 
boeken aangeschaft worden en er 
genoeg gerouleerd en gevarieerd 
wordt binnen de school of de een 
schoolbieb. Zeker als er maar ruimte 
is voor een beperkt aantal boeken 
(bijvoorbeeld in een klas). Een 
breed mogelijk aanbod is hét begin 
om een inspirerende leesomgeving 
voor de kinderen te creëren. [18] 

Daarom heb ik een laagdrempelige 
test uitgezet op de twee testscholen 
die ik tot mijn beschikking had. 
Ik heb de kinderen in groep 5 & 
6 een aantal dilemma’s gegeven 
die allemaal op hun eigen manier 
weer betrekking hebben op de 
omgevingsfactoren rondom het 

lezen (zie bijlage 1.1). Denk hierbij 
aan op school versus thuis, alleen 
versus samen, maar ook op de gang 
versus in de klas. De resultaten zijn 
verwerkt in cirkeldiagrammen (zie 
afbeelding 4.1 + 4.2  & bijlage 1.2). 

Interessant is het verschil in 
uitslagen tussen de twee scholen. 
Zoals bij de vraag: lees je graag op 
de gang of liever in de klas? Ondanks 
dat de verschillen niet extreem 
groot zijn, zijn ze er wel (afb. 4.1, 4.2). 
Aan de hand van het gesprek wat 
ik naderhand met de leraren van de 
klassen heb gehad, werd duidelijk 
dat het verschil vooral voortkomt 
uit de ruimte die een school heeft. 
Bs De Fonkeling is een veel grotere 
school dan Bs De Bolderik. Hij is 
ruimer opgezet waardoor er grotere 
ruimtes ontstaan buiten de klassen, 
terwijl de Bolderik het doet met 
2 gangen van 3 meter breed en 1 
grote aula. Daardoor verschilt het 
dus of de kinderen in of toch liever 
buiten de klas lezen. Het feit dat 
kinderen liever lezen aan een eigen, 
wat kleinere tafel in plaats van aan 

een grote, gezamenlijke tafel heeft 
daar ook mee te maken. Bij Bs De 
Bolderik betekent aan een grote 
tafel lezen ook dat ze in de klas lezen. 
In die zin maakt het de kinderen 
dus niet enorm veel uit aan welke 
tafel, maar gaat de voorkeur toch 
naar een eigen tafel. Maar als we 
kijken naar Bs De Fonkeling, dan 
betekent een grote tafel juist dat ze 
op de gang lezen. De klassen zelf 
zijn ruim opgezet en geeft daardoor 
de kinderen aan een eigen tafel net 
iets meer ruimte. 

Verder ben ik blij dat er uit 
de enquêtes ook is gekomen 
dat in beide gevallen de grote 
meerderheid toch liever leest in een 
echt, fysiek boek. Dat ondersteunt 
mijn aanname en de keuze om 
mijn hoofdvraag en onderzoek te 
richten op juist het offline lezen. Ik 
verwacht wel dat, als ik hetzelfde 
onderzoek  over ongeveer 5 jaar 
opnieuw doe,  dat de uitkomst bij 
online versus offline lezen wel sterk 
zal verschillen, in het voordeel van 
het online lezen.  

Afbeelding 4.2 - Uitgelichte uitkomsten dilemma’s leerlingen Bs De FonkelingAfbeelding 4.1 - Uitgelichte uitkomsten dilemma’s leerlingen Bs De Bolderik
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afb. 5 - Leerlingen van Bs De Bolderik bezig met de dilemma’s

OMGEVING

IS ER WEL VOOR IEDER WAT WILS 
EN IS ER VOOR IEDER KIND GENOEG 

RUIMTE OM HIERIN TE VARIËREN? 
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LEESMOTIVATIE

‘Op school vind ik

lezen niet leuk,

maar thuis wel’

Ik zou het Leven van een

Loser willen lezen, omdat veel

klasgenoten daar over praten’

‘Ik heb de film al gezien,dus dan zal het boekook wel leuk zijn’

‘Ik heb de andere delen
al gelezen, daarom lijkt

me het een leuk boek’

Als we kijken naar de leesmotivatie 
van kinderen, dan richten we ons op 
intrinsieke en extrinsieke motivatie. 
De extrinsieke motivatie, prikkels 
van buitenaf, heb ik in mijn vorige 
hoofdstuk over de omgevingsfactoren 
die kinderen van buitenaf motiveren 
om meer leesplezier te ontwikkelen, al 
besproken. 

Maar dat zijn dus niet de enige factoren 
die hierbij een rol spel: één van de 
grootste en de meest meespelende 
factor is de intrinsieke motivatie, het 
vanuit jezelf gemotiveerd zijn om te 
willen lezen. 

‘Factoren die intrinsieke motivatie 
stimuleren zijn onder andere erkenning 
van gevoelens en een emotioneel 
veilige omgeving’ [19]. Hierbij komt dus 
ook het inlevingsvermogen en stukje 
empathie weer aan bod. Als een kind 
een boek leest waar hij/zij zich op de 
een of andere manier makkelijk in kan 
verplaatsen of bijvoorbeeld empathie 
kan voelen voor de hoofdpersoon, 
heeft dat positieve gevolgen voor de 

motivatie omtrent het lezen. Kinderen 
voelen zich echt betrokken bij wat 
ze aan het lezen zijn, waardoor de 
spanningsboog waar ik het eerder over 
had, ook weer wat langer opgerekt 
wordt (p. 24). Een positieve ervaring 
met, in dit geval lezen, kan als gevolg 
hebben dat een kind sneller een nieuw 
boek oppakt [20].

Een andere factor die een rol speelt in 
de intrinsieke motivatie van een kind, 
is de nieuwsgierigheid. Een mens is 
van nature nieuwsgierig naar wat er 
in de wereld om zich heen gebeurt.
Voor een kind is de nieuwsgierigheid 
echt een ontdekkingsfase: wat vind ik 
wel of niet leuk, maar ook wat vinden 
anderen leuk? 

Kinderen spiegelen zich ook aan 
andere kinderen. Ze kijken daarbij 
dus niet alleen naar zichzelf. Dat kan 
bewust of onbewust zijn en kan een 
positief of juist een negatief gevolg 
hebben. Een kind kan druk ervaren 
op bijvoorbeeld het leren lezen, maar 
ook in het beter ontwikkelen van 

lezen. Dat kan gaan omdat andere 
kinderen misschien sneller lezen of 
beter begrijpen wat ze lezen. Maar 
deze druk kan ook ontstaan doordat 
de leraar geen duidelijk beeld heeft 
van waar het kind staat omtrent zijn 
of haar leeskwaliteiten. Dit heeft 
invloed op het zelfvertrouwen en 
intrinsieke motivatie van een kind. 
Als er onvoldoende rekening wordt 
gehouden met de competenties van 
het kind, kan de intrinsieke motivatie 
een grote dreun krijgen. Het is dus van 
belang dat een leerling een fijn gevoel 
krijgt en het daardoor leuker gaat 
vinden om te lezen [21]. 

In de eerder genoemde enquête die 
ik heb uitgezet, heb ik ook bewust 
vragen naar waarom ze bepaalde 
gevraagd naar wat ze lezen of waarom 
ze een boek nog graag willen lezen 
(zie bijlage 3). Wat kinderen daar 
bijvoorbeeld aangaven is dat als ze 
de Harry Potter films leuk vonden, ze 
verwachten dat de boeken dan ook 
wel leuk zouden moeten zijn (afb. 6).

afb. 6 - Uitgelichte uitspraken enquete (zie bijlage 3.2 + 3.3 voor meer)

‘FACTOREN DIE INTRINSIEKE MOTIVATIE STIMULEREN 
ZIJN ONDER ANDERE ERKENNING VAN GEVOELENS 

EN EEN EMOTIONEEL VEILIGE OMGEVING’ 
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LEESMOTIVATIE

‘Yes, we mogen
weer lezen!’

‘Ik vind moppenboeken leuk
om te lezen, omdat ze

makkelijk en grappig zijn’

‘De boeken vanDogman lees
ik het liefst’

afb. 7 - Uitgelichte uitspraken/uitkomsten mindmaps (zie bijlage 2.2 + 2.3 voor meer)

Dat een kind het dus op zijn of 
haar eigen manier kan doen, is erg 
belangrijk. Ieder kind beleeft beeld 
en tekst nou eenmaal anders. Aiden 
Chambers gaat uit van dit gegeven. 
‘Hij stelt dat kinderen goed in staat zijn 
om te verwoorden welke onderdelen 
zij leuk of moeilijk vinden, en welke 
patronen zij zien.’ [22] Het praten 
over boeken laat kinderen duidelijk 
vertellen aan de omgeving wat er nou 
wel of niet leuk is aan een boek. Als 
een kind dit dus goed kan of er steeds 
beter in wordt, wordt het makkelijker 
om te ontdekken waarom hij dat ene 
boek nou zo leuk vind. Het reflecteren 
van boeken voor zichzelf maar 
ook tegenover klasgenoten wordt 
daardoor makkelijker. Het praten 
over wat ze gelezen hebben, vinden 
kinderen makkelijker dan iets op te 
schrijven over hun ervaring

Een goed voorbeeld van deze 
ontwikkeling in de praktijk is de 
opkomst van kinderpodcasts rondom 
jeugdliteratuur (zie bijlage 4). Kinderen 

gaan in deze verschillende podcasts 
in gesprek met de presentator, de 
schrijver en/of illustrator. Het feit dat 
deze podcasts vaak gemaakt worden 
voor en door kinderen, spreekt de 
juiste doelgroep directer aan. Kinderen 
motiveren niet alleen zichzelf door het 
vinden van de juiste boeken, maar 
ook elkaar door inspirerend te praten 
over boeken. Neem De Waanzinnige 
Podcast. Deze podcast is gemaakt voor 
en door kinderen. Ze enthousiasmeren 
elkaar over hun favoriete boek en 
wat er nou zo leuk is aan dat boek. 
Het gaat dus niet puur alleen om de 
inhoud, maar ook de beleving van het 
boek [23, 24].

Dat kinderen elkaar beïnvloeden 
omtrent het lezen, komt ook uit mijn 
test waar ik kinderen een mindmap 
heb laten maken. Ik heb ze het woord 
‘lezen’ meegegeven en gevraagd om 
alles op te schrijven en/of te tekenen 
wat in hun hoofd opkomt als ze 
denken aan dit woord. Opvallend is 
dat veel antwoorden van kinderen 

overeenkomen. Het blijk dat ze elkaar 
beïnvloeden (bijlage 2.2 & 2.3).

Hoe beïnvloedbaar kinderen zijn door 
anderen zie ik niet alleen terug in de 
mindmaps maar ook in de enquete: 
‘Ik zou Het leven van een Loser wel 
willen lezen, omdat veel andere 
klasgenoten daar over praten (afb. 
6). Voor de kinderen die hierdoor 
beïnvloed worden (en dat is een grote 
meerderheid), kan een ander kind 
dus bepalen of ze het boek maken of 
kraken, met alle gevolgen van dien.

