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Vraag 

Wat is het effect van vrij lezen in de les op het leerklimaat in de klas (op het mbo)? 

Kort antwoord 

Uit tal van wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat vrij lezen een positief effect heeft op 

de taalvaardigheid van studenten. De vraag is of er ook (positieve) effecten zijn van vrij 

lezen op het leerklimaat. Een direct antwoord op deze vraag is in de wetenschappelijke 

literatuur niet gevonden voor het mbo noch daarbuiten. Omgekeerd is wel gebleken dat 

interventies gericht op lezen het effectiefst zijn in een positief leerklimaat. Verder zijn in 

onderzoek andere effecten van vrij lezen gevonden, onder andere dat lezen een goede 

manier is om leerlingen of studenten te laten nadenken over beroepsethiek en dat het 

lezen van literaire fictie het empathisch vermogen en begrip van andermans leefwereld 

kan verhogen. 

Toelichting antwoord 

Het effect van vrij lezen effect op het leerklimaat in het mbo 

In een positief leerklimaat spelen drie basisbehoeften van motivatie een belangrijke rol: 

autonomie, sociale verbondenheid en competentie (Versteijlen, Bakx en Ros, 2016; Ryan 

en Deci, 2000; zie ook KR, 2016 vraag 7)[1]. Er is geen onderzoek bekend waarin werd 

onderzocht of vrij lezen deze aspecten van het leerklimaat in de klas bevordert, nog in 

het mbo, nog daarbuiten. 
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Een mogelijk aanknopingspunt is literatuur uit de jaren ‘70 en ‘80, aangehaald door 

Krashen (2004). Hier wordt een zogenaamd quieting effect van vrij lezen in de klas 

beschreven (met name op de lagere school), waarbij een effect op rust en concentratie 

wordt genoemd. Zo rapporteert Oliver (1976) een vermindering van disciplinaire 

problemen bij een groep die tijd aan vrij lezen besteedde in vergelijking met een groep 

die tijd besteedde aan directe instructie. 

Er is overigens wel een omgekeerde relatie gevonden: het leren in een positief 

leerklimaat kan leiden tot betere resultaten op het gebied van lezen. Van Steensel e.a. 

(2016) concludeerden op basis van hun review dat interventies gericht op lezen het 

effectiefst zijn binnen een positief leerklimaat. In een positief leerklimaat kan de 

docent/school studenten ondersteunen bij het selecteren van leesteksten die aansluiten 

bij de behoefte en motivatie van student, het zorgen voor een veilige leeromgeving waar 

de verschillen tussen studenten in leesgedrag gewaardeerd en gerespecteerd worden, en 

door het geven van feedback bij het lezen (Broekhof & Van Velzen, 2016). 

Hieronder worden enkele andere effecten besproken van vrij lezen. 

Effect van vrij lezen op taalvaardigheid 

Er is wel wetenschappelijk onderzoek naar het effect van vrij lezen op verschillende 

aspecten van taalvaardigheid; hieruit blijkt een positieve relatie (o.a. Mol, 2010; Mol & 

Bus, 2011; Koeven, 2015). Vrij lezen verbetert bijvoorbeeld de vaardigheid in technisch 

en begrijpend lezen en het vergroot de woordenschat van studenten. Ook is er evidentie 

dat vrij lezen samenhangt met intellectuele vaardigheden en academisch succes (Mol & 

Bus, 2011). In de VS blijkt dat het verschil in leesvaardigheid tussen studenten met 

armere en rijkere achtergrond grotendeels verklaard kan worden uit het gebrek aan 

leesmogelijkheden in de (relatief lange) zomerperiode, en dat dit verschil kan worden 

verminderd door kinderen toegang te geven tot boeken van hun eigen keuze (Allington & 

McGill-Franzen, 2017). 

In een overzichtsrapport naar lezen op het mbo concluderen Broekhof en Van Velzen 

(2016) dat vrij lezen en vrijetijdslezen onvoldoende aandacht krijgen in het mbo en dat 

effecten op de andere vakken en vaardigheden worden onderschat. De focus in het 

taalonderwijs op het mbo is volgens hen met de intrede van de verplichte taalexamens 

komen te liggen op het lezen van zakelijke teksten; dat is immers wat er van studenten 

op het examen gevraagd wordt. Broekhof en Van Velzen stellen dat vrij lezen ook een 

bijdrage kan leveren aan deze ‘zakelijke’ taalvaardigheid die wordt geëxamineerd. 

Doordat de algemene taalvaardigheid met vrij lezen verhoogd wordt, worden ook de 

beroepsgerichte literatuur en studieboeken toegankelijker en voor studenten beter te 

begrijpen. 

Onderzoek naar andere effecten van vrij lezen 

Leesbevordering in het mbo heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen, vanwege het 

positieve effect op taalvaardigheid. Over andere effecten van vrij lezen in het mbo is er 

niet veel informatie voorhanden.   

Wel zijn er verscheidende pilotonderzoeken in het mbo uitgevoerd (Alons & Moeken, 

2017). De pilots zijn gericht op het stimuleren van lezen van fictie onder mbo-studenten. 

Uit een pilot bij roc Friese Poort bleek dat het lezen over het vak of beroep bijdraagt aan 

een verhoogde interesse voor lezen in het algemeen (van Velzen, Hanekamp, Verspiek, & 

Steehouder, 2014). Naast het vergroten van het leesplezier, zijn een aantal andere 



 
 
 

 
 

effecten van vrij lezen gevonden. Zo blijkt uit het promotieonderzoek van Eidhof (2016) 

naar burgerschapsvaardigheden dat leesvaardigheid om verschillende redenen van 

belang is voor het op gang brengen van het gesprek over burgerschapsvorming. 

De literatuur laat zien dat het uitmaakt wat je leest: In de internationale literatuur wordt 

er een positieve relatie tussen vrij lezen (van fictie) en empathisch vermogen 

gerapporteerd (bijvoorbeeld Mar, Oatley, & Peterson, 2009). In Nederland laat onderzoek 

van Bal & Veltkamp (2013) met twee experimenten onder universitaire studenten, zien 

dat het lezen van literaire fictie en het ervaren van een hoge mate van betrokkenheid 

tijdens het lezen, het empathisch vermogen kan verhogen. Daaraan gerelateerd is uit 

onderzoek gebleken dat het begrip van de leefwereld van anderen positief beïnvloed 

wordt door het lezen van literaire fictie. Dit wordt ook wel Theory of Mind genoemd, 

ofwel het menselijk vermogen om te kunnen begrijpen dat andere mensen iets kunnen 

geloven of wensen hebben, die kunnen verschillen van die van je jezelf (Black & Barnes, 

2015; Kidd & Castano, 2013). Het is niet onderzocht of bovenstaande effecten van het 

lezen van literaire fictie ook voor mbo-studenten gelden. 

Het is denkbaar dat bovenstaande effecten van vrij lezen zouden kunnen bijdragen aan 

een positief leerklimaat, maar uiteraard moet onderzoek dat uitwijzen. 
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[1] Bij autonomie gaat het om het gevoel van de student om zelf richting te kunnen 

geven en verantwoordelijk te kunnen zijn voor het eigen leerproces. Bij sociale 

verbondenheid gaat het over de omgeving waarin studenten leren en dat zij de voorkeur 

geven aan een omgeving waarin ze zich gewaardeerd, vertrouwd, veilig en verbonden 

voelen met docenten en klasgenoten. Competentie gaat over het gevoel iets goed te 

kunnen, niet onder te doen voor medestudenten en dat inspanningen iets opleveren. 
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