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Voorwoord 
 
Onderzoek wordt soms gezien als een heel eenzame activiteit. Bij sommigen leeft het stereotype van 

een kantoorgeleerde, voortgedreven door koffie en tabak, die niet tussen de vier muren van zijn 

kantoor uitkomt totdat de onderzoeksresultaten geanalyseerd en beschreven zijn. Aangezien ik graag 

op mezelf ben, schrok dit beeld me niet helemaal af. Mijn promotieonderzoek is echter zeker geen 

volledig solitaire aangelegenheid geweest. Zonder de vele ontmoetingen met anderen was het idee 

voor dit onderzoek nooit geboren, was het niet gegroeid, laat staan volwassen geworden.    

 

Eén van de belangrijkste personen voor mijn onderzoek is mijn copromotor Mia Stokmans. Zij is een 

van de beste en meest bescheiden docenten die ik ken. Zij is er iedere bespreking in geslaagd mij op 

koers te houden, aan het denken te zetten en het onderzoek naar een hoger plan te tillen. Alle fouten 

die u mogelijk in dit verslag vindt, blijven uiteraard mijn eigen verantwoordelijkheid en zijn niet de 

hare.  

 

Dick Schram bracht de nodige humor tijdens de besprekingen in, hetgeen zeer bevorderlijk was voor 

de voortgang van het geheel. Hij gaf me de vrijheid om op ontdekkingsreis te gaan en mijn eigen koers 

uit te stippelen. Daarnaast is hij heel goed in het slaan van bruggen tussen verschillende onderzoekers, 

hetgeen voor mij heeft betekend dat ik op verschillende conferenties en andere bijeenkomsten mijn 

onderzoeksbevindingen mocht verwoorden - kennis opdoen is kennis delen - en met andere 

onderzoekers in contact kwam die waardevolle feedback op mijn werk gaven.  

 

Bij het verzamelen van de data ben ik aan velen dank verschuldigd. Inge Noordermeer, toendertijd 

studente aan de letterenfaculteit van de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant, heeft de gegevens 

verzameld voor het eerste veldonderzoek. Voor de hulp bij het hoofdonderzoek het ik veel te danken 

aan de docenten Sietse Hoogeboom (die zowel op de middelbare school als daarna veel voor mijn 

opleiding betekent heeft), Yu Lan Lantink, Piet Antonissen, Joke de Volder en Marieke van Roy. 

 

Niet alleen vanuit het onderwijs, maar ook vanuit de bibliotheken heb ik veel hulp bij en advies voor 

dit onderzoek gehad. De passie van Monique Baggen, Marieke Buisman en vele andere 

jeugdbibliothecarissen voor hun vak werkte aanstekelijk. Het idee van dit proefschrift heb ik eveneens 

aan een bevlogen bibliothecaris te danken, te weten Suzanne Aarts van de bibliotheek Gemert-Bakel. 

Haar verzoek aan mij om een Gemerts leesbevorderingsproject te evalueren, leidde tot een 

grootschalig scholierenonderzoek, dat model stond voor beide veldstudies van dit proefschrift. Haar 

ideeën vormden de basis voor de probleemstelling en theorievorming die u in de eerste hoofdstukken 

aantreft.  
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Fransje Nelck-da Silva en Walter Schlundt Bodien wil ik hartelijk danken voor de inspirerende 

gesprekken die wij over onze dissertaties gevoerd hebben en de warme belangstelling die zij getoond 

hebben voor mijn onderzoek. Eenzelfde woord van dank is op zijn plaats als het gaat om de bijdrage 

van Saskia Tellegen aan dit onderzoek; haar publicaties over leesmotieven vormden de inspiratie voor 

mijn onderzoek.  

 

Anne-Mariken Raukema wil ik hartelijk danken voor de plezierige samenwerking bij de conferentie 

Lezen en leesgedrag van adolescenten en jongvolwassenen, waar ik veel onderzoekers ontmoet heb 

die zich met dezelfde materie bezighielden en waar ik de kans kreeg mijn pilotonderzoek te 

presenteren. De verschillende verzoeken die zij mij deed om lezingen te geven of artikelen te 

schrijven, waren zeer goed voor mijn zelfvertrouwen en beheersing van de materie. Uiteraard veel 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

Het Sociaal Planbureau berichtte in zijn Rapportage Jeugd (2000) dat de ontlezing onder adolescenten 

en jongvolwassenen (tussen de 14 en 24 jaar) sterker is dan die onder andere leeftijdsgroepen. 

Volwassenen zijn in een kwart eeuw tijd van 6,6 uur besteed aan lezen per week naar 5,3 gegaan. Bij 

adolescenten en jongvolwassenen is er sprake van meer dan een halvering in de leestijd: van 4,7 naar 2 

uur per week. Deze cijfers markeren twee fenomenen: de ontlezing onder adolescenten neemt meer 

zorgwekkende vormen aan dan die onder andere leeftijdsgroepen en adolescenten lezen minder dan 

volwassenen.  

 

Ook in de bibliotheeksector is dit laatste gegeven duidelijk merkbaar. Adolescenten lenen minder dan 

andere leeftijdsgroepen, met name als het gaat om fictie; ze lenen minder dan ze voorheen als kind 

deden, en naarmate ze dichter bij de leeftijd van achttien jaar komen, gaan ze steeds minder lenen. 

Parallel aan de genoemde ontlezing is ook de ‘ontlening’ de laatste jaren het sterkst onder 

adolescenten (Stalpers, 2000). Om meer redenen zijn adolescenten voor de openbare bibliotheek een 

complexe doelgroep. Zo bleek uit een longitudinaal onderzoek (gebaseerd op uitleenscans, ofwel de 

digitale kassarollen van bibliotheken die exact aangeven wie wat wanneer leent), dat verricht is op 

verzoek van openbare bibliotheken, dat onder adolescenten (13 tot 20 jaar) er meer afhakers zijn dan 

er zich nieuwe leners melden (Stalpers, 2001a). Van de leeftijdsgroep 18 tot en met 20 jaar haakt zelfs 

meer dan 40% af als lener.  

Uit dit afhakersonderzoek bleek eveneens dat er een relatie was tussen het lenen – en 

waarschijnlijk ook lezen – van boeken in het algemeen en fictie in het bijzonder enerzijds en 

ledenverlies anderzijds. De frequentie waarmee men fictie leent was namelijk de belangrijkste 

voorspeller van het al dan niet lid blijven. De groep afhakers werd voor de meerderheid gevormd door 

niet- en weinigleners van fictie. Een substantieel deel van deze groep was tiener.   

 

De relatie tussen lenen, lezen en lid blijven van de openbare bibliotheek werd eerder reeds aangekaart 

door Van der Burg (1991). Zij constateerde in haar jongerenonderzoek dat met name in de tienerjaren 

jongeren hun plezier in het lezen van fictie verliezen. Terwijl drie op de vier twaalfjarigen het lezen 

plezierig vinden, is dat onder zeventienjarigen nog maar één op de drie. Verlies van het plezier in 

lezen lijkt in dezelfde levensjaren op te treden als afhaakgedrag. In haar onderzoek komt naar voren 

dat afhakers met name een leesafkeer opgeven als reden om geen lid te zijn van de bibliotheek. Er lijkt 

derhalve een relatie te zijn tussen leesplezier en het lenen van fictie enerzijds en 

bibliotheeklidmaatschap en – gebruik anderzijds.  

 

Samenvattend vinden adolescenten naar mate ze ouder worden lezen steeds minder leuk en haakt 

vooral deze leeftijdsgroep af als lid van de bibliotheek. Er lijkt een relatie te zijn tussen het lenen – en 
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mogelijk daarmee ook het lezen - van fictie enerzijds en het lid blijven van de bibliotheek anderzijds, 

in de zin dat veellezers en zij die lezen plezierig vinden, lid lijken te blijven.  

 

De vraag die deze gegevens oproepen is: welke variabelen kunnen verschillen in leesfrequentie van 

fictie, leesplezier en het voornemen lid te blijven van de bibliotheek door adolescenten verklaren? 

Waarom lezen sommige adolescenten veel fictie, maar lezen veel van hun leeftijdsgenoten weinig tot 

niets? Waarom haakt (bijna) de helft van de adolescenten af als lener en blijft de andere helft lid van 

de bibliotheek? Hangen variabelen die verschillen in leesgedrag verklaren samen met het voornemen 

lid te blijven van de openbare bibliotheek? Door een antwoord te zoeken op deze vragen kan mogelijk 

een gefundeerde bijdrage geleverd worden aan leesbevordering en ledenbehoud door openbare 

bibliotheken gericht op deze leeftijdgroep.  

 

Voordat op deze vragen ingegaan wordt, zal in de volgende paragrafen eerst de maatschappelijke 

relevantie van onderzoek naar de openbare bibliotheek en lezen uiteengezet worden. In de vijfde 

paragraaf wordt toegelicht welke theorie gehanteerd wordt om verschillen in lezen, lenen en 

bibliotheekgebruik te verklaren (in de hoofdstukken 3 en 4 zal deze theorie verder uitgewerkt worden). 

Tot slot wordt de probleemstelling geformuleerd.   

 

1.1 Maatschappelijke taken van de openbare bibliotheek 

 

Openbare bibliotheken maken zich om verschillende redenen ongerust om het grote ledenverloop 

onder adolescenten. Allereerst bereikt de instelling weliswaar een meerderheid van de minderjarigen, 

maar – mede door het grote ledenverlies onder adolescenten – slechts een kleine minderheid van de 

meerderjarigen. Terwijl van 9- tot 12-jarigen meer dan 90% lid is van de bibliotheek, is van de 

leeftijdsgroepen boven de 20 jaar amper 20% lid van de bibliotheek. Wanneer adolescenten de 

bibliotheek verlaten, lijken nog maar weinigen op latere leeftijd terug te keren naar deze instelling. Het 

ledenverlies van bibliotheken neemt in de jaren na de millenniumwisseling toe. Daarnaast kan het 

grote ledenverloop, met name onder tieners, consequenties hebben voor de mate waarin bibliotheken 

erin slagen hun maatschappelijke functies vervullen.   

 

De bibliotheek heeft voor adolescenten drie belangrijke taken, te weten 1) leesbevordering, 2) 

informatiebemiddeling en 3) educatie. Wanneer de bibliotheek erin faalt adolescenten aan zich te 

binden, bestaat het risico dat zij deze functies niet voldoende meer kan vervullen. In het vervolg van 

deze paragraaf zullen elk van de voorgaande functies toegelicht worden.  

 

Leesbevordering (1) houdt in het stimuleren van mensen om beter, meer, met meer plezier en meer 

complexe teksten te lezen (Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, 2001). De 

leesbevorderingstaak van de bibliotheek houdt in de praktijk in dat zij: a) het jongeren mogelijk maakt 
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om te lezen door een collectie aan (adolescenten)romans ter beschikking te stellen tegen een lage prijs 

(passieve leesbevordering) en b) actief jongeren opzoekt met projecten gericht op vergroting van het 

leesplezier en stimulering van het lezen (actieve leesbevordering). Zo organiseren verschillende 

bibliotheken activiteiten zoals Bazar (een leesbevorderingsproject van Stichting Lezen in 

samenwerking met CED Groep gericht op vmbo-leerlingen) en Lang Leve de Liefde (een 

poëzieproject gericht op de onderbouw van het voorgezet onderwijs).    

Het probleem in de praktijk is echter – zo bleek uit het eerder aangehaalde afhakersonderzoek 

– dat de bibliotheek die mensen lijkt te bereiken en lijkt te behouden die reeds veel lezen. Piek (1993, 

pag. 29) signaleerde in haar onderzoek dat “bibliotheken nog niet erg succesvol zijn in het bereiken 

van mensen die niet uit een ‘leescultuur’ komen zoals lager opgeleiden.” Om juist die doelgroep te 

bereiken zou de bibliotheek zich actiever moeten opstellen. Ten tijde van haar onderzoek stelden 

sommige bibliotheken zich volgens Piek nog passief op, in de zin dat zij binnen de vier muren van het 

gebouw afwachtten totdat fervente lezers gebruik kwamen maken van de collectie. Door 

leesbevorderingsinitiatieven zoals Bazar en Elastiek – beide gericht op leerlingen van het vmbo - lijkt 

hier enige verandering in te komen, maar het is nog onduidelijk hoeveel bibliotheken deze projecten 

uitvoeren.  

Het grote ledenverlies onder adolescenten – waarschijnlijk met name onder diegene die weinig 

lezen – en het daarmee samenhangende scheve bereik, kan ertoe leiden dat de bibliotheek haar doelen 

op het gebied van leesbevordering niet volledig kan bereiken. De bibliotheek bereikt 90% van de 

basisschoolleerlingen direct of via scholen. Juist echter bij het schoolverlaten – wanneer ouders en 

docenten het lezen niet meer bevorderen – lijken met name de weiniglezers het lidmaatschap van deze 

instelling op te zeggen, waardoor de leesbevorderende invloed van de instelling verloren gaat. Vanaf 

dat moment lijkt er geen instelling meer te zijn die deze leesbevorderende taak nog oppakt. Verderop 

zal blijken dat bevordering van het lezen – ook op volwassen leeftijd – echter wel degelijk nodig is, 

omdat gebrek aan oefening van leesvaardigheden leidt tot verlies ervan.  

 

De bibliotheek heeft als tweede taak informatiebemiddeling (2), onder andere door het ter beschikking 

stellen van een omvangrijke collectie informatieve boeken en andere faciliteiten, zoals 

internettoegang, tegen een lage prijs. Daarnaast verstrekken bibliotheekmedewerkers kosteloos 

inlichtingen aan adolescenten en andere leeftijdsgroepen. Circa de helft van alle bibliotheekbezoekers 

bezoekt de instelling dan ook om informatie te verkrijgen over thema's zoals kunst en cultuur, hobby’s 

en gezondheid, en voor doelen als algemene ontwikkeling (Stalpers, 2003). Daarnaast is de bibliotheek 

voor jongeren een locatie waar zij zelf leren omgaan met informatie. Zij die thuis of op school niet 

beschikken over een computerwerkplek, kunnen in de bibliotheek informatie zoeken op internet. 

Bibliotheken geven instructies aan scholieren over hoe ze zo snel, effectief en gericht mogelijk 

informatie kunnen vinden in een groot boekenaanbod of in een groot informatieaanbod op internet. 

Gezien de veelheid van informatie, niet alleen in boeken, maar ook op het internet, en het gebrek aan 

kwaliteitsbewaking van informatie op het laatstgenoemde medium, is het de verwachting dat de 
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bibliotheek een belangrijker taak zal krijgen in het helpen structureren, selecteren, toetsen en 

interpreteren van informatie.  

 Als het gaat om de informatieve taak kan hetzelfde probleem gesignaleerd worden als bij de 

leesbevorderende functie (Stalpers, 2002a): met name die doelgroep voor wie de bibliotheek het 

meeste kan betekenen, wordt het minste bereikt. De bibliotheek heeft immers een hoog bereik onder 

maatschappelijk gezien ‘sterkere’ groepen zoals hoog opgeleiden, werkenden en mensen die thuis 

toegang hebben tot informatiebronnen zoals internet. Het bereik onder sociaal zwakkere groeperingen, 

zoals lager opgeleiden, werklozen en mensen die geen toegang tot internet hebben, is daarentegen juist 

laag. Deze maatschappelijk gezien zwakkere doelgroepen bleken (vergeleken met andere groepen) het 

slechtst op de hoogte te zijn van de dienstverlening van de openbare bibliotheek op informatief vlak 

(Van der Werf, 2001). Die doelgroep die gezien hun maatschappelijke positie het meeste profijt zou 

kunnen hebben van de informatieve dienstverlening van de bibliotheek, weet niet wat de bibliotheek 

voor hen op informatief vlak kan betekenen.   

 Dit gegeven strookt niet geheel met het streven van voormalig staatssecretaris Van der Ploeg 

(2002), die onder het motto ‘een leven lang leren’ de bibliotheek een belangrijke functie toedichtte op 

informatief vlak. Hij was van mening dat de bibliotheken moeten bevorderen dat burgers zelf 

informatie zoeken, kiezen en gebruiken, in het publieke belang om zich algemeen te vormen. In zijn 

notitie Bibliotheken in beweging legde hij een expliciete relatie tussen niet-gebruik van de bibliotheek 

en een informatieachterstand. Dezelfde relatie wordt gelegd in het rapport van de Commissie Meijer – 

Open poort tot kennis (2002) – dat een toekomstbeeld van de bibliotheek schetst.  

 

Deze paradox – de doelgroep voor wie de bibliotheek het meest kan betekenen op informatief vlak, 

wordt het minst bereikt – wordt onder andere geïllustreerd door de taken van openbare bibliotheek op 

het gebied van ICT (Informatie en Communicatie Technologie). De bibliotheek kan het zoeken van 

informatie op digitale media (zoals internet) op verschillende manieren stimuleren. Allereerst door 

mensen fysiek toegang te bieden tot dit medium en cursussen aan te bieden in het omgaan ermee. 

Daarnaast kan de openbare bibliotheek informatie structureren op het internet en de kwaliteit ervan 

bewaken. Tot slot kan de bibliotheek strategisch gebruik ervan bevorderen. Met dit laatste wordt 

bedoeld het stimuleren van een houding om pro-actief informatie te zoeken, beslissingen te nemen op 

basis van die informatie en de omgeving te scannen naar voor werk of persoonlijk leven relevante 

informatie (Steyeart, 2000). Dit wordt door de American Library Association ook wel information 

literacy genoemd, ofwel ‘the ability to recognize when information is needed and the ability to locate, 

evaluate and use it effectively’ (geciteerd in Steyaert, 2000).  

Uit een studie van de Provinciale Bibliotheek Centrale voor Noord-Brabant (2001) naar de 

relatie tussen ICT- en bibliotheekgebruik bleek dat het bereik van de bibliotheek het hoogst was onder 

die doelgroepen die reeds toegang hadden tot en vaardig waren met digitale media en ICT-

voorzieningen – zoals hoger opgeleiden en werkenden – en het laagst was onder die doelgroepen voor 

wie precies het tegenovergestelde gold (zoals lager opgeleiden, werklozen en ouderen). Voorts bleek 
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de laatstgenoemde doelgroep niet op de hoogte te zijn van de voorzieningen die de bibliotheek op het 

gebied van ICT aanbiedt. Wederom lijkt de bibliotheek door het scheve bereik van de instelling een 

deel van haar doelstellingen niet volledig te kunnen bereiken.   

 

De bibliotheek kan met haar leesbevorderingstaken ook op een indirecte manier aan haar tweede taak, 

op het gebied van informatiebemiddeling, bijdragen. Zowel Piek (1993) als Steyeart (2000) gaven in 

hun studies naar geletterdheid in de informatiesamenleving aan dat er een verband was tussen 

leesvaardigheid – een doel van leesbevordering – en information literacy. Het zoeken van informatie 

veronderstelt een goede leesvaardigheid, aangezien veel informatie in teksten opgeslagen ligt (boeken, 

kranten, internetteksten, brochures, handleidingen et cetera). Een goede leesvaardigheid is nodig om 

de essentie van een tekstfragment te kunnen begrijpen, hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en 

de structuur van een tekst te kunnen gebruiken om de benodigde informatie gericht te zoeken.  

 

De educatieve of onderwijsondersteunende (3) functie van de bibliotheek is het meest bekend onder 

adolescenten. Vrijwel alle adolescente bezoekers van de bibliotheek noemen het zoeken van 

informatie voor school als reden om naar de instelling te gaan. Volgens een meerderheid van de 

adolescenten vervult de bibliotheek deze functie ook goed tot zeer goed (Stalpers, 2000). Toch zijn er 

ook bij de vervulling van deze functie enkele problemen aan te wijzen. Openbare bibliotheken en het 

basisonderwijs werken doorgaans intensief samen en zien elkaar als natuurlijke 

samenwerkingspartner. Volgens jeugdbibliothecarissen verloopt de samenwerking met het voortgezet 

onderwijs echter beduidend stroever: schoolleiding of docenten zien de bibliotheek niet als 

vanzelfsprekende samenwerkingspartner en beschouwen leesbevorderingsprojecten vanuit de 

bibliotheek als een aanslag op hun toch al beperkte tijd en formatie, eerder dan als een kans om 

scholieren tot lezen te stimuleren (Stalpers, 2001b). Hierdoor bestaat een paradoxale situatie: de 

doelgroep (adolescenten, doorgaans scholieren aan het voortgezet onderwijs) onder welke de ontlezing 

het grootst is, wordt beduidend minder bereikt met leesbevorderingsprojecten opgezet door bibliotheek 

en scholen, dan de doelgroep onder welke het lezen relatief stabiel is gebleven (kinderen ofwel 

leerlingen van het basisonderwijs).      

 

In het voorgaande zijn verschillende paradoxen gesignaleerd. Allereerst is het de taak van bibliotheken 

het lezen te bevorderen, maar bereikt de instelling met name mensen die reeds veel lezen, goed kunnen 

lezen en door hun omgeving gestimuleerd worden om te lezen. Voorts bereikt zij met name mensen in 

een levensfase (kinderen) waarin nog veel gelezen wordt. Ten tweede is het de taak van bibliotheken 

om information literacy te bevorderen, maar lijkt zij eerder die doelgroep te bereiken die reeds een 

goede informationele geletterdheid heeft. De doelgroep die – gezien opleiding en maatschappelijke 

positie – waarschijnlijk een zwakkere informationele geletterdheid heeft, is ook relatief slecht op de 

hoogte van de voorzieningen die de bibliotheek op informatief vlak (onder andere internetcursussen) 

te bieden heeft. Ten derde is de bibliotheek zeer ondernemend als het gaat om de samenwerking met 
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het basisonderwijs. De samenwerking met het voortgezet onderwijs verloopt echter beduidend stroever 

(Stalpers, 2001b), terwijl nu juist het voortgezet onderwijs onderdak biedt aan een leeftijdsgroep die 

zeer weinig leest, in de loop der decennia steeds minder is gaan lezen en – zodra de schoolse noodzaak 

tot bibliotheekgebruik wegvalt – afhaakt als lener van de bibliotheek.  

 

De bibliotheek lijkt kortom niet altijd die doelgroepen te bereiken, die zij gezien haar missie zou 

moeten bereiken. De instelling bereikt een groot deel van de bevolking niet: meer dan tweederde van 

de bevolking is geen lid. Zij bereikt een overgrote meerderheid van de minderjarigen, een minderheid 

van de meerderjarigen, en het omslagpunt ligt duidelijk bij de adolescenten. In de leeftijdsgroep 13 tot 

en met 17 jaar zijn er steeds meer afhakers, en van de groep 18 tot en met 20 jaar zegt bijna de helft 

het lidmaatschap op (een uitgebreider omschrijving van het ledenverloop vindt men in hoofdstuk 2). 

Precies dit omslagpunt – deze ‘vrije val’ in bereikcijfers – kan een verklaring zijn voor de paradoxen 

die eerder gesignaleerd zijn. Het doel van deze studie is een verklaring te vinden voor dit grote 

ledenverloop onder adolescenten.  

 

1.2 Belang van onderzoek naar het voornemen lid te blijven van de openbare bibliotheek  

 

Ondanks de bijdrage die de bibliotheek beoogt te leveren aan lees- en informatievaardigheden van met 

name sociaal zwakkere groepen, is wetenschappelijke aandacht voor bibliotheekgebruik in het 

Nederlandse taalgebied en daar buiten schaars. Een theorie die verschillen in gebruik van en 

klantentrouw aan deze instelling verklaart, ontbreekt. Een reden hiervoor is dat in de negentiger jaren 

het accent bij bibliotheekonderzoek sterk lag op de technische kant van ICT-vraagstukken zoals 

catalogussystemen, eerder dan op de gebruikers van deze bibliotheeksystemen en de motieven 

onderliggend aan gebruik of juist niet-gebruik van de bibliotheek. Reynolds (2000, pag. 121) 

omschreef deze situatie als volgt: 

 

“... empirical research and data are scant and we need a lot more. We need less studies about 

electronic gadgets and more about how people do or do not use them effectively.  Librarians should be 

leading, not following this effort. Computer scientist Phil Agre believes that research should not focus 

on better designed computers. Rather he urges that research should be conducted by social scientists, 

psychologists, and librarians – to study people instead of machines – so one gains ‘a better 

understanding of how to organise present information, and how people use that information once they 

have it’”.  

 

Reynolds wordt niet geciteerd, omdat het door hem gesignaleerde probleem in dit proefschrift zal 

worden opgelost. Reynolds wordt wél aangehaald, omdat hij aangeeft dat binnen de 

bibliotheekwetenschap lange tijd de aandacht vrijwel volledig gericht is geweest op technische 

vraagstukken (‘studies about electronic gadgets’) ten koste van aandacht voor de gebruikers (‘study 
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people instead of machines’). Gezien het hoge ledenverloop onder adolescente bibliotheekgebruikers 

lijkt deze sterke focus op machines in plaats van mensen (gebruikers) een gemis. Dit besef dringt ook 

door in de beleidsstukken van Van der Ploeg (2002) en wordt geëxpliciteerd door Commissie Meijer 

(2000): “Nu het publieksbereik van de openbare bibliotheek dreigt te stagneren, is er weinig bekend 

over de wensen van niet-gebruikers en gebruikers.” 

 

Het beperkte deel van het bibliotheekonderzoek dat zich wel op gebruikers gericht heeft, kent in 

meerderheid een variabele-per-variabele ofwel ‘bullet approach’ (Zweizig & Dervin, 1977). Bij 

dergelijk onderzoek worden enkelvoudige relaties tussen variabelen als geslacht, leeftijd en opleiding 

enerzijds en bibliotheeklidmaatschap en -gebruik anderzijds bestudeerd zonder na te gaan welke van 

deze onafhankelijke variabelen - in combinatie met andere - in welke mate voorspellend is (of zijn) 

voor bibliotheeklidmaatschap en -gebruik. Een theoretisch model dat aangeeft waarom welke 

variabelen – in welke onderlinge relaties – verschillen in bibliotheekgebruik kunnen verklaren, 

ontbreekt. We weten wie de bibliotheek vaker gebruikt en wie minder, maar niet waarom de ene groep 

de bibliotheek vaker gebruikt dan de andere. We weten bijvoorbeeld dat vrouwen vaker naar de 

bibliotheek gaan dan mannen, maar niet waarom dat zo is.  

 

Alhoewel Zweizig & Dervins kritiek inmiddels meer dan 28 jaar oud is, geldt deze nog steeds voor het 

onderzoek dat in Nederland door bibliotheken en andere instellingen verricht is naar het 

bibliotheekgebruik van adolescenten en hun oordelen over de bibliotheek (Bethlehem, 1984; Broeren 

en Van de Berg 1997; Van de Burg; 1991). Alhoewel deze onderzoeken voor praktische doeleinden 

waarschijnlijk nuttig waren, werden deze studies wel gekenmerkt door de problemen die Zweizig & 

Dervin signaleerden. Veel bibliothecaire instellingen hebben elk een eigen onderzoek opgezet, dat 

vaak niet voortbouwde op reeds bestaand onderzoek of een bepaalde theorie, waardoor de 

voorspellende waarde ervan aan de beperkte kant was en er geen kennisopbouw plaatsvond buiten de 

onderzochte bibliotheek zelf: bibliotheken leerden slechts in bescheiden mate van 

onderzoeksbevindingen elders. Wetenschappers en praktijkonderzoekers maakten amper gebruik van 

elkaars bevindingen en kennis. Hierdoor bleven verschillende vragen onbeantwoord. Waarom maakt 

een bepaalde groep heel intensief gebruik van de bibliotheek, terwijl anderen de instelling doorgaans 

links laten liggen? Welke relatie is er tussen het gesignaleerde afnemende leesplezier en het 

ledenverloop? In de genoemde onderzoeken werden gedrag en opinies van jongeren geïnventariseerd, 

zonder verklaringen voor dit gedrag en deze opinies in kaart te brengen en te analyseren. Onderzocht 

is wat jongeren vinden over en doen in de bibliotheek, maar niet waarom ze een bepaald gedrag 

vertonen of een bepaalde mening zijn toegedaan over deze instelling. 

 

Van der Burg (1989, pag. 29) vatte de stand van zaken van het Nederlandse bibliotheekonderzoek 

samen met de woorden:  
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“Nederlands onderzoek naar de bibliotheeksector is schaars. De informatie die voorhanden is, is vaak 

fragmentarisch van aard. Over veel belangrijke aspecten van het bibliotheekgebruik is niets bekend. 

Bovendien ontbreekt een theoretisch kader waarin onderzoeksresultaten geplaatst kunnen worden. Op 

vele vragen met betrekking tot bibliotheekgebruik is dus slechts ten dele of helemaal geen antwoord te 

geven.” 

 

Sinds 1989 is er nog betrekkelijk weinig veranderd. Alhoewel provinciale bibliotheekcentrales en de 

Vereniging Openbare Bibliotheken zich inspannen om op basis van empirisch onderzoek inzicht te 

krijgen in het bereik en gebruik van, als ook de tevredenheid over bibliotheken, is dit onderzoek eerder 

praktijkgericht dan theoretisch van aard. Sinds 1989 is de wetenschappelijke kennisopbouw en 

theorievorming over bibliotheken schaars gebleven. Een theoretisch kader is tot heden nog niet 

gevormd, waardoor een verklaring voor de redenen voor ledenverloop ontbreekt.  

 

Door louter enkelvoudige relaties te bestuderen, ontbreekt kortgezegd een systematisch inzicht in de 

determinanten van het voornemen lid te blijven van de bibliotheek. Met systematisch wordt gedoeld 

op het bestuderen van verschillende verklarende variabelen in samenhang, zodat inzichtelijk wordt 

welke variabelen in welke mate en waarom verschillen in het voornemen lid te blijven van de 

bibliotheek kunnen verklaren. De huidige onderzoeken bieden een versnipperd beeld van de 

doelgroepen die bereikt worden en de oorzaken van verschillen in bereik. Wanneer een meer volledig 

en systematisch inzicht verkregen wordt van verschillen in het voornemen lid te blijven, kan dit 

aanknopingspunten bieden voor ledenbehoud, waardoor de instelling haar functies op de terreinen 

informatie, educatie en leesbevordering beter kan vervullen.  

 

1.3 Het belang van het lezen van fictie 

 

Het lezen van fictie kan op verschillende manieren belangrijk zijn voor adolescenten. Allereerst is het 

frequent lezen van fictie een bepalende factor als het gaat om het profijt dat een leerling van het 

onderwijs heeft. Iemand die veel leest en bedreven is in het lezen kan zijn eigen ontwikkeling in 

grotere mate zelf sturen en onderwijsachterstanden zelf inhalen (De Haan en Kok, 1990). In zijn 

overzichtsartikel over de relatie tussen vrijetijdslezen en schoolsucces geeft Gallik (1999) aan dat 

lezen in de vrije tijd een positief effect heeft op het tekstbegrip, de schrijfstijl, de woordenschat en de 

grammaticale ontwikkeling van adolescenten.  

 

De Amerikaanse onderzoeker Mickulecky (1994) heeft meer dan een decennium onderzoek verricht 

naar de relatie tussen taalverlies en leesfrequentie, en verzorgde remedial teaching (onderwijs voor 

technisch gezien zwakke lezers) aan volwassenen en adolescenten. Hij constateerde dat 

problematische lezers veel van de op school verworven taalvaardigheden verloren tijdens vakanties als 

zij in die periodes niet lazen. Volwassenen die hij onderwees, bleken na afsluiting van het voorgezet 
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onderwijs amper nog gelezen te hebben, waardoor hun taalvaardigheid terugviel tot het niveau van een 

twaalfjarige. Deze ‘ontlering’ van taalvaardigheden door ontlezing laat zich vergelijken met het niet-

gebruik van een vreemde taal na het voorgezet onderwijs. Zij die tijdens hun middelbare-

schoolperiode zich mondeling en schriftelijk goed konden uiten in een vreemde taal (bijvoorbeeld het 

Frans), komen er vaak na verschillende jaren niet-gebruik van deze taal achter dat ze in deze vreemde 

taal geen eenvoudige brieven meer kunnen schrijven en geen zakelijke teksten meer kunnen begrijpen. 

Mickulecky constateerde dat diegenen die buiten de schoolse setting niet lezen en het evenmin 

volhouden dat na schoolverlaten te blijven doen, eenzelfde probleem kunnen ervaren met de eigen 

taal.  

 

Alhoewel Mickulecky ervaring heeft met slechts een beperkt deel van adolescenten, wordt de relatie 

tussen frequent lezen en vaardig zijn in lezen door verschillende onderzoekers benadrukt, onder wie 

Cecil Smith (1994, pag. 4):  

 

“.. exposure to text provides practice at literary activities (e.g. reading and writing) and promotes 

skill in those activities in much the same way that athletes hone their competitive skills through 

repeated practice. Thus individuals who read a wide variety of print contents will demonstrate higher 

levels of reading skill than will those who read very few contents.” 

 

De gesignaleerde ontlezing kan gevolgen hebben voor de geïnformeerdheid van adolescenten. Zo 

merkt De Bruijn (1999) op: “Een goede leescultuur is nodig om kritisch om te kunnen gaan met de 

vele informatie die de informatiemaatschappij over ons uitstort.” Dát mensen veel informatie over zich 

uitgestort krijgen, wordt treffend geformuleerd door Waddington (1997; geciteerd in Steyaert, 2000):  

 

“Informatie is sinds de Tweede Wereldoorlog jaarlijks toegenomen met tien procent, waardoor 

zintuigen 117 keer meer informatie krijgen dan 50 jaar geleden. Informatie is evenwel nog geen 

kennis. Informatieoverdracht vraagt het vermogen te filteren, in een zinvol perspectief te plaatsen en 

door middel van reflectie om te zetten in kennis.”  

 

Schram (1999) vult De Bruijn aan met de signalering dat mensen door te lezen de cognitieve 

vaardigheden die Waddington noemt (zoals het structureren van informatie), ontwikkelen en zij 

daardoor beter informatieve teksten kunnen begrijpen. Ook Vacca (1998) stelt dat de maatschappij 

steeds hogere eisen stelt aan de geletterdheid (en daarmee leescultuur) van mensen, en dat nog niet 

iedereen aan deze eisen kan voldoen. Door ontwikkelingen zoals de digitalisering en de opkomst van 

de informatiemaatschappij komt het dagelijks werk voor een steeds groter deel te bestaan uit lezen en 

schrijven. Het aantal banen dat een gering beroep doet op de leesvaardigheid is aldus Vacca in de loop 

van enkele decennia sterk gedaald. In een informatiemaatschappij – een maatschappij die in een kwart 
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eeuw meer hoofdwerk dan handwerk is gaan bieden – is een goede leesvaardigheid een noodzakelijke 

voorwaarde om beroepsmatig te kunnen functioneren.  

De paradox is dat de opkomst van een informatiemaatschappij – een samenleving die een 

steeds groter beroep doet op vaardigheden die adolescenten kunnen trainen door frequent lezen – zich 

(deels) tegelijkertijd voltrekt met een terugloop in het lezen (ontlezing). Adolescenten zullen in hun 

werk – meer dan een kwart eeuw geleden – geconfronteerd worden met situaties die een beroep doen 

op hun lees-, schrijf- en informatievaardigheden, terwijl ze in de loop der jaren steeds minder fictie (en 

overigens ook non-fictie) zijn gaan lezen in hun vrije tijd. Adolescenten – en uiteraard andere 

leeftijdsgroepen ook – worden geconfronteerd met een toename van het aanbod aan informatie, maar 

lijken in de loop der jaren de vaardigheden die nodig zijn om met dit aanbod om te gaan – 

vaardigheden die getraind kunnen worden door frequent (fictie) te lezen – steeds minder te oefenen. 

Door afwezigheid van training – bijvoorbeeld tijdens vakanties of na het schoolverlaten - kan de 

leesvaardigheid afnemen: rust roest.  

 

Meeus (2002) brengt hier tegenin dat de ‘ontlezing’ met name het lezen van de oude papieren media 

betreft; wanneer het lezen van digitale media (zoals internetteksten of e-mailberichten) eveneens 

gemeten zou worden, zou er volgens hem sprake zijn van juist een toename van het lezen. 

Internetteksten en chatsessies hebben deels de plaats ingenomen van romans en jeugdboeken. In dat 

kader zou de gesignaleerde ontlezing minder zorgwekkend zijn dan gedacht.  

 Tegen deze positieve opvatting zijn enkele argumenten in te brengen. Het proces van 

ontlezing loopt niet synchroon met de opkomst van internet en andere digitale media; het 

eerstgenoemde proces is namelijk eerder gestart. Voorts signaleerde Steyaert (2000) dat er een parallel 

is tussen leesvaardigheid enerzijds en informatievaardigheden anderzijds: de groep die een goede 

leesvaardigheid heeft, kan doorgaans ook goed omgaan met informatie in andere media dan boeken, 

zoals internet. De informatie op internet is immers vaak opgeslagen in teksten; goed zijn in het lezen 

van teksten lijkt derhalve een voorwaarde om de informatie op het internet te vinden en begrijpen. 

Informatie vinden op internet vereist – door de versnipperdheid en complexiteit van haar structuur – 

juist dat cognitieve vaardigheden om die informatie op te zoeken en te scannen op relevantie groot zijn 

(Steyaert, 2000). Deze vaardigheden kunnen verworven en uitgebreid worden door te lezen (Schram, 

1999). Het lezen van webteksten vereist vaardigheden die door het lezen van folioteksten getraind 

kunnen worden. Huysmans en De Haan (2002) rapporteren dan ook dat het lezen van teksten op 

internet positief samenhangt met het lezen van de ‘oude’ media zoals boeken. Digitale media lijken in 

dat perspectief geen substituut te zijn voor bestaande media.  

 

Ook voor de emotionele, cognitieve en morele ontwikkeling van adolescenten wordt lezen eveneens 

belangrijk gevonden (De Bruijn, 1999; Schram, 1999). Zo schrijft De Bruijn (1999, pag. 15) in haar 

artikel:  
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“Literatuur heeft een rol in de morele opvoeding, de opgeroepen emoties leveren ons cognitief inzicht 

op, breiden ons arsenaal aan praktische ervaringen uit en maken ons gevoelig voor allerlei relevante 

nuances in een situatie.” Zij spitst dit belang toe op adolescenten:  

 

“Romans kunnen een belangrijk steentje bijdragen in het groeiproces. Jongeren volgen in romans hoe 

anderen op cruciale momenten omgaan met gevoelens en het maken van keuzen. De 

identificatiemogelijkheden die boeken bieden, geven hen het gevoel dat ze niet alleen zijn in hun 

identiteitscrisis. Tevens bieden boeken hen een veilige experimenteerruimte om hun eigen wereldbeeld 

uit te breiden. De manier waarop de personages worden uitgebeeld, biedt alle mogelijkheid tot het 

vergroten van het vermogen tot empathie van de adolescent, een vermogen dat blijkbaar steeds meer 

in de verdrukking komt... Literatuur is voor hen ook meer een exploratie: een zoektocht door de eigen 

persoon aan de hand van boeken moet uiteindelijk leiden tot het kennen van jezelf.”  

 

Alhoewel het lezen van fictie met name voor adolescenten van belang is, aangezien het een bijdrage 

levert aan schools succes, leesvaardigheid, het leven en werken in een informatiemaatschappij en de 

emotionele ontwikkeling, lezen adolescenten minder dan hun generatiegenoten een kwart eeuw 

geleden deden en minder dan ze voorheen zelf als kind deden. Lezen en leesvaardigheid zijn door de 

opkomst van een informatiemaatschappij belangrijker geworden, maar desondanks lezen adolescenten 

steeds minder.  

 

1.4 Belang van onderzoek naar het lezen van fictie 

 

Geconstateerd is dat adolescenten minder lezen dan ze voorheen als kind deden, er steeds minder 

plezier in krijgen naar mate ze ouder worden en minder lezen dan hun generatiegenoten een kwart 

eeuw geleden deden. Onder de leeftijdsgroep tot 12 jaar lijkt de ontlezing zich minder sterk voltrokken 

te hebben en is het leesplezier doorgaans groter. Toch gaat de meeste aandacht van de wetenschap uit 

naar het leesgedrag van kinderen, en is er maar weinig bekend over het leesgedrag van adolescenten. 

Richard Vacca (1998), voorzitter van The International Reading Association, signaleerde dat ondanks 

de ontwikkelingen in het leesgedrag van adolescenten wetenschappelijk onderzoek naar hun 

leesgedrag tot voor kort schaars was. Volgens hem berust deze geringe onderzoeksaandacht op de 

assumptie dat hij of zij die tijdens de kinderjaren leert lezen, dat later ook wel zal doen. Vacca geeft 

aan dat deze assumptie niet correct is. Uit het onderzoek van Mickulecky (1994) bleek zelfs dat er een 

groep adolescenten en jong volwassenen is voor wie de lage leesfrequentie leidt tot een taalachterstand 

en problemen met begrijpend lezen. De paradox is dat die leeftijdsgroep die het minst leest en steeds 

minder is gaan lezen (met alle risico’s voor leesvaardigheid van dien), de minste aandacht krijgt in het 

wetenschappelijk onderzoek naar leesgedrag.  
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De kwantiteit van de wetenschappelijke aandacht voor het lezen van adolescenten is echter niet het 

enige probleem. Het tweede probleem betreft de kwaliteit van de wetenschappelijke aandacht. 

Hiermee wordt niet gedoeld op een gebrek aan deugdelijk onderzoek, maar eerder op het ontbreken 

van een systematisch inzicht in determinanten van verschillen in leesfrequentie en op het bestuderen 

van onafhankelijke variabelen in samenhang in plaats van in isolatie. Dit gebrek aan systematiek en 

samenhang wordt gesignaleerd in Karlijn Pieks (1995) overzichtstudie Zoveel lezen we (niet). Zij geeft 

daarin een schets van variabelen die van invloed kunnen zijn op de hoeveelheid waarmee men leest. 

Hieronder valt de stimulerende invloed van ouders op het lezen van een individu, die tot uiting kan 

komen in voorlezen, interacties over boeken en het rolmodel dat ouders vormen door zelf te lezen. 

Eveneens wordt de school een belangrijke rol toegedicht in het uitdragen van culturele normen en 

waarden en het overdragen van kennis over boeken. Een groot deel van het leesgedrag van 

adolescenten vindt immers plaats in een schoolse context. Tot de derde invloedsfactor kunnen de  

leeftijdsgenoten gerekend worden, aan wie jongeren zich spiegelen of zelfs conformeren in hun 

cultureel gedrag om zo toegang tot een groep te kunnen vinden en geen buitenbeentje te zijn (de 

zogenaamde peer group control). Tot slot noemt zij leesmotieven (ofwel de redenen die men heeft om 

te lezen) en leesvaardigheid als determinanten van verschillen in leesfrequentie. De veronderstelling 

hierbij is dat jongeren waarschijnlijk veel zullen lezen als zij: van thuis uit, door leeftijdsgenoten en 

binnen het onderwijs gestimuleerd worden om te lezen, zich bewust zijn van de voldoening die lezen 

kan bieden (leesattitude), en hun leesvaardigheid goed genoeg is.  

 Ondanks haar heldere overzicht van verschillende onderzoeken geeft Piek tevens aan dat veel 

van de bovengenoemde variabelen (leesvaardigheid, stimulering door de sociale omgeving waaraan 

een individu zich wil aanpassen en leesattitude) in isolatie bestudeerd zijn. Er was in 1995 geen 

onderzoek dat de invloed van onafhankelijke variabelen - zoals sociale normen (bepaald door vrienden 

en ouders), leesvaardigheid, leesattitude – op elkaar en op verschillen in leesfrequentie in kaart heeft 

gebracht. Er ontbrak een theoretisch kader dat de determinanten van leesfrequentie die Piek 

onderscheidde, in samenhang theoretisch een onderdak bood. Daarmee roepen de 

onderzoeksbevindingen die Piek beschreef, nieuwe vragen op. Zijn adolescenten zich bewust van de 

voldoening die lezen kan bieden, omdat ouders, vrienden en leraren hen hierover vertellen? Of leert 

men dat vooral door eigen ervaringen? Heeft de stimulering vanuit de omgeving een direct effect op 

leesfrequentie, ongeacht de voldoening die een individu zelf verwacht van het lezen? Wordt 

leesfrequentie sterker bepaald door sociale normen dan door de eigen voldoening die men door lezen 

kan verkrijgen? Is een goede leesvaardigheid een voorwaarde voor leesvoldoening en/of voor 

leesgedrag? Wat is kortom de relatie tussen deze verschillende constructen?  

 

Bij het presenteren van de voornaamste bevindingen uit eerder onderzoek geeft Piek aan dat deze 

voorgenoemde vragen nog onbeantwoord zijn. In de volgende paragraaf zullen twee theorieën 

besproken worden die op de gestelde vragen ingaan.  
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1.5 Leesattitude en theory of planned behaviour 

 

In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van een theorie waarvan de verwachting 

bestaat dat deze inzicht kan bieden in verschillen in leesfrequentie. Vervolgens wordt uiteengezet 

waarop deze verwachting gebaseerd is. In de hoofdstukken 3 en 4 wordt de gehanteerde theorie 

uitgebreider beschreven.  

 

In haar dissertatie geeft Saskia Tellegen (1987) aan dat sommige leerlingen lezen om kennis te 

verwerven. Zij schrijft hierover (pag. 51): “Wij nemen aan dat voor ... leesvoldoening bij leerlingen op 

basis van kennisverwervend lezen aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan: 

- De leerling heeft behoefte aan kennis op een bepaald terrein. 

- De leerling kent de mogelijkheid van kennisvergarend lezen. 

- De leerling heeft toegang tot leesstof op dit terrein. 

- De leerling is in staat van de leesstof op dit terrein, waartoe hij toegang heeft, op adequate 

wijze gebruik te maken.” 

 

Met dit citaat wordt aangegeven dat het lezen – in dit geval om kennis te vergaren – bepaald wordt 

door vier variabelen: kennis van de consequenties van het lezen (toegenomen inzicht in en kennis van 

zichzelf en de wereld), de mate waarin men een behoefte ervaart aan deze consequenties, de 

mogelijkheid tot lezen gezien het boekenaanbod en de vaardigheid om te lezen. Tellegen voegt hier 

nog een vijfde variabele aan toe, namelijk de sociale invloed vanuit het gezin. Wat vinden ouders en 

andere gezinsleden van lezen, en hoe laten zij deze mening blijken?  

 

Het citaat van Tellegen vertoont grote overeenkomsten met de componenten van Ajzens (1988) theory 

of planned behaviour, die stelt dat vrijwillige gedragsintenties bepaald worden door drie variabelen, te 

weten: attitude (ofwel een evaluatieve houding ten opzichte van lezen gebaseerd op kennis van de 

uitkomsten van lezen en mate waarin men deze uitkomsten wenselijk vindt), sociale normen (ofwel de 

oordelen van belangrijke personen in de omgeving van een individu over dat gedrag) en waargenomen 

gedragscontrole (de zelfingeschatte waarschijnlijkheid dat men het gedrag kan uitvoeren). In 

navolging van Tellegen wordt in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen interne 

(vaardigheden) en externe (mogelijkheden) waargenomen gedragscontrole. Meer specifiek wordt een 

onderscheid gemaakt tussen self-efficacy (ofwel de zelfingeschatte vaardigheid om een bepaald gedrag 

uit te voeren; Bandura 1994) en externe mogelijkheden om dat gedrag uit te voeren (de 

beschikbaarheid van boeken).  

 

Een sleutelrol in zowel Tellegens als Ajzens theorie speelt de variabele attitude. Een veelgeciteerde 

definitie van attitude is: “een mentale toestand, georganiseerd door ervaring, die richting geeft aan de 

reacties van een individu met betrekking tot een object, situatie of gedrag” (Allport, 1935, geciteerd in 
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Oskamp, 1991). Deze definitie geeft aan dat attitude een psychologische variabele (‘mentale toestand’) 

is, die ertoe leidt dat een individu op een consequente manier reageert op een bepaald fenomeen in de 

vorm van afkeuren of goedkeuren, opzoeken of mijden, dan wel waarderen of niet-waarderen 

(‘richting geven aan reacties’). Voorts zijn attitudes gevormd door ervaringen, zoals eerdere 

leeservaringen in het onderwijs of de vrije tijd (directe ervaringen) of meer indirecte ervaringen, zoals 

leesbevorderende handelingen van ouders (waarderend spreken over boeken, kinderen meenemen naar 

de bibliotheek, boeken cadeau geven etc.) of anderen. Als individuen geen directe of indirecte ervaring 

hebben met een bepaald fenomeen, kunnen ze ook geen attitude ten aanzien van dat fenomeen hebben 

(Oskamp, 1991). Positieve ervaringen worden geacht in positieve zin bij te dragen aan een attitude, 

terwijl negatieve ervaringen kunnen leiden tot een negatieve attitude of een verslechtering van een 

bestaande. Met name directe – zelf verkregen ervaringen – worden geacht een sterk effect op een 

attitude uit te oefenen (Triandis, 1971). Wanneer een leerling zelf ervaart dat boeken vaak saai of te 

moeilijk zijn, kunnen deze negatieve ervaringen ertoe leiden – wanneer ze als representatief ervaren 

worden – dat de betreffende leerling een negatieve leesattitude krijgt.  

 

Oskamp (1991) geeft aan dat attitudes niet alleen een evaluatief karakter hebben en gebaseerd zijn op 

ervaringen, maar ook dat ze een relatief duurzaam en stabiel karakter hebben. Een lezer zal niet van de 

een op de andere week, of de een op de andere maand, het plezier in lezen verliezen of het lezen als 

zinloos gaan ervaren. Leesattitudes kunnen echter wel gerelateerd zijn aan levensfasen. Zo zien we dat 

tijdens de tienerjaren veel mensen het plezier in lezen verliezen, ook zij die als kind graag lazen 

(Schram, 1999). Cecil Smith (1990) vond in zijn onderzoek dezelfde breuk: leesattitudes van kinderen 

zijn relatief stabiel, maar deze zijn slechts in beperkte mate voorspellend voor de attitude die het kind 

als tiener zal hebben. En de attitude die een tiener heeft, is vervolgens weer in beperkte mate 

voorspellend voor de leesattitude die hij of zij later als volwassene zal hebben. Op basis van zijn data 

kan geconcludeerd worden dat binnen levensfasen attitudes zeer stabiel zijn, maar daartussen niet 

stabiel hoeven te zijn, mogelijk omdat directe leeservaringen levensfase gebonden zijn. Zo kunnen 

levensfasen overlappen met het onderwijstype dat men volgt. Veel tieners die voortgezet onderwijs 

volgen, moeten verplicht literatuur lezen voor de leeslijst; een verplichting die niet geldt voor kinderen 

die basisonderwijs volgen en twintigers die het voortgezet onderwijs reeds verlaten hebben. 

 

Stokmans (1999, 2000) werkte in haar onderzoeken het begrip leesattitude verder uit, en geeft aan dat 

het gebaseerd is op de verwachte consequenties ofwel de waargenomen functies van het lezen voor 

een individu. Anders gezegd: een individu staat positief ten opzichte van het lezen als hij of zij 

positieve consequenties (zoals plezier, ontspanning en kennisverrijking) ervan verwacht. Zij vond in 

haar onderzoek onder volwassenen lezers en niet-lezers dat met name affectieve ofwel gevoelsmatige 

consequenties van het lezen (prikkeling van fantasie, identificatie met personages, dagdromen over het 

gelezene) een belangrijke bijdrage leverden aan de voorspelling van leesfrequentie. Mensen die 

verwachtten dat lezen hun fantasie prikkelde en een mogelijkheid bood om weg te dromen, bleken ook 
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veel te lezen. Deze bevinding stemt overeen met het onderzoek van Tellegen (1987), die affectieve 

leesdoelen zoals stemmingsregulatie – negatieve emoties meer hanteerbaar maken en een slechte 

stemming verminderen, dan wel positieve emoties en een goed humeur verkrijgen – een belangrijke 

rol toedichtte bij het verklaren van verschillen in leesfrequentie. 

 

Het voorgaande samenvattend wordt in dit onderzoek leesattitude gedefinieerd als de stabiele, 

evaluatieve houding ten aanzien van lezen, gebaseerd op directe (ofwel eigen) en indirecte (ofwel 

andermans) ervaringen en verwachte consequenties van het lezen van fictie, die richting geeft aan 

leesgedrag (in dit onderzoek het lezen van fictie). 

 

Met het voorgaande zijn twee van de vier componenten die Tellegen beschreef – weten dat lezen een 

behoefte kan vervullen en de uitkomsten van lezen waarderen – uitgewerkt. Drie andere componenten 

zijn nog onbesproken gebleven: het toegang hebben tot leesstof, in staat zijn van leesstof gebruik te 

maken en gestimuleerd worden door de omgeving om te lezen. In Ajzens theorie (1988) wordt 

verondersteld dat deze variabelen – attitudes, interne vaardigheden, externe mogelijkheden en sociale 

normen - niet alleen verschillen in gedrag verklaren, maar ook elkaar kunnen beïnvloeden.  

Wanneer vanuit de omgeving afkeurende geluiden klinken ten opzichte van een bepaald 

gedrag en vaardigheden zo beperkt zijn dat uitvoering van dat gedrag resulteert in frustraties, kan dit 

ook de eigen attitude beïnvloeden. Een attitude is immers gebaseerd op de verwachte consequenties 

van gedrag. Als men van dat gedrag geen positieve consequenties verwacht, omdat een geringe 

vaardigheid in het verleden tot frustraties geleid heeft, of omdat belangrijke personen in de directe 

omgeving aangeven dat het gedrag tot weinig positieve consequenties leidt, kan dit ook de eigen 

attitude beïnvloeden. Tot slot kunnen de mogelijkheden (gezien het boekenaanbod) om het gedrag uit 

te voeren bepalend zijn voor de attitude ten opzichte ervan. Wanneer het aanbod niet afgestemd is op 

de behoeften en vaardigheden van een individu (boeken zijn niet voorhanden of bevatten bijvoorbeeld 

niet de gezochte informatie), kan de overtuiging ontstaan dat het betreffend gedrag geen wenselijke 

consequenties oplevert. Tevens wordt verondersteld dat mogelijkheden en vaardigheden een direct 

effect hebben op gedrag: als men voldoende vaardigheden en mogelijkheden ziet om het gedrag uit te 

voeren, zal men dit ook eerder doen. In een figuur ziet dit er als volgt uit: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leesattitudes 

sociale normen 
t.a.v. lezen  

externe 
mogelijkheden 

 
leesintentie 

leesfrequentie 
fictie 

self-efficacy  

 

Figuur 1.1 Theory of planned behaviour toegepast op lezen. 

 

In de volgende paragraaf zal deze figuur verder toegelicht worden. In dit onderzoek wordt Ajzens 

theory of planned behaviour (1988) gekozen als paraplu waaronder de verschillende losse bevindingen 

die Piek gesignaleerd heeft, ondergebracht kunnen worden. Hiervoor is een viertal redenen te geven, te 

weten: het gegeven dat de onderlinge samenhang van verschillende eerder besproken constructen 

geëxpliciteerd wordt, de link met leesbevordering, het bestaan van een rijke traditie van (lees-) 

attitudeonderzoek en het belang dat in deze theorie aan (lees-)ervaringen wordt toegedicht. Elk van 

deze redenen wordt in het vervolg van deze paragraaf toegelicht.  

 

Allereerst biedt de theorie de verschillende constructen die door Piek zijn besproken – en waarvan zij 

aangaf dat ze niet in samenhang onderzocht zijn – theoretisch onderdak. De theorie expliciteert voorts 

de relaties tussen de genoemde constructen. Deze theoretische basis maakt het mogelijk verschillende 

bevindingen uit eerder leesonderzoek in samenhang te bestuderen, om vervolgens te achterhalen welke 

van de genoemde determinanten de sterkste invloed uitoefent op gedrag en wat de onderlinge 

samenhangen zijn tussen de verschillende factoren.  

 

Ten tweede is er een rijke theorievorming over attitudes ten aanzien van vrijetijdsbestedingen en 

cultureel gedrag in het algemeen en lezen in het bijzonder, waar dit onderzoek bij kan aansluiten. Zo 

hanteerden Andreasen & Belk (1980) het attitudeconstruct om verschillen in deelname aan 

cultuuruitingen, zoals het bezoek van toneelvoorstellingen en opera’s, te verklaren. In internationaal 

onderzoek naar factoren die verschillen in leesfrequentie in de vrije tijd en op school verklaren, wordt 

door verschillende onderzoekers de variabele leesattitude naar voren geschoven, onder wie Greaney & 

Neuman (1990), Mathewson (1994), McKenna (1994) en Stokmans (1999).  
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Ten derde is er een duidelijke relatie tussen de verschillende onderdelen van de theory of planned 

behaviour en leesbevordering. Verschillende partijen onder wie de openbare bibliotheken spannen 

zich in om het lezen door adolescenten te bevorderen met leesbevorderingsprojecten. De doelen van 

leesbevordering stemmen grotendeels overeen met de constructen in de theory of planned behaviour. 

Als leesbevordering vier doelen heeft – meer lezen, beter lezen, meer plezier in lezen en teksten van 

hogere (toegedichte) literaire kwaliteit lezen – betreft leesattitude twee daarvan. Deze variabele wordt 

beschouwd als de theoretische uitwerking van leesplezier (Ohlsen, 1992; McKenna, 1994) en wordt 

gezien als een determinant van leesfrequentie, ofwel meer lezen (Stokmans, 1999). De variabele 

leesvaardigheid hangt samen met (het effect van) de doelstelling beter lezen.  

 Omdat er parallellen zijn tussen de componenten van de theory of planned behaviour en de 

doelen van leesbevordering, kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan de ideeënvorming over 

leesbevorderende activiteiten van de openbare bibliotheek. Wanneer we weten welk construct het 

meest bepalend is voor leesfrequentie, hebben we tevens inzicht in het doel of de doelen waarop de 

bibliotheek en andere instellingen zich dienen te richten met hun inspanningen. Wanneer bijvoorbeeld 

leesvaardigheid tekortschiet, dienen leesbevorderingsprojecten meer aandacht te besteden aan 

verbetering van deze variabele.  

 

Een vierde reden is de belangrijke rol die (lees-)ervaringen in de attitudebenadering toegedicht wordt 

(o.a. Mathewson, 1994). De rest van deze paragraaf zal over dit onderwerp gaan. Attitudes worden 

gevormd door directe (eigen) en indirecte (andermans signalen) ervaringen, waarbij de eerste de 

belangrijkste rol wordt toegedicht. Op verschillende punten is het te verwachten dat de ervaringen van 

adolescenten zullen afwijken van die van andere leeftijdsgroepen, zoals kinderen en volwassenen. 

Allereerst worden veel leeservaringen opgedaan binnen een schoolse context, waarbij adolescenten 

veel minder dan in hun kinderjaren zelf mogen bepalen welke consequenties ze met lezen nastreven. 

Zo staat bij verschillende lesmethoden eerder een afstandelijke analyse dan een gevoelsmatige 

beleving van een te lezen verhaal centraal. Hierdoor zijn de consequenties die men verwacht van het 

lezen, niet meer geheel zelfbepaald, maar deels door de docent bepaald (Van der Bolt, 2000; 

Hoogeveen & Bonset, 1998; Verboord, 2002). Het risico hierbij is dat de eisen van de docent niet 

overeenstemmen met de belevingswereld van zijn of haar leerlingen en hetgeen zij zoeken en 

waarderen in fictie.  

 Ten tweede kampt een deel van de adolescenten, waaronder leerlingen van het vmbo, met 

leesproblemen (Vinck, 2000). Door toetsing en vergelijking met klasgenoten kan met name bij minder 

vaardige lezers het vertrouwen in de eigen leesvaardigheid teruglopen (Schunk & Zimmerman, 1997). 

Negatieve ervaringen van falen en achterstand hebben zich bij deze leerlingen opgestapeld. De 

verwachte uitkomsten van lezen worden steeds meer bepaald door deze negatieve ervaringen. Dit 

eroderend competentiegevoel kan ertoe leiden dat zij van lezen een frustrerende ervaring verwachten 

of het lezen gaan beschouwen als iets dat niet aan hen besteed is, waardoor de attitude in de loop de 

jaren daalt (McKenna, 1994). 
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Ten derde is het zo dat adolescenten zich in een ‘tussenfase’ bevinden; ze voelen zich te oud 

voor de kinderafdeling in de bibliotheek, maar lijken zich evenmin thuis te voelen op de 

volwassenenafdeling (Heidtmann, 1989). Parallel hieraan lijken zij zich in een soort niemandsland 

tussen de kinderboeken en de literatuur voor volwassenen te bevinden. De thematiek van de 

jeugdboeken lijken zij – gezien leeftijdsgerelateerde interesses als het tot een groep willen behoren en 

onafhankelijk willen worden van de ouders – ontgroeid, en tegelijkertijd wordt de stap naar de 

volwassenliteratuur als een zeer grote ervaren  (De Bruijn, 1999). Het is de vraag in hoeverre 

bibliotheken en andere boekverwerveringskanalen hiermee rekening houden. Een eigen aanbod voor 

adolescenten – de zogenaamde adolescentenromans - staat vaak tussen romans voor volwassenen. Dit 

genre is daarmee niet overal een herkenbaar onderdeel van de collectie (Glashoff, 1990). Gezien de 

indeling van bibliotheken in een kinder- en volwassenafdeling, lijken de instellingen zich doorgaans 

vooral te richten op kinderen en volwassenen en lijken zij daarmee de ‘tussengroep’ adolescenten te 

vergeten. Dit kan op verschillende manieren gereflecteerd worden in de leesattitude en het leesgedrag. 

Doordat middelen lijken te ontbreken om aansprekende leeservaringen op te doen, wordt de 

leesattitude niet in positieve zin bevorderd. Tevens kan door de schijnbare afwezigheid van een eigen 

aanbod bij adolescenten het idee ontstaan dat lezen iets is voor de generatie vóór hen en ná hen, maar 

niet voor henzelf.  

Een vierde punt waarop adolescenten zich onderscheiden van andere leeftijdsgroepen is de 

mate waarin zij elkaar opvoeden en hun streven bij een groep te behoren. Het Sociaal Cultureel 

Planbureau (2000) signaleert dat jongeren steeds meer elkaar opvoeden, en zich onder andere in 

cultureel gedrag conformeren aan groepsnormen, omdat gemeend wordt dat dit conformisme hun 

toegang verschaft tot de groep waar ze bij willen horen. Bij adolescenten lijken indirecte ervaringen – 

waaronder die over lezen – en sociale normen van leeftijdsgroepen daarmee een sterkere invloed uit te 

oefenen op houding en gedrag dan bij kinderen en volwassenen het geval is.  