Al deze factoren samen, zorgen 
dus voor de groei van de intrinsieke 
motivatie van een kind omtrent het 
pakken van een boek, het lezen van 
dat boek, maar natuurlijk vooral het 
plezier hebben in het lezen van het 
boek. 

ZE ENTHOUSIASMEREN ELKAAR OVER 
HUN FAVORIETE BOEK EN WAT ER NOU 

ZO LEUK IS AAN DAT BOEK
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HET PRATEN OVER BOEKEN 
LAAT KINDEREN DUIDELIJK 

VERTELLEN AAN DE OMGEVING 
WAT ER NOU WEL OF NIET 

LEUK IS AAN EEN BOEK



CONCEPTUALISEREN
CONCEPT MAP
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CONCEPTFASE 2

CONCEPTFASE 3

CONCEPTFASE 4

PROTOTYPE

CONCLUSIE
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CONCEPT MAP
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Om op een duidelijke manier mijn conceptfase uit te leggen, heb ik een conceptmap gemaakt. Er zijn in deze fase namelijk een hoop dingen 
gebeurt. Ik ben van het ene naar het andere concept gegaan, ik heb een hoop feedback gevraagd en gekregen en ook mijn ontwerpcriteria zijn een 
aantal keren veranderd. Om duidelijk te maken welke route ik afgelegd heb, heb ik deze conceptmap gemaakt. In de map zie je welke acties ik heb 
ondernemen en in welke volgorde. Per punt ligt ik de fase en de bijbehorende ontwikkeling(en) nog extra toe. Goed om te weten is dat ik expres 
niet al mijn concepten tot in detail toelicht. Alles wat ik heb bedacht en uitgewerkt laat ik zien. Op het einde van dit hoofdstuk, in mijn conclusie, 
licht ik de elementen toe die ik uit deze fase heb verzameld en hoe dat tot een eindconcept is gevormd. 

In de onderstaande conceptmap laat ik zien hoe ik mijn conceptfase ben doorlopen en welke activiteiten ik heb uitgevoerd.
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FASE 1
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1.
Mijn conceptfase ben ik gestart met een korte brainstorm op het online 
programma MIRO. Ik heb al mijn informatie voor mijzelf in mijn hoofd verzameld 
en daar ben ik op door gaan denken. Hoe kan ik al deze informatie toepassen 
op een concept? Ik ben dus eigenlijk puur vanuit informatie gestart en was 
nog in afwachting van sommige testuitslagen binnen mijn doelgroeponderzoek. 
Achteraf gezien had ik beter eerst ontwerpcriteria op kunnen stellen, omdat ik 
nu geen echte houvast had. Maar ondanks dat, heb ik vanuit deze brainstorm 
een aantal concepten verder uitgetekend. Verder licht ik dit toe op pagina 66.

BRAINSTORM - MIRO

2.
EERSTE DEEL CONCEPTEN

Dit zijn de uitgetekende concepten uit de brainstorm. Zoals ik al aangaf, zijn 
deze puur gebaseerd op mijn eerste onderzoek en eerste testuitslagen van 
mijn doelgroeponderzoek. Ondanks dat, is het wel een handige opzet geweest 
om in verschillende richtingen te denken, juist omdat het nog even los stond 
van ‘regeltjes’/criteria waar ik mij aan wilde houden. Dit heeft mij geholpen in 
het breder denken zonder een specifiek eindproduct in gedachten. 
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4. Naast de concepten heb ik uit de brainstorm op school ook een aanzet 
gemaakt voor mijn ontwerpcriteria. Doordat anderen mij bevraagd hebben 
over mijn visie, doel en de opzet van mijn onderzoek, heb ik een duidelijk 
eerste beeld kunnen krijgen voor mijn ontwerpcriteria. 

EERSTE ONTWERPCRITERIA

3.
BRAINSTORM MEDESTUDENTEN

Omdat ik redelijk vast liep op deze concepten, heb ik met een aantal 
medestudenten op school samen gezeten in een brainstorm. Het was vooral 
voor het zoeken van een frisse blik, aangezien niemand van deze groep 
precies wist wat mijn onderzoek in hield. Daardoor zijn er een aantal nieuwe 
en uiteenlopende concepten uitgekomen. Ook dit heeft geholpen om breed 
te blijven denken.
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TEST CONCEPT BOEKVRAGEN

6.

TWEEDE DEEL CONCEPTEN

De tweede batch aan concepten is ontstaan vanuit mijn eerste ontwerpcriteria en 
uitkomsten van mijn onderzoek. Ik wilde dat het aansloot op alle boeken die de 
kinderen lezen en dat er een element in zit wat ze samen doen. Vandaar dat ik kwam 
op een soort presentatietool (concept 1) waarbij kinderen op een makkelijke en 
snelle manier een presentatie zouden kunnen geven over hun boek. De nadruk ligt 
hierbij op het vertellen en niet op de presentatie. Vervolgens kwam ik bij concept 
2: een set kaarten waarop vragen staan die zich richten op het inlevingsvermogen 
van een kind. Het gaat, bijvoorbeeld, dus niet om wie het boek heeft geschreven, 
maar over met welke hoofdpersoon hij/zij zichzelf het meeste zou identificeren. 
Het idee van de vragenkaarten heb ik getest bij een aantal kinderen uit groep 5 
van Bs De Bolderik. 

Voor de test van concept 2 heb ik een set kaarten ontwikkeld bij de boeken Kind 
te koop en Brandmeester!. Het gaat er in deze test dus niet om wat het niveau 
is van het boek, vandaar dat het wat dunnere boeken zijn geworden, maar het 
draait mij om hoe ze het boek ervaren. Bij beide boeken krijgen kinderen voor en 
na een vraag over hun verwachting en of deze klopte. Bij het boek Kind te koop 
zat er na ieder hoofdstuk een vraag. Deze vragen beantwoordden ze en maakte 
op basis daarvan een korte presentatie voor de klas. Hierdoor kon ik ook concept 
1 nog deels testen. Het belangrijkste aan die presentatie is dat ze elkaar vragen 
stellen. Dus degene die presenteert, neemt ook de klas mee in deze presentatie. 
Uiteindelijk hebben 5 kinderen het boek Brandmeester gelezen, omdat de school 
daar zelf meerdere boeken van had, en 1 leerling Kind te koop. Alle uitkomsten kun 
je teruglezen in bijlage 5.5. Het presenteren van het boek en het gesprek met de 
rest van de klas, vonden kinderen erg leuk en ook de leraar is er erg enthousiast 
over. Hierdoor worden de vragen voor en na het lezen nu vaker bij andere boeken 
gebruikt. De rest van het materiaal wat ik voor deze test heb gebruikt, is terug te 
vinden in bijlage 5.1 t/m 5.4. 

5.
Concept 1

Concept 2 - deel 1

Concept 2 - deel 2

afb. 8 - Test Boekvragen, Bs De Bolderik
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FEEDBACK (COACHING / MIDTERM) AANSCHERPEN ONTWERPCRITERIA
Tijdens mijn midterm heb ik mijn concepten, die ik op dit punt had, gepresenteerd, mijn ontwerpcriteria 
voorgelegd en laten zien waar ik nu ben op het gebied van testen. Daar kwam vooral uit dat mijn 
ontwerpcriteria nog niet scherp en concreet genoeg waren. Dus dat ik daar nog een extra blik op moet 
werpen. Ik heb ook mijn concepten en testen (zie vorige pagina) voorgelegd en uitgelegd. Ik merkte daarbij 
dat toen het gesprek gestart werd met mijn coaches, ik nog niet helemaal duidelijk op het doel kon komen 
en dat ik mijn test misschien iets beter had moeten doordenken. In ieder geval voordat ik verder ga met 
concretiseren. Dus dat neem ik nu verder mee naar de volgende stappen die ik ga zetten.

Zoals ik al aangaf, was het na mijn midterm zaak om mijn 
ontwerpcriteria aan te scherpen en om van daaruit op sterkere 
concepten te komen. Dat kun je zien in het verschil tussen 
fase 1 en 2 (zie afb. 9). Links zijn mijn oude ontwerpcriteria 
en rechts de aangescherpte versie daarvan. 3 criteria heb ik 
meegenomen en aangepast, de andere twee uit fase 2 heb ik 
geschrapt en daar zijn 3 nieuwe voor in de plaats gekomen. In 
mijn Proof Of Concept ligt ik deze verder toe (zie p. 76).

8.7.
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afb. 9 - Het aanscherpen van mijn ontwerpcriteria
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TWEEDE BRAINSTORM MEDESTUDENTEN

DERDE DEEL CONCEPTEN

Na mijn midterm liep ik redelijk vast in mijn ontwerp. 
Waar moet ik nu wel naar kijken en waar niet? Gelukkig 
had ik mijn ontwerpcriteria al wel kunnen verhelderen. 
Daarmee ben ik dan ook naar een nieuwe brainstorm met 
medestudenten gegaan. Ik ben in gesprek gegaan over 
het punt waar ik op dat moment stond: de ontwikkeling 
van nieuwe concepten. Ik kreeg direct feedback op mijn 
ontwerpcriteria en heb daarbij alleen de omschrijving wat 
aangescherpt. In deze brainstorm kwamen 2 interessante 
punten aan bod: spelend lezen en het verder verdiepen 
in een kinderleesprofiel, waarvan ik dat laatste deels al 
had bedacht in mijn allereerste brainstorm (punt 1, p. 40). 

Met deze nieuwe input en nieuwe focuspunten, ben ik 
mij gaan storten op het uitwerken van een aantal nieuwe 
concepten of delen van concepten. Ik heb één visie 
als uitgangspunt gekozen en vanuit hier 4 versies van 
een concept gemaakt. Dat zie je in de afbeelding links 
(afb. 10). Al deze concepten draaien om het opbouwen 
van een database met positieve en negatieve reviews 
over boeken. Voor en door kinderen. Kinderen kunnen 
beluisteren wat klasgenoten van de boeken vonden of 
zelf een review inspreken. Van dit concept heb ik dus 4 
verschillende toepassingen verkend. 

9.

10.
afb. 10 - Nieuwe concepten n.a.v. een brainstorm met medestudenten
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FEEDBACK (COACHING)

VIERDE DEEL CONCEPTEN

Nadat ik aangaf wat ik uit mijn brainstorm en het ontwikkelen van nieuwe 
concepten heb kunnen halen, kwam ik samen met Sanne (mijn 2e coach) op 
het punt dat het spelend lezen een erg interessante invalshoek zou kunnen zijn. 
Omdat ik nog steeds erg vastliep in de conceptontwikkeling, heb ik op advies 
van Sanne geprobeerd om op concepten te komen die los staan van enige 
haalbaarheid in vorm en/of techniek, maar echt puur draaien om wat ik graag 
zou willen maken: ‘droomconcepten’. Dus heb ik alle concepten losgelaten en ben 
ik door gaan denken op het spoor van spelend lezen. 

