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Inleiding 

Binnen de leesbevordering worden bij diverse pro-
gramma’s, prijzen en evenementen lessuggesties 
gemaakt. Een stimulerende les bij een boek draagt bij 
aan de leesmotivatie van kinderen en jongeren.1  
Met deze richtlijn willen Stichting Lezen en de CPNB 
de kwaliteit en toegevoegde waarde van lessuggesties 
stimuleren en waarborgen. Daarnaast willen we  
de uniformiteit van lessuggesties vergroten. We ver-
wachten dat we daarmee ook het gebruik van de 
lessuggesties verhogen.

We hebben deze richtlijn geschreven als leidraad voor 
de lessuggesties bij onze eigen projecten. We zetten 
deze leidraad ook in om de lessuggesties van andere 
aanbieders op waarde te kunnen schatten.

We gebruiken in deze richtlijn een aantal begrippen uit 
de leesbevordering. Kijk voor meer informatie over deze 
begrippen in de bronnen die op de bronnenlijst staan. 

Doel van de 
lessuggesties 

Lessuggesties en verwerkingsopdrachten 
hebben als doel het ontwikkelen van lees- 
plezier, leesmotivatie én het vergroten van 
verhaalbegrip. Goede lessuggesties dagen uit 
om nog meer thuis te raken in de wereld van 
het boek en zijn leuk om te doen. Het is een 
uitdaging om de lessuggesties niet te veel te 
richten op de wereld buiten het boek. We 
benadrukken daarom in deze richtlijn hoe 
de lezer de wereld van het boek beleeft. 

Voor het schrijven van deze richtlijn hebben 
we ons gebaseerd op De doorgaande leeslijn 
van Stichting Lezen, Leespraat van Aidan 
Chambers, Open Boek van Jos Walta, Jeugd-
literatuur & didactiek, handboek voor vo en 
mbo, van Iris Kamp et al, en op de weten-
schappelijke inzichten op lezen.nl.
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1 Met kinderen bedoelen we in het vervolg kinderen  
en jongeren tot 20 jaar, met leerkrachten bedoelen we 
pedagogisch medewerkers, leerkrachten en docenten.
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Selecteren 
(aanbod, beschikbaarheid, 

toegankelijkheid, 
presentatie)

Reageren 
(praten over beleving, 

boekenpraatjes, 
logboekje)

Lezen 
(tijd om te lezen, 

voorgelezen worden, 
voor jezelf lezen)

De helpende
volwassene

Bron: leraar24

Richtlijn voor lessuggesties
Basisprincipes

Zelfdeterminatie
In de opbouw van de les houden we rekening met de 
aspecten van motivatie, afkomstig uit de theorie van 
zelfdeterminatie van Ryan en Deci: verbondenheid, 
autonomie en competentie. De les kan bijvoorbeeld:
•  de leerkracht stimuleren interesse te tonen in de 

leesvoorkeuren en het leesgedrag van de kinderen 
(verbondenheid);

•  de leerkracht mogelijkheden bieden om de kinderen 
binnen de les keuzes te laten maken (autonomie);

•  de leerkracht helpen om vooraf duidelijk te maken 
wat er van de kinderen verwacht wordt, op basis van 
de verwachte beginsituatie (competentie).

Leescirkel 
De leescirkel van Aidan Chambers vormt de achter-
grond voor het uitvoeren van de les. De les stelt de 
leerkracht in staat om als helpende volwassene de 
kinderen mee te nemen in de leescirkel. Het aanbod is 
door de boekkeuze al geselecteerd, en lezen en reage-
ren zijn onderdeel van de les.

Drie richtlijnen voor de inhoud
1 Voor het maken van een lessuggestie moet je het 
(prenten)boek eerst zelf goed kennen. Voor het narra-
tief begrip kun je een verhaalanalyse maken. De termen 
narratief begrip en verhaalanalyse zijn ontleend aan 
Jeugdliteratuur & didactiek2 en Open Boek3 . Aan het 
begin van de lessuggestie geef je een samenvatting van 
de verhaalanalyse, waarin je benoemt wat voor de 
uitvoerder van de les van belang is om vooraf te weten 
over het (prenten)boek. 