 

1.6 Leesattitude als onderdeel van de theory of planned behaviour versus leesmotieven 

 

De theory of planned behaviour wordt recentelijk steeds meer gebruikt voor het verklaren van 

verschillen in leesfrequentie als ook leesvoorkeuren (onder anderen Miesen, 2003; Van Schooten en 

De Glopper, 2002; Stokmans 2003). Daarmee is het echter niet het enige theoretisch raamwerk dat 

toegepast wordt op lezen. De reading motivation benadering van Alan Wigfield en John Guthrie – 

coördinatoren van het National Reading Research Centre in Maryland – vindt ook enige navolging.  

 Karlijn Piek (1995) gaf in haar overzichtsstudie aan dat het onderscheid tussen de begrippen 

leesattitude en leesmotivatie onduidelijk is. Beide begrippen hebben een voorspellende waarde voor 

leesfrequentie, maar het is niet geheel duidelijk wat de overeenkomsten en verschillen tussen beide 

zijn. In deze paragraaf wordt hierop ingegaan. Tevens zal beargumenteerd worden waarom gekozen is 

voor de attitudebenadering en niet voor de motivationele benadering.  
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Alan Wigfields (1997) theorie over leesmotieven bouwt voort op bevindingen en theorieën uit de 

onderwijspsychologie en betreft met name het lezen op school. De term ‘motivatie’ keert eveneens 

terug in arbeids- en organisatiepsychologie, waar het een vergelijkbare invulling kent: de drijfveren 

om niet volledig vrijwillig gedrag (in dit geval werkopdrachten in plaats van schoolopdrachten) uit te 

voeren. De theory of planned behaviour gaat daarentegen uit van vrijwillig gekozen en zelf gepland 

gedrag.  

 Wigfield (1997; idem Baker & Wigfield, 1999) omschrijft leesmotivatie als het antwoord op 

waarom-vragen: waarom vertonen leerlingen bepaald leesgedrag, waarom houden ze het vol en 

waarom getroosten ze zich welke mate van inspanning hierbij? Leesmotivatie heeft invloed op het al 

dan niet uitvoeren van leestaken, de mate van inspanning die leerlingen zich getroosten tijdens de 

uitvoering en het succes waarmee een taak wordt afgerond. De definitie stemt overeen met die van 

Mook (1987) in zijn overzichtswerk Motivation, waarin hij motivatie omschrijft als de redenen met 

welke mensen specifieke gedragingen (in dit geval lezen) initiëren, kiezen of volhouden in specifieke 

omstandigheden (in dit geval: op school).  

 Wigfield heeft zich bij het uitwerken van leesmotivatie laten inspireren door vier andere 

theorieën uit de onderwijspsychologie, te weten de expectancy-value theorie (Eccles & Wigfield, 

1995; Feather, 1982), intrinsieke motivatietheorie (Deci & Ryan, 1985), de self-efficacy theorie 

(Bandura, 1994) en de achievement-goal theorie (onder anderen Ames, 1992). In zijn theorievorming 

is het niet geheel helder of deze theorieën onder de noemer ‘motivatie’ vallen, dan wel een 

determinant ervan zijn. Dit is tevens een zwakte van Wigfields theorievorming; hierop wordt later nog 

teruggekomen. Allereerst worden de vier voornaamste theorieën op hoofdlijnen besproken.  

 Self-efficacy – eveneens een component van de theory of planned behaviour – betreft de 

beliefs van een persoon over zijn eigen vaardigheden om bepaalde taken (bijvoorbeeld het schrijven 

van een boekverslag voor school) op een bepaald niveau (bijvoorbeeld: goed genoeg om een 

voldoende te kunnen halen) uit te voeren (Bandura, 1986). Deze beliefs kunnen gebaseerd zijn op de 

vergelijking met klasgenoten (‘anderen kunnen beter boekverslagen schrijven dan ik, dus ik zal er wel 

niet goed in zijn’) of op rapportcijfers (‘ik haal altijd onvoldoendes, dus ik zal wel niet goed zijn in 

boekverslagen’). Wanneer leerlingen twijfelen over hun eigen vaardigheden om succes te hebben met 

schoolopdrachten (‘ik kan het toch niet’), kan dit een negatieve invloed op het doorzettingsvermogen, 

als onderdeel van motivatie, hebben.  

 Boekaerts (2002) geeft aan dat kinderen doorgaans een naïef zelfvertrouwen hebben, en denken 

dat inspanning altijd zal leiden tot het gewenste succes. Bij het negende jaar ligt echter een 

omslagpunt. Leerlingen hebben op die leeftijd steeds meer feedback gekregen van docenten, ouders en 

klasgenoten over hun vaardigheden en op basis van die feedback worden beliefs1 gevormd over wat zij 

menen zelf te kunnen. Deze beliefs worden gezien als bepalend voor de hoeveelheid inspanning die 

leerlingen zich getroosten: geloven ze dat ze succesvol kunnen zijn, dan zetten leerlingen door bij 

moeilijker opgaven. Hebben ze daarentegen weinig vertrouwen in de eigen vaardigheden, dan geven 
 

1 Beliefs zijn ideeën of gedachten.  
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ze eerder op. Wanneer negatieve ervaringen herhaaldelijk optreden en ze geassocieerd worden met een 

domein van taken (lezen), dan kan dat hele domein als ‘te moeilijk’ of ‘bedreigend’ (door de 

vergelijking met klasgenoten) aangemerkt worden. Deze beliefs kunnen het leerproces hinderen omdat 

ze de aandacht afleiden van de leeractiviteit zelf en deze richt op zwakke vaardigheden (‘ik kan het 

toch niet’). Dergelijke beliefs over de oorzaken van succes en falen kunnen heel resistent zijn tegen 

verandering. Boekaerts merkt op dat vanaf het negende jaar de mate van inspanning een afhankelijke 

variabele wordt van deze beliefs, eerder dan een onafhankelijke.  

 Voor een deel kan deze theorie ook verklaren waarom McKenna met name bij zwakke lezers 

een val in leeshouding waarnam; bij hen kan het belief gevormd zijn - door lage rapportcijfers, een 

achterstand ten opzichte van klasgenoten en negatieve feedback van de docent - dat lezen te moeilijk 

voor hen is, een bron van schaamte is (wanneer zij hun zwakten moeten tonen ten opzichte van de 

klas) en lezen daarmee als bedreigend ervaren wordt.   

 

De expectancy-value theorie ligt volgens Wigfield2 in het verlengde van Banduras self-efficacy theorie 

(1994). De eerstgenoemde theorie verklaart volgens Wigfield de mate waarin leerlingen zich 

inspanning getroosten op basis van twee constructen: de verwachte uitkomsten van een taak en de 

waarde die de leerling hecht aan die uitkomst (‘Kan ik dit boekverslag succesvol afronden en hoe 

belangrijk vind ik een succesvolle afronding?’).  Wigfield rekent het construct self-efficacy tot 

‘expectancy’ (‘kan ik het?’) en schaart onder ‘value’ begrippen als extrinsieke en intrinsieke motivatie 

(‘waarom vind ik het belangrijk dat te kunnen?’).  

 Onder intrinsieke motivatie verstaat hij redenen gericht op primair zelfgekozen doelen,  zoals 

persoonlijke nieuwsgierigheid, de wens op te gaan in een verhaal of het belang dat men zelf hecht aan 

een goede leesvaardigheid. Onder extrinsieke motivatie verstaat hij redenen die primair door een ander 

bepaald zijn (de docent) of gericht zijn op een ander (klasgenoten met wie een leerling in competitie 

is). Lezen voor cijfers, om gewaardeerd te worden door de docent of om een goed beeld van zichzelf 

te vormen bij medeleerlingen zijn – in Wigfields definitie - alledrie extrinsieke leesmotieven. Diverse 

sociale motieven kunnen – afgaand op Wigfields indeling – ook tot het cluster van extrinsieke 

motieven gerekend worden. Zo merkt hij op dat waardering door belangrijke anderen (ouders en 

docenten) of het delen van leeservaringen (met vrienden) redenen kunnen zijn om te lezen. Ook kan de 

druk die door anderen (leraren of ouders) op een leerling wordt uitgeoefend een (extrinsieke) reden 

zijn om te gaan lezen.  

  Het onderscheid tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie loopt ten dele parallel met het 

onderscheid tussen mastery versus competitiedoelen uit de goal orientation theorie. Onder de eerste 

groep doelen wordt verstaan: willen leren omdat men nieuwe vaardigheiden wil opdoen en 

vooruitgang wil boeken. Onder competitie wordt verstaan: betere scores of uitkomsten willen behalen 
 

2 Wigfields conceptualisatie en operationalisatie wijkt af van die van expectancy-value theoretici zoals Feather 
(1982) en Atkinson (1982), in de zin dat Feather en Atkinson een rekenkundiger benadering van dit construct 
hanteren en expectancy-value als een formule definiëren, waarin verwachtingen over uitkomsten, de waarde van 
die uitkomsten als ook andere variabelen een plaats hebben.   
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dan klasgenoten of in ieder geval het niet slechter doen dan zij. Leerlingen met een 

competitieoriëntatie kunnen veel energie besteden in taken waarin zij de competitie met klasgenoten 

aandurven. Zij leren eerder voor de cijfers en het beïndrukken van anderen dan voor de kennis. De 

bevinding uit diverse onderzoeken is dat leerlingen met een mastery oriëntatie doorgaans beter en 

meer diepgaand hun leerstof beheersen dan leerlingen met een competitieoriëntatie.     

 

Er zijn verschillende overeenkomsten en parallellen tussen Wigfields theorie en recent 

leesattitudeonderzoek (Van Schooten & De Glopper, 2002; Miesen, 2003). In essentie concentreren 

zowel de theory of planned behaviour toegepast op lezen als Wigfields theorie zich op dezelfde drie 

hoofdvragen: vind ik mijzelf vaardig in lezen (self-efficacy), welke uitkomsten verwacht ik van lezen 

(intrinsieke en extrinsieke motivatie in Wigfields theorie; gezochte consequenties in de attitudeleer) en 

wat vindt mijn omgeving van lezen (‘sociale aspecten van motivatie’ in Wigfields theorie versus 

sociale normen in de attitudeleer)? 

 De expectancy-value theorie waarop Wigfield deels zijn theorie gebaseerd heeft, gaat uit van 

beliefs over uitkomsten van gedrag en de waarde die men aan die uitkomsten hecht. Hetzelfde geldt 

voor attitude zoals omschreven door Ajzen: een evaluatieve houding die is gebaseerd op de verwachte 

uitkomsten van lezen als ook de waarde die aan deze uitkomsten gehecht worden. Het stabiele – maar 

veranderbare - karakter dat Wigfield aan motivatie toedicht, wordt eveneens toegedicht aan attitudes 

(Oskamp, 1991).  

 Een andere parallel betreft de vorming van beliefs. In de motivatietheorie vormen leerlingen 

beliefs over hun vaardigheden, over de uitkomsten van lezen, de kans dat ze succesvol kunnen zijn in 

lezen, en de verwachtingen en eisen van belangrijke personen in de sociale omgeving. In de theorie 

van gepland gedrag zijn dergelijke beliefs bepalend voor de constructen attitude, sociale normen en 

self-efficacy ofwel waargenomen interne gedragscontrole. In beide theorieën wordt verondersteld dat 

deze beliefs gevormd zijn door ervaringen, zoals plezierige uitkomsten (het opgaan in een verhaal) dan 

wel negatieve (zoals het herhaaldelijk behalen van lage rapportcijfers en het ervaren van een 

achterstand ten opzichte van klasgenoten).  

 Self-efficacy is een begrip dat zowel in de motivationele benadering (onder anderen Bandura, 

1997; Schunk & Zimmerman, 1997) een rol speelt, als door Ajzen genoemd wordt bij de bespreking 

van zijn theory of planned behaviour. In beide benaderingen verwijst het naar beliefs over het eigen 

vermogen om een taak op een bepaald niveau te kunnen uitvoeren. Tevens wordt in beide theorieën 

personen in de sociale omgeving - zoals ouders, docenten en vrienden – invloed op het lezen 

toegedicht. In de attitudebenadering betreft dit doorgaans de mate van goedkeuring; in Wigfields 

benadering de mate van waardering door anderen voor het lezen. 

 

Naast deze overeenkomsten zijn er tevens belangrijke verschillen tussen de attitudebenadering - 

waarvoor in dit onderzoek gekozen is - en de motivationele benadering. Op definitieniveau is er een 

duidelijk verschil tussen attitudes en motieven. Het eerste construct wordt doorgaans gedefinieerd als 



 22

een predispositie of evaluatieve houding, terwijl het tweede wordt gedefinieerd in termen van doelen 

en redenen. Greaney & Hegarty (1987) scherpten dit onderscheid aan door te stellen dat attitudes geen 

motivationele component bevatten; in hun visie worden individuen niet aangestuurd in hun gedrag 

door houdingen, maar uitsluitend door motieven. Hun opmerking geeft aan dat motieven een andere 

functie toegedicht wordt dan attitudes. In dit proefschrift wordt attitudes wel degelijk een 

gedragssturende component toegedicht, aangezien attitudes niet louter het passief resultaat zijn van 

ervaringen in het verleden, maar ook verondersteld worden richting te geven aan gedragsvoornemens 

in de toekomst (Oskamp, 1991), aangezien zij verbonden zijn met waarden, zelfbeeld en doelen.  

 

Een tweede onderscheid betreft de mate waarin Wigfields theorie uitgekristalliseerd ofwel ‘af’ is. 

Wigfield is de moeilijke taak niet uit de weg gegaan om diverse theorieën in elkaar te schuiven en zo 

tot een totaalbeeld van leerlingmotivatie te komen. Zijn inspanningen hebben nuttige aanbevelingen 

opgeleverd om leerlingen te motiveren en tot lezen te stimuleren. De keerzijde is echter dat hij een 

groot aantal variabelen uit de diverse onderwijspsychologische theorieën (onder andere self-efficacy, 

mastery oriëntatie, intrinsieke motivatie) hanteert zonder (causale) relaties tussen deze variabelen te 

expliciteren. Leiden bijvoorbeeld een mastery oriëntatie en self-efficacy tot een hogere intrinsieke 

motivatie of juist andersom? Hij rekent zowel beliefs, doelen, waarden als gedrag tot de groep van 

motivationele constructen, terwijl deze variabelen van een verschillend abstractieniveau zijn. Een 

waarde is een abstracter begrip dan een belief. Waarden worden geacht invloed uit te oefenen op 

attitudes en richting te geven aan meerdere gedragingen, terwijl niet alle beliefs richting hoeven geven 

aan gedrag en zij doorgaans specifieker (d.w.z. één type gedrag betreffen) zijn (Gutman, 1982). 

Alhoewel de variabelen die hij in zijn model opneemt, inzichtelijk maken waarom sommige leerlingen 

wel en andere niet gemotiveerd zijn om te lezen en wat de inhoud is van hun motivaties, maakt zijn 

model door de afwezigheid van geëxpliciteerde verbanden en het plaatsen van constructen van een 

verschillend abstractieniveau onder één noemer (motieven) en op één lijn (alle zijn determinanten van 

lees- en leergedrag) een ondergedefinieerde indruk.  

 Het is niet helder welke constructen tot het begrip motivatie gerekend worden, welke er een 

antecedent en welke er gevolg van zijn. Wigfields theorie mondt niet uit in een figuur waarin 

veronderstelde verbanden tussen constructen uitgetekend zijn. Wigfield stapelt verschillende theorieën 

op elkaar, maar brengt er geen cement tussen aan, waardoor een samenhang tussen de verschillende 

constructen (self-efficacy, intrinsieke motivatie etc.) ontbreekt. De consequentie hiervan is dat hij 

beduidend meer determinanten van leesfrequentie onderscheidt dan in de theory of planned behaviour 

onderscheiden worden – elf versus vier – die voorts onderling zo sterk samenhangen dat het de vraag 

is of zijn model niet met minder variabelen af zou kunnen. De vraag is dan ook in hoeverre 

verschillende constructen overlappend dan wel complementair zijn. Zo betreffen de doelen social, 

recognition en compliance in Wigfields motievenoverzicht alledrie het voldoen aan verwachtingen 

van anderen ten aanzien van het eigen gedrag (in termen van Ajzens theorie: sociale norm). 

Challange, curiosity en involvement betreffen alledrie consequenties waaraan een leerling, ook buiten 
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de context van school(opdrachten), waarde kan hechten (in termen van Ajzens theorie: attitude). Om 

een andere metafoor te hanteren: Wigfield schetst een groot aantal nuttige puzzelstukken (concepten), 

maar het is nog niet helder hoe deze stukken in elkaar passen en of ze wel tot één en dezelfde puzzel 

behoren.  

 

Ten derde is het onderzoek van Wigfield duidelijk ingebed in een onderwijscontext. De meerderheid 

van de vragen in zijn Motivation for Reading Questionnaire betreffen lezen voor en op school. Hij 

bevraagt dan ook de mate waarin men competitie ervaart met klasgenoten als het gaat om lezen, graag 

gewaardeerd wil worden voor de eigen leesinspanning door de docent en hoe goed men kan lezen in 

vergelijking tot klasgenoten. Variabelen als subjectieve taakwaarden en mastery versus 

competitiegerichte leerdoelen zijn specifiek voor de onderwijscontext, en laten zich moeilijk vertalen 

naar de situatie van het buitenschools lezen. Aangezien Wigfields construct zo onlosmakelijk 

verbonden is met het onderwijs, is het de vraag of zijn theorie inzicht kan bieden in verschillen in 

leesfrequentie in het algemeen, dus ook het lezen in de vrije tijd. De verwachting in dit proefschrift is 

dat verschillen in leesfrequentie en daarmee in het voornemen lid te blijven van de bibliotheek met 

name gebaseerd zijn op verschillen in vrijetijdslezen: op school geldt immers dezelfde ‘leesplicht’ 

voor iedereen. Voor school moet iedereen lezen, maar in de vrije tijd heeft men de keuze en zijn er 

grote verschillen tussen adolescenten als het gaat om leesfrequentie. De verwachting is dat juist deze 

verschillen samenhangen met lid blijven. Voorts haakt bijna een helft van de adolescenten af als lener 

en blijft bijna de andere helft lid wanneer ze schoolverlaten, terwijl voor allebei deze groepen de 

schoolgerelateerde leesplicht vervallen is.  

  

Een belangrijk vierde onderscheid betreft de precisering van het begrip ‘lezen’. In de 

attitudebenadering is het doorgaans gebruikelijk om de (afhankelijke) gedragsvariabele te specificeren 

in termen van tijd, context, object en bereik ofwel reikwijdte (range of actions). Een dergelijke 

specificering blijft uit in de motivationele benadering: zowel schools lezen als dat in de vrije tijd 

(context) wordt ertoe gerekend. Evenmin maakt Wigfield een onderscheid tussen het lezen van fictie 

en non-fictie (object), of tussen het lezen van fictie en bijvoorbeeld bibliotheekbezoek (bereik). Dit 

gebrek aan precisering maakt de motivatieleer minder geschikt als theoretisch fundament bij het 

beantwoorden van de onderzoeksvraag van dit proefschrift. De veronderstelling is namelijk dat het 

lezen van fictie meer bepalend is voor de beslissing lid te blijven dan het lezen van non-fictie. 

Afhakersonderzoek wees namelijk uit dat de frequentie waarmee men fictie leent meer voorspellend 

was voor de beslissing al dan niet lid te blijven van de bibliotheek, dan de frequentie waarmee men 

non-fictie of andere materialen leent. Voorts is de veronderstelling dat op langere termijn leesgedrag 

in de vrije tijd sterker voorspellend is voor de beslissing lid te blijven dan verplicht schoolgerelateerd 

leesgedrag: het eerste kan verklaren waarom sommige schoolverlaters lid blijven en andere niet, 

terwijl het tweede dat niet kan.   
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Schematisch weergegeven zien de overeenkomsten en verschillen tussen de attitude- en motivationele 

benadering er als volgt uit: 

 

Attitudebenadering 

(Dit onderzoek) 

Motivatie  

(Wigfield, 1997) 

Definitie  

Een stabiele evaluatieve houding ten opzichte van 

lezen gebaseerd op eerdere leeservaringen en 

verwachte consequenties die richting geeft aan 

leesgedrag (Stokmans, 1999).  

Redenen om te lezen ofwel antwoorden op de 

vraag ‘kan ik een goede lezer zijn?’, ‘wil ik een 

goede lezer zijn?’ en ‘waarom wil ik een goede 

lezer zijn?’  

Determinanten  

Gevormd door directe en indirecte ervaringen, 

zoals de opvoeding door ouders en vrienden 

(Oskamp, 1991), en plezierige of juist 

frustrerende ervaringen met het lezen (Tellegen & 

Catsburg, 1987) 

niet helder uitgelegd  

Centrale variabele heeft invloed op 

De intentie om te gaan lezen (Ajzen, 1988).  Doorzettingsvermogen en mate van inspanning 

bij het uitvoeren van leestaken, als ook het soort 

leesstrategieën dat men hierbij kiest. 

Context, object, tijd, reikwijdte 

Lezen van fictie in de vrije tijd gedurende een 

langere periode; leesattitudes worden alleen 

geacht een invloed te hebben op intenties ten 

aanzien van lezen, niet noodzakelijkerwijs op 

intenties ten aanzien van leesgerelateerde 

handelingen (Stokmans, 1999).  

Het lezen van diverse materialen gedurende een 

ongespecificeerde periode in schoolse en 

vrijetijdscontext en het uitvoeren van 

leesgerelateerde handelingen (naar de bibliotheek 

gaan, boeken ruilen, voorlezen et cetera). 

Invloed van personen uit de directe omgeving 

Sociale normen: mate van goedkeuring of 

afkeuring door vrienden, ouders of docenten en 

de motivatie om aan die normen te voldoen 

(McKenna, 1994). 

Sociale doelen (betekenis van leesgedrag willen 

delen met anderen), recognitie (geanticipeerde 

positieve reacties docent), en compliance 

(toegeven aan externe druk).  

Invloed van leesvaardigheid 

Interne waargenomen gedragscontrole: beliefs 

over de eigen vaardigheid om een bepaald gedrag 

te kunnen uitvoeren (Tellegen, 1987). 

Self-efficacy: beliefs over de eigen vaardigheid 

om een bepaald gedrag te kunnen uitvoeren. 

Invloed van externe mogelijkheden 

Externe waargenomen gedragscontrole ofwel de - 
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mogelijkheid tot lezen gezien de kwantiteit 

(omvang) als kwaliteit (aanpassing op 

belevingswereld) van het boekenaanbod 

(Tellegen, 1987). 

Relatie van verschillende constructen ten opzichte van elkaar en leesgedrag 

Attitudes, sociale normen, self-efficacy en 

waargenomen gedragscontrole beïnvloeden elkaar 

en zijn determinant van (lees)intentie (Ajzen, 

1988).  

De verschillende onderscheiden constructen 

hangen samen; causale verbanden zijn (nog) niet 

geëxpliciteerd.  

 

Samenvattend is Wigfields motivatieleer voor het beantwoorden van onze onderzoeksvraag om 

verschillende redenen minder bruikbaar dan de gekozen theory of planned behaviour. Allereerst 

betreft zijn model eerder het lezen op school dan dat in de vrije tijd. Het doel van dit onderzoek is niet 

om verschillen in succes op school te verklaren (hetgeen wel het doel van Wigfields theorievorming 

is), maar om verschillen in de frequentie waarmee men in de vrije tijd leest te verklaren en vast te 

stellen in hoeverre dit vrijetijdslezen samenhangt met het voornemen lid te blijven van de bibliotheek. 

Ten tweede plaatst hij constructen van een verschillend abstractieniveau onder één noemer in zijn 

model, zonder causale verbanden tussen deze constructen te expliciteren. Zijn theoretisch model lijkt 

(nog) onvoldoende uitgewerkt om als uitgangspunt voor dit promotieonderzoek te dienen. Het is nog 

onvoldoende helder wat motivatie is, welke variabelen motivatie bepalen en welke vormen van gedrag 

gevolg zijn van motivatie. De verschillende concepten die hij hanteert lijken ofwel te overlappen ofwel 

van een zeer verschillend abstractieniveau te zijn.Ten derde wordt in zijn onderzoek – in tegenstelling 

tot bij de attitudebenadering – geen heldere omschrijving gegeven van het begrip lezen: een 

onderscheid tussen fictie en non-fictie, en tussen vrije tijds versus schools lezen ontbreekt.  

 

1.7 De relatie tussen de theory of planned behaviour en lidmaatschap van de Openbare 

Bibliotheek 

 

De veronderstelling in dit proefschrift is dat verschillen in de frequentie waarmee men fictie leest, als 

ook de attitude ten opzichte van dit gedrag, verschillen in het voornemen lid te blijven kunnen 

verklaren. Er zijn verschillende onderzoeksgegevens die deze veronderstellingen staven. Allereerst is 

bijna tweederde van alle materialen die in de bibliotheek geleend worden fictie: volgens de 

bibliotheekstatistieken die de Vereniging Openbare Bibliotheken over 2002 verzameld heeft, was 64% 

van alle uitgeleende materialen een fictieboek (Vereniging Openbare Bibliotheken, 2004a). Het 

uitlenen van fictie lijkt daarmee een veelgebruikte functie van de Openbare Bibliotheek. Ten tweede 

bleek uit het eerder genoemde afhakersonderzoek, als ook de onderzoeken van Van der Burg (1991) 

dat precies die leeftijdsgroep die het plezier in het lezen van fictie verliest, tevens de leeftijdsgroep is 

onder wie het ledenverloop het grootst is.   
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 Een derde argument is dat de intentie om lid te zijn en dat in volgende jaren te blijven, 

waarschijnlijk afhankelijk is van een stabiele factor zoals de leesattitude. In het voorgaande is 

aangegeven dat attitudes een stabiel karakter hebben en binnen levensfasen gelijk blijven. Sommige 

beleidsmakers en leesbevorderaars spreken dan ook over ‘leesgewoonten’, ofwel de stabiele 

eigenschap regelmatig te lezen. De verwachting is dat een dergelijk stabiel fenomeen eerder 

verklarend is voor het voornemen na schoolverlaten lid te blijven dan incidentelere 

bibliotheekgerelateerde gedragingen of fenomenen, zoals het maken van een werkstuk, moeten lezen 

van een boek voor de literatuurlijst of het stellen van een informatieve vraag over een probleem 

waarmee een adolescent op een bepaald moment kampt (zoals het kiezen van een vervolgopleiding of 

het inwinnen van gegevens over maatschappelijke onderwerpen).  

 De veronderstelling, die in het volgend hoofdstuk verder uitgewerkt wordt, is dat leesattitude en 

het lezen van fictie niet de enige verklaringen zijn voor het voornemen lid te blijven van de 

bibliotheek. Heidtmann (1989) en Schmitt (1989) bekritiseerden het bibliotheekwerk gericht op 

adolescenten, omdat het in hun ogen te eenzijdig gericht was op school en bibliotheken te weinig 

aandacht besteedden aan andere behoeften van jongeren. Een tweede punt van kritiek was het 

ontbreken van een driedeling in het bibliotheekwerk naar kinderen, adolescenten en volwassenen – in 

de meeste bibliotheken was en is er slechts een tweedeling naar kinderen en volwassenen – waardoor 

adolescenten tussen de wal van de volwassenenafdeling en het schip van de jeugd- (lees: kinder-) 

afdeling vallen. Adolescenten voelen zich enerzijds te oud voor de jeugdafdeling, maar voelen zich 

anderzijds op de volwassenenafdeling evenmin thuis. Zogenaamde adolescentenromans staan niet 

duidelijk onderscheiden van de kinderboeken en fictie voor volwassenen in een aparte kast of op een 

aparte afdeling. Deze boeken zijn dan ook vaak moeilijk te vinden in het grote boekenaanbod van 

bibliotheken. Samenhangend hiermee veronderstellen Heidtman en Schmitt dat het aanbod aan fictie 

voor adolescenten tekort schiet. Het veronderstelde tekortschieten van de bibliothecaire 

dienstverlening aan adolescenten wordt uitgebreider besproken in het volgende hoofdstuk, waarbij de 

veronderstelling is dat deze factor eveneens van invloed is op het voornemen lid te blijven van de 

bibliotheek: wanneer adolescenten ontevreden zijn over de dienstverlening, kunnen zij hierin een 

reden zien om geen lid meer te blijven van de bibliotheek.   

 

Er zijn verschillende redenen waarom de theory of planned behaviour wordt toegepast op het lezen 

van fictie in de vrije tijd, eerder dan op bibliotheekgebruik. Op het moment dat dit onderzoek van start 

ging, was er uit wetenschappelijk onderzoek nog zeer weinig bekend over het type consequenties dat 

mensen met bibliotheekgebruik nastreven (attitude), het type vaardigheden dat zij ervoor menen nodig 

te hebben en bezitten (self-efficacy), de waargenomen mogelijkheden die zij ertoe hebben als ook de 

normen die belangrijke personen in de directe sociale omgeving hebben ten aanzien van de 

bibliotheek.  

 Met name het type consequenties dat mensen nastreven met gebruik is uitermate complex. Zo 

heeft de bibliotheek een informatiefunctie, maar is het nog onduidelijk welke thema’s onder de 
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noemer ‘informatieve consequenties van bibliotheekgebruik’ vallen en in hoeverre deze consequenties 

theoretisch en empirisch verschillen van de informatieve consequenties van (het lezen van) geleende 

materialen zelf. Het is nog onhelder over welke thema’s mensen informatie zoeken in de bibliotheek. 

Evenmin is het helder of informatie gezocht wordt om met name incidentele vragen te beantwoorden, 

dan wel gezocht wordt omwille van een stabiele belangstelling voor een bepaald thema, of omwille 

van een stabiel streven naar algemene ontwikkeling. Met name de genoemde informatieve 

consequenties van bibliotheekgebruik zijn nog moeilijk te definiëren, conceptualiseren en 

operationaliseren.  

 Een andere complicerende factor is dat niet alleen de consequenties die mensen nastreven met 

bibliotheekgebruik zeer heterogeen kunnen zijn, maar ook de functies die bibliotheken zelf beogen te 

vervullen. Zo richten grotere bibliotheken zich op meer en andere doelgroepen – te denken valt aan 

migranten, werkzoekenden, scholieren aan het voortgezet onderwijs et cetera - en hebben zij hier ook 

meer voorzieningen voor dan kleinere (Vereniging Openbare Bibliotheken, 2004b). Daarnaast kunnen 

bibliotheken van dezelfde grootte verschillen in de missie die zij hebben: de ene bibliotheek legt het 

accent op de maatschappelijke-informatiefunctie, terwijl de andere de eigen instelling met name een 

culturele taak toedicht. Het onderzoeken van het gebruik van dé openbare bibliotheek wordt 

bemoeilijkt door het gegeven dat er verschillende visies op (de functies van) openbare bibliotheken 

zijn, bibliotheken in de werkelijkheid sterk kunnen verschillen in de functies die zij vervullen 

(vergelijk bijvoorbeeld de centrale vestiging van een stadsbibliotheek met een bibliobus die kleine 

kernen op het platteland aandoet) en het de vraag is in hoeverre het concept ‘openbare bibliotheek’ 

eenduidig is uitgewerkt.  

 

Op basis van de volgende overwegingen is besloten het accent van dit proefschrift te leggen op de 

leesfunctie: bibliotheken lijken sterk te verschillen in functies, over deze functies is weinig bekend, 

maar van alle functies lijkt de leesfunctie de door leners meest gebruikte. Iedere bibliotheek – van 

bibliobus tot stadsbibliotheek - lijkt immers, gezien de collectie romans en jeugdboeken, ernaar te 

streven de leesfunctie te vervullen, ook al kan de omvang, ontsluiting en actualiteit van het 

fictieaanbod van bibliotheek tot bibliotheek verschillen.  

 

1.8 Probleemstelling 

 

Gesignaleerd is dat adolescenten een groep vormen van wie een groot deel afhaakt als lid van de 

bibliotheek en dat het vooral de weiniglezers van fictie onder hen lijken te zijn die afhaken. Voorts 

bleek dat adolescenten minder lazen dan andere leeftijdsgroepen, minder dan ze als kind deden en 

minder dan hun leeftijdsgenoten een kwart eeuw geleden. De onderzoeksuitkomsten die eerder in dit 

hoofdstuk besproken zijn, roepen de vraag op of er een relatie is tussen beide fenomenen. Ondanks het 

grote ledenverloop onder adolescente bibliotheekleden en de terugloop in hun leesgedrag is 

wetenschappelijke aandacht voor bibliotheekgebruik door adolescenten schaars en ontbreekt een 
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theoretisch kader waarin verschillende determinanten van leesgedrag en bibliotheekgebruik in 

samenhang bestudeerd worden. De kennis die onderzoeken naar deze thema’s hebben opgeleverd is 

daarmee versnipperd van aard.  

 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Allereerst het verkrijgen van inzicht in de oorzaken 

van het grote ledenverloop onder tieners, met name de mate waarin deze oorzaken gerelateerd zijn aan 

het vrijwillig lezen van fictie. Ten tweede is het doel een systematisch inzicht te krijgen in 

determinanten van verschillen in leesfrequentie van fictie, door de determinanten van leesfrequentie te 

integreren in een theoretisch model.   

 

Om deze determinanten in samenhang te kunnen bestuderen, is gekozen voor de theory of planned 

behaviour, die attitudes, sociale normen, self-efficacy (waargenomen vaardigheden) en mogelijkheden 

tot lezen (bijvoorbeeld gezien het aanbod in boekhandel, bibliotheek en thuis) als voorspellend ziet 

voor leesgedrag. Gezien de rijke traditie van onderzoek naar en theorievorming over attitudes in het 

algemeen en leesattitudes in het bijzonder, wordt aan deze variabele veel gewicht toegekend in dit 

onderzoek. Het streven is om theorieën over leesgedrag en leesattitudes (als ook bevindingen uit 

empirische studies naar deze twee thema’s) te integreren in de theory of planned behaviour. 

 

Leesattitude is in het voorgaande omschreven als een stabiele, evaluatieve houding ten aanzien van 

lezen die verworven is door directe (ofwel eigen) en indirecte (ofwel andermans) ervaringen. 

Leesattitude reflecteert de consequenties die adolescenten van lezen verwachten en geeft richting aan 

leesgedrag (in dit onderzoek het lezen van fictie in de vrije tijd). Wanneer men positieve uitkomsten 

van lezen verwacht en veel waarde hecht aan die uitkomsten, heeft men een positieve leesattitude. De 

verwachting is dat adolescenten met een positieve leesattitude voornemens zijn lid te blijven van de 

bibliotheek, omdat de openbare bibliotheek een middel is (of kan zijn) om die gezochte en 

gewaardeerde leeservaringen te verkrijgen. Adolescenten met een negatieve leeshouding daarentegen 

verwachten weinig positieve en gewaardeerde uitkomsten van lezen, en zullen daarom de bibliotheek 

– als ‘leverancier’ van dergelijke leeservaringen – mogelijk evenmin als waardevol percipiëren. 

 

De vraagstelling van dit onderzoek is daarmee:  

 

1. In welke mate verklaren leesattitude, sociale normen ten aanzien van lezen, self-efficacy en 

(externe) mogelijkheden verschillen in de frequentie waarmee adolescenten fictie lezen? 

2. In welke mate verklaren leesattitude, leesfrequentie en oordelen over de dienstverlening op het 

vlak van recreatief lezen verschillen in het voornemen om lid te blijven van de bibliotheek?  

 

Verschillende woorden in deze probleemstelling, verdienen nadere precisering, om te beginnen met de 

term leesattitude. Wanneer men spreekt over een attitude ten aanzien van gedrag zoals in dit geval 
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lezen, is het van belang om het specifieke gedrag nader te omschrijven, in termen van context, tijd, 

object en reikwijdte (Fishbein & Ajzen, 1975). Met context wordt gedoeld op het kader waarbinnen 

het lezen plaatsvindt, in dit geval niet de schoolse setting maar de vrije tijd. Wanneer adolescenten de 

middelbare school verlaten – en de schoolgerelateerde leesplicht wegvalt - blijft één groep wel lener 

en een andere niet. De verwachting is dat verschillen in het lezen van fictie in de vrije tijd kan 

verklaren waarom de een wel lener blijft na schoolverlaten en het wegvallen van deze leesplicht, en de 

ander niet.  

 Tijd verwijst naar het tijdstip of de duur van het te voorspellen gedrag. Aangezien het doel van 

dit onderzoek is verschillen in leesfrequentie in een langere periode te verklaren – eerder dan een 

verklaring te bieden voor tijdelijke verschijnselen zoals het voornemen om op moment A boek B te 

gaan lezen - ligt aan het leesgedrag in ons onderzoek geen tijdsspecificatie of –beperking ten 

grondslag. De beslissing om lid te blijven van een openbare bibliotheek zal waarschijnlijk niet 

afhangen van de beslissing om op één specifiek moment één specifiek boek te gaan lezen. Uit het 

afhakersonderzoek bleek reeds dat de frequentie waarmee men fictie leent gedurende een (heel) 

voorafgaand jaar in substantiële mate verklaart of men lid blijft of niet.  

 Met object doelen we op het soort boeken, in dit geval fictie eerder dan informatieve boeken. 

De keuze voor fictie wordt gemotiveerd door de bevinding uit het afhakersonderzoek dat het lenen van 

deze boeken - eerder dan het lenen van non-fictie - als lijm lijkt te fungeren die adolescenten bij de 

bibliotheek houdt. Meer uitleg over het verband tussen het lezen van fictie enerzijds en ledenverloop 

bij de bibliotheek anderzijds wordt geboden in hoofdstuk 2. Met reikwijdte wordt gedoeld op het 

gedrag waarop de attitude van invloed is. In dit geval is dat het lezen en niet het lenen, kopen of 

cadeau geven van boeken of ander boekgerelateerd gedrag.  

 

Onder ‘adolescenten’ wordt in dit onderzoek, conform Meeus’ (2002) indeling, verstaan: tieners in de 

klassieke puberteit (12 tot 14 jaar; de periode waarin jongeren veel ruzie hebben met hun ouders) en 

de middenadolescentie (15 tot en met 17 jaar; de periode van de piek van de jeugdcriminaliteit). De 

gekozen leeftijdsgroep kan ook omschreven worden als scholieren van het vmbo, de havo en het vwo. 

De leden van deze doelgroep hebben gemeenschappelijk dat ze de jeugdafdeling – zo blijkt ook uit het 

leengedrag – aan het ontgroeien zijn, maar tegelijkertijd nog niet met beide benen in de 

volwassenafdeling (willen) staan. Voorts hebben de leden ervan gemeenschappelijk dat hun 

leesgedrag nog onder invloed staat van school. Laat adolescenten (18 tot en met 20 jaar, ofwel zij die 

de overstap (gaan) maken van voortgezet onderwijs naar vervolgstudie of werk) zijn alleen bevraagd 

als ze nog voortgezet onderwijs volgen.  

 

In paragraaf 1.7 is aangegeven dat niet alleen kenmerken van adolescenten (zoals hun leesattitude), 

maar ook kenmerken van de bibliotheek (zoals de aansluiting van de dienstverlening op de behoeften 

van adolescenten) een rol kunnen spelen bij het voornemen lid te blijven van de bibliotheek: wanneer 

adolescenten niet tevreden zijn over de dienstverlening kan dit voor hen een reden zijn om hun 
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lidmaatschap van de instelling niet te verlengen. Heidtmann en Schmitt gaven aan dat er redenen 

kunnen zijn voor ontevredenheid onder adolescenten, zoals een te eenzijdige gerichtheid van de 

bibliotheek op schoolgerelateerde informatiebehoeften en het ontbreken van een eigen afdeling voor 

adolescenten, die tussen de wal van de volwassenenafdeling en het schip van de jeugdafdeling 

invallen. In dit onderzoek zal het oordeel over de dienstverlening geconceptualiseerd worden als de 

(door adolescenten) ervaren geschiktheid van de bibliotheek op het gebied van het recreatief lezen van 

fictie. Zowel kenmerken van de persoon (leesattitude) als kenmerken van de bibliotheek (de 

gepercipieerde geschiktheid) betreffen hierbij hetzelfde domein, te weten het lezen van fictie in de 

vrije tijd.    

  

In de onderzoeksvraag komt het construct ‘leesintentie’ niet voor, terwijl in Ajzens theory of planned 

behaviour wel hierover gesproken wordt. De redenen voor deze weglating zijn de volgende. Volgens 

Bamberg, Ajzen en Schmidt (2003) is gedrag in het verleden een zeer goede voorspeller van zowel 

gedragsintenties als toekomstig gedrag, indien de overige componenten van de theory of planned 

behaviour - te weten attitude, sociale norm en waargenomen gedragscontrole – niet met een 

interventie – zoals een intensief leesbevorderingsproject – veranderd worden. Pas wanneer met een 

dergelijk leesbevorderingsproject geprobeerd wordt deze componenten te veranderen, zal gedrag in het 

verleden een deel van zijn voorspellende waarde voor gedragsvoornemens en gedrag in de toekomst 

verliezen. Zoals gesignaleerd is in eerdere paragrafen, werken voortgezet onderwijs en bibliotheken 

nog maar op bescheiden schaal samen als het gaat om het opzetten van dergelijke 

leesbevorderingsprojecten. De aanname is derhalve dat – gezien de schaarste van interventies bij 

scholieren in het voortgezet onderwijs zoals leesbevordering - gedrag in het verleden gehanteerd kan 

worden als een goede voorspeller van gedrag(sintenties) in de toekomst.  

 Een tweede reden betreft de focus op ledenverloop. Ledenverloop bleek in eerdere studies sterk 

verklaard te worden door het aantal geleende jeugdboeken en romans (fictie) tijdens het afgelopen 

jaar. Waarschijnlijk hangt het aantal geleende romans sterk samen met het aantal gelezen boeken; 

leners zullen immers niet snel genegen zijn leengeld te betalen voor het ongelezen retourneren van 

boeken. Aangezien het leesvolume tijdens het afgelopen jaar verklarend kan zijn voor ledenverloop, 

en het doel van deze studie is meer inzicht te krijgen in oorzaken van ledenverloop, is besloten de 

aandacht te richten op (eerdere) leesfrequentie eerder dan (toekomstige) leesvoornemens.  

 

In de hoofdstukken 3 en 4 worden de verschillende onderdelen van de theory of planned behaviour 

uitgebreider besproken. In het volgende hoofdstuk wordt een overzicht van onderzoek naar de relatie 

tussen het lezen van fictie en gebruik van de openbare bibliotheek gegeven.  
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Hoofdstuk 2 De relatie tussen het lenen van fictie en 

bibliotheekgebruik 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onderzoeksvraag: in hoeverre kunnen leesfrequentie en 

leesattitude verschillen in het voornemen om lid te blijven van de bibliotheek verklaren? Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat er zeer weinig theorievorming is over bibliotheekgebruik, in tegenstelling tot 

over leesgedrag (die in hoofdstuk 3 en 4 besproken wordt). Zoals opgemerkt is in de inleiding, heeft 

het zwaartepunt van wetenschappelijk bibliotheekonderzoek gelegen bij ICT-vraagstukken, eerder dan 

bij de gebruik van de bibliotheek. Daarnaast concentreerde veel van het uitgevoerde onderzoek zich op  

wetenschappelijke eerder op dan op openbare bibliotheken.  

In dit hoofdstuk zullen dan ook voornamelijk praktijkonderzoeken besproken worden om 

meer inzicht te krijgen in variabelen die verklarend zijn voor verschillen in afhaakgedrag. In de eerste 

paragraaf staat de vraag centraal welke leeftijdsgroepen en welke lenersgroepen hun lidmaatschap op 

de bibliotheek niet verlengen. De vraag die in de tweede paragraaf behandeld wordt, is: welke redenen 

zijn onderliggend aan bibliotheekbezoek en in welke mate hangen deze samen met het voornemen lid 

te blijven van de bibliotheek? Deze vraag is beantwoord aan de hand van de methodiek van de 

Amerikaanse bibliotheekonderzoeker George d'Elia (1980-1981, 1981). De derde vraag die aan de 

orde komt is of adolescenten de bibliotheek een goed kanaal vinden om leesboeken te verwerven: hoe 

ervaren zij de fitness-for-use van de bibliotheek als het gaat om het verkrijgen van fictie?  

 

2.1 De relatie tussen leeftijd, leengedrag en ledenverloop  

 

In Nederland wordt het bibliotheekgebruik niet alleen onderzocht op basis van enquêtes, maar op basis 

van uitleenscans. Uitleenscans zijn de digitale kassarollen van bibliotheken, die weergeven welke 

lener op welk moment welke titel in welke materiaalsoort (fictie, informatief, tijdschriften et cetera) 

leent. In uitleenscans zijn gegevens van iedere lener opgenomen, zoals leeftijd en geslacht. Deze 

databronnen zijn voor het eerst voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt in het onderzoek van Jaap 

Boter (onder andere 2002), die op basis van uitleengegevens onder andere de marktsegmenten of 

doelgroepen van de bibliotheek – lenersgroepen die overeenkomen in het type materialen dat zij lenen 

en de frequentie waarmee zij dat doen – probeerde te bepalen. Met een dergelijke scan is tevens te 

traceren welke leners zijn afgehaakt en welke zijn gebleven. 

 Op basis van twee uitleenscans van twee middelgrote Brabantse openbare bibliotheken is 

onderzocht wat de relatie is tussen leeftijd en leengedrag enerzijds en afhaakgedrag anderzijds 

(Stalpers, 2001b). Hiervoor is een binair-logistische regressieanalyse gehanteerd. Dit is een statistische 

methode die weergeeft in welke mate een of meer variabelen (in dit geval leeftijd en leenfrequentie), 

het wel of niet uitvoeren van een bepaald gedrag verklaren (in dit geval wel of niet lid blijven van de 

bibliotheek). Deze analysemethode zal ook gebruikt worden in het veldonderzoek dat in hoofdstuk 6 
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gerapporteerd wordt. Het is van belang op te merken dat de relatie tussen leeftijd en afhaken niet 

rechtlijnig is: kinderen en leners ouder dan 40 zijn bijvoorbeeld relatief trouwe leden, terwijl relatief 

veel tieners en twintigers afhaken. Met dit niet-rechtlijnige verband tussen leeftijd en afhaakgedrag is 

rekening gehouden bij het uitvoeren van de analyses. 

 Uit de regressieanalyses bleek dat levensfase en het (weinig of niet) lenen van fictie 

gezamenlijk 23.5% van het afhaakgedrag verklaarden. Wanneer de variabele leenfrequentie van 

informatieve boeken aan de regressieanalyse wordt toegevoegd, stijgt de verklaarde variantie tot 

26.4%. Overige variabelen (zoals geslacht, het lenen van cd's en cd-roms etc.) hadden een te 

verwaarlozen effect. De meeste afhakers bevonden zich onder de groep die vijf of minder fictietitels 

per jaar leende en in de leeftijdsgroep 13 tot 29 jaar. De exacte cijfers staan in de tabellen 2.1 en 2.2. 

 

Tabel 2.1 Percentage afhakers, blijvers en nieuwkomers naar leeftijdsgroep (aantal = 25.169, bron: 

uitleenscans van twee middelgrote bibliotheken).  

 afhaker blijver nieuw lid

12 jaar en jonger  11% 70% 19%

13 tot 14 jaar 17% 70% 13%

15 tot 17 jaar 21% 65% 14%

18 tot 20 jaar 44% 46% 10%

21 tot 29 jaar 27% 51% 22%

30 tot 39 jaar 14% 67% 19%

40 tot 49 jaar 14% 74% 13%

50 tot 59 jaar 13% 75% 13%

60 tot 69 jaar 13% 73% 13%

70 jaar en ouder 15% 74% 11%

Alle leners 17% 67% 16%

  

Onder de volgende leeftijdsgroepen bleek een nettoledenverlies te zijn: 13 tot 14 jaar (-4%), 15 tot 17 

jaar (-7%), 18 tot 20 jaar (-34%) en 21 tot 29 jaar (-5%). Uit de eerder beschreven binairlogistische 

regressieanalyse bleek echter dat de frequentie waarmee fictie geleend wordt een groter deel van de 

verschillen in ledenverloop verklaarde dan leeftijd, hetgeen is weergegeven in tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 De relatie tussen de hoeveelheid fictie die men leent en lid blijven (aantal = 25.169, bron: 

uitleenscans van twee middelgrote bibliotheken). 

 afhaker blijver

Niet-lener van fictie 43% 57%

1 tot 4 geleende fictietitels per jaar 34% 66%

5 tot 10 geleende fictietitels per jaar 20% 80%

11 tot 20 geleende fictietitels per jaar 12% 88%

21 geleende fictietitels of meer 4% 96%

 

Van de veelleners van fictie (meer dan 21 geleende titels per jaar) bleef 96% lid, terwijl van de niet-

leners van fictie slechts iets meer dan de helft lid bleef.     

 

2.2 De relatie tussen gebruikerstype en het voornemen lid te blijven van de bibliotheek 

  

Alhoewel afhaakgedrag niet de belangrijkste variabele was in het onderzoek van de Amerikaanse 

bibliotheekwetenschapper George d'Elia (1980-1981, 1981), bood zijn werk wel inzicht in de 

doelgroepen van de bibliotheek. D'Elia probeerde met statistische methoden homogene clusters van 

behoeften (gebruikerstypen) te vinden, op basis waarvan hij verschillende doelgroepen probeerde te 

onderscheiden. Deze benaderingswijze is gebaseerd op de marketingfilosofie, waarbij men 

doelgroepen vormt op basis van de behoeften die de leden ervan gemeenschappelijk hebben (idem 

Boter, 2002). Op een databestand met gegevens over 1600 bibliotheekbezoekers verkregen uit diverse 

klanttevredenheidsonderzoeken is d'Elias methodiek toegepast (Stalpers, 2002b). Het databestand 

bevatte gegevens over bezoeksredenen, zoals het zoeken van informatie over kunst, gezondheid, 

hobby's, uitgaan, het lenen van romans ter ontspanning en het verkrijgen van informatie voor 

schoolopdrachten. Tevens bevatte dit bestand informatie over het leengedrag van de respondenten. 

Over deze gegevens is een factoranalyse uitgevoerd. Deze analyse wees uit dat er drie typen 

bibliotheekgebruik zijn: 

 

1. Informatie zoeken en streven naar algemene ontwikkeling. Deze factor keert tevens terug in 

vrijetijdsstudies, waar het ‘educationele satisfactie’ (Beard & Ragheb, 1983) genoemd wordt, ofwel 

het zoeken van intellectuele stimulatie gekoppeld aan het streven meer te leren over zichzelf en de 

eigen omgeving. Mensen streven er volgens deze onderzoekers naar hun nieuwsgierigheid te 

bevredigen, nieuwe dingen uit te proberen, en meer te leren over zichzelf, anderen, de samenleving, 

kunst en muziek. Vergelijkbare omschrijvingen worden geboden door Hawes (1978), Pierce (1980) en 

Gunter (1987); tevens keert dit concept terug in Uses & Gratifications onderzoek onder de noemer 

surveillance  (McQuail, 1997).   
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2. Schoolse bezoekreden. Vrijwel alle tieners die in het kader van het klanttevredenheidsonderzoek 

bevraagd waren, noemden als bezoekreden het zoeken van informatie voor school en verkrijgen van 

boeken voor de leeslijst. Tevens bleek uit het klanttevredenheidsonderzoek dat adolescenten de 

bibliotheek met name voor school en veel minder voor leesplezier en (buitenschoolse) 

informatiebehoeften gebruiken. 

 

3. Leesplezier. De factor leesplezier werd gevormd door het antwoord op twee vragen: ‘hoeveel 

romans leent u per jaar?’ en ‘hoe vaak gaat u omwille van leesplezier naar de bibliotheek?’. D’Elia 

vond dat met name de veelleners het meest tevreden waren over de bibliotheek en het meeste belang 

hechtten aan de dienstverlening. Deze bezoekreden werd door adolescenten benedengemiddeld 

genoemd. De veronderstelling is dat dit bezoekmotief overlapt met de hedonistische component van de 

leesattitude. Als men immers van lezen niet verwacht dat het plezierige consequenties oplevert - zoals 

het beleven van avonturen, ervaren van spanning of ontroerd raken door hetgeen de personages 

overkomt – is het onwaarschijnlijk dat men aangeeft dergelijke consequenties op te zoeken door 

bibliotheekgebruik.  

 

Vervolgens is onderzocht in welke mate elke van deze drie variabelen samenhing met factoren als de 

frequentie waarmee men de bibliotheek bezoekt, het belang dat men aan de instelling hecht en het 

voornemen om lid te blijven van de instelling (tabel 2.3). 

 

Tabel 2.3 Correlatie tussen factorscores op de drie factoren – informatie en algemene ontwikkeling, 

school en leesplezier – en bezoekersoordelen, het belang dat gehecht wordt aan de dienstverlening, 

het voornemen lid te blijven van de bibliotheek en bezoekfrequentie (bron: 

klanttevredenheidsonderzoek PBC Noord-Brabant 2002; aantal=1600).   

 oordeel  over 

de 

bibliotheek

waargenomen 

belang van de 

bibliotheek

voornemen 

lid te 

blijven 

bezoekfrequentie

Informatie en algemene 

ontwikkeling 

.01 *.15 .11 *.19

School  -.12 -.02 .00 *.17

Leesplezier  *.24 *.37 *.30 *.30

* = p < .01 

 

De factor leesplezier hing positief samen met een hoge bezoekfrequentie, een positief oordeel over de 

bibliotheek en een sterk belang dat men aan de dienstverlening hecht. Voorts bleek dat deze factor 

positief samenhing met het voornemen lid te blijven van de bibliotheek. Vervolgens is vastgesteld wat 

de relatie is tussen de drie voornaamste bezoekmotieven enerzijds en leeftijd, opleiding en geslacht 

anderzijds.   
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Tabel 2.4  Percentage bibliotheekbezoekers per leeftijdscategorie, geslacht en opleidingsniveau dat 

een bovengemiddelde score (z-waarde >0) op de bezoekmotieven informatie, school en leesplezier 

haalt (bron: klanttevredenheidsonderzoek PBC Noord-Brabant 2002; aantal=1600) 

 Informatie en 

ontwikkeling

School Leesplezier 

Leeftijd 

17 jaar en jonger 32% 68% 19%

18-28  45% 45% 38%

29-39 32% 65% 60%

40-49 52% 52% 64%

50-59 59% 17% 68%

60-69 45% 7% 69%

70 jaar en ouder 27% 0% 59%

Opleiding 

Laag 34% 37% 57%

Midden  44% 48% 55%

Hoog 59% 43% 52%

Geslacht 

Man  47% 33% 40%

Vrouw 43% 46% 60%

 

Tieners maken met name gebruik van de bibliotheek omwille van school – 68% van hen scoort 

bovengemiddeld op de factor school, ofwel 68% heeft een z-score op deze factor die boven de nul ligt 

- maar veel minder dan andere leeftijdsgroepen omwille van informatie en – met name – leesplezier. 

Juist op de factor die positief samenhangt met het voornemen lid te blijven van de bibliotheek, scoren 

tieners laag.  

 

2.3 Fitness-for-use 

 

Een alternatieve verklaring voor het grote ledenverloop onder tieners is dat zij mogelijk in de 

bibliotheek geen geschikt kanaal zien om hun behoeften te vervullen, ofwel de fitness-for-use als zeer 

laag beoordelen. Anders geformuleerd: mogelijk verwachten tieners wel plezierige uitkomsten van 

lezen, maar menen zij dat de bibliotheek – bijvoorbeeld door een te kleine of verouderde collectie – 

deze consequenties niet kan bieden. Een mogelijke verklaring voor het grote ledenverloop onder 

tieners kan daarmee zijn dat op het gebied van leesplezier de dienstverlening aan deze leeftijdsgroep 

kwalitatief onder de maat is, in de zin dat de instelling tieners onvoldoende mogelijkheden biedt om 

dit doel te bereiken. Voor deze verwachting worden verschillende argumenten genoemd.  
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 Zo geeft Heidtmann (1989) aan dat vrijwel geen enkele bibliotheek een driedeling in 

kinderafdeling, tienerafdeling en volwassenenafdeling hanteert, terwijl deze drie leeftijdsgroepen toch 

zeer onderscheiden behoeften en leesvoorkeuren hebben. In de praktijk is er doorgaans slechts een 

tweedeling in jeugd- (lees: kinder-) en volwassenenafdeling, waarbij tieners tussen de wal van de 

eerste en het schip van de tweede in vallen. Tieners voelen zich te oud voor de kinderafdeling, maar 

het is de vraag of zij zich thuis voelen op de volwassenenafdeling. Als boeken voor tieners geplaatst 

zijn op de volwassenafdeling, zijn ze in de talloze rijen voor volwassenen vaak moeilijk terug te 

vinden.  

 Heidtmann stelt als vereisten voor adolescentenbibliotheekwerk dat men de interessen en 

problemen van jongeren meer serieus neemt en een eigen aanbod aan fictie voor deze doelgroep 

schept dan wel uitbreidt. Daarnaast stelt zij voor dat openbare bibliotheken leesbevorderende projecten 

opzetten die appelleren aan de belevingswereld van deze doelgroep. De vertaling van deze eisen in een 

aparte afdeling zou, in haar visie, niet alleen in grote bibliotheken met een ruime huisvesting moeten 

plaatsvinden. Ook in kleinere bibliotheken zou men een aparte afdeling voor tieners moeten scheppen, 

waarin zij voor hun leeftijdsgroep bestemde materialen eenvoudig kunnen terugvinden. Vergelijkbare 

kritiek wordt geformuleerd door Glashoff (1990).  

 Schmitt (1989) vult Heidtmann aan door te stellen dat bibliotheken voor tieners onvoldoende 

aanbod hebben en affectieve leesdoelen – zoals leesplezier – negeren ten gunste van meer 

instrumentele doelen zoals school. De bibliotheek heeft in haar ogen te weinig genres waarvoor tieners 

belangstelling hebben, en als men die wel heeft, zijn die zo onoverzichtelijk opgesteld dat de 

doelgroep deze niet kan terugvinden in het gigantische aanbod. Afgaand op de opmerkingen van beide 

onderzoekers lijkt de fitness-for-use van de bibliotheek voor adolescenten voor verbetering vatbaar, 

waarbij de verbetering de vorm aan kan nemen van een aparte afdeling voor adolescenten met daarin 

een substantieel en goed ontsloten aanbod aan adolescentenromans.   

 

De voorgaande uitleg over fitness-for-use kan de vraag opgeroepen hebben welke verschillen er zijn 

tussen dit construct en de externe component van de waargenomen gedragscontrole. Het antwoord op 

deze vraag is als volgt. De waargenomen externe gedragscontrole betreft in tegenstelling tot fitness-

for-use niet alleen het fictieaanbod van de bibliotheek, maar ook dat van boekhandels en andere 

verwervingskanalen. De gedragscontrole betreft de vraag of men in het algemeen – via het 

boekenaanbod thuis, in de boekhandel, op school, via vrienden of elders – verwacht aan boeken te 

komen die men aansprekend vindt. Fitness-for-use betreft een kwaliteitsoordeel over één 

dienstverlener (Juran, 1988): vinden adolescenten de bibliotheek een goed en geschikt kanaal om hun 

doelen op het gebied van lezen te bereiken? Terwijl de externe component van de waargenomen 

gedragscontrole de beliefs over de omvang en geschiktheid van het boekenaanbod in zijn 

algemeenheid betreft, betreft fitness-for-use een kwaliteitsoordeel over één specifieke aanbieder van 

boeken, te weten de openbare bibliotheek. De verwachting is dan ook dat de variabele fitness-for-use 

effect heeft op het voornemen lid te blijven van de bibliotheek (omdat het een kwaliteitsoordeel over 
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de bibliotheek betreft), terwijl de variabele externe waargenomen gedragscontrole effect heeft op 

leesfrequentie (aangezien die variabele een verwachting of inschatting betreft van de mogelijkheden 

tot lezen). 

 

In dit proefschrift is ervoor gekozen de fitness-for-use van de bibliotheek op het gebied van leesplezier 

centraal te stellen, eerder dan voor een andere maat van kwaliteit te kiezen, zoals LibQual, een 

afgeleide van het ServQual model dat in het algemeen gebruikt wordt om de kwaliteit van 

dienstverlenende instellingen vast te stellen (Cook, 2001). De reden hiervoor is dat één van de twee 

doelen van dit onderzoek is, vast te stellen of er een relatie is tussen het lezen, lenen en plezier beleven 

aan fictie enerzijds en ledenverloop anderzijds. Het doel van dit onderzoek is niet een uitvoerige 

beschrijving te geven van alle facetten van de kwaliteit van de bibliothecaire dienstverlening op alle 

domeinen waar de openbare bibliotheek actief. De probleemstelling van dit onderzoek beperkt zich tot 

het lezen van fictie en leesplezier, en daarmee de leesfunctie van de bibliotheek; andere functies en 

variabelen (zoals het oordeel over het personeel et cetera) vallen daarmee buiten het domein van dit 

onderzoek.  

 

2.4 Samenvattende conclusies  

 

Klantentrouw aan de bibliotheek blijkt sterk gerelateerd te zijn aan lezen en leesplezier. Zij die 

frequent fictie lezen en omwille van leesplezier naar de bibliotheek komen, hechten meer belang aan 

de bibliotheek dan anderen doen, zijn vaker voornemens lid te blijven van de bibliotheek en blijven 

ook daadwerkelijk vaker lid. Voorts geven ze hogere rapportcijfers voor de bibliotheek. Het lezen van 

fictie en leesplezier lijkt daarmee als lijm te fungeren die bibliotheekgebruikers aan de openbare 

bibliotheek hecht.  

 

Tieners scoren zeer laag op de factor leesplezier en blijken minder fictie te lenen dan andere 

leeftijdsgroepen, terwijl juist leesplezier lijkt hoog samen te hangen met het voornemen lid te blijven 

van de bibliotheek. Van de tieners in de leeftijd van 14 tot 17 jaar haakt dan ook meer dan 20% af als 

lener. Van de leeftijdsgroep 18 tot en met 20 jaar is dat zelfs 44%. De veronderstelling is dat zij die 

plezierige uitkomsten verwachten van het lezen van fictie - ofwel een positieve leesattitude hebben - 

ook hoog scoren op de factor leesplezier zoals beschreven in paragraaf 2.2. Anders gezegd: 

bibliotheekgebruik kan leiden tot het verkrijgen van precies die consequenties die nagestreefd worden 

door mensen met een positieve leesattitude.  

 

In dit proefschrift wordt verondersteld dat niet alleen kenmerken van de persoon zoals leesattitude een 

rol spelen bij het voornemen lid te blijven van de bibliotheek, maar ook kenmerken van de bibliotheek, 

te weten fitness-for-use op het gebied van lezen. Verschillende bibliotheekonderzoekers 

veronderstellen dat de fitness-for-use van de bibliotheek op het gebied van lezen - als het gaat om de 



groep adolescenten - laag is, aangezien bibliotheken de meeste bibliotheken geen aparte afdeling 

hebben voor deze leeftijdsgroep en leesmateriaal voor deze groep doorgaans schaars of slecht 

ontsloten is.  