Door deze nieuwe stap te zetten en op een andere manier te kijken naar 
conceptontwikkeling (in de vorm van ‘droomconcepten’), kwam ik op vier 
toepassingen van spelend lezen (afb. 10). Het interessantste aan spelend lezen is 
dat je kinderen op een andere manier kunt triggeren om bezig te zijn met lezen: niet 
zitten of staand, maar bewegend. Dit valt dan ook samen met mijn ontwerpcriteria 
‘een (extra) fysiek element’. Niet alleen een tablet waar ze op knopjes kunnen 
drukken, maar de uitdaging geven om binnen (of buiten) de school te bewegen. 
Aan het eind van deze fase had ik dus 4 concepten rondom het leesprofiel en de 
daarbij behorende database, en 4 concepten rondom spelend lezen. Daarmee 
ben ik verder gegaan naar de volgende en laatste fase in het conceptualiseren. 

11.

12.
afb. 11 - Nieuwe concepten n.a.v. een brainstorm met medestudenten & extra toevoeging coaching sessie
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FOCUSSESSIE ROEL VAN GESTEL

De concepten in fase 3 punt 12, heb ik verder uitgewerkt om deze vervolgens aan een aantal mensen voor 
te leggen (zie afb. 12). Deze en mijn concepten uit fase 3 punt 10, heb ik meegenomen in deze sessies. Ik heb 
deze concepten voorgelegd aan twee personen die midden in de business zitten. Dit zie ik ook als een test. 
Als eerste heb ik deze focussessie gehouden met Roel van Gestel, oud-uitgever kinderboeken bij Uitgeverij 
Zwijsen en op dit moment zelfstandig adviseur voor o.a. scholen en uitgeverijen. Ook zit hij in het bestuur van 
Stichting Plezier in Lezen. Juist door deze functies heb ik mijn concepten aan hem voorgelegd. Daar zijn een 
aantal interessante uitspraken uitgekomen (afb. 13, p. 54). Alle opmerkingen zijn terug te vinden in bijlage 6.1.

13.
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afb. 12 - Uitwerking 4 concepten voor feedback / focussessie Maria Voesenek & Roel van Gestel
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FOCUSSESSIE MARIA VOESENEK

Aan wie ik verder nog mijn concepten heb voorgelegd, is Maria Voesenek. Zij is de 
lerares van groep 5 op Bs De Bolderik, waarvan ik de klas als testgroep heb mogen 
gebruiken. Zeker omdat Maria al mijn testen voorbij heeft zien komen, leek het mij een 
goed idee om haar ook deze concepten voor te leggen. Vooral omdat die voor een groot 
deel voort gekomen zijn uit deze testen. Ook hier zijn een aantal interessante uitspraken 
uitgekomen (afb. 14). Alle opmerkingen zijn terug te vinden in bijlage 6.2.

14.

afb. 14 - Uitspraken / feedback focussessie Maria Voesenek, 5 mei 2021
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afb. 13 - Uitspraken / feedback focussessie Roel van Gestel, 5 mei 2021
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afb. 15 - Fysiek of digitaal? - Afwegingen binnen concept ‘Booksteps’ afb. 16 - Vormopties ‘praat’-knoppen

VIERDE DEEL CONCEPTEN

Vanuit de focussessies, die deels ook uitmondde in een 
kleine brainstorm, heb ik een aantal nieuwe concepten 
kunnen vormen (zie afb. 15). Ik heb binnen het idee van 
1 concept, waarbij kinderen praten over een boek om 
zo elkaar te inspireren, 3 versies bedacht: een fysiek 
kaartspel, een app of de combinatie van een fysiek en 
digitaal element. Het maken van de uiteindelijke keuze 
hierin was moeilijk, maar wel nodig om mij goed voor te 

15.
kunnen bereiden op mijn laatste pitch. Dit uiteindelijke 
concept is een combinatie van mijn concepten bij punt 5, 
10 & 12. Ik heb dus teruggekeken de uitkomsten van de 
opdrachten (p. 45), uitkomsten van mijn onderzoek, mijn 
ontwerpcriteria en eerdere concepten. Op basis hiervan 
ben ik uitgegaan van een basisconcept: kinderen helpen 
om te praten over boeken en een flexibele uitwerking 
waardoor leerkrachten een keuze kunnen maken die het 

best bij hun situatie in de klas of school past. Ik beschrijf 
dit verder in mijn conclusie op pagina 66. Nadat ik op basis 
van deze punten de keuze heb gemaakt om voor zowel 
een digitaal als fysieke versie te gaan, heb ik gekeken naar 
de opties binnen deze vorm (afb. 16). Daarbij zag ik kansen 
in het gebruik van ‘praat’-knoppen.
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TESTEN VORM

De verschillende vorm opties die je ziet in afbeelding 16 moesten 
natuurlijk ook getest worden. Daarvoor heb ik fysieke versies / 
paper prototypes van deze knoppen gemaakt om zo het idee 
weer te geven van hoe het zou kunnen werken (afb 17.). Hoe ze 
bijvoorbeeld bij elkaar liggen, maar ook hoe de knoppen los van 
elkaar zouden werken. Tijdens het testen en tijdens de feedback 
die ik daarop kreeg, kwam ik toch weer terug op grotere fysieke 

16. elementen zouden waarbij kinderen in beweging zouden blijven 
(punt 12, p. 51). Oftewel: tegels (afb. 18). De hexagon zorgt ervoor 
dat ze zowel los als goed bij elkaar kunnen liggen, anders dan 
bij ronde vormen. Doordat ik hier tijdens het testen achter kwam 
heb ik dit verder uitgewerkt voor de pitch, mijn laatste coaching. 
Hier ga ik bij punt 17 verder op in.

afb. 17 - Paper Prototypes - vormopties ‘praat’- knoppen afb. 18 - Paper Prototype - vorm & gebruik tegels
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afb. 19 - Uitwerking eerste versie van concept Booksteps - TEGELS (Pitch/coaching) afb. 20 - Uitwerking eerste versie van concept Booksteps - APP (Pitch/coaching)
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OPSLAAN

FEEDBACK (COACHING / PITCH)

Om mijn concept zo duidelijk mogelijk te maken voor mijn 
laatste pitch, heb ik al mijn schetsen en ideeën verwerkt 
in een visualisatie / kleine infographic. Als eerste de 
tegels zelf (afb. 19). Zoals ik al zei kwam uit mijn testen 
dat de hexagon het beste werkt, omdat je daarmee je 
eigen patroon makkelijk kan bepalen. Het zijn in deze fase 
elementen geworden die werken als presentatie tool. Stel 
ik heb een boek gelezen en wil daar aan de klas meer over 
vertellen, dan leg ik deze tegels neer en zodra ik op de eerste 

17.
tegel ga staan, hoor ik een vraag. Dit kunnen verschillende 
soorten zijn (zie afbeelding 19, onderaan). Nadat deze 
vraag is beantwoordt, spring je verder naar de volgende 
voor een nieuwe vraag enzovoorts. Aan het einde is er om 
even los te komen een klein reactie spel. Het belangrijkste 
aan dit concept is dat de hele klas betrokken wordt bij deze 
presentatie. Vandaar ook de soort vragen en dat er geen 
noodzaak is voor de kinderen om zich voor te bereiden. 
Ze hoeven alleen het boek gelezen te hebben. Met de 

FASE 4
���

�� ��
�� ��

��

��

app (afb. 20) wordt alles rondom de activiteit ingesteld en 
wordt bijgehouden wie welk boek heeft gepresenteerd. 
Als feedback kreeg ik na deze pitch dat ik misschien 
meer aandacht moest besteden aan het ontdekken van 
nieuwe boeken en niet alleen de boeken die de klas op 
dat moment heeft gelezen. Hierdoor kwam ik weer terug 
bij mijn concept bij punt 10: een review database voor en 
door kinderen. Deze feedback en inzichten heb ik verwerkt 
in mijn eindconcept.
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FASE 4
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PROOF OF CONCEPT
Zoals ik al aangaf, bevat mijn eindconcept een hoop elementen uit verschillende 
concepten die ik de afgelopen periode heb verkend. Om te zien welke elementen ik uit 
welke concepten heb gehaald, heb ik een overzicht gemaakt (afb. 21). Ik geef aan uit 
welke fase de ontwikkelingen komen en uit welk moment uit deze fases het precies 
komt. In afbeelding 22 zie je nog een laatste schets van mijn eindconcept (p. 64). 18.

FASE 1 FASE 3 FASE 4

FASE 2

2: Het idee van 
een leesprofiel per kind 
ontstond al vroeg. Dit 
heb ik dan uiteindelijk 
ook meegenomen in 
mijn eindconcept.

5/6: Uit dit concept 
heb ik het idee van 
standaard vragen voor 
de kinderen over welk 
boek dan ook, gehaald.

10: In mijn eindconcept zit ook een 
boekenscan en dat is uit dit concept 
ontstaan.
12: Wat ik hieruit heb meegenomen, is 
het idee van losse tegels.

13/14: Vanuit de uitspraken van deze focussessies weet ik 
beter waar een school en leraren op zitten te wachten.
15: De combinatie van fysiek en digitaal en de vorm is 
hetgeen wat ik uit deze fase heb gehaald.
16: Hier heb ik de vorm beter kunnen uitdiepen om te 
concluderen dat dit de uiteindelijke vorm gaat worden.
17: Deze uitwerking was de basis voor de uiteindelijke 
uitwerking, samen met de feedback die hier bij hoort.

2

5/6
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afb. 21 - Overzicht gemaakte keuzes
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PROTOTYPE

afb. 22 - Schets / prototype huidige concept
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FASE 2

CONCLUSIE
ONDERBOUWING KEUZES

FASE 1
2: Het idee van 
een leesprofiel per kind 
ontstond al vroeg. Dit 
heb ik dan uiteindelijk 
ook meegenomen in 
mijn eindconcept.

2

FASE 2
5/6: Uit dit concept 
heb ik het idee van 
standaard vragen voor 
de kinderen over welk 
boek dan ook, gehaald.