2 Alle activiteiten, gesprekken en vragen in de les zijn 
gerelateerd aan de beleving van en de reflectie op het 
verhaal: via een personage of via een gebeurtenis in het 
verhaal. Daarmee draag je bij aan een groter verhaal- 
begrip bij de kinderen. Het gaat niet om kennisvragen 
over bijvoorbeeld thema, setting of vormgeving. 

2 Narratief begrip: de opbouw van het verhaal  
en het effect daarvan op de lezer, uit  
Jeugdliteratuur & didactiek, blz. 136.

3 Verhaalanalyse: verhaalgegevens, geschiedenis-
laag, verhaalopbouw en tekst- en beeldlaag, uit 
Open Boek, blz. 69-71 of 52-55 (6e druk).
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Deze onderwerpen kunnen wel aan bod komen, maar dan in 
relatie tot de beleving van het verhaal. De opdrachten van een les 
kunnen verschillende disciplines beslaan, zoals schrijven, theater, 
beeldend werk of techniek.

We geven hieronder een paar voorbeelden. Bij de lessen waarbij 
we het verhaal als uitgangspunt nemen, staan de beleving van en 
de reflectie op het verhaal centraal. Bij de lessen waarbij het 
verhaal ondersteunend is, is dat niet het geval. 

Voorbeeld n.a.v. het prentenboek  
Wat nu, Olivier? van Phyllis Root
•  Verhaal als uitgangspunt: les over de weg kwijt zijn – werk 

bijvoorbeeld met doolhoven of ga samen op stap in een onbe-
kend park en vraag de kinderen naar hun beleving aan de hand 
van hun zintuigen en emoties. 

•  Verhaal is ondersteunend: les over herfst – geen thema in het 
boek – geef de kinderen de opdracht om bijvoorbeeld mooie 
veelkleurige herfstbladeren en paddenstoelen te maken om de 
klas mee te versieren.

Voorbeeld n.a.v. het leesboek Lampje van Annet Schaap
•  Verhaal als uitgangspunt: een les over anders/jezelf zijn – geef 

bijvoorbeeld jezelf op een foto een raar uiterlijk, wissel uit en 
schrijf een verhaal over de foto van de ander.

•  Verhaal is ondersteunend: een les over zeemeerminnen en 
bijgeloof van zeelui – schrijf bijvoorbeeld een zeelegende, teken 
een verzonnen wezen uit de zee.

Voorbeeld n.a.v. het leesboek Birk van Jaap Robben
•  Verhaal als uitgangpunt: een les over mensen in relatie tot de 

omgeving - voer bijvoorbeeld een debat/gesprek over de 
invloed van het eiland op de relatie tussen Mikael en zijn moe-
der (en vader) en hoe Jaap Robben dat beschrijft.

•  Verhaal is ondersteunend: een aardrijkskundige les - zoek 
bijvoorbeeld de verschillen tussen stad en platteland, afgelegen 
plekken en drukke plekken. 

3 Tijdens de les wordt altijd tijd ingeruimd voor:
•  Het voorlezen van het (prenten)boek of een fragment uit het boek. In de lessug-

gestie worden voorleestips gegeven en eventueel luisteropdrachten meegeno-
men.

•  Praten over het boek in relatie tot het verhaal. Hier zijn verschillende aanpakken 
voor mogelijk, denk aan interactief voorlezen, boekenkringopdrachten, literaire 
gesprekken (Gertrud Cornelissen) of de Vertel eens-aanpak (Chambers).

Lessuggesties schrijven voor 
onderwijs en kinderopvang
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Als het boek te lang is om binnen één les 
integraal voor te lezen, bied de leerkracht 
dan één of meer fragment(en) aan om uit te 
kiezen. Beantwoord bij de keuze van de 
voorleesfragmenten de volgende vragen. 

