Onderzoek naar stimuleren van leesmotivatie
Deze informatie is een aanvulling bij het bericht op www.nieuwsbegrip.nl/page/1703/oproepwie-werkt-er-mee-aan-onderzoek-leesmotivatie.
Over het onderzoek
De bedoeling is een wetenschappelijk onderzoek uit te
voeren dat meer kennis moet opleveren over de beste
manieren om leesmotivatie te stimuleren. Er is al meer
onderzoek gedaan naar stimuleren van leesmotivatie, maar
onlangs is er een meta-analyse, een uitgebreide
overzichtsstudie, verschenen van heel veel onderzoek naar
dit onderwerp. In deze meta-analyse zijn een aantal
mechanismes op een rijtje gezet die kunnen leiden tot meer
leesmotivatie. Deze mechanismes willen we samen met
scholen uitwerken en ze in een later stadium testen op effectiviteit.
Eén voorbeeld van zo'n mechanisme is 'redenen om te lezen'. We willen hier uitwerken hoe we
leesonderwijs zo kunnen inrichten dat leerlingen meer redenen hebben om teksten of boeken te
lezen. Zoals hieronder beschreven: het aanvragen van een onderzoeksproject als dit kost veel
tijd, en het eigenlijke onderzoek zal daarom op zijn vroegst over een jaar starten. We denken
aan een opzet waarin we eerst de praktische haalbaarheid willen testen van een aantal
uitgewerkte mechanismes om leesmotivatie te verhogen. In een latere fase kunnen we dan de
effecten meten. We gaan uit van interventies die niet lang duren, bijvoorbeeld zes weken. Dit
zijn wel allemaal voorlopige ideeën, die nog kunnen veranderen.
Over de aanvraag en wat we van u vragen
Voor dit onderzoek zijn Nieuwsbegrip en de Erasmus Universiteit nu op zoek naar financiële
mogelijkheden en dit zal een lang traject zijn. Maar binnenkort, op 6 juni, moeten we een
zogenaamde beknopte aanvraag indienen. Die aanvraag wordt beter en kansrijker als we ook
scholen kunnen noemen die geïnteresseerd zijn om mee te doen aan het onderzoek. Van
scholen die nu laten weten interesse te hebben, willen we graag de gegevens in de aanvraag
vermelden, maar verder zijn zij nog nergens aan gebonden.
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