 

In een figuur zien de veronderstelde relaties er als volgt uit: 
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Figuur 2.1 Relatie tussen het lezen, lenen en waarderen van fictie enerzijds en fitness-for-use enerzijds 

en het voornemen lid te blijven van de bibliotheek anderzijds. 

 

De verwachting is dat leesattitude niet alleen leesintentie en daarmee ook leesfrequentie bepaalt, maar 

ook een directe invloed heeft op het voornemen lid te blijven van de bibliotheek. Een argument voor 

deze veronderstelling is dat de attitude positiever kan zijn dan het gedrag: men kan lezen leuk vinden, 

maar door overmacht (schoolonderzoeken, eindexamens et cetera) er niet toe komen ook 

daadwerkelijk (zo veel) te gaan lezen.  
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Hoofdstuk 3 Verschillende opvattingen over leesattitude  
 

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat Ajzens theory of planned behaviour gehanteerd zal worden om 

eerdere bevindingen uit onderzoeken naar leesgedrag theoretisch onderdak te bieden. De variabelen 

leesattitude en leesfrequentie worden vervolgens gebruikt om verschillen in het voornemen om lid te 

blijven van de bibliotheek te voorspellen. In de inleiding is reeds kort omschreven wat een attitude is, 

te weten een stabiele evaluatieve houding ten aanzien van lezen, die gevormd is door directe (eigen) 

en indirecte (door anderen bepaalde) ervaringen en verwachte consequenties van het lezen van fictie in 

de vrije tijd.  

 

In de meeste elementen van de in hoofdstuk 1 geboden definitie van leesattitude zullen de 

verschillende theoretici zich waarschijnlijk kunnen herkennen. Desalniettemin is het begrip 

leesattitude op verschillende manieren geconceptualiseerd. Dit gebrek aan overeenstemming in de 

attitudeleer wordt besproken door Chaiken & Stangor (1987); ondanks de populariteit van het 

attitudeconstruct in de sociale psychologie is er weinig consensus over de uitwerking ervan, onder 

andere als het gaat om het aantal dimensies dat een attitude kent en welke variabelen – zoals affect en 

cognitie - er een onderdeel van vormen.  

 

Dit gebrek aan consensus betreft met name de variabelen cognitie (verstand), affect (gevoel) en 

conatie (gedragsintenties). Over de verhouding tussen deze drie variabelen – affect, cognitie en 

gedragsintenties – heeft men zeer verschillende opvattingen, evenals over de invulling ervan. 

Theoretici zijn het er over eens dat verstand, gevoel en gedragsintenties alle met het begrip attitude te 

maken hebben, maar zij verschillen van mening welke van deze drie fenomenen onderdeel uitmaken 

van attitude. Voorts worden diverse relaties tussen conatie, cognitie en affect voorgesteld, maar 

worden deze relaties niet altijd uitgelegd en beargumenteerd.   

 

In het volgende zullen de vier voornaamste stromingen binnen het leesattitudeonderzoek besproken 

worden. Hierbij is een inperking gemaakt tot alleen die theoretici die een definitie van leesattitude 

gaven in hun artikelen. In de eerste richting stelt men dat attitude een amalgaam is van cognitie, affect 

en conatie (Mathewson, 1994). In de tweede richting wordt attitude gelijkgesteld aan affect 

(McKenna, 1994). Volgens Ahtola (1983) bestaan attitudes uit zowel een hedonistische 

(pleziergerichte) component die met name affectief van aard is als een meer utilitaire (nutsgerichte) 

component die eerder cognitief van aard is. In de vierde richting wordt het accent gelegd op de 

cognitieve en affectieve consequenties ofwel uitkomsten van het lezen (Stokmans, 1999) eerder dan op 

het evaluatieve karakter van attitude.  
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Deze theoretici geven verschillende antwoorden op de volgende vijf vragen: 

- Welke variabelen zijn tot het attitudeconstruct te rekenen: cognitie, affect en / of conatie?  

- Bestaan er causale relaties tussen deze constructen en zo ja, welke? 

- Door welke variabelen wordt de attitude zelf bepaald, en welke andere determinanten van 

leesgedrag onderscheiden de verschillende onderzoekers?  

- Beschouwt men attitude als een globale evaluatieve houding of als een set van beliefs over 

verwachte consequenties die eraan ten grondslag ligt? Onderzoekers zoals Stokmans 

operationaliseren attitudes in termen van beliefs over verwachte uitkomsten van lezen 

(ontspannen, spanning beleven en kennis opdoen), terwijl onderzoekers als McKenna attitudes 

eerder meten als een globale positieve of negatieve houding (men vindt lezen leuk of juist 

vervelend).   

- Wat verstaat men onder ‘lezen’ in termen van tijd, reikwijdte, object en context?  

 

In de volgende paragrafen zullen de antwoorden van de theoretici op deze vragen geschetst worden.  

 

3.1  Mathewsons tripartite-opvatting  

 

In de tripartite-opvatting, onder anderen uitgewerkt door Mathewson (1994) wordt de leesattitude 

gezien als een amalgaam van affect, cognitie en conatie, die elkaar wederzijds beïnvloeden. Het 

voornemen om een specifieke titel te gaan lezen of te blijven lezen is in zijn visie gebaseerd op de 

gevoelens ten aanzien van lezen (affect), de opinies en ideeën over lezen (cognitie) en de 

actiebereidheid om het lezen vol te houden of te beginnen (conatie). Deze drie vormen samen de 

attitude en worden dan ook geacht onderling sterk samen te hangen.  

 

Mathewson hanteert een andere invulling van het begrip lezen dan in het inleidende hoofdstuk van dit 

proefschrift gehanteerd wordt. In zijn omschrijving kan lezen zowel fictie als non-fictie betreffen 

(object), in zowel een schoolse als een vrijetijds setting (context), en gaat het niet om leesfrequentie 

over een langere periode maar om individuele leeshandelingen (tijd). Mathewson stelt in zijn 

onderzoek dan ook leesprocessen eerder dan leesfrequentie centraal. Derhalve bespreekt hij ook het 

construct ‘stemming’: bij de beslissing om op een bepaald moment een specifiek boek te gaan lezen en 

het leesproces vervolgens vol te houden, speelt stemming een rol. Past een boek bij de stemming die 

men op een bepaald moment heeft? Tellegen (1987) spreekt in dit kader over stemmingsregulatie: men 

kan een boek lezen om een negatieve stemming (zoals verveling) te vermijden, dan wel om een 

positieve stemming op te roepen. Van der Bolt (2000) geeft aan dat zeer intense emoties (zoals 

boosheid) concentratie op het gelezene kunnen bemoeilijken; sommige emoties zijn zo sterk dat ze 

aandacht van het te lezen boek afleiden, eerder dan dat ze door deze aandacht voor het gelezene 

gereguleerd kunnen worden.  
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Mathewson stelt dat attitudes (ten aanzien van individuele boektitels) beïnvloed kunnen worden door 

drie soorten variabelen, te weten psychologische constructen van hogere orde, persoonlijke 

communicatie en de uitkomsten van lezen. Elk van deze drie typen variabelen zal in het vervolg 

besproken worden. Psychologische constructen van hogere orde omvatten persoonlijke doelen 

(uitkomsten die zeer gewenst zijn, zoals een goede taalvaardigheid), waarden (zoals het nastreven van 

een goede algemene ontwikkeling) en zelfbeeld (conceptualisaties en evaluaties van zichzelf). 

Attitudes die op deze psychologische constructen van hogere orde gebaseerd zijn, hebben doorgaans 

ook een stabiel karakter. Zo geeft Mathewson aan dat stabiele genrevoorkeuren (een voorkeur hebben 

voor avonturenverhalen) of voorkeuren voor bepaalde informatieve thema’s (alles willen weten en 

doorlezen over bijvoorbeeld favoriete politici) door deze constructen bepaald kunnen zijn. Attitudes 

(ten aanzien van titels) die daarentegen niet van deze hogere-ordeconstructen zijn afgeleid, maar 

eerder gebaseerd zijn op perifere cues (zoals een mooie omslag of een goed klinkende titel), hebben 

daarentegen een minder stabiel karakter. 

 Mathewson geeft aan dat meer onderzoek nodig is om vast te stellen in welke mate waarden, 

zelfbeeld en doelen van invloed zijn op attitudes. Aanvullend kan de vraag gesteld worden welke 

waarden, welke componenten van het zelfbeeld en welke doelen van invloed zijn op leesattitudes. 

Mathewson is hier niet expliciet over. Mogelijk lezen adolescenten graag boeken over personages van 

wie zij vinden dat die op hen lijken of die zijn zoals zij graag zouden zijn (zelfbeeld), die hun waarden 

delen (waarden) en boeken die ontspanning en avontuur bieden (doelen). Uitsluitsel hierover ontbreekt 

vooralsnog. 

 

Leeservaringen hebben in Mathewsons model een (recursief) effect op de leeshouding, als de 

(dis)satisfactie over de ideeën en gevoelens die door lezen wordt verkregen voldoende sterk en 

representatief is. Positieve attitudes ten opzichte van lezen leiden vervolgens tot leesgedrag, zolang 

men tevreden blijft over de uitkomsten van het lezen. Negatieve leeservaringen kunnen leiden tot het 

stoppen met lezen en ontwikkelen van een negatieve attitude ten opzichte van het lezen van het 

betreffende boek. Mathewson neemt in zijn model ook de variabele persuasieve communicatie op, als 

bepaler van attitude. Hieronder verstaat hij reclame en promotie voor het lezen door uitgevers, 

boekhandelaren en andere partijen.  

  

In Mathewsons model is attitude, zoals opgemerkt, niet de enige bepalende factor bij de intentie om te 

gaan lezen; ook de emotionele staat ofwel de stemming van de lezer en externe motivationele factoren, 

zoals sociale normen, spelen hierbij een rol. De emotionele staat geeft aan of iemand ‘in de stemming’ 

is om te gaan lezen. Emoties kunnen het leesproces ondersteunen wanneer er een overlap is tussen de 

emoties die een lezer ervaart en de emoties die een gelezen tekst oproept. Voorts kan een lezer, zoals 

opgemerkt, een boek gaan lezen om een negatieve stemming te vermijden of verbeteren, dan wel een 

positieve stemming op te zoeken of versterken.  



 Onder externe motivationele factoren verstaat hij buiten de persoon gelegen factoren zoals 

sociale normen of schoolopdrachten die de beslissing om te gaan lezen beïnvloeden, ofwel 

verwachtingen die anderen stellen aan een persoon zijn of haar gedrag. Het voornaamste verschil 

tussen de eerder genoemde persuasieve communicatie en deze externe motivationale factoren is – 

volgens Mathewson – dat de eerste een direct effect heeft op attitude terwijl de tweede een direct 

effect hebben op gedragsintentie. Sociale normen en andere externe motivationele factoren bepalen 

dus gedragsintenties onafhankelijk (en mogelijk zelfs in weerwil van) de attitude, terwijl persuasieve 

communicatie (zoals lovend spreken over boeken en lezen) wel verondersteld wordt de attitude te 

bepalen. Een voorbeeld van het eerste is een leesopdracht voor school die iedere leerling geacht wordt 

uit te voeren. Een voorbeeld van het tweede is een gloedvol betoog van een docent voor een specifieke 

boektitel, waarvan hij of zij hoopt dat leerlingen het gaan lezen.  

 

In een figuur ziet er Mathewensons model als volgt uit.  
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Figuur 3.1: Mathewsons tripartite opvatting van leesattitude (1994). 

 

Een belangrijke bijdrage van Mathewson aan de theorievorming over leesattitudes betreft zijn 

opmerkingen over de uitkomsten van het leesproces. Hij stelt dat lezen resulteert in gevoelens en 

ideeën die de interne emotionele staat kunnen beïnvloeden en – wanneer deze als voldoende sterk en 

representatief gezien worden – tevens ook de gevoelens en cognities (beliefs) die onderdeel zijn van de 

leesattitude. Alhoewel Mathewson uitspraken doet over de attitude ten aanzien van het lezen van één 

specifieke titel op één specifiek moment - eerder dan het lezen van meerdere titels gedurende een 

langere periode – geeft McKenna (1994) aan dat Mathewsons model eveneens toepasbaar is in de 
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laatstgenoemde situatie. McKenna merkt op dat de feedback loop van leeservaringen (gevoelens en 

ideeën) naar leesattitude, kan verklaren hoe attitudes gevormd worden tijdens een langere periode.  

Teleurstellingen over verkregen ideeën, gevoelens of een amalgaam van beide, kunnen leesattitudes 

(niet alleen ten aanzien van één specifieke titel, maar ook ten aanzien van lezen in het algemeen) in 

negatieve zin bepalen, wanneer ze als representatief voor lezen in het algemeen gezien worden. 

Anders gezegd, leesattitude bepaalt niet alleen leesgedrag, maar de uitkomsten van het leesgedrag – 

leeservaringen - kunnen ook invloed hebben op de attitude. Bijvoorbeeld wanneer men voor de 

zoveelste keer frustratie ervaart bij een poging een verhaal te begrijpen, kan dit leiden tot een 

negatieve leesattitude.   

 

McKenna, Kear & Ellsworth (1995) signaleerden enkele zwakten in Mathewsons model, onder andere 

met betrekking tot de opname van de gedrags(intentie)component in het attitudeconstruct. Door 

conatie op te nemen als onderdeel van attitude, is het problematisch om empirisch vast te stellen in 

hoeverre leesattitude leesintentie verklaart. De onafhankelijke variabele leesattitude raakt daardoor 

immers met de afhankelijke variabele leesintentie verweven. Bij empirisch onderzoek op basis van 

Mathewsons model (Van Schooten & De Glopper, 2002) werd dan ook de conatieve component 

beschouwd als een gevolg in plaats van een onderdeel van leesattitude. Van Schooten en De Glopper 

conceptualiseerden conatie hierbij als gedragsintentie.  

 Een tweede probleem betreft het gegeven dat Mathewson geen uitspraken doet over de invloed 

van leesvaardigheid of het beschikbare boekenaanbod op leesattitude en leesgedrag, terwijl deze 

variabelen volgens Pieks overzichtstudie en Ajzens theorie wel invloed kunnen hebben op gedrag 

en/of attitude. Hij noemt externe motivatoren (zoals beloningen, schoolopdrachten en sociale normen), 

maar spreekt niet over interne beperkingen, zoals een te geringe leesvaardigheid om echt van een boek 

te kunnen genieten.   

 

3.2 McKenna: Attitude als globale affectieve houding 

 

McKenna (1994) omschrijft attitude als een louter affectieve houding ten opzichte van lezen, onder de 

assumptie dat het ervaren van positieve gevoelens tijdens het lezen leidt tot veel lezen. Zijn opvatting 

vormt een reactie op de in zijn ogen zeer koude rationele benadering van leesgedrag in eerder 

leesonderzoek, waarbij de aandacht vrijwel volledig lag op technische aspecten van het lezen, en 

gevoelens en plezier een marginale rol toebedeeld of zelfs verzwegen werden. Hij omschrijft 

leesattitude als een systeem van gevoelens ten opzichte van lezen, gebaseerd op verwachtingen over 

de uitkomsten van lezen, dat ertoe leidt dat iemand een leessituatie mijdt of juist opzoekt. Deze 

globale houding wordt gedurende een langere tijd gevormd en is redelijk resistent tegen verandering. 

De cognitieve verwachtingen ofwel beliefs waarop deze houding gebaseerd is, vormen de 

antecedenten van attitude, maar zijn er geen onderdeel van.  
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 Terwijl Mathewson stelt dat attitude gevormd wordt door affect, cognitie en conatie, is het 

McKennas opvatting dat een attitude uitsluitend affectief van aard is, gevormd wordt op basis van 

verwachtingen (cognitie) en leidt tot gedragsvoornemens (ofwel conatie). In McKennas opvatting 

wordt het gevoelssysteem (affect) ten opzichte van lezen voorafgegaan en bepaald door beliefs over 

lezen, ofwel de gedachten, kennis en opinies die iemand heeft over lezen. Deze (cognitieve) beliefs 

maken in zijn opvatting geen deel uit van de leesattitude zelf, maar zijn er antecedent van. De 

belangrijkste factoren die attitudes veranderen zijn: de beliefs over de uitkomsten of consequenties van 

lezen (bijvoorbeeld verwachtingen over de mate waarin lezen plezier of rust brengt) en beliefs over de 

oordelen van anderen ten aanzien van lezen (sociale norm, ofwel de mate waarin belangrijke personen 

in iemands omgeving het lezen stimuleren of afkeuren). Hij geeft aan dat de verwachtingen over de 

uitkomsten van lezen bepaald worden door eerdere leeservaringen. Deze factoren bepalen de 

ontwikkeling van leesattitude gedurende een langere periode. 

 

McKenna hanteert een andere invulling van het begrip lezen dan Mathewson. Het gaat in zijn definitie 

niet om individuele leeshandelingen, maar om lezen in het algemeen over een langere periode (tijd), 

waarbij hij een onderscheid maakt naar lezen voor school en lezen in de vrije tijd (context). Hij maakt 

echter geen onderscheid tussen fictie en non-fictie, of tussen het lezen van boeken en tijdschriften 

(object). 

 

Bij de vorming van zijn model heeft McKenna zich georiënteerd op Fishbein & Ajzens theory of 

planned behaviour (1975), waarbij gedragsintenties bepaald worden door sociale normen en attitudes. 

Sociale normen in dat model zijn gebaseerd op beliefs over de verwachtingen van anderen; attitudes 

op de beliefs over de consequenties en uitkomsten van lezen. Beliefs over de verwachtingen van 

anderen kunnen de eigen attitude bepalen. Andersom kan een individu pogen de verwachtingen van 

anderen ten aanzien van leesgedrag te beïnvloeden, door bijvoorbeeld boeken aan te raden of boeken 

als cadeau te geven.  

  

Een van de belangrijkste winstpunten van McKennas onderzoek is dat zijn studies inzicht hebben 

geboden in de relatie tussen leesvaardigheid en leesattitude. Uit zijn studie onder meer dan 18.000 

kinderen op 230 scholen bleek dat de gesignaleerde daling van leesattitude over de jaren heen 

grotendeels samenhangt met leesvaardigheid. Met name zwakkere lezers verliezen hun plezier in lezen 

door een opeenstapeling van frustraties en onplezierige leeservaringen, terwijl goede lezers een meer 

constante leesattitude lijken te hebben. Een recursief en cumulatief proces van teleurstellende 

ervaringen heeft bij zwakke lezers tot het belief geleid dat lezen te moeilijk is en daarmee niet kan 

resulteren in leesplezier. Hij geeft dan ook aan dat het belangrijk voor het bevorderen van de 

leeshouding is om leerlingen succesvolle leeservaringen te bieden. Een tweede winstpunt is de 

explicitering van de invloed van anderen op het eigen leesgedrag. McKenna geeft aan dat sociale 



normen niet alleen invloed hebben op gedrag, maar ook op de eigen houding, hetgeen in lijn is met 

Oskamps (1991) uitgangspunt dat het merendeel van onze attitudes bepaald is door ouders.   

 

McKennas model ziet er als volgt uit: 
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Figuur 3.2 Attitude als globale affectieve staat volgens McKenna (1994).  

 

De variabelen decodeerprocessen, cognitieve staat en tekstrepresentatie betreffen het verwerken en 

toekennen van betekenis aan een tekst. In de metacognitieve staat wordt bewaakt of die weergave van 

de betekenis van de tekst voldoet aan de doelen die een lezer zich gesteld heeft. Wanneer een lezer 

herhaaldelijk zijn doelen niet bereikt (zoals het begrijpen en leren van een tekstpassage om te kunnen 

vertellen waar deze over gaat), kunnen deze teleurstellingen leiden tot een verslechtering van de 

attitude. De variabelen decodeerprocessen en cognitieve staat zullen in dit proefschrift verder geen rol 

spelen, aangezien ze eerder tekstverwerkingsprocessen dan leesfrequentie betreffen en daarmee buiten 

het domein van dit onderzoek vallen.  De variabele metacognitieve staat zal een rol spelen in zoverre 

deze het construct self-efficacy (dat in het volgende hoofdstuk nader beschreven wordt) raakt. 

Herhaaldelijk geregistreerde frustratie en geregistreerd onbegrip kunnen samenhangen met een geringe 

self-efficacy.  
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Mathewsons theorie bood inzicht in de vorming van leesattitudes: leesattitudes worden gevormd door 

leeservaringen wanneer deze persoonlijke doelen raken en als representatief gezien worden voor lezen. 

McKennas onderzoek bood inzicht in de relatie tussen leesvaardigheid en leesattitude: met name 

zwakkere lezers komen steeds meer afwijzend tegenover lezen te staan. Net als Mathewson legt hij 

ook een verband tussen de uitkomsten van lezen - die door minder vaardige lezers doorgaans als 

minder positief of plezierig beoordeeld worden – en leesattitude.  

 Ondanks deze kenniswinst, is er op het model van McKenna door verschillende wetenschappers 

kritiek geformuleerd. Zo zien Lewis & Teale (1980, 1982) de reductie van het attitudeconstruct tot 

louter een globaal affectief oordeel als een te eenvoudige weergave van een complex psychologisch 

construct, waardoor belangrijke informatie over de leeshouding van een persoon buiten beeld blijft. 

Vergelijkbare kritiek formuleert Wigfield (1997) die stelt dat de reductie van leesplezier en leesaffect 

tot een eendimensionaal construct dat alleen negatief of positief als polen heeft, een te beperkte 

weergave is van de affectieve factoren die het lezen bepalen.  

 In tegenstelling tot onderzoekers zoals Wigfield en Lewis & Teale laat McKenna in het midden 

wat de inhoud is van de beliefs die de attitude bepalen. Heeft men een positieve gevoelsstaat ten 

aanzien van lezen, omdat men er geen frustratie van verwacht of juist omdat men van het lezen van 

fictie kleurrijke fantasieën verwacht? Op dergelijke vragen geeft McKenna amper antwoord, 

aangezien hij in zijn veldstudies alleen de richting van het affect (positief of negatief) bevraagt, maar 

niet de inhoud van de beliefs die er aan ten grondslag liggen.    

 Alhoewel het duidelijk is dat affect een grote rol speelt bij leesgedrag (Van der Bolt, 2000), 

heeft McKennas benadering als tweede nadeel dat niet alle consequenties van lezen affectief zijn, 

maar dat deze ook een rationeel karakter kunnen hebben. Lezen kan immers leiden tot 

kennisvermeerdering en toegenomen inzicht in zichzelf (Tellegen, 1987). Evenmin verklaart 

McKennas opvatting dat mensen ambivalente attitudes kunnen hebben (Olson & Zanna, 1993), 

waarbij gevoel en verstand niet in dezelfde richting wijzen of beliefs met elkaar in tegenspraak zijn. 

Men kan lezen bijvoorbeeld in verstandelijk opzicht zeer waarderen en het nuttig vinden (positief), en 

het tegelijkertijd saai en vervelend vinden (negatief).  

 McKenna geeft aan dat leesvaardigheid samenhangt met attitude. Hij blijft impliciet over de 

vraag hoe leesvaardigheid zich conceptueel gezien verhoudt tot attitude. Is vaardigheid een 

determinant van attitudes of een onderdeel ervan? Alhoewel hij in zijn veldstudie suggereert dat er een 

sterk verband is tussen leesvaardigheid en leesattitude, keert dit verband niet terug in zijn model.  

 

Een andere vraag die McKennas theorie oproept, is hoe cognities (beliefs) affect (gevoelens en 

emoties) kunnen bepalen. Hij stelt dat er een causale relatie bestaat tussen beide concepten, maar 

beargumenteert niet waarom hij een dergelijke relatie veronderstelt en wat beide constructen precies 

inhouden. Epstein (2002) suggereert in zijn theorievorming dat het tegenovergestelde namelijk ook 

mogelijk is: affect kan bepalen welke informatie waargenomen en verwerkt wordt. Evenmin geeft 
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McKenna aan welke typen beliefs affect kunnen bepalen. Deze onduidelijkheid lijkt de achilleshiel 

van zijn model te zijn: door onvoldoende te beschrijven wat affect en cognitie zijn en op welke wijze 

en waarom cognitie leidt tot affect, roept de gesuggereerde relatie meer vragen op dan dat zij 

beantwoordt.   

 

3.3 Ahtola: Attitude als tweedimensionaal construct  

 

De theorievorming van Ahtola (1983) over het attitudeconstruct betreft niet specifiek vrijetijdslezen 

maar eerder zogenaamde ‘hedonistische consumptie’ in het algemeen. In tegenstelling tot Mathewson 

en McKenna heeft Ahtola geen ‘lees’achtergrond, maar een economisch-psychologische achtergrond. 

Onder hedonistische consumptie wordt verstaan consumptie die niet gericht is op het bereiken van 

instrumentele of utilitaire doelen (zoals het oplossen van een praktisch probleem), maar eerder op de 

consumptiebeleving zelf en de affectieve gratificatie die deze kan opleveren (idem Hirschman & 

Holbrook, 1982). Bij het bezoeken van een film, lezen van een roman in de vrije tijd of beluisteren van 

muziek staan esthetisch genoegen, emotionele respons, dagdromen – ofwel ‘fantasies, feelings en fun’ 

– centraal, eerder dan praktisch nut.   

Dit geanticipeerd plezier is – bij het bezoeken van een toneelvoorstelling, bekijken van een 

film of lezen van een roman in de vrije tijd – belangrijker dan praktisch nut. Terwijl utilitaire 

producten aangeschaft worden omwille van de praktische gevolgen die gebruik ervan oplevert 

(wasmiddel verwijdert vuil, schoonmaakazijn verwijdert kalkaanslag, et cetera) worden hedonistische 

producten geconsumeerd omwille van de plezierige ervaringen die ze opleveren (goede muziek 

bezorgt een toehoorder kippenvel, een ontroerende film bezorgt de toeschouwer een brok in zijn keel 

en een spannend leesboek kan de lezer helemaal doen opgaan in een avontuur en alles om zich heen 

doen vergeten).  

Omdat de consumptiebeleving – experience –  centraal staat, wordt deze onderzoeksrichting 

ook wel de experiental view (Holbrook & Hirschman, 1982) genoemd. Deze gaat ervan uit dat 

consumenten bij hedonistische consumptie zich andere taken stellen dan bij utilitaire, op een andere 

manier informatie zoeken, leren en andere consequenties nastreven. Schematisch weergegeven zijn de 

verschillen tussen beide vormen van consumptie als volgt:  
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 Hedonistische consumptie Utilitaire consumptie   

Gestelde taken  genieten van een ervaring oplossen van een probleem 

Zoeken van informatie exploratie en afgaan op symbolische 

productkenmerken 

gericht zoeken en tastbare 

productkenmerken vergelijken 

Leren  emotioneel en associatief rationeel en analytisch 

Gewenste uitkomsten  plezier en stimulatie (‘fantasies, 

feelings and fun’); gericht op 

ervaringen 

functionele resultaten; gericht op 

oplossing van een probleem 

 

Net zoals McKenna (1994) met zijn geschriften aandacht wilde vragen voor de rol van affect in lezen 

in reactie op de louter technische benadering van het leesproces, vormt de introductie van het begrip 

hedonistische consumptie een reactie van de onderzoekers Holbrook & Hirschman (1982) op de tot 

dan toe dominante, zeer verstandelijke, nutsgerichte visie op consumentenbeslissingsgedrag.  

 Toegepast op boeken betekent de experiental view, dat mensen niet alleen lezen om kennis op 

te doen of nieuwe woorden te leren, maar om te dagdromen, fantaseren en avonturen te beleven. Als 

mensen een roman kopen hoeven ze hiermee niet alleen instrumentele doelen na te streven (een 

voldoende halen voor het vak Nederlands, meer te weten komen over een bepaald vraagstuk), maar 

kunnen ze ook een plezierige ervaring wensen te verkrijgen. Bij het zoeken van informatie over 

boeken gaan ze niet gericht op zoek en vergelijken ze nauwelijks tastbare producteigenschappen (zoals 

de kwaliteit van het papier en bindwerk), maar letten eerder op symbolische eigenschappen (een 

afbeelding op de omslag kan verwijzen naar een bepaald type leeservaring). Lezers streven met hun 

leesgedrag niet alleen functionele resultaten na (‘ik wil wijzer worden van boeken’),  maar ook 

hedonistische (‘ik wil in mijn fantasie spannende avonturen beleven’).  

 

Ahtola gaf aan dat wanneer er twee geheel verschillende typen consumptieconsequenties (hedonistisch 

versus utilitair) zijn, het eveneens mogelijk is dat attitudes ten aanzien van die consumptie (in ons 

geval het lezen van fictie) uit twee componenten bestaan. Bij de hedonistische component staan 

geanticipeerd plezier en affectieve predisposities centraal; bij de utilitaire het nut en de functionele 

waarde van een gedrag. Eenvoudig uitgedrukt kan men een positieve attitude hebben omdat men een 

bepaalde vorm van gedrag nuttig vindt, of omdat men dit gedrag plezierig vindt, of beide. In een 

figuur werkt hij dit als volgt uit: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedonistisch  

aspect 

 

Utilitair  

aspect 
Algemeen 

evaluatief  
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Figuur 3.3: attitude als tweedimensionaal construct volgens Ahtola (1983).  

 

In zijn visie bepalen zowel het nutsgerichte, utilitaire aspect als het meer affectieve, hedonistische 

aspect samen de totale evaluatieve houding. Om de nutscomponent te operationaliseren gebruikt hij 

termen als nuttig, verstandig en waardevol; voor de pleziercomponent termen als leuk, saai, vervelend 

en plezierig. Vertaald naar lezen verwijst de hedonistische component naar de mate waarin men lezen 

plezierig vindt en het lezen van boeken resulteert in een beleving die als gratificerend gezien wordt. 

De utilitaire component verwijst naar de mate waarin lezen kan bijdragen aan instrumentele doelen, 

zoals vergroting van iemands woordenschat, het verbeteren van de eigen taalvaardigheid en daarmee 

het maken van een grotere kans op een voldoendes op school.  

 

Het onderscheid tussen hedonistisch en utilitair kent enkele parallellen met Saskia Tellegens 

onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke leesmotivatie (idem Wigfield, 1997). Onder het tweede 

verstaat zij (2002, pag. 61): “... als lezen gebruikt wordt als middel om een buiten de leeshandeling 

gelegen doel te bereiken. Dat doel kan zijn het verkrijgen van kennis of informatie of het verwerven 

van persoonlijk prestige.” Intrinsieke motivatie omschrijft zij als: “de nagestreefde voldoening die 

gelegen is in de leeshandeling zelf. Het gaat hier om een vorm van leesvoldoening die ertoe moet 

leiden dat de stemming van de lezer op enigerlei wijze beïnvloed wordt: hetzij in stand gehouden 

wordt, hetzij gewijzigd in een gewenste richting.” Zij geeft aan dat intrinsieke motivatie – die doelen 

als spanning, opwinding, verlichting van verveling of afleiding kan omvatten – niet beperkt hoeft te 

zijn tot het lezen van fictie; het kan eveneens individuen aansturen om bijvoorbeeld naar de film te 

gaan of muziek te beluisteren. Bij intrinsieke motivatie – net als bij hedonistische consumptie – staat 

de consumptiebeleving centraal, terwijl bij extrinsieke motivatie – evenals bij utilitaire consumptie – 

eerder de praktische uitkomst van consumptie (zoals kennisvergroting) van belang is.  
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Terwijl Mathewson en McKenna het belang van eerdere leeservaringen en leesvaardigheid 

benadrukten in hun studies, is Ahtolas bijdrage aan de theorievorming over (lees)attitudes gelegen in 

het onderscheid tussen de utilitaire (nutsgerichte en verstandelijke) en hedonistische (pleziergerichte 

en affectieve) componenten van attitudes. In het vervolg van dit proefschrift zal dan ook de term 

hedonistisch gehanteerd worden voor de affectieve en pleziergerichte component van leesattitude en 

utilitair voor de nutsgerichte en verstandelijke component.  

 

3.4 Stokmans: Attitude als verwachte consequenties 

 

Stokmans (1999) omschrijft attitude als een geleerde en stabiele predispositie, die het residu is van 

ervaringen en richting geeft aan gedrag. Deze ervaringen kunnen direct zijn (de eigen leeservaringen) 

of indirect (uitspraken van betekenisvolle anderen over lezen). Zij omschrijft attitude als een expected-

value model, dat aangeeft wat de verwachte waardering zal zijn voor een activiteit. Volgens deze 

opvatting is een attitude gebaseerd op opinies over de bijdrage van dat gedrag voor het bereiken van 

individuele doelen.  

 

Zij specificeert lezen in termen van object (fictie en niet non-fictie boeken of tijdschriften), context 

(vrije tijd en niet school), tijd (de leesfrequentie gedurende een langere periode) en reikwijdte (het 

lezen en niet het lenen of kopen van boeken). Net als McKenna en Mathewson geeft zij aan dat naast 

attitude eveneens sociale normen (beliefs over wat significante anderen menen dat een individu moet 

doen) leesgedrag kunnen bepalen. 

 

Zij dicht net als Ahtola attitude een utilitaire en een hedonistische component toe, die de beliefs over 

de consequenties van het lezen reflecteren. Onder de utilitaire component verstaat zij de functionele 

uitkomsten die een probleem helpen verhelpen, zoals een gebrek aan kennis en een te verbeteren 

taalvaardigheid. Meer specifiek onderscheidt zij individuele ontwikkeling (inzicht verkrijgen in jezelf 

en de wereld om je heen) en educationeel nut (de bijdrage van lezen aan schools succes). Uit een 

factoranalyse bleek dat de consequenties gericht op ontwikkeling en educatie samen te voegen zijn tot 

de consequentie ontplooiing. De hedonistische component bestaat in haar visie uit stimulatie (een 

avontuur beleven door in fantasie een andere wereld te betreden) en diversie (ontspanning verkrijgen 

en dagelijkse problemen vergeten). Met name de stimulatie-consequentie bleek in substantiële mate 

verschillen in leesfrequentie te verklaren.  

 

Binnen Stokmans opvatting wordt de leesattitude niet bevraagd in termen van een globale evaluatieve 

houding (zoals bij McKenna en Ahtola), maar in termen van verwachte consequenties. Anders gezegd, 

bij deze opvatting wordt niet gevraagd of men lezen plezierig of juist vervelend vindt, maar worden de 

uitkomsten die men van lezen verwacht (zoals ontspanning, kennisverrijking of het betreden van een 

fantasiewereld) bevraagd. In dit opzicht lijkt de attitude-als-verwachte-consequenties op de 



motivationele benadering van onder anderen Gambrell et al. (1996) die leesmotivaties omschrijven als 

verwachtingen van succes in lezen, en de waarde die een individu aan deze activiteit toedicht.  

  

Deze benadering heeft als voordeel dat het inzichtelijk kan maken welke verwachte consequenties het 

meest bepalend zijn voor de ontwikkeling van wat soms een ‘leesgewoonte’ genoemd wordt (dat wil 

zeggen, regelmatig een boek lezen), omdat attitudes niet versmald worden tot een globale positieve of 

negatieve houding. Deze benadering wordt ook gehanteerd bij het verklaren van deelname aan andere 

cultuuruitingen, zoals het bezoeken van toneelvoorstellingen en opera’s (Andreasen & Belk, 1980). 

 

In een figuur weergegeven ziet Stokmans model er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competentie 
- Opleiding 
- Kennis en vaardigheden 

Vrije tijd 

Leesattitude 
- Ontplooiing 
- Stimulatie 
- Diversie 

Leesomvang en 
leesniveau 

Motivatie 
- Involvement 
- Need for cognition 

Figuur 3.4 Attitude als verwachte consequenties volgens Stokmans (2002). 

 

Enkele variabelen in het model van Stokmans zijn nog niet besproken. In haar model komt naast de 

term leesomvang (frequentie) ook leesniveau voor, waarmee zij doelt op de gemiddelde complexiteit 

van fictietitels die een lezer tijdens een bepaalde periode (bijvoorbeeld twaalf maanden) gelezen heeft. 

Zij stelt dat de mate waarin complexer boeken gelezen worden, bepaald wordt door culturele 

competentie, ofwel iemands ervaring met lezen en kennis van het fictieaanbod. Voorts wordt in haar 

visie leesniveau bepaald door motivatie; een begrip waarvan zij een andere definitie en 

conceptualisatie hanteert dan Wigfield. In Stokmans visie is motivatie een situatiespecifieke en 

tijdsgebonden drijfveer: mensen zijn in een bepaalde situatie (bijvoorbeeld in de trein) op een bepaald 
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moment (bijvoorbeeld ’s ochtends) gemotiveerd om te lezen. In tegenstelling tot Wigfield beschouwt 

zij motivatie dus niet als een stabiel construct. Stokmans geeft aan dat motivatie bepaald wordt door 

involvement (de waargenomen persoonlijke relevantie van lezen, gebaseerd op de waargenomen relatie 

tussen lezen en een persoon zijn zelfbeeld, waarden en doelen) en need for cognition (de algemene 

neiging van mensen om zich bezig te houden met en plezier te beleven aan cognitieve inspanningen), 

die beide wel stabiel zijn.  

 
Stokmans (1999, 2002) onderzoeken hebben uitgewezen dat met name de hedonistische component 

van leesattitude (stimulatie) verschillen in leesfrequentie verklaart, terwijl de utilitaire component 

(ontplooiing) minder sterk samenhing met en verklarend was voor verschillen in leesfrequentie. Een 

tweede uitkomst was dat de hedonistische component van leesattitude meer verschillen in 

leesfrequentie verklaarde dan persoonskenmerken zoals leeftijd, geslacht en opleiding (idem Tellegen, 

1987).  

 

Verschillende componenten uit haar model zullen niet overgenomen worden, onder andere omdat (in 

dit proefschrift) niet beoogd wordt verschillen in leesniveau, maar alleen verschillen in leesfrequentie 

(omvang) te verklaren. Daarom zullen need for cognition, culturele competentie en opleiding niet als 

voorspellers van leesomvang gehanteerd worden, aangezien zij volgens Stokmans geacht worden 

eerder niveau dan omvang te voorspellen. In haar onderzoek bleken de variabelen need for cognition 

en opleiding geen voorspellende waarde te hebben voor leesomvang. Voorts is het denkbaar dat kennis 

van auteurs – als onderdeel van culturele competentie - bepaald wordt door leesomvang, eerder dan 

andersom: door veel te lezen doet iemand kennis op van auteurs, eerder dan omgekeerd. De variabele 

vrije tijd wordt weggelaten, aangezien deze in haar onderzoek geen voorspellende waarde bleek te 

hebben voor leesomvang.    

 De variabele involvement neemt een complexe plaats in haar model in. Deze variabele blijkt in 

sterke mate verschillen in leesfrequentie te verklaren en hangt eveneens hoog samen met de 

hedonistische component van de leesattitude. Involvement wordt in dit proefschrift niet behandeld, 

aangezien het in Stokmans omschrijving een determinant is van een tijd- en situatiegebonden variabele 

als motivatie, terwijl de focus in dit proefschrift ligt op een meer stabiele determinant van het lezen, te 

weten leesattitude.  

 
Stokmans bijdrage aan de theorievorming over leesattitudes betreft de bevinding dat met 

name de hedonistische component van de leesattitude – meer specifiek: stimulatie – 

verschillen in leesfrequentie verklaart. Haar onderzoek wees uit dat de hedonistische 

component van de leesattitude verwachte consequenties zoals het opgaan in een verhaal en het 

stappen in een droomwereld omvat. Consequenties van het lezen van fictie zoals ontplooiing 

(kennisvergaring en verbetering van de eigen taalvaardigheid) als ook diversie (dagelijkse 
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problemen vergeten) bleken daarentegen veel minder verschillen in leesfrequentie te 

verklaren.  

 
3.5 Seymour Epsteins Cognitieve Expertiental Self Theory (CEST) 

 

In het voorgaande zijn vier verschillende opvattingen van het begrip attitude besproken, die met name 

verschilden als het ging om de verhouding tussen affect, cognitie en conatie. Zo rekende Mathewson 

alledrie de constructen tot leesattitude, terwijl McKenna meende dat attitude gelijk was aan affect, 

bepaald werd door cognitieve beliefs en resulteerde in gedragsintenties. Vragen die deze en andere 

uitwerkingen opriepen waren: 1) wat wordt precies verstaan onder cognitie en affect? 2) beïnvloedt 

cognitie affect of juist andersom? Of spreken we mogelijk over gescheiden systemen? 3) zijn cognitie 

en affect antecedent van gedragsintentie of beïnvloeden alledrie deze componenten gedrag? 4) als 

beliefs de attitude bepalen, om wat voor type beliefs gaat het dan? Wat is de inhoud van deze beliefs? 

Wanneer een antwoord verkregen wordt op deze vragen, is het mogelijk de Gordiaanse knoop die de 

verschillende benaderingen gezamenlijk vormen te ontwarren.  

 

Een theorie uit de persoonlijkheidsleer die een middel was om dat te doen, is de CEST theorie - 

Cognitive Experiental Self Theory of personality -  van Seymour Epstein (2002). Epsteins theorie gaf 

antwoord op de eerder genoemde vragen betreffende de verhouding tussen affect en cognitie, de 

invloed van beide constructen op gedrag en de inhoud van beliefs.  

 

Volgens Esptein verwerken mensen informatie via twee onafhankelijke leersystemen: een 

experientieel systeem (dat gebaseerd is op eerdere experiences ofwel ervaringen die een emotionele 

lading hebben) en een rationeel systeem. Het experiëntieel systeem is emotiegestuurd, werkt holistisch 

en geeft antwoord op de vraag ‘wat voelt goed?’.  Het rationele systeem is ratiogestuurd, werkt 

analytisch en geeft antwoord op de vraag ‘wat is verstandig?’. Enkele attitudeonderzoekers – onder 

anderen Van Schooten & De Glopper (2001) – lijken het construct cognitie als synoniem te 

beschouwen voor rationeel, in de zin dat het antwoord op de geeft ‘is lezen verstandig?’3  

 Het experiëntieel systeem slaat informatie op als herinneringen aan individuele gebeurtenissen 

die een emotionele intensiteit kenden. Deze intensiteit is afhankelijk van de mate waarin een behoefte 

vervuld of juist gefrustreerd wordt. Wanneer een behoefte vervuld wordt, ervaart een individu een 

positieve emotie; wanneer een behoefte gefrustreerd wordt een negatieve. Deze emotioneel geladen 

ervaringen slaan individuen op in beliefs, die richting geven aan gedrag, in de zin dat men plezierige 

uitkomsten wil opzoeken, en onplezierige en pijnlijke ervaringen wil vermijden. Opgeslagen emoties 

kunnen door de associatieve werking van het experiëntiële systeem gegeneraliseerd worden, waardoor 

ze niet alleen een passief resultaat zijn van ervaren gebeurtenissen in het verleden, maar ook richting 

 
3 Epsteins theorie lijkt deze opvatting waarbij cognitie als synoniem wordt gezien voor beliefs in het 
rationeel systeem overigens te weerspreken. Hij stelt dat er ook experiëntiële beliefs zijn.  
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kunnen geven aan toekomstig gedrag. Een praktisch voorbeeld: wanneer een kind zich eenmaal 

gebrand heeft aan een kookplaat, zal het in het vervolg voorzichtiger zijn ten einde deze pijnlijke 

ervaring te voorkomen. Of dichter bij de inhoud van dit onderzoek: wanneer een verhaal een grote 

indruk heeft gemaakt op een lezer en sterke positieve emoties heeft opgeroepen, zal de lezer deze 

plezierende ervaring willen herhalen en op zoek gaan naar andere titels die dezelfde ervaring kunnen 

bieden.  

 Door het experiëntiële systeem worden verschillende centrale behoeften ‘bewaakt’, in de zin 

dat individuen leren van ervaringen die behoeften schaden en vervolgens dergelijke ervaringen 

proberen te mijden. En andersom: leren dat bepaalde ervaringen behoeftevervullend zijn en vervolgens 

dergelijke ervaringen gaan nastreven. Centrale behoeften zijn het mijden van pijn en opzoeken van 

plezier, het nastreven van geborgenheid en relaties met anderen, en het bevestigen van het eigen 

zelfbeeld. De lessen verkregen uit behoefteschadende of –vervullende ervaringen worden opgeslagen 

in beliefs die richting geven aan gedragingen in toekomstige situaties.  

De emoties opgeslagen in dit systeem kunnen naast gedrag ook informatieverwerking in het 

rationele systeem bepalen, onder andere in de zin dat mensen rationele argumenten aandragen ter 

verdediging of verantwoording van affectgebaseerde beslissingen (het zogenaamde rationaliseren). 

Omdat het experiëntiële systeem sneller reageert dan het rationele, kan het eerste rationele processen 

vertekenen, in de zin dat alleen die informatie gezocht, verwerkt en onthouden wordt die overeenstemt 

met de ervaren emoties en gevoelens. Dit wil niet zeggen dat het experiëntieel systeem mensen louter 

aanzet tot ondoordachte en impulsieve beslissingen waarop de ratio maar beperkt of zelfs geen grip 

krijgt. Aangezien het een leersysteem is dat gevoed wordt door eerdere ervaringen, kan het een 

belangrijke bron van informatie zijn. Epstein stelde vast dat mensen die een sterk ontwikkeld 

experiëntieel systeem hadden, doorgaans ook zeer creatief en kunstzinnig waren en veel waardering 

hadden voor kunst.  

 Alhoewel Epstein in zijn theorie niet ingaat op attitudeleer, vertoont zijn omschrijving van het 

experiëntiële systeem wel overeenkomsten met de omschrijving van attitudes in dit proefschrift. Bij 

Epsteins en onze theorievorming wordt een centrale rol toegedicht aan ervaringen met een affectieve 

lading, die opgeslagen worden in beliefs en richting geven aan gedrag. Deze ervaringen hebben een 

emotionele lading, omdat ze belangrijke doelen zoals bevestiging van het eigen zelfbeeld of het 

opzoeken van plezier betreffen.  

  

Het rationeel systeem werkt logisch (onder andere in de zin dat het uitgaat van oorzaak-gevolgrelaties) 

ofwel redegeoriënteerd, en is talig en affectvrij. Terwijl bij het experiëntieel systeem gedrag bepaald 

wordt door emoties die een snelle reactie tot gevolg kunnen hebben, is er bij het rationele systeem 

sprake van een tragere verwerking waardoor gedragsintenties zich minder snel ontvouwen (‘eerst 

denken dan doen’). Bij het rationele systeem is er sprake van bewuste zelfgekozen gedachten, terwijl 

bij het andere systeem emoties stuurvoorrang (Frijda, 1988) opeisen zonder dat een individu daar zelf 

veel keuzeruimte in hoeft te hebben. Alhoewel het rationele systeem trager reageert op situaties, 
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verandert de inhoud ervan sneller: het experiëntieel systeem verandert alleen door herhaaldelijke 

ervaringen of ervaringen die een emotionele intensiteit kennen, terwijl het rationele kan veranderen 

door iedere zelfgekozen gedachte. Het rationele systeem kan als handrem of bijsturing fungeren op het 

experiëntiële, in de zin dat het als controlemechanisme kan fungeren op (te heftige) emotionele 

reacties. 

 Een voorbeeld van de werking van het rationele systeem in de context van leesgedrag: veel 

adolescenten lezen in het kader van hun eindexamen, niet omdat het resulteert in plezier 

(experiëntieel), maar omdat het een middel is dat tot een gewenst gevolg (het behalen van het 

eindexamen; rationeel) leidt. Ze lezen de gekozen titels niet per se om een avontuur te beleven of 

spanning of schoonheid te ervaren, maar omdat het lezen van boeken als verstandig gedrag wordt 

gezien. Hierbij zijn zij zelf ‘baas’ over de eigen gedachten, en proberen zij zichzelf ervan te 

weerhouden om tijdens het lezen uit te wijken naar mogelijk (in hun ogen) plezieriger activiteiten 

zoals bijvoorbeeld televisie kijken.  

 

Schematisch kunnen de verschillen tussen de beide systemen als volgt weergegeven worden: 

 

Experiëntieel systeem Rationeel systeem  

holistisch; analytisch; 

emotioneel, gericht op plezier en pijn (‘wat voelt 

goed’); 

logisch, redegeoriënteerd (‘wat is verstandig’); 

associatieve verbindingen; oorzaak-gevolg verbindingen; 

gedrag wordt bepaald door emotioneel geladen 

ervaringen uit het verleden; 

gedrag wordt bepaald door een bewuste 

inschatting en verwerking van gebeurtenissen en 

gegevens; 

codeert de werkelijkheid in concrete beelden, 

metaforen en narratieven; 

codeert de werkelijkheid in abstracte symbolen, 

woorden en nummers; 

snellere verwerking van gegevens; gericht op 

directe actie; 

tragere verwerking van gegevens; gericht op 

‘uitgestelde’ reactie (‘eerst denken, dan doen’); 

reageert trager op verandering; verandert pas door 

herhaaldelijke en intensieve ervaringen; 

verandert sneller, namelijk met de snelheid van 

gedachten; 

wordt ‘passief’ ervaren in de zin dat we 

‘gegrepen’ worden door onze eigen emoties; 

wordt actief ervaren, in de zin dat we zelf baas 

zijn over onze eigen gedachten; 

‘zien is geloven’; geringe verificatie van 

conclusies of opinies. 

vereist verificatie van opinies op basis van bewijs 

en logica. 

 

In het begin van deze paragraaf zijn vier vragen geformuleerd. De eerste was: wat wordt precies 

verstaan onder cognitie en affect? Verschillende onderzoekers die hun aandacht gericht hebben op het 
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construct leesattitude, hanteren de termen cognitief en utilitair op een wijze die sterke overeenkomsten 

vertoont met Epsteins rationele systeem: een affectvrije verwachting over het nut van gedrag (in dit 

onderzoek het lezen van fictie). De termen affect en hedonistische component worden gehanteerd op 

een wijze die overeenkomsten vertoont met Epsteins experiëntieel systeem: een holistische 

verwachting van het plezier dat een type gedrag (lezen) kan opleveren. In het voorgaande schema zijn 

de begrippen experiëntieel en rationeel verder uitgewerkt.  

 

De tweede vraag was: beïnvloedt cognitie affect of juist andersom, of spreken we mogelijk over 

gescheiden systemen? Afgaande op Epsteins theorie is er sprake van twee onderscheiden 

leersystemen, die elkaar kunnen beïnvloeden: het experiëntiële systeem dat leidt tot affectgeladen 

beliefs gebaseerd op eerdere ervaringen, en het rationele dat resulteert in via affectvrije analyse tot 

stand gekomen beliefs. De theorievorming van Epstein maakt daarmee inzichtelijk op basis van welke 

beliefs attitudes gevormd worden. Mensen kunnen verschillen in de mate waarin ze attitudes baseren 

op een van beide leersystemen. Epstein geeft aan dat sommige individuen eerder vertrouwen op hun 

emoties in het experiëntieel systeem, terwijl anderen eerder vertrouwen op logische redeneringen in 

hun rationeel systeem. Eveneens kan het per attitudeobject of –gedrag verschillen in welke mate 

attitudes gebaseerd zijn op beliefs uit een van beide systemen. 

 Onder affect verstaat Epstein: holistische, emotionele reacties op gebeurtenissen, die opgeslagen 

zijn in herinneringen en associaties. Rationele beliefs zijn analytische reacties op gebeurtenissen uit de 

omgeving die redegeoriënteerd eerder dan pleziergeoriënteerd zijn en de vorm aannemen van oorzaak-

gevolg- eerder dan associatieve verbindingen. Het onderscheid affect-cognitie lijkt daarmee niet 

praktisch. Epstein ziet namelijk zowel experiëntiële (affectgeladen) als rationele beliefs (niet 

affectgeladen) als cognitief. In het vervolg van dit proefschrift zal dan ook gesproken worden over de 

tegenstelling rationeel - experiëntieel of hedonistisch – utilitair (zoals in de theorieën van Ahtola en 

Stokmans), eerder dan over cognitief-affectief. 

 

Het derde vraagstuk was of conatie gelijkwaardig is aan dan wel gevolg is van affect en cognitie. 

Epstein geeft aan dat zowel affect als ratio een determinant kunnen zijn van conatie, waarmee conatie 

(in tegenstelling tot bijvoorbeeld Mathewsons model) niet op één lijn gezet kan worden met de eerste 

twee genoemde variabelen.  

 

De vierde vraag was of een attitude bepaald wordt door beliefs en zo ja, welke? Met zijn theorie maakt 

Epstein duidelijk dat attitude bepaald kan worden door beliefs die een experiëntiële (is iets plezierig en 

‘voelt het goed’) of een rationele lading (is iets verstandig, gezien een gevolgde redenering) kunnen 

hebben. Beliefs zijn dan bijvoorbeeld ‘ik verwacht plezier van lezen’ of ‘ik vind dat ik veel leer van 

lezen’. Hierbij bestaat wel het vermoeden dat de beliefs ten aanzien van de uitkomsten van lezen met 

name gevormd worden binnen het experiëntiële systeem, eerder dan binnen het rationele. Het 

experiëntiële is immers gericht op het opzoeken van plezier, en uit eerdere studies (Stokmans, 1999; 
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Ohlsen, 1992) bleek met name de pleziercomponent van de leesattitude bepalend te zijn voor 

leesfrequentie, eerder dan de utilitaire component.  

 Voorts vertonen de door Epstein beschreven eigenschappen van het experiëntieel systeem 

overeenkomsten met onze invulling van het attitudebegrip: beide hebben een stabiel karakter, beide 

zijn relatief resistent tegen verandering en bij beide spelen eerdere ervaringen die een affectieve lading 

hebben een belangrijke rol. Bij beide geven deze affectgeladen ervaringen richting aan gedrag. Het 

experiëntieel systeem drijft mensen ertoe positief affect na te streven. Hetzelfde streven lijkt ten 

grondslag te liggen aan het vrijwillig lezen van boeken, waarbij lezers plezier (in de vorm van 

spanning, ontroering, absorptie en avontuur) willen ervaren.   

 

In het vervolg van dit proefschrift zal het onderscheid hedonistisch versus utilitair gehanteerd worden, 

om in lijn te blijven bij de terminologie van attitudetheoretici als Stokmans en Ahtola. Evenmin zal 

nog gesproken worden over affectief versus cognitief, omdat met name van het laatstgenoemde 

construct geen eenduidige of heldere definitie gehanteerd wordt door de verschillende 

attitudetheoretici. 

  

3.6 Samenvattende conclusies 

 

In het eerste hoofdstuk is het begrip lezen in leesattitude al nader gespecificeerd in termen van context 

(vrije tijd), object (fictie), tijd (leesfrequentie gedurende een langere periode) en handeling (het lezen 

eerder dan het lezen of kopen van boeken). Het begrip attitude bleek echter minder eenduidig, 

aangezien onderzoekers geen eensgezindheid bereikten over: 1) welke constructen - affect, cognitie en 

conatie – tot het begrip attitude gerekend moeten worden, 2) hoe affect, cognitie en conatie 

omschreven en uitgewerkt worden en 3) welke relaties tussen deze drie constructen bestaan, 4) of  

leesattitude een globaal evaluatief karakter heeft, dan wel geconceptualiseerd dient te worden als 

verwachte consequenties van leesgedrag.  

 

In navolging van McKenna, Stokmans en Ahtola rekenen we de conatieve component niet tot het 

attitudeconstruct. Alhoewel attitude niet alleen het passief resultaat is van eerdere ervaringen maar ook 

richting geeft aan toekomstige gedragsvoornemens (Oskamp, 1991), suggereert de opname van een 

conatieve component in het attitudeconstruct (zoals Mathewson doet) dat gedragsintenties niet het 

gevolg zijn van attitudes, maar er een onderdeel van zijn. Door conatie in het attitudeconstruct op te 

nemen wordt het verband tussen attitude en gedrag zowel conceptueel als empirisch vertroebeld. Dit 

was ook een reden voor onderzoekers (onder anderen Van Schooten & De Glopper, 2002) om de 

conatie-component weg te laten uit hun studie naar leesgedrag: wanneer een gedragscomponent tot het 

attitudeconstruct gerekend wordt, raken oorzaak (attitude) en gevolg (gedrag) met elkaar verwerven en 

kan het een niet meer gehanteerd worden om het ander te voorspellen.   
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In de besproken theorieën worden de concepten affect en cognitie en hun onderlinge relaties 

doorgaans slechts summier beschreven en bestaat er geen consensus over de relaties tussen deze 

constructen vier verschillende opvattingen. McKenna geeft aan dat affect staat voor emoties en 

gevoelens, en cognitie staat voor beliefs over de uitkomsten van lezen. Voorts geeft McKenna aan dat 

de beliefs over uitkomsten causaal gerelateerd zijn aan het affect ten aanzien van lezen. Mathewson 

daarentegen meent dat zowel evaluatieve beliefs als affect (gevoelens ten aanzien van lezen) samen 

causaal gerelateerd zijn aan leesgedrag. Ahtola en Stokmans geven beiden aan dat het construct 

attitude bestaat uit (minimaal) twee componenten waarvan een affectief van aard is en geanticipeerd 

plezier reflecteert (hedonistisch) en een eerder cognitief van aard is en verwacht nut reflecteert 

(utilitair).  

 Epsteins CEST-theorie hielp de tweede en derde vraag te beantwoorden, betreffende de inhoud 

van en relaties tussen cognitie en affect. De verschillende attitudeonderzoekers geven geen definitie 

van cognitie die helder genoeg is om dit construct van affect te onderscheiden en de relaties tussen 

beide constructen inzichtelijk te maken. Epstein maakte niet het onderscheid affectief-cognitief, maar 

experiëntieel-rationeel, om te verwijzen naar twee leersystemen die los van elkaar staan, maar elkaar 

wel kunnen beïnvloeden. Het experiëntiële systeem is affectief van aard en verzamelt kennis die 

gebaseerd is op emotioneel geladen ervaringen. Het rationele systeem is affectvrij en analytisch, en 

verzamelt kennis die gebaseerd is op logische analyses. Het eerste leersysteem concentreert zich op de 

vraag ‘wat voelt goed?’ en leert van ervaringen die een affectieve lading hebben. Ervaringen krijgen 

een affectieve lading, wanneer zij centrale behoeften van mensen raken, zoals het streven naar een 

positief zelfbeeld, opzoeken van plezier en mijden van pijn, en het streven naar samenhang en relaties 

met anderen. Het rationele systeem net als het experiëntiële bewaakt doelen, maar leert van affectvrije 

beredeneringen, onder andere over oorzaak-gevolgrelaties en concentreert zich op de vraag ‘wat is 

verstandig?’ Deze leersystemen staan ‘los’ van elkaar, maar kunnen elkaar wel beïnvloeden: 

informatie die een emotionele lading heeft zal door het rationele systeem eerder opgemerkt en 

verwerkt worden, terwijl gedachten in het rationele systeem remmend kunnen werken op 

actietendensen die voortkomen uit het experiëntiële.  

 Afgaande op Epsteins theorie kunnen attitudes gebaseerd zijn op logisch beredeneerde 

overtuigingen uit het rationele systeem, dan wel op herinnerd affect uit het experiëntiële systeem. 

Informatie uit het experiëntiële systeem kan attitudevormend werken, wanneer men plezierige 

ervaringen uit het verleden wenst te herhalen dan wel ‘pijnlijke’ wenst te voorkomen (in dit 

proefschrift: levert lezen plezierige leeservaringen of frustraties op?). Informatie uit het rationele 

systeem kan attitudes bepalen wanneer men na affectvrije logische reflectie verwacht dat een 

gedragsvorm nuttige uitkomsten zal opleveren (is het lezen verstandig en levert het nuttige uitkomsten 

zoals kennis en inzicht op?).  

  Aangezien het onderscheid affectief-cognitief binnen de attitudetheorieën niet helder 

omschreven is, zal dit onderscheid in het vervolg van dit proefschrift niet terugkeren. In plaats daarvan 

zal het – in de attitudeleer redelijk geaccepteerde (zie onder anderen Olson & Maio, 2002)- 
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onderscheid hedonistisch-utilitair gehanteerd worden, dat sterke overeenkomsten vertoont met het 

onderscheid experiëntieel-rationeel. Zowel de hedonistische component van attitudes als experiëntiële 

beliefs over lezen betreffen geanticipeerd plezier en zijn gebaseerd op eerdere emotioneel geladen 

ervaringen. Zowel de utilitaire component als rationele beliefs betreffen de vraag ‘wat is verstandig?’ 

Beide betreffen de verwachte utiliteit van consequenties van gedrag en zijn affectvrij en analytisch van 

aard.  

  

Een vierde verschil tussen de uitwerkingen betrof het accent op evaluatie versus dat op consequenties. 

Ajzen noemt deze twee conceptualisaties global versus belief based. Bij McKennas globale opvatting 

is het niet duidelijk welke consequenties tot de attitude leiden. Voorts is opgemerkt dat zijn 

versmalling van het attitudeconstruct tot enkel en alleen globale gevoelsstaat, miskent dat lezen 

rationele consequenties (zoals kennisvermeerdering, verbetering van de eigen taalvaardigheid en 

zelfontplooiing) kan hebben. Het probleem bij conceptualisaties die de klemtoon leggen op verwachte 

consequenties is, dat de gehanteerde lijst van consequenties mogelijk onvolledig is (Wigfield, 1997). 

Het uitgangspunt in dit proefschrift is dat beide conceptualisaties – de globale en de belief-based - 

dermate sterk met elkaar samenhangen (Ajzen & Driver, 1991; Stalpers, 2002a) dat ze hetzelfde 

construct meten (idem Olson & Maio, 2002). Dit uitgangspunt zal getoetst worden in de veldstudie.  

 

Resumerend wordt leesattitude in dit proefschrift beschouwd als een evaluatieve houding ten opzichte 

van het lezen van fictie in de vrije tijd, die gebaseerd is op twee typen beliefs, te weten: affectief 

geladen beliefs uit het experiëntiële systeem (en daarmee op de emotionele lading van eerdere 

leeservaringen) en verstandelijk beredeneerde beliefs over de uitkomsten van gedrag uit het rationele 

systeem (ofwel overwegingen over het nut en de wijsheid van leesgedrag, gezien de positieve 

gevolgen ervan voor kennis en leesvaardigheid). Voorts wordt attitude een stabiel karakter toegedicht 

en is de verwachting dat het richting geeft aan gedrag, ofwel de frequentie waarmee men fictie in de 

vrije tijd leest. In het veldonderzoek zullen zowel het evaluatieve karakter als de verwachte uitkomsten 

gemeten worden. Schematisch gezien ziet de in dit proefschrift gehanteerde opvatting van attitude er 

als volgt uit: 
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Figuur 3.5 Schematische weergave van de gehanteerde attitudeopvatting   

 

Volgens dit model bestaat de attitude uit hedonistische beliefs over lezen (is lezen plezierig en welke 

plezierige uitkomsten levert het op?) en utilitaire beliefs over lezen (welk effect heeft lezen op mijn 

kennis en taalvaardigheid? Is het verstandig en nuttig om veel te lezen?). De eerstgenoemde beliefs 

kunnen in Epsteins indeling als ‘experiëntieel’ bestempeld worden; de laatstgenoemde als ‘rationeel’. 