5/6

Voor het eerste deel van mijn conceptualiseer-fase heb ik 
vooral de resultaten uit mijn onderzoek gebruikt. Hieruit 
zijn een aantal interessante punten gekomen die naar 
mijn mening zeker terug moesten komen in het concept. 
Bijvoorbeeld dat je, om een kind enthousiast te maken of 
houden voor het lezen van boeken, het boekenaanbod moet 
worden aangepast op de interesses en leesniveau van het 
kind. Hierdoor is de kans groter dat een kind lezen steeds 
leuker gaan vinden, omdat de boeken goed bij hem of haar 
passen. Zowel het kind als de leerkracht moet weten welke 
boeken het best passen en er moet dus genoeg in het 
aanbod zitten voor iedereen. Vandaar dat ik kwam op een 
leesprofiel: het bijhouden van de boeken die de kinderen 

Bij het verder itereren in fase 2, ben ik gekomen op het testen 
van delen van een concept. Ik wil ervoor zorgen dat zowel 
degene die het boek leest als de klas er bij betrokken is. Voor en 
door kinderen dus. En niet alleen maar samen. Ik wil de kinderen 
ook uitdagen om anders over een boek na te denken en praten. 
Niet alleen maar over wie de schrijver is en wat er gebeurt op 
een bepaalde pagina, maar ik wil hun inlevingsvermogen en 
empathie triggeren. Dit kwam voort uit mijn onderzoek. Dit heb 
ik getest door vragenkaarten voor, tijdens en na het lezen. Maar 
ook door een presentatietool waarbij ze geholpen worden door 
gerichte vragen en de klas daarbij betrokken wordt. Door de 
feedback die ik kreeg van de docent van mijn testklas, werd het 
mij duidelijk dat niet alleen de kinderen het interessant vinden 
om op een andere manier te praten over een boek, maar dat 
de leraar er ook een grote meerwaarde in ziet. ‘Als je kijkt naar 
die test van Brandmeester, dat boekje. Ik heb twee kinderen 
dat, met een paar dagen ertussen, laten bespreken met de klas. 

lezen of welke juist niet, zodat het aanbod aangevuld kan 
worden met boeken die kinderen ook daadwerkelijk willen 
gaan lezen. Al ging het in dit concept ook om het helpen 
van kinderen met het kiezen van boeken: random of op 
basis van de leesgeschiedenis. Alleen heb ik dat laatste 
weggelaten: ik wil niet dat een systeem voor een kind 
een boek zoekt, ik wil dat ze daar zelf mee aan de gang 
gaan. Waarom? Een systeem kan veel tegenwoordig, denk 
aan machine learning, maar het sluit nooit 100% aan op 
de interesses van een kind. Vaak ook omdat zij zelf nog 
niet goed weten wat ze leuk vinden. Daarom wil ik dus de 
kinderen op ontdekkingstocht laten gaan en ze niet door 
middel van een app sturen.

Yasmin gaf aan aan de klas dat ze de tekeningen een beetje eng 
vonden, nou en toen was het boek eigenlijk door de klas een 
beetje afgeschreven. Maar een week later komt Saar met haar 
bespreking die had het heel goed verwoord wat er allemaal 
gebeurde in het boek en waarom zij het zo leuk vond en die had 
er hele leuke dingen uitgehaald. En ineens gaan er 5 vingers de 
lucht in dat ze dat boek ook wel willen lezen.’ (Focussessie Maria 
Voesenek, bijlage 6.2). Deze uitspraak en het feit dat de lerares 
de vragenkaarten voor en na het lezen nog steeds gebruikt, 
maakte mij duidelijk dat het stellen van de juiste vragen aan 
kinderen op deze manier goed werkt. Ze hoeven zich hierdoor 
alleen te focussen op wat ze er op antwoorden en niet op het 
bedenken van de vraag. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van 
het antwoord verbetert, waardoor de rest van de klas echt te 
weten komt wat voor boek het is en waarom je het zou moeten 
lezen. Dit is belangrijk omdat datgene wat een kind vertelt, veel 
invloed heeft op de klasgenoten.  

FASE 1
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CONCLUSIE
ONDERBOUWING KEUZES

FASE 3

10: In mijn eindconcept zit ook een 
boekenscan en dat is uit dit concept 
ontstaan.
12: Wat ik hieruit heb meegenomen, is 
het idee van losse tegels.

10

12

FASE 3
Zoals ik in de conclusie van fase 
1 al aangaf, vind ik het punt van 
het opbouwen van een overzicht 
van de leesvorderingen binnen 
de klas, een erg interessant punt. 
Vooral omdat het de leraar en de 
leerling met elkaar verbindt. En 
er is dus niet maar één groep die 
er baat bij heeft, maar het kan op 
meerdere plekken en in meerdere 
groepen worden ingezet. 
Vandaar dat ik dit idee altijd in 
mijn achterhoofd heb gehouden 
tijdens het ontwikkelen van 
nieuwe concepten. Zo dus ook 
bij deze boekenscan (punt 10). 
Omdat barcodes altijd dezelfde 
informatie geven, leek het mij 
handig om hier gebruik van te 
maken. Daarnaast is van alle 
boeken informatie beschikbaar 
via deze codes. Waarom zou je 
een nieuwe boeken-database 
opbouwen als die, door het 
gebruik van barcodes, al bestaat? 
Ook maakt het scannen van een 

boek het makkelijk voor een 
kind: ze hoeven niet eindeloos 
te zoeken naar het juiste boek. 
Daardoor kan de focus gericht 
blijven op het lezen en het 
leesplezier, in plaats van op het 
vinden van het juiste boek in 
een ingewikkeld systeem. Verder 
is er in deze fase het inspreken 
van (positieve en negatieve) 
reviews bijgekomen. In mijn 
onderzoek en de testen die ik heb 
uitgevoerd bleek dat kinderen het 
makkelijker vinden om te praten 
over een boek, dan dat ze daar 
een tekst over moeten schrijven. 
Dat is dan ook de hoofdreden 
waarom ik per se wil dat er een 
praat-element in mijn concept 
zit. Gecombineerd met het ‘voor 
en door kinderen’. Ondanks 
dat ik de kinderen het product 
alleen wil laten gebruiken, wil ik 
wel dat er input komt vanuit de 
andere klasgenoten. Daardoor 
ben ik dus op het idee van 

reviews gekomen: zodra je een 
boek uitgelezen hebt, spreek je 
een korte reactie over in. Hierbij 
wordt ook weer meegenomen 
dat er vragen worden gesteld en 
dat ze dus niet uit het niets iets 
over het boek moeten vertellen. 
Met al de bovenstaande keuzes 
die ik heb gemaakt, ben ik 
een stap verder gegaan op 
het bedenken van zogeheten 
‘droomconcepten’: wat wil ik nou 
echt het allerliefst in mijn concept 
verwerken? Daarbij kwam ik al 
gauw op een bewegend element: 
het spelend lezen. En omdat 
ik in mijn ontwerpcriteria heb 
meegenomen dat een (extra) 
fysiek elementen, kinderen net 
een tandje meer motiveert om 
bezig te zijn met een opdracht. 
Daarom wilde ik dit meenemen 
in mijn denkproces. Vandaar de 
interactieve tegels (punt 12). 
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CONCLUSIE
ONDERBOUWING KEUZES

FASE 4

13/14: Vanuit de uitspraken van deze focussessies weet ik 
beter waar een school en leraren op zitten te wachten.
15: De combinatie van fysiek en digitaal en de vorm is 
hetgeen wat ik uit deze fase heb gehaald.
16: Hier heb ik de vorm beter kunnen uitdiepen om te 
concluderen dat dit de uiteindelijke vorm gaat worden.
17: Deze uitwerking was de basis voor de uiteindelijke 
uitwerking, samen met de feedback die hier bij hoort.

LERAAR LEERLING

LEERLING

ALLEEN SAMEN

WELK BOEK HEB JE GELEZEN? WE GAAN BEGINNEN!

DOLFJE WEERWOLFJE

5 tegels

6 vragen

START

DOLFJE WEERWOLFJE

SPRING NAAR

JE EERSTE VRAAG

ALS JE KLAAR BENT,

SPRING JE NAAR DE VOLGENDE!

WAT WAS JOUW FAVORIETE

STUKJE UIT HET BOEK?

DIT IS DE LAATSTE VRAAG!

SPRING VOOR DE MINI GAME

LIJKT HET JULLIE 

EEN LEUK BOEK?

EEN VRAAG AAN DE KLAS
GOED GEDAAN!

JE HEBT ALLE VRAGEN GEHAD!

GEEF DE IPAD AAN EEN KLAS

GENOOT EN GA KLAAR STAAN

LUISTER GOED NAAR WAAR HET

GELUID VANDAAN KOMT EN

SPRING NAAR DIE TEGEL TOEN

START

1:00

LERAAR

WIE GAAT ER VANDAAG SPELEN?

LERAAR

STEL HET SPEL IN

AANTAL TEGELS

PAS DE VRAGEN AAN

3 6

AANTAL VRAGEN

ALLEEN SAMEN

5 3 106

LERAAR

STEL HET SPEL IN

PAS DE VRAGEN AAN

OPSLAAN
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FASE 4
Ik merkte dat ik niet verder kwam 
in het concretiseren van mijn 
concept. Vandaar dus ook dat ik 
mijn ideeën heb besproken met 
twee personen die midden in de 
branche zitten en mij eventueel 
verder zouden kunnen helpen. En 
dat heeft mij geholpen. Door het 
houden van deze twee focussessies 
(zie bijlage 6.1 & 6.2), ben ik een 
stap dichter bij mijn eindconcept 
gekomen. Zeker omdat ik in deze 
gesprekken de haalbaarheid heb 
kunnen toetsen. Zo struikelde ook 
zij op het feit dat het maken van 
een willekeurig verhaal misschien 
niet de uitkomst is om mijn doel 
te bereiken: kinderen zijn dan 
namelijk meer bezig zijn met het 
maken van een eigen verhaal, dan 
het vertellen over het verhaal dat ze 
gelezen hebben. Er moest dus echt 
een duidelijke link zitten tussen 
bestaande boeken en het spelend 
lezen. Vandaar dat ik eigenlijk 
verschillende, interessante delen 
van oudere concepten, bij elkaar 
ben gaan zetten: het leesprofiel, 
de boekenscan en de interactieve 
tegels. Daarbij moest er ook een 
element zijn waar de leraar zelf iets 
aan heeft. Zoals Roel van Gestel in 
onze sessie aangaf: ‘Voor de data 
voor de leerkracht moet je goed 
kijken welke data je verzamelt en 

hoe dit interessant voor hen wordt. 
Want een leraar gaat echt niet al 
die spraakmemo’s van die kinderen 
terug luisteren.’. In deze fase heb 
ik mij ook goed kunnen focussen 
op de vorm van mijn eindproduct 
(punt 15 & 16). Door middel van 
paper prototyping. Omdat ik wil dat 
er genoeg afwisseling is voor de 
kinderen, moest het eindproduct 
eigenlijk geen vaste vorm hebben: 
kinderen houden van vernieuwing 
en door iets flexibel te maken, 
blijven ze langer bezig met een 
product. Vandaar dat ik uiteindelijk 
heb gekozen voor de vorm van 
een hexagon: deze vormen kun je 
namelijk goed combineren doordat 
alle zes de kanten vlak zijn, maar ze 
werken ook prima los van elkaar. 
Deze vorm is zowel digitaal als 
fysiek goed toe te passen. Hierdoor 
kan het product ook gebruikt en 
aangepast worden in ruimtes 
van alle soorten en maten. En op 
verschillende apparaten. Doordat 
ik de vorm en de interactie tussen 
de kinderen en de tegels heb 
kunnen bepalen, kon ik verder 
uitdiepen waar je nou precies 
deze tegels voor gebruikt. In eerste 
instantie was het bedoeld als een 
presentatietool (punt 17). Een 
makkelijke manier om elkaar kennis 
te laten maken met nieuwe boeken. 