Met welk(e) fragment(en) uit het boek:
•  kan de leerkracht de gewekte interesse van 

de kinderen het beste tegemoet komen?

•  kunnen de kinderen een luisteropdracht 
krijgen?

•  kunnen de kinderen een rol krijgen bij het 
voorlezen? 

•  kan de leerkracht tegelijk een opmaat 
geven naar de verwerking?

Formuleer hierbij vragen die de leerkracht 
aan de kinderen kan stellen tijdens het 
voorlezen.

Tijdens de start van de les laat de leerkracht de kinde-
ren kennismaken met het boek. Denk bij het maken van 
de introductieopdrachten aan de volgende vragen:

• Hoe kan het boek het beste worden geïntroduceerd?
•  Hoe wekt de leerkracht de interesse van de kinderen 

op?
•  Hoe activeert de leerkracht de voorkennis van de 

kinderen?
•  Hoe brengt de leerkracht de kinderen in de sfeer van 

het boek?

Formuleer hierbij vragen die de leerkracht aan de 
kinderen kan stellen voorafgaand aan het voorlezen.

•  Geef kort informatie over boek, 
schrijver en/of illustrator.

•  Bepaal welke elementen uit de 
verhaalanalyse relevant zijn voor de 
les: verhaalgegevens, geschiedenis-
laag, verhaalopbouw en tekst- en 
beeldlaag. 

•  Beschrijf welke materialen de leer-
kracht nodig heeft om deze les goed 
te kunnen geven. 

1 Vooraf

Format lessuggesties voor één les

2 Introductie boek 

3 Voorlezen

Lessuggesties schrijven voor 
onderwijs en kinderopvang
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Geef de leerkracht een aantal tips 
voor voorleesboeken en leesboeken 
die aansluiten bij de les.  

Zorg ervoor dat de leerkracht de les goed kan afron-
den samen met de kinderen. Laat daarin tenminste 
onderstaande punten terugkomen.

•  Bedenk een vorm waarin de leerkracht de ge-
maakte werkstukken en opdrachten kan bespre-
ken, met een actieve rol voor de kinderen. 

•  Kies elementen uit de verhaalanalyse die de 
leerkracht nog eens kan bespreken. Beschrijf hoe 
hij dat kan doen. 

•  Laat de leerkracht weten welk fragment uit het 
boek, of uit een andere tekst, hij tot slot kan 
voorlezen.

•  Geef mogelijkheden om tastbare opbrengsten van 
de lessenserie te delen met andere kinderen, 
leerkrachten en ouders.

Maak gebruik van onderstaande punten/
vragen om tot verwerkingsopdrachten te 
komen die goed aansluiten bij het boek. 

•  Bedenk hoe de leerkracht de betrokken-
heid van de kinderen bij het verhaal kan 
stimuleren. 

•  Zorg er bij de verwerkingsopdrachten voor 
dat de kinderen de inhoud van het boek 
opnieuw beleven en dat ze de inhoud 
verwerken. Denk aan het belang van 
verbondenheid, autonomie en competen-
tie voor de motivatie van de kinderen.

•  Zorg dat er in de verwerkingsopdracht 
altijd ruimte is voor de activiteit Praten 
over het boek.

Formuleer hierbij vragen die de leerkracht 
aan de kinderen kan stellen na het voorlezen.

4 Verwerkingsopdrachten

Format lessuggesties voor één les

5 Afsluiting

6 Verder lezen

Lessuggesties schrijven voor 
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Kies fragmenten uit of verdeel het boek 
over de lessen. Beantwoord bij de keuze 
van de voorleesfragmenten de volgende 
vragen. 

Met welk(e) fragment(en) uit het boek:
•  kan de leerkracht de gewekte interesse 

van de kinderen het beste tegemoet 
komen?

•  kunnen de kinderen een luisteropdracht 
krijgen?

•  kunnen de kinderen een rol krijgen bij het 
voorlezen? 