Deze twee typen beliefs worden gevormd in respectievelijk het experiëntiële en rationele systeem en 

leiden tot de intentie om te lezen. Deze intentie kan vervolgens leiden tot lezen, hetgeen 

leeservaringen oplevert die affectief van aard kunnen zijn (spanning, ontspanning, meeleven, opgaan 

in een verhaal etc.) of rationeel (kennis verwerven, woordenschat uitbreiden etc.). Deze ervaringen 

worden verwerkt in beide genoemde systemen en kunnen beliefs over de uitkomsten van lezen 

beïnvloeden. De wijze waarop leeservaringen in het rationele en/of experiëntiële systeem verwerkt 

worden, valt buiten het bestek van dit onderzoek.  
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Hoofdstuk 4 Theory of planned behaviour  

 

Terwijl in het voorgaande hoofdstuk de variabele leesattitude nader is uitgewerkt, worden in dit 

hoofdstuk de andere variabelen in de theory of planned behaviour besproken, te weten sociale normen 

ten aanzien van lezen, self-efficacy en waargenomen externe mogelijkheden tot lezen (gezien het 

boekenaanbod). Centraal in het vervolg van dit hoofdstuk staan de volgende vragen: wat wordt er 

precies onder de drie verschillende constructen verstaan en welke invloed hebben deze op de 

leesattitude en de gedragsintentie om te lezen?  

 

4.1 Sociale normen en leesklimaat 

 

Als we spreken over sociale normen, dienen zich verschillende vragen aan. Wat is een sociale norm en 

welke personen of groepen personen bepalen de sociale norm? In welke mate kunnen sociale normen 

attitudes en gedragsintentie bepalen? In het onderzoek naar determinanten van leesgedrag en 

leesvaardigheid wordt veel aandacht besteed aan de invloed van ouders op hun kinderen (bijvoorbeeld 

Greaney & Hegarty, 1987; Van Lierop, 1990); is Ajzens conceptualisatie van de invloed van personen 

in de sociale omgeving dezelfde als die in dit leesonderzoek gehanteerd wordt?  

 

Om de eerste vraag te beantwoorden verstaat Ajzen onder sociale norm de beliefs over de normatieve 

verwachtingen van belangrijke anderen in de sociale omgeving ten aanzien van een bepaald gedrag en 

de motivatie om aan deze sociale druk te voldoen. In dit proefschrift betreft het de mate van 

goedkeuring of afkeuring van anderen ten aanzien van lezen.  

 

Zoals gezegd zijn sociale normen gebaseerd op beliefs. Deze beliefs hoeven niet correct te zijn: men 

kan verwachten of vermoeden dat vrienden het lezen afkeuren, terwijl zij lezen juist leuk vinden, maar 

daar in de groep niet over willen of durven praten. McKenna, Kear & Ellsworth (1995) geven aan dat 

deze beliefs van invloed kunnen zijn op de beliefs die men heeft over de uitkomsten van lezen, ofwel 

de beliefs die de leesattitude bepalen. Toch is het voorstelbaar dat de typen beliefs verschillen in de 

functies die ze vervullen. Het ene type heeft met name een sociale functie: pas ik me met mijn gedrag 

voldoende aan, aan verwachtingen van voor mij belangrijke personen in de directe omgeving? Word 

ik niet afgewezen door hen omwille van mijn gedrag? Het andere type betreft (impliciete) vragen als: 

wat vind ik zelf plezierig en nuttig, en is dit in overeenstemming met mijn normen, waarden, zelfbeeld 

en doelen?   

 

In het onderzoek naar leesgedrag en leesattitudes spreken onderzoekers en theoretici eerder over 

leesklimaat dan sociale normen (onder anderen Garbe, 2002; Van Lierop, 1990). Het verschil tussen 

sociale normen en leesklimaat is dat het tweede begrip rijker is en meer gedragingen en invloeden 
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omvat. Onder norm wordt de mate van afkeuring of goedkeuring en sociale druk verstaan. In 

onderzoek naar de invloed van ouders op het leesgedrag van hun kinderen worden meer variabelen 

genoemd dan alleen het goed- of afkeuren, waaronder ook het persuasief effect waarover Mathewson 

schrijft (Garbe, 2002; Van Lierop, 1990). Sociale norm betreft de richting van de invloed van 

belangrijke anderen (positief versus negatief, afkeurend versus goedkeurend), terwijl leesklimaat ook 

de inhoud van die invloed betreft (zoals voorlezen, boeken cadeau geven, kinderen mee naar de 

bibliotheek nemen et cetera).  

 Leesklimaat ligt dichter tegen het attitudeconstruct aan, aangezien het indirecte ervaringen 

omvat (zoals waarderend spreken over boeken door de ouders of een rolmodel vormen voor een kind 

door zelf te lezen) als ook directe (voorgelezen worden), die vormend kunnen zijn voor de leesattitude 

(Greaney & Hegarty, 1987; Piek, 1995). Onder leesklimaat wordt in dit onderzoek verstaan: 

leesbevorderende handelingen van belangrijke personen in de sociale omgeving, zoals het praten over 

boeken, voorlezen en boeken aanraden.  

 

Garbe (2002) geeft aan dat er drie partijen zijn die invloed kunnen hebben op het leesgedrag van 

kinderen en tieners, te weten ouders, leeftijdsgenoten (peer group of vriendenkring) en het onderwijs. 

De meeste attitudes van kinderen nemen zij over van of worden bepaald door de ouders. Tijdens de 

kinderjaren bestaat er dan ook een sterke positieve samenhang tussen het leesklimaat thuis en 

leesvaardigheid, leesattitude en leesgewoonten van het kind. Naar mate het kind ouder wordt, neemt 

de kracht van deze relatie af (O’ Rourke, 1979). O’Rourke vond dat de voornaamste invloed op 

attitudes en gedrag naarmate een kind ouder wordt, verschoof van thuis naar leeftijdsgenoten, de 

zogenaamde peer group. Als een kind tiener wordt, krijgt het een sterkere drang toegang tot een groep 

van leeftijdsgenoten te verkrijgen, en laat de tiener zich – onder andere op het terrein van cultureel 

gedrag - meer beïnvloeden door leeftijdsgenoten dan ouders. Deze conclusie komt overeen met de 

Rapportage Jeugd van het Sociaal Cultureel Planbureau (2000), waarin gesteld wordt dat adolescenten 

elkaar opvoeden. Het conformisme aan leeftijdsgenoten uit zich in gedeelde voorkeuren op het gebied 

van kunst en cultuur. Volgens het SCP gaat de afstand ten opzichte van de ouders samen met een 

sterkere binding aan de peer group. 

Van Lierop schrijft in haar promotieonderzoek over de invloed van ouders op het leesgedrag van 

kinderen (1990, pag. 208): “De eerste impressies van literaire socialisatieprocessen in gezinnen 

hebben een aantal conclusies uit eerdere studies bevestigd: aspecten als een positieve attitude van 

ouders ten aanzien van lezen, veel boeken in huis en ter beschikking van het kind, voorlezen, praten 

over lezen en boeken, het stimuleren van lees- en schrijfactiviteiten zorgen voor een klimaat, waarin 

kinderen zich eerder tot lezers zullen ontwikkelen dan in gezinnen waarin de meeste van deze factoren 

ontbreken.” Zij geeft aan dat leesbevorderende activiteiten van ouders sterker afhankelijk zijn van hun 

eigen leesgedrag en leesattitudes dan van sociaal-economische variabelen zoals opleiding en inkomen.   

 



 63

Zoals opgemerkt loopt onderzoek naar de invloed van ouders op de leesattitudes en het leesgedrag van 

hun kinderen niet geheel in de pas met Ajzens theorie van gepland gedrag. In de eerstgenoemde 

onderzoeksrichting is met name aandacht voor het leesbevorderend gedrag van ouders – zoals 

voorlezen en een voorbeeld geven door zelf te lezen – dat leesklimaat genoemd is, terwijl de sociale 

normen in Ajzens theorie alleen goed- versus afkeuring betreffen en daarmee een ‘schraler’ construct 

vormen. De in deze paragraaf besproken onderzoeken laten twee vraagstukken nog onbeantwoord. 

Allereerst is het onhelder of de invloed van anderen van invloed is op leesattitudes en/of op 

leesgedrag? Is de invloed van anderen alleen voorwaardenscheppend voor leesattitude of heeft het 

onafhankelijk van leesattitude ook een effect op leesgedrag? Dit vraagstuk zal in beide 

veldonderzoeken aan de orde komen. Ten tweede is het de vraag of leesklimaat verschillen in 

leesfrequentie verklaart die niet verklaard worden door sociale normen. Voegt het ‘rijkere’ construct 

van leesklimaat iets toe aan Ajzens theorie? Dit vraagstuk komt in het tweede veldonderzoek (tevens 

het hoofdonderzoek) aan de orde.  

 

4.2 Self-efficacy ofwel zelf ingeschatte leesvaardigheid  

 

In de inleiding is aangegeven dat in dit proefschrift Ajzens waargenomen gedragscontrole opgesplitst 

wordt in twee componenten: self-efficacy ofwel interne waargenomen gedragscontrole en externe 

waargenomen gedragscontrole. De laatstgenoemde variabele betreft de kans of mogelijkheid die een 

adolescent ziet om te lezen, gezien buiten hem gelegen factoren, zoals het boekenaanbod in de 

bibliotheek en elders. De eerstgenoemde variabele duidt niet op (externe) mogelijkheden maar op 

waargenomen (interne) vaardigheden. Self-efficacy wordt door Bandura (1994) omschreven als de 

beliefs van mensen over hun eigen vaardigheden om een taak te kunnen voltooien op een vooraf 

bepaald niveau. Volgens Bandura zijn deze beliefs van invloed op cognitieve, affectieve en 

motivationele processen, als ook gedrag. Adolescenten met een groter vertrouwen in de eigen 

vaardigheden kiezen complexere taken en hebben positiever verwachtingen van de uitkomsten van 

hun inspanningen (cognitief). Zij schrijven falen eerder toe aan onvoldoende inspanning dan aan 

onvoldoende vaardigheid. Self-efficacy hangt samen met de mate van inspanning die zij zich 

getroosten en de mate waarin ze een taak volhouden ondanks toegenomen complexiteit (motivatie). 

Tevens hangt het samen met de manier waarop zij omgaan met spanningen, angst en stress (affectief). 

Adolescenten met veel vertrouwen in hun eigen vaardigheden, ervaren minder stress en spanning, 

kiezen complexere taken, zoeken deze ook actief op en houden deze taken vol ook als deze moeilijker 

worden.  

 

Wigfield geeft aan dat self-efficacy met name gevormd wordt in een schoolse context, door 

vergelijking met andere leerlingen en door docentfeedback. Alhoewel het doel van dit proefschrift is 

verschillen in leesfrequentie in de vrije tijd te voorspellen, is de veronderstelling dat beliefs over de 

eigen leesvaardigheid met name in schoolse context gevormd worden. Op school leren adolescenten 
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immers lezen, worden ze geacht te lezen, en wordt hun leesvaardigheid continu getest en vergeleken 

met de vaardigheden van hun leeftijdsgenoten. Oordelen van docenten over de vaardigheden van 

leerlingen in de vorm van bijvoorbeeld rapportcijfers worden volgens Bandura (1994) geacht invloed 

te hebben op adolescenten hun oordelen over hun eigen vaardigheden.  

 

De vraag is welk effect self-efficacy op leesfrequentie in de vrije tijd heeft. Piek geeft aan dat het niet 

aantoonbaar is dat een goede (waargenomen) leesvaardigheid zonder meer leidt tot meer lezen: het feit 

dat men kan lezen wil nog niet zeggen dat men ook wil lezen. Een goede leesvaardigheid is eerder een 

noodzakelijke dan een voldoende voorwaarde voor leesgedrag: moeite met lezen blijkt wel een 

belemmerende factor voor leesgedrag in de vrije tijd (Tellegen & Catsburg, 1987). Ramaut (1994, pag. 

27) omschrijft dit als volgt: 

 

"Taalzwakke leerlingen lopen omwille van hun taalachterstand grote kans in een negatieve spiraal 

terecht te komen. Het lezen gaat moeilijk omdat men niet over de vereiste taalvaardigheid beschikt om 

een tekst te begrijpen. Daardoor moet men vaker stukjes opnieuw lezen. Dit kan demotiverend werken, 

met als gevolg dat men sneller een boek opzij legt. Kinderen die ontmoedigd worden om te lezen, 

ervaren weinig of geen leesplezier en zullen vermoedelijk minder vaak naar een boek grijpen. Minder 

lezen betekent dan weer dat de leesvaardigheid nauwelijks verhoogt en dat lezen een lastig en moeilijk 

karwei blijft." 

 

Taalzwakke lezers kunnen frustraties ‘opbouwen’, waardoor men van het lezen weinig positieve 

consequenties verwacht (Wigfield, 1997; Henk & Melnick, 1995), resulterend in een negatieve 

leesattitude. McKenna vond in zijn onderzoek naar de leeshouding van leerlingen dat het ‘dalen’ van 

de leesattitude met de leeftijd (oudere kinderen vinden lezen minder leuk dan jongere kinderen), 

gerelateerd was aan een lage leesvaardigheid. Met name zwakke lezers zorgden voor de gesignaleerde 

daling in leesattitude met het klimmen der schooljaren. Dit suggereert een cumulatieve invloed van 

negatieve ervaringen bij minder goede lezers op hun attitudes. Chapman & Turner (1995) beschrijven 

deze cumulatieve invloed in hun onderzoek naar de relatie tussen gepercipieerde leescompetentie en 

gepercipieerde moeilijkheid van het lezen enerzijds en leesattitude anderzijds. Beliefs over de eigen 

vaardigheid in leestaken en de moeilijkheid van lezen worden ontwikkeld als een functie van 

negatieve en positieve leeservaringen op school. Door deze ervaringen op school brengen kinderen 

hun percepties van de eigen leescompetentie meer in lijn met hun feitelijke succes in leestaken; 

oorspronkelijk enthousiasme over de eigen vaardigheden en de vooruitgang hierin, worden door 

benedengemiddelde rapportcijfers en het duidelijk achterblijven bij de rest van de klas steeds meer 

ondergraven en maken plaats voor een negatief zelfbeeld (Boekaerts, 2002). Dit proces werkt 

zelfversterkend doordat op basis van een negatief zelfbeeld, leerlingen steeds minder gemotiveerd 

raken om het lezen vol te houden, waardoor, zoals Ramaut opmerkte, men weer verder achterop raakt 

en het lezen een moeilijk proces blijft. 
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Ook Henk & Melnick (1995), opstellers van de Reader Self Perception Scale die de zelfinschatting en 

zelfperceptie als lezer als ook de leesattitude meet, gaan in op het zelfbeeld van lezers. Wanneer 

leerlingen merken dat hun leesvaardigheden niet in gelijke tred groeien met de complexiteit van 

voorgeschreven boeken, ze merken dat ze minder goed kunnen lezen dan klasgenoten en deze indruk 

bevestigd wordt door cijfers en feedback van de docent, kan dit tot het belief leiden dat lezen weinig 

wenselijke uitkomsten heeft, omdat het hun achterstand benadrukt. Kinderen die geloven dat ze goede 

lezers zijn, hebben meestal een rijke geschiedenis van plezierende leeservaringen. Slechte lezers 

hebben daarentegen in hun ogen weinig succes met lezen gehad, kijken er daarom niet naar uit en zien 

het niet als gratificerend. Deze negatieve ervaringen uit het verleden beïnvloeden een persoon zijn 

oordelen over de eigen leesvaardigheden en de verwachtingen van toekomstig leesgedrag.  

 

De invloed van self-efficacy op leesattitude kan gebaseerd zijn op het feit dat beide gevormd worden 

door emotioneel geladen ervaringen die beliefs ten aanzien van de uitkomsten van lezen kunnen 

beïnvloeden. Frequente herhaling van negatieve ervaringen, zeker wanneer deze een hoge emotionele 

intensiteit hebben, kunnen in het experiëntieel systeem leiden tot negatieve verwachtingen ten aanzien 

van lezen en daarmee tot een mijdingsreactie. Een argument tegen deze denkwijze is dat kinderen hun 

leesmateriaal in de vrije tijd kunnen afstemmen op hun leesvaardigheid: als je een minder goede lezer 

bent, kun je ervoor kiezen makkelijker boeken te lezen.  

Dit tegenargument houdt echter geen rekening met het beschadigde zelfbeeld dat kinderen in 

onderwijscontext kunnen oplopen: door vergelijking met vaardiger klasgenoten of het behalen van 

onvoldoendes voor leesopdrachten wordt het vertrouwen in de eigen vaardigheden ondermijnd en doet 

men herhaaldelijk frustrerende ervaringen met lezen op. Dergelijke negatieve ervaringen kunnen 

geassocieerd worden met lezen, opgeslagen worden en vervolgens een negatief (mijdend) effect op 

toekomstige leessituaties hebben.  

 

Een vraag die nog open staat is of self-efficacy invloed heeft op gedragsintentie, op attitude of op 

beide. In een eerder onderzoek onder basisschoolleerlingen bleek dat leesvaardigheid positief 

samenhing met de hedonistische component van leesattitude en met leesgedrag (Stalpers, 2002a). Dit 

kan betekenen dat moeite hebben met lezen of dit zelfs frustrerend vinden, plezier in het lezen sterk 

kan belemmeren, waardoor men weinig leest. Het effect van leesvaardigheid op leesfrequentie bleek 

volledig gemedieerd te worden door dat van leesattitude. Self-efficacy bleek een direct effect te hebben 

op attitude en attitude heeft vervolgens weer een direct effect op leesfrequentie, maar er werd geen 

direct effect van self-efficacy op leesfrequentie gevonden. Anders geformuleerd: self-efficacy 

verklaarde geen variantie in leesfrequentie die niet reeds door leesattitude verklaard werd.  

Tellegen geeft in haar onderzoek aan dat leerlingen die vinden dat ze niet goed kunnen lezen, 

dat soms toch doen wanneer zij verwachten dat het lezen van boeken nuttige uitkomsten zoals kennis 

oplevert. In een dergelijke situatie is de inschatting van de eigen leesvaardigheid laag, maar is de 



 66

utilitaire component van de leesattitude positief. Andersom geldt volgens Ramaut dat leerlingen die 

goed kunnen lezen en dit ook weten van zichzelf (self-efficacy), lezen lang niet altijd nuttig of leuk 

(attitude) hoeven te vinden.  

Roettger (1982) deed onderzoek specifiek naar scholieren bij wie attitudescores en 

leesvaardigheid de overtuiging weerspraken dat goede lezers altijd een positieve leesattitude hebben 

en zwakkere lezers een negatieve. Zij vond dat er een groep scholieren was die ondanks een zwakke 

leesvaardigheid een positieve leesattitude had, omdat ze veel waarde hechtten aan de uitkomsten van 

lezen, zoals het behalen van goede cijfers op school, meer leren over de wereld om hen heen en het 

(heel letterlijk) vinden van een weg in de wereld om hen heen. Zij beschouwden lezen als een 

instrument om bij te kunnen blijven op school en niet te verdwalen in de wereld buiten de school. 

Daarnaast was er een groep met een goede vaardigheid maar een negatieve leesattitude. Deze groep las 

nooit behalve om schoolgerelateerde redenen, omdat men deze vaardigheid toch reeds onder de knie 

meende te hebben en buitenschoolse oefening overbodig vond.  

 

In beide veldonderzoeken zal vastgesteld worden of deze eerdere onderzoeksbevindingen bevestigd 

kunnen worden door data verkregen onder een grotere groep respondenten van een andere 

leeftijdsgroep (adolescenten in plaats van kinderen).   

  

4.3 Waargenomen externe mogelijkheden 

 

Wil een positieve leeshouding leiden tot feitelijk leesgedrag, zal er ook leesmateriaal beschikbaar 

moeten zijn. Zo gaven Guthrie & Greaney (1991) aan dat de opkomst van openbare bibliotheken in 

verschillende landen tijdens de zestiger en zeventiger jaren ertoe leidde dat kinderen meer gingen 

lezen. Het uitgebreidere en vaak gratis uitleenbare boekenaanbod maakte het mogelijk om (meer) te 

gaan lezen. Waargenomen externe gedragscontrole lijkt, zoals Ajzen aangaf, daarmee een 

noodzakelijke voorwaarde voor leesfrequentie.   

 

De veronderstelling in dit proefschrift is dat de mogelijkheid tot lezen niet alleen een kwantitatief 

vraagstuk is (zijn er voldoende boeken beschikbaar voor een tiener?) maar ook een kwalitatief (sluiten 

de beschikbare boeken aan bij de belevingswereld van adolescenten?) Piek (1995) noemt de moeilijke 

overgang van kinder- naar volwassenenliteratuur als één van de verklaringen voor de teruggang in het 

lezen tijdens de adolescentie. Adolescenten vallen tussen de wal van het kinderboek en het schip van 

de literatuur voor volwassenen in, aangezien een specifiek op de belevingswereld van deze doelgroep 

gericht boekenaanbod tot voor kort nog schaars was. Ze houden zich met andere onderwerpen bezig 

dan volwassenen doen, zoals het ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid en het verkrijgen van 

status binnen de peer group (Groeben & Vorderer, 1988), en waarderen fictie waarin deze 

problematiek terugkeert (Carter & Harris, 1982). Volwassenen daarentegen geven aan meer waarde te 

hechten aan esthetische en rationele motieven, zoals het genieten van een opvallende schrijfstijl en het 
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opdoen van kennis over andere delen van de wereld (Stalpers, 2001b). Piek geeft aan dat 

adolescentenromans – die qua thematiek en personages meer aansluiten op de belevingswereld van de 

doelgroep – mogelijk het gat tussen volwassenliteratuur en jeugdverhalen kunnen dichten.  

 

In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven dat attitudes onder andere gevormd worden door 

ervaringen met een affectieve lading. Wanneer adolescenten nooit een dergelijke positieve ervaring 

gehad hebben, missen ze een reden om in de vrije tijd te gaan lezen. Ervaringen bepalen immers de 

verwachtingen die adolescenten hebben van de uitkomsten van gedrag, en daarmee hun attitude ten 

aanzien van dat gedrag. De introductie met en het aanbieden van op hun belevingswereld afgestemd 

materiaal lijkt een voorwaarde voor een positieve attitude. De veronderstelling hierbij is dat 

weiniglezers en nietlezers weinig kennis hebben van de positieve consequenties die verbonden zijn 

aan het lezen van fictie in een buitenschoolse setting, en dat kennismaking met een aansprekend 

aanbod de kennis over het soort voldoening dat lezen kan bieden (en daarmee de leeshouding) kan 

veranderen. Zo stelt McKenna dat een omgeving met materialen die aansluiten op de behoeften van 

lezers en die verleidt tot lezen, een indirect effect kan hebben op de leesattitude. Deze invloed is 

indirect aangezien een goede beschikbaarheid van boeken in een wervende omgeving op zichzelf 

onvoldoende is om de leeshouding te veranderen. Pas wanneer de leeservaringen die hieruit 

voortkomen gratificerend zijn, kan hierdoor de attitude veranderen.  

 

Daarnaast geeft Ajzen in zijn model aan dat de waargenomen gedragscontrole een direct effect op 

intenties en gedrag kan hebben. Wanneer men verwacht dat er weinig boeken zijn voor de 

leeftijdsgroep waartoe men behoort, mist men de mogelijkheid om een positieve leesattitude te laten 

uitmonden in leesgedrag. Om de intentie te gaan lezen te laten uitmonden in feitelijk leesgedrag, is het 

noodzakelijk dat er ook daadwerkelijk boeken voorhanden zijn. 

 

Net als bij self-efficacy is het de vraag of perceived behavioral control met name samenhangt met 

leesattitude of ook een direct effect heeft op leesgedrag. Empirische gegevens over dit vraagstuk zijn 

nog schaars. Het is vooralsnog onhelder of adolescenten wel een positieve attitude hebben maar deze 

niet kunnen vertalen in gedrag aangezien een aanbod hiertoe ontbreekt, dan wel (net als bij self-

efficacy het geval is) de leesattitude samenhangt met perceived behavioral control maar als enige een 

direct effect op gedrag heeft. Het veldonderzoek zal dit moeten uitwijzen.  
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4.4 Samenvattende conclusies  

 

In het eerste hoofdstuk is aangegeven dat een systematisch en volledig overzicht van determinanten 

van leesfrequentie ontbreekt. Doorgaans zijn enkelvoudige relaties bestudeerd, eerder dan 

verschillende determinanten in samenhang. In Ajzens theory of planned behaviour kunnen 

verschillende determinanten - sociale normen, self-efficacy en de waargenomen externe 

gedragscontrole – ondergebracht worden. Deze hebben volgens Ajzens theorie effect op de intentie te 

gaan lezen en correleren met de leesattitude. Door het onderscheid tussen interne (self-efficacy) en 

externe waargenomen gedragscontrole (de mogelijkheid tot lezen gezien het boekenaanbod) te 

introduceren is reeds een verandering aangebracht in Ajzens theorie. Daarin wordt alleen gesproken 

van waargenomen gedragscontrole, zonder een onderscheid te maken in een interne en externe 

component, ofwel een onderscheid tussen waargenomen vaardigheden en waargenomen 

mogelijkheden.  

 Eerder onderzoek naar en theorievorming over verschillen in leesfrequentie wijst uit dat de 

variabele leesattitude doorgaans een goede voorspelling biedt van leesintentie en leesfrequentie 

(Stokmans, 2002; Van Schooten en De Glopper, 2002). Als het gaat om de andere determinanten van 

intenties, zijn de theorieën en onderzoeksresultaten minder eenduidig. Zo is het niet helder of de 

andere determinanten vooral een effect hebben of leesintentie (en vervolgens –frequentie) of  

samenhangen met leesattitude. In enkele studies is leesattitude de enige voorspeller van intentie en 

correleren de andere determinanten met attitude, maar hebben zij weinig tot geen effect op intenties of 

leesfrequentie (Van Schooten en De Glopper, 2002; Stalpers, 2002a). In de figuur die verderop in deze 

paragraaf getekend is, zijn de relaties waarvoor eenduidig empirisch bewijs voor alsnog ontbreekt met 

gestippelde lijnen aangegeven.  

 Een ander vraagstuk ten aanzien van Ajzens theorie betreft het verschil tussen leesklimaat en 

sociale normen. In onderzoek naar determinanten van leesgedrag wordt doorgaans eerder gesproken 

van leesklimaat dan sociale normen, waarbij het eerste begrip ‘rijker’ is dan het tweede. Sociale norm 

verwijst naar de mate van goed- of afkeuring, terwijl leesklimaat ook de vraag betreft welke vorm 

eventuele goedkeuring aanneemt, zoals praten over boeken, boeken cadeau geven of een rolmodel 

vormen door zelf te lezen. In het eerste veldonderzoek zal conform Ajzens model alleen de sociale 

norm bevraagd worden; voor het tweede veldonderzoek is besloten eveneens leesklimaat te bevragen.

  

Weer een ander vraagstuk betreft de invloed van leeservaringen op school op leesfrequentie in de vrije 

tijd. In Ajzens theorie worden determinanten van gedragsintentie en het te voorspellen gedrag geacht 

dezelfde context te hebben: dus allebei school of allebei vrije tijd. In dit proefschrift wordt hiervan 

afgeweken om verschillende redenen. Lezen is een vorm van gedrag die op school geleerd en 

beoordeeld wordt. Veel leeservaringen worden opgedaan in een schoolse context (te denken valt aan 

het lezen voor de lijst). Voorts wordt een tiener zijn vaardigheid zichtbaar gemaakt in schoolse context 

door docentfeedback, rapportcijfers en vergelijking met leeftijdsgenoten. Het onderscheid tussen 



schoolse leeservaringen (die hun invloed hebben op self-efficacy en de perceptie van het leesklimaat 

dat door een docent geschapen wordt) en lezen in de vrije tijd, lijkt daarmee deels kunstmatig. Zo 

geeft Schram in zijn inaugurale rede Kracht van het lezen (1999) aan dat verschillende studies 

aantonen dat het verplichte lijstlezen op school remmend werkt op lezen in de vrije tijd, deels ook bij 

diegenen die als kind wel graag lazen.  

 

Wanneer het voorgaande samengevat wordt in een figuur, levert dit het volgende beeld op: 
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Figuur 4.1 Aangepaste theorie van gepland gedrag toegepast op lezen 

 

Verschillende pijlen in het bovenstaande model verdienen mogelijk nadere toelichting. Een centrale 

rol is toebedacht aan leeservaringen. Door feitelijke directe en indirecte ervaring met het lezen – en 

mogelijk de daaraan verbonden feedback van docenten of klasgenoten – leert een leerling hoe goed hij 

of zij kan lezen, welke uitkomsten lezen heeft (op hedonistisch en/of utilitair vlak) en wat anderen van 

lezen vinden. Zoals in het voorgaande is aangegeven wordt de leesattitude een belangrijke rol 

toegedicht in het voorspellen van verschillen in leesfrequentie. Empirisch bewijs voor een directe 

relatie tussen sociale normen, self-efficacy en waargenomen gedragscontrole enerzijds en leesgedrag 

anderzijds is vooralsnog schaars en/of weerspreekt de relaties die Ajzen in zijn theorie veronderstelt. 

Beide veldonderzoeken moeten uitwijzen of de door Ajzen veronderstelde relaties (weergegeven met 

een gestippelde lijn in figuur 4.1) bestaan.  
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Hoofdstuk 5 Onderzoeksopzet 

 

In dit hoofdstuk worden de voornaamste doelen van de veldonderzoeken uiteengezet en wordt 

aangeven wat de relatie is tussen het eerste en tweede veldonderzoek. Vervolgens wordt op 

hoofdlijnen aangeven hoe de componenten van de theorie van gepland gedrag (attitude, sociale norm 

en waargenomen gedragscontrole) als ook fitness-for-use en de afhankelijke variabelen (leesfrequentie 

en het voornemen om lid te blijven van de bibliotheek) geoperationaliseerd zijn.  

 

5.1 Doelstelling  

 

Het voornaamste doel van de veldonderzoeken was om vast te stellen wat de verbanden zijn tussen de 

voornaamste onafhankelijke en afhankelijke variabelen, eerder dan het doen van uitspraken over het 

leesgedrag en bibliotheekgebruik van Nederlandse adolescenten in het algemeen. Het doel van het 

onderzoek was vast te stellen met statistische methoden, welke verbanden er zijn tussen a) de 

componenten van de theory of planned behaviour en leesfrequentie en b) tussen leesfrequentie, 

leesattitude en fitness-for-use enerzijds en het voornemen om lid te blijven van de bibliotheek 

anderzijds.  

Het doel van het onderzoek was niet om op basis van een grootschalige en representatieve 

steekproef algemene uitspraken te doen over de frequentie waarmee de gemiddelde Nederlandse tiener 

van de bibliotheek gebruikmaakt en fictie leest. Het doen van algemene uitspraken over de 

leesfrequentie en het gebruik van de bibliotheek van de tiener vereist immers dat het veldonderzoek 

representatief is als het gaat om variabelen zoals urbanisatiegraad, religie, etniciteit etc. Een dergelijke 

opzet zou zeer kostbaar zijn, terwijl deze variabelen slechts in zeer beperkte mate of niet samenhangen 

met verschillen in leesgedrag (Tellegen & Catsburg, 1987). Hierdoor zou een representatieve 

vertegenwoordiging van alle waarden die deze variabelen kunnen aannemen, een omvangrijker en 

daarmee kostbaarder dataverzamelingsprocedure vereisen dan nodig was voor de beantwoording van 

de vraagstelling, die zich richt op de relaties tussen variabelen. Er is in dit onderzoek naar gestreefd 

dat de steekproef een goede afspiegeling vormt van de totale populatie als het gaat om de variabelen 

die onderzocht worden. Aangezien de veronderstelling is dat opleiding samenhangt met 

leesvaardigheid en leesattitude, is ernaar gestreefd het opleidingsniveau van de respondentengroep – 

zeker als het ging om het hoofdonderzoek – gelijk te laten zijn aan het opleidingsniveau van de 

populatie.  

 

In dit onderzoek werd het criterium spreiding ofwel variantie meer belang toegedicht dan het criterium 

van representativiteit. Hiermee wordt gedoeld op het streven een steekproef te realiseren waarin er 

voldoende spreiding was in de voornaamste variabelen, zoals leesfrequentie, leesattitude en het 

voornemen om lid te blijven van de bibliotheek. Spreiding ofwel variantie is een belangrijk kenmerk 



 71

als men relaties tussen variabelen wil bestuderen: wanneer een afhankelijke variabele weinig variantie 

kent, kan die variantie ook niet voorspeld worden door een (of meerdere) onafhankelijke variabele(n). 

Het verklaren van verschillen tussen tieners, vereist ook dat er verschillen (gemeten) zijn. Wanneer 

bijvoorbeeld iedereen zegt goed te kunnen lezen, is het niet meer mogelijk om het verband tussen self-

efficacy en leesfrequentie vast te stellen.  

 

Een middel om die spreiding te verkrijgen was om niet ín de bibliotheek maar óp scholen te 

enquêteren. Ervaring in de praktijk heeft geleerd dat wanneer in de bibliotheek geënquêteerd wordt, 

het risico bestaat dat veellezers en trouwe leners oververtegenwoordigd zijn in de steekproef. Wanneer 

in de klas geënquêteerd wordt, is de kans hierop kleiner. Een tweede reden om de klas en niet de 

bibliotheek als locatie van veldonderzoek te hanteren, is dat onderzoeken in de bibliotheek doorgaans 

geschieden op basis van vrijwillige deelname. De consequentie hiervan is dat veelleners en trouwe 

bezoekers zich eerder geroepen kunnen voelen deel te nemen aan het onderzoek dan niet-lezers en zij 

die zich voorgenomen hebben af te haken als lid. Zij die veel plezier beleven aan het lezen en de 

bibliotheek zullen het immers eerder plezierig vinden over deze hobby te spreken, dan zij die het lezen 

als een vervelende plicht zien en de bibliotheek als een plek waar men louter komt, omdat het nu 

eenmaal nodig is voor school. In een schoolse setting is de kans op vertekening door vrijwilligheid 

minder groot, aangezien de docent de uitvoering ervan kan presenteren als een onderdeel van zijn of 

haar les. Gepoogd is te voorkomen dat de schoolse setting invloed had op de antwoorden van 

respondenten, door in de instructie bij de vragenlijst te benadrukken dat de docent de vragenlijst niet te 

zien zou krijgen en gegeven antwoorden geen invloed zouden hebben op rapportcijfers. Respondenten 

mochten hun naam niet noteren op de vragenlijst.  

 

5.2 Relatie tussen de twee veldonderzoeken 

 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden waren twee veldonderzoeken uitgevoerd, te weten een 

pilotonderzoek (hoofdstuk 6) en een hoofdonderzoek (hoofdstuk 7). De doelstellingen van beide 

onderzoeken waren verschillend. Het eerste onderzoek fungeerde als voorbereiding op het tweede. In 

het eerste onderzoek werd getoetst of met de gehanteerde vragenlijst de verschillende constructen op 

een betrouwbare en valide manier gemeten konden worden. Daar waar de vragenlijst tekortschoot, kon 

deze verbeterd worden voor het tweede, grootschaliger, onderzoek.  

Ten tweede werd met het pilotonderzoek gepoogd inzicht te verschaffen in het 

attitudeconstruct. Zo zijn er twee manieren om leesattitudes te meten: in termen van verwachte 

consequenties (diversie, stimulatie en kennis) en in termen van een globale evaluatieve houding (nuttig 

versus overbodig, plezierig versus vervelend) die hiervan het gevolg is. Het was echter onduidelijk of 

en in hoeverre deze twee conceptualisaties met elkaar samenhingen. In een eerdere studie (Stalpers, 

2002a) bleek er een hoge correlatie te zijn tussen verwachte consequenties (zoals spanning verkrijgen) 

en evaluaties van het lezen (zoals lezen plezierig vinden). De consequenties en evaluaties bleken 
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gezamenlijk een homogene en intern consistente schaal te vormen. Toentertijd werd echter een zeer 

beknopt instrument (tien items om én de hedonistische én de utilitaire component van leesattitude én 

ook de diverse consequenties van lezen, te meten) gehanteerd, zodat het niet mogelijk is om met grote 

zekerheid te stellen dat beide conceptualisaties sterk overlappen.  

Een andere vraag die zich aandiende bij het attitudeconstruct was: welke consequenties 

verwachten tieners van het lezen? Zijn eerdere overzichten van consequenties van het lezen (Wigfield, 

1997; Stokmans, 1999; Stalpers, 1998 en 1999) volledig? In het eerste veldonderzoek was een open 

vraag geformuleerd over de consequenties die adolescenten van het lezen verwachten.  

In het pilotonderzoek werd gepoogd op beide vragen ten aanzien van het attitudeconstruct een 

antwoord te verkrijgen (hangen consequenties en globale evaluatieve houdingen onderling voldoende 

samen, en welke consequenties verwachten tieners van lezen?). In het tweede onderzoek werden deze 

bevindingen vervolgens vertaald in een verbeterde operationalisatie van het attitudeconstruct, die 

onder een grotere groep respondenten op meer scholen werd uitgezet. Het doel van het tweede 

onderzoek was de vraagstellingen van het onderzoek te beantwoorden met een – ten opzichte van het 

pilotonderzoek – verbeterde vragenlijst en een grotere steekproef.  

 

In beide onderzoeken werden alle componenten van de theorie van gepland gedrag en fitness-for-use 

als ook de afhankelijke variabelen leesfrequentie en het voornemen om lid te blijven van de 

bibliotheek bevraagd. In het tweede onderzoek waren deze constructen echter op een andere manier 

bevraagd dan in het eerste. Twee overwegingen lagen ten grondslag om in het hoofdonderzoek andere 

operationalisaties van de diverse constructen te hanteren dan in het pilotonderzoek. De eerste 

overweging betrof de verdeling van de constructen. In het eerste onderzoek bleek dat verschillende 

variabelen scheef verdeeld waren (ofwel hoge skewness- en kurtosiswaarden hadden). Meer dan negen 

op de tien leerlingen gaven in het eerste onderzoek aan dat hun ouders het lezen goedkeurden (sociale 

norm). In het tweede onderzoek waren constructen zoals de sociale invloed van belangrijke personen 

in de directe omgeving uitgebreider bevraagd in de hoop een betere verdeling te krijgen. (Meer 

informatie hierover vindt men in hoofdstuk 7.)    

Een tweede reden was dat in het tweede onderzoek meer taalzwakke leerlingen bevraagd 

werden. In het eerste onderzoek zijn relatief hoogopgeleide leerlingen bevraagd, die weinig moeite 

hadden met het invullen van een lange vragenlijst met complexere begrippen. Bij het tweede 

onderzoek waren echter niet alleen leerlingen van havo, vwo en de theoretische leerweg van het vmbo 

bevraagd, maar ook leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. Deze laatstgenoemde 

groep leerlingen zou – aldus een docent die geholpen heeft bij het opstellen van de vragenlijst – 

verschillende vragen uit de pilotstudie niet begrijpen en de vragenlijst te lang vinden. Woorden zoals 

‘percentage’, ‘informatieve boeken’, ‘taalvaardigheid’ en ‘enthousiast’ zouden bijvoorbeeld niet door 

alle leerlingen begrepen kunnen worden. Derhalve was de vragenlijst in het tweede onderzoek korter 

dan die in het eerste (acht versus twaalf pagina’s) en waren eenvoudiger formuleringen gehanteerd. Zo 
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waren bijvoorbeeld vragen weggelaten, waarbij leerlingen met een percentage moesten aangeven hoe 

zeker zij ervan waren het volgende jaar nog lid te zijn van de bibliotheek.  

 

5.3 Operationalisatie van de onafhankelijke variabelen 

 

In navolging van de meeste onderzoeken op het gebied van leesmotieven en leesattitudes (onder 

anderen Wigfield & Guthrie, 1997; Stokmans, 1999; Van Schooten, 1994) is ervoor gekozen om drie 

van de vier onafhankelijke variabelen – te weten leesattitudes, self-efficacy en mogelijkheden tot lezen 

gezien het boekenaanbod - te operationaliseren met vijfpunts Likert-schalen. Dit zijn stellingen 

(bijvoorbeeld ‘Ik vind lezen plezierig’) waarbij respondenten kunnen aangeven in hoeverre zij het eens 

of oneens met elke uitspraak zijn. Deze operationalisatie leent zich voor het eenvoudig, snel en 

eenduidig vaststellen van psychologische constructen zoals attitudes (Triandis, 1971). Vijfpunts 

Likert-schalen genieten de voorkeur onder de meerderheid van de onderzoekers op het terrein van 

leesattitudes (bijvoorbeeld Stokmans, 1999; Van Schooten en De Glopper, 2002) uitgaande van de 

veronderstelling dat vijfpuntsschaal twee voordelen biedt. Allereerst biedt het een voldoende verfijnde 

operationalisatie van de gemeten variabelen zonder dat de antwoordmogelijkheden voor respondenten 

moeilijk te interpreteren zijn. Ten tweede kent deze schaal een neutrale positie (men staat bijvoorbeeld 

noch positief noch negatief tegenover lezen). In alle attitudeonderzoeken die in hoofdstuk twee en drie 

besproken zijn, werden zowel attitudes en self-efficacy geoperationaliseerd met verschillende - 

minimaal drie - stellingen, teneinde een voldoende betrouwbare en verfijnde meting van het 

betreffende construct te verkrijgen.  

 

Het meest complex was de operationalisatie van het attitudeconstruct, aangezien de conceptualisaties 

zoals beschreven in hoofdstuk 2 elk gekenmerkt worden door een eigen operationalisatie. Zo 

conceptualiseert McKenna (1995) attitude als een bipolaire gevoelsstaat en operationaliseert hij het 

construct aan de hand van tien vragen over de mate waarin respondenten een positief dan wel negatief 

gevoel ervaren bij een aantal verschillende leesmomenten. Stokmans (1999) daarentegen bevraagt met 

haar meetinstrument de consequenties die leners (verwachten te) ervaren bij het lezen, zoals het 

kunnen wegdromen bij een verhaal, of het vergroten van de eigen kennis. Zij gaf aan dat lezen 

minimaal drie consequenties heeft, te weten stimulatie (o.a. spanning beleven en opgaan in een 

verhaal), diversie (o.a. ontspannen en verveling verdrijven) en ontplooiing (o.a. kennis opdoen en de 

eigen taalvaardigheid verbeteren).  

 

Beide operationalisaties hebben enkele nadelen. In McKennas model is het niet duidelijk welke 

consequenties tot de globale attitude leiden. Voorts is opgemerkt dat de versmalling van het 

attitudeconstruct tot een globale gevoelsstaat, miskent dat lezen rationele ofwel utilitaire consequenties 

kan hebben. Het probleem bij de operationalisatie van Stokmans is dat de gehanteerde lijst van 

consequenties mogelijk onvolledig is. Het is mogelijk dat een verdere uitwerking van en aanvulling op 
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de consequenties die zij omschrijft, leiden tot een betere voorspelling van gedrag. Eerdere studies naar 

consequenties van het lezen (Wigfield, 1997; Stalpers, 1998) wezen uit dat er nog geen eenduidigheid 

bestaat over de vraag welke consequenties precies nagestreefd worden met leesgedrag. Het is nog 

onhelder of de genoemde driedeling in stimulatie, diversie en kennis uitputtend is. Daarom zal in het 

pilotonderzoek met een open vraag geprobeerd worden om vast te stellen welke consequenties 

leerlingen zelf van lezen verwachten. 

In dit onderzoek werden zowel de globale attitude als de consequenties waarop deze gebaseerd was, 

gemeten. In een eerder onderzoek onder 175 leerlingen in het basisonderwijs bleek, zoals reeds 

opgemerkt, dat beide conceptualisaties (de globale affectieve houding en de verwachte consequenties 

ofwel, in Ajzens termen, global versus belief based) onderling voldoende samenhang kenden om 

samengevoegd te kunnen worden tot één variabele. Dit onderzoek was echter te kleinschalig en 

exploratief van aard om op basis ervan te mogen concluderen dat beide conceptualisaties 

samengevoegd kunnen worden. Ajzen (1991) voegt in zijn studies de beide conceptualisaties (globaal 

versus belief based) niet samen.  

Op nog een punt is afgeweken van Ajzens theorie. Ajzen (o.a. 1991) operationaliseert attitudes 

door mensen te bevragen naar: hun beliefs over de uitkomsten van het onderzochte gedrag en 

vervolgens de evaluaties van deze uitkomsten. Een (zelf bedacht) voorbeeld van zijn voorgestelde 

operationalisatie toegepast op lezen zou zijn: 

 

 Zeer 

waarschijn

lijk 

Waarschijnlijk noch 

eens, 

noch 

oneens 

Onwaarschijnlijk Zeer 

onwaarschijnlijk

Door te lezen kan ik 

spannende avonturen 

beleven.  

O O O O O 

 zeer 

negatief 

negatief negatief 

noch 

positief 

positief zeer positief 

Vind je het positief 

of negatief om 

spannende avonturen 

te beleven?  

O O O O O 

 

Vervolgens wordt ieder belief met de evaluatie ervan vermenigvuldigd. De producten van deze 

geëvalueerde beliefs worden vervolgens gesommeerd. Deze sommering wordt vervolgens als 

operationalisatie van de variabele attitude beschouwd. Een vergelijkbare operationalisatie hanteert hij 

ook voor sociale normen en waargenomen gedragscontrole. Ter operationalisatie van dit construct 
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worden beliefs over de verwachtingen van anderen vermenigvuldigd met de motivatie om aan hun 

verwachtingen te voldoen.  

 Een dergelijke – rekenkundige – benadering van attitudes werd in dit onderzoek niet 

gehanteerd, om een viertal redenen. Allereerst riskeert men met deze benadering 

respondentvermoeidheid. Iedere consequentie van lezen wordt in deze rekenkundige benadering 

immers twee keer bevraagd (verwacht men deze uitkomst en hoe evalueert men deze uitkomst?) Twee 

keer dezelfde uitkomsten voorleggen aan respondenten kan bij hen irritatie of verveling oproepen.  

Ten tweede is het sterk de vraag of deze rekenkundige benadering (waarbij evaluaties 

vermenigvuldigd worden met beliefs over uitkomsten) een natuurgetrouwe weergave van de 

werkelijkheid is. Het is de vraag of mensen attitudes vormen op een dergelijke rekenmachine-achtige 

wijze. Bij een dergelijke rationele en rekenkundige benadering lijkt er onvoldoende rekening 

gehouden te worden met het gegeven dat experiëntiële overwegingen eerder op holistische dan 

analytische wijze gevormd worden (Epstein, 2002). In het experiëntiële systeem worden overtuigingen 

niet gevormd door een uitgebreid palet aan uitkomsten te onderscheiden en vervolgens iedere 

afzonderlijke uitkomst op de wenselijkheid ervan te beoordelen. In dit systeem worden affectieve 

totaalindrukken gevormd, die niet erg gedifferentieerd zijn en niet gebaseerd zijn op dergelijke 

uitgebreide analyses.  

Een derde reden betreft de validiteit van de sommering. Volgens Ajzens model mogen alle 

geëvalueerde beliefs opgeteld worden. Bij een dergelijke sommering houdt men er echter geen 

rekening mee dat beliefs kunnen verschillen in gewicht of belang. Het belief dat lezen plezierig is kan 

bijvoorbeeld veel belangrijker zijn – in de zin dat het meer bepalend is voor leesfrequentie – dan het 

belief dat lezen nuttig is. Stokmans (1999) kwam in haar onderzoek dan ook tot de conclusie dat het 

samenvoegen van alle beliefs tot één attitudeconstruct minder variantie verklaarde dan het hanteren 

van een attitudeconstruct dat bestond uit drie verschillende aspecten (enjoyment, escape en utility).  

Een vierde reden om alleen de beliefs en niet de evaluatie van die beliefs te meten, betrof de 

verklaarde variantie. In eerdere studies waarin alleen de beliefs en niet de evaluatie ervan bevraagd 

was (Stokmans, 1999; Stalpers, 2002a) bleek dat met deze operationalisatie het mogelijk was een 

substantieel deel van de verschillen in leesfrequentie te verklaren.   

 

In navolging van zowel Ahtola als Stokmans werd niet alleen de hedonistische component van 

leesattitude bevraagd, maar ook de utilitaire component ervan. Respondenten werden dus niet alleen 

vragen voorgelegd over de mate waarin zij lezen leuk vonden en de affectieve consequenties die het 

opleverde (zoals het beleven van een avontuur, het meeleven met personages of het genieten van mooi 

taalgebruik), maar ook vragen over de mate waarin zij lezen nuttig vonden en de cognitieve 

consequenties die het had (zoals kennis opdoen over zichzelf).  

 

Om de sociale norm te operationaliseren was respondenten gevraagd aan te geven in welke mate 

verschillende belangrijke personen (docenten, ouders en vrienden) in hun omgeving het lezen goed- 
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dan wel afkeurden. In het tweede veldonderzoek was voor een ‘rijker’ en meer omvattend theoretisch 

construct gekozen, namelijk dat van leesklimaat, omdat in het pilotonderzoek bleek dat vrijwel alle 

ouders en docenten het lezen goedkeurden. De sociale normen bepaald door deze partijen bleken 

derhalve in vrijwel alle gevallen positief te zijn. Eerdere studies (onder anderen Van Lierop, 1990) 

wezen uit dat dit voor leesklimaat niet hoefde te gelden. Voorts wordt het construct leesklimaat in 

onderzoek naar leesgedrag vaker gehanteerd dan dat van sociale norm. Leesklimaat betreft niet alleen 

de mate van goed- of afkeuring, maar ook de mate waarin deze mensen over lezen praten, boeken 

aanraden en een rolmodel vormen door zelf te lezen.  

 

Self-efficacy is in beide onderzoeken niet alleen geoperationaliseerd met Likert-schalen, maar ook met 

een vergelijkingsvraag, namelijk hoe goed men kon lezen in vergelijking met klasgenoten. Boekaerts 

(2002) en Wigfield (1997) gaven namelijk aan dat het vertrouwen in eigen vaardigheden gebaseerd is 

op de vergelijking met klasgenoten.  

 

Tot slot was respondenten gevraagd aan te geven hoe geschikt zij de bibliotheek vinden als het gaat 

om het verkrijgen van leesplezier, ofwel hoe zij de fitness-for-use van de instelling voor deze gezochte 

consequentie ervoeren. Voor het meten van deze variabele is zelf een schaal geconstrueerd, die eerder 

gehanteerd is in diverse klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd door de Provinciale Bibliotheek 

Centrale voor Noord-Brabant.  

 

5.4 Operationalisatie van de afhankelijke variabelen  

 

De afhankelijke variabelen in dit onderzoek zijn: 1) de frequentie waarmee men fictie in de vrije tijd 

leest en 2) het voornemen om lid te blijven van de bibliotheek. Om leesfrequentie te meten waren 

verschillende vragen gehanteerd, waarvan de meerderheid reeds eerder gehanteerd was door Stokmans 

(1999), die in haar onderzoek een homogene schaal bleken te vormen. Met deze vragen werd gepoogd 

vast te stellen hoeveel respondenten het afgelopen jaar hadden gelezen, eerder – dan bij een 

dagboekmethode het geval is - één specifieke week te bevragen. Bij een dagboekmethode houden 

respondenten iedere dag bij hoeveel tijd zij aan welke activiteiten (waaronder lezen) besteden hebben. 

Het voordeel van deze methode is dat deze relatief nauwkeurige uitkomsten oplevert: respondenten 

schrijven meteen op hoeveel tijd zij waaraan besteed hebben en hoeven derhalve geen beroep te doen 

op hun geheugen – met alle vertekening van dien – om een indicatie te geven van hun leeshoeveelheid. 

Een nadeel van deze methode is dat leesgedrag ten gevolge van tijdsdruk van bijbanen, examens, 

huiswerk e.d. kan verschillen per week en zich kan concentreren in periodes waarin men meer vrije 

tijd heeft, zoals vakanties. Wanneer een lezer toevallig in een week geen kans had gezien om een 

verhaal te lezen en in die week het onderzoek was afgenomen, zou hij ten onrechte als niet-lezer zijn 

aangemerkt. Terwijl hij of zij wel de weken daarvoor gelezen had en voornemens was het in de 

komende weken te gaan doen.  
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Een andere reden om geen gebruik van de dagboekmethode te maken is gelegen in de 

vraagstelling van het onderzoek. Het ging er niet om hoeveel of hoe lang tieners tijdens één specifieke 

week lazen, maar om hoe vaak zij in het algemeen, gedurende een langere periode, lazen. Met name in 

het tweede onderzoek was leesfrequentie tijdens verschillende periodes bevraagd, hetgeen met een 

dagboekmethode niet mogelijk was. Zo was bevraagd hoeveel verhalen tieners sinds de zomer gelezen 

hadden en hoeveel ze tijdens de zomervakantie gelezen hadden.  

 

De theory of planned behaviour onderscheidt naast gedrag tevens de variabele gedragsintentie. Deze 

variabele was in dit onderzoek niet gemeten om verschillende redenen. Allereerst betreft 

gedragsintentie doorgaans het voornemen om op één specifiek moment één specifieke handeling uit te 

voeren (bijvoorbeeld volgende week boek X te gaan lezen), terwijl in de vraagstelling de 

leesfrequentie in het algemeen (dus niet verbonden aan een specifiek moment of een specifieke titel 

centraal stond). Daarnaast is het denkbaar dat respondenten voor het beantwoorden van vragen over 

intenties ten aanzien van lezen (‘hoe waarschijnlijk is het dat u binnen nu en vier weken een boek gaat 

lezen?’), zich gaan afvragen wat de frequentie was waarmee zij gelezen hebben tijdens de afgelopen 

vier weken. Zoals Bamberg et. al aangaven is gedrag in het verleden doorgaans een goede voorspeller 

van gedragsintenties en gedrag in de toekomst. Ten derde bleek uit analyses op basis van uitleenscans 

dat feitelijk ledenverloop bepaald werd door het leengedrag in het jaar voorafgaand aan die beslissing. 

De intentie om lid te blijven lijkt derhalve bepaald te worden door de frequentie waarmee men fictie 

geleend en waarschijnlijk ook gelezen heeft.  

 

Bij het meten van het voornemen om lid te blijven van de bibliotheek, was er een onderscheid gemaakt 

tussen enerzijds het voornemen het komende jaar lid te blijven en anderzijds het voornemen na 

schoolverlaten lid te blijven. Dit onderscheid is van belang, aangezien enerzijds (bijna) alle 

adolescenten school als voornaamste reden noemen om lid te zijn van de bibliotheek, maar anderzijds 

de hechtkracht van dit motief slechts een beperkte duur heeft (Stalpers, 2000). Op de leeftijd wanneer 

velen de school verlaten, verlengen velen tevens het lidmaatschap van de bibliotheek niet. Schoolse 

motieven lijken derhalve onvoldoende om tieners gedurende een langere periode als lid van de 

bibliotheek te behouden (Stalpers, 2000). Wanneer we met dit motief echter geen rekening zouden 

houden in de meting, kunnen adolescenten ten onrechte als ‘trouwe lener’ aangemerkt worden, terwijl 

men slechts voornemens is lid te blijven omdat - en slechts zolang als - school hiertoe noopt.  
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5.5 Samenvattende conclusies 

 

Het doel van het pilotonderzoek was de deugdelijkheid van het meetinstrument vast te stellen als ook 

een voorlopig antwoord te verkrijgen op de vraagstelling. De doelstelling van het hoofdonderzoek is 

een antwoord te geven op de (tweeledige) vraagstelling met een verbeterd meetinstrument onder een 

grotere doelgroep. Het merendeel van de onafhankelijke variabelen was geoperationaliseerd met 

Likert-schalen, ofwel stellingen waarbij respondenten moesten aangeven in hoeverre ze het eens of 

oneens waren met iedere stelling. Leesattitude was op twee manieren bevraagd: in termen van 

consequenties ofwel belief-based  (op hedonistisch en utilitair vlak) en in termen van evaluaties ofwel 

globaal (eveneens op hedonistisch en utilitair vlak). Voorts is gepoogd meer inzicht te krijgen in het 

soort consequenties dat adolescenten van het lezen verwachten door hier een open vraag over te 

formuleren.  

 

In beide veldonderzoeken zijn de volgende hypothesen getoetst 

 

Hypothese 1a: De hedonistische component van de leesattitude verklaart een groter deel van de 

verschillen in leesfrequentie dan de utilitaire component. 

Het vrijwillig lezen van fictie in de vrije tijd kan beschouwd worden als een vorm van hedonistische 

consumptie, waarbij eerder affectieve en pleziergerichte uitkomsten nagestreefd worden dan rationele 

en nutsgerichte. Volgens Epstein leren mensen van affectieve ervaringen, worden deze ervaringen 

opgeslagen in het geheugen en geven ze vervolgens richting aan toekomstig gedrag. Toegepast op 

lezen houdt dit in dat wanneer tieners ervaren hebben dat lezen plezierige uitkomsten biedt, zij dit 

onthouden en proberen deze uitkomsten opnieuw te verkrijgen, door opnieuw een boek uit te gaan 

zoeken en te lezen. Verschillende studies naar leesattitudes wijzen uit dat vooral de hedonistische 

component verschillen in leesfrequentie verklaart, eerder dan de utilitaire (Stokmans, 1999; Stalpers, 

2002a). Wat Epstein zegt over het experiëntiële systeem – dat zich bezighoudt met de vraag ‘wat voelt 

goed?’ – geldt eveneens voor de variabele leesattitude, zoals die gedefinieerd wordt in dit proefschrift: 

in beide gevallen is er sprake van leren door ervaringen, beide hebben een stabiel karakter en beide 

zijn affectgeladen.  

 

Hypothese 1b: Leesattitude en sociale normen verklaren een substantieel deel van de variantie (meer 

dan 10%) in leesfrequentie. 

Attitudes worden verondersteld richting te geven aan gedrag, in de zin dat gedrag waarvan men 

positieve uitkomsten op hedonistisch en utilitair vlak verwacht (attitude) door tieners nagestreefd zal 

worden. Als tieners van het lezen van fictie positieve uitkomsten verwachten, is de veronderstelling 

dat zij ook vaak zullen lezen. Voorts is de veronderstelling dat tieners frequenter zullen lezen als hun 

omgeving het lezen goedkeurt (Ajzen, 1991) en stimuleert (Powell, Taylor & McMillen, 1984).  
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Hypothese 2: Leesattitude en leesfrequentie verklaren een substantieel deel van de variantie (meer 

dan 10%) in het voornemen lid te blijven van de openbare bibliotheek.  

Wanneer men van lezen positieve uitkomsten verwacht en frequent fictie leest, zal men meer reden 

ervaren om lid te blijven van de openbare bibliotheek, aangezien dit kanaal tieners tegen een relatief 

voordelig tarief in de gelegenheid stelt deze uitkomsten te verkrijgen en dit gedrag uit te voeren.   

 

Hypothese 3: De fitness-for-use van de bibliotheek op het domein van leesplezier verklaart een 

substantieel deel van de variantie (meer dan 10%) in het voornemen lid te blijven van de bibliotheek. 

Verschillende bibliotheekonderzoekers geven aan dat de bibliotheek in haar dienstverlening aan 

tieners tekort kan schieten door het aanbieden van een collectie (fictie) die onvoldoende op hun 

belevingswereld en levensfase aansluit. Dit kan leiden tot een situatie waarbij jongeren enerzijds van 

lezen wel positieve uitkomsten verwachten, maar in de bibliotheek geen geschikt kanaal zien om die 

uitkomsten te verkrijgen. 
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Hoofdstuk 6 Pilot-onderzoek 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van het pilotonderzoek onder 270 leerlingen van 

een scholengemeenschap (vmbo, havo en vwo) in Doetinchem. Het doel van dit onderzoek was 

meerledig. Allereerst (paragraaf 6.2) is getoetst of het ontworpen meetinstrument geschikt was om de 

verschillende variabelen te operationaliseren. Criteria hiervoor zijn interne consistentie en de spreiding 

van de antwoorden. Interne consistentie betreft de vraag: meten vragen die geacht worden één en 

dezelfde variabele te meten ook daadwerkelijk hetzelfde? Of hangen ze onderling zo weinig samen dat 

ze waarschijnlijk verschillende constructen in plaats van één construct meten? Spreiding betreft de 

vraag of antwoorden van respondenten geconcentreerd zijn bij een klein aantal 

antwoordmogelijkheden (iedereen beschouwt zich bijvoorbeeld als een goede lezer) dan wel verspreid 

zijn over alle antwoordmogelijkheden (er zijn substantiële groepen goede, gemiddelde en zwakke 

lezers aan te wijzen).  

Ten tweede had het onderzoek tot doel meer inzicht te verschaffen in de variabele leesattitude 

(paragraaf 6.3). Welke beliefs lagen aan dit construct ten grondslag? En in hoeverre hingen die beliefs 

samen met de globale evaluatieve houding ten opzichte van lezen? Ten derde (paragraaf 6.4 en 6.5) 

had het pilotonderzoek als doel een voorlopig antwoord te verschaffen op de onderzoeksvragen. Deze 

zijn: a) In welke mate verklaren leesattitude, sociale normen, self-efficacy en waargenomen externe 

gedragsmogelijkheden (de waargenomen kwantiteit en kwaliteit van het boekenaanbod) verschillen in 

leesfrequentie? b) In welke mate verklaren leesattitude, leesfrequentie en fitness-for-use verschillen in 

het voornemen om lid te blijven van de bibliotheek?   

 

6.1 Onderzoeksopzet 

 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe het meetinstrument was opgezet, hoe dit was uitgezet onder 

de leerlingen, welke kenmerken deze respondenten hadden en wat de interne consistentie was van de 

operationalisaties. 

 

6.1.1 Meetinstrument 

 

De vragenlijst, opgenomen als bijlage 1, bestond uit drie delen: (1) vragen over de componenten van 

de theory of planned behaviour (leesattitude, sociale normen ten aanzien van lezen, self-efficacy en 

mogelijkheden tot lezen gezien het boekenaanbod) en de frequentie waarmee men fictie in de vrije tijd 

leest, (2) het gebruik van en oordeel over (fitness-for-use) de bibliotheek en (3) achtergrondkenmerken 

zoals geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In deel 1 waren alle onderdelen van de theory of planned 

behaviour bevraagd met gesloten vragen. Daarnaast was een open vraag gesteld over de consequenties 

die respondenten verwachten van lezen.  
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Leesattitude 

 

Leesattitude was op twee manieren geconceptualiseerd: een waarbij het accent lag op de globale 

evaluatieve houding (zoals in het onderzoek van McKenna; zie vraag 1 in bijlage 1), en een waarbij 

het accent lag op de consequenties van het lezen (zoals in het onderzoek van Stokmans; zie vraag 2 in 

bijlage 1). In navolging van Ahtola werd de globale evaluatieve houding onderscheiden in een 

hedonistische (plezierig versus vervelend) en een utilitaire (nuttig versus overbodig) component. In het 

vervolg van dit hoofdstuk zal omwille van de bondigheid gesproken worden over ‘evaluatieve 

houding’ wanneer gedoeld wordt op Ahtolas conceptualisatie van attitude als een globale evaluatieve 

houding in termen van nut en plezier. Wanneer gesproken worden over ‘consequenties’ wordt hiermee 

gedoeld op de conceptualisatie van attitude in termen van verwachte consequenties of, in Ajzens 

termen, de belief-based uitwerking.   

