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het belang van lezen



Leeservaringen
. wat vind je van lezen?
. wat lees je?
. zou je beter willen kunnen lezen?

Technisch lezen
. snelheid
. woorden lezen
. teksten lezen

Begrijpend lezen
. woordenschat
. tekstbegrip
. samenvatten

21

Wie hebben we onderzocht?

80 volwassenen

60% noemt zich doof
32% noemt zich slechthorend
8% laat het afhangen van de situatie

leeftijd

 30
(jongste)

 80
(oudste)

48
gemiddeld

72% vrouwen28% mannen

mensen uit het hele land

Wat hebben we onderzocht?

l e z e n

teksten

               

dove en 
slechthorende 
volwassenen?

Hoe

lezen



gemiddelde 
LEEFTIJD

VERVOLGOPLEIDING
afgerond

21 34 25

51 jaar

33%
middelbaar: 24% | hoger: 9%

79%
middelbaar: 41% | hoger: 38%

88%
middelbaar: 28% | hoger: 60%

49 jaar 43 jaar

Uit het onderzoek zijn drie groepen gekomen. 
Deze groepen verschillen van elkaar in hoe goed ze kunnen lezen en waar ze moeite mee hebben. 
We beschrijven hier hoe de gemiddelde lezer in elke groep er uitziet. 

Leesprofielen

aantal 
MENSEN

21 34 25



Leeservaringen

ik lees vaak

ik vind lezen moeilijk

ik lees voor mijn plezier

ik zou graag beter lezen

cursus? ja!

social media? elke dag!

65% 88% 96%
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Deze groep vindt
deze relaties
heel moeilijk

Dit is moeilijk
voor deze groep

Vragen over de relaties tussen woorden
Voorbeeldvraag: Welk woord hoort er qua betekenis niet bij?
a. Begeven
b. Mislukken
c. Realiseren
d. Sneuvelen

De gemiddelde lezers uit deze groepen 
verschillen niet van elkaar 
Ze kennen de betekenis van de meeste 
woorden

Deze groep vindt
deze relaties
vrij lastig

Deze groep 
begrijpt deze
relaties meestal

Vragen over de betekenis van een woord
Voorbeeldvraag: Wat betekent realistisch?
a. Dat iets aan de eisen voldoet
b. Dat iets in het geheim gebeurt
c. Dat iets op de werkelijkheid lijkt
d. Dat iets volgens plan verloopt

Deze groep leest
langzaam
en maakt 
foutjes

De gemiddelde lezers uit deze groepen 
verschillen niet van elkaar
Ze kunnen woorden en teksten
goed lezen

Technisch lezen Woordenschat                



Begrijpend lezen bestaat uit verschillende vaardigheden.
Alleen als je al die vaardigheden goed beheerst, begrijp je een tekst echt goed. 
Hieronder zie je hoe de drie groepen op de verschillende vragen scoren en waar ze goed en minder goed in zijn.  

Begrijpend lezen

0

100

herkennen opzoeken techniek &
woordenschat

interpreteren samenvatten inhoudelijk
begrijpen
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Hoe verder?

Er zijn drie groepen lezers: 
3 leesprofielen

Van alle deelnemers wil
65% beter leren lezen

Van alle deelnemers wil
41% een cursus volgen
om beter te leren lezen

Nu moet bekeken worden hoe een cursus
er uit gaat zien.  

Met veel dank aan alle deelnemers!

Wil je meer weten?
Houd dan de websites van de organisaties
in de gaten!
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