‘Meneer, nu doet u het weer!’
VOORLEZEN IN HET VMBO –
Interactief voorlezen is het voorlezen
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College in Amsterdam. In het enthousiasme dat ze zag bij docenten die zelf geen taal
onderwijzen, zag ze een nieuwe kans voor het realiseren van taalbeleid. In alle scholen
en vooral in vmbo’s is taalbeleid een belangrijk streven dat zich lang niet altijd in
zo veel betrokkenheid vertaalt. Het geheim van Castenmiller en Interactief voorlezen
zit hem niet alleen in aantrekkelijk voorlezen, maar ook in de toepassing van de
theorieën van Aidan Chambers, een Engelse kinderboekenauteur die ook roem verwierf met twee boeken over het overbrengen van jeugdliteratuur op de doelgroep.
Chambers legt onder andere de nadruk op het stellen van ‘belevingsvragen’. Hoe
voelt het boek? Herken je de situatie? Wat zou jij doen als jij de hoofdpersoon was?
Precies die vragen betrekken de jongeren bij het verhaal. Niet voor niets is bij de voorleeslessen het motto: ‘Geen antwoord is verkeerd want het gaat om jouw mening’.
Een uitgangspunt dat jongeren dikwijls niet gewend zijn.

Pilot
Om het Interactief voorlezen verder vorm te geven, ontwikkelde Tordoir samen met
Castenmiller en Stichting Lezen met succes een pilotproject. Bij aps kreeg Tordoir de
ruimte om het project voor alle vmbo’s en het praktijkonderwijs geschikt te maken.
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2010 was het pilotjaar van Interactief voorlezen. Er werd een film gemaakt, De kracht
van voorlezen, met voorbeeldlessen en interviews met docenten en leerlingen. Drie
scholen deden mee aan een proeftraining waarbij Interactief voorlezen werd uitgeprobeerd door docenten van verschillende vakken. ‘Zonder deze cursus zouden we
niet voorlezen. Als team willen we allemaal doorgaan,’ was een van de opmerkingen na
afloop van de cursus. Zelfs de derde klas bouwtechniek, gevuld met grote jongenspubers, was doodstil toen er werd voorgelezen uit Pizzamaffia van Khalid Boudou.
Toen er ook nog vragen werden gesteld over hun kijk op het verhaal waren de reacties
zowel voor de jongens zelf als voor de docent leerzaam. Tordoir: ‘Veel docenten zijn
gewend om zelf het woord te voeren. Een open gesprek met de leerlingen hebben ze
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niet vaak, als ze een vraag stellen, weten ze meestal al welk antwoord ze willen horen.
Daardoor kan het stellen van open vragen onwennig, of zelfs een beetje onveilig voelen. Want het kan zomaar gebeuren dat alle leerlingen verschillende antwoorden geven
en hoe ga je daar dan mee om?’

Cursus Interactief voorlezen

Tordoir vertelt over een lesobservatie die ze deed bij een docent die het interactief
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eigen klas. Iedere docent wordt daarnaast

was – op de eerste presentatie kwamen ruim tweehonderd geïnteresseerden van zowel
bibliotheken als scholen af – merkt Tordoir dat het lastig is de cursus daadwerkelijk
in de klas te krijgen. ‘Wat je dikwijls ziet op scholen zijn tijdelijke projecten op het
gebied van lezen. Mensen van buiten komen iets laten zien of iets doen en daarna
gaan ze weer weg. De docent hoeft daar niet bij betrokken te zijn. Interactief voorlezen
is het soort les dat iets van de docenten zélf verwacht. Iets wat ze in hun wekelijkse
routine kunnen meenemen. Dat vraagt een behoorlijke investering, ook financieel,
van de school.’ Maar plezier in taal door bijvoorbeeld te worden voorgelezen, is meer
dan alleen ‘leuk’. Het is belangrijk dat een schoolleiding dat beseft. Tordoir: ‘Leesplezier is nuttig voor taalontwikkeling. Het één versterkt het ander. Uit alle onderzoeken blijkt dat hoe meer kinderen lezen, hoe beter ze het doen op school. Andersom
geldt hetzelfde.’ •••

Een greep uit de ambachtelijke tips bij het voorlezen
• Lees het verhaal van tevoren. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
• Selecteer een paar belangrijke woorden die veel leerlingen waarschijnlijk niet kennen
en bedenk een korte uitleg.
• Lees een stukje hardop voor. Dan voel je of het lekker leest.
• Maak contact met de leerlingen, een bondje. ‘Wij snappen het wel, hè?’
• Als leerlingen het niet snappen, gaat het luikje dicht. Bewaar wel de balans tussen
voorlezen en gesprek. Uitleggen van woorden kan ook terloops: ‘Wat is dat, een aubergine?
Een paarse groente.’
• Geef leerlingen zo min mogelijk op hun donder.
• Bedenk belevingsvragen. Hoe voelt de hoofdpersoon zich, denk je? Wat zou jij hem
voor tip geven?