Over de globale evaluatieve houding waren zes vijfpunts semantische differentialen 

geformuleerd – gebaseerd op Ahtolas aanbevelingen - onder andere over de vraag of men lezen 

plezierig versus vervelend, opwindend versus saai en nuttig versus tijdverspilling vond (de eerste zes 

vragen in de vragenlijst in bijlage 1). Voorts waren over elk van de consequenties van het lezen 

(stimulatie, diversie en cognitie) drie items of meer op een vijfpunts Likert-schaal geformuleerd. Dit 

hield in dat respondenten aan moesten geven of zij het eens dan wel oneens waren met stellingen als 

“Door te lezen wordt mijn taalvaardigheid beter”, “Ik geniet niet alleen van de inhoud van het verhaal, 

maar ook van de manier waarop het is geschreven” en “Ik vind lezen spannend.” Deze stellingen zijn 

gebaseerd op de leesattitudeschalen van Stokmans (1999) en Stalpers (1999, 2002a). Respondenten die 

geen mening hadden over een of meerdere stellingen hadden de mogelijkheid een 

antwoordmogelijkheid ‘geen mening’ aan te kruisen. Deze antwoordmogelijkheid werd echter amper 

gebruikt (in alle gevallen gold: < 10%). In paragraaf 6.2 wordt de samenhang tussen beide 

operationalisaties besproken.  

 Tot slot is met een open vraag (vraag 8b in bijlage 1) gepoogd te achterhalen wat men het 

leukst vindt aan het lezen van boeken. Het doel van deze vraag was meer inzicht te krijgen in het soort 

consequenties dat adolescenten van het lezen verwachtten.  

 

Self-efficacy en externe waargenomen gedragscontrole 

 

Likert-stellingen waren eveneens gehanteerd bij het bevragen van de waargenomen interne (self-

efficacy) en waargenomen externe gedragscontrole, ofwel de vaardigheid versus de mogelijkheid om 

een boek te lezen in de vrije tijd. Hiervoor waren respectievelijk vier en drie items gebruikt (zie vraag 

4 in bijlage 1). Voor het opstellen van vragen over self-efficacy was gebruik gemaakt van de 

vragenlijst van Wigfield (1997) en Stalpers (2002a). In beide onderzoeken bleken de gehanteerde 

items een homogene schaal te vormen. Self-efficacy was tevens gemeten met een vergelijkingsvraag, 
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te weten hoe goed men kon lezen in vergelijking tot klasgenoten, aangezien Wigfield aangaf dat self-

efficacy met name gebaseerd was op de vergelijking met klasgenoten.  

 

Sociale normen 

 

De sociale norm was geoperationaliseerd met vragen over de mate waarin ouders, de beste vriend(in) 

en de docent het lezen afkeurden dan wel goedkeurden (vraag 3 in bijlage 1). Respondenten konden 

antwoorden op een vijfpuntsschaal (‘afkeuren, gedeeltelijk afkeuren, maakt ze niets uit, gedeeltelijk 

goedkeuren of goedkeuren’), met als extra antwoordmogelijkheid ‘weet ik niet’. Deze vragen waren 

gebaseerd op het meetinstrument van Ajzen & Driver (1991).  

 

Fitness-for-use als het gaat om lezen 

 

Fitness-for-use als voorspeller voor het voornemen lid te blijven van de bibliotheek is als volgt 

geoperationaliseerd (zie vraag 28 in de bijlage): 

 

“Hoe goed vind je de bibliotheek als het gaat om het verkrijgen van een leuk leesboek voor je 

plezier?” 

zeer goed goed voldoende kan beter slecht 

O O O O O 

 

Deze vraag is eerder gehanteerd in het klanttevredenheidsonderzoek van de Provinciale Bibliotheek 

Centrale Noord-Brabant.  

 

Afhankelijke variabelen en persoonskenmerken 

 

Over de frequentie van het lezen van fictie in de vrije tijd waren drie vragen (te weten 5 tot en met 7 in 

bijlage 1) gesteld, te weten wanneer men het laatst in een boek had gelezen, hoe vaak men gemiddeld 

in een boek las en wanneer men voor het laatst een boek had uitgelezen (Stokmans, 1999). Elk van 

deze vragen had vijf antwoordmogelijkheden. Aangezien deze vragen een langere periode betroffen – 

niet alleen de afgelopen week of maand, maar de frequentie waarmee men gemiddeld las – was de 

verwachting dat de gegeven antwoorden een genuanceerde en volledige indruk boden van de mate 

waarin men in het algemeen las.  

 

In deel 2 was gevraagd of respondenten lid waren van de openbare bibliotheek. Twee vragen waren 

gesteld over de waarschijnlijkheid dat men volgend jaar nog lid zou zijn, en twee over de kans dat men 

na het schoolverlaten nog lid zou zijn. Beide waarschijnlijkheden (volgend jaar en na school) waren 

gemeten met zowel een vijfpuntsschaal (lopend van ‘zeker wel’ tot ‘zeker niet’) als een vraag waarbij 
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de respondenten met een percentage moesten aangeven hoe zeker zij ervan waren lener te blijven 

(waarbij 0% stond voor ‘zeker geen lid meer’ en 100% voor ‘zeker nog wel lid’). Dezelfde 

vraagstelling werd gehanteerd door Bloemer (1993) in haar onderzoek naar merktrouw van 

consumenten.  

 

In deel 3 was gevraagd naar de leeftijd, het geslacht, de opleiding en het leerjaar van de respondenten 

(vraag 22 tot en met 24 in bijlage 1).  

 

6.1.2 Procedure 

 

Het onderzoek was uitgevoerd op basis van een gelegenheidssteekproef. Een enquêteur had onder tien 

klassen van een scholengemeenschap de zojuist omschreven vragenlijst uitgezet. De voorpagina van 

de vragenlijst bevatte een uitleg over het onderzoek (zie bijlage 1; daarnaast was de enquêteur ter 

plekke aanwezig voor eventuele toelichting op het uitgedeelde formulier. De vragenlijsten werden 

tijdens de les uitgedeeld en het kostte respondenten circa twintig minuten om deze in te vullen. 

 

Ten einde sociale wenselijkheid te voorkomen was in de inleiding aangegeven dat vragenlijsten 

anoniem waren en de docent deze niet te zien zou krijgen.  

 

Het nadeel van deze opzet was dat de steekproef niet representatief was voor leerlingen in het 

algemeen: aangezien de scholengemeenschap alleen havo, vwo en de theoretische leerweg van het 

vmbo onderdak bood, vielen leerlingen van de beroepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en 

leerwegondersteunende leerwegen van het vmbo buiten de steekproef. Hierdoor waren goede lezers 

(havo- en vwo-leerlingen) oververtegenwoordigd en zwakke lezers (vmbo-leerlingen van de 

verschillende leerwegen) ondervertegenwoordigd (zie ook tabel 1). Door de oververtegenwoordiging 

van hoger opgeleiden was de invloed van de variabele leesvaardigheid op leesgedrag en leesattitude 

mogelijk onderschat.   

 

Het voordeel van een gelegenheidssteekproef is dat ermee mogelijk wel de doelen behaald konden 

worden, die in de inleiding gesteld zijn, namelijk het toetsen of de vragenlijst bruikbaar is (gezien de 

verdeling van de antwoorden), het bieden van inzicht in de variabele leesattitude en het verkrijgen van 

een voorlopig antwoord op de onderzoeksvragen naar de relaties tussen de verschillende constructen. 

Een gelegenheidssteekproef liet zich derhalve mogelijk rijmen met de doelen die aan een 

pilotonderzoek gesteld waren. De leermomenten van dit onderzoek zouden gebruikt worden om in het 

tweede onderzoek – dat tevens het hoofdonderzoek was - een verbeterde vragenlijst voor te leggen aan 

een meer representatieve groep scholieren.  
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6.1.3  Respondenten 

 

De persoonskenmerken van de respondenten zijn samengevat in tabel 6.1: 

 

Tabel 6.1 Kenmerken van de respondenten in percentages 

 Steekproef Totale Nederlandse 

leerlingenpopulatie

chi-

kwadraat 

p-waarde

Geslacht  

  Man * 42% 48% 1.78 ns

  Vrouw 58% 52%  

Opleiding **  

  Vmbo 33% 62% 9.91 <.01

  Havo / vwo  67% 38%  

Leerjaar **  

  1 tot 2 36% 43% 2.34 ns

  3 en hoger  64% 57%  

Lid van de bibliotheek *** 96% 82% 5.45 <.05

* Bron: Tellegen (2002) 

** Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (2001)  

*** Sociaal Cultureel Planbureau (2003) 

 

Het percentage vmbo-leerlingen was met 33% in deze steekproef ten opzichte van 62% in de populatie 

betekenisvol te laag. Voorts dient opgemerkt te worden dat de school waarop het onderzoek was 

uitgevoerd alleen de theoretische leerweg van het vmbo onderdak bood, en niet de 

leerwegondersteunende, beroepsgerichte, gemengde en kaderberoepsgerichte.In de steekproef waren 

bibliotheekleden oververtegenwoordigd (96% versus 82%).  

 

6.2 Interne consistentie en verdeling van de verschillende constructen  

 

In de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven dat een doel van het pilotonderzoek was om vast te 

stellen of het meetinstrument geschikt was, afgaande op criteria als de interne consistentie en de mate 

waarin de antwoorden een normale verdeling benaderden. De interne consistentie was vastgesteld met 

een Cronbach’s alfa analyse. Als ondergrens voor de interne consistentie wordt doorgaans een alfa-

waarde van .60 gehanteerd (Wigfield, 1997).  

Om vast te stellen of de verdeling van de verschillende variabelen normaal was, is een 

Kolomogorov-Smirnovtoets uitgevoerd en zijn de scheefheid (symmetrie van de 

antwoordenverdeling) en de kurtosis (de mate van clustering rond een centraal punt) berekend. Voor 

de kurtosis geldt dat wanneer deze waarde boven de 1 of beneden de –1 ligt, er een sterke clustering 
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bij één punt (antwoordmogelijkheid) is, en er weinig spreiding is in de antwoorden. Bij de 

scheefheidsmaat geldt dat wanneer dit cijfer hoger is dan +1 of kleiner dan –1, de verdeling scheef is. 

Bij een normaalverdeling zijn beide waarden exact nul. In dit onderzoek werd als grens gehanteerd dat 

de waarden van beide statistische grootheden onder de absolute waarde 1 lagen, om te mogen 

concluderen dat de verdeling een normale verdeling benaderde (Baarda en De Goede, 1994).   

 

Tabel 6.2 Interne consistentie van de gehanteerde schalen, zoals vastgesteld met Cronbach’s alfa’s.  

 Aantal 

weg-

gelaten 

items 

Aantal  

items 

Cronbach

’s alfa 

K-S Scheef-

heid 

Kurtosis 

Attitude    

Globale evaluatieve houding – 

hedonistisch  

0 3 .87 *1.42 .60 -.10

Globale evaluatieve houding – utilitair 0 3 .77 1.15 .52 .29

Consequenties   

  Diversie 1 2 .85 **3.02 -.60 -.25

  Stimulatie  0 12 .87 *1.54 -.40 .02

  Kennis en algemene ontwikkeling  0 8 .78 1.01 -.36 -.40

Waargenomen gedragscontrole   

  Extern (mogelijkheid gezien het 

aanbod) 

0 4 .73 *1.99 .75 -.07

  Intern (eigen leesvaardigheid / self-

efficacy) 

1 3 .73 **2.89 -1.10 .94

Sociale norm    

 Ouders  1 **8.04 - 2.48 5.77

 Beste vriend(in) 1 *4.13 -.22 -.60

 Leraar  1 **7.04 -1.27 .32

Leesfrequentie  0 3 .91 **3.04 -1.08 -.07

Kans dat men lid blijft 0 4 .89 **2.88 -1.42 1.81

Fitness-for-use 0 1 **4.85 .86 .99

*: p < .05, **: p < .01 

 

Bij alle constructen op één na lagen de alfa-waarden boven de .70 en was de item-totaalcorrelatie 

hoger dan .40. Daarmee kon de interne consistentie van de verschillende variabelen als voldoende 

beschouwd worden. Bij zowel de variabele diversie als self-efficacy moest – om aan de eis van interne 

consistentie te voldoen – elk één item weggelaten worden, aangezien de item-totaalcorrelatie lager was 

dan .20. Dat wil zeggen dat de betreffende items niet substantieel samenhingen met de andere vragen 
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die geacht werden hetzelfde te meten. Bij de self-efficacyschaal betrof dit de vergelijkingsvraag (‘Hoe 

goed kun je lezen in vergelijking tot klasgenoten’), hetgeen opvallend was aangezien deze vraag in een 

eerdere studie wel met andere vaardigheidsvragen samenhing (Stalpers, 2002a). Bij diversie moest de 

vraag ‘Ik lees om verveling te verdrijven’ weggelaten worden.  

 

De Kolomogorov-Smirnovtoets wees uit dat de meeste variabelen – behalve de globale evaluatieve 

houding (utilitair) en de consequentie kennis -  niet normaal verdeeld waren. De uitkomsten kwamen 

er op neer dat de meerderheid van de respondenten lezen leuk vond (globale evaluatieve houding, 

hedonistisch), en vond dat het resulteerde in ontspanning (consequentie diversie) en plezier en fantasie 

(consequentie stimulatie). Ouders, docenten en de beste vriend of vriendin keurden lezen doorgaans 

goed (sociale normen). De meerderheid vond van zichzelf dat zij voldoende tot goed kon lezen (self-

efficacy) en hiertoe voldoende mogelijkheden had (externe waargenomen gedragscontrole). De 

meerderheid las dan ook vaak, vond de bibliotheek een geschikte leverancier van het gezochte 

leesplezier (fitness-for-use) en was van plan lid te blijven van de bibliotheek (voornemen lid te blijven 

van de bibliotheek). 

 

Om vervolgens vast te stellen in welke mate de variabelen afweken van een normale verdeling, zijn de 

kurtosis en skewness-waarden berekend. Alle attitudevragen voldeden aan de eerder geformuleerde 

verdelingseisen; hierbij lag zowel de waarde van de kurtosis als die van de skewness onder de absolute 

waarde 1. Variabelen die aan geen van beide criteria voldeden, waren het voornemen lid te blijven van 

de bibliotheek en de sociale norm zoals bepaald door de ouders. Variabelen die aan één van beide 

eisen niet voldeden, waren: self-efficacy, leesfrequentie en de sociale norm zoals bepaald door de 

docent en de ouders. In het vervolg van deze paragraaf zal de verdeling van de constructen met hoge 

kurtosis- of scheefheidswaarden besproken worden.  

 

Sociale normen 

 

De verdeling van de variabele sociale norm zoals gevormd door ouders en de docent bleek zeer scheef 

te zijn: 83% van de respondenten meende dat hun ouders het lezen volledig goedkeurden tegen 9% die 

aangaf dat het hun ouders niets uitmaakte, en 70% van de leerlingen gaf aan dat hun docent het lezen 

goedkeurde naast 15% die zei de mening van het docent over lezen niet te weten. Slechts een heel 

kleine minderheid (minder dan 10%) keurde het lezen af.  Aangezien beide variabelen zeer scheef 

verdeeld waren, was besloten deze te dichotomiseren.  

 

Self-efficacy 

 

Dezelfde scheve verdeling werd gevonden bij de vragen over de waargenomen interne 

gedragscontrole: 92% van de respondenten gaf aan geen moeite te hebben met lezen tegen 5% die 
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aangaf hier wel moeite mee te hebben. Als operationalisatie van interne gedragscontrole werd een 

betere verdeling van de antwoorden gevonden bij de vraag “Hoe goed kun je lezen in vergelijking met 

jouw klasgenoten?”; hierbij gaf 15% aan minder goed te kunnen lezen dan anderen, tegen 65% die 

even goed kon lezen en 20% die duidelijk beter las dan het gemiddelde. Alhoewel deze variabele een 

duidelijke clustering bij het middenpunt had – een antwoordmogelijkheid die door bijna tweederde 

werd aangekruist –  maakte deze variabele het wel mogelijk om drie verschillende groepen te 

formeren: bovengemiddelde lezers, gemiddelde lezers en benedengemiddelde lezers. Derhalve was 

ervoor gekozen de vergelijkingsvraag te hanteren als operationalisatie van self-efficacy en niet de 

Likert-schalen. Voorts was de vergelijkingsvraag reeds eerder in een onderzoek onder 

basisschoolleerlingen gehanteerd (Stalpers, 2002a) en bleek deze in de genoemde meting te correleren 

met leesattitude en leesfrequentie. Een ander argument voor het hanteren van deze vraag en niet de 

oorspronkelijke vraag als operationalisatie van het construct leesvaardigheid, is Wigfields observatie 

dat self-efficacy met name gevormd wordt door vergelijking met klasgenoten in een schoolse setting. 

Voorts bleken de antwoorden op de vergelijkingsvraag het hoogst samen te hangen met leesfrequentie 

en leesattitude. Op basis van de theorie van Ajzen en eerder onderzoek naar self-efficacy, diende er 

ook een significante samenhang tussen waargenomen leesvaardigheid enerzijds en leesattitude (r = 

.29, p < .01) en leesfrequentie (r = .30, p < .01) anderzijds te zijn.  

 

Kans dat men lid blijft 

 

Bij de vraag of men volgend jaar nog lid is van de bibliotheek waren zowel de scheeftrekking als 

kurtosis groter dan de absolute waarde 1. Bijna twee op de drie bevraagden gaven aan volgend jaar 

nog lid te zullen zijn. Een verklaring hiervoor is dat de bevraagde respondenten niet hoefden te betalen 

voor het lidmaatschap zolang zij jonger dan 18 waren. Zij gaven aan de instelling nodig te hebben 

voor school. Ondanks de duidelijke scheeftrekking was deze variabele toch gehandhaafd bij de 

analyses, met in achtneming van de tekortkomingen van de verdeling. De reden hiervoor was dat een 

aanzienlijke groep (37%) niet zeker was van voorzetting van het lidmaatschap. Deze variabele was 

omgezet in een dichotome, waarbij er een groep respondenten was die zeker lid zou blijven van de 

bibliotheek en een die mogelijk tot zeker geen lid zou blijven.  

 

6.3 Samenhang tussen verschillende conceptualisaties van leesattitude 

 

Leesattitude was op twee manieren uitgewerkt, namelijk volgens de opvatting van Ahtola (waarbij de 

attitude gezien wordt als een evaluatieve houding in termen van nut en plezier) en volgens de attitude-

als-verwachte-consequenties opvatting van onder anderen Stokmans,  waarbij ontplooiing, diversie en 

stimulatie als consequenties onderscheiden waren. Vervolgens was met een correlatieanalyse 

vastgesteld in hoeverre de beide opvattingen met elkaar samenhingen. 
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Tabel 6.3 Samenhang tussen de twee verschillende conceptualisaties van het construct leesattitude 

(globale evaluatieve houding versus consequenties) 

 

Evaluatieve houding –

hedonistisch

Evaluatieve houding –

utilitair

Evaluatieve houding – hedonistisch *.69

Evaluatieve houding – utilitair *.69

Consequenties 

  Stimulatie *.61 *.42

  Diversie  *.66 *.45

  Kennis en algemene ontwikkeling *.42 *.46

* : p < .01 

 

De hedonistische en utilitaire component van de evaluatieve houding hingen onderling hoog met 

elkaar samen (r=.69, p <.01). De stimulatie en op diversie gerichte consequenties hingen sterker samen 

met de hedonistische dan met de utilitaire component van de evaluatieve houding (z = 4.26, p <.01; 

z=5.03, p<.01). De consequentie kennis hing iets sterker samen met de utilitaire component dan met 

de hedonistische component van de evaluatieve houding, maar dit verschil in samenhang was niet 

significant (z =.80, p =.23).   

 Uit een factoranalyse waarbij uitgegaan was van een tweefactorstructuur van attitudes, dat de 

belief-based en globale benadering van attitudes op hedonistisch vlak één factor vormden, evenals de 

belief-based en globale benadering op utilitair vlak (zie bijlage 2). Het onderscheid utilitair - 

hedonistisch lijkt daarmee inhoudelijk meer betekenisvol dan het onderscheid belief-based – globaal. 

Elk van deze twee factoren bleek ook intern consistent te zijn. Wanneer het hedonistische 

facet onder de loep genomen werd, bleek de interne consistentie van een schaal bestaand uit zowel 

consequenties als de globale evaluatieve houding zeer hoog te zijn (Cronbach’s alfa = .91, de item-

totaalcorrelatie was in alle gevallen hoger dan .40). Voor de utilitaire dimensie gold hetzelfde 

(Cronbach’s alfa = .82, item-totaalcorrelatie is in alle gevallen hoger dan .40).  

 

Afgaande op de samenhang tussen de verschillende conceptualisaties (globale evaluatieve houding 

versus verwachtingen over consequenties) van leesattitude als ook de uitkomsten van de factoranalyse 

was besloten deze samen te voegen tot een utilitaire component die zowel de globale evaluatie als 

verwachte consequenties op utilitair vlak omvat (gemiddelde: 3.43, standaarddeviatie: .75, skewness: 

.63, kurtosis: .15) en een hedonistische dimensie die zowel de consequenties als globale houding 

omvat (gemiddelde: 3.40, standaarddeviatie: .75, skewness: .40, kurtosis: .08). Alhoewel Ajzen de 

belief-based en globale metingen van attitude niet samenvoegt, worden beide benaderingen in dit 

onderzoek wel samengevoegd om de volgende redenen. In eerdere onderzoeken bleken deze twee 

benaderingen eveneens sterk genoeg samen te hangen om ze samen te kunnen voegen tot één construct 

(Stalpers, 2002a). De interne consistentie in dit onderzoek bleek eveneens hoog genoeg te zijn voor 
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een dergelijke samenvoeging. Ten derde lijkt het door Ajzen veronderstelde onderscheid tussen beliefs 

en attitude kunstmatig in het licht van Epsteins theorie. Het door Ajzen veronderstelde causale 

verband tussen (hedonistische) beliefs en de (hedonistische) attitude, lijkt moeilijk verenigbaar met de 

holistische en associatieve werking van het experiëntiële leersysteem.   
 

Eveneens was met een open vraag – ten behoeve van het hoofdonderzoek - gepoogd te achterhalen 

welke positieve consequenties tieners van het lezen verwachtten. 240 van de 275 respondenten gaven 

een antwoord op deze vraag. Enkelen van hen noemden meer dan één reden. De meest genoemde 

redenen waren: ontspanning (42 keer), afleiding, afzondering, wegdromen en dagelijkse problemen 

vergeten (39 keer), spanning en avontuur (38 keer), inleven in het verhaal (36 keer) en in personen (21 

keer), leren over zichzelf en anderen (32 keer), opgaan in het verhaal (20 keer), fantasie de vrije loop 

laten (17 keer), meeleven met een persoon (14 keer) en emoties die worden opgeroepen (9 keer). Het 

is overigens mogelijk dat tussen deze antwoorden enige overlap bestaat, bijvoorbeeld ‘opgaan in een 

verhaal’ versus ‘inleven in een verhaal’, of tussen de termen ‘wegdromen’ en ‘opgaan in een verhaal’. 

De meeste genoemde consequenties waren reeds in de bestaande operationalisatie van het 

construct als stelling opgenomen, zij het in iets andere bewoordingen. Niet opgenomen waren 

‘afleiding’, ‘afzondering’, ‘dagelijkse problemen vergeten’ en ‘inleven in het verhaal’. Het is mogelijk 

dat ‘inleven in het verhaal’ synoniem is voor ‘opgaan in het verhaal’ of  ‘wegdromen’ (twee items die 

wel onderdeel vormden van het meetinstrument) aangezien alledrie deze uitdrukkingen lijken te 

verwijzen naar absorptie (Nell, 1988), ofwel het volledig opgaan in een verhaal en alles om zich heen 

vergeten.  

 

6.4 Theory of planned behaviour als voorspeller van leesgedrag 

 

De onderzoeksvraag was in hoeverre leesattitude en de andere componenten van de theory of planned 

behaviour leesfrequentie bepalen. In de theorie wordt ervan uitgegaan dat de sociale norm, attitude en 

waargenomen gedragscontrole (bestaande uit externe waargenomen gedragscontrole en self-efficacy) 

gezamenlijk het gedrag bepalen, waarbij de onafhankelijke variabelen elkaar kunnen beïnvloeden; de 

sociale norm en leesvaardigheid kunnen de attitude bepalen, en anderzijds kan een positieve attitude 

een sturende kracht zijn om de eigen leesvaardigheid te verbeteren. Volgens deze theorie zijn alle vier 

de onafhankelijke variabelen nodig om een verklaring te kunnen bieden van gedrag, maar kan 

afhankelijk van het soort gedrag één component dominant zijn. 

  

Om hypothese 1a te toetsen – de hedonistische component van de leesattitude verklaart meer variantie 

in leesfrequentie dan de utilitaire – zijn een regressie- en een partiële correlatieanalyse uitgevoerd.  
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Tabel 6.4a Regressieanalyse met de hedonistische en utilitaire component als onafhankelijke 

variabelen en leesfrequentie als afhankelijke.  

 Gestandaardiseerde 

bètawaarden 

t Sig.

Hedonistische aspect leesattitude .51 8.31 <.01

Utilitaire aspect leesattitude .14 2.29 <.05

 

Beide componenten van leesattitude verklaren gezamenlijk 35.8% van de variantie in leesfrequentie 

(adjusted R square = 0.35). Afgaande op de gestandaardiseerde bètawaarden en t-waarden lijkt de 

hedonistische component een groter deel van de verschillen in leesfrequentie te verklaren dan de 

utilitaire. Wanneer we iedere component van de leesattitude afzonderlijk in een regressieanalyse 

opnemen, blijkt de hedonistische 34.5% van de variantie te verklaren, tegenover 19.2% die de utilitaire 

component verklaart.  

 

Vervolgens is een partiële correlatieanalyse uitgevoerd waarbij eerst de samenhang tussen de 

hedonistische component en leesfrequentie is berekend na controle voor de utilitaire component en 

vervolgens beide variabelen zijn omgekeerd: de samenhang tussen de utilitaire component met 

leesfrequentie is berekend na controle voor de hedonistische. De uitkomsten hiervan waren als volgt.  

 

Tabel 6.4b Partiële correlatieanalyses tussen de componenten van de leesattitude en leesfrequentie. 

 r p

Samenhang van de hedonistische component met leesfrequentie na controle voor de 

utilitaire 

.45 <.01

Samenhang van de utilitaire component van leesattitude met leesfrequentie na 

controle voor de hedonistische  

.13 <.05

 

De samenhang tussen de hedonistische component en leesfrequentie (r = .45, p < .01) na controle voor 

de utilitaire is hoger (z = 5.78, p < .01) dan de samenhang in de omgekeerde situatie (r = .13, p < .05).  

 

Om hypothese 1b – leesattitude en sociale normen voorspellen een substantieel deel van de verschillen 

in leesfrequentie – te toetsen, was een regressieanalyse uitgevoerd. De uitkomsten van deze analyse 

waren als volgt. 
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Tabel 6.5a Regressieanalyse waarbij de onderdelen van de theory of planned behaviour (attitude, 

sociale normen, vaardigheid en mogelijkheid) onafhankelijke variabelen zijn en leesfrequentie de 

afhankelijke is. 

 Gestandaardiseerde 

bètawaarden 

t Sig.

Hedonistische aspect leesattitude 0.43 6.53 <.01
Utilitaire aspect leesattitude 0.14 2.28 <.05
Sociale norm -  ouders 0.10 1.75 =.08
Sociale norm -  beste vriend(in) 0.00 0.00 ns
Sociale norm -  leraar -0.14 -2.51 <.05
Self-efficacy – leesvaardigheid in vergelijking met 

klasgenoten 0.14 2.63 <.05
Waargenomen externe gedragscontrole  0.07 1.25 Ns
 

De componenten van de theory of planned behaviour verklaarden gezamenlijk 39.8% van de 

verschillen in leesfrequentie (adjusted R square = 0.38). De hedonistische component van de 

leesattitude leek van alle variabelen de belangrijke voorspeller van feitelijk leesgedrag te zijn, gezien 

de hoge gestandaardiseerde bèta- en t-waarde. Afzonderlijk verklaarde deze variabele 34.5% van de 

variantie; de overige variabelen gezamenlijk voegden hier 5% verklaarde variantie aan toe. Om te 

toetsen of leesattitude daadwerkelijk zo’n belangrijke voorspeller was, was een partiële 

correlatieanalyse uitgevoerd. Met deze analyse was het mogelijk de samenhang tussen vaardigheden, 

normen en mogelijkheden enerzijds, en leesgedrag anderzijds te berekenen, na controlering voor de 

hedonistische component van de leesattitude. 

 

Tabel 6.5b Partiële correlatieanalyses tussen enerzijds sociale normen, vaardigheid en mogelijkheden 

en leesgedrag anderzijds, na controle voor de hedonistische component van leesattitude.  

Variabele directe 

correlatie met 

leesattitude 

(hedonistisch)

directe 

correlatie met 

leesfrequentie

Partiële correlatiecoëfficiënt 

met leesfrequentie na 

controle voor leesattitude 

(hedonistisch)

Self-efficacy *. 29 * .30 *.17

Waargenomen externe 

gedragscontrole 

* .39 *. 30 .09

Sociale norm – ouders * .15 * .16 .09

sociale norm – beste vriend(in)  * .27 * .15 .00

Sociale norm – leraar .09 -.05 .00

* p < .01 
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Self-efficacy, de waargenomen externe gedragscontrole en de sociale normen zoals bepaald door 

ouders, de beste vriend(in) en vrienden bleken betekenisvol samen te hangen met zowel leesattitude 

als leesfrequentie. Na controle voor leesattitude, bleek alleen self-efficacy betekenisvol samen te 

hangen met leesfrequentie. Deze samenhang was met .17 echter niet substantieel (groter of gelijk aan 

.20) te noemen.  

 

6.5 Leesattitude en voornemen lid te blijven van de openbare bibliotheek 

 

De tweede hypothese hield in dat leesattitude en leesfrequentie een substantieel deel van de variantie 

in het voornemen om lid te blijven van de bibliotheek verklaren. Bij het toetsen van deze hypothese 

was er een probleem: de overgrote meerderheid van de bevraagde scholieren (66%) was er zeker van 

lid te zullen blijven van de bibliotheek. Derhalve kon geen reguliere lineaire regressieanalyse berekend 

worden, aangezien deze analysemethode veronderstelt dat de te voorspellen variabele normaal 

verdeeld is, terwijl deze afhankelijke variabele juist zeer scheef verdeeld bleek te zijn. Daarom waren 

twee groepen leerlingen gemaakt: zij die zeker wel lid bleven en zij die twijfelden of mogelijk gingen 

afhaken. Vervolgens was deze nieuwe variabele als afhankelijke opgevoerd in een binair-logistische 

regressieanalyse. 

 

Tabel 6.6 Binair-logistische regressieanalyse waarbij leesfrequentie en leesattitude onafhankelijke 

variabelen zijn en het voornemen om lid te blijven de afhankelijke is. 

Variabele Ongestan-

daardiseerde B 

Wald- 

waarde

P-waarde Kansver-

houding 

Exp(B)

Hedonistische component leesattitude 1.06 17.31 <.01 2.87

Utilitaire component leesattitude -.10 .11 ns .91

Leesfrequentie .03 .53 ns 1.03

 

Leesattitude en leesfrequentie verklaarden gezamenlijk 18.8% van het mogelijk afhaakgedrag (Chi-

square (df=3) = 38.51, p < .01), waarbij de hedonistische component van de leesattitude de enige 

betekenisvolle voorspeller is. Tieners die een hoge score hadden op de hedonistische component van 

de leesattitude, hadden een 2.87 keer zo grote kans lid te blijven van de bibliotheek dan tieners die een 

lage score hadden op deze variabele.  

 

De derde hypothese was dat er een betekenisvolle relatie is tussen fitness-for-use op het gebied van 

leesplezier en de kans dat men lid blijft van de bibliotheek: tieners die de bibliotheek een geschikt 

kanaal vinden om een ontspannend leesboek te verkrijgen, maken een grotere kans lid te blijven van 

de bibliotheek. Deze hypothese is eveneens getoetst met een binair-logistische regressieanalyse. 
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Tabel 6.7 Binair-logistische regressieanalyse waarbij fitness-for-use de onafhankelijke variabele is en 

het voornemen om lid te blijven de afhankelijke is. 

Variabele Ongestandaardiseerde 

Bèta

Wald- waarde P-waarde kans-

verhouding 

Exp(B)

Fitness-for-use .79 21.71 <.01 2.2

 

Tieners die de bibliotheek een hoge fitness-for-use toedichtten als het gaat om leesplezier, hadden een 

2.2 keer zo grote kans lid te blijven van de bibliotheek dan tieners die de bibliotheek weinig geschikt 

vonden voor dit doel. Fitness-for-use verklaarde 13% van de variantie in het voornemen lid te blijven 

van de bibliotheek (Chi-square (df=1)= 25.24, p < .01).  

 

Wanneer alle factoren – leesattitude, leesfrequentie en fitness-for-use in één regressieanalyse werden 

opgenomen, leverde dit het volgende beeld op. 

 

Tabel 6.8 Fitness-for-use en de hedonistische component van leesattitude als voorspeller van het 

voornemen lid te blijven van de bibliotheek 

Variabele Ongestan-

daardiseerde 

Bèta

Wald- waarde P-waarde kans-

verhouding 

Exp(B)

Fitness-for-use 0.50 7.75 < .01 1.65

Hedonistische component leesattitude 0.90 10.13 < .01 2.47

Utilitaire component leesattitude 0.02 0.01 ns 1.02

Leesfrequentie  0.06 1.54 ns 1.06

 

Zowel de hedonistische component van de leesattitude als fitness-for-use hadden een betekenisvol 

effect op het voornemen lid te blijven: tieners die lezen leuk vonden en de bibliotheek geschikt achtten 

om dit plezier te leveren, waren doorgaans voornemens lid te blijven. Beide onafhankelijke variabelen 

verklaarden samen 24% van de variantie in het voornemen lid te blijven van de bibliotheek.   

 

6.6 Samenvattende conclusies 

 

Dit pilotonderzoek had drie doelen: een voorlopig antwoord krijgen op de onderzoeksvragen (dat wil 

zeggen de hypothesen te toetsen), meer inzicht krijgen in de variabele leesattitude en de kwaliteit van 

het meetinstrument toetsen.  
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Voorlopig antwoord op de onderzoeksvragen en toetsing van de hypothesen. 

 

De twee onderzoeksvragen betroffen a) de mate waarin de onderdelen van de theorie van gepland 

gedrag verschillen in leesfrequentie kunnen voorspellen en b) de mate waarin leesattitude, 

leesfrequentie en fitness-for-use verschillen in het voornemen lid te blijven van de bibliotheek kunnen 

voorspellen. Vier hypothesen zijn geformuleerd. Hypothese 1a betrof de vraag welke van de twee 

componenten van de leesattitude – de hedonistische of de utilitaire – de meeste variantie in 

leesfrequentie verklaart. Conform de strekking van de hypothese verklaarde met name de 

hedonistische component de meeste verschillen in leesfrequentie: pleziergerichte overwegingen spelen 

een grotere rol bij vrijetijdslezen dan nutsgerichte overwegingen.  

 

Hypothese 1b– leesattitude en sociale normen verklaren een substantieel deel van de verschillen in 

leesfrequentie – werd niet volledig door de resultaten bevestigd. Bijna 35% van de verschillen in 

leesfrequentie werd verklaard door de hedonistische component van de leesattitude, die de 

belangrijkste voorspeller bleek te zijn. Partiële correlatieanalyses wezen uit dat er na controle voor de 

hedonistische component van leesattitude er geen substantiële samenhang (r ≥ .20) was tussen sociale 

normen, self-efficacy en waargenomen externe gedragscontrole enerzijds en leesfrequentie anderzijds. 

Leesattitude verklaarde wel een substantieel deel van de verschillen in leesfrequentie, maar de overige 

variabelen voegden hier weinig verklaarde variantie aan toe. Er was hierbij geen effect van normen, 

self-efficacy en externe gedragscontrole op leesfrequentie dat niet gemedieerd werd door leesattitude. 

 Deze bevindingen stemden niet geheel overeen met Ajzens theory of planned behaviour, maar 

wel met eerder onderzoek naar toepassing van deze theorie op leesgedrag (Van Schooten & De 

Glopper, 2002). Ajzen veronderstelt dat alle vier de onafhankelijke variabelen verschillen in gedrag 

verklaren. Voor het verschil tussen Ajzens theoretisch model en de bevindingen in dit hoofdstuk 

waren verschillende verklaringen te bedenken, die de steekproef, de operationalisatie en het type 

gedrag betreffen. Elk van deze verklaringen zal de revue passeren.  

 In de steekproef waren havisten en vwo’ers oververtegenwoordigd en vmbo-leerlingen 

ondervertegenwoordigd. Voorts waren alleen vmbo-leerlingen van de theoretische en niet van de 

(kader)beroepsgerichte, gemengde of leerwegondersteunende leerweg bevraagd. Aangezien een 

relatief hoogopgeleide groep adolescenten bevraagd was, was het mogelijk dat het effect van self-

efficacy was onderschat. Vinck (2000) geeft aan dat de leesvaardigheid van vmbo-leerlingen 

beduidend slechter is dan die van havisten of vwo-leerlingen, en relatief veel vmbo-leerlingen met een 

taalachterstand het basisonderwijs verlaten hebben. Het is daarmee mogelijk dat de scheve verdeling 

van de variabele self-efficacy terug te voeren is op de oververtegenwoordiging van hoger opgeleiden – 

en daarmee goede lezers – in de steekproef.  

 Leesfrequentie is geoperationaliseerd met drie vragen die in formulering sterk op elkaar leken 

(het laatst in een boek gelezen, het laatst een boek uitgelezen en hoe vaak men gemiddeld in een boek 

las). Vragen over de duur van het leesgedrag (bijvoorbeeld in uren per week) of het aantal gelezen 
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titels per jaar of half jaar ontbraken in deze vragenlijst. Opname van deze vragen zou een verfijnder 

beeld van de feitelijke leesfrequentie van adolescenten kunnen geven.  

 Een derde verklaring betreft het type gedrag, te weten lezen van fictie in de vrije tijd. 

Leesgedrag is geen gevaarlijk, ongezond of omstreden type gedrag, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

bergbeklimmen, roken of het stemmen op een extreemrechtse partij. Derhalve is het niet 

waarschijnlijk dat de meerderheid van de ouders, leeftijdsgenoten en docenten het snel zullen 

afkeuren. Daarmee lijkt Ajzens sociale norm – die alleen goed- of afkeuring behelst – mogelijk een te 

‘schraal’ construct om  alle mogelijke invloeden (zoals praten over boeken en een rolmodel vormen 

door zelf te lezen) van belangrijke personen uit de sociale omgeving te omvatten. In eerder onderzoek 

is gebleken dat het leesklimaat (afgemeten aan onder andere het aantal gesprekken over boeken, de 

frequentie van voorlezen en de mate waarin de ouder zelf leest) wel degelijk samenhing met de 

leesattitude en leesfrequentie van het kind. In dit onderzoek was de sociale norm ten aanzien van lezen 

in vrijwel alle gevallen positief, waardoor deze variabele geen onderscheid maakte tussen een positief 

en een negatief leesklimaat thuis of op school. In het volgend hoofdstuk wordt aan dit thema meer 

aandacht besteed.   

 

De tweede hypothese – leesfrequentie en leesattitude verklaren een substantieel deel van de variantie 

in het voornemen lid te blijven van de bibliotheek – werd deels door de resultaten bevestigd. De 

hedonistische component van de leesattitude bleek positief gerelateerd te zijn aan het voornemen lid te 

blijven van de bibliotheek: tieners die lezen plezierig vonden, waren doorgaans voornemens lid te 

blijven van de bibliotheek. Deze groep had een bijna drie keer zo grote kans lid te blijven van de 

bibliotheek dan de groep die lezen niet leuk vond. De utilitaire component van de leesattitude en de 

variabele leesfrequentie voegden hier geen verklaarde variantie aan toe. Een verklaring voor het 

gegeven dat leesfrequentie weinig verklaringskracht had, kan gerelateerd zijn aan de verdeling ervan. 

Deze variabele was scheef verdeeld en mogelijk misten de vragen het vermogen onderscheid te maken 

tussen veel-, weinig- en nietlezers. Waarschijnlijk kon met de vragen over (de hedonistische 

component van) de leesattitude dit onderscheid beter gemaakt worden, aangezien deze variabele 

minder scheef verdeeld was.  

 Daarnaast was de tweede afhankelijke variabele (het voornemen lid te blijven) scheef 

verdeeld: in het pilotonderzoek gaf een meerderheid van de respondenten aan dat ze lid zouden blijven 

van de bibliotheek, wanneer zij klaar waren met school. In de werkelijkheid verlengt echter slechts een 

minderheid van de schoolverlaters het lidmaatschap. Een verklaring voor dit fenomeen kan 

hypothetical bias (Brown, Ajzen & Hrubes, 2003) zijn: er bestaat een verschil tussen een antwoord op 

een vraag in een enquêteformulier (gedragsvoornemen) geven en daadwerkelijk het bevraagde gedrag 

uitvoeren. Zo is het mogelijk dat respondenten niet beseften dat vanaf het achttiende levensjaar zij - 

doorgaans voor het eerst - een volledige contributie moesten betalen voor de bibliotheek, terwijl 

anderzijds vanaf die leeftijd juist de belangrijkste reden voor bibliotheekgebruik (het zoeken van 

informatie voor school) wegvalt. Terwijl de baten van de bibliotheek in de ogen van tieners afnemen, 
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nemen de kosten ervan toe. Deze kosten-batenanalyse pakt in de praktijk voor de bibliotheek niet altijd 

goed uit (Van der Burg, 1991). Een alternatieve verklaring kan opleidingsgerelateerd zijn: hoger 

opgeleiden – die in de steekproef oververtegenwoordigd waren - lezen mogelijk meer en zijn daarom 

vaker voornemens lid te blijven van de bibliotheek. 

 

De derde hypothese – fitness-for-use op het gebied van leesplezier verklaart een substantieel deel van 

het voornemen lid te blijven van de bibliotheek – werd door de resultaten bevestigd. Tieners die 

vonden dat de bibliotheek een goed kanaal was om leesboeken ter ontspanning te verkrijgen, maakten 

een twee keer zo grote kans lid te blijven van de bibliotheek, dan tieners die dit niet vonden.  De 

hedonistische component van de leesattitude en fitness-for-use verklaarden samen 24% van de 

verschillen in het voornemen om lid te blijven van de openbare bibliotheek.  

 

Inzicht in de variabele leesattitude 

 

Leesattitude wordt doorgaans ofwel gemeten in termen van consequenties (welke uitkomsten verwacht 

een persoon van het lezen) of als evaluatieve houding (vindt men lezen nuttig of juist overbodig, en 

plezierig of juist vervelend?). Beide operationalisaties bleken in het onderzoek dermate sterk samen te 

hangen dat ze tot één construct samengevoegd konden worden, waarbij conform de theorie van Ahtola 

en Epstein een onderscheid gemaakt is tussen de utilitaire en hedonistische dimensie. Van deze 

dimensies bleek de hedonistische het sterkst voorspellend voor feitelijk leesgedrag, hetgeen 

overeenstemt met bevindingen uit eerder onderzoek (Stokmans, 1999; Stalpers, 2002a; Van Schooten 

& De Glopper, 2002).  

Voorts is aan respondenten gevraagd welke consequenties zij van lezen verwachtten. De 

meeste antwoorden bleken te plaatsen onder de noemer diversie of stimulatie. Spontaan genoemde 

consequenties die vielen onder het construct diversie waren: ontspanning, afleiding en dagelijkse 

problemen vergeten. Genoemde consequenties die tot het construct stimulatie gerekend konden 

worden waren: spanning en avontuur, inleven in het verhaal en in personen, opgaan in het verhaal, 

fantasie de vrije loop laten, meeleven met een persoon en emoties die worden opgeroepen. De 

consequenties die respondenten noemden, stemden grotendeels overeen met de indeling van Stokmans 

(1999), Stalpers (1999) en Tellegen & Catsburg (1987). De consequenties die niet opgenomen waren 

in de vragenlijst, maar wel genoemd werden door respondenten, waren: ‘afleiding’, ‘afzondering’, 

‘dagelijkse problemen vergeten’ en ‘inleven in het verhaal’. Deze zijn toegevoegd aan het instrument 

dat in het hoofdonderzoek gebruikt is.  

 

Zwakten huidige meetinstrument 

 

Het eerste onderzoek werd gekenmerkt door enkele minpunten. Allereerst bleek dat antwoorden op de 

vragen over de sociale norm (de mate van goed- of afkeuring van het lezen door vrienden, ouders, 
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docenten en andere partijen) een sterk scheve verdeling hadden, gezien de hoge kurtosis- en 

skewnesswaarden, met name als het ging om de invloed van ouders en docenten. Een verklaring 

hiervoor is dat ouders en docenten slechts in uitzonderlijke gevallen het lezen actief gaan afkeuren. 

Lezen lijkt voor volwassenen een sociaal wenselijke activiteit te zijn en zal daarom door hen in de 

meeste gevallen eerder goedgekeurd dan afgekeurd worden.  

Mogelijk hebben ouders en docenten wel invloed op de leeshouding van tieners, maar gaat 

deze invloed verder dan louter het goed- of afkeuren (ofwel de sociale norm), aangezien lezen – in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld het beoefenen van gevaarlijke sporten of roken van sigaretten – geen 

gedragstype is dat veel afkeuring oproept. Dit is echter nog niet hetzelfde als kinderen aanmoedigen 

om te lezen, een rolmodel te vormen door zelf te lezen en vaak te praten over boeken (leesklimaat). 

Deze facetten van de sociale omgeving waren niet bevraagd. In de meeste onderzoeken naar de 

invloed van ouders op het lezen door hun kinderen (onder anderen Van Lierop, 1990) wordt dan ook 

niet gesproken over sociale normen (de mate van goed- of afkeuring), maar over leessocialisatie of 

leesklimaat (de vorm die eventuele goedkeuring aanneemt).  

 Een tweede minpunt was dat een afhankelijke variabele – het voornemen om lid te blijven van 

de bibliotheek – scheef verdeeld was. De meeste respondenten waren voornemens lid te blijven van de 

bibliotheek. Waarschijnlijk hadden de vragen onvoldoende onderscheidend vermogen, aangezien in de 

werkelijkheid bijna de helft van alle tieners afhaakt als lener. Een alternatieve verklaring voor de 

scheve verdeling van verschillende constructen is, zoals opgemerkt, dat hoger opgeleiden in de 

steekproef oververtegenwoordigd zijn. Havo- en vwo-leerlingen waren ruim in de meerderheid en de 

bevraagde vmbo-leerlingen volgden allen de theoretische leerweg. Mogelijk zijn hoger opgeleide 

leerlingen beter in lezen dan lager opgeleide en gelden bij hen thuis andere normen ten aanzien van 

lezen.  
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Hoofdstuk 7 Tweede veldonderzoek 

 

Uit het eerste veldonderzoek bleek dat leesattitude een substantieel deel - bijna 36% - van de 

verschillen in leesfrequentie en het voornemen lid te blijven van de bibliotheek – meer dan 18% -

voorspelde. De andere componenten van de theory of planned behaviour bleken – niet geheel conform 

Ajzens theorie - maar een beperkte verklaringskracht te hebben voor verschillen in leesfrequentie. 

Hiervoor waren drie mogelijke oorzaken aan te wijzen, te weten, de operationalisatie van 

verschillende constructen, de representativiteit van de steekproef en een zwakte in het gekozen 

theoretisch model. De doelstelling van het tweede veldonderzoek is het pilotonderzoek te repliceren 

met een betere operationalisatie van diverse constructen, een meer representatieve steekproef en een 

gewijzigd theoretisch model.   

Allereerst waren in de steekproef van het pilotonderzoek hoger opgeleiden en daarmee 

waarschijnlijk ook meer leesvaardige adolescenten oververtegenwoordigd. Hierdoor kan het effect van 

self-efficacy op leesgedrag onderschat zijn. Ten tweede was er ruimte voor verbetering aangaande de 

operationalisatie van de twee afhankelijke variabelen leesfrequentie en het voornemen om lid te 

blijven. Ten derde is het mogelijk dat lezen een vorm van gedrag is die niet snel afkeuring zal 

ontmoeten. Sociale normen (de mate van goed- of afkeuring door ouders, docenten en vrienden) ten 

aanzien van lezen zullen daarom weinig spreiding kennen en slechts weinig verklaring kunnen bieden 

voor verschillen in leesfrequentie. De oplossing die hiervoor gekozen is, is het vervangen van sociale 

norm door het construct leesklimaat.  

 De eerste twee zwakten van het pilotonderzoek waren met name technisch van aard. De derde 

daarentegen betrof niet alleen de uitvoering van het veldonderzoek, maar ook de theorie die eraan ten 

grondslag lag. Derhalve zullen leesklimaat en sociale normen als eerste besproken worden.  

 

7.1 Leesklimaat versus sociale norm 

 

In het voorgaande hoofdstuk en hoofdstuk 4 is reeds aangegeven dat in de meeste studies naar het 

leesgedrag van kinderen, adolescenten en volwassenen eerder gesproken wordt over leessocialisatie of 

leesklimaat dan sociale normen. Het leesklimaat is een rijker begrip dan sociale norm; het omvat niet 

alleen de goed- of afkeuring van het lezen, maar ook de vorm die deze goedkeuring aanneemt of 

aangenomen heeft in het verleden. In deze paragraaf zullen drie partijen besproken worden die het 

leesklimaat van adolescenten kunnen bepalen, te weten de ouders, vrienden en docenten.   

 

7.1.1 Leesklimaat en sociale norm zoals bepaald door ouders   

 

Spiegel (1994) geeft aan dat de meeste ouders lezen goedkeuren (sociale norm), maar dat verschillen 

tussen kinderen die veel en die weinig lezen eerder gelegen zijn in de manier waarop ouders deze 



 99

waardering laten blijken (leesklimaat). Hansen (1969) noemt als cruciale factoren bij de opvoeding 

van kinderen en tieners de aanwezigheid van leesmateriaal, de frequentie waarmee voorgelezen wordt, 

de mate van begeleiding en aanmoediging bij lezen en de mate waarin ouders als rolmodel optreden 

door zelf te lezen. Ook Elsacker (2002) constateert in haar onderzoek dat er een positieve relatie is 

tussen het leesklimaat thuis en de houding die kinderen ten opzichte van lezen hebben.  

Neuman (1986) vond dat ouders van veellezers zelf veel bleken te lezen. Deze ouders (in 

tegenstelling tot die van weiniglezers) moedigden hun kinderen meer aan te lezen, beschouwden lezen 

als een onderdeel van het dagelijks leven, lazen frequenter voor en praatten meer over lezen. Ook na 

compensatie voor sociaal-economische factoren zoals opleiding en inkomen bleef de relatie tussen 

ouderlijk leesgerelateerd gedrag en het leesgedrag van hun kinderen bestaan (idem: Greaney & 

Hegarty, 1987; Morrow, 1992; Morrow & Young, 1997). Neuman haalde in haar artikel Ruth Love – 

voormalig directeur van Chicago Schools aan – die een goede samenvatting van haar 

onderzoeksbevindingen bood (p. 341-342): “If we could get our parents to read to their preschool 

children fifteen minutes a day, we could revolutionize the schools.”  

Power, Taylor en McMillen (1984) gaven in hun onderzoek naar de relatie tussen het 

leesklimaat thuis enerzijds en bibliotheekgebruik en leesgedrag op latere leeftijd anderzijds, aan dat 

het (voor)leesgedrag van ouders bepalend is voor attitudes, waarden en gedrag van hun kinderen en 

deze attitudes ten dele behouden blijven, ook als die kinderen volwassen worden en minder of niet 

meer direct beïnvloed worden door hun ouders. Wanneer ouders veel lazen en vaak voorlazen is de 

kans groter hun kinderen ook op latere leeftijd positief tegenover het lezen bleven staan.  

Kraaijkamp (2003) geeft aan de invloed van ouders op de leesattitude van hun kinderen twee 

processen ten grondslag liggen, te weten instructie en imitatie: ouders kunnen kinderen gericht 

aanmoedigen te lezen, bijvoorbeeld door boeken aan te raden (instructie) en ze kunnen het goede 

voorbeeld geven (door zelf te lezen), dat kinderen volgen (imitatie). Kinderen zijn met name in de 

eerste jaren zeer beïnvloedbaar door hun ouders, aangezien er in die periode weinig tot geen bestaande 

attitudes zijn die concurreren met hetgeen ouders op hun kinderen overdragen, en ouders een grote 

invloed hebben op hetgeen waaraan een kind blootgesteld en voor beloond wordt (Oskamp, 1991, 

Triandis, 1971). Wanneer ouders veel lezen, vaak over boeken praten en hun leesplezier laten blijken, 

wordt lezen een vanzelfsprekendheid. 

Diverse studies wijzen uit dat het leesgerelateerd gedrag van ouders niet alleen samenhangt 

met de attitudes van hun kinderen, maar ook met hun (objectieve) vaardigheden en mogelijkheden tot 

lezen. Burgess, Hecht en Lonigan (2002) vonden dat het leesklimaat thuis (in hun onderzoek 

gedefinieerd als home literacy environment ofwel de mate waarin ouders kinderen de kans en 

mogelijkheden bieden te lezen, als ook de vaardigheden, mogelijkheden en attitudes die de ouders 

hebben om kinderen hierbij te begeleiden) sterk positief samenhing met de taalvaardigheden van 

kinderen. Greaney en Hegarty (1987) vonden dat kinderen uit gezinnen waar lezen meer gestimuleerd 

werd, hogere scores behaalden op leesvaardigheidstoetsen. Morrow (1983) vond dat kinderen met een 
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bovengemiddelde leesvaardigheid vaker mee naar de bibliotheek genomen werden door hun ouders en 

meer boeken op hun kamer hadden, waardoor ze ook meer mogelijkheden hadden om te lezen.  

  

De aangehaalde onderzoeken wekken de indruk dat het begrip sociale norm zoals geoperationaliseerd 

is in het pilot-onderzoek, de invloed van ouders (en later peer groups en docenten) op leesattitudes en 

–gedrag tekort doet en niet in lijn is met bevindingen uit eerdere studies naar ouderlijk 

leesbevorderend gedrag. Die invloed gaat verder dan slechts het goed- of afkeuren van het lezen; het 

gaat er vooral om welke vorm eventuele goedkeuring aanneemt. In de meting wordt dan ook gevraagd 

naar concrete gedragingen van ouders zoals voorlezen, zelf lezen, boeken cadeau geven en praten over 

boeken. Daarnaast wekken de onderzoeken de indruk dat het leesbevorderend gedrag van ouders van 

sterke invloed kan zijn op de leesattitudes van hun kinderen. Deze twee variabelen – leesklimaat en 

leesattitude – zullen daarmee waarschijnlijk samenhangen.  

De uitkomsten van de verschillende aangehaalde onderzoeken wekken voorts de indruk dat 

kinderen direct of indirect de leesattitudes van ouders overnemen en in hun mogelijkheden tot lezen 

afhankelijk zijn van hun ouders. De leesattitudes van ouders kunnen zich reflecteren in het ouderlijk 

leesgedrag dat een rolmodel vormt voor hun kinderen, in voorleesgedrag of in de interactie met het 

kind over boeken. Daarnaast bleek dat voorlezen en andere vormen van leesgerelateerd gedrag positief 

uitwerken op de leesvaardigheid van kinderen.  

  

Twee vragen blijven hiermee nog open staan. Allereerst is er de vraag hoe lang die invloed doorwerkt 

en wat hiervan nog merkbaar is als een kind adolescent wordt. O’Rourke (1979) vond in zijn studie dat 

de ouderlijke invloed afneemt naar mate het kind ouder (tiener) wordt, waarschijnlijk omdat meer 

partijen een invloed gaan uitoefenen op de beliefs en het gedrag van een individu, een tiener zich meer 

gaat spiegelen aan leeftijdsgenoten (de zogenaamde peer group control), en omdat hij of zij zelf meer 

ervaringen opdoet die vormend zijn voor de eigen beliefs over de uitkomsten van lezen. Adolescenten 

stellen zich – in vergelijking tot jongere kinderen – onafhankelijker op ten opzichte van hun ouders. 

Een andere verklaring is dat leesbevorderende handelingen van ouders kunnen afnemen naar mate een 

kind ouder (tiener) wordt: ouders gaan doorgaans minder voorlezen wanneer hun kind goed kan lezen. 

Vacca spreekt in dit kader van de assumptie dat zodra kinderen kunnen lezen, ze dat waarschijnlijk 

ook zullen blijven doen. Deze assumptie leidt er bij het onderwijs, maar mogelijk ook bij ouders toe, 

dat zij minder tijd besteden aan leesbevorderend gedrag.  

 Een tweede vraag is of het leesklimaat thuis louter voorwaardenscheppend is voor leesattitude 

of ook, onafhankelijk van leesattitude, invloed heeft op leesfrequentie. Leidt een positief leesklimaat 

thuis er alleen toe dat een adolescent een positieve leesattitude ‘meekrijgt’ en bepaalt deze attitude 

vervolgens leesfrequentie? Of werkt dat positieve leesklimaat ook onafhankelijk van leesattitude nog 

door in leesfrequentie? Deze vraag zal aan de orde komen in het hoofdonderzoek.  
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7.1.2 Leesklimaat en sociale norm zoals bepaald door docent en onderwijs 

 

Hoogeveen en Bonset (1998) gaven aan dat de invloed van docenten op de leesattitudes van hun 

leerlingen niet altijd positief is. Leerlingen gaan door het literatuuronderwijs – met name als het gaat 

over het verplichte lezen met opdrachten - lezen steeds minder leuk vinden. Verklaringen die zij 

hiervoor geven, zijn dat docenten een kritische en afstandelijke ofwel analytische tekstbenadering 

verwachten van hun leerlingen, terwijl leerlingen zelf liever lezen om op te gaan in verhalen en 

avonturen te beleven. Parallel hieraan bespreken docenten een ander genre lectuur (literatuur) tijdens 

hun lessen, dan de genres die veel van hun leerlingen aanspreken. Het soort boeken dat de docent 

voorschrijft is in de praktijk vaak literatuur uit de canon.  

 Verboord (2004) verrichtte een onderzoek naar de verschillen tussen cultuurgericht– waaraan 

Hoogeveen & Bonset een negatief effect op leesattitudes lijken toe te dichten – en leerlinggericht 

literatuuronderwijs. Bij de leerlinggerichte benadering (ook wel ‘belevingsgerichte benadering’ 

genoemd) zoeken docenten aansluiting op de belevingswereld van leerlingen, is er minder ruimte voor 

de docentopvattingen over literatuur en meer voor die van de leerling en wordt niet alleen canonieke 

literatuur voorgeschreven. De traditionelere cultuurgerichte benadering gaat er daarentegen van uit dat 

leerlingen kennis moeten nemen van de hoogtepunten uit de literaire canon, om hen zo met voldoende 

kennis en vaardigheden toe te rusten om in de toekomst literatuur te gaan en blijven lezen. Uit zijn 

onderzoek onder volwassenen die als tiener volgens een cultuurgerichte dan wel een leerlinggerichte 

benadering literatuuronderwijs hadden gevolgd, bleek de laatstgenoemde benadering een positiever 

effect te hebben op zowel feitelijk leesgedrag als leesniveau: volwassenen die ‘belevingsgericht’ of 

leerlinggericht onderwijs gevolgd hadden, lazen meer en lazen ook meer literatuur.   

 De studies van Verboord als ook Hoogeveen & Bonset concentreren zich eerder op 

vakdidactische opvattingen dan op het leesklimaat of sociale normen, en vallen daarmee buiten het 

domein van de probleemstelling. De eerstgenoemde variabele betreft de opvattingen van docenten ten 

aanzien van een manier van lesgeven (leerling- versus cultuurgericht), terwijl de laatstgenoemde de 

mate van leesbevorderend gedrag, zoals voorlezen of praten over boeken, betreft.  

Sociale normen zijn het antwoord op de vraag of docenten het lezen goedkeuren dan wel 

afkeuren. In het pilotonderzoek bleek dat vrijwel alle docenten het lezen van fictie in de vrije tijd 

goedkeurden. Een docent die het lezen afkeurt is immers even moeilijk voor te stellen als een huisarts 

die rookt tijdens het spreekuur. In het tweede onderzoek (tevens het hoofdonderzoek) stond dan ook 

niet de vraag centraal of docenten het lezen goedkeurden, maar waaruit die goedkeuring bleek. Met 

andere woorden: doet een goed voorbeeld zoals gesteld door de docent ook goed volgen? Om vast te 

stellen welk voorbeeld docenten geven, was - net als bij de ouders – leerlingen gevraagd aan te geven 

hoe vaak hun docenten praten over boeken, boeken aanraden, voorlezen en zelf lezen.  
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7.1.3 Leesklimaat en sociale norm zoals bepaald door leeftijdsgenoten 

 

Er is relatief weinig onderzoek uitgevoerd naar de invloed die leeftijdsgenoten op lezen kunnen 

uitoefenen. O’Rourke (1979) geeft aan dat naarmate adolescenten ouder worden, zij zich minder op 

hun ouders en meer op leeftijdsgenoten richten. Ook in de Rapportage Jeugd (2000) van het Sociaal 

Cultureel Planbureau wordt opgemerkt dat adolescenten zich conformeren aan leeftijdsgenoten als het 

gaat om cultureel gedrag en elkaar op dit punt sterk lijken te beïnvloeden. Tieners streven er naar tot 

een groep te behoren en willen geen buitenbeentje zijn en conformeren zich daarom aan de peer group 

control.  