•  kan de leerkracht tegelijk een opmaat 
geven naar de verwerking?

Formuleer hierbij vragen die de leerkracht 
aan de kinderen kan stellen tijdens het 
voorlezen.

Tijdens de start van de les laat de leerkracht de kinde-
ren kennismaken met het boek. Denk bij het maken van 
de introductieopdrachten aan de volgende vragen:

• Hoe kan het boek het beste worden geïntroduceerd?
•  Hoe wekt de leerkracht de interesse van de kinderen 

op?
•  Hoe activeert de leerkracht de voorkennis van de 

kinderen?
•  Hoe brengt de leerkracht de kinderen in de sfeer van 

het boek?

Formuleer hierbij vragen die de leerkracht aan de 
kinderen kan stellen voorafgaand aan het voorlezen.

•  Geef kort informatie over boek, 
schrijver en/of illustrator.

•  Bepaal welke elementen uit de 
verhaalanalyse relevant zijn voor de 
les: verhaalgegevens, geschiedenis-
laag, verhaalopbouw en tekst- en 
beeldlaag. 

•  Beschrijf welke materialen de leer-
kracht nodig heeft om deze les goed 
te kunnen geven. 

•  Bedenk of de leerkracht het hele 
boek voorleest in de loop van de 
lessenserie, en hoe de leerkracht dit 
realiseert.

1 Vooraf

Format lessuggesties voor een lessenserie

2 Introductie boek
(eerste les) 

3 Voorlezen (alle lessen)

Lessuggesties schrijven voor 
onderwijs en kinderopvang
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Verbind de lessen met elkaar door vooruit te blikken.

•  Op welke manier kan de leerkracht de kinderen 
nieuwsgierig maken naar het vervolg van het 
verhaal?

•  Wat kan de leerkracht aan de kinderen vragen om 
te doen ter voorbereiding op de volgende les?

Maak gebruik van onderstaande punten/vragen om tot 
verwerkingsopdrachten te komen die goed aansluiten 
bij het boek.

•  Bedenk hoe de leerkracht de betrokkenheid van de 
kinderen bij het verhaal kan stimuleren. 

•  Zorg er bij de verwerkingsopdrachten voor dat de 
kinderen de inhoud van het boek opnieuw beleven 
en dat ze de inhoud verwerken. Denk aan het belang 
van verbondenheid, autonomie en competentie voor 
de motivatie van de kinderen.

•  Zorg dat er in de verwerkingsopdracht altijd ruimte is 
voor de activiteit Praten over het boek.

Formuleer hierbij vragen die de leerkracht aan de 
kinderen kan stellen na het voorlezen.

4 Verwerkingsopdrachten
(alle lessen)

5 Vooruitblik (alle lessen 
behalve laatste les)

Format lessuggesties voor een lessenserie

Lessuggesties schrijven voor 
onderwijs en kinderopvang
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Geef de leerkracht een aantal tips 
voor voorleesboeken en leesboeken 
die aansluiten bij de les. 

7 Verder lezen

SCHOLING IN LEESBEVORDERING

Zorg ervoor dat de leerkracht de les goed kan afronden 
samen met de kinderen. Laat daarin tenminste onder-
staande punten terugkomen.

•  Bedenk een vorm waarin de leerkracht de gemaakte 
werkstukken en opdrachten kan bespreken, met een 
actieve rol voor de kinderen. 

•  Kies elementen uit de verhaalanalyse die de leer-
kracht nog eens kan bespreken. Beschrijf hoe hij dat 
kan doen. 

•  Laat de leerkracht weten welk fragment uit het boek, 
of uit een andere tekst, hij tot slot kan voorlezen.

•  Geef mogelijkheden om tastbare opbrengsten van 
de lessenserie te delen met andere kinderen, leer-
krachten en ouders.

6 Afsluiting (laatste les)

Format lessuggesties voor een lessenserie

Lessuggesties schrijven voor 
onderwijs en kinderopvang
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