Ik kwam er echter achter, nadat ik 
een extra blik had geworpen en 
de ontvangen feedback op mijn 
concept, dat alleen het presenteren 
van een boek via deze tegels niet 
het doel bereikt wat ik wil. Ze zijn 
dan wel bezig met het ontdekken 
van nieuwe boeken, maar doordat 
veel kinderen in één keer hetzelfde 
boek willen gaan lezen, ontstaat er 
een fictieve wachtrij. Niet wenselijk 
want een school heeft vaak maar 
één of twee fysieke exemplaren 
van een boek. Hierdoor kan het 
leesproces dus stilvallen, omdat ze 
wachten tot ze eindelijk het boek 
kunnen gaan lezen. Ook werd het 
ingewikkeld als 2 of meer kinderen 
hetzelfde boek hebben gelezen en 
deze zouden willen presenteren 
aan de klas. Één of twee keer een 
verhaal horen is nog leuk, maar 
daarna is de spanning er redelijk 
vanaf. Dit idee is wel een opstap 
naar mijn eindconcept, maar dan 
net met een andere toepassing. 
Ik ben gaan kijken naar de meest 
effectieve uitkomsten die ik heb 
gevonden op basis van onderzoek, 
testen en feedback: interactieve 
tegels waardoor je kennis maakt 
met nieuwe boeken aan de hand 
van (positieve en negatieve) 
reviews van klasgenoten. 
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OP EEN NIEUWE, 
INTERACTIEVE EN 

SPEELSE MANIER BEZIG 
ZIJN MET BOEKEN



PROOF OF CONCEPT
ONTWERPCRITERIA

PROOF OF CONCEPT

WERKING
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ONTWERPCRITERIA
Kinderen beïnvloeden elkaar op het vlak van lezen: als 
kinderen elkaar enthousiast vertellen wat er leuk is aan 
een boek. Ze maken elkaar onderling warm voor het 
lezen en daarmee bevordert dit het leesplezier en zullen 
ze meer gaan lezen.

De kinderen moeten doorhebben dat wat zij inbrengen 
ook daadwerkelijk een gevolg heeft. De input die de 
kinderen geven, moet terug te zien/horen/voelen zijn. 
Ze moeten weten wat er met de informatie gebeurt en 
wat dus het gevolg is van het meewerken aan of het 
gebruiken van het product. 

Doordat kinderen een handeling uitvoeren, komt de 
informatie anders over, raakt een kind enthousiaster 
en blijft een kind vooral enthousiaster. De intrinsieke 
motivatie van een kind speelt hier ook een rol: zodra er 
een extra (onverwachts/bijzonder) fysiek element bij 
komt kijken, zijn kinderen sneller gemotiveerd om hier 
aan mee te werken of deel te nemen. Ook rekt een fysiek 
element de spanningsboog van de gemiddelde leerling.

De informatie die een kind ‘in het product stopt’, moet 
door de leraar gebruikt kunnen worden. De leraar 
kan zo makkelijk inzicht krijgen in het leespatroon 
en leesvoorkeuren per leerling en/of klas. Het moet 
informatie geven over welke boeken er worden gelezen, 
hoeveel een kind leest en welke boeken er juist wel of 
niet interessant gevonden worden. 

Het product moet makkelijk te gebruiken zijn voor zowel 
leerling als leraar. De kinderen moeten binnen een paar 
minuten of na de eerste keer dat ze het product hebben 
gebruikt, snappen wat de bedoeling is. Zonder uitleg van 
de leerkracht. Kinderen moeten zelfstandig het product 
kunnen snappen en gebruiken. 

Het product moet makkelijk te gebruiken zijn binnen 
ieder schoolgebouw, in iedere schoolbieb en/of in ieder 
klaslokaal. Het moet flexibel te gebruiken zijn, fysiek en 
digitaal. Daarbij draait het dus om de vorm, de afmeting 
en de ruimte die beschikbaar is voor het product, maar 
ook de technische aspecten. Het moet bruikbaar zijn 
op verschillende scholen en op verschillende plekken 
binnen de school.
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5

6 Tegels

Verschillende
                      patronen

PROOF OF CONCEPT
Een app

BOOKSTEPS

Booksteps laat kinderen op een 
speelse en nieuwe manier bezig 
zijn met boeken. Ondanks dat ze de 
handelingen alleen uitvoeren, is het 
niet mogelijk om het te doen zonder 
de klasgenoten. Het is voor en door 
kinderen gemaakt, waardoor alle 
partijen er bij betrokken blijven. Door 
Booksteps kunnen kinderen door de 
positieve en negatieve reviews van 
leeftijdsgenoten ontdekken welke 
boeken echt bij hen passen of welke 
niet. En ze spreken na het lezen van 
een boek, zelf een review in. Het is een 
spelende reis, waarin een kind dieper in 
gaat op zijn interesses en voorkeuren 
op het gebied van jeugdliteratuur.

De onderdelen
Het concept bestaat uit een set van 
6 losse, interactieve tegels en een 
bijbehorende app. 

De tegels
In totaal zijn er 6 tegels in de vorm 
van een hexagon. Iedere tegel is als 
het ware een grote knop die reageert 
zodra je er op gaat staan. De tegels 
bevatten speakers en microfoons, 
voor het luisteren of het inspreken 
van de reviews. Zodra je op een tegel 
gaat staan hoor je een vraag of het 
antwoord op de vraag. Niet alleen dus 
de eerder ingesproken reviews hoor 
je uit de tegels, maar ook de instructie 
voor het inspreken van zo’n review. Je 
hoort de vraag en na de vraag hoor je 
een toon, waardoor duidelijk gemaakt 
wordt dat je daarna het antwoord in 
kunt spreken. Zie pagina 80 voor een 

overzicht van de werking.
De app
Alles wordt aangestuurt door de app. 
Er zitten twee profielen in de app: één 
voor de leerling en één voor de leraar.

De app - leerling
Nadat je een boek hebt gevonden om 
of te reviewen of te beluisteren, start je 
de app op en kies je je klas. Nadat je 
jouw eigen profiel hebt geselecteerd, 
krijg je twee keuzes: de barcode van 
je boek scannen of je boek handmatig 
zoeken. Hierdoor kan het systeem de 
geluidsfragmenten voor het juiste boek 
klaar zetten of opslaan. Nadat je je 
boek hebt gescand of gevonden, kies 
je of je de reviews van klasgenoten wilt 
luisteren als je de tegels betreedt of 
dat je juist je eigen mening wilt delen. 
Vervolgens kun je handmatig instellen 
hoeveel vragen je wilt beantwoorden/
beluisteren en hoeveel tegels je 
daarvoor wilt gebruiken. Maak je 
geen keuze, dan volgt het systeem de 
standaard instellingen van 6 tegels en 
6 vragen. Ook krijg je de optie om de 
fysieke tegels te gebruiken of alleen 
de tablet met 6 gekleurde knoppen op 
het scherm. Op sommige momenten 
kan het handigere zijn om de tablet te 
gebruiken omdat je misschien snel iets 
wilt beluisteren of dat je niet de ruimte 
hebt om alle tegels neer te leggen. 
Omdat ‘makkelijk in gebruik’ een van 
mijn ontwerpcriteria was, was dit een 
must. Zie pagina 82 voor een overzicht 

van de werking.
De app - leraar
Het gebruik door de leerkracht is bedoeld 
om inzicht te krijgen in de ‘lees’-data van 
de leerlingen. Bijvoorbeeld welke boeken 
kinderen lezen of welke onderwerpen 
er populair zijn. Zodra de juiste klas is 
gekozen, staat er rechtsboven in beeld 
een knop ‘leraar’. Vervolgens zijn er twee 
opties: de informatie per leerling of per 
klas bekijken. De data per klas is als 
volgt: je ziet populaire soorten boeken, 
populaire onderwerpen, boeken die veel 
worden gelezen of boeken die weinig 
worden gelezen. Per leerling kan er 
gezien worden bij welke boeken zij/
hij iets heeft ingesproken of beluisterd, 
maar ook de populaire onderwerpen 
en soorten boeken zijn zichtbaar. Zie 
pagina 82 voor een overzicht van de 
werking.

Werking – samenvatting
Het start dus voor de leerling altijd met 
de app: het scannen van het boek, 
waardoor het beluisteren of inspreken 
van een boek wordt ontgrendeld. Na 
alles goed te hebben ingesteld, start het 
echt: het gebruik van de tegels. Door 
alles bij elkaar is een kind dus op een 
speelse en nieuwe manier bezig met 
het kiezen of reviewen van boeken, 
wat tegelijkertijd mede mogelijk wordt 
gemaakt door de klasgenoten om hem 
of haar heen. 

Op de volgende pagina (afb. 23) is nog 
een overzicht te zien om mijn idee helder 
te maken. Met hierin de verschillende 
onderdelen van Booksteps en de 
datastromen.
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afb. 23 - Overzicht concept Booksteps
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WERKING APP

GROEP 5 WELK BOEK HEB JE GELEZEN?

SCAN JE BOEK

ZOEK JE BOEK

WELK BOEK HEB JE GELEZEN?
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GROEP 5 KLASSEN OVERZICHT

PIEN
BOEKEN INGESPROKEN

BOEKEN BELUISTERD

BOEKEN BELUISTERD

FAVORIETE SOORTEN BOEKEN
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INFORMATIE BOEKEN
FICTIE BOEKEN
MOPPENBOEKEN
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GRAPPIGE BOEKEN
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GROEP 5

BOEKEN DIE VEEL WORDEN GELEZEN

INFORMATIE BOEKEN
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DIEREN BOEKEN
GRAPPIGE BOEKEN

GROEP 5
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BOEKEN DIE WEINIG WORDEN GELEZEN
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CONCLUSIE
HOE KUN JE ERVOOR 
ZORGEN DAT HET 
OFFLINE LEESPLEZIER 
ONDER KINDEREN
IN GROEP 5 & 6
WORDT BEVORDERD?

Hoe kun je ervoor zorgen dat het offline 
leesplezier onder kinderen in groep 5 & 6 
wordt bevorderd? Vanuit deze hoofdvraag 
ben ik mijn onderzoek gestart, met als doel 
basisschoolkinderen op een nieuwe, speelse 
manier bezig laten zijn met (offline) boeken, 
wat als gevolg heeft dat het leesplezier onder 
de doelgroep 8-10 jaar wordt bevorderd. Om 
vervolgens op basis van de behoeftes van 
deze kinderen uit groep 5 & 6, een ontwerp 
te vormen.

Als eerste ben ik gaan kijken naar wat 
deze behoeftes nou precies zijn. Het draait 
hier vooral om dat de boeken die kinderen 
lezen, aansluiten op het interessegebied en 
de voorkeuren van een kind, maar daarbij 
hoort ook dat het boek moet aansluiten op 
de leescompetenties van een kind. Het moet 
niet te moeilijk zijn, maar ook zeker niet te 
makkelijk. De leraar heeft niet altijd de ruimte 
en tijd om van ieder kind bij te houden welk 
boek ze wel of niet leuk vinden. Terwijl ze dat 
wel zouden willen. Het belangrijkste is dat 
kinderen met betrekking tot leesplezier veel 
invloed op elkaar hebben. Ze kunnen elkaar 
warm maken voor het lezen van bepaalde 
boeken. Klasgenoten of bekenden hebben 
meer invloed dan onbekenden. Dit alles is 
dan ook gevormd tot mijn hoofddoel voor het 
ontwerpen van een eindproduct: iets maken 
voor en door kinderen en waar de leraar ook 
nog data uit kan verkrijgen.