Nelck-da Silva Rosa en Schlundt Bodien (2002) spreken in dit kader over het conformistische 

stadium van de adolescentie, waarin een groot deel van de tieners zich bevindt. Iemand in dit stadium 

ziet niet alleen het belang in van sociale relaties en is niet alleen bevreesd dat anderen niet met hem 

willen omgaan, maar hij wordt vooral gestuurd in gedrag door de preoccupatie tot een groep te 

behoren. Deze preoccupatie kan mogelijk ook doorwerken in het leesgedrag. Jongeren spiegelen zich 

in cultureel gedrag aan hun leeftijdsgenoten en kunnen daarmee ook gevoelig zijn voor de opvattingen 

van hun leeftijdsgenoten over lezen. Terwijl leesbevorderend gedrag van ouders in deze fase 

waarschijnlijk sterk is afgenomen ten opzichte van de kindertijd (ouders lezen niet meer voor), kan 

leesbevorderend of juist leesremmend gedrag door leeftijdsgenoten mogelijk sterker de eigen 

leesfrequentie bepalen.  

Zowel de bevindingen van ‘O Rourke en het Sociaal Cultureel Planbureau als die uit het 

pilotonderzoek lijken uit te wijzen dat leeftijdsgenoten invloed kunnen hebben op de leesattitude van 

een individu, en dat deze invloed minstens even sterk kan zijn als die van de ouders. Net als bij de 

ouders en docent was – als het gaat om de invloed van de beste vriend(in) – in het hoofdonderzoek 

niet alleen de mate van goed- of afkeuring (sociale norm) bevraagd, maar ook de vorm die deze 

aannam, zoals zelf lezen, praten over boeken en boeken aanraden (leesklimaat). 

 

7.2 Hypothesen tweede veldonderzoek 

 

In het tweede veldonderzoek worden vier hypothesen getoetst, te weten: 

 

Hypothese 1a: De samenhang tussen leesklimaat en leesfrequentie is groter dan die tussen sociale 

normen en leesfrequentie 

Aangezien leesklimaat een concept is dat meer gedragingen betreft dan sociale norm is de verwachting 

dat leesklimaat ook meer invloed heeft op leesfrequentie. Sociale norm betreft alleen het goed- of 

afkeuren van gedrag, en lezen is geen type gedrag dat veel afkeuring ontmoet. Ouders en docenten 

keuren lezen doorgaans goed, waardoor er weinig variantie is in de variabele sociale norm. Parallel 

hieraan zullen er waarschijnlijk weinig ouders zijn die goedkeuren dat hun kinderen roken (norm). Het 

is echter de vraag of alle ouders daarom zelf stoppen met roken, asbakken weghalen uit het huis en 
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hun kinderen actief wijzen op de gezondheidsrisico’s van roken (klimaat, ofwel de wijze waarop de 

norm duidelijk wordt.) 

 

Hypothese 1b: De hedonistische component van leesattitude verklaart een groter deel van de 

verschillen in leesfrequentie dan de utilitaire component.  

Hirschman en Holbrook gaven aan dat bij hedonistische consumptie ‘fantasies, feelings and fun’ 

centraal staan en dat deze vorm van consumptie belevings- eerder dan oplossingsgericht is. Als het 

gaat om het lezen van fictie is het waarschijnlijk dat fantasie een rol speelt, die wordt aangewakkerd of 

geprikkeld door het verhaal. Respondenten in het pilotonderzoek gaven aan dat wegdromen, (in hun 

verbeelding) avonturen beleven en hun fantasie de vrije loop laten drijfveren waren voor leesgedrag. 

Zij gaven voorts aan mee te leven met personages en zich in te leven in het verhaal, hetgeen lijkt te 

duiden op het ervaren van gevoelens. Fictie lijkt daarmee eerder een middel om een beleving te 

ervaren (hedonistisch) dan een middel om een praktisch probleem op te lossen (utilitair).  

 

Hypothese 2: Leesattitude en leesklimaat verklaren samen een substantieel deel van de verschillen in 

leesfrequentie.  

Zowel in het pilotonderzoek als in andere studies naar leesattitudes (Stokmans, 1999; Stalpers, 2002a; 

Van Schooten en De Glopper, 2002) bleek dat attitudes een substantieel deel van de verschillen in 

leesfrequentie verklaarden. In de meeste studies bleek dat met name de hedonistische component – 

ofwel het plezier dat en de emoties die men verwacht van lezen –verschillen in leesfrequentie 

verklaarde. Hoe meer plezier en emoties men van lezen verwacht, hoe meer men doorgaans leest.  

Daarnaast is het de verwachting dat tieners zich met hun leesgedrag conformeren aan hun directe 

sociale omgeving, zoals gevormd door de beste vriend of vriendin en ouders. Veel tieners bevinden 

zich immers in de conformistische levensfase, waarin zij meer aandacht dan in andere levensfasen het 

geval is, besteden aan het zoeken en vinden van aansluiting met voor hen belangrijke personen.  

 

Hypothese 3: Leesattitude en leesfrequentie verklaren gezamenlijk een substantieel deel van het 

voornemen lid te blijven van de bibliotheek. 

Als tieners hedonistische en utilitaire uitkomsten van lezen verwachten en ook frequent lezen, is de 

verwachting dat zij meer reden hebben om lid te blijven van de bibliotheek, aangezien die instelling 

met haar collectie beoogt die gewenste uitkomsten te leveren en dat gedrag mogelijk te maken.  

 

Hypothese 4: Fitness-for-use als het gaat om lezen en leesplezier verklaart een substantieel deel van 

de verschillen in leesfrequentie. 

Wanneer tieners van lezen positieve uitkomsten van hedonistische aard verwachten, is het vervolgens 

de vraag of de bibliotheek die uitkomsten in hun ogen kan leveren. Hoe geschikter zij dit kanaal 

vinden op het gebied van lezen, des te meer redenen zullen ze ervaren lid te blijven. Bij deze 

geschiktheid zijn vraagtekens geplaatst aangezien niet in iedere bibliotheek adolescentenromans apart 
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zijn opgesteld, maar ‘verborgen’ tussen de romans voor volwassenen staan. Hierdoor kan bij tieners 

het idee ontstaan dat men voor leesplezier zich beter tot een ander kanaal dan de bibliotheek kan 

wenden, bijvoorbeeld de boekhandel of de collectie van vrienden of ouders.  

 

7.3 Onderzoeksopzet 

 

In deze paragraaf wordt beschreven met welk meetinstrument, onder welke leerlingen en met welke 

procedure het tweede veldonderzoek was uitgevoerd. Tevens worden de interne consistentie en de 

verdeling van de verschillende variabelen beschreven. 

 

7.3.1 Meetinstrument  

 

Net als in het pilotonderzoek was bij het hoofdonderzoek gebruik gemaakt van een schriftelijke 

vragenlijst (zie bijlage 3). Elk van de gemeten variabelen zal in deze paragraaf beschreven worden.  

 

Leesattitude 

 

De variabele leesattitude was in hoofdlijnen op dezelfde manier geoperationaliseerd als in het 

voorgaande onderzoek (vraag 1 in bijlage 3). Het merendeel van de consequenties die de respondenten 

in het pilotonderzoek noemden, waren onderdeel van de bestaande leesattitudeschaal. De enige 

uitzonderingen hierop waren: inleven in het verhaal; afzondering, afleiding en wegdromen, en 

avonturen kunnen beleven. Deze items waren in de verbeterde schaal opgenomen. Een tweede 

wijziging ten opzichte van het pilotonderzoek was gebaseerd op suggesties van vmbo-docenten, aan 

wie de vragenlijst was voorgelegd. Zo werd door hen aangeraden – gezien de leesvaardigheid van de 

doelgroep – lange samengestelde zinnen bondiger te formuleren en abstracte termen zoals 

‘enthousiast’, ‘leesvaardigheid’, ‘gevoelens oproepen’, ‘zich inleven in’, ‘gemiddeld’, ‘kritiek geven’ 

en ‘percentage’ te vermijden. Tevens bevalen zij aan items over de gevoelens opgeroepen door de 

schrijfstijl van een verhaal (Frijdas esthetische emoties) weg te laten uit de vragenlijst, omdat niet alle 

leerlingen het woord ‘schrijfstijl’ zouden begrijpen.  

Om de hedonistische en utilitaire component van leesattitude te operationaliseren waren aan 

respondenten respectievelijk zestien en zeven vijfpunts Likertstellingen voorgelegd. Een voorbeeld 

van een stelling over de hedonistische component was: ‘Als ik verhalen lees, kan ik even wegdromen’. 

Een voorbeeld van een stelling over de utilitaire component was: ‘Door te lezen leer ik meer over 

mezelf’. 
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Waargenomen interne (self-efficacy ofwel waargenomen leesvaardigheid) en externe gedragscontrole  

 

De vragen over de waargenomen interne (ofwel self-efficacy) en de waargenomen externe 

gedragscontrole (ofwel het boekenaanbod) waren hetzelfde als in het voorgaande onderzoek.  

De mogelijkheden tot lezen, ofwel het externe deel van de waargenomen gedragscontrole was – net als 

leesattitude – geoperationaliseerd met (vier) vijfpunts Likertstellingen, zoals bijvoorbeeld ‘Er zijn veel 

boeken voor jongeren zoals ik’ (de eerste vier stellingen bij vraag 4 in bijlage 3). De waargenomen 

leesvaardigheid ofwel het interne deel van de waargenomen gedragscontrole was gemeten met vier 

Likertstellingen (‘Ik word steeds beter in lezen.’; de laatste vier stellingen bij vraag 4 in bijlage 3) en 

met een vergelijkingsvraag (‘Hoe goed ben je in lezen in vergelijking met je klasgenoten?’; vraag 11 

in bijlage 3).   

 

Sociale normen en leesklimaat  

 

De invloed van ouders (vraag 5 tot en met 8 in de bijlage), docent (vraag 9 tot en met 11) en de beste 

vriend of vriendin (vraag 12 en 13) met betrekking tot het lezen waren uitgebreider bevraagd dan in 

het voorgaande onderzoek. Niet alleen werd gevraagd of deze personen het lezen goed- dan wel 

afkeurden (sociale norm), maar ook welke vorm de eventuele goedkeuring aannam (leesklimaat), 

zoals: zelf lezen, het aanraden van titels of het wervend spreken over een boek. Bij iedere vorm van 

gedrag konden respondenten aangeven of de ouders deze nooit, soms, regelmatig of vaak vertoond 

hadden, dan wel dat men dit niet wist. Vervolgens was gevraagd of ouders het lezen afkeurden dan 

wel goedkeurden (sociale norm).  

 

Leesfrequentie 

 

De variabele leesfrequentie was geoperationaliseerd met vijf vragen (vraag 2a tot en met 2e in de 

bijlage), te weten: hoeveel boeken men tijdens de zomervakantie had gelezen, hoeveel men sinds de 

zomervakantie had gelezen, hoe vaak men gewoonlijk las, wanneer men voor het laatst een boek had 

uitgelezen en hoeveel tijd men de vorige week besteed had aan het lezen van verhalen. Bij de eerste 

twee vragen konden respondenten zelf een aantal opschrijven, bij de overige vragen konden zij kiezen 

uit zes tot zeven antwoordmogelijkheden. De antwoorden op de eerste twee vragen werden vervolgens 

omgepoold tot zeven antwoordmogelijkheden (0 boeken; 1; 2 ; 3; 4; 5 tot en met 6, en 7 of meer 

boeken).  
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Fitness-for-use 

 

De onafhankelijke variabele fitness-for-use was, net als in het pilotonderzoek, bevraagd met één item, 

te weten hoe goed tieners de bibliotheek vonden als het ging om het verkrijgen van een leuk leesboek 

ter ontspanning (vraag 17 in bijlage 3).  

 

Voornemen lid te blijven van de bibliotheek 

 

Aangaande het voornemen lid te blijven van de bibliotheek, was in het tweede – in tegenstelling tot het 

eerste - onderzoek ook de vraag opgenomen of men lid bleef wanneer men contributie zou moeten 

betalen. Zolang de bibliotheek gratis is, blijven de meeste tieners lid, aangezien het lidmaatschap geen 

financiële consequentie heeft en zij derhalve geen keuze hoeven te maken. Wanneer men contributie 

moet betalen, ontstaat er wel een keuzemoment, waarbij de keuze niet altijd in het voordeel van de 

bibliotheek uitpakt. Het onderzoek van Mariëtte van der Burg (1991) wees uit dat bijna iedere tiener 

voornemens was lid te blijven van de bibliotheek zolang de instelling gratis was; wanneer een prijs 

gevraagd werd voor de dienstverlening, werd men gedwongen na te denken over nut en noodzaak van 

bibliotheekgebruik, en werd de verdeling radicaal anders. Anders gezegd: iets dat gratis is, wil 

iedereen wel. De verwachting was dat door expliciet de financiële consequentie van het lid blijven te 

noemen, een beter onderscheid gemaakt kon worden tussen trouwe en minder trouwe leden.  

 

7.3.2 Procedure 

 

Het onderzoek was uitgezet op vijf verschillende scholengemeenschappen (meer informatie hierover 

vindt men in de volgende paragraaf en tabel 1), waarbij docenten het onderzoek in de klas 

introduceerden. Op één school (de Hamrik) werd de vragenlijst uitgedeeld door de biologiedocent en 

op het Willem van Oranjecollege door de docent Engels. Op het Koning Willem II College, het Eerste 

Christelijk Lyceum en het Varendonck College werd deze uitgedeeld door de docent Nederlands. De 

eerste bladzijde van de vragenlijst bood uitleg over het onderwerp van het onderzoek en de vorm van 

de vragen (zie bijlage 3). De tijd die leerlingen nodig hadden om de vragenlijsten in te vullen varieerde 

van vijftien tot twintig minuten voor de vwo-leerlingen tot een half uur voor de vmbo-leerlingen van 

de basisberoepsgerichte of leerwegondersteunende leerweg. Volgens een betrokken docent vonden 

leerlingen van de laatstgenoemde leerweg de vragenlijst niet moeilijk, al meenden enkelen wel dat 

deze zeer lang was.  

 

Voor het onderzoek was een quotum sample (Churchill, 1991) gehanteerd. Bij een dergelijke 

steekproef streeft men er actief naar de kenmerken van de steekproef gelijk te houden aan die van de 

populatie. Aangezien havisten en vwo’ers in de werkelijkheid een minderheid vormen en vmbo’ers de 

meerderheid vormen, dienden in de steekproef vmbo’ers eveneens in de meerderheid te zijn. 
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Aangezien verondersteld wordt dat er een relatie is tussen self-efficacy, leesattitude en leesfrequentie 

enerzijds en opleidingsniveau anderzijds (Van Schooten & De Glopper), was de variabele opleiding 

als selectievariabele gehanteerd.  

 

7.3.3 Respondenten 

 

487 leerlingen van vier verschillende scholen hadden de vragenlijst ingevuld, waarvan 93 op de  

Christelijke scholengemeenschap de Hamrik in Groningen (een school voor vmbo-leerlingen van de 

leerwegondersteunende, basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg), 130 op 

het Koning Willem II College in Tilburg (een openbare scholengemeenschap die havo, vwo en de 

theoretische leerweg van het vmbo onderdak biedt), 124 op het Varendonckcollege (dat alle 

onderwijsniveaus van leerwegondersteunend tot en met vwo aanbiedt), 88 op het Willem van Oranje 

College in Raamsdonksveer (dat dezelfde onderwijsniveaus aanbiedt als de Willem II) en 52 op het 

Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem (een school voor havo en vwo). Met de keuze voor deze scholen 

waren alle onderwijsniveaus vertegenwoordigd in de steekproef. De kenmerken van de respondenten 

zijn weergegeven in tabel 7.1.  

 

Tabel 7.1 Kenmerken van de respondenten in percentages 

 Steekproef Totale Nederlandse 

leerlingenpopulatie

chi-kwadraat p-waarde

Geslacht  

  Man * 43% 48% 1.84 ns

  Vrouw 57% 52%  

Opleiding **  

  Vmbo 60% 62% .91 ns

  Havo / vwo  40% 38%  

Leerjaar **  

  1 tot 2 49% 43% 2.67 ns

  3 en hoger  51% 57%  

Lid van de bibliotheek *** 89% 82% 3.39 .07

* Bron: Tellegen (2002) 

** Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (2001)  

*** Sociaal Cultureel Planbureau (2003) 

 

Deze steekproef, in tegenstelling tot de vorige, telde meer vmbo-leerlingen dan leerlingen van havo of 

vwo. Parallel aan de totale leerlingenpopulatie is het percentage vmbo-leerlingen zestig procent. De 

verschillen tussen de steekproef en de totale populatie zijn niet significant, behalve als het gaat om het 
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percentage respondenten dat lid is van de bibliotheek. In het tweede veldonderzoek lijkt dit percentage 

licht overschat te zijn.  

 

7.3.4 Betrouwbaarheid en verdeling van de verschillende constructen 

 

Iedere variabele behalve fitness-for-use was geoperationaliseerd met meer dan één vraag of stelling. 

Om vast te stellen of de interne samenhang van deze verschillende constructen voldoende hoog was 

om te kunnen spreken van een betrouwbare operationalisatie, was een Cronbach’s alfa analyse 

uitgevoerd. Vervolgens waren de scheefheid en kurtosis van de verschillende constructen vastgesteld 

en was een Kolmogorov-Smirnovtoets uitgevoerd.  

 

Tabel 7.2 Aantal items, betrouwbaarheid en verdeling van de verschillende constructen 

Variabele (construct) Aantal 

weg-

gelaten 

items 

Over-

gebleven 

items 

Cronbach

’s alfa 

K-S Scheefheid Kurtosis 

Leesattitude – 

hedonistisch 

 

2

 

14

 

.92

 

1.17 -0,25 -0,59

Leesattitude – utilitair 0 7 .85 1.33 -0,13 -0,46

Self-efficacy 0 5 .62 *1.59 -0,19 0,44

Waargenomen externe 

gedragscontrole 

(boekenaanbod) 

1 3 .74 *4.20

-0,92 0,93

Leesklimaat – ouders 0 7 .67 *1.50 0,16 -0,10

Leesklimaat – docent 0 3 .64 *2.46 0,45 -0,48

Leesklimaat – beste 

vriend(in) 

0 3 .81 *3.51

0,94 0,51

Sociale norm – ouders 1 *9.69 2,01 3,753
Sociale norm – docent 1 *10.09 2,10 4,374
Sociale norm – vriend(in) 1 *6.02 ,72 -,131
Leesfrequentie 0 5 .89 *2.50 0,37 -1,04

Fitness-for-use 1 *3.50 0,92 -0,34

Kans dat men lid blijft 0 3 .85 *2.69 0,66 -0,27

*: p < .05 

 

De Cronbach’s alfa’s van alle schalen waren hoog genoeg om van een betrouwbare operationalisatie te 

kunnen spreken. In totaal waren drie items verwijderd, omdat de item-totaalcorrelatie lager was dan 

.20. Bij de hedonistische component van de leesattitude moesten hiertoe de stellingen ‘ik vind het leuk 
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om te denken dat ik de held van het verhaal ben’ en ‘ik lees graag over dingen die ik zelf graag zou 

meemaken’ weggelaten worden. Bij de waargenomen externe gedragscontrole betrof dit de stelling ‘ik 

vind in de bibliotheek zelden een boek dat ik leuk vind’. 

 

De meerderheid van de variabelen was blijkens de uitkomsten van de Kolmogorov-Smirnovtoets niet 

normaal verdeeld. Bij de variabele self-efficacy was daarvoor iets teveel clustering in het midden, 

terwijl bij de variabele waargenomen externe gedragscontrole respondenten aangaven doorgaans 

voldoende mogelijkheden tot lezen te hebben. Bij het leesklimaat zoals bepaald door de ouders was er 

sprake van enige clustering in het midden, terwijl vrienden doorgaans weinig tot niet over lezen 

praatten en weinig tot niet lazen. Bij de sociale normen gold dat drie op de vier respondenten zeker 

wisten dat ouders en docenten het lezen goedkeurden. 45% van de respondenten wist zeker dat de 

beste vriend(in) het lezen goedkeurde, tegenover 32% die aangaf dit niet te weten. De meerderheid 

van de respondenten las weinig tot geen fictie, zag in de bibliotheek wel een goede leverancier van 

leesplezier (fitness-for-use) en was in meerderheid voornemens lid te blijven van de bibliotheek.  

  

De meerderheid van de constructen week niet sterk af van de normale verdeling, aangezien de 

scheefheid- (skewness) en kurtosis-waarden lager waren dan de absolute waarde 1. De sociale norm 

zoals bepaald door de docent Nederlands en de ouders bleek – in tegenstelling tot het leesklimaat 

bepaald door deze personen – zeer scheef verdeeld te zijn. Een derde variabele waarvan de verdeling 

niet aan het criterium van skewness- en kurtosiswaarden lager dan de absolute waarde 1 voldeed, was 

de leesfrequentie. Er bleek namelijk een grote groep (36%) te zijn die – ook in een periode waarin men 

meer tijd ervoor had, te weten de vakantie – niet las.   

 

7.4 Resultaten 

 

In de resultatensectie zullen de analyses, nodig om de hypothesen te toetsen, besproken worden. In het 

eerste deel van deze paragraaf wordt ingegaan op het eerste deel van de vraagstelling: in welke mate 

verklaren leesklimaat, attitudes, waargenomen externe (mogelijkheid tot lezen gezien het 

boekenaanbod) en self-efficacy verschillen in leesfrequentie? In het tweede deel van deze paragraaf 

zullen de analyses nodig voor het beantwoorden van het tweede onderzoeksvraag besproken worden: 

in hoeverre verklaren leesfrequentie en leesattitude verschillen in het voornemen lid te blijven van de 

bibliotheek?  

 

7.4.1 Sociale normen versus leesklimaat  

 

Hypothese 1a houdt in dat de variabele leesklimaat een groter deel van de variantie in leesfrequentie 

verklaart dan de variabele sociale norm. Om deze hypothese te toetsen zijn drie regressieanalyses 

(tabel 7.3a) en drie partiële correlatieanalyses (tabel 7.3b) uitgevoerd. Bij de partiële correlatieanalyse 
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is de samenhang tussen leesklimaat enerzijds en leesfrequentie anderzijds na controle voor sociale 

norm onderzocht.  

 

Tabel 7.3a Regressieanalyse met leesklimaat en sociale norm – uitgesplitst naar ouders, beste 

vriend(in) en docent - als onafhankelijke variabele en leesfrequentie als afhankelijke variabele. 

 Gestandaardiseerde 

bètawaarde

t-waarde p-

waarde 

Verklaarde 

variantie

Ouders  

sociale norm .18 4.20 < .01 

Leesklimaat .38 8.85 < .01 21%

Beste vriend of vriendin  

sociale norm .13 2.95 <.01 

leesklimaat .44 10.11 < .01 25%

Docent  

sociale norm .06 1.29 ns 

leesklimaat .04 1.11 ns 1%

 

Zowel sociale norm als leesklimaat verklaarden in betekenisvolle mate leesfrequentie, wanneer het de 

invloed van ouders en de beste vriend of vriendin betrof. De invloed van de docent bleek, noch als het 

ging om de sociale norm noch als het ging om de variabele leesklimaat, een betekenisvol deel van de 

verschillen in leesfrequentie te verklaren. Afgaande op de gestandaardiseerde bètawaarden en t-

waarden leek – in het geval van de ouders en beste vriend of vriendin – het leesklimaat een grotere 

invloed te hebben op leesfrequentie dan de sociale norm. Dit is vervolgens getoetst door partiële 

correlatiecoëfficiënten te berekenen (zie de tabellen 7.3b en 7.3c).  

 

Tabel 7.3b Partiële correlatieanalyse waarbij de samenhang tussen leesklimaat – uitgesplitst voor 

ouders, docent en beste vriend of vriendin - en leesfrequentie berekend wordt na controle voor de 

sociale norm.  

 Samenhang met 

leesfrequentie 

Leesklimaat zoals bepaald door de ouders *.38

Leesklimaat zoals bepaald door de beste vriend(in) *.42

Leesklimaat zoals bepaald door de docent .04

* p < .01 

 

Na controle voor de variabele sociale norm bleef er een substantiële samenhang (r ≥ .20) bestaan 

tussen het leesklimaat zoals bepaald door de ouders en beste vriend(in) enerzijds en leesfrequentie 
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anderzijds. Vervolgens is dezelfde analyse herhaald, waarbij de relatie tussen sociale norm en 

leesfrequentie berekend is, na controle voor leesklimaat (zie tabel 7.3c). 

 

Tabel 7.3c Partiële correlatieanalyse waarbij de samenhang tussen sociale norm – uitgesplitst voor 

ouders, docent en beste vriend of vriendin - en leesfrequentie berekend wordt na controle voor 

leesklimaat.  

 Samenhang met 

leesfrequentie 

Sociale norm zoals bepaald door de ouders *.19

Sociale norm zoals bepaald door de beste vriend(in) *.14

Sociale norm zoals bepaald door de docent .04

* p < .01 

 

Uit de analyse zoals gerapporteerd in 7.3b bleek dat het leesklimaat bepaald door de ouders en beste 

vriend(in) niet alleen betekenisvol maar ook substantieel samenhing (r ≥ .20) met leesfrequentie: hoe 

frequenter de zojuist genoemde personen leesbevorderend gedrag vertoonden, hoe frequenter tieners 

lazen. In de analyse zoals gerapporteerd in tabel 7.3c bleek dat de sociale norm zoals bepaald door 

ouders en de beste vriend(in) weliswaar betekenisvol, maar niet substantieel (r < .20) samenhing met 

leesfrequentie. De samenhang tussen leesklimaat en leesfrequentie was groter dan die tussen sociale 

norm en leesfrequentie als het ging om de invloed van ouders (z = 4.59, p < .01) en de beste vriend(in) 

(z = 6.77, p < .01).  

 

Aangezien leesklimaat minder scheef verdeeld was dan de sociale norm en voorts sterker samenhing 

met leesfrequentie, is besloten alleen de eerstgenoemde variabele mee te nemen in de verdere 

analyses.  

 

7.4.2 De invloed van de hedonistische en utilitaire component van leesattitude op leesfrequentie 

 

Hypothese 1b hield in dat de hedonistische component van de leesattitude een groter deel van de 

leesfrequentie verklaarde dan de utilitaire. Deze hypothese was getoetst met een regressie- (tabel 7.4a) 

en een partiële correlatieanalyse (tabel 7.4b).  
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Tabel 7.4a Regressieanalyse met de hedonistische en utilitaire component van de leesattitude als 

onafhankelijke variabelen en leesfrequentie als afhankelijke. 

 Gestandaardiseerde 

bètawaarde

t-waarde p-

waarde

Hedonistische component van de leesattitude .58 12.12 <.01

Utilitaire component van de leesattitude .08 1.68 .09

 

Beide componenten van de leesattitude verklaarden gezamenlijk 41.1% van de variantie (adjusted R 

square = 0.41) in leesfrequentie: tieners met een positievere houding ten opzichte van lezen, lazen 

meer. Van beide componenten leek de hedonistische component de belangrijkste verklarende factor 

afgaande op de hogere gestandaardiseerde bèta- en t-waarden. De hedonistische component 

afzonderlijk verklaarde 40.7% van de variantie in leesfrequentie; de utilitaire verklaarde minder 

variantie - 23.2% - in leesgedrag.  

 

Vervolgens was een partiële correlatieanalyse uitgevoerd waarbij de samenhang tussen de 

hedonistische component van de leesattitude en leesfrequentie was berekend, na controle voor de 

utilitaire. Dezelfde analyse was uitgevoerd nadat de volgorde van de variabelen was omgedraaid: de 

samenhang tussen de utilitaire component en leesfrequentie was berekend na controle voor de 

hedonistische component (zie tabel 7.4b). 

 

Tabel 7.4b Partiële correlatieanalyse waarbij de samenhang tussen leesfrequentie en beide 

componenten van leesattitude is berekend.  

 Correlatie met leesfrequentie 

Hedonistische component na controle voor de utilitaire *.48

Utilitaire component na controle voor de hedonistische .08

* p < .01 

 

De hedonistische component van de leesattitude hing na controle voor de utilitaire substantieel samen 

met leesfrequentie: wanneer gecontroleerd werd voor het ervaren nut van lezen, bleef de samenhang 

tussen het ervaren plezier van lezen en leesfrequentie bestaan. Tieners die lezen plezierig vonden, 

lazen meer, ongeacht het nut dat ze lezen toedichtten. Andersom gold dat niet: de samenhang tussen 

leesfrequentie en de utilitaire component van leesattitude was – na controle voor de hedonistische – 

niet substantieel.  
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7.4.3 Relaties tussen componenten theory of planned behaviour en leesfrequentie 

 

De derde hypothese van dit onderzoek hield in dat leesattitude en leesklimaat in substantiële mate 

verschillen in leesfrequentie verklaren.  

 

Tabel 7.5a regressieanalyse met leesfrequentie als afhankelijke variabele en de componenten van de 

theory of planned behaviour als onafhankelijke variabele 

 Gestandaardiseerde 

bètawaarde

t-

waarde 

p-

waarde

Hedonistische component leesattitude .44 8.81 <.01
Utilitaire component leesattitude .02 .40 ns
Self-efficacy (waargenomen interne gedragscontrole) .05 1.26 ns
Waargenomen externe gedragscontrole -.01 -.25 ns
Leesklimaat – ouders .19 5.00 < .01
Leesklimaat – leraar -.10 -3.01 <.01
Leesklimaat – beste vriend(in) .23 6.22 <.01
 

Uit de analyse zoals gerapporteerd in tabel 7.5a bleek dat 49.7% van de variantie in leesfrequentie 

(adjusted R square =  0.49) verklaard werd door de onderscheiden onafhankelijke variabelen. 

Variabelen die een significant effect hadden op leesfrequentie waren: de hedonistische component van 

de leesattitude en het leesklimaat zoals gevormd door ouders, leraar en beste vriend(in). Uit de 

analyses gerapporteerd in de vorige deelparagraaf bleek dat de hedonistische component van de 

leesattitude 40.7% van de variantie in leesfrequentie verklaarde. Het leesklimaat gevormd door met 

name de ouders en de beste vriend(in) voegden hier negen procent extra verklaarde variantie aan toe.   

 

In het vorige onderzoek leek de relatie tussen de componenten van de theory of planned behaviour en 

leesfrequentie volledig gemedieerd te worden door de hedonistische component van de leesattitude. 

Om vast te stellen of dit wederom het geval was, was een partiële correlatieanalyse uitgevoerd. Hierbij 

was de samenhang tussen leesklimaat, self-efficacy en waargenomen externe gedragscontrole enerzijds 

en leesfrequentie anderzijds berekend, na controle van de hedonistische component van de 

leesattitude. In de eerste kolom van tabel 7.5b wordt de directe samenhang tussen de componenten van 

de theory of planned behaviour en leesattitude gerapporteerd, in de tweede kolom de directe correlatie 

met leesfrequentie en in de derde de samenhang met leesfrequentie na controle voor leesattitude. 
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Tabel 7.5b Partiële correlatieanalyses tussen enerzijds sociale normen, vaardigheid en mogelijkheden 

en leesgedrag anderzijds, na controle voor hedonistische component leesattitude.  

Variabele Directe 

correlatie met 

leesattitude 

(hedonistisch)

Directe correlatie 

met leesfrequentie 

Partiële correlatiecoëfficiënt 

met leesfrequentie na controle 

voor leesattitude 

(hedonistisch)

Self-efficacy * .55 * .43 * .13

Waargenomen externe 

gedragscontrole 

* .42 *. 29 .02

Leesklimaat – ouders * . 39 * .43 * .26

Leesklimaat – docent * .15 .06 -.05

Leesklimaat - beste vriend(in) * .42 * .49 * .31

* p < .01  

 

Er was een betekenisvolle en substantiële samenhang tussen de hedonistische component van de 

leesattitude en leesfrequentie enerzijds en self-efficacy, waargenomen externe gedragscontrole en het 

leesklimaat zoals bepaald door ouders en beste vriend(in) anderzijds. Adolescenten met een positieve 

leesattitude en adolescenten die frequent lazen, hadden doorgaans ook vertrouwen in hun eigen 

leesvaardigheid, en hadden ouders en vrienden die veel lazen en over boeken praatten. Voorts bleek 

dat het leesklimaat zoals bepaald door ouders en de beste vriend(in) ook na controle voor de 

hedonistische component van de attitude substantieel samenhing met gedrag. Los van wat tieners zelf 

van lezen vonden, bleken ouders en de beste vriend(in) een stimulerende invloed op de eigen 

leesfrequentie te kunnen hebben. De samenhang tussen de waargenomen externe gedragscontrole 

enerzijds en leesfrequentie anderzijds leek daarentegen volledig gemedieerd te worden door 

leesattitude. Self-efficacy hing betekenisvol samen met zowel leesfrequentie als -attitude. Na controle 

voor de variabele leesattitude bleef de correlatie met leesfrequentie betekenisvol, maar niet 

substantieel (≤ .20).  

 

7.4.4 Relatie tussen leesattitude, fitness-for-use en het voornemen lid te blijven van de openbare 

bibliotheek 

 

Aangezien het voornemen om lid te blijven van de bibliotheek geen scheve verdeling kende, kon een 

reguliere regressieanalyse in plaats van een binair-logistische (zoals in het pilotonderzoek) gehanteerd 

worden, om de derde hypothese – leesattitude en leesfrequentie verklaren verschillen in het 

voornemen lid te blijven van de bibliotheek – te toetsen. 
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Tabel 7.6 Regressieanalyse met de kans dat men lid blijft van de openbare bibliotheek als afhankelijke 

variabele en leesfrequentie en leesattitude als onafhankelijke variabele 

 Gestandaardiseerde 

bètawaarde

t Sig.

Leesfrequentie .21 4.13 < .01

Leesattitude - hedonistisch .18 2.91 < .01

Leesattitude - utilitair .21 3.81 < .01

 

Leesfrequentie en leesattitude verklaarden gezamenlijk 26.3% van de variantie in het voornemen lid te 

blijven van de bibliotheek (Adjusted R Square = 0.26). Tieners die vaak lazen, plezier beleefden aan 

lezen en lezen nuttig vonden, maakten een beduidend grotere kans lid te blijven van de bibliotheek, 

ook als zij voor de dienstverlening moesten betalen of de schoolse noodzaak tot bibliotheekgebruik 

weg zou vallen.  

 

De vierde hypothese hield in dat tieners die de bibliotheek een hogere fitness-for-use toedichten als het 

gaat om leesplezier een grotere kans maken lid te blijven van de bibliotheek. Deze hypothese is 

eveneens getoetst met een regressieanalyse. 

 

Tabel 7.7 Regressieanalyse met de kans dat men lid blijft van de openbare bibliotheek als afhankelijke 

variabele en fitness-for-use als onafhankelijke variabele 

 Gestandaardiseerde 

bètawaarde

t Sig.

Fitness-for-use  .38 8.72 < .01

 

Tieners die de bibliotheek een grotere fitness-for-use toedichtten als het gaat om leesplezier bleken 

sterker voornemens te zijn lid te blijven van de bibliotheek (verklaarde variantie = 14.1%, adjusted R 

square = 0.14).  

 

Tot slot zijn alle vier de determinanten van het voornemen lid te blijven gehanteerd in een 

regressieanalyse: leesfrequentie, beide componenten van leesattitude en fitness-for-use. 
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Tabel 7.8 Regressieanalyse met de kans dat men lid blijft van de openbare bibliotheek als afhankelijke 

variabele en leesfrequentie, leesattitude en fitness-for-use als onafhankelijke variabele 

 Gestandaardiseerde 

bètawaarde

t Sig.

Fitness-for-use .25 6.30 < .01

Leesfrequentie .18 3.64 < .01

Leesattitude – hedonistisch .14 2.38 < .01

Leesattitude – utilitair .20 3.71 < .01

 

Fitness-for-use, leesfrequentie en leesattitude verklaarden gezamenlijk 32.5% van de variantie 

(adjusted R square = 0.32) van de variabele voornemen om lid te blijven van de openbare bibliotheek. 

Zij die lezen plezierig en nuttig vonden, zij die meenden dat de bibliotheek dat nut en plezier kon 

bieden en zij die frequent lazen, waren doorgaans voornemens lid te blijven van de bibliotheek.  

 

7.4.5 Overige bevindingen  

 

Meer dan één op de drie respondenten gaf aan waarschijnlijk of zeker te zullen afhaken als lener 

wanneer ze tien euro of meer voor de bibliotheek moeten betalen. Meer dan de helft van alle 

respondenten antwoordde niet bevestigend op de vraag of ze na het schoolverlaten nog lid zouden 

blijven van de bibliotheek: 18% zegt waarschijnlijk of zeker het lidmaatschap op en 32% twijfelt. Om 

een indruk te krijgen van hetgeen de bibliotheek zou kunnen doen om aantrekkelijker te worden voor 

deze potentiële afhakers en andere adolescenten, was aan hen gevraagd wat zij aan de bibliotheek 

zouden veranderen als zij directeur van de instelling zouden zijn. Deze vraag maakt tevens onderdeel 

uit van het standaardklantenonderzoek voor openbare bibliotheken. 315 van de 479 respondenten 

(66%) deden 432 verschillende suggesties. Deze antwoorden op deze vraag waren als volgt: 

 

Onderwerp Aantal 

keer 

genoemd 

% Voorbeelden van uitspraken  

Sfeer 108 34% ‘de stijl wat hipper maken en zeker wat meer kleur’ 

Uitbreiding van de 

collectie 

71 22% ‘meer informatieboeken voor werkstukken en 

ongeveer twee exemplaren van elk boek’ 

Meer computer- en 

internetvoorzieningen 

62 20% ‘meer computers met internet, want er zijn er maar 

twee, en dan moet je zo lang wachten’ 

Indeling en 

overzichtelijkheid 

51 17% ‘een duidelijke indeling zodat je gemakkelijk jouw 

soort leesboeken kunt vinden’ 

Speciale activiteiten of 48 15% ‘meer ruimte voor mensen om te lezen en een soort 
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afdelingen voor 

jongeren 

café waar je ook iets kunt drinken’ 

‘acties en speciale dagen voor jongeren om ze te 

laten lezen’ 

Overige opmerkingen 47 15% ‘vriendelijker personeel’ 

‘lagere boetes en lagere contributiebedragen’ 

Actualisering en 

afstemming van de 

collectie op de 

leeftijdsgroep tieners 

43 14% ‘meer boeken voor jongeren van mijn 

leeftijdsgroep: een groep die eigenlijk geen 

jeugdboeken meer leest, maar ook nog niet echt 

boeken voor volwassenen’ 

‘meer boeken van deze tijd erin zetten, niet allemaal 

van die oude boeken’ 

 

Meer dan één op de drie opmerkingen van respondenten had betrekking op de sfeer en uitstraling van 

de bibliotheek, die zij als saai en oubollig bestempelden. Nog eens één op de drie opmerkingen betrof 

de kwantiteit of kwaliteit van de collectie. Met de term kwaliteit wordt niet gedoeld op de literaire 

waarde van het boekenaanbod, maar eerder op de actualiteit van de collectie en de mate waarin deze 

aansluit op de belevingswereld van adolescenten (eerder dan die van kinderen of volwassenen). Eén 

op de vijf opmerkingen betrof (het gebrek aan) computervoorzieningen en de betaalbaarheid ervan. 

Adolescenten gaven aan dat er meer mogelijkheden mochten zijn om internet te raadplegen en dat 

deze mogelijkheden tevens goedkoper dan nu het geval was, mochten zijn. 17% van de opmerkingen 

betrof de moeite die respondenten ervoeren om het gezochte te vinden en 15% de wenselijkheid van 

speciale activiteiten of een eigen afdeling voor de leeftijdsgroep tieners.  

 

7.5 Samenvattende conclusies  

 

In deze conclusieparagraaf worden de voornaamste bevindingen van het veldonderzoek samengevat 

als ook de verschillen met het eerste onderzoek beschreven.  

 

Verschillen en overeenkomsten met pilotstudie  

 

De doelstelling van het tweede veldonderzoek was het pilotonderzoek te repliceren met 1) een meer 

representatieve steekproef (niet alleen hoger opgeleide adolescenten met een relatief goede 

leesvaardigheid maar ook lager opgeleide adolescenten met een lagere leesvaardigheid), 2) een betere 

operationalisatie van leesfrequentie en het voornemen lid te blijven van de bibliotheek, als ook 3) de 

vervanging van sociale norm door leesklimaat. Aangezien in de steekproef van het tweede 

veldonderzoek de vmbo-leerlingen de meerderheid vormden kan de eerste doelstelling als behaald 

gezien worden (60% in de steekproef versus 62% in de totale leerlingenpopulatie). Voorts bleek dat de 

variabele leesklimaat minder scheef was verdeeld dan de variabele sociale norm in het pilotonderzoek. 
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Hierdoor was niet alleen de steekproefsamenstelling, maar ook de meting van de invloed van 

belangrijke personen in de sociale omgeving (ouders, vrienden en docenten) verbeterd ten opzichte 

van het vorige onderzoek.  

 

Er waren enkele verschillen en overeenkomsten tussen de uitkomsten van het tweede veldonderzoek 

en die van het pilotonderzoek. Een overeenkomst was dat de hedonistische component van de 

leesattitude in beide onderzoeken een belangrijke voorspeller bleek te zijn van leesfrequentie en het 

voornemen om lid te blijven van de bibliotheek. Zowel verschillen in leesgedrag als in de 

klantentrouw aan de bibliotheek bleken voor een substantieel deel terug te voeren op de mate waarin 

tieners bekend waren met de pleziergerichte consequenties van het lezen van fictie. Een tweede 

overeenkomst betrof het gegeven dat self-efficacy, de waargenomen externe gedragscontrole en de 

invloed van de beste vriend of vriendin substantieel en positief samenhingen met de hedonistische 

component van de leesattitude: respondenten die lezen plezierig vonden, ervoeren doorgaans weinig 

moeite met lezen, hadden vrienden die veel lazen en zagen in het boekenaanbod voldoende 

mogelijkheid om te lezen. Een derde overeenkomst was dat in beide onderzoeken de hedonistische 

component van de leesattitude en fitness-for-use een substantieel deel van de verschillen in het 

voornemen lid te blijven van de bibliotheek verklaarden.   

 

Een belangrijk verschil tussen beide onderzoeken betrof de overige componenten van de theory of 

planned behaviour. Al bij het opstellen van de vragenlijst voor het tweede veldonderzoek in overleg 

met een docent aan het vmbo, bleek dat de leesvaardigheid van sommige leerlingen van deze 

onderwijsvorm dermate kon afwijken van dat van havo- en vwo-scholieren, dat vergaande 

vereenvoudiging van de gehanteerde formuleringen noodzakelijk was. Dergelijke overwegingen 

bleken bij het pilotonderzoek niet noodzakelijk te zijn. Bij het eerste onderzoek waren hoogopgeleide 

en daarmee redelijk taalvaardige leerlingen sterk oververtegenwoordigd in de steekproef, waardoor de 

kans bestond dat de invloed van de variabele self-efficacy onderschat was. In het tweede 

veldonderzoek - waaraan leerlingen deelnamen die volgens de betrokken docenten wel degelijk 

leesmoeilijkheden ervoeren - bleek daarentegen dat deze variabele sterker dan in het pilotonderzoek 

het geval was, samenhing met leesattitude (r = .29 in het pilotonderzoek en .55 in het hoofdonderzoek; 

z = 4.18, p < .01) en leesfrequentie (r = .30 in het pilotonderzoek en .43 in het hoofdonderzoek; z = 

1.97, p = .06).  

 Een tweede verschil betrof de invloed van ouders en vrienden direct op leesfrequentie. In het 

eerste onderzoek leek de invloed van de sociale omgeving op leesgedrag (gemeten als sociale norm) 

volledig gemedieerd te worden door de variabele leesattitude. In het tweede onderzoek bleek echter 

dat de invloed van zowel de ouders als de beste vriend of vriendin verschillen in leesgedrag 

verklaarden die niet reeds door de variabele leesattitude verklaard waren. Verhalen van de beste 

vriend(in) over lezen en het rolmodel dat hij of zij vormde door zelf te lezen, konden leerlingen 

aanzetten tot leesgedrag, ook wanneer de eigen leeshouding niet zeer positief was. Hetzelfde gold voor 
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het leesklimaat zoals geschapen door de ouders. Een aanvullende verklaring voor het gegeven dat 

klimaat verschillen in leesfrequentie verklaarde die nog niet verklaard waren door leesattitude, was dat 

de invloed van vrienden en ouders in het pilotonderzoek beperkt was tot het construct ‘sociale norm’, 

terwijl in het tweede onderzoek leesklimaat bevraagd was. Een tweede verklaring is dat bij leesklimaat 

en leesattitudes verschillende typen consequenties in het geding zijn. Bij leesattitude staan de 

consequenties van het leesproces zèlf centraal (zoals plezier beleven aan een verhaal); als het gaat om 

leesklimaat kunnen sociale eerder dan leesgerelateerde consequenties een rol spelen. Het lezen van een 

boek kan in dat laatste geval een middel zijn om een gesprek te voeren met (en geaccepteerd te worden 

door) mensen om wie men geeft. Dat gesprek (en die acceptatie) – meer dan het gelezen boek – wordt 

gewaardeerd. Mogelijk is dit deels vergelijkbaar met bioscoopbezoek: een deel van het plezier dat 

daaraan ontleend wordt, is niet alleen terug te voeren op de film zelf, maar kan ook ontleend worden 

aan het gezelschap met wie men naar de film gaat en de gesprekken die men na afloop en tijdens de 

pauzes met dit gezelschap heeft.  

 Een derde verschil betrof de variabelen die verschillen in het voornemen lid te blijven van de 

bibliotheek voorspelden. In het eerste veldonderzoek voorspelde alleen de hedonistische component 

van de leesattitude dit voornemen, terwijl in het hoofdonderzoek ook de utilitaire component en 

leesfrequentie voorspellende waarde bleken te hebben. Er zijn verschillende oorzaken denkbaar voor 

deze verschillen. Allereerst zijn over leesfrequentie en het voornemen lid te blijven in het 

hoofdonderzoek meer vragen gesteld dan in het pilotonderzoek, waardoor de operationalisatie van 

beide variabelen in het hoofdonderzoek waarschijnlijk beter was. Ten tweede kan de utilitaire 

component van de leesattitude – alhoewel duidelijk gericht op de consequenties van het lezen van 

fictie – correleren met een variabele die verschillen verklaart in het lezen van non-fictie en het zoeken 

van informatie. Saskia Tellegen noemt deze variabele in haar onderzoek instrumentele leesvoldoening, 

ofwel voldoening over verkregen kennis en inzicht. In hoofdstuk 4 is aangegeven dat het zoeken van 

informatie en streven naar algemene ontwikkeling een drijfveer is om de bibliotheek te bezoeken. 

Mogelijk hangt de utilitaire component van de leesattitude samen met deze drijfveer en voorspelt deze 

daarom een deel van het voornemen lid te blijven van de bibliotheek.  

 

Voorspellende waarde van componenten van de theory of planned behaviour voor leesgedrag 

 

Hypothese 1a van het tweede veldonderzoek – leesklimaat hangt, meer dan sociale normen, samen met 

leesfrequentie – werd bevestigd door de resultaten. Wanneer de correlatie tussen leesklimaat en 

leesfrequentie na controle voor sociale normen berekend werd, was deze correlatie als het ging om de 

invloed van ouders en de beste vriend(in) niet alleen betekenisvol maar ook substantieel (r ≥ .20). 

Andersom – wanneer de correlatie tussen leesfrequentie en sociale normen berekend werd na controle 

voor leesklimaat – gold dat niet: de samenhang was weliswaar betekenisvol, maar niet substantieel (r < 

.20). Parallel hieraan waren de gestandaardiseerde bètawaarden als het ging om de relatie leesklimaat - 

leesfrequentie twee keer zo hoog als bij de relatie sociale normen - leesfrequentie.  
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Volgens hypothese 1b verklaarde de hedonistische component van de leesattitude een groter deel van 

de variantie in leesfrequentie dan de utilitaire. De resultaten bevestigden deze verwachting: de 

hedonistische component verklaarde bijna twee keer zoveel verschillen in leesfrequentie dan de 

utilitaire (40.7% versus 23.2%). Na controle voor de utilitaire component bleef de hedonistische 

substantieel samenhangen met leesfrequentie; andersom was dat niet het geval. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat tieners fictie lezen omwille van de affectief geladen ervaringen die het 

oplevert, eerder dan omwille van het nut dat eruit voortkomt.  

 

Hypothese 2 hield in dat leesklimaat en leesattitude een substantieel deel van de verschillen in 

leesfrequentie verklaren. Deze hypothese werd grotendeels door de resultaten bevestigd. Meer dan 

veertig procent van de variantie in leesfrequentie van de respondenten bleek verklaard te worden door 

de hedonistische component van de leesattitude. Leerlingen die wisten dat ze door lezen konden 

ontspannen, spannende avonturen konden beleven en die zich identificeerden met de personen in een 

verhaal, lazen meer dan leerlingen die deze consequenties niet kenden of ervoeren. Het leesklimaat 

zoals bepaald door de beste vriend of vriendin en de ouders voegden hier 9% verklaarde variantie aan 

toe. Uit partiële correlatieanalyses bleek dat het leesklimaat geschapen door de ouders en dat 

geschapen door de beste vriend(in) samenhingen met leesfrequentie, ook na controle voor  de 

hedonistische component van de leesattitude. Het effect van leesklimaat op gedrag lijkt daarmee niet 

volledig gemedieerd te worden door attitudes.  

Het leesklimaat zoals geschapen door de docent bleek daarentegen geen sterke positieve 

invloed te hebben op leesfrequentie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat veel tieners docenten – 

in tegenstelling tot hun ouders en hun vrienden – niet tot hun directe sociale omgeving rekenen. Zij 

hebben weliswaar veel contact met hun docenten, maar mogelijk hechten zij weinig waarde aan de 

mening van hun leerkrachten, beschouwen hen niet als rolmodel of zien hen niet als een groep waartoe 

zij willen behoren. In haar analyse van de verschillen tussen leesbevorderend gedrag thuis en dat op 

school, merkt Van Lierop op dat de betrokkenheid bij interactie over lezen thuis groter is, terwijl op 

school eerder sprake is van versnippering van de aandacht. Op school was sprake van 

éénrichtingsverkeer, waarbij alleen de docent spraken en leerlingen luisterden, terwijl er thuis meer 

ruimte was voor een dialoog en tweerichtingsverkeer.  

 De sterke invloed van leesattitude op leesgedrag is in lijn met eerdere studies naar de relaties 

tussen deze twee variabelen (onder anderen Stokmans, 1999; Stalpers, 2002a; Van Schooten & De 

Glopper, 2002).  De relatie tussen het leesklimaat zoals geschapen door leeftijdsgenoten en het eigen 

gedrag, stemde overeen met de bevinding van het Sociaal Cultureel Planbureau dat adolescenten 

sterke invloed kunnen uitoefenen op elkaars gedrag (de zogenaamde peer group control) en de 

bevinding van Nelck - da Silva Rosa & Schlundt Bodien (2002) dat een adolescent er naar streeft 

geaccepteerd te worden door zijn leeftijdsgenoten, door zich in zijn of haar gedrag te conformeren aan 

hun normen en waarden. In het volgende hoofdstuk wordt uitvoeriger bij dit thema stilgestaan.  
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Relatie tussen leesattitude, leesfrequentie en fitness-for-use enerzijds en voornemen lid te blijven 

anderzijds 

 

De derde hypothese - leesattitude en leesfrequentie verklaren een substantieel deel van de verschillen 

in het voornemen om lid te blijven van de bibliotheek – werd bevestigd door de resultaten van het 

onderzoek. Leesfrequentie en de hedonistische en utilitaire component van de leesattitude verklaarden 

samen 26.3% van de variantie in het voornemen lid te blijven van de openbare bibliotheek. De 

samenhang tussen het lezen van fictie en ledenverloop stemt overeen met eerdere studies naar 

bibliotheekgebruik. Zo bleek dat met name lenersgroepen die omwille van leesplezier naar de 

bibliotheek komen, veel waarde en belang hechten aan de bibliotheek, en sterker dan andere 

doelgroepen voornemens zijn lid te blijven van de bibliotheek (Stalpers, 2002a).  

 

De vierde hypothese – fitness-for-use verklaart een substantieel deel van de variantie in het voornemen 

lid te blijven van de bibliotheek – werd eveneens bevestigd door de resultaten van het tweede 

veldonderzoek. Fitness-for-use als het gaat om leesplezier verklaarde meer dan 10% in de variantie 

van het voornemen lid te blijven van de openbare bibliotheek. Tieners die de bibliotheek geschikt 

vinden als kanaal om leesplezier te verkrijgen, zijn sterker voornemens om lid te blijven van dat 

kanaal. Fitness-for-use, leesfrequentie en leesattitude verklaren gezamenlijk bijna 30% van de 

variantie van dit voornemen: vindt men lezen nuttig en leuk, leest men veel en vindt men de 

bibliotheek een geschikt middel om dit plezier en nut te verkrijgen, dan wil men doorgaans ook lid 

blijven van deze instelling, ook als de schoolse noodzaak hiertoe wegvalt of men contributie moet 

gaan betalen voor de instelling. 
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Hoofdstuk 8 Conclusies  

 

De probleemstelling van dit onderzoek was tweeledig. De eerste deelvraag was in welke mate 

leesattitude, sociale normen ten aanzien van lezen, leesklimaat, self-efficacy en mogelijkheden tot 

lezen gezien het boekenaanbod verschillen in leesfrequentie kunnen verklaren. De tweede deelvraag 

was in welke mate leesfrequentie en leesattitude kunnen verklaren of adolescenten lid blijven van de 

openbare bibliotheek. In de volgende twee deelparagrafen wordt elk een vraag beantwoord.   

 

8.1 De theory of planned behaviour toegepast op lezen  

 

Uit Karlijn Pieks overzichtsstudie naar determinanten van leesgedrag als ook uit de dissertatie van 

Saskia Tellegen bleek dat vier variabelen een centrale rol spelen bij het verklaren van verschillen in 

leesgedrag: 

 

- Zijn adolescenten bekend met het soort genoegen of plezier dat het lezen van fictie kan bieden 

(in deze studie: leesattitude)? 

- Is hun leesvaardigheid goed genoeg om een verhaal te kunnen lezen, zonder dat alle aandacht 

opgeëist wordt door tekstverwerking en hebben zij vertrouwen in hun eigen leesvaardigheden 

(in deze studie: self-efficacy)? 

- Is er een boekenaanbod beschikbaar dat appelleert aan hun leesmotieven en belevingswereld 

(waargenomen externe gedragscontrole)? 

- Stimuleert de directe sociale omgeving een tiener tot lezen en op welke manier doet zij dat 

(sociale normen en leesklimaat)? 

 

Deze vier variabelen werd grotendeels theoretisch onderdak geboden door Ajzens theory of planned 

behaviour. In Ajzens theorie beïnvloeden sociale normen, self-efficacy, attitudes en de waargenomen 

externe gedragscontrole elkaar en verklaren alle vier de variabelen verschillen in intenties ten aanzien 

van het bestudeerde gedrag (in deze studie het lezen van fictie in de vrije tijd). Volgens zijn theorie 

kan het per soort gedrag verschillen welke van de onafhankelijke variabelen de meeste invloed heeft. 

In het eerste veldonderzoek (pilotonderzoek) zijn alle variabelen in zijn theoretisch model gemeten. In 

het tweede veldonderzoek, tevens het hoofdonderzoek, is de variabele leesklimaat aan dit model 

toegevoegd.  

 

In het vervolg van deze paragraaf zal worden aangegeven in hoeverre de onderscheiden variabelen 

verschillen in leesfrequentie verklaren. Vervolgens zullen de verschillen en overeenkomsten met 

eerdere studies naar determinanten van leesfrequentie die een vergelijkbaar theoretisch fundament 

hadden, besproken worden. Daarna zal worden aangegeven of de verschillen tussen de gevonden 
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resultaten (zoals gerapporteerd in hoofdstuk 7) en Ajzens theory of planned behaviour uniek zijn voor 

lezen of ook gelden voor andere vormen van cultureel gedrag. Tot slot wordt de variabele leesattitude 

besproken. Allereerst wordt echter antwoord gegeven op de onderzoeksvraag, die luidde: In welke 

mate verklaren leesattitude, sociale normen ten aanzien van lezen, (interne) leesvaardigheid en 

(externe) mogelijkheden verschillen in de frequentie waarmee adolescenten fictie lezen? 

 

Zowel uit het eerste als uit het tweede onderzoek bleek dat de hedonistische component van 

leesattitude de belangrijkste verklarende factor is voor verschillen in leesgedrag. In het tweede 

onderzoek bleek dat deze variabele meer dan 40% van de variantie in leesfrequentie verklaarde. 

Adolescenten die weten welke plezierige consequenties het lezen van fictie heeft – zoals het beleven 

van spannende avonturen, wegdromen, het opgaan in een verhaal of meeleven met de hoofdpersoon – 

lezen meer dan adolescenten die deze consequenties niet kennen.  

 Uit het tweede onderzoek bleek dat aanvullend op de leesattitude het leesklimaat geschapen 

door de beste vriend of vriendin een substantieel deel van de verschillen in leesfrequentie verklaarde. 

Leest de vriendenkring van een adolescent veel, praat deze veel over boeken en raadt deze frequent 

boeken aan, dan is de kans groter dat hij of zij zelf een boek leest, dan wanneer in de vriendenkring 

niemand leest of boeken aanraadt. Hetzelfde gold voor het leesklimaat zoals geschapen door de 

ouders. Zelfs na controle voor de leesattitude bleek de invloed van ouders en vrienden substantieel 

samen te hangen met leesfrequentie. Van deze bevinding kan afgeleid worden dat leesgedrag ook 

bepaald wordt door sociale overwegingen. Hierbij gaat het niet alleen om de vraag ‘vind ik het zelf 

leuk?’, maar ook om de vraag ‘kan ik door mijn leesgedrag aansluiting vinden bij anderen?’ 

Adolescenten kunnen lezen niet alleen omwille van de ervaring, maar ook omwille van de sociale 

aansluiting die deze vorm van gedrag mogelijk maakt. Het is denkbaar dat de omgeving adolescenten 

remt in lezen. Adolescenten kunnen het mogelijk een leuke vrijetijdsbesteding vinden, maar wanneer 

ze merken dat deze tijdbesteding geen aansluitingsmogelijkheden biedt bij vrienden, kunnen ze 

besluiten minder te lezen en ‘passender’ gedrag te vertonen.  

 

In het derde hoofdstuk is aangegeven dat eerdere studies naar determinanten van leesgedrag de relaties 

in de theory of planned behaviour niet geheel bevestigden. Zo werd het effect van self-efficacy op 

leesfrequentie in een studie volledig gemedieerd door de variabele leesattitude (Stalpers, 2002a). In 

het pilot- en hoofdonderzoek bleek self-efficacy na controle voor leesattitude geen substantieel deel 

van de variantie (meer dan 5%) in leesfrequentie te verklaren. Self-efficacy hing wel substantieel 

samen met leesattitude: leerlingen die van zichzelf vinden dat ze niet goed kunnen lezen, hebben 

duidelijk een minder positieve houding ten opzichte van lezen en verwachten er beduidend minder 

plezierige consequenties van. Hetzelfde gold voor de variabele waargenomen externe gedragscontrole: 

deze hing substantieel samen met leesattitude, maar verklaarde geen verschillen in leesfrequentie die 

niet reeds door attitude verklaard werden.  

 



Wanneer we de resultaten van het onderzoek samenvoegen met de theorie zoals beschreven in de 

hoofdstukken twee en drie, levert dit de volgende figuur op. 
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Figuur 8.1 Aangepaste versie van de theory of planned behaviour toegepast op lezen 

 

De voorstaande figuur wijkt op een aantal punten af van Ajzens theory of planned behaviour. In 

tegenstelling tot Ajzens theorie werd geen substantieel direct verband gevonden tussen self-efficacy en 

de waargenomen externe gedragscontrole enerzijds en leesfrequentie anderzijds. Het effect van deze 

variabelen werd in het hoofdonderzoek volledig gemedieerd door de variabele leesattitude. De 

theoretische verklaring hiervoor is dat leesattitudes gevormd worden door dezelfde emotioneel 

geladen ervaringen die ten grondslag liggen aan self-efficacy en waargenomen externe 

gedragscontrole. Een tiener leert hoe goed hij kan lezen door het te doen en zich vervolgens te 

vergelijken met leeftijdsgenoten. Hij leert of het boekenaanbod hem aanspreekt - of niet - door er 

gebruik van te maken. En hij leert of hij lezen leuk vindt op basis van de ervaringen die het oplevert. 

Deze drie ervaringen – over vaardigheden, mogelijkheden en uitkomsten – vormen de 

gemeenschappelijke basis van attitude, self-efficacy en externe gedragscontrole. Deze drie variabelen 

hebben dezelfde oorsprong in het experiëntieel systeem, namelijk emotioneel geladen ervaringen 

(frustratie of juist plezier), waarbij het verklarend effect van self-efficacy en waargenomen externe 

gedragscontrole op leesfrequentie in leesattitude beslagen ligt. Uit correlatieanalyses bleek dat deze 

drie variabelen onderling middelhoog samenhingen (.40 < r < . 60). Een tweede verklaring voor het 

ontbreken van een direct effect van waargenomen externe gedragscontrole op leesfrequentie is dat 

fictie in Nederland geen duur of schaars goed is. Adolescenten kunnen in openbare en 

schoolbibliotheken tegen een lage prijs of zelfs gratis fictie verkrijgen. Voorts zijn de verkoopprijzen 

van boeken lager of gelijk aan de prijzen van vrijetijdsbestedingen waaraan jongeren wél – of: ook - 

hun inkomen spenderen, zoals bioscoop- of concertbezoeken.  
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Een tweede verandering ten opzichte van Ajzens model betreft de vervanging van ‘sociale norm’ door 

‘leesklimaat’. De eerste variabele betreft de vraag of belangrijke personen in de sociale omgeving het 

lezen goed- of afkeuren, de tweede variabele betreft tevens de vraag welke vorm eventuele 

goedkeuring aanneemt. Sociale normen zoals bepaald door ouders of vrienden bleken bij weinig 

omstreden gedrag als het lezen van fictie, weinig voorspellende waarde te hebben voor dat gedrag. Het 

lezen van fictie is immers niet gevaarlijk, ongezond of sociaal omstreden. Voorts betekent de 

gelijkschakeling van de invloed van belangrijke anderen tot het construct sociale norm, dat 

bevindingen uit andere onderzoeken naar leesgedrag (onder anderen Van Lierop, 1990) genegeerd 

worden. Volgens deze onderzoeken gaat het er bij lezen immers niet zozeer om of belangrijke anderen 

dit gedrag goedkeuren, maar of ze zelf lezen, praten over boeken, boeken aanraden of op een andere 

manier een stimulerende invloed op leesgedrag uitoefenen. Met deze gedragingen maken anderen 

duidelijk wat de norm is en mogelijk ook hoeveel waarde zij aan die norm hechten. Deze gedragingen 

zijn voor kinderen een bron van imitatie als ook instructie. Het leesklimaat thuis bleek in positieve zin 

samen te hangen met de leesvaardigheden van kinderen als ook het aantal boeken waarover zij 

beschikking hadden.  

