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Een meeleesclub voor laaggeletterden.  
Is dat niet als een zwemclub voor mensen 
die niet kunnen zwemmen? In zekere zin 
wel, want de ruim twee miljoen mensen in 
Nederland die moeite hebben met lezen, 
kunnen niets met een boek. De binnenkant, 
de buitenkant, alles aan een boek is hen 
vreemd. Een prachtig verhaal helaas dus 
ook. Maar dat wil niet zeggen dat dit zo 
moet blijven. Dankzij een meeleesclub 
kunnen laaggeletterden ook genieten van 
een goed geschreven verhaal. Net zoals 
mensen die niet kunnen zwemmen met 
wat aanpassingen ook kunnen genieten 
van het water. 

Geen gewone leesclub
Een meeleesclub voor laaggeletterden is  
wat anders dan een gewone leesclub. 
En een NT1- of NT2-meeleesclub vergt 
een andere voorbereiding en een 
andere aanpak. Welke? Dat lees je in 
dit boekje. Hank Gronheid en Tine de 
Lange, specialisten op het gebied van 
alfabetisering en volwassenenonderwijs, 
leggen je stap voor stap uit hoe je een 
meeleesclub opzet. Zij laten het nut zien 
van een meeleesclub voor laaggeletterden. 
En zij doen suggesties voor geschikt 
leesmateriaal. 

Uiteraard ben je vrij om ook je eigen 
invulling te geven aan de meeleesclub, in 
samenwerking met je deelnemers. Zo krijgt 
iedere meeleesclub een uniek karakter!

I N L E I D I N G

LEES TIPS 
 
In deze handleiding staan veel 
tips voor boeken die geschikt zijn 
om te lezen in je meeleesclub. 
Bestelinformatie vind je op 
pagina 29.

wat is een meeleesclub?
Een meeleesclub is een leesclub waarbij  
een geoefende voorlezer voorleest, en 
minder vaardige lezers in hun eigen 
exemplaar van het boek stil meelezen.
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‘Door dat mooie 
verhaa l begri jp ik 
mensen beter’
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In Nederland zijn ruim twee miljoen 
mensen die moeite hebben met lezen 
(en schrijven). Velen van hen zijn 
vroeger nooit voorgelezen. En de meeste 
laaggeletterden hebben nog nooit 
zelfstandig een verhaal of een boek 
uitgelezen. Ook als zij bezig zijn met het 
leren van de taal, blijft de stap tussen 
spellend lezen en ‘echt’ lezen groot. De 
meeleesclub kan hier een brug slaan. 

Niet te moeilijk
Hoe? Door deelnemers het juiste 
materiaal aan te reiken. Een boek, een 
verhaal, een gedicht of een krantenartikel. 
Het maakt niet uit, zolang het maar niet 
te moeilijk is. Deelnemers vergroten 
door deze kennismaking met geschikt 
leesmateriaal hun algemene kennis, hun 
woordenschat, hun wereld. 

Emoties 
Je zult ontdekken wat lezen kan 
betekenen voor mensen als ze geraakt 
worden door het verhaal. Waar zij eerder 
alleen gewend waren aan emoties die 
voortkwamen uit beelden of belevenissen, 

komen die nu voort uit geschreven 
teksten. Gedrukte letters die 
‘werkelijkheid’ worden; voor velen is het 
een nieuwe dimensie.  
Deelnemers leren bovendien nieuwe 
mensen kennen en wisselen met elkaar 
ervaringen uit. Ook raken ze thuis in de 
bibliotheek met alles wat daar te doen en 
te vinden is.

WA A R O M  I S  E E N  M E E L E E S C L U B  V O O R 
L A A G G E L E T T E R D E N  B E L A N G R I J K ?

1

‘Ik dacht dat boeken 
lezen voor nerds was, 
en nou ben ik zelf 
een nerd!’
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LEES TIPS
DIT IS PAS HET BEGIN 
 
 
Tips voor een NT1-meeleesclub met iets gevorderde lezers

• Als je met een groepje volwassenen voor het eerst bij elkaar komt, kun je het best  
beginnen met een kort verhaal of gedicht voor te lezen, en dan samen praten 
over de inhoud. Zo kan iedereen aan elkaar wennen, en is het al wat minder eng. 

• Vertellen de mensen in jouw club graag over hun eigen leven? En over de 
problemen die zij ondervonden doordat ze niet goed konden lezen? Dan is Dit is  
pas het begin van Koos Vervoort misschien iets voor jouw groepje. Koos overwon  
zijn schaamte en heeft taallessen gevolgd op een roc. En nu is zijn levensverhaal  
in boekvorm verschenen! Zijn verhaal is geschreven door Ria van Adrichem. 

• Misschien houden de deelnemers uit jouw groep meer van spannende verhalen. 
Probeer dan eens een boek uit de serie ‘Leeslicht’ of uit de serie ‘Misdadig’. 
Bijvoorbeeld de makkelijk-lezenversie van Het meisje in de trein, of Hemelen.  
Er komen in deze series regelmatig nieuwe titels uit. 

• Houden jullie van romantische en grappige verhalen? Dan kunnen jullie 
bijvoorbeeld Lente voor beginners kiezen. Dat is een bewerking van een verhaal 
van Tom Pauka. Of de lightversie van De verzamelde werken van A.J. Fikry, 
boekhandelaar uit de serie ‘Leeslicht’.

• In de serie ‘Leeslicht’ vind je ook prachtige verhalen over mensen die in Europa 
een nieuw leven hebben opgebouwd. (Zie ook het kader op pagina 16.)  
Zoals Voetstappen van Kader