Uit het doel en de bovenstaande uitkomsten 
en het verkennen van verschillende 
concepten is ‘Booksteps’ ontstaan. 
Booksteps is een interactief product wat 
bestaat uit een set van 6 tegels en een 
bijbehorende app. Het laat kinderen op 
een speelse en nieuwe manier bezig zijn 
met kinderboeken. Het is dus een product 
waarbij kinderen zelf input aanleveren, 
maar waar ze ook zelf de output creëren. 
Dit gebeurt door middel van het inspreken 
en beluisteren van (positieve en negatieve) 
reviews. Zodra het spel is opgestart en een 
kind op één van de tegels gaat staan, hoor 
je een vraag. Deze wordt gevolgd door het 
inspreken van een antwoord of juist door het 
beluisteren van de antwoorden van anderen. 
Je kunt er dus gebruik van maken als je het 
boek hebt gelezen en als je meer wilt weten 
over het boek voordat je het gaat lezen. Het 
is een spelende reis, waarin een kind dieper 
in gaat op zijn interesses en voorkeuren 
op het gebied van jeugdliteratuur, waar de 
leraren op hun eigen accounts weer diverse 
data uit kunnen halen. Door Booksteps 
kunnen kinderen door de reviews van 
leeftijdsgenoten ontdekken welke boeken 
echt bij hen passen of welke niet. Ze doen 
het alleen, maar toch samen.

Nu is het aan mij de taak om dit concept op 
basis van mijn schetsen, testen, prototypes 
en de nog komende testen te ontwikkelen en 
werkend te maken. Daarmee ga ik de laatste 
fase van mijn afstuderen in.
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BIJLAGEN
Bijlage 1.1
Bijlage 1.2

Bijlage 2.1
Bijlage 2.2
Bijlage 2.3

Bijlage 3.1
Bijlage 3.2
Bijlage 3.3

Bijlage 4

Bijlage 5.1
Bijlage 5.2
Bijlage 5.3
Bijlage 5.4
Bijlage 5.5

Bijlage 6.1
Bijlage 6.2

Dilemma’s opdracht vel
Uitkomsten dillema’s Bs De Bolderik & Bs De Fonkeling

Mindmap voorbeeld vel
Uitkomsten Mindmaps groep 5 & 6 Bs De Bolderik
Uitkomsten Mindmaps groep 5 & 6 Bs De Fonkeling

Enquête opdracht vel
Enquête ingevuld door kinderen in groep 5/6 van Bs De Bolderik
Enquête ingevuld door kinderen in groep 5/6 van Bs De Fonkeling

Marktonderzoek: een uitgewerkte lijst van interessante, bestaande voorbeelden 

Test ‘Boekvragen’ voor en na het lezen
Test ‘Boekvragen’ Kind te Koop
Opdrachtenvel test ‘Boekrapport’
Opdrachtenvel test ‘Boekrapport’ extra per boek
Uitkomsten test ‘Boekvragen’ & ‘Boekrapport’ 6 leerlingen van Bs De Bolderik groep 5

Aantekeningen gesprek: voorleggen concepten - Roel van Gestel - 05-05-2021
Aantekeningen gesprek: voorleggen concepten - Maria Voesenek - 05-05-2021

BIJLAGE 1.1
Dilemma’s opdracht vel voorkant
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BIJLAGE 1.2BIJLAGE 1.1
Dillema’s uitkomsten groep 5 & 6Dilemma’s opdracht vel achterkant

Bs De Bolderik & Bs De Fonkeling
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BIJLAGE 2.1
Mindmap voorbeeld vel

Lezen

Lezen is leuk! Waar denk jij aan bij het woord lezen?
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BIJLAGE 2.2
Uitkomsten groep 5 & 6 Bs De Bolderik
Aantal kinderen:  65
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BIJLAGE 2.3
Uitkomsten groep 5 & 6 Bs De Fonkeling
Aantal kinderen:  130
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BIJLAGE 3.2BIJLAGE 3.1 
Uitkomsten groep 5 & 6 Bs De Bolderik

Aantal kinderen: 65 

Enquête opdracht vel

Lezen is leuk!

Welk boek ben je aan het lezen?

Hoe leuk vind je lezen?
Heel erg leuk

Leuk

Niet zo leuk

Helemaal niet leuk

Welk boek wil je nog graag lezen en waarom?

Wat is jouw favoriete boek?

Wat vind je leuk aan dit boek?
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BIJLAGE 4BIJLAGE 3.3
MarktonderzoekUitkomsten groep 5 & 6 Bs De Fonkeling

Aantal kinderen: 130

Wat houdt het in?
‘Scrollbook is een concept dat is ontwikkeld om jongeren te enthousiasmeren 
om te lezen ter ontspanning en diep lezen te bevorderen.’ [25] Op dit platform 
kun je een deel van een boek lezen als een soort voorproefje. Het is als het ware 
een trailer voor het boek, waardoor je de indruk krijgt van het boek en of het is 
voor je is ja of nee. Dit gaat gepaard met een scroll-interactie, vandaar de naam. 
Het is een soort karaoke-lezen, woord voor woord wordt er aangegeven waar 
de lezer is en dit ontstaat door te scrollen. Het zijn geen standaard, traditionele, 
lange pagina’s, maar de lange verhalen zijn opgesplitst in kortere paragraven en 
gesprekken tussen de personages, in combinatie met een vormgeving waardoor 
het makkelijk en natuurlijk leest. Volgens de bedenker Joop Akerboom houdt dit 
de lezer betrokken en wordt daardoor het zogeheten ‘deep reading’ bevordert 
bij. Het is gericht op jongeren en daarop is het leesaanbod aangepast.  [26]

Wat heb ik hier uitgehaald? 
Het interessante uit dit project van een mede CMD-student, is dat het korte 
‘trailers’ zijn voor boeken. Je hoeft dus niet gelijk het boek te kopen of iets 
dergelijks, maar je kan eerst door middel van het lezen van een aantal pagina’s, 
inschatten of het iets voor jou is. Het is weliswaar gericht op een oudere 
doelgroep dan mijn onderzoek, maar het idee van het geven van teasers van 
het boek, dat kan ik zeker meenemen in mijn onderzoek. Het maakt de lezer 
wel of niet geïnteresseerd in het boek op basis van het lezen van meer dan de 
achterkant van het boek. 

Wat houdt het in?
‘Boek door Puck’ is een online chatbot die lezers helpt met het ontdekken van 
nieuwe boeken en/of auteurs op basis van hun voorkeuren. Je gaat een dialoog 
aan met boekenbot Puck die jou op die manier beter leert kennen. Je krijgt een 
aantal vragen en op basis van jouw antwoorden en daaruit krijg je 5 boeken 
waarvan Puck inschat dat die echt iets voor jou zijn. Er wordt als het ware in 
een korte tijd een persoonlijk leesprofiel van jou gevormd en op basis daarvan 
worden dus de 5 boeken aangedragen. Het is een persoonlijke aanpak om in 
het enorme aanbod van Nederlandstalige boeken een juiste match te vinden. 
Deze chatbot is ontwikkeld door Studio Winegum en Bookarang. [26, 27]

Wat heb ik hier uitgehaald? 
Puck de boekenbot is een hele makkelijke en snelle manier om nieuwe 
boeken te ontdekken. Vooral het opbouwen van een leesprofiel, wat zijn jouw 
voorkeuren en wat vind je echt niets, is iets wat ik mee neem. Wederom is deze 
ontwikkeling niet gericht op mijn huidige doelgroep, maar het opbouwen van 
een leesprofiel is niet gebonden aan een leeftijd natuurlijk. Ik denk dat als je een 
profiel kunt opstellen van de voorkeuren van kinderen op het gebied van lezen, 
het voor hen of de leraar makkelijker wordt om een boek te vinden. Op welke 
manier dit dan ook uiteindelijk vorm gegeven wordt. Het gaat mij niet om dat 
ik een duidelijk beeld krijg, maar dat de kinderen in groep 5/6 zelf een duidelijk 
beeld krijgen van wat ze leuk vinden, wat ze graag lezen of wat juist niet. En 
daar heeft niet alleen een kind, maar ook een leraar of de school zelf wat aan. 
Dit kan namelijk helpen bij het eventueel aanscherpen van het boeken aanbod 
in de klas, de school of de schoolbibliotheek. 

ScrollBook

Boek door Puck

Producten
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BIJLAGE 4BIJLAGE 4
MarktonderzoekMarktonderzoek

Wat houdt de podcast in?
Deze podcast, geïnitieerd door Stichting Cubiss Brabant in samenwerking met Radiorakkers, is 
gemaakt met een voor kinderen. In de verschillende afleveringen gaan kinderen in gesprek met 
kinderboeken schrijvers en vragen hem alles wat ze altijd al hebben willen weten over boeken. 
Ze gaan niet alleen in gesprek met kinderboekenschrijvers, maar ze geven ook hun boekentips 
aan de luisteraar. De podcast is gericht op ouders, leraren maar vooral op kinderen. Het doel is 
leesmotivatie en het daarbij behorende leesplezier te bevorderen. ‘Wie meer leest, leest beter en 
wordt daardoor beter in taal.’ [31, 32]

Het fenomeen podcast groeit steeds meer, ook onder de jongere doelgroep. Niet alleen het lezen van boeken of het lezen 
van informatie over boeken helpt kinderen in het groeien van het leesplezier, maar luisteren naar al deze informatie heeft 
daar ook een aandeel in. In dit geval heb ik 3 podcasts gevonden die hier een slag in proberen te slaan en aan de streams 
te zien, lukt dat ze redelijk. 2 van de 3 podcasts zijn mij aangedragen door de leraren van Bs De Bolderik, waar ik tijdens 
mijn onderzoek in contact mee heb gestaan. 

Wat heb ik uit deze podcasts gehaald?
Naar mate mijn onderzoek vorderde, ben ik erachter gekomen dat kinderen het makkelijker vinden om over 
boeken te praten dan om er iets over op te schrijven. Daar kwamen dan ook de podcasts in beeld. Wat mij vooral 
interesseert aan De Waanzinnige Podcast is dat het echt gemaakt is door en voor kinderen, iets wat ik in mijn 
ontwerp ook mee wil nemen. Maar ook het feit dat in de andere twee podcasts de schrijvers en illustratoren 
worden betrokken, trok mijn aandacht. Al ben ik er in mijn onderzoek ook achter gekomen dat de mening van een 
ander kind meer indruk maakt op kinderen zelf.