Voorafgaand aan het tweede veldonderzoek was het nog niet helder of leesklimaat alleen 

voorwaardenscheppend was voor leesattitude of dat het ook een direct effect had op leesfrequentie. 

Dat laatste bleek het geval te zijn. Een verklaring voor deze directe relatie tussen klimaat en 

leesgedrag kan zijn dat leesklimaat de sociale consequenties van het lezen raakt, terwijl leesattitude 

vooral de belevingsgerichte consequenties betreft. Met andere woorden, mogelijk lezen adolescenten 

ook, omdat lezen (of juist niet lezen) als middel kan fungeren om tot een groep te behoren of de band 

met die groep te behouden en versterken. Zij lezen dan niet alleen omwille van het plezier dat een 

verhaal oplevert, maar ook omwille van het plezier dat interactie over dat gelezen verhaal oplevert. 

Andersom kan ook gelden dat adolescenten die een positieve leesattitude hebben, die attitude niet 

altijd vertalen in leesgedrag wanneer vrienden lezen hen aanmoedigen andere activiteiten te 

ondernemen.  

Een derde verandering is dat in dit model de variabele ‘gedragsintentie’ is weggelaten, terwijl 

die in Ajzens model wel voorkomt. De redenen hiervoor zijn de volgende. Gedrag in het verleden 

heeft doorgaans een hoge voorspellende waarde voor gedrag in de toekomst. Wanneer respondenten 

gevraagd was aan te geven wat hun intentie was op termijn X een boek te lezen, zouden zij mogelijk 

hun geheugen raadplegen om te achterhalen wanneer zij voor het laatst een boek gelezen hadden. 

Intentie zou daarom in veel gevallen een afgeleide zijn van (eerdere) frequentie. Voorts bleek uit 

eerdere studies naar afhakersonderzoek dat vooral leenvolume of –frequentie (het aantal geleende 

boeken voorafgaand aan het beslismoment) – en daarmee waarschijnlijk ook het leesvolume - 

voorspellend was voor ledenverloop.  
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De vraag is nu of deze resultaten en dit model in overeenstemming zijn met eerdere onderzoeken naar 

determinanten van leesfrequentie. In twee eerdere studies (Van Schooten en De Glopper, 2002; 

Miesen, 2003) is de theory of planned behaviour gebruikt om verschillen in leesfrequentie te 

verklaren. Tellegen hanteerde in haar onderzoek Ajzens theorie niet als uitgangspunt, maar haar 

ideeën over determinanten van leesgedrag vertonen overeenkomsten met Ajzens gedachtegoed.  

 Tellegen definieerde in haar onderzoek leesattitude als het samenspel tussen leesmotivatie en 

leesbeletsels, dat voorspellend is voor de leesfrequentie van kinderen en tieners. Onder leesmotivatie 

verstond zij de mate waarin leerlingen vormen van leesvoldoening kennen en deze doelgericht 

nastreven. Onder leesbeletsels verstond zij zowel interne als externe hindernissen waarmee de leerling 

voor of tijdens de leeshandeling geconfronteerd wordt. Vertaald in termen van de theory of planned 

behaviour: self-efficacy (interne leesbeletsels), externe waargenomen gedragscontrole (externe 

leesbeletsels) en verwachte consequenties van het lezen ofwel leesattitude (leesmotieven). Voorts 

maakte zij een onderscheid naar instrumentele en intrinsieke satisfacties. Instrumentele leesmotivatie 

betreft lezen als middel om een verder gelegen doel te bereiken, zoals kennis opdoen. Onder 

intrinsieke leesmotivatie verstond zij het lezen omwille van de emotionele leeservaring zelf. Dit 

onderscheid komt deels overeen met het onderscheid hedonistisch (lezen omwille van de plezierige 

leeservaringen die het oplevert) versus utilitair (lezen omdat het een nutsgericht doel dient, zoals het 

vergroten van kennis of verbeteren van de taalvaardigheid).  

 De bevindingen van haar veldstudie komen in hoofdlijnen overeen met de bevindingen van 

het hoofdonderzoek van dit proefschrift. Spontaan leesgedrag werd met name verklaard door 

leesattitude, zelfs na controle voor persoonskenmerken als geslacht of technische leesvaardigheid. 

Tellegen vond een verklarend effect van leesbelemmeringen – in ons onderzoek: self-efficacy – direct 

op leesfrequentie; deze uitkomst stemt niet overeen met de resultaten van het hoofdonderzoek zoals 

beschreven in het voorgaande hoofdstuk. De verklaring hiervoor is dat Tellegen haar conceptualisatie 

en operationalisatie van het construct leesbelemmeringen afwijkt van die van het construct self-

efficacy in dit proefschrift. Zij rekent een tekort aan concentratievermogen, uithoudingsvermogen en 

de behoefte aan afzondering als voorwaarde voor lezen, tot het construct leesbelemmeringen. Zij 

hanteert daarvoor items als ‘het vervelende aan boeken lezen vind ik dat je daar stil voor moet zitten’, 

‘ik vind een boek lezen vermoeiend’ en ‘ik vind het rot gestoord te worden als ik lees’. Self-efficacy 

daarentegen is hier geconceptualiseerd in termen van waargenomen leesvaardigheden, zoals het 

vermogen even goed te kunnen lezen als klasgenoten. Items als ‘het vervelende van lezen’ en 

‘vermoeiend’ in haar onderzoek meten mogelijk niet alleen waargenomen vaardigheden, maar  ook 

een deel van de experiëntiële component van de leesattitude. Woorden als ‘vervelend’ en 

‘vermoeiend’ lijken immers niet alleen te verwijzen naar een gebrek aan vaardigheden, maar ook naar 

een gebrek aan plezier. Anders gezegd: haar vragen over leesbelemmeringen meten ook een deel van 

wat in dit onderzoek leesattitude genoemd is. 
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Van Schooten en De Glopper hanteerden de theory of planned behaviour voor het verklaren van 

verschillen in leesfrequentie als het ging om adolescentenromans. In hun onderzoek hanteerden zij 

weliswaar hetzelfde theoretische model als in dit proefschrift, maar kozen zij voor andere 

conceptualisaties en operationalisaties van de verschillende variabelen in dit model. Leesattitude werd 

geoperationaliseerd conform de theorie van McKenna, waarbij ‘cognitieve’ beliefs (afgaande op hun 

operationalisatie waren het eerder utilitaire of rationele beliefs) leidden tot de leesattitude, die 

voornamelijk affectief van aard was. In plaats van sociale norm (de goed- of afkeuring door anderen 

van het lezen) spraken zij over een ‘subjectieve norm’ die verwees naar een individueel normatief 

oordeel (‘wat zou ik behoren te doen?’), eerder dan naar het oordeel van anderen over lezen. Hun 

onderzoek bood daarmee slechts beperkte informatie over de invloed van anderen op het lezen. 

Waargenomen gedragscontrole was in hun onderzoek niet opgesplitst in een intern deel (self-efficacy) 

en een extern deel (mogelijkheid tot lezen gezien het boekenaanbod). In plaats daarvan waren de 

interne en externe waargenomen gedragscontrole in het onderzoek van Van Schooten en De Glopper 

samengevoegd tot één construct.  

 Een uitkomst van hun onderzoek was dat de rationele beliefs – in dit proefschrift: utilitaire 

beliefs – samenhingen met de (volgens hen) affectieve attitude. Zij plaatsten de kanttekening dat de 

causale relatie tussen ratio en affect ook een andere richting kon hebben: omdat lezen plezier oproept, 

gaat men de rationele beliefs aanpassen aan dit positief affect (rationalisatie). Leesattitude bleek een 

goede voorspeller van leesintentie en daarmee van leesfrequentie. De waargenomen gedragscontrole 

bleek weinig verschillen in leesfrequentie te verklaren; het merendeel van de variantie in 

leesfrequentie werd verklaard door leesattitude. 

 Aangezien Van Schooten en De Glopper Ajzens theorie anders ingevuld en uitgewerkt hebben 

dan in het hoofdonderzoek van dit proefschrift gedaan is, is enige voorzichtigheid geboden bij het 

vergelijken van de resultaten in beide onderzoeken. Zo splitsten zij de waargenomen gedragscontrole 

niet op in een intern (self-efficacy) en een extern deel, en spraken zij van een subjectieve norm (‘wat 

zou ik behoren te doen’)  eerder dan van een sociale norm. Op hoofdlijnen leken hun bevindingen die 

in het voorgaande hoofdstuk te staven, in de zin dat leesattitude de belangrijkste determinant was van 

leesfrequentie, en dat leesattitude samenhing met waargenomen gedragscontrole.  

 

Miesen (2003) hanteerde de theory of planned behaviour om verschillen in het lezen van literatuur 

door volwassenen te verklaren. Zijn onderzoek was op conceptueel niveau vergelijkbaar met het 

pilotonderzoek van dit proefschrift, al waren zijn operationalisaties anders. Hij hanteerde dezelfde 

constructen, zoals leesattitude (de mate waarin men uitkomsten op hedonistisch en utilitair vlak van 

lezen verwacht, zoals kennisvermeerdering en leesplezier), sociale normen (de mate van goed- of 

afkeuring door anderen), interne (self-efficacy) en externe waargenomen gedragscontrole (de 

mogelijkheid tot lezen gezien het boekenaanbod). De meting van deze constructen was echter anders. 

Miesen mat niet alleen de sociale norm, maar ook de motivatie om aan deze norm te voldoen. Voorts 

mat hij niet alleen de uitkomsten die respondenten verwachtten van het lezen, maar ook het belang dat 
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zij aan deze uitkomsten toedichtten. Ten derde mat hij niet alleen self-efficacy, maar ook het 

verwachte effect van waargenomen leesvaardigheid op het uit te voeren gedrag  (“Maakt 

leesvaardigheid het lezen van literatuur moeilijker of makkelijker?”).  

 De uitkomsten van zijn studie waren dat zowel de utilitaire component als de hedonistische 

een substantieel deel (26%) van de verschillen in het voornemen om literatuur te gaan lezen 

verklaarden. De sociale norm bleek geen verschillen in leesintentie te verklaren, die niet reeds door 

leesattitude verklaard werden. Voor de waargenomen vaardigheid (self-efficacy) gold dat echter niet: 

opname van deze variabele deed de verklaarde variantie stijgen tot 44%, waaruit geconcludeerd mag 

worden dat self-efficacy een deel van de verschillen in leesvoornemens verklaarde dat niet reeds 

verklaard was door leesattitude.  

Zijn uitkomsten verschilden op enkele punten van die gerapporteerd in het vorige hoofdstuk. 

Tevens zijn er enkele overeenkomsten. Om met de laatste te beginnen: in beide studies verklaarde 

leesattitude een substantieel deel van de verschillen in gedrag(sintentie). In beide studies verklaren 

waargenomen externe mogelijkheid en sociale normen slechts weinig verschillen in leesintentie/-

frequentie die niet reeds door leesattitude verklaard waren. Twee belangrijke verschillen zijn dat in 

zijn onderzoek self-efficacy verschillen in leesfrequentie/-voornemens verklaarde die niet verklaard 

werden door leesattitude, én dat de utilitaire component van leesattitude verschillen in leesfrequentie / 

-voornemens verklaarde die niet verklaard werden door de hedonistische. 

Wat is de verklaring voor deze verschillen in onderzoeksresultaten, terwijl het theoretisch 

fundament grotendeels hetzelfde is? Een belangrijk verschil is dat het type gedrag anders is. In de 

onderzoeken zoals gerapporteerd in dit proefschrift is de afhankelijke variabele het lezen van fictie in 

het algemeen. In Miesens onderzoek is dit het lezen van literatuur. Voor het lezen van literatuur 

kunnen vaardigheden noodzakelijk zijn of noodzakelijk geacht worden, die voor andere vormen van 

fictie mogelijk niet noodzakelijk zijn, aangezien literatuur verondersteld wordt een relatief complex 

genre te zijn (Stokmans, 2002). Om van literatuur te kunnen genieten kunnen voorkennis en instructie 

noodzakelijk zijn, en niet iedereen beschikt of meent te beschikken over deze kennis, bijvoorbeeld 

omdat respondenten verschillen in de mate waarin zij literatuuronderricht hebben gekregen 

(Kraaykamp, 2002). Waargenomen vaardigheden (self-efficacy) kunnen daarom voor het lezen van 

literatuur belangrijker zijn dan voor het lezen van fictie in het algemeen. 

Een tweede verklaring is dat niet iedereen recente directe ervaringen met literatuur hoeft te 

hebben, terwijl dat voor het lezen van fictie in het algemeen anders kan zijn. Iedere respondent in het 

hoofdonderzoek zoals gerapporteerd in het voorgaande hoofdstuk heeft ervaring met het lezen van 

fictie (te denken valt aan het lezen voor de lijst), en die ervaringen vormen de basis voor zowel self-

efficacy, waargenomen externe gedragscontrole als leesattitude. In het geval van literatuur kan gelden 

dat niet iedereen directe en recente ervaring heeft met dit genre, en daarom self-efficacy, externe 

gedragscontrole en attitudes geen gemeenschappelijke basis meer hoeven te hebben in emotioneel 

geladen ervaringen. Als self-efficacy en attitude geen (volledig) gemeenschappelijke basis hebben in 
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eigen en recente leeservaringen, kan self-efficacy een deel van het gedrag verklaren dat niet verklaard 

wordt door leesattitude.   

 

Het is de vraag of de voorgestelde veranderingen in de theory of planned behaviour uniek zijn voor 

lezen of ook kunnen gelden voor ander gedrag. Het lezen van fictie wijkt op verschillende punten af 

van andere vormen van gedrag die aan de hand van de theory of planned behaviour zijn onderzocht. 

Zo hebben vrijwel alle respondenten directe en redelijk frequente ervaring met het lezen van fictie, 

bijvoorbeeld omdat zij moeten lezen voor school. Self-efficacy, attitudes, sociale normen en 

waargenomen externe gedragscontrole hebben door deze herhaaldelijke ervaringen een 

gemeenschappelijke oorsprong. Al deze variabelen worden gevormd door ervaringen, en de 

belangrijkste – emotioneel geladen – ervaringen worden ‘opgeslagen in’ of zijn vormend voor de 

leesattitude. Leeservaringen leren hoe vaardig men is in lezen, of lezen al dan niet resulteert in plezier 

en of het boekenaanbod van bibliotheken toereikend is om de gezochte ervaringen te verkrijgen. 

Wanneer een respondent nog geen ervaring heeft met het gedrag, hebben de verschillende variabelen 

in Ajzens model geen gemeenschappelijke oorsprong meer en zal attitude – zo bleek uit de studie van 

Miesen - waarschijnlijk niet meer de enige en belangrijkste voorspeller zijn.  

Een tweede verschil is dat lezen in tegenstelling tot bijvoorbeeld gevaarlijke sporten zoals 

bergbeklimmen of jagen op dieren, geen sociaal omstreden vorm van gedrag is. Ouders en docenten 

zullen het niet ontraden en voorts onttrekt het zich grotendeels aan het zicht en daarmee mogelijk deels 

ook aan de normen van vrienden. Sociale normen verklaren relatief weinig verschillen in leesgedrag, 

aangezien deze doorgaans positief zijn en weinig variantie kennen. 

De vervanging van sociale norm door klimaat lijkt een wijziging die het mogelijk maakt meer 

vormen van (cultureel) gedrag beter te voorspellen. De variabele klimaat omvat immers niet alleen de 

norm, maar ook de manier waarop de norm blijkt, mogelijk ook ten dele het gewicht dat belangrijke 

anderen hechten aan het onderzochte gedrag en processen zoals imitatie en instructie.  

 

Een slotvraag betreft het construct leesattitude. In hoofdstuk 2 bleek dat er vier verschillende 

conceptualisaties van het begrip leesattitude waren:  

- attitude is een amalgaam van cognitie, affect en conatie (Mathewson); 

- cognitie leidt tot affect (McKenna);  

- attitude is een globale evaluatieve houding met een utilitaire (rationele) en een hedonistische 

(meer affectieve of experiëntiële) component (Ahtola);  

- attitude is een expected-value model, waarbij de vraag centraal staat welke consequenties 

iemand van lezen verwacht (Stokmans).  

 

Mathewsons model werd niet gehanteerd als uitgangspunt van dit onderzoek, aangezien hij conatie 

(gedragsvoornemens) tot het attitudeconstruct rekent, waardoor voorspeller (attitude) en de te 

voorspellen variabele (gedrag) verweven raken. Voorts veronderstelt Epstein dat affect en ratio 
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antecedent zijn van conatie; daarmee kunnen deze drie variabelen niet op één lijn gezet worden. Van 

zowel Ahtola als Stokmans is het onderscheid tussen de hedonistische (pleziergerichte) en utilitaire 

(nutsgerichte) component overgenomen, waarbij bleek dat met name de hedonistische component 

verschillen in leesfrequentie verklaarde. Het onderscheid tussen ‘verwachte consequenties’ (belief-

based; Stokmans) en de globale evaluatieve houding (Ahtola) is niet gehandhaafd in dit onderzoek, 

aangezien beide conceptualisaties zo sterk met elkaar samenhingen dat ze tot één en hetzelfde 

homogene construct gerekend konden worden.  

Het meest complex was het vraagstuk: wat is de verhouding tussen cognitie (verstand) en 

affect (gevoel) bij de vorming van attitude? De verschillende attitudetheorieën spraken elkaar tegen als 

het ging om de vraag welke van deze twee variabelen tot het attitudeconstruct behoort en welke er 

antecedent van is. Behoren zowel cognitie als affect tot het construct leesattitude, of veroorzaakt het 

een het ander? McKenna stelt dat cognitie leidt tot affect, maar Van Schooten en De Glopper 

suggereren dat de tegenovergestelde relatie (waarbij cognitieve overwegingen – met een overigens 

rationeel karakter - in lijn worden gebracht met ervaren affect) ook verdedigbaar is. 

 Om deze Gordiaanse knoop te ontwarren, is gebruik gemaakt van de theorie van Epstein. Hij 

gaf aan dat mensen leren via twee systemen, te weten een experiëntieel systeem dat vooral affectief 

van aard is, en een rationeel systeem dat affectvrij en nutsgericht van aard is. Het eerste concentreert 

zich op de vraag ‘wat voelt goed?’ en het tweede op de vraag ‘wat is verstandig?’. Er zijn 

verschillende parallellen tussen de werking van het experiëntiële systeem en de vorming van attitudes: 

beide leren van ervaringen met een emotionele lading, bij beide speelt affect een rol, beide geven 

richting aan gedrag en beide hebben een stabiel karakter.   

Deze parallellen manifesteerden zich ook in beide onderzoeken. De hedonistische 

(pleziergerichte) component van de leesattitude, die een sterk experiëntieel karakter heeft, bleek het 

sterkst verschillen in leesfrequentie te verklaren. Adolescenten lijken fictie te lezen, wanneer dit 

gedrag hun affectief geladen en positieve ervaringen oplevert. Wanneer dit gedrag hun weinig affectief 

geladen ervaringen oplevert, lezen ze betekenisvol minder. Wanneer het lezen hun negatieve, affectief 

geladen ervaringen oplevert (te denken valt aan verveling of frustratie), lezen ze vrijwel geen fictie. 

Dit wekt de indruk dat de attitude ten aanzien van het lezen van fictie door adolescenten voornamelijk 

een affectief construct is, gevormd door emotioneel geladen ervaringen, eerder dan rationele beliefs.  

  

8.2 Leesattitude, - frequentie en fitness-for-use als verklaring voor het voornemen om lid te 

blijven van de openbare bibliotheek 

 

Het tweede deel van de probleemstelling was: in welke mate kunnen leesattitude en leesfrequentie 

verschillen in het voornemen lid te blijven van de bibliotheek verklaren? In beide onderzoeken bleek 

dat de mate waarin men lezen plezierig vond (attitude), een betekenisvol en substantieel deel van de 

verschillen in het ledenverloop verklaarde. In het tweede onderzoek bleek dat tieners die veel fictie 

lazen, hieraan plezier beleefden en dit nuttig vonden, doorgaans voornemens waren om lid te blijven 
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van de bibliotheek, ook als de schoolgerelateerde noodzaak voor gebruik wegviel of men contributie 

moest gaan betalen voor de voorziening.  

 

Deze uitkomst is in lijn met eerdere bevindingen, waarbij de leenfrequentie van fictie en het streven 

naar leesplezier sterk samenhingen met respectievelijk feitelijk afhaakgedrag (Stalpers, 2001a) en het 

voornemen lid te blijven van de bibliotheek (Stalpers, 2002b): vrijwel alle veelleners van fictie bleven 

lid van de bibliotheek, terwijl van de niet-leners van fictie bijna de helft afhaakte. Parallel hieraan hing 

het bezoeken van de bibliotheek omwille van leesplezier positief samen met het voornemen lid te 

blijven van die instelling.   

 

Een bevinding uit het tweede veldonderzoek was dat de utilitaire component van de leesattitude – de 

mate waarin men lezen nuttig vond en verwachtte dat het leidde tot het verkrijgen van kennis en 

inzicht – eveneens voorspellend was voor het voornemen lid te blijven van de bibliotheek. Een 

mogelijke verklaring voor deze uitkomst is dat de utilitaire component correleert met een variabele die 

niet meegenomen is in het onderzoek, te weten het streven naar kennis en algemene ontwikkeling. 

Naast leesplezier en school blijkt dit streven voor een deel van de bezoekers een reden te zijn om naar 

de bibliotheek te gaan. Wanneer tieners fictie nuttig vinden, omdat zij verwachten door het lezen (ook) 

kennis en inzicht(en) op te doen, is het denkbaar dat zij die kennis en dat inzicht niet alleen in fictie, 

maar ook in non-fictie zoeken, zoals in het informatieve aanbod van de bibliotheek. Die gezochte 

utilitaire consequenties kunnen vervolgens voor adolescenten een reden zijn lid te blijven van de 

bibliotheek, aangezien die instelling beoogt tieners te faciliteren in het verkrijgen van de door hen 

gezochte informatie en kennis.  

 

Tevens bleek uit zowel het eerste (pilot-) als het tweede (hoofd-)onderzoek dat fitness-for-use (in 

welke mate vindt men de bibliotheek geschikt om een leuk leesboek ter ontspanning te verkrijgen?) 

een substantieel deel (meer dan 10%) van de variantie in het voornemen lid te blijven van de 

bibliotheek verklaarde. Lid blijven van de bibliotheek is niet alleen afhankelijk van de mate waarin 

tieners lezen plezierig vinden en ook lezen; het hangt ook af van de waargenomen geschiktheid van de 

bibliotheek om dat plezier te leveren en dat gedrag mogelijk te maken. Jongeren die in de bibliotheek 

een geschikt middel zien om dat plezier te verkrijgen, zijn doorgaans ook voornemens lid te blijven 

van de bibliotheek.  

 

In het tweede veldonderzoek verklaarden de drie leesgerelateerde variabelen – leesattitude, 

leesfrequentie en fitness-for-use op het gebied van lezen – bijna dertig procent van de variantie van het 

voornemen lid te blijven van de bibliotheek. Dit voornemen is daarmee zowel afhankelijk van 

kenmerken van de tieners (hun leesgedrag en leesattitude) als kenmerken van de bibliotheek (de 

geschiktheid dit gedrag mogelijk te maken).  
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Hoofdstuk 9 Aanbevelingen  

 

In dit hoofdstuk zullen aanbevelingen gedaan worden voor onderzoek naar determinanten van 

leesfrequentie en bibliotheekgebruik in het algemeen en de theory of planned behaviour toegepast op 

dit onderzoeksdomein in het bijzonder. Daarnaast zullen aanbevelingen geformuleerd worden voor het 

bibliotheekvak.  

 

9.1 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

 

In deze paragraaf zullen eerst enkele praktische suggesties geboden worden in het opstellen van 

vragenlijsten, gebaseerd op de adviezen die gegeven werden door docenten aan het vmbo. Vervolgens 

wordt meer specifiek ingegaan op onderzoek naar de theory of planned behaviour.  

 

Constructie van vragenlijsten  

 

Het onderzoek onder vmbo-leerlingen heeft ons enkele inzichten opgeleverd voor het doen van 

onderzoek naar bibliotheekgebruik en leesfrequentie in het algemeen. In het zwaartepunt van 

onderzoek naar bibliotheekgebruik – de zogenaamde gebruikersonderzoeken of 

klanttevredenheidsenquêtes onder bibliotheekgebruikers – worden respondenten benaderd die relatief 

hoog opgeleid zijn, een goede leesvaardigheid hebben en bereid zijn om informatie te verschaffen over 

onderwerpen waarvoor zij belangstelling hebben, zoals lezen en de bibliotheekcollectie. Lange 

vragenlijsten met samengestelde zinnen blijken voor deze bezoekers zelden een probleem te zijn, ook 

al was er soms – voordat de landelijke standaard werd ingevoerd - een enkele klacht over de lengte.  

Bij de doelgroep vmbo-leerlingen ligt dit iets anders, hetgeen hogere eisen stelt aan de 

vragenlijst. Vragenlijsten dienen relatief kort te zijn – het gehanteerde formulier bestaande uit acht 

pagina’s met voornamelijk gesloten vragen werd door sommige respondenten dan ook als ‘zeer lang’ 

beoordeeld – en voornamelijk enkelvoudige zinnen te bevatten. Daarnaast kunnen woorden die voor 

de onderzoeker vertrouwd en bekend zijn (zoals bijvoorbeeld ‘percentage’, ‘enthousiast’, ‘afkeuren’ 

en ‘abonnement’), voor vmbo-leerlingen problematisch zijn. Het succesvol uitvoeren van onderzoek 

onder juist deze doelgroep, vereist dat bibliotheek- en leesonderzoekers vanuit een ander perspectief  - 

dat van de minder taalvaardige leerling - kritisch naar hun eigen vragenlijsten kijken. De neiging om 

zoveel mogelijk vragen te stellen in de hoop alle constructen zo goed mogelijk geoperationaliseerd te 

hebben, dient bij voorkeur onderdrukt te worden. In de beperking toont zich de meester, en in dit geval 

is het de kunst met zo min mogelijk vragen toch alle variabelen betrouwbaar en valide te 

operationaliseren. Anders gezegd: onderzoekers dienen het optimum tussen een zorgvuldige 

operationalisatie van de belangrijkste begrippen en het streven naar een compacte en goed leesbare 
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vragenlijst op te zoeken. De adviezen van docenten aan het vmbo waren voor het bereiken van de 

tweede doelstelling zeer waardevol.  

 

Een andere aanbeveling betreft de meting van leesattitudes. In dit onderzoek zijn de hedonistische en 

utilitaire component van leesattitude gemeten met vijfentwintig Likertstellingen: uitspraken waarover 

respondenten aangeven in hoeverre zij het ermee eens of oneens zijn. Een alternatieve vraagvorm is de 

semantische differentiaal. Het voordeel van semantische differentialen is dat zowel respondenten die 

positief over een fenomeen (de bibliotheek, het lezen van fictie etc.) oordelen, als respondenten die 

hier juist negatief over oordelen ‘hun’ mening expliciet in de vragenlijst zien terugkeren. Bij 

Likertstellingen geldt daarentegen dat doorgaans de eerstgenoemde (positief oordelende) groep hun 

mening expliciet ziet terugkeren in het enquêteformulier. Ervaringen met het 

klanttevredenheidsonderzoek voor openbare bibliotheken hebben geleerd dat semantische 

differentialen een beter onderscheid maakten tussen tevreden en ontevreden klanten dan Likert-

schalen. Churchill (1991, pag. 432) concludeert dan ook: “The semantic differential seems to offer the 

marketing researcher a most valuable tool.” Een tweede verbetering als het gaat om de bevraging van 

leesattitudes betreft het aantal items. In het tweede veldonderzoek zijn 25 items gehanteerd om de 

variabele leesattitude te meten, hetgeen ertoe leidde dat enkele vmbo-leerlingen de vragenlijst als erg 

lang beoordeelden. Een kortere bevraging van leesattitudes waarbij semantische differentialen in 

plaats van Likert-schalen gehanteerd worden, is de volgende: 

 
Zou je aan willen geven wat je van lezen vindt?  
 

Leuk O O O O O Vervelend 
Nuttig O O O O O Tijdverspilling 

Leer ik veel van O O O O O Leer ik weinig van 
Spannend O O O O O Saai  

Door te lezen leer ik veel over andere 
mensen

O O O O O Door te lezen leer ik weinig over 
andere mensen 

Zinvol O O O O O Zinloos  
Als ik lees, ga ik meestal op in het 

leesboek 
O O O O O Als ik lees, ga ik zelden op in het 

boek.  
Als ik een verhaal leest, roept wat er 

gebeurt gevoelens bij mij op 
O O O O O Verhalen doen mij niets 

De meeste boeken die ik gelezen heb 
vond ik leuk

O O O O O De meeste boeken die ik gelezen heb 
vielen me tegen 

Ik vind het leuk om te fantaseren hoe 
mensen en personen in een verhaal 

eruit zien

O O O O O Ik fantaseer niet hoe mensen en 
personen in een verhaal eruit zien 

Als ik lees, leef ik mee met de 
personen in een boek

O O O O O De personen in een boek doen mij 
weinig 
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Door te lezen leer ik meer over wat er 

in de wereld gebeurt
O O O O O Door te lezen leer ik weinig over wat 

er in de wereld gebeurt 
Ik denk vaak na over een leesboek dat 

ik gelezen heb
O O O O O Ik denk zelden na over een leesboek 

dat ik gelezen heb 
Door te lezen leer ik veel nieuwe 

woorden
O O O O O Door te lezen leer ik weinig nieuwe 

woorden.  
 

Toepassing van de theory of planned behaviour op lezen en andere vormen van cultureel gedrag 

 

Wanneer onderzoekers de theory of planned behaviour op lezen willen toepassen, zijn er verschillende 

aanbevelingen voor hun onderzoek te doen. De eerste aanbeveling betreft het vervangen van ‘sociale 

normen’ in Ajzens model door het construct ‘leesklimaat’. Lezen wordt doorgaans gezien als sociaal 

wenselijk gedrag. Weinig leerlingen gaven immers aan dat hun ouders, vrienden of docenten het lezen 

afkeurden. Het lijkt er bij lezen niet zozeer om te gaan of personen in de omgeving het lezen goed- of 

afkeuren (de meeste personen keuren het immers goed), maar eerder om de vorm die deze 

goedkeuring aanneemt.  

 Afgaande op het onderzoek van Andreasen & Belk (1980) naar voorspellers van 

cultuurparticipatie, zoals het bijwonen van concerten en het bezoeken van theatervoorstellingen, 

kunnen ouders invloed op het cultureel gedrag van hun kinderen hebben, ook wanneer die kinderen op 

eigen benen leren staan en onafhankelijk van hun ouders worden. Het gaat hierbij er niet om of ouders 

dit cultureel gedrag afkeuren, maar eerder om de vraag of ouders zelf cultureel actief zijn en daarmee 

‘het goede voorbeeld’ geven, waarbij ‘het voorbeeld’ op verschillende manieren het gedrag van ‘de 

volger’ kan beïnvloeden.  

Allereerst is in een omgeving waarin het gebruikelijk is om theatervoorstellingen, concerten 

en films te bezoeken, de kans ook groter dat een tiener of kind blootgesteld wordt aan uitingen die het 

soort emoties oproepen die vormend zijn voor attitudes ten aanzien van cultureel gedrag. Cultureel 

gedrag heeft als doel ervaringen op te roepen, en vrienden en ouders kunnen het tieners mogelijk 

maken die ervaringen op te doen (bijvoorbeeld door hen mee te nemen naar een film, 

theatervoorstelling of tentoonstelling) die vormend zijn voor attitudes. Beide partijen kunnen tieners 

en kinderen introduceren in dergelijke kunstvormen. Ten tweede bleek – als het ging om lezen – dat 

kinderen die thuis een positief leesklimaat kenden, betere taal- en leesvaardigheden hadden: men 

oefent thuis meer de vaardigheden die nodig kunnen zijn om te genieten van een boek. Vertaald naar 

cultuur houdt dit in dat kinderen meer culturele kennis en vaardigheden ‘meekrijgen’ dankzij instructie 

door ouders en vrienden.  

Ten derde kan cultureel gedrag een positieve associatie oproepen; men associeert dergelijk 

gedrag met waardering door en contact met mensen aan wier mening men waarde hecht. Ten vierde 

kan het cultureel gedrag van anderen duidelijk maken welke sociale normen er heersen en hoeveel 

waarde anderen aan die norm hechten. Wanneer de ander veel praat over de onderzochte vorm van 
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gedrag en dat gedrag zelf vaak vertoont, kan een adolescent hieruit afleiden dat dit gedrag belangrijk is 

voor de ander.  

 

In dit onderzoek is aandacht besteed aan waargenomen leesvaardigheid. Mogelijk spelen ook andere 

vaardigheden een rol, zoals de vaardigheid in het maken van een keuze uit een omvangrijk en niet 

altijd overzichtelijk aanbod van fictie. Dit thema heeft ruime aandacht gekregen  in de publicatie van 

Stichting Lezen (Kelderman & Janssen, 2002). Verschillende leerlingen merkten tijdens de uitvoering 

van het veldonderzoek op lezen wel leuk te vinden als ze een leuk boek gevonden hadden. Dit 

veronderstelt enige vaardigheid in het hanteren van informatiebronnen op basis waarvan men beslist of 

een specifieke titel aansluit op de consequenties die men zoekt in fictie. Verschillen in deze 

vaardigheden – slaagt men er doorgaans in om een leuk boek te kiezen of doet men vaak een miskoop 

omdat de gehanteerde informatiebronnen onvoldoende zeggen over de uiteindelijke leesbeleving ? – 

kunnen mogelijk gevolgen hebben voor zowel de leesattitude (verschillende ‘miskopen’ op een rij 

kunnen tot teleurstellingen ofwel negatieve ervaringen leiden) als voor het leesgedrag. Een gebrek aan 

kennis over het aanbod kan ertoe leiden dat men zich beperkt tot alleen die auteurs met wie men 

vertrouwd is en risico’s gaat mijden. Het lezen van een boek kost immers veel tijd en adolescenten 

willen geen ‘kat in de zak te kopen’. Het is thans nog niet duidelijk of en in hoeverre deze 

selectievaardigheden en het hiermee samenhangend waargenomen risico – als onderdeel van de 

waargenomen gedragscontrole - voorspellend zijn voor leesfrequentie. In vervolgonderzoek kan 

getoetst worden of dit het geval is.  

 

Aanbevelingen voor bibliotheekonderzoek 

 

In dit onderzoek is geprobeerd het voornemen om lid te blijven van de bibliotheek te voorspellen op 

basis van leesattitude, leesfrequentie en de fitness-for-use van de bibliotheek op leesgebied. De 

bibliotheek heeft echter meer functies dan alleen de leesfunctie: het beantwoorden van 

informatievragen is eveneens een doelstelling. Terwijl in dit onderzoek het lezen van fictie centraal 

stond, kan in nieuwe onderzoeken naar bibliotheken het begrip information literacy gehanteerd 

worden om lidmaatschap van de bibliotheek te voorspellen. Dit construct wordt omschreven als: “the 

ability to recognise when information is needed and the ability to locate, evaluate and use it 

effectively” (ALA, 1989). Steyaert (2000) geeft aan dat information literacy niet alleen vaardigheden 

betreft, maar ook de attitude om pro-actief te zoeken, beslissingen te nemen op basis van die 

informatie en de omgeving te scannen op voor werk of persoonlijk leven relevante informatie. 

Mogelijk is er derhalve naast een attitude ten aanzien van lezen ook een attitude ten aanzien van het 

zoeken van informatie. Mogelijk hangt deze attitude samen met of is deze gelijk aan Petty & 

Cacioppos need for cognition (Petty, Cacioppo, Feinstein & Jarvis, 1996) ofwel de algemene tendentie 

plezier te beleven aan en zich bezig te houden met cognitieve inspanningen. Mensen met een hoge 

need for cognition zijn over het algemeen meer gemotiveerd om cognitief inspannende taken te 



verrichten (Stokmans, 2002). Uit het tweede veldonderzoek bleek dat de utilitaire component van de 

leesattitude – die mogelijk met attitudes ten aanzien van het zoeken van informatie samenhangt – 

voorspellend was voor het voornemen lid te blijven van de bibliotheek.  

Terwijl in dit onderzoek Ajzens theorie van gepland gedrag is toegepast op het lezen van 

fictie, kan dezelfde theorie mogelijk ook toegepast worden op het zoeken van informatie ten behoeve 

van de eigen algemene ontwikkeling of andere doelen, waarbij de hypothese is dat: zij die plezier 

beleven aan het verzamelen van kennis, ook als hiertoe een directe praktische noodzaak (school of 

werk) ontbreekt en ook vaardig zijn in het vinden van informatie, frequenter informatie zoeken, 

frequenter gebruikmaken van de bibliotheek en meer reden ervaren om lid te blijven van de 

bibliotheek. Uit het bibliotheekonderzoek dat in hoofdstuk 4 is gepresenteerd bleek dat er een groep 

bibliotheekbezoekers is die niet alleen of niet zozeer voor leesplezier naar de bibliotheek komt, maar 

eerder omwille van algemene ontwikkeling en het vergaren van kennis over kunst, cultuur en 

geschiedenis. Voor deze groep is het verzamelen van kennis een doel op zich, dat los staat van andere 

doelen. Informatie wordt door hen mogelijk niet gezocht om een probleem op te lossen, maar omdat 

men plezier ervaart aan het opdoen van kennis. Zoals veel lezers lezen omdat ze het willen en niet 

omdat het moet voor school of een examen, kunnen er ook informatiezoekers zijn voor wie kennis 

verzamelen een aangename activiteit is. In verschillende wetenschappelijke disciplines keert een 

dergelijke latente, intrinsiek gemotiveerde informatiebehoefte terug. Zo worden in vrijetijdsstudies, 

communicatie-onderzoek en leesonderzoek termen als ‘educationele satisfactie’, ‘intellectuele 

stimulering’, ‘surveillance’ of ‘cognitieve leesmotieven’ genoemd die alle naar hetzelfde fenomeen 

lijken te verwijzen. Samengevat in een figuur zien de veronderstelde relaties er als volgt uit: 
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Figuur 9.1 Theory of planned behaviour toegepast op information literacy 

 

Wanneer Ajzens theorie toegepast wordt op informatiezoekgedrag, wordt dit gedrag bepaald door: de 

attitudes ten aanzien van kennisverwerving en algemene ontwikkeling; het vertrouwen in de 

vaardigheden om het gezochte te vinden en met diverse informatieve media om te gaan (self-efficacy); 
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de hulp en stimulans van vrienden en ouders bij het zoeken, als ook de mogelijkheid tot het zoeken 

van informatie gezien de bronnen waarover men beschikt (internet, een openbare of schoolbibliotheek 

et cetera). Óf men vervolgens ook de bibliotheek gebruikt, hangt af van de mate waarin men deze 

instelling als een geschikt middel ziet om de eigen informatievragen te beantwoorden. Verschillende 

tieners menen – terecht of onterecht – dat internet een geschikter kanaal is voor het verkrijgen van 

informatie (Stalpers, 2004).  

 Vervolgens dient de term ‘informatiezoekgedrag’ nader gepreciseerd te worden in termen van 

tijd, object, reikwijdte en domein. Onder tijd kan worden verstaan het zoeken van informatie 

gedurende een langere periode, bijvoorbeeld een heel jaar, eerder dan op een specifiek moment. De 

context van zoekgedrag kan het zoeken van informatie in de vrije tijd, uit persoonlijke belangstelling, 

eerder dan voor school of werk zijn. Onder reikwijdte kan verstaan worden het gericht zoeken van 

informatie op internet of in boeken en tijdschriften, eerder dan het ongericht doorbladeren van 

foliomedia of surfen voor niet-informatieve doelen. Met object wordt gedoeld op het soort informatie 

dat men zoekt, waarbij men kan denken aan thema’s die algemene ontwikkeling betreffen, zoals kunst, 

cultuur, geschiedenis en politiek.  

 

In dit onderzoek is afhaakgedrag voorspeld op basis van attitudes ten aanzien van lezen en fitness-for-

use. Een tweede aanbeveling betreft de opname van andere variabelen dan alleen de componenten van 

de theory of planned behaviour en fitness-for-use. Onderzoek van Stadsmonitor Vlissingen (2004) en 

de Vereniging Openbare Bibliotheken (Stalpers, 2004) wekken namelijk de indruk dat niet alleen 

fitness-for-use maar ook andere kenmerken van de bibliotheek de beslissing al dan niet lid te blijven 

kunnen beïnvloeden, zoals de waargenomen kwaliteit van de dienstverlening en het imago dat de 

bibliotheek bij jongeren heeft. Zo blijkt uit het onderzoek van Stadsmonitor Vlissingen dat afhakers 

kritischer dan blijvers zijn over de collectie, de prijs-kwaliteitverhouding, de openingstijden en de 

mate waarin de bibliotheek communiceert over haar aanbod en activiteiten. Uit het onderzoek van de 

Vereniging bleek dat de bibliotheek bij tieners die frequent van de instelling gebruikmaken een 

positiever imago had dan bij tieners die zelden tot nooit in de bibliotheek komen. Lid zijn en blijven 

van de bibliotheek lijkt daarmee niet alleen afhankelijk te zijn van ingeschat nut voor de eigen doelen 

(fitness-for-use ) of verwacht plezier (leesattitude), maar ook van variabelen die niet ontstaan zijn door 

uitvoerige elaboratie of uitgebreide persoonlijke ervaring (imago). Volgens het Elaboration 

Likelyhood Model van Petty, Cacioppo & Schuman (1983) denken consumenten niet over iedere 

beslissing even uitvoerig na, terwijl de variabele fitness-for-use een zekere denkinspanning (“sluit de 

dienstverlening van de bibliotheek aan op mijn behoeften?”) veronderstelt. Het is echter denkbaar dat 

adolescenten die nooit in de bibliotheek komen buiten voor een incidentele schoolopdracht, geen 

geëlaboreerd beeld van de bibliotheek hebben en hun beslissing lid te blijven van de instelling baseren 

op perifere overwegingen, zoals de aantrekkelijkheid van het gebouw, eerdere dan op uitgebreide 

beoordeling van allerlei dienstkenmerken zoals de actualiteit en diepte van de collectie als ook de 

deskundigheid van het personeel.   
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9.2 Aanbevelingen voor het bibliotheekvak 

 

In deze paragraaf zullen over drie onderwerpen aanbevelingen geformuleerd worden voor het 

bibliotheekvak, te weten te organiseren leesbevorderingsprojecten, bibliotheekwerk voor jongeren en 

klantenbinding in het algemeen. 

 

Leesbevorderingsprojecten 

 

Aangezien de pleziercomponent van leesattitude een groot deel van de verschillen in leesgedrag 

verklaart, lijkt het zinvol om van deze variabele een belangrijk leesbevorderingsdoel te maken, waarbij 

voor en na een uit te voeren project gemeten wordt, wat de leesattitude van jongeren is. Het verschil 

tussen deze voor- en nameting kan inzicht bieden in de effectiviteit van een project. Wanneer bij ieder 

project structureel dergelijke effecten gemeten worden, krijgt men ook steeds meer inzicht in 

succesbepalende factoren van leesbevordering en welke projecten aanslaan bij de doelgroep 

adolescenten.   

 

Er zijn verschillende manieren om de leesattitude te verbeteren. Uit zowel de theorie als eerdere 

onderzoeken bleek dat leesattitudes gevormd worden door ervaringen, gebaseerd zijn op verwachte 

uitkomsten van lezen, beïnvloed worden door het leesgedrag van ouders en een stabiel karakter 

hebben (o.a. Greaney & Hegarty, 1987; Stalpers, 2002a). In het tweede veldonderzoek bleek dat 

leesattitudes sterk samenhangen met self-efficacy, waargenomen externe gedragscontrole en het 

leesklimaat zoals bepaald door de ouders en beste vriend(in). In het vervolg van deze paragraaf zullen 

deze variabelen besproken worden  

 

Allereerst is het van belang rekening te houden met het stabiele karakter van attitudes. De praktijk 

heeft geleerd dat een dergelijk stabiel persoonskenmerk niet eenvoudig te veranderen is. Incidentele 

projecten van korte duur hebben er doorgaans weinig effect op. Het verbeteren ervan lijkt een zaak 

van lange adem, ofwel van het herhaaldelijk uitvoeren van projecten van een redelijke duur (Stalpers, 

2001b). Een voorbeeld hiervan is De Rode Draad, een Brabants leesbevorderingsproject gericht op 

kinderen van de basisschool. Dit project keert structureel ieder schooljaar terug, waarbij kinderen 

gedurende een vijftal weken verschillende leesbevorderende activiteiten uitvoeren. Mogelijk is zelfs 

een langere duur dan vijf weken wenselijk (Stokmans, 2002).  

 

Attitudes worden bepaald door verwachte consequenties. De praktijk heeft geleerd dat 

leesbevorderingsprojecten effectiever zijn wanneer ze het soort gezochte consequenties leveren dat 

tieners zoeken. Wanneer zonder bestudering van de doelgroep een thema voor een  project gekozen 

wordt, bestaat de kans dat de inhoud van het project niet correspondeert met de door tieners gezochte 

consequenties, en daarmee de leesattitude niet verandert. Zo leerde de praktijk dat het thema 
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verliefdheid dertienjarige jongens niet aanspreekt, aangezien ofwel zij niet graag over dergelijke 

persoonlijke thema's willen spreken ten overstaan van de gehele klas (hier speelt ook de sociale norm 

een rol), ofwel zij pas op iets latere leeftijd interesse krijgen voor dit onderwerp. 

 Zowel Witte (2002) als Nelck - da Silva Rosa en Schlundt Bodien (2002) betogen dat het soort 

consequenties die tieners nastreven kunnen verschillen al naar gelang de sociaal-emotionele 

ontwikkelingsfase waarin de tieners verkeren. Wanneer bij het onderwijs met deze verschillen geen 

rekening wordt gehouden, krijgen tieners boeken en onderwerpen voorgeschoteld waaraan ze nog niet 

toe zijn. Omdat die onderwerpen en titels niet aansluiten bij hun belevingswereld en de door hen in 

verhalen gezochte consequenties, roepen ze geen of mogelijk negatieve emoties (frustratie, verveling) 

op, hetgeen niet bevorderlijk is voor de leeshouding.  

 Bij leerlingen met een zeer negatieve leeshouding lijkt het zinvol om eerst vast te stellen 

welke mogelijke consequenties van lezen zij wél belangrijk vinden en die informatie te gebruiken als 

motivator om ze aan het lezen te krijgen. Van lezen op zich kan men heel weinig positieve 

consequenties verwachten, maar kennis over sport, gevaarlijke beroepen, wilde dieren of 

beroemdheden bijvoorbeeld kunnen wel als gewenste consequenties beschouwd worden. Het leggen 

van een verbinding tussen dergelijke gewenste consequenties en lezen kan als sleutel fungeren om het 

pantser van leesaversie te openen.  

 

In het onderzoek is gebleken dat het leesklimaat thuis sterk samenhangt met de leesattitude van 

kinderen en tevens voorspellend is voor de frequentie waarmee kinderen lezen. Zoals eerder is 

aangegeven merkte schooldirecteur Ruth Love op dat wanneer ouders gestimuleerd zouden worden 

iedere dag hun kinderen een kwartier voor te lezen, dit een ingrijpende onderwijsvernieuwing zou zijn. 

Dit voorlezen bevordert de leesvaardigheid van kinderen, heeft een positieve uitwerking op de 

leesattitude en stimuleert lezen door de kinderen zelf. Verschillende bibliotheken organiseren dan ook 

leesbevorderingsprojecten zoals Het Voortouw en Boekenpret om het voorlezen te stimuleren. 

Aanbevolen wordt dat alle bibliotheken dergelijke projecten zouden organiseren. De ouderlijke 

invloed houdt echter niet op zodra kinderen zelf kunnen lezen. Tieners van wie de ouders regelmatig 

praten over boeken, boeken aanraden en het goede voorbeeld geven door zelf lezen, lezen meer en 

beleven er meer plezier aan. Dit is een gegeven dat in leesbevordering meer onder de aandacht 

gebracht kan worden.  
 

Zoals gezegd hangen het leesgedrag en de leesgerelateerde gedragingen van leeftijdsgenoten, zoals de 

beste vriend(in), sterk samen met het eigen leesgedrag en leesattitude. Dit gegeven kan gebruikt 

worden in de communicatie over boeken en leesbevordering, bijvoorbeeld door tieners een kort artikel 

te laten schrijven over een boek dat zij zeer gewaardeerd hebben, en deze informatie te bundelen in 

kranten of folders die onder tieners op scholen verspreid worden. Enthousiaste lezers kunnen hierbij 

als rolmodel voor hun minder lezende leeftijdsgenoten fungeren. Dergelijke boekinformatie kan tevens 

het risico van 'miskopen' en daarmee teleurstellende leeservaringen voorkomen; wanneer tieners beter 
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geïnformeerd zijn over de verschillende titels die in de bibliotheek en elders te verkrijgen zijn, kunnen 

zij ook een betere keuze maken. Uit Kelderman & Janssens studie bleek dat met name weiniglezers 

moeite hadden met het maken van een keuze uit het grote boekenaanbod in de bibliotheek, terwijl voor 

veellezers de grote omvang van het aanbod en de niet altijd even uitgebreide informatie erover een 

veel minder hoge drempel vormde. In De Rode Draad worden kinderen daarom ook geholpen bij het 

selectieproces met een computerprogramma dat vaststelt wat voor een 'leestype' zij zijn en dat 

aangeeft welke titels bij hun leestype passen.  

 

Leesvaardigheid en vertrouwen in die vaardigheid hangen samen met leesattitude. Zij die goed kunnen 

lezen, beleven er vaak ook meer plezier aan. Andersom kan voor zwakke lezers lezen eerder 

frustrerend dan plezierig zijn. Het vertrouwen van deze lezersgroep in de eigen leesvaardigheden kan 

vergroot worden in de klas door een individuele benadering te kiezen waarbij er rekening wordt 

gehouden met en respect is voor de mate waarin een zwakke lezer vooruitgang kan boeken. Leg voor 

hen de lat niet te hoog en gun ze het boeken van kleine successen, waardoor hun zelfvertrouwen 

vergroot wordt. De individuele benadering is van belang, omdat het tonen van de eigen 

leesmoeilijkheden ten overstaan van de gehele klas als bedreigend ervaren kan worden. Uit het eerste 

en tweede veldonderzoek bleek dat het vertrouwen in de eigen leesvaardigheid met name berustte op 

de vergelijking met klasgenoten.   

 

Het onderzoek wees uit dat de waargenomen mogelijkheid tot lezen – gezien het boekenaanbod in de 

bibliotheek – samenhangt met leesattitudes. Daarom lijkt het van belang dat bibliotheken een goed 

ontsloten, aantrekkelijk opgesteld en regelmatig roulerend aanbod aan voor adolescenten interessante 

boeken hebben. Een aparte opstelling van adolescentenromans bleek zeer belangrijk: een Brabantse 

bibliotheek die al deze romans in één kast opstelde – dus duidelijk onderscheiden van de kinderboeken 

en romans voor volwassenen – rapporteerde een sterke stijging van de uitleenfrequentie van deze 

adolescentenromans. Een groter aanbod aan adolescentenromans dat ook helder is onderscheiden van 

andere boeken (jeugdboeken en literatuur voor volwassenen) kan van invloed zijn op de waargenomen 

externe gedragscontrole en kan resulteren in leeservaringen die weer positief uitwerken op de 

leeshouding. Dat resulteert in meer lenen en lezen en een hogere waardering voor de bibliotheek, 

omdat ook de fitness-for-use positief beïnvloed wordt.  

 

Een laatste punt van aandacht bij het uitvoeren van leesbevorderingsprojecten is dat bibliotheken zelf 

aangeven dat de samenwerking met het voortgezet onderwijs doorgaans moeizamer gaat dan die met 

het basisonderwijs. Basisscholen zijn doorgaans overtuigd van de waarde van openbare bibliotheken 

en werken met hen samen, bijvoorbeeld bij projecten als De Rode Draad en in de vorm van 

klassenbezoeken aan bibliotheken en bibliobussen. Volgens bibliothecarissen reageert daarentegen het 

voortgezet onderwijs minder positief op aanbiedingen van bibliotheken om leesbevorderingsprojecten 

uit te voeren, onder andere omdat men hierin een verdere belasting ziet voor docenten Nederlands. Dit 
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lijkt een gemiste kans, aangezien openbare bibliotheken meer leesbevorderingsinitiatieven gericht op 

de doelgroep tieners willen ondernemen.   

 

Bibliotheekwerk voor jongeren  

 

In beide veldonderzoeken bleek dat fitness-for-use voorspellend was voor het voornemen lid te blijven 

van de bibliotheek. Fitness-for-use is de mate waarin tieners percipiëren dat het aanbod aansluit op 

hun streven een aansprekend leesboek te lezen. De waargenomen aansluiting kan vergroot worden 

door zowel de waarneming als de waargenomen werkelijkheid te veranderen. Het eerste kan 

geschieden door de collectie adolescentenromans opvallender op te stellen: een aparte opstelling van 

adolescentenromans bleek zoals gezegd van invloed te zijn op de uitleen van deze materialen. Het 

tweede kan gerealiseerd worden als bibliotheken zorgvuldig in kaart brengen welke 

adolescentenromans frequent geleend worden en deze informatie onderling uitwisselen om gaten in de 

collecties te dichten.  
 

In het tweede veldonderzoek gaven jongeren aan graag verschillende veranderingen door te willen 

voeren in de bibliotheek. De twee meest genoemde onderwerpen betroffen de sfeer en de collectie. 

Zowel sfeer en collectie mochten meer op de belevingswereld van jongeren worden toegesneden. De 

bibliotheek mocht kleurrijker zijn als ook een achtergrondmuziekje hebben. Daarnaast gaf een 

substantiële groep jongeren aan dat de collectie beperkt en verouderd was, en onvoldoende was 

toegesneden op hun belevingswereld en interessegebieden: “meer boeken voor jongeren van mijn 

leeftijd (17), omdat je de jeugdboeken saai vindt en de volwassenenboeken vaak moeilijk zijn”. 

 

Mogelijk kunnen deze wensen gerealiseerd kunnen worden in een eigen afdeling voor jongeren, 

hetgeen een meerderheid in een eerdere studie (Bijleveld, 2001) aangaf te wensen. Hier zou ook 

leeftijdsgerelateerde informatie – zoals informatie over bijbanen, liefde, seks, school, op jezelf gaan 

wonen etc. – gebundeld kunnen worden, waarbij indien mogelijk ook een bibliothecaris kan helpen bij 

het zoeken en interpreteren van deze informatie. 

 

Een dergelijke opzet sluit ook aan op de ideeën van Heidtmann (1989) en Glashoff (1990) die pleiten 

voor een driedeling in bibliotheken – kinderen, adolescenten en volwassenen – in plaats van de 

huidige tweedeling waarbij tieners tussen de wal van de jeugdafdeling en het schip van de 

volwassenafdeling in vallen. Voor de kinderafdeling voelt men zich te oud en op de ‘stille’ 

volwassenafdeling voelt men zich niet thuis en herkent men zich niet in het aanbod. Gezien hun 

leeftijdsspecifieke behoeften als het vinden van een eigen plek in de maatschappij, opbouwen van een 

eigen identiteit en zich losmaken van ouders lijkt het zinvol voor hen een eigen afdeling op te zetten.  
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Bijleveld (2001) werkte een voorstel uit voor het opzetten van een dergelijke afdeling in de openbare 

bibliotheek in een middelgrote stad (ongeveer 70.000 inwoners), waarbij de openbare bibliotheek 

conform haar missie om maatschappelijke informatie te verschaffen, een informatiepunt voor jongeren 

opzet. Bijlevelds conclusie was dat de bibliotheek over verschillende sterkten beschikte die enige 

garantie bieden voor het succes van een dergelijke voorziening, zoals een hoge naamsbekendheid, een 

groot bereik onder jongeren, een laagdrempelig karakter en de grote belangstelling van een 

meerderheid van de jonge bibliotheekbezoekers voor een dergelijke voorziening. Daarnaast 

signaleerde zij ook verschillende zwakten, zoals de mate waarin de collectie van de bibliotheek 

antwoord kon geven op verschillende informatievragen, de mate waarin bibliotheekmedewerkers 

geschoold zijn in het omgaan met jongeren, het imago van de instelling (die door jongeren soms als 

oubollig gezien wordt) en het gebrek aan financiële middelen om een dergelijke voorziening zonder 

steun van de gemeente te realiseren. Wanneer de zwakten verholpen werden (door het aanvragen van 

subsidie, het verbeteren van het opleidingsniveau van de medewerkers, een meer gerichte 

collectionering ten behoeve van adolescenten en de inrichting van een specifiek voor jongeren 

bestemde afdeling), zou de bibliotheek haar sterkten kunnen benutten voor het opzetten van een 

jongereninformatiepunt (JIP). Hiermee kan de instelling waarschijnlijk haar informatieve taak beter 

uitwerken en adolescenten meer aan zich binden.  

 

Ledenbehoud 

  

De klantentrouw aan de openbare bibliotheek lijkt momenteel vooral te berusten op leesattitude. Zij 

die lezen plezierig en nuttig vinden, zijn trouwe leden, terwijl zij die lezen vervelend en tijdverspilling 

vinden relatief vaak afhaken. Dit maakt van leesbevordering niet alleen om ideële maar ook om 

bedrijfsmatige doelen een belangrijke taak. Hiermee is het laatste woord over ledenbehoud niet 

gezegd.  

 

Uit dit onderzoek en eerdere onderzoeken bleek dat lid blijven sterk gerelateerd is aan lees-  en 

leenfrequentie. Met zogenaamde uitleenscans en andere lenersgegevens kan de bibliotheek echter niet 

alleen achterhalen wie reeds afgehaakt is, maar mogelijk ook pro-actief optreden om afhaken te 

voorkomen. Men kan leners die weinig of bijna niets lenen, extra informatie doen toekomen over wat 

de bibliotheek hen te bieden heeft en waarom het nuttig of plezierig is de instelling te bezoeken. 

Bibliotheken hanteren vaak nullijsten, ofwel lijsten van boeken die nul keer uitgeleend zijn gedurende 

een heel jaar, en daarom afgeschreven worden. Parallel daaraan kunnen lijsten van ‘nulleners’ 

uitgedraaid worden; niet om deze doelgroep af te schrijven, maar juist om deze groep aan te schrijven. 

Verschillende bibliotheken hebben een nieuwsbrief om leners te informeren over haar dienstverlening, 

maar vaak bereikt deze juist de minder of niet-actieve lenersgroep niet, omdat dit medium in de 

bibliotheek verspreid wordt, in plaats van gericht naar de groep inactieven opgestuurd te worden.  
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De Britse onderzoeker George Kerr heeft diverse manieren uitgeprobeerd om nulleners weer terug 

naar de bibliotheek te krijgen waren. De uitkomst van zijn studie was dat het kosteneffectief was om 

minstens ieder half jaar alle nulleners te benaderen en hen enkele vouchers aan te bieden waarmee ze 

gratis enkele cd’s of dvd’s konden lenen. Wanneer deze nulleners minder frequent dan eens per half 

jaar benaderd werden, was het effect (dat wil zeggen het percentage van deze niet-leners dat terugkeert 

naar de bibliotheek) veel geringer. Voorts bleek dat het toevoegen van de genoemde vouchers aan een 

informatiepakket voor nulleners, leidde tot een groter terugkeerpercentage: wanneer nulleners alleen 

een informatiepakket (zonder vouchers) kregen, keerden veel minder van hen naar de bibliotheek terug 

dan in de situatie waarbij zij wél vouchers kregen.  

Het advies dan ook aan iedere bibliotheek is om ook ieder half jaar de nulleners in het 

ledenbestand te traceren en deze mensen gericht te benaderen met een promotiecampagne, waarbij 

deze groep een extra impuls in de vorm van vouchers krijgt om weer naar de bibliotheek te gaan.  
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Summary  
 

Longitudinal studies have shown that a substantial percentage of the adolescent library members does 

not renew their subscription for this public service. In the age group 15 to 17 years 21% does not 

renew their membership; in the age group 18 to 20 years this is 44%. Especially adolescents who 

borrow little or no fiction discontinue using the public library. The same age group reads less then they 

did as a child, less than adolescents did three decades ago and less then other age groups. Statistics 

show a rapid decline in self-reported reading pleasure and frequency when children grow older and 

reach the age of seventeen.  

The main question of this thesis is, are these two phenomena – reading fiction on one hand 

and the decision to remain subscribed to the public library on the other - related? Can differences in 

reading frequency and attitude amongst adolescents explain the decision to renew their subscription to 

the public library? If so, which variables can explain differences in reading frequency?  

 

Before this research question is described more precisely and the theories used to elaborate on this 

question are discussed, several other questions need to be answered. Why is research concerning use 

of the public library and reading attitudes relevant from a theoretical and social point of view?  

 

Research concerning the use of public libraries 
 

The need for more research on library use and non-use was emphasized by the Dutch library 

researcher Henriette van der Burg, who stated in the late eighties. “Dutch research into the public 

library sector is scarce. The available information is of a fragmentary nature. Little is known about 

many aspects of library use. Furthermore a theoretical model – explaining and integrating isolated 

research findings – is absent.” Since her statement, little has changed from a theoretical point of view. 

In the nineties a lot of attention in scientific research has been given to technological issues (for 

example the accuracy of digital catalogues), instead of to the people using this technology. After Van 

der Burg’s plea for more scientific attention for library use, the contrary happened. A theoretical 

model explaining differences in library use is still lacking and most of the research available – in the 

Netherlands and elsewhere – presents isolated findings without a theoretical model explaining and 

integrating those findings. We know for example that women use the library more often then men. We 

however do not know why they use the library more often. Is this frequency of use related to frequent 

reading of fiction? If so, why do they read fiction more often then men do? Is it because they are better 

at reading? Is it because they have been encouraged more by there parents to read? Are these two 

variables – reading skills and parental encouragement – related? Because a theoretical model is 

lacking, several of these questions can be raised but cannot be answered.  

 Research into the use of public libraries and the intention to continue using this service, is 

socially relevant because public libraries may not reach the groups they need to reach, given their 
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mission statement. The libraries’ goals are to stimulate reading, enhance information literacy and aid 

education. Paradoxically the library is used by those people who – given their education and parental 

support – already seem to be information literate and skilful at reading, whilst those groups who have 

deficit reading skills and whose information literacy is below average, hardly seem to know and use 

library facilities that may be beneficiary to them. Another paradox presents itself when it comes to the 

third goal mentioned: education. The library succeeds in cooperating with schools for primary 

education, reaching the age group that already reads quite often and likes to do so. Cooperation with 

schools for secondary education proves much more difficult; schools are reluctant to invest time, staff 

and budget on library initiated reading programs, whilst exactly those schools harbour the age groups 

showing a rapid decline in reading pleasure and frequency. 

