
Op welke manier is leesbeleid verbonden met jouw carrière
Johan? 
Ik ben momenteel 41 jaar en sta al in het onderwijs sinds mijn 21.
Heel wat jaren leerde ik als meester Johan van het eerste leerjaar
kinderen lezen, maar ook als zorgleerkracht zette ik sterk in op
leesbevordering. Nu werk ik als project- en beleidsmedewerker
onderwijs. Leesbeleid is nog steeds een belangrijke focus.

In de media wordt er vaak gepraat over een leesachterstand bij
kinderen en jong-volwassenen. Kan je dit statement volgen?
Welke redenen zouden hiervoor verantwoordelijk zijn?
Er is inderdaad een afname van de leesvaardigheid. De
belangrijkste oorzaak voor mij is de digitale afleiding: door alle
nieuwe technologie wordt er meer tijd besteed aan scherm- dan
aan leestijd. Plezier wordt steeds vaker gehaald uit
videospelletjes, sociale media en televisie. Digitale media vraagt
dikwijls kortere inspanning. Om een bladzijde rustig te lezen
moet je je meer concentreren. Dat zijn onze hersenen niet
gewoon. ‘Ik ben een goed boek aan het lezen’, hoor je minder en
minder.

Hoe krijgen we onze jeugd terug aan het lezen?
Voor mij zijn er verschillende manieren die kunnen helpen om
kinderen en jongeren weer aan het lezen te krijgen:
- Begin vroeg met voorlezen: Het aanmoedigen van leesplezier
vanaf jonge leeftijd is zeer belangrijk. Lees baby’s en peuters
voor en maak het tot een vast onderdeel van hun routine,
bijvoorbeeld bij het slapengaan of tijdens een dagelijks rustig
moment.
- Toon zelf het goede voorbeeld: Kinderen raken geprikkeld als ze
zien dat een volwassene geniet van regelmatig te lezen.

- Maak het gezellig: Een comfortabele en aangename leesruimte
nodigt absoluut uit.
- Leesplezier voorop: Verplicht iets lezen is vaak niet leuk.
Verwerk spelletjes, uitdagingen en beloningen om het lezen
prettiger en boeiender te maken.

Onthoud dat elk kind anders is, het gaat met vallen en opstaan
om te ontdekken wat het beste werkt. Het belangrijkste is om
lezen leuk en toegankelijk te maken en een liefde voor boeken op
te wekken die een leven lang meegaat.

Met jouw ervaring in het onderwijs, welk type boeken spreekt
onze jeugd het meeste aan?
Het soort boeken dat hen het meest aanspreekt kan variëren,
afhankelijk van hun interesses, leeftijd en leesniveau. Populaire
genres zijn natuurlijk fantasy, dierenwelzijn, avontuur en actie.
Maar ook non-fictie: boeken over geschiedenis bijvoorbeeld
kunnen zeker aanspreken.

Elke jongere is anders. Dat wat de een interesseert, spreekt niet
noodzakelijk de ander aan. Bied een variatie van leesmateriaal
aan, zo verkennen ze zelf wat ze het leukst vinden. 

Wat vind je van de actie(s) van Boekhandels Vlaanderen?
Een zeer goed initiatief: Lezen wordt op een positieve manier
onder de aandacht gebracht.  Een boek maakt gelukkig!

Wat vind jij trouwens van de keuzelijst?
Een erg gevarieerde keuze voor elk wat wils!

In het kader van de campagne "Geluk zit in een

klein boekje" van Boekhandels Vlaanderen

gingen we in gesprek met Johan Janssens die als

project- en beleidsmedewerker onderwijs in

Vilvoorde regelmatig in aanraking komt met het

huidige leesniveau van kinderen.
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De actie van Boekhandels Vlaanderen loopt tijdens de jeugdboekenmaand van 1 tot 31 maart 2023.
Ontdek de keuzelijst en de wedstrijd op www.boekhandelsvlaanderen.be/geluk.