Wat houdt de podcast in?
‘De Grote Vriendelijke Podcast (De GVP) is de eerste Nederlandse podcast over jeugdliteratuur. 
Het initiatief van kinderboekrecensenten Jaap Friso (JaapLeest.nl) en Bas Maliepaard (Trouw) 
werd gelanceerd in september 2018.’ [33] Het doel is om ouders, leraren en kinderen te 
enthousiasmeren voor de vele jeugdliteratuur die ons land rijk is. In de podcast bespreken de twee 
bedenkers recente kinderboeken en interviewen ze schrijvers en illustratoren. Vaak vinden de 
opnamen van de podcast ook plaats in boekenwinkels door het hele land. De GVP won in 2020 
de Dutch Podcast Award. Deze podcast is medemogelijk gemaakt door Stichting Lezen, de JC 
Ruigrok Stichting, De Versterking en het Prins Bernard Cultuurfonds. [33, 34]

Wat houdt de podcast in?
Deze podcast is een idee van Maya Shamir, programmamaker, en Marije Ravelli, podcastmaker. 
In De Waanzinnige Podcast vertellen kinderen over hun lievelingsboeken. Iedere aflevering duurt 
maximaal 10 minuten en per aflevering komt er een ander kind met een ander boek aanbod. 
Aan het einde wordt er ook altijd nog een stukje voorgelezen. Het is echt een podcast door en 
voor kinderen: kinderen proberen elkaar te enthousiasmeren over hun favoriete boek en waarom 
anderen het sowieso moeten lezen. Het is gericht op kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De maker 
van de podcast stellen dat na het luisteren van de aflevering, 1 op de 3 kinderen het boek willen 
lezen. [23, 24]

Wat houdt het in?
‘Lezen is stom. Aldus (te) veel jongeren. Wij geloven dat niet. Jongeren die 
zeggen dat lezen stom is, hebben simpelweg nog niet het juiste boek gevonden. 
Leesfix helpt leerlingen met het vinden van hun boek. Door het beantwoorden 
van een uitgebreide test, krijgen ze op basis van hun eigen voorkeuren maar 
liefst vier persoonlijke boekentips. Want lezen is leuk.’ [28] Leesfix is ontwikkeld 
voor middelbare scholieren om op een simpele manier hun leeslijst samen te 
stellen. De scholieren beantwoorden 22 vragen en worden daardoor geholpen 
om hun leeslijst te maken. Ze ontvangen een aanbeveling van 4 boeken die, 
volgens Leesfix, bewijzen dat lezen echt wel leuk is. Door de techniek en 
het algoritme die dit ‘product’ bevat, maakt het het maken van een leeslijst 
toegankelijker. Leesfix geeft zelf aan dat ze verwachten dat dit bijdraagt aan 
het leesplezier van hun doelgroep: de middelbare scholieren. En dat dit in een 
tijd waar het leesplezier enorm onderdruk staat bij meerdere doelgroepen, 
een goede toevoeging kan hebben, ook in toekomst wanneer dit eventueel op 
andere gebieden toegepast kan worden. [29]

Wat heb ik hier uitgehaald? 
Eigenlijk is dit net als Puck de chatbot, een laagdrempelige manier om een 
leesprofiel op te bouwen op basis van boeken die de doelgroep nog wilt lezen. 
Het interessante aan Leesfix vind ik dat het gekoppeld is aan de school. Je 
schrijft je als school in en ontvangt per klas een code. Dat is vooral ontwikkeld 
omdat niet alle leraren, door het groter worden van de klassen, genoeg tijd heeft 
om persoonlijke haar leerlingen te helpen in het opstellen van zo’n leeslijst. Wat 
ik hier vooral uithaal, is de connectie tussen leerling en leraar: de leraar heeft 
inzicht in de leeslijst van de leerling en kan daardoor als nog persoonlijk helpen, 
zonder daar vanaf moment 1 naast te hoeven zitten. 

Wat houdt het in?
Knetters is een kinderboekenfestival en zoals de omschrijving al doet 
vermoeden is het een dag waarop lezen en kinderboeken centraal staan. 
Meestal vind dit plaats in 013 in Tilburg, maar afgelopen jaar was het geheel 
digitaal verspreid door de stad Tilburg zelf. Op deze dag zijn er voor kinderen 
allerlei workshops, spellen, Meet and Greets met bekende schrijvers en 
illustratoren, optredens en ga zo maar door. De aanleiding voor de oprichting 
van dit festival door Stichting Plezier in Lezen (SPIL), is het feit geweest dat 
onderzoek uitwijst dat kinderen steeds minder lezen en plezier hebben in 
lezen. En aangezien lezen bijvoorbeeld de fantasie en creativiteit van kinderen 
prikkelt, is dit geen goede zaak. Vandaar dat Knetters is ontstaan: een dag vol 
verschillende, creatieve en speelse manieren om met boeken bezig te zijn. [30]

Wat heb ik hier uitgehaald? 
Knetters is een kinderboeken festival in waar ik al een ruim 5 jaar als vrijwilliger 
bij betrokken ben. Buiten het feit dat ik er zelf bij betrokken ben, vind ik het 
idee van op een creatieve en speelse manier bezig zijn met lezen zeer goed 
gevonden. Soms kan het zelfs het feit dat ze echt bezig zijn met boeken 
verbergen voor de kinderen die echt afknappen op boeken. Maar ik denk dat 
als je weg stapt van alleen puur het lezen van een boek of een korte presentatie 
geven over een boek, je kinderen veel meer prikkelt om daadwerkelijk met 
boeken aan de gang te gaan. Op welke manier dan ook.

Leesbeesten & Luistervinken

De Grote Vriendelijke Podcast

De Waanzinnige Podcast

Leesfix

Knetters - Feest met Letters!

Podcasts



114 115EXPLORATIE  -  SARAH VAN GESTEL

BIJLAGE 5.2BIJLAGE 5.1
Test ‘Boekvragen’ boek Kind te KoopTest ‘Boekvragen’ boek voor & na het lezen
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BIJLAGE 5.3BIJLAGE 5.2
Opdrachtenvel test ‘Boekrapport’Test ‘Boekvragen’ boek Kind te Koop
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BIJLAGE 5.5BIJLAGE 5.4
Opdrachtenvel test ‘Boekrapport’ per boek Uitkomsten test Boekvragen/Boekrapport Bs De Bolderik

Saar (9), Groep 5
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BIJLAGE 5.5BIJLAGE 5.5
Uitkomsten test Boekvragen/Boekrapport Bs De BolderikUitkomsten test Boekvragen/Boekrapport Bs De Bolderik

Yasmin (9), Groep 5 Siem (9), Groep 5
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BIJLAGE 5.5BIJLAGE 5.5
Uitkomsten test Boekvragen/Boekrapport Bs De BolderikUitkomsten test Boekvragen/Boekrapport Bs De Bolderik

Ferron (9), Groep 5 Femke (9), Groep 5
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BIJLAGE 5.5BIJLAGE 5.5
Uitkomsten test Boekvragen/Boekrapport Bs De BolderikUitkomsten test Boekvragen/Boekrapport Bs De Bolderik

Lorena (9), Groep 5 
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BIJLAGE 6.1BIJLAGE 6.1
Aantekeningen Gesprek Roel van Gestel - 05-05-2021Aantekeningen Gesprek Roel van Gestel - 05-05-2021

Interessantste uitspraken op chronologische volgorde 

*uitleg concepten boekenscan/leesprofiel*

‘Het nadeel van dat je voor dit soort dingen speciaal een apparaat voor moet maken (leesscan), en de 
anderen zijn een systeem die er gewoon in de scholen nog niet zijn, maar dit is wel techniek die er is. 
Net als die leespen van Schoolsupport: het kost best veel om zo’n ding te ontwikkelen en dat verdien je 
bijna niet terug.’

‘Als je er vanuit gaat dat er zomaar een tijd kan zijn dat zelf de kinderen in de kleuter klassen een eigen 
mobiele telefoon gaan krijgen, dan kun je het ook gewoon met een telefoon die barcode laten scannen, 
dat maakt het wel simpeler.’ 

*verder over concepten boekenscan/leesprofiel*

‘Bij zo’n losse kolom moet ik gelijk denken aan een praat paal, die van de ANWB die altijd naast de weg 
stonden. Daarvan weten mensen dat ze daar in moeten praten. Een duidelijk punt zeg maar.’

*vertelt over ontwerpcriteria: moet makkelijk te gebruiken zijn binnen een school*

*Over op de concepten m.b.t. spelend lezen*

‘Deze concepten en het bezig zijn met verhalen is leuk, maar het is niet echt per se lees-bevorderend. 
Het laat kinderen niet meer lezen, maar het is een andere manier om met verhalen bezig te zijn. Op zich 
is dat bewegen wel een leuke.’

*andere versies van concept - samen*

‘Uit jou onderzoek kwam dat kinderen andere redenen hebben om bezig te zijn met lezen, maar daar 
kwam dat spelend niet per se uit. Misschien dat je daar ook naar moet kijken. Je onderwerp is hoe je 
kinderen intrinsiek motiveert hiermee, en dat is maar de vraag of dat dat gebeurd.’ 

*Concept -> boekvragen -> klassikaal*
Het verschilt heel erg per kind, wat ze elkaar aanpraten en leuk vinden.

*’Simon-says’ praatspel / knoppen -> presentatie tool/review tool -> gesprekspartner*

‘Het is fijn dat ze niet alles zelf hoeven te bedenken. Je merkte wat er uit die vorige test met de kaartjes 
kwam: doordat er vragen werden gesteld, wisten ze beter op welke manier ze over het boek konden 
praten of schrijven. Zo wisten ze beter de goede dingen te zeggen waar andere kinderen weer wel iets 
aan hebben. Want anders gaat een kind misschien dingen zeggen als ik vind de letters te groot o.i.d. of 
dat de kaft te dik is, dat hoef je allemaal niet echt te weten. Dus in die zin is dit een goede en handige 
sturing om het gesprek op de juiste manier te leiden/voeren. Dus ik zou dat wel door vertalen naar je 
komende concept.’ 

*Elementen die ik mee wil nemen: een review geven over het boek, makkelijk het gesprek voeren met anderen 
en dat het voor kinderen makkelijk wordt en blijft. Misschien dat toch dat scannen van een boek er bij zit, dat 
neemt weer een extra handeling weg en de standaard informatie heb je dan al over een boek.*

‘Ik denk dat je er wel vanuit kan gaan dat in ieder geval ieder school minimaal 1 digitaal schoolbord/
smartboards heeft en daarbij laptops of tablets. Hou dat ook in je achterhoofd, dat dat heel normaal is dat 
scholen daar ruim in ‘bevoorraad’ zijn. Dan zou je het op beide kunnen toepassen: digiboard en tablet. ‘

‘Je moet het uiteindelijk zo maken dat het makkelijk aan te passen is, qua hoeveelheid knoppen of 
elementen. Zodat je bijvoorbeeld in de ene klas 3 knoppen of wat dan ook gebruikt, maar in de andere 
klas 6. Dat maakt het flexibel. Ik denk dat je dat met de vragen ook moet doen, dat je de hoeveelheid 
aanpast.’ 

‘Wat voor scholen altijd geldt is dat je iets moet maken wat kant en klaar is, waar een leraar niets aan 
hoeft te doen als het niet nodig is, maar dat de optie om iets aan te passen of iets toe te voegen er 
wel altijd is. Ze moeten het zelf zo moeilijk mogelijk kunnen maken, dat moet jij niet voor ze doen. De 
‘makkelijkheidsgraad’, om het zo maar even te zeggen, is key. Het moet aanpasbaar zijn naar eigen 
voorkeuren. Qua instellingen en gebruik.’