 More than nine out of ten children and more than two out of three teenagers are a member of 

the public library, probably also including the less (information) literate and lower educated children. 

However, public libraries find much difficulty in keeping these minors subscribed to their services. 

Although libraries succeed in reaching a majority of the minors (children), they only reach a minority 

of the majors (adults). Each year more than 40% of all teenage members who reach the age of eighteen 

do not renew their subscription. If public libraries found ways of improving the ‘customer’ – or better: 

borrower - loyalty amongst these age groups, they might also improve their reach amongst the target 

groups – the lower educated and less (information) literate – they are supposed to reach.    

 

Research concerning reading frequency and attitude 
 

Research on differences in reading frequency is theoretically relevant because a systematic 

understanding for these differences is lacking. Several individual determinants of reading frequency – 

like the reading climate at home, reading promotional acts by parents, reading proficiency, motivation, 

attitudes and the opportunity to read given the quantity and quality of library collections  – have been 

studied in isolation. Up till now only scarcely, a theory has been used or developed to integrate these 

determinants of reading frequency into one model. 

A second argument to study differences in reading frequency amongst adolescents concerns 

scarcity of research attention paid to this age group in previous research. Researchers and reading 

promoters have assumed that children deserved the majority if not their full research attention, under 

the assumption that if they learn to read, they will continue to do so and will not lose their proficiency 

in this activity. Research by Larry Mickulecky, an expert in the field of remedial teaching, however, 

proved quite the opposite: if adolescents do not read in their leisure time, their proficiency may fall 

back during holidays or during the years after they have left the educational system. Although 

childrens’ reading off course deserves research attention Mickulecky has proved that this attention 

should not be paid at the expense of other age groups. The paradox is that exactly the generation that is 

known for its poor reading attitude and infrequency of reading behaviour has until now largely been 

neglected in reading research.  
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Reading attitude and frequency are socially relevant topics, for several reasons. First, frequent 

reading enhances literacy and, therefore, educational performances. In the information society we live 

in, reading skills are more important than they were decades ago, because more jobs now than then 

require a proficiency in finding, selecting, reading, interpreting and using information. Frequent 

reading helps to improve these skills. Second, reading fiction is expected to enhance one’s emotional 

development. By reading fiction and identifying with the characters in stories, readers learn more 

about themselves, their emotions and problems, and ways of coping with them.  

  

Research questions and theoretical background  
 

Each year a substantial part of the adolescent library members decides to discontinue using the public 

library, especially when this group reaches the age of eighteen and have – often for the first time – to 

pay an ‘adult’ subscription fee. At the same age many of them leave secondary education, and 

therefore perceive the library as of little use to them, school assignments no longer forcing them to use 

this service. Especially those who borrow little or no fiction at the library, decide to discontinue using 

its services. The central question of this thesis concerns the relation between the reading of fiction and 

outcome(s) adolescents expect from it (attitude) on one hand, and their decision to continue using the 

library on the other. 

 

The first part of the research question is: does a relationship exist between reading attitude and reading 

frequency on one hand and the decision to remain a member of the public library on the other? The 

hypothesis that a relation between these variables exists, is based on several facts. First, more than 

60% of all materials borrowed at the Dutch public libraries is fiction, implying that the lending of 

fiction is an important library function. Second, reading attitude is often defined as a stable 

predisposition based on expected reading outcomes (like pleasure and knowledge) that gives direction 

to behaviour. The stable element of reading attitudes may result in a stable use of the public library as 

a provider of these valued reading outcomes an adolescent with a positive reading attitude might wish 

to gain. Third, reading promotion is an important task for public libraries, as these institutions strive to 

improve reading attitudes and reading frequency. These two goals are related to the construct of 

reading attitude. 

 It is hypothesized that the decision to remain subscribed to the library is not only based on 

adolescents’ characteristics (like their reading attitude and frequency), but also on characteristics of 

the public library, like the quantity and quality of its book supply. Both variables are encompassed by 

the construct fitness-for-use that refers to the match between the libraries’ fiction collection and the 

adolescents’ needs and demands regarding fiction .    

 

In answering the second part of the research question – what factors explain differences in the reading 

of fiction and correlate with reading attitude - much inspiration has been drawn for Saskia Tellegen’s 
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and Icek Ajzen’s theories. According to Ajzen’s theory of planned behaviour, voluntarily human 

behaviour is determined by four factors: attitude, social norms, self-efficacy (perceived ability) and 

perceived opportunity. Applied to reading his theory stated that reading intention depends on: 

 

- Reading attitude, defined as a stable evaluative predisposition towards reading, organised by 

experience, based on expected outcomes, that gives direction to behaviour. The word stable 

implies that attitudes change neither quickly nor easily; attitudes imply and lead to stability and 

consistency in behaviour. Experience implies that attitudes are formed by direct (one’s own) or 

indirect (others’) reading experiences, especially if these experiences have an emotional 

valence, i.e. evoke strong feelings of pleasure or displeasure. Expected outcomes of reading are 

conceptualised as an increase in knowledge and language proficiency (rational or utilitarian 

consequences) or feelings associated with the plot or identification with its characters 

(experiential or hedonic consequences). Reading is defined as the reading of fiction in one’s 

leisure time during a whole year.  

 

- Social norms refer to the influence of significant others – like parents, intimate friends or 

teachers – on one’s reading intention. In Ajzen’s theory this influence is usually conceptualised 

as the amount of approval or disapproval of reading. A social norm concerning for example 

smoking would be that one’s parents or friends would approve or disapprove of smoking. In 

studies concerning the parental influence on reading (rather than other behaviours), a wider 

range of possible (parental) influences has been described – and found to have a significant 

effect on reading – which in this thesis will be called ‘reading climate’. The variable reading 

climate encompasses behaviours like presenting a role model by reading themselves, and talking 

about or advising fiction titles. Reading climate not only concerns approval of reading by 

friends and family, but also the way this approval is shown (by talking about books, advising 

titles et cetera).  

 

- Self-efficacy refers to the self-perceived reading ability, or the level one expects to perform at 

when reading, for example as good as one’s class mates or good enough to pass a test. 

According to educational psychologists comparison with classmates is an important component 

of self-efficacy.  

 

- Perceived opportunity concerns the possibility to read given the quantity or quality of books in 

libraries and bookstores. The word quality does not imply an esthetical or critical statement 

about the literary value of titles. It concerns the fit between adolescents’ reading preferences and 

proficiency on one hand and the supply of books at the library or bookstores on the other. Ajzen 

implies self-efficacy and perceived opportunity are one and the same construct: perceived 

behavioural control. In this thesis they are regarded as separate constructs, however, because it 
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can be argued beliefs about one’s own reading abilities are not necessarily the same as the 

perceived opportunities to read given reading materials in one’s environment (i.e. the public 

library). The former concerns the question: how good are my skills? The latter concerns the 

question: how many opportunities does my environment offer to perform this behaviour? 

 

Unlike the theory of planned behaviour – but in line with Saskia Tellegen’s research – reading 

intention is omitted from the research question, as the goal of the research is not the predict specific 

reading intentions (for example the intention to read the latest James Bond novel during the coming 

month) but reading frequency in general over a longer period of time. Given the theory of planned 

behaviour and Saskia Tellegen’s research findings, our research question is twofold: 

 

1. Do attitude, self-efficacy, social norms and perceived opportunities explain differences in 

adolescents’ reading frequency? 

2. Do reading frequency, reading attitude and fitness-for-use explain adolescents’ intention to 

remain (or not to remain) subscribed to the public library?   

 

‘Reading’ refers to the voluntary reading of fiction during a longer time span (i.e. a whole year). 

‘Public library’ does not refer to the school library, but only to the libraries used by the general public. 

 

Earlier research into library use showed that of the three most important reasons for library use – a) 

school-related reasons, b) knowledge and personal development, and c) reading pleasure – reading 

pleasure correlated most strongly with the intention to remain a member of the library. This variable 

also correlated with the number of visits members paid to their local library during a year and its 

perceived importance. This perceived importance may not only be dependent on reading attitudes, but 

also on the fitness-for-use of the library when it comes to reading. Adolescents may decide to 

discontinue using the library, when they think this institution falls short in fulfilling their reading 

needs. Several library researchers have stated public libraries pay too little attention to adolescents, as 

the number of young adult novels in libraries is scarce and these books are often ‘hidden’ between 

general fiction for adults. Furthermore public libraries are often divided into a children’s and adult 

section, leaving no room for their adolescent users, who do not regard themselves as children, but may 

not feel at home at the adult section either.  

 

According to Ajzen’s theory, attitude, self-efficacy, social norms and self-efficacy are strongly 

correlated and together determine differences in behaviour. The concept of reading attitude has been 

given a central part in this thesis in explaining differences in both reading frequency and costumer 

loyalty to the public library. However, despite the popularity of the attitude construct in general and 

the popularity of reading attitude in particular, many different conceptualisations exist. Although it is 

generally agreed that cognition (i.e. beliefs and opinions), affect (i.e. feelings and emotions) and 
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conation (i.e. behavioural intentions) are either related to or part of the attitude construct, no consensus 

exist concerning the relations between these three factors. This lack of consensus evokes several 

questions: is reading attitude a one dimensional or multidimensional construct? Are cognition and 

affect causally related – and if so, what variable is the cause of the other - or only correlated? Is 

conation a part of the reading attitude or a result of it?  

 Four theorists have answered these questions, but each of them has come up with a different 

answer. Mathewson states attitude is an amalgam of cognition, affect and conation. McKenna states 

attitude equals affect, is caused by cognition and results in conation, whilst Ahtola states attitude has 

both cognitive and affective components. Stokmans in her definition emphasizes on the expected 

outcomes of reading – that can be either cognitive or affective in nature – instead of the more general 

evaluative conceptualisation of attitudes as described by Ahtola and McKenna.  

 The view in this thesis on reading attitude is threefold. First, conation is a result and not a part 

of reading attitude. If one of the functions of attitude is to predict, explain and cause consistency in 

behaviour, it is neither from a theoretical nor from an empirical point of view completely defendable 

to include a behavioural component in the attitude construct. By doing so, the independent variable 

would overlap the variable it has to predict.  

Second, affect and cognition are vaguely defined variables that are often used as synonyms of 

phenomena in the experiential and rational system, respectively, as described by Seymour Epstein’s in 

his Cognitive Experiential Self Theory (CEST). According to his theory these two phenomena are not 

causally related but may be correlated. They may determine behaviour, but not necessarily determine 

each other. According to Epstein the affective or experiential system learns from experiences that have 

an emotional valence. Emotions are evoked, because an event is regarded as either threatening or 

enabling the fulfilment of one’s needs and goals, like the need to experience pleasure, and avoid 

displeasure and pain. Central in the experiential system is the question ‘what feels right?’.  It operates 

holistically and associatively and is experienced passively in the sense that we are ‘grabbed and 

steered’ by our emotions instead of consciously directing and controlling them. The rational system on 

the other hand is analytic, logical and concerns itself with the question ‘what is sensible?’. It is affect 

free and ‘thinks’ in terms of cause and effect. We experience it actively in the sense that we steer and 

control our own thoughts. Both the rational and experiential system are learning systems that give 

direction to behaviour. These differences between these two systems can be summarized as follows: 
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Experiential system Rational system 

Holistic. Analytic. 

Emotional; pleasure-pain oriented. Logical; reason oriented. 

Hedonic in nature: what feels good? Utilitarian in nature: what is sensible or 

reasonable?  

Encodes reality in concrete images, metaphors 

and narratives. 

Encodes reality in abstract words, symbols and 

numbers. 

Behaviour mediated by vibes from past 

experiences. 

Behaviour mediated by conscious appraisal of 

events.  

Experienced passively; seized by our emotions.  Experienced actively and consciously; in control 

of our thoughts. 

 

Based on Epstein’s theory attitudes are expected to have two dimensions: an experiential one that is 

hedonic and affective in nature (‘what feels good?’) and a rational one that is utilitarian in nature 

(‘what is sensible?’). These two dimensions will be labeled ‘hedonic’ and ‘utilitarian’ respectively as 

this distinction is often used by attitude theorists. Several parallels can be noted between Epstein’s 

conceptualization of the experiential system and earlier theories on reading attitude. Reading attitude 

has often been used as a synonym of reading pleasure. Epstein states that in the experiential system 

behaviour is mediated by vibes from past experiences; attitude theorists define an attitude as a 

psychological construct that is formed as a result of direct experiences that guide future behaviour.  

Third, no distinction is made or expected to exist between the conceptualization of attitude as 

an overall evaluation (pleasurable versus not pleasurable, wise versus unwise) or attitude as a set of 

expected consequences (getting absorbed in a good story, identifying with characters, learn about 

other people and other parts of the world et cetera). In previous studies expected consequences 

correlated substantially with general evaluations. Both type of conceptualizations – and their measures 

- turned out to constitute one internally homogeneous scale.  

 



A graphical summary of the theory underlying the research is:  
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Figure 1: Icek Ajzen’s theory of planned behaviour applied to the reading of fiction 

 

One variable – fitness-for-use - in figure 1 has only briefly been described previously. This variable 

refers to the perceived quality of the public library in fulfilling adolescents’ reading needs. It concerns 

the question ‘does the library’s collection fit my needs regarding the reading of fiction?’ 

 

As few studies have paid attention to the relations between attitude, social norms, self-efficacy and the 

opportunity to read, little is known about the exact relations between these four variables and their 

(joint) effect on reading frequency. Relations that either have been contradicted or have not been 

tested in previous research, are marked by dotted arrows in the previous diagram. Relations that  have 

been proved are marked by regular lines in the diagram. One of the goals of the pilot and main study is 

to ascertain whether the relations marked by dotted lines exist.  

According to Ajzen’s theory of planned behaviour the four independent variables (attitude, 

self-efficacy, perceived opportunity and social norms) have an effect on each other and codetermine 

behaviour. Earlier empirical studies on determinants of reading, however, showed that the effect of 

self-efficacy on reading frequency was mediated by reading attitude: self-efficacy did not explain any 

variance in reading frequency that had not already been explained by reading attitude. This finding can 
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be explained by the fact that both self-efficacy and attitude are based on experiences, especially those 

with an emotional valence (for example frustration). Furthermore, both variables concern expected 

outcomes (expected difficulty versus expected pleasure). As both are determined by the same 

phenomena, attitude may encompass self-efficacy, a hypothesis confirmed by Saskia Tellegen’s 

studies.  

It was unclear, if social norms influence attitude, behaviour, both or neither. Earlier 

researchers have studied the influence of the reading climate – rather than social norms - at home or in 

the schools on reading attitude and behaviour. ‘Climate’ refers to a broader concept and range of 

behaviour than Ajzen’s term ‘social norm’ does.  The first two refer to all behaviours that – 

deliberately or undeliberately – influence children’s reading attitudes and behaviour, by strategies like 

modeling or instruction. Social norms concern the question: do others approve of reading? Climate 

concerns the question: how is this approval shown? In the pilot study only the social norms were 

measured, whilst in the second study also the reading climate was measured.  

Three groups of people may influence a teenager’s reading behaviour and attitude. Most 

research attention has been paid to the parental influence. Furthermore adolescents may change either 

their attitudes or their behaviour to be accepted by their peers (peer group control) or try to ‘educate’ 

each other when it comes to cultural behaviour. A third party that may influence either attitude or 

behaviour (or both) is the group of teachers, whose activities may encourage or discourage reading.  

 

Pilot study 
 
Four hypotheses were tested in the pilot study:  

 

(1) The hedonic or experiential component of reading attitude explains more variance in reading 

frequency then the utilitarian or rational component, as fiction is regarded as a hedonic product 

that is acquired for the hedonic outcomes it can provide (like fantasies, absorption and evoked 

emotions) rather than for utilitarian purposes like acquiring knowledge or bettering one’s 

language skills. The reading attitude is expected to be mainly hedonic or experiential in nature 

as several similarities exist between definitions of the former and beliefs in the experiential 

system: both are expected to be pleasure driven and formed as a result of direct experiences.  

(2) Reading attitude and social norms explain a significant proportion of the variance in reading 

frequency, as the theory of planned behaviour states human behaviour is guided by expected 

and valued outcomes (like acquiring a pleasant reading experience) and the opinions of others 

(like approval or disapproval) concerning this behaviour.  

(3) Reading frequency and reading attitude explain a substantial proportion of the variance in the 

intention to remain using the library, because this institution enables adolescents to read by 

lending them books at a relatively low price.  
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(4) The fitness-for-use of the library concerning reading pleasure explains a substantial proportion 

of this intention as well, because when the library is not perceived as a well stocked outlet for 

acquiring books, readers will probably not experience the need to remain using this outlet.  

 

The pilot study conducted amongst 275 pupils of secondary education showed reading attitude – 

mainly the affective or experiential component - to be the major determinant of both reading 

frequency and the decision to remain subscribed to the public library. It explained 35% of the variance 

in reading frequency and 18% of the variance of the intention to remain subscribed to the library. 

Those who had a positive attitude towards reading, read more and had a stronger intention to remain 

subscribed to the library after leaving school. The hedonic component of reading attitude – 

expectations about the feelings and fantasies reading could evoke or bring – was more important in 

explaining differences in reading frequency than the utilitarian component (the expected usefulness of 

reading).  

These results confirm hypotheses one, two and three, save for the fact that the effect of social 

norms on reading frequency was mediated by the reading attitude. Reading attitude correlated with the 

(dis)approval of reading by parents and friends, self-efficacy and the possibilities to read. Adolescents 

whose parents and friends approved of reading, who had confidence in their own reading skills and 

those who perceived the book supply in libraries as meeting their demands, had a more positive 

reading attitude. The teacher’s opinions about reading hardly influenced adolescents’ reading attitude 

and behaviour. The fourth hypothesis was confirmed by the results as a regression analysis showed 

those who perceived the library as a good provider of reading related needs (fitness for use), were 

stronger inclined to remain using it.  

 The pilot study had several flaws. The scales used for measuring social norms (determined by 

parents), for self-efficacy and for the intention to remain subscribed to the public library were highly 

skewed. Nearly all of the parents approved reading, more than nine out of ten respondents thought 

they were good readers and an overlarge majority decided they would renew their subscription to the 

local library, even after leaving school. In reality, nearly a majority does quite the opposite. Three 

explanations may exist for these skewed results.  

First more than 60% of the sample was constituted by pupils in higher secondary education or 

pre-university education, whilst this group only constitutes 40% of the total adolescent school going 

population. Because the higher educated adolescents were over-represented in the sample, the parental 

support for reading, reading frequency, intention to renew one’s subscription to the library and reading 

attitude may be overestimated, as it is known that higher educated pupils are more stimulated by 

parents to read, are more frequent readers, have more confidence in their own reading skills and use 

the library more often.  

Secondly, the measurement of the constructs social influence and intention to renew one’s 

library subscription may be incomplete. Most adolescents in the Netherlands pay little or nothing at all 

for use of the library. When they reach the age of 18, most of them have to pay for the subscription for 
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the first time. When a price is asked for the use of library services, adolescents are forced to think 

about costs and benefits, and several of them perceive the costs to outweigh the benefits. The costs 

they would have to pay for library use had not been mentioned in the questionnaire. The respondents 

themselves might not have realized use of the library will no longer be free when they reach the age of 

18. Because some of them may not have realized this financial consequence of library use, they may 

have overestimated their own intentions to remain using the library.  

In the pilot study the parental influence on youths’ reading behaviour has been narrowed down 

to approval versus disapproval. Earlier studies however, pointed out that the influence of parents on 

their children’s reading is a more complex and ‘richer’ construct than just approval or disapproval. 

This influence concerns aspects of the reading climate at home, like presenting a role model by 

reading themselves, reading aloud, giving books as a present, accompanying children to the library 

and talking about books. By discluding these types of behaviour from our measure of the parental 

influence, this measure may have been incomplete, although it was sufficient to measure Ajzen’s 

conceptualization of social norms (that only concerns the amount of (dis)approval).  

The skewed results may have been due to the exceptional nature of the behaviour (reading) 

that was studied. Reading is not a very controversial, unhealthy or dangerous type of behaviour and 

therefore may not have met strong disapproval by parents, friends or teachers. Ajzen’s concept of 

social norms may therefore have been too narrow to predict this reading behaviour and a richer 

conceptualisation of social influence may be needed (like ‘reading climate’) to acquire an accurate 

prediction of reading frequency. 

 

In the second and main survey, efforts were undertaken to correct these flaws. Instead of a 

convenience sample a quota sample was used, resulting in a proportional representation of all 

educational levels in the sample that was corresponding with the total adolescent school going 

population. Second, the questionnaire not only included questions regarding the approval or 

disapproval by parents, friends and teachers was asked, but also regarding the reading climate these 

persons created, like the number of books they read themselves and the frequency they talked about 

and advised books. More questions on the intention to remain subscribed to the library were asked, 

like: “Would you renew your subscription if you had to pay ten euros for it?” This question might 

have been more accurate than previous ones is it explicitly stated the costs of behaviour.  

 Three results of the main survey were similar to the pilot, and three were different from it. The 

first two similarities were that hedonic or experiential component of the reading attitude predicted a 

substantial percentage of the variance in reading frequency (more than 40%) and in the intention to 

remain subscribed to the local library. These outcomes confirmed hypothesis one and three. Those 

who expected reading to evoke feelings and fantasies, read more and were determined to remain 

subscribed to the library. The third similarity was the fact that the fitness-of-use of the library 

explained a substantial proportion the variance (more than 10%) in the intention to remain using the 

public library, confirming hypothesis four.  
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 Three differences concern the other components of the theory of planned behaviour - social 

norms and self- efficacy – and the intention to remain subscribed to the public library. First, unlike in 

the pilot study, the influence of one’s parents and friends not only affected one’s attitudes but also 

one’s behaviour. In the main survey social influence was not only assessed by asking whether others 

approved or disapproved reading, but also if these others read and talked about books themselves. This 

richer conceptualisation and measurement of social influence brought to light that one’s friends’ and 

parents’ behaviour also had a direct effect on reading frequency that was not mediated by reading 

attitude. This outcome – both reading attitude and social influence are the cause of behaviour – 

confirm hypothesis four.  

 Secondly, in the main survey self-efficacy had a stronger effect on reading attitudes than in the 

first. The main explanation for this difference is related to the samples. In the pilot study higher 

educated adolescents – who may be expected to be better readers – were over-represented, whilst in 

the second the percentage of the higher educated was similar to the percentage in the total school 

going population. 

 Thirdly, in the main survey not only the hedonic component of reading attitude predicted the 

intention to remain using the public library after leaving school, but also the utilitarian component and 

reading frequency. One explanation for this difference is that fact that in the second study the intention 

to remain using the public library was assessed differently, i.e. by explicitly stating the costs of library 

use when a teacher reaches the age of 18 (and for the first time has to pay the full price for use). 

Another explanation was that the utilitarian component of the reading attitude correlates with one of 

the known motives for library use, i.e. the intrinsic motivation to acquire knowledge.  
 

Conclusions 
 

Given these research findings the questions of this thesis can be answered. The first question was: Do 

attitude, self-efficacy, social norms and opportunity explain differences in the reading frequency 

amongst adolescents? 

 

The experiential aspect of reading attitude and the social influence of adolescent’s best friend together 

explain nearly 50% of the variance in reading frequency. The hedonic / experiential component of the 

reading attitude is the main predictor as it explains more than 40% of the variance in reading 

frequency; the reading climate as determined by one’s best friends and parents added another 9% to 

this prediction. Those adolescents who expect reading to evoke feelings and fantasies and whose 

parents and friends read a lot and talk about books, read more frequent than others. The fact that the 

hedonic and not the utilitarian component of attitude is the most important determinant of behaviour, 

implies that the decision to read is guided by emotions and expected pleasure rather than rational 

thought and perceived usefulness.  
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The reading attitude mediates the relation between self-efficacy and perceived opportunity to 

read on one hand and reading frequency on the other. Self-efficacy and perceived opportunity do not 

explain any variance in reading frequency that has not been explained by the hedonic component of 

reading attitude.  

This variable correlates strongly with self-efficacy, the reading related behaviour of friends 

and parents, and the opportunity to read. The factor underlying these correlations may be earlier direct 

or indirect reading experiences. Parents, friends and the book supply all may affect a teenager’s 

reading experiences: if parents and friends encourage, facilitate reading and talk about reading, and the 

book supply meets one’s demands, one might undergo (or be stimulated to undergo) positive reading 

experiences, and these experiences form and enhance a positive reading attitude.  

 

Three results are similar to earlier reading research findings. First reading attitude – mainly the 

experiential component - is a good predictor of reading frequency. If adolescents expect reading to 

evoke feelings and fantasies, they will do so frequently. Secondly the reading climate determined by 

friends and parents influences one’s own reading attitudes. If the reading climate at home and at 

friends’ is positive, this may influence teenagers’ own attitudes towards reading in a positive manner. 

The third research finding, in line with earlier studies, concerns the relation between attitudes and self-

efficacy: the relation between self-efficacy and reading frequency is mediated by attitude, and attitude 

and efficacy are strongly correlated. Adolescents who are good at reading, often like to do so, while 

adolescents who perceive themselves as less skilled readers, often do not perceive reading to bring 

positive outcomes. 

 

Although most research findings are similar to the findings of previous studies concerning reading 

behaviour, several new findings can be reported as well. First of all the aim of this study was to draw a 

more complete picture of determinants of reading frequency. The effects of attitude, self-efficacy, 

reading climate at home and at friends’ and the opportunity to read (given the book supply) have not 

been studied in isolation. By analysing all these predictors in combination, we not only learned that 

attitude is a strong determinant of behaviour, but also gained insight in variables that correlated 

strongly with reading attitude: self-efficacy, the reading climate at home and at friends’ and the 

opportunity to read, given the quantity (the number of books) and quality of the book supply (the fit 

between the available titles on one hand and the type of reading experiences a reader looks for on the 

other).  

 Secondly, as stated before, several different conceptualisations of reading attitude exist. 

Contrary to Mathewson’s theory, rational beliefs about the voluntary reading of fiction do not 

influence reading behaviour strongly. This fact may be explained by the type of reading that was 

studied: the reading of fiction during leisure time, whilst Mathewson’s description of reading was less 

specific. ‘Reading behaviour’ in Mathewson’s articles also included reading within a school context 
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and the reading of non-fiction; situations in which other consequences of a more rational nature may 

be sought.  

In line with McKenna’s line of reasoning, reading attitude seems to be mainly affective or 

experiential in nature, given the fact that the hedonic or experiential component of the reading attitude 

explains the largest part of the variance in reading frequency. Several researchers conceptualise 

attitude as an overall evaluative predisposition regarding a type of behaviour (good versus bad, wise 

versus unwise, pleasant versus unpleasant), whilst others conceptualise attitude as an expected value 

model: what kind of consequences do adolescents expect from reading (gaining insight in themselves, 

learning more about the world around them and experiencing fantasies, feelings and fun). In the pilot 

study both conceptualisations correlated strongly enough to be assumed to measure the same 

construct.  

Thirdly, the reading climate created by parents and friends explained a substantial proportion 

of variance in reading frequency that had not been explained by reading attitude. This result leads to 

believe that adolescents’ reading behaviour is not only guided by pleasure-driven beliefs (‘reading is 

fun’ or ‘reading is boring’) but also by socially motivated considerations (‘I need to read books 

because my friends talk a lot about them’ or ‘I should read less because none of my friends read a lot 

and by reading a lot I could become an outsider’). Reading – like other types of cultural behaviour – 

might be regarded as a type of behaviour that can ensure or impede maintaining a good relationship 

with significant others like friends and parents.  Reading could be a type of behaviour that is not only 

conducted for the direct experiential outcomes it may provide, but also for the social opportunities it 

might provide in the conversations with others.  
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Figure 2: Modified theory of planned behaviour applied to reading and library use 

 

Figure 2 differs in several ways from Ajzen’s theory of planned behaviour (figure 1). First of all the 

hedonic component of the reading attitude and the reading climate are the most important determinants 

of reading behaviour; self-efficacy and the opportunity to read have little or no direct influence on 

behaviour that is not mediated by attitude. This could be explained by the fact that direct and indirect 

reading experiences – determined by the reading climate at home and at friends’, experiences with the 

book supply (in schools, libraries and bookstores), and the proficiency one has in reading – are 

‘stored’ in one’s attitude, if these experiences have an emotional valence. Interaction with others about 

reading, finding and reading titles in the library and experiencing fluency and success in reading, may 

all result in emotional reading experiences, which in turn affect the reading attitude.  

Another explanation is that researchers like Hirschman and Holbrook regard fiction as a 

hedonic or experiential product: it’s function is to evoke fantasies, feelings and fun and to deliver an 

experience. Given the assumption that providing experiences is the main function of (reading) fiction 

and the assumption that attitudes are acquired by experiences, reading attitudes should explain most of 

the differences in reading frequency. 

A second difference is the definition and conceptualisation of significant others’ influence on 

behaviour. Ajzen’s conceptualises this influence as the amount of approval or disapproval. In both 
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surveys reading is approved by most parents and friends, and therefore Ajzen’s ‘social norms’ hardly 

explained differences in behaviour. An explanation for this fact is that reading is not a dangerous, 

unhealthy or controversial type of behaviour and therefore is not likely to meet much disapproval. 

Therefore it does not seem to matter if others approve reading (in Ajzen’s terminology ‘social norms’), 

but how they show their approval (in our terminology: reading climate, like reading themselves, 

talking about books and advising to read individual book titles).   

 

The second research question is: Do reading attitude, reading frequency and fitness-for-use explain 

adolescent’s intention to remain (or not to remain) subscribed to the public library?   

 

The main survey pointed out that reading frequency and attitudes explain a substantial part of the 

variance in the intention to remain subscribed to the library (36%). Those who read often and with 

pleasure, are more determined to remain using the library, even when they have to pay a fee for use. 

The explanation for this finding is that those adolescents who perceive reading to provide pleasure, 

feelings and fantasies, also may perceive the public library as a valuable institution, as its collection of 

books provides these benefits. Furthermore the fitness-of-use concerning reading and reading pleasure 

proved to explain a substantial part of the variance of this intention: those whose perceived the library 

as a good provider of reading pleasure, were more inclined to remain using this institution.  

 

Recommendations  
 

Several recommendations can be made to librarians and reading promoters. As reading attitude is the 

main determinant of reading behaviour, this variable should be given serious consideration in the goal 

setting and evaluation of reading promotional activities. Experiencing pleasure in reading motivates 

frequent reading in one’s leisure time. So if promoters want to stimulate frequent reading, and – by 

frequent reading – also fluency and skill in reading, promoters should acknowledge the importance of, 

provide and stimulate the pleasurable experiences that result in a good reading attitude. To measure 

the effect of reading promotional activities, the reading attitude of the target group can be measured in 

advance of and after that promotional activity. 

 As attitudes are based on experiences, ensuring that reading is associated with experiences that 

are meaningful to adolescents, might be the way improve the attitude towards reading. Before one sets 

up a reading promotional project, promoters might ask themselves – or better: ask adolescents – which 

topics they take an interest in or which books they find interesting. By finding out what type of 

experiences adolescents seek, promoters can ensure that their projects evoke or deliver those 

experiences and improve attitudes.  

 Attitudes are strongly correlated with self-efficacy. In McKenna’s research, especially less 

skilled readers report a decline in reading attitude when they grow older. Self-efficacy can be 

improved by improving adolescent’s self-confidence in reading. Potential tactics are to provide less 
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skilled readers with books that match their skills. Currently the Dutch researcher Theo Witte is 

developing an instrument for measuring the complexity of young adult novels, which may be useful in 

finding a better fit between book and reader. Confidence in reading may be improved by avoiding 

comparisons between better and less skilled readers (i.e. individual coaching and guidance) and by 

ensuring less skilled readers enjoy small successes (i.e. not only providing a better match between a 

book’s complexity and a reader’s competence, but also providing a better match between the 

complexity of reading tests and an adolescent’s competence). 

 Reading attitudes are improved if peers and parents not only approve reading, but also show 

they approve reading. This goal can be achieved if adolescents’ are encouraged to share their reading 

experiences, for example by letting enthusiast readers write about their favourite titles in a newspaper 

– edited by adolescents themselves – that is distributed amongst schools. The reading climate at home 

has proved to be very important as it affects both reading attitude and behaviour. This led Ruth Love, 

former superintendent of Chicago schools, to comment: “If we would get our parents to read to their 

preschool children fifteen minutes a day, we would revolutionize the schools”. If libraries could 

stimulate parents to do so – by providing them with the right books, instructing them in reading aloud 

and stressing the importance of reading – this would improve children’s reading attitudes, skills and 

opportunities.  

  

The fitness-for-use of public libraries can be improved if they not only acquire more adolescent 

novels, but also improve their presentation of these books. Often these books are ‘hidden’ between 

books for adults, where adolescents will not find them. In this (current) situation chances that 

adolescents are persuaded by a cover to pick up an interesting book, are slim. A more recognisable 

presentation of adolescent novels, possibly combined with more information about titles, may lead to 

the belief that reading is not just pleasurable for adults or children, but also for adolescents. To 

ascertain which titles are of interest to teenagers, libraries can exchange lending statistics to find out 

which titles have been borrowed often by people in this age group.  

 

Lending statistics can also be used for improving customer relations. The intention to remain using the 

library is strongly related to the reading and borrowing of books. Lending statistics could be used pro-

actively to trace library users who might consider to discontinue using this institution; i.e. those users 

who borrow little or no materials and have not done so for quite a while. By often and thoroughly 

scanning the statistics concerning the borrowing behaviour use of their clientele, libraries can act 

before these users have resigned their subscription.  
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Bijlage 1 Introductie en vragenlijst pilotonderzoek 
 
Beste scholier, 
 
Deze vragenlijst is een belangrijk onderdeel van mijn promotieonderzoek naar het leesgedrag en 
bibliotheekgebruik onder jongeren.   
  
Ik ben erg benieuwd naar jouw mening over lezen en over de bibliotheek. Door deze vragenlijst in te 
vullen, kun je jouw wensen en behoeften kenbaar maken aan de Openbare Bibliotheek. 
 
Het is bij deze vragenlijst belangrijk dat je weet dat de vragen gaan over het lezen en lenen van 
leesboeken (verhalen) en dat het niet gaat om de volgende boeken: informatieve boeken, studieboeken, 
hobbyboeken, strips en tijdschriften. Ook wanneer er gevraagd wordt naar de boeken die je voor 
school moet lezen, worden alleen leesboeken bedoeld en geen studieboeken. Bij het invullen van de 
vragenlijst, hoef je dus alleen maar aan het lezen van leesboeken (verhalen) te denken. 
 
De vragenlijst bestaat uit vier delen. In het eerste deel worden vragen gesteld over lezen in je vrije 
tijd. Daarmee wordt bedoeld het lezen uit eigen beweging in je vrije tijd. Je leest dan niet omdat je 
voor school moet lezen, maar het is je eigen keuze. Hierbij wordt weer het lezen van leesboeken 
(verhalen) bedoeld en geen studieboeken, hobbyboeken, tijdschriften of strips. In het tweede deel 
worden vragen gesteld over de manier waarop jij gebruik maakt van de Openbare Bibliotheek, ofwel 
het bibliotheekgebruik. Tenslotte zullen er nog enkele vragen over jezelf worden gesteld. 
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten en bij iedere vraag staat uitgelegd hoe je de 
vraag moet beantwoorden. Als er iets is dat je toch niet helemaal begrijpt, kun je aan mij vragen 
stellen.  
 
De vragenlijst is anoniem, je mag je naam niet invullen. Er zijn geen foute antwoorden mogelijk en de 
gegevens hebben geen enkele invloed op je rapportcijfers. Je leraar krijgt de vragenlijst niet te zien. 
 
Alvast bedankt voor je medewerking! 
 
 
Cedric Stalpers 
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Deel 1: Lezen in je vrije tijd. 
 

1.  In de volgende vraag worden een aantal eigenschappen van lezen in je vrije tijd genoemd. Links 
en rechts staan tegengestelde woorden. Je kunt aangeven in welke mate je vindt dat een woord van 
toepassing is op de bibliotheek door een hokje aan te kruisen. 
Bijvoorbeeld: Chocolademelk is 

 
Lekker   Vies 

 
Kruis je het meest linkse hokje aan, dan vind je chocolademelk erg lekker, het op één na meest 
linkse hokje geeft aan dat je chocolademelk lekker vindt. Het middelste hokje geeft aan dat je 
chocolademelk niet vies, maar ook niet lekker vindt. Het op één na meest rechtse hokje betekent 
dat je chocolademelk redelijk vies vindt en het meest rechtse blokje dat je dit drankje erg vies 
vindt. 

 
1. Wat vind je van lezen in jouw vrije tijd? 

Plezierig Vervelend 

Opwindend Saai  

Interessant Oninteressant 

Leerzaam Overbodig 

Waardevol Waardeloos  

Nuttig Tijdverspilling 
 
 

2. Deze vraag gaat ook in op jouw mening over lezen in je vrije tijd. Hieronder zie je een aantal 

uitspraken over lezen. In deze uitspraken wordt met lezen bedoeld het lezen in de vrije tijd. Het 

is de bedoeling dat jij bij deze uitspraken aangeeft in hoeverre je het ermee eens of oneens bent. 

Dit kun je doen door het hokje aan te kruisen dat jouw mening over de betreffende uitspraak het 

beste weergeeft. Als je nog nooit echt hebt nagedacht over de uitspraak, kun je het hokje “geen 

mening” aankruisen. Het is de bedoeling dat jij bij iedere stelling één hokje aankruist. 

 
 helemaal 

mee 
oneens 

gedeeltelij
k mee 
oneens 

noch 
oneens 

noch eens 

gedeeltelij
k mee 
eens 

helemaal 
mee eens 

geen 
mening 

Ik lees om mijn verveling te verdrijven. 
 

O O O O O O 

Door te lezen, wordt mijn 
taalvaardigheid beter. 

O O O O O O 

Ik geniet niet alleen van de inhoud van 
een verhaal, maar ook van de manier 
waarop het is geschreven. 

O O O O O O 

Ik ga vaak op in het verhaal als ik lees 
en vergeet dan de tijd. 

O O O O O O 

Als ik boeken lees, leer ik veel over 
anderen. 

O O O O O O 
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 helemaal 
mee 

oneens 

gedeeltelij
k mee 
oneens 

noch 
oneens 

noch eens 

gedeeltelij
k mee 
eens 

helemaal 
mee eens 

geen 
mening 

Als ik een boek lees, leef ik me vaak in 
in de hoofdpersoon. 

O O O O O O 

Door regelmatig te lezen, leer ik erg 
veel. 

O O O O O O 

Ik lees om te genieten van mooi 
taalgebruik in boeken. 

O O O O O O 

Als ik een boek lees, leef ik vaak mee 
met de hoofdpersoon. 

O O O O O O 

Als ik een boek lees, kan ik lekker 
wegdromen. 

O O O O O O 

Door te lezen, kan ik betere punten 
halen op school. 

O O O O O O 

Als ik een boek lees, beeld ik me vaak 
in dat ik de hoofdpersoon ben. 

O O O O O O 

Ik houd van verhalen die op een mooie 
manier zijn geschreven. 

O O O O O O 

Ik vind lezen een goede manier om me 
te ontspannen. 

O O O O O O 

Door te lezen leer ik beter lezen. 
 

O O O O O O 

Lezen zet mij aan tot denken. 
 

O O O O O O 

Ik vind lezen spannend. O O O O O O 
Als ik boeken lees, leer ik veel nieuwe 
woorden. 

O O O O O O 

Ik vind lezen een goede manier om tot 
rust te komen. 

O O O O O O 

Ik lees graag boeken die gevoelens bij 
me oproepen. 

O O O O O O 

Ik vind het leuk om te fantaseren over 
wat er gebeurt in een boek. 

O O O O O O 

Als ik lees, zal ik het later ver schoppen 
in de maatschappij.  

O O O O O O 

Als ik een boek lees, herken ik mezelf 
vaak in de hoofdpersoon. 

O O O O O O 

 
 
3. Deze vraag heeft betrekking op het oordeel van de mensen in jouw omgeving over jouw 

leesgedrag in je vrije tijd. Hieronder kun je aangeven of ieder van de genoemde personen jouw 

leesgedrag goedkeurt of afkeurt. Er zijn vijf hokjes, die uiteenlopen van “afkeuren” tot 

“goedkeuren”. Kruis het hokje aan dat jouw antwoord het beste weergeeft.  Als een genoemd 

persoon niet van toepassing is (als je bijvoorbeeld geen broers of zussen hebt), kun je het hokje 

n.v.t. (niet van toepassing) aankruisen. 
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Denk jij dat de onderstaande personen het feit dat jij boeken leest in je vrije tijd goedkeuren of 

afkeuren? 

 afkeuren gedeelteli
jk  
afkeuren 

maakt ze 
niets uit 

gedeelteli
jk 
goedkeur
en 

goedkeur
en 

weet ik 
niet 

  n.v.t. 

Mijn ouders 
 

O O O O O O O 

Mijn broers/zussen 
 

O O O O O O O 

Mijn beste vriend(in) 
 

O O O O O O O 

Mijn vrienden 
 

O O O O O O O 

Mijn klasgenoten 
 

O O O O O O O 

De leraar die ik het 
vaakst spreek of zie 

O O O O O O O 

 
4. Hieronder volgen enkele uitspraken over het gemak of de moeite die jij ervaart om te kunnen 

lezen in je vrije tijd. Het gaat hier dus over de boeken die je leest in je vrije tijd en niet voor 

school. Kruis bij iedere uitspraak aan in hoeverre jij het ermee eens of oneens bent. 

 helemaal 
mee 

oneens 

gedeeltelij
k mee 
oneens 

noch 
oneens 

noch eens 

gedeelteli
jk mee 
eens 

helemaal 
mee eens 

geen 
mening 

Over het algemeen vind ik dat er 

weinig leuke boeken bestaan voor 

mensen van mijn leeftijd.  

O O O O O O 

Over het algemeen zijn er genoeg 

boeken verkrijgbaar die me echt 

aanspreken. 

O O O O O O 

In de Openbare Bibliotheek zijn 

weinig boeken voor mensen van 

mijn leeftijd. 

O O O O O O 

Ik vind in de Openbare 

Bibliotheek zelden een boek dat 

mij aanspreekt. 

O O O O O O 

Ik vind dat er veel moeilijke 
zinnen staan in de boeken die ik 
lees. 

O O O O O O 

Ik vind de onderwerpen in de 
boeken die ik lees vaak moeilijk. 
 

O O O O O O 

Ik heb vaak moeite met het 
begrijpen (volgen) van het 
verhaal. 
 

O O O O O O 
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De volgende vragen gaan over jouw leesgedrag  in je vrije tijd. Ook hierbij gaat het om leesboeken 

en niet om studie- of hobbyboeken.  

 

5. Wanneer heb je voor het laatst in een boek gelezen? 
 1 week of korter geleden 
 2 à 3 weken geleden 
 1 maand (4 à 5 weken) à 2 maanden geleden 
 3 à 5 maanden geleden 
 een half jaar of langer geleden 

 
6. Hoe vaak lees je gemiddeld in een boek?  

 1 keer per week of vaker 
 1 keer in de 2 à 3 weken 
 1 keer in de maand (4 à 5 weken) à 1 keer in de 2 maanden  
 1 keer in de 3 à 5 maanden  
 1 keer per half jaar of minder  

 
7. Wanneer heb je voor het laatst een boek uitgelezen? 

 1 week of korter geleden 
 2 à 3 weken geleden 
 1 maand (4 à 5 weken) à 2 maanden geleden 
 3 à 5 maanden geleden 
 een half jaar of langer geleden 

 
8. Waar haal je de meeste boeken vandaan die je in je vrije tijd leest? (één antwoord aankruisen) 

 Ik koop de meeste boeken in een boekhandel of in een andere winkel. 
 Ik leen de meeste boeken bij de schoolbibliotheek. 
 Ik leen de meeste boeken bij de Openbare Bibliotheek. 
 Ik leen de meeste boeken van iemand anders. 
 Anders, nl. …………………………………………………………. 

 
Deel 2: Bibliotheekgebruik 

 
De volgende vragen gaan over de manier waarop jij gebruik maakt van de Openbare Bibliotheek. 

 
9. Ben je lid van de Openbare Bibliotheek? 

 Ja 
 Nee 

 
10. Welke Openbare Bibliotheek bezoek je het vaakst? 

 Centrale Bibliotheek Doetinchem 
 Filiaal De Huet / Dichteren (Hof van Oxford) 
 Gaanderen 
 Een andere bibliotheek,  nl……………………… 
 Ik ga nooit naar de Openbare Bibliotheek 

 
11. Hoe vaak bezoek je de Openbare Bibliotheek? 

 1 keer in de week of vaker 
 1 keer in de 2 à 3 weken 
 1 keer in de maand à 1 keer in de 2 maanden 
 1 keer in de 3 à 5 maanden 
 1 keer per half jaar of minder  
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12. Hoe vaak leen je boeken bij de Openbare Bibliotheek? 
 1 keer in de week of vaker 
 1 keer in de 2 à 3 weken 
 1 keer in de maand à 1 keer in de 2 maanden 
 1 keer in de 3 à 5 maanden 
 1 keer per half jaar of minder  

 
13. Als je leesboeken (verhalen) leent bij de Openbare Bibliotheek, hoeveel leen je dan gemiddeld 

voor school en hoeveel voor in je vrije tijd? 
 Alle boeken die ik leen, zijn voor school. 
 Driekwart van de boeken die ik leen, zijn voor school en een kwart is voor in mijn vrije tijd. 
 De helft van alle boeken die ik leen, zijn voor school, de andere helft is voor in mijn vrije tijd.  
 Een kwart van de boeken die ik leen, zijn voor school, driekwart is voor in mijn vrije tijd. 
 Alle boeken die ik leen, zijn voor in mijn vrije tijd. 
 Ik leen nooit boeken bij de Openbare Bibliotheek. 

 
14. Denk je dat je komend jaar lid blijft bij de Openbare Bibliotheek? 

 Zeker wel 
 Waarschijnlijk wel 
 Weet ik (nog) niet 
 Waarschijnlijk niet 
 Zeker niet 
 Niet van toepassing (bijvoorbeeld als je nu geen lid bent) 

 
15. Als je de kans dat je komend jaar lid blijft van de Openbare Bibliotheek moet uitdrukken in een 

percentage, hoe groot is dat percentage dan? Hier betekent 0% dat je zeker geen lid zal blijven en 
100% dat je zeker wel lid zal blijven van de Openbare Bibliotheek. 

 
 …………… % 
  
 
16. Als je klaar bent met school, denk je dat je dan lid blijft bij de Openbare Bibliotheek? 

 Zeker wel 
 Waarschijnlijk wel 
 Weet ik (nog) niet 
 Waarschijnlijk niet 
 Zeker niet 
 Niet van toepassing 

 
17. Als je de kans dat je na school lid blijft van de Openbare Bibliotheek moet uitdrukken in een 

percentage, hoe groot is dat percentage dan? Hier betekent 0% dat je zeker geen lid zal blijven en 
100% dat je zeker wel lid zal blijven van de Openbare Bibliotheek. 

 
……………….% 

 
 
18. Als je de bibliotheek een rapportcijfer zou moeten geven, welk cijfer geef je dan voor de 

dienstverlening? 

 ……… 
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19. Hoe goed vind je de bibliotheek als het gaat om school? 
 zeer goed 
 goed 
 voldoende 
 kan beter 
 slecht 
 geen mening 

 
20. Hoe goed vind je de bibliotheek als het gaat om het lenen van boeken voor je plezier? 

 zeer goed 
 goed 
 voldoende 
 kan beter 
 slecht 
 geen mening 

 
Deel 3: Vragen over jezelf 
 
21. Wat is je leeftijd? 

…….. jaar 

 

22. Wat is je geslacht? 
 Vrouw 
 Man 

 
23. Welke opleiding volg je nu? 

 VMBO  
 HAVO 
 VWO 

 
24. In welke klas zit je nu? 

 In de  ……… klas 

 
25. Hoe goed ben je in lezen vergeleken met je klasgenoten? Kruis één hokje aan. 

 Beste van mijn klas 
 Één van de besten van mijn klas 
 Beter dan gemiddeld in mijn klas 
 Slechter dan gemiddeld in mijn klas 
 Één van de slechtsten van mijn klas 
 Slechtste van mijn klas 

 
 

Bedankt voor je medewerking! 
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Bijlage 2 Factoranalyse met varimaxrotatie uit pilotonderzoek over 
belief based en globale benadering leesattitudes. 
 
 1 2 
 plezierig - vervelend -,616   
 opwindend - saai -,592   
 interessant - oninteressant  -,579 
 leerzaam - overbodig  -,601 
 waardevol - waardeloos  -,592 
 nuttig - tijdverspilling  -,621 
 betere taalvaardigheid    
 niet alleen inhoud ook schrijfstijl ,578   
 opgaan in verhaal ,715   
 leren over anderen ,511   
 inleven in hoofdpersoon ,634   
 veel leren  ,558 
 genieten mooi taalgebruik    
 meeleven hoofdpersoon ,731   
 wegdromen ,789   
 betere punten op school  ,591 
 inbeelden hoofdpersoon    
 mooie manier geschreven    
 ontspannen ,675   
 beter leren lezen  ,528 
 aanzetten tot denken ,498   
 spannend ,565   
 nieuwe woorden leren  ,536 
 tot rust komen ,696   
 gevoelens oproepen ,699   
 fantaseren wat er in boek gebeurt ,579   
 ver schoppen in maatschappij  ,494 
 mezelf herkennen in hoofdpersoon ,495   
 
 



Bijlage 3 Vragenlijst hoofdonderzoek 
 
Beste scholier,  
 
Wat vind jij van lezen? En van de bibliotheek? Daarover gaat deze vragenlijst. Het gaat 
hierbij om het lezen van leesboeken, zoals thrillers, detectives, jeugdboeken, 
romantische boeken die je leest in jouw vrije tijd.  
 
Het gaat niet over boeken die je voor school moet lezen. Bij het invullen van de 
vragenlijst hoef je alleen aan leesboeken ofwel verhalen te denken, en niet aan 
studieboeken, boeken over hobby’s, tijdschriften of schoolboeken.  
 
Met 'openbare bibliotheek' bedoelen we overigens niet de schoolbibliotheek.  
 
Het gaat er bij deze vragenlijst om wat jij vindt. Je krijgt er geen rapportcijfer voor. Je hoeft je naam niet op te 
schrijven.  
 
In de vragenlijst gaat het om jouw mening. Deze meeste vragen zien er als volgt uit:  
 
 Helemaal 

mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Niet mee 
eens, maar 

ook niet mee 
oneens 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens  

Geen 
mening 

Chocolademelk is lekker.  O O O O O O 

 
• Vind je chocolademelk vies, dan kruis je aan ‘helemaal mee oneens’. 
• Vind je chocolademelk een beetje vies, dan kruis je aan ‘mee oneens’. 
• Vind je chocolademelk niet lekker maar ook niet vies, dan kruis je aan ‘niet mee eens, maar ook niet mee 

oneens’. 
• Vind je chocolademelk best lekker, kruis dan aan ‘mee eens’. 
• Vind je chocolademelk heel lekker, dan kruis je aan ‘helemaal mee eens’.  
• Heb je geen mening over chocolademelk, kruis dan aan ‘geen mening’. 
 
Alvast heel hartelijk bedankt voor je medewerking! 
 
Cedric Stalpers 
 
Deel I Wat vind jij van het lezen van leesboeken in jouw vrije tijd?  
 
1. Ben jij het met de volgende uitspraken eens? Wil je bij iedere zin aankruisen of je het ermee oneens of mee 

eens bent.  

 Helemaal 
mee 

oneens 

Mee 
oneens

Niet mee 
eens, maar 

ook niet 
mee 

oneens 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

Geen 
mening 

Ik vind lezen leuk. O O O O O O 

Als ik lees vergeet ik alles om me heen.  O O O O O O 

Als ik een boek lees, leer ik veel over andere 
mensen.  

O O O O O O 

Ik vind lezen spannend.  O O O O O O 
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 Helemaal 

mee 
oneens 

Mee 
oneens

Niet mee 
eens, maar 

ook niet 
mee 

oneens 

Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

Geen 
mening 

Als ik leesboeken lees, kan ik lekker 
wegdromen.  

O O O O O O 

Ik vind het leuk om te denken dat ik de held in 
een leesboek ben  

O O O O O O 

Door te lezen kan ik me ontspannen.  O O O O O O 

Ik vind het leuk om te fantaseren hoe mensen 
er uit zien in een boek.  

O O O O O O 

Als ik een boek lees, herken ik me vaak in de 
hoofdpersoon.  

O O O O O O 

De meeste boeken die ik gelezen hebben 
vielen me tegen 

O O O O O O 

Door te lezen snap ik vaak meer van mijn 
eigen problemen.  

O O O O O O 

Ik lees graag over dingen die ik zelf graag zou 
meemaken. 

O O O O O O 

Ik houd ervan om me in te leven in een 
leesboek.  

O O O O O O 

Ik vind lezen nuttig O O O O O O 

Door te lezen kan ik alles om me heen 
vergeten.  

O O O O O O 

Ik vind lezen saai.  O O O O O O 

Door te lezen leer ik meer over wat er in de 
wereld gebeurt.  

O O O O O O 

Door te lezen kan ik even mijn problemen 
vergeten 

O O O O O O 

Ik vind het soms zielig wat er gebeurt met 
mensen in een leesboek.  

O O O O O O 

Door te lezen kan ik spannende avonturen 
beleven 

O O O O O O 

Door te lezen leer ik meer over mezelf O O O O O O 

Van lezen steek je veel op O O O O O O 

Ik denk wel eens na over een leesboek dat ik 
gelezen heb 

O O O O O O 

 



2a. Hoeveel leesboeken heb jij sinds de zomervakantie in jouw vrije tijd gelezen? Het gaat hierbij niet om 
leesboeken die je voor school moest lezen. 
 
 
_____ leesboeken 
 
 
2b. Hoeveel leesboeken heb jij tijdens jouw zomervakantie gelezen?  
 
 
_____ leesboeken 
 
 
2c. Hoe vaak lees je leesboeken? 

 1 keer per week of vaker 
 1 keer in de 2 tot 3 weken 
 1 keer per maand 
 1 keer per 2 tot 3 maanden 
 1 keer per half jaar 
 nooit  

 
 
2d. Wanneer heb je voor het laatst een boek uitgelezen? 
(Het gaat bij deze vraag niet om leesboeken die je gelezen hebt voor school.)  
 

 Deze week 
 Twee tot drie weken geleden 
 Een maand geleden 
 Twee tot drie maanden geleden 
 Een half jaar geleden 
 Langer dan een half jaar geleden 

 
2e. Hoeveel tijd heb je de vorige week besteed aan het lezen van leesboeken? 

 Ik heb geen tijd besteed aan lezen  
 Een half uur of korter 
 Een half uur tot een uur 
 Een uur tot anderhalf uur 
 Anderhalf uur tot drie uur 
 Drie uur tot vijf uur 
 Meer dan vijf uur 

 
3a. Heb je een lievelingsboek? 

 Ja  
 Nee 

 
3b. Als je een lievelingsboek hebt, welk boek is dat?  
 

  Mijn lievelingsboek heet: Het boek is geschreven door:  
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4. Ben jij het met de volgende uitspraken eens? Wil je bij iedere zin aankruisen of je het ermee oneens of mee 

eens bent.  

 Helemaa
l mee 

oneens 

Mee 
oneens

Niet mee 
eens, maar 

ook niet 
mee oneens

Mee 
eens 

Helemaal 
mee eens 

Geen 
mening 

Er zijn veel boeken voor jongeren zoals ik.  O O O O O O 

Er zijn genoeg boeken die me leuk lijken. O O O O O O 

In de Openbare Bibliotheek zijn er genoeg 
boeken voor jongeren.  

O O O O O O 

Ik vind in de openbare bibliotheek zelden een 
boek dat me leuk lijkt. 

O O O O O O 

Ik weet best veel van leesboeken.  O O O O O O 

Leesboeken die ik op school moet lezen, 
vind ik vaak moeilijk.  

O O O O O O 

Ik heb vaak moeite met het begrijpen van een 
leesboek.  

O O O O O O 

Ik word steeds beter in lezen.  O O O O O O 

Ik begrijp leesboeken steeds beter. O O O O O O 
 
 
Deel II Wat vinden jouw ouders van lezen? 
 
5. Hoe vaak doen jouw ouders de volgende dingen?  
 Nooit Soms Regelmatig Vaak Weet ik 

niet 
Niet van 

toepassing 

Je ouders praten met je over boeken  O O O O O O 

Je ouders zeggen je welke boeken leuk zijn O O O O O O 

Je ouders lezen zelf ook boeken O O O O O O 

Je ouders geven je boeken cadeau O O O O O O 
 
6. Hebben je ouders je voorgelezen, toen je nog een kind was? 

 Vaak 
 Regelmatig  
 Soms  
 Nooit  

 
7. Hebben je ouders je mee naar de bibliotheek genomen, toen je nog een kind was? 

 Vaak 
 Regelmatig  
 Soms  
 Nooit  
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8. Vinden jouw ouders het goed als je leest? 
 Ik weet zeker dat ze het goedvinden  
 Ik denk dat ze dat goedvinden 
 Ik weet niet wat ze van lezen vinden 
 Ze vinden lezen niet echt goed 
 Ze vinden lezen niet goed  

 
Deel III Wat vindt jouw leraar Nederlands van lezen?  
 
9. Wil je aankruisen hoe vaak jouw leraar Nederlands elk van de volgende dingen doet?  
 Nooit Soms Regelmatig Vaak Weet ik 

niet 
Niet van 

toepassing 

Je leraar praat met je over boeken  O O O O O O 

Je leraar zegt welke boeken leuk zijn  O O O O O O 

Je leraar leest zelf boeken  O O O O O O 

Je leraar leest een verhaal voor  O O O O O O 
 
10. Vindt jouw leraar Nederlands het goed dat je leest? 

 Ik weet zeker dat mijn leraar Nederlands lezen goedvindt 
 Ik denk dat mijn leraar Nederlands lezen goedvindt.  
 Ik weet niet wat mijn leraar Nederlands van lezen vindt 
 Ik denk dat mijn leraar Nederlands lezen niet goedvindt 
 Ik weet zeker dat mijn leraar Nederlands lezen niet goedvindt 

 
11. Hoe goed ben je in lezen vergeleken met jouw klasgenoten? 
 

 De beste van mijn klas 
 Een van de beteren van mijn klas 
 Beter dan gemiddeld in mijn klas 
 Gemiddeld  
 Slechter dan gemiddeld 
 Een van de slechtsten van de klas 
 De slechtste van de klas 

 
 
Deel IV Wat vindt jouw beste vriend of vriendin van lezen? 
 
12. Zou je willen aangeven hoe vaak jouw beste vriend of vriendin elk van de volgende dingen doet?  
 Nooit Soms Regelmatig Vaak Weet ik 

niet 
Niet van 

toepassing 

Je beste vriend(in) praat met je over boeken O O O O O O 

Je beste vriend(in) vertelt je welke boeken 
leuk zijn  

O O O O O O 

Je beste vriend(in) leest zelf boeken  O O O O O O 
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13. Vindt jouw beste vriend of vriendin het goed dat je leest?  
 Ik weet zeker dat mijn beste vriend(in) dat goedvindt 
 Ik denk dat mijn beste vriend(in) dat goedvindt.  
 Ik weet niet wat mijn beste vriend(in) van lezen vindt 
 Ik denk dat mijn beste vriend(in) lezen niet goedvindt 
 Ik weet zeker dat mijn beste vriend(in) lezen niet goedvindt 

 
 
Deel V Openbare Bibliotheek 
 
14. Hoeveel keer per jaar ga je naar de Openbare Bibliotheek? 
Het gaat hierbij niet om de schoolbibliotheek. 
 
____ keer per jaar 
 
15. Waarom ga jij naar de openbare bibliotheek? 
 Nooit Soms Regelmatig Vaak  

Voor school  O O O O 

Om een leesboek te lenen  O O O O 

Als ik iets wil weten over een hobby of een ander 
onderwerp 

O O O O 

Om te internetten O O O O 

Om cd’s te lenen O O O O 
 
16. Als je voor school iets nodig hebt, kun je dat dan meestal vinden in de openbare bibliotheek? 

 zeer goed 
 goed 
 voldoende 
 kan beter 
 slecht 
 Ik kom nooit in de bibliotheek 

 
17. Als je een leesboek nodig hebt, kun je dat dan meestal vinden in de openbare bibliotheek? 

 zeer goed 
 goed 
 voldoende 
 kan beter 
 slecht 
 Ik kom nooit in de bibliotheek 

 
18. Als je iets wilt weten over een hobby, kun je dat dan meestal vinden in de openbare bibliotheek? 

 zeer goed 
 goed 
 voldoende 
 kan beter 
 slecht 
 Ik kom nooit in de bibliotheek 

 



19. Hoeveel van de volgende dingen leen je in een jaar in de openbare bibliotheek? 

Leesboeken  O O O O O 

Andere boeken (bijvoorbeeld over 
hobby’s, sport of muziek)  

O O O O O 

Tijdschriften  O O O O O 
 
20. Als je de openbare bibliotheek een rapportcijfer zou moeten geven, welk rapportcijfer geef je dan aan de 
bibliotheek?  
 
____ 
 
21. Ben je nu lid van de openbare bibliotheek? 

 Ja 
 Nee, maar ik wil het wel worden 
 Nee, en ik wil het ook niet worden  ga dan naar vraag 23 

 
22a. Ben je volgend jaar lid van de bibliotheek? 

 Zeker wel 
 Waarschijnlijk wel 
 Weet ik nog niet 
 Waarschijnlijk niet 
 Zeker niet  

 
22b. Blijf je lid van de bibliotheek als je er tien euro voor moet betalen? 

 Zeker wel 
 Waarschijnlijk wel 
 Weet ik nog niet 
 Waarschijnlijk niet 
 Zeker niet  

 
22c. Wil je lid zijn van de bibliotheek als je klaar bent met school? 

 Zeker wel 
 Waarschijnlijk wel 
 Weet ik nog niet 
 Waarschijnlijk niet 
 Zeker niet 

 
23. Stel dat je directeur bent van de openbare bibliotheek. Wat zou je dan aan de bibliotheek veranderen?  
 

 

 Geen 1 tot 5 6 tot 10 11 tot 20 Meer dan 20 
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Deel VI Jouw gegevens  
 
24. Hoe oud ben je? 
 
___ jaar 
 
25. Ben je een jongen of meisje? 
 

 Jongen 
 Meisje 

 
26. In welke klas zit je? 
 

 1e klas 
 2e klas 
 3e klas 
 4e klas  

 
27. Welke leerweg volg je? 
 

 De basisberoepsgerichte (BBL) 
 De kaderberoepsgerichte (KBL) 
 De gemengde (GL) 
 De theoretische (TL) 

 
Dit was de laatste vraag van de enquête. Vriendelijk bedankt voor jouw medewerking. 
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