*extra toelichting concept*

‘Ik denk dat iets fysieks maken in een zekere zin weinig toegevoegde waarde heeft voor een school zelf, 
want aan functionaliteiten heb je het in principe niet nodig, buiten dat het wel uitnodigender kan zijn om 
het te gaan doen. Het kan namelijk best wel zijn dat een school zegt dat ze liever een fysiek set kaarten 
willen met vragen in plaats van een extra systeem. Dus ik zou wel over beide opties nadenken: puur 
fysiek of puur digitaal. Ze kunnen soms een beetje terug deinzen van weer een technisch, los apparaat. 
En als je al iets los doet qua apparaat, dan zou ik er wel voor zorgen dat ze het in ieder geval kunnen 
gebruiken op de apparaten die ze al hebben, zoals dus zo’n digiboard. Dat werkt voor een school vaak 
uitnodigender.’

‘Een systeem heeft wel dan meerwaarde, puur een systeem. Dat kan op een tablet, op een laptop of op 
een digiboard.”

*legt praat kubus/knoppen uit*

‘Het is slim om uit te gaan van een barcode van een boek, dat doe je goed, want die data is er en ieder 
boek heeft nou eenmaal een barcode. Dat maakt het voor alle partijen wederom makkelijk in gebruik.’

*legt randomizer knoppen uit*
*ontwerpcriteria uitleggen -> fysiek element*

‘Dat was wel een voordeel met die kaarten: dat is iets fysieks dat kun je vast houden en het is simpel. 
Leerkrachten hebben tegenwoordig ook wel de gedacht er is zoveel digitaal, dus dan is iets fysieks waar 
geen direct scherm aangekoppeld is, wel een goede.’ 

‘Het is ook best makkelijk om van een fysiek spel of een fysiek kaarten set uiteindelijk een digitale versie 
van te maken. Die optie is er altijd.’ 

‘Het voordeel van een digitaal iets is wel dat je op basis van de barcode het boek kunt herkennen en dat 
je data kunt verzamelen. Dus dat wat ze te zeggen hebben, ook dus inderdaad terug te luisteren is.’

*kinderen schrijven minder dan dat ze vertellen*

Roel van Gestel (53), oud medewerker Uitgeverij Zwijsen,
Zelfstandig adviseur basisscholen en uitgeverijen 

*Uitspraken/toelichting Sarah*

‘Uitspraken/toelichting Roel‘
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‘Er is veel onderzoek gedaan naar praten over boeken. Dat onderzoek van Aidan Chambers bijvoorbeeld, 
waar ik je over vertelde. Daar kun je best wel veel over terug vinden, dat dat heel goed is. Dus stel je kunt 
dat combineren, dan heb je iets goeds te pakken naar mijn mening.’

‘Het is wel de vraag wat je dus met die data, wanneer kinderen praten over boeken, gaat doen. Want je 
zou ook kunnen zeggen dat als ze er puur over praten, dat het dan ook al goed zou zijn. Een kletspot idee. 
Gewoon met een groepje over een onderwerp praten. Ik zou gewoon wel goed kijken naar de analoge vs 
de digitale variant en die beide uitwerken.’

‘Voor de data voor de leerkracht moet je goed kijken welke data je verzameld en hoe dit interessant voor 
hen wordt. Want een leraar gaat echt niet al die spraakmemo’s van die kinderen terug luisteren.’

‘Niet alle leerkrachten weten evenveel over boeken, dus het feit dat je kinderen er zelf over laat praten is 
in die zin wel een goede oplossing. Misschien moet je de data ook wel verder trekken dan alleen binnen 
een school: misschien moet je een algemeen Nederlandse Database daarvoor gebruiken, net als de 
Database die de Nederlandse bibliotheken gebruiken. Dat maakt je output wel rijker.’

*Wat is het vernieuwende aan dit concept? / Afronding*

‘Het vernieuwende is dat je een database opbouwt met aanbevelingen of met opmerkingen over boeken. 
Dat is het vernieuwende eraan: het vertellen over het boek, waarbij je dat ook nog eens opslaat. En of dat 
dat per school of landelijk is, daar moet je nog iets meer over na denken. Je bent er niet voor niets achter 
gekomen door die laatste testen dat kinderen veel meer vertellen dan dat ze opschrijven. Dat moet je 
echt niet loslaten.’

Interessantste uitspraken op chronologische volgorde 

*uitleg concepten boekenscan/leesprofiel*

*Over op de concepten m.b.t. spelend lezen*

‘Het is wel leuk dat je die tegels ook buiten zou kunnen gebruiken, dat maakt het voor de kinderen ook 
afwisselender.’

*Andere versies van spelend lezen concepten*

‘Ik snap wel wat je bedoeld met die losse verhalen en dat dat misschien inderdaad niet per se lees-
bevorderend is, maar je zou het ook n.a.v. een les kunnen doen. Dat de verhalen die eruit komen te maken 
hebben met de geschiedenis les ofzo en dat ze dan verder zelf het verhaal wel het moeten af maken.’

‘Het draait bij kinderen vooral om de variatie: dat je het steeds op een andere manier kunt doen. Dat 
triggered kinderen om er vaker mee bezig te willen zijn.’

‘Met die losse tegels ben je echt extreem flexibel en geef je kinderen ook de ruimte om er een eigen draai 
aan te geven. Beter dan met palen of een vaste plek.’

*Laatste 2 concepten van spelend lezen*

‘Je moet zorgen dat ze niet van te voren weten wat er uit die tegels of uit die knoppen komt, want 
voorspelbaarheid laat kinderen ook sneller afhaken in dit geval. Hou het spannend en interessant.’

‘Als je ze iets samen laat doen, is het ook wel fijn dat ze het ook alleen kunnen doen. Het komt niet 
altijd goed uit om groepjes hiermee aan het werk te zetten. Alleen is voor een kind soms ook fijner en 
begrijpen ze het ook beter dan als er bijvoorbeeld een wijsneus in het groepje zit die alles al weet zeg 
maar. Daarvoor moet de ruimte zijn.’

*kleine onderbreking*

‘Er zijn een hoop spellen voor op school die puur gericht zijn op een boek of onderwerp. Dat spel van 
Dolfje, die vragen, is allemaal hartstikke leuk, maar ze zijn zo moeilijk. Kinderen pakken dat dan gewoon 
niet, ook al is het allemaal heel mooi met Dolfje versierd. Als ze er 1 keer op afknappen is het meestal 
daarna ook gewoon klaar. Zodra kinderen moeilijke dingen moeten doen, knappen ze echt af en daar 
worden ze niet blijer van zeg maar.’

*gesprek over concepten spelend lezen in vergelijking met vorige concepten*

‘Dit is in vergelijking met de eerste concepten die je hand rondom die scan, gewoon leuk voor erbij en het 
bewegen maakt het leukt, maar het roept niet per se gelijk meer leesplezier op bij kinderen verwacht ik. 
Ze doen het om het willen spelen, maar niet omdat ze nou zo graag een verhaal willen maken misschien. 
Maar dat is denk ik meer ook omdat er buiten een verhaal niet veel uitkomt. Ze maken en lezen het en 
dat is het dan ook.’

Maria Voesenek (54), Basisschool lerares BS De Bolderik groep 5 *Uitspraken/toelichting Sarah*

‘Uitspraken/toelichting Maria‘
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‘Als ik even terug kijk dus naar wat je eerst liet zien met die boekenkast, dan denk ik als leerkracht: dat 
is eigenlijk wel heel fijn want ik denk dat veel kinderen daar behoefte aan hebben, omdat ze het anders 
aan mij komen vragen, maar ik ken echt niet al die kinderboeken. Zolang kinderen het goed inspreken, 
hebben ze daar echt heel veel aan.’

‘Ook als je kijkt naar die test van Brandmeester, dat boekje. Ik heb twee kinderen dat, met een paar 
dagen ertussen, laten bespreken met de klas. Yasmin gaf aan aan de klas dat ze de tekeningen een 
beetje eng vonden, nou en toen was het boek eigenlijk door de klas een beetje afgeschreven. Maar een 
week later komt Saar met haar bespreking die had het heel goed verwoord wat er allemaal gebeurde in 
het boek en waarom zij het zo leuk vond en die had er hele leuke dingen uitgehaald. En ineens gaan er 
5 vingers de lucht in dat ze dat boek ook wel willen lezen. Dan is het dus heel afhankelijk van hoe ze het 
inspreken, dat is het enige risico wat je dan hebt. Dus misschien moet daar dan wel de hulp van de leraar 
bij zitten of moet je daar toch nog iets anders op bedenken.’

‘Ik denk ook wel echt dat je het pas vanaf groep 5 echt kan doen, dus in die zin is je doelgroep perfect. 
Ze moeten het natuurlijk altijd leren, hoe ze over zo’n boek praten, maar naar mijn gevoel zijn ze daar 
in groep 5 net wat verder mee dan in 4. Dat maakt het ook voor de kinderen aantrekkelijker om te doen 
hoor, dat ze daar al iets beter in zijn. Daarom werken die standaard vragen ook wel, dat stuurt ze in een 
denkrichting. Dan hoeven ze over die vragen zelf al niet na te denken, maar echt puur over wat ze gaan 
antwoorden op die vragen.’

‘Geef ze wel de ruimte misschien om ze nog iets kwijt te laten kunnen. Bijvoorbeeld over wat hun favoriete 
stuk was of iets dergelijks, maar dat ze ook nog even zelf iets toe kunnen voegen aan hun opname en 
niet alleen maar die standaard vragen beantwoorden. Misschien helpt dat ook wel in het bedenken van 
steeds nieuwe vragen, die input.’

‘Het blijft altijd natuurlijk afhankelijk van een kind en 100% kun je het toch nooit sturen: de een kan het 
nou eenmaal beter dan de ander. Maar je kan kinderen er wel in trainen om in ieder geval er iets beter 
in te worden en dat ze wennen aan het gebruik en dus aan het praten over boeken op deze manier. Dan 
wordt het een natuurlijk onderdeel in een school week of dag voor zowel leerling als leraar.’

*beloningssysteem: wel of niet?*

‘Ik denk dat zolang een kind iemand anders gemotiveerd ziet om het te doen, ze er echt geen beloning 
voor hoeven te krijgen om er aan deel te nemen. Ze nemen nou eenmaal meer van elkaar over dan dat 
je denkt. Natuurlijk is iets extra’s altijd leuk, maar het is niet per se een voorwaarde om er aan mee te 
willen werken voor mijn gevoel.’

‘Of je zou als beloning juist dat spelend lezen pakken, dus dat je iets van een spelletje er aan toevoegt, 
als je dat al wilt. Dat hoeft niet per se mee te werken aan het leesplezier, maar gewoon als iets extra’s.’

*Afronding*

‘Het mooiste zou zijn dat ze met hun eigen boek in de weer kunnen gaan of dat ze 1 maatje meenemen 
die dat boek ook heeft gelezen of die ze kennis willen laten maken met het boek. Dan heb je ongemerkt 
in een klas al best veel boeken die er besproken worden. En dat scheelt voor een leerkracht veel tijd, 
want die kan niet altijd bij ieder boek wat ieder kind leest stilstaan. Dus als ze het enigszins op eigen 
houtje kunnen doen, is dat eigenlijk voor beide partijen een goede uitkomst.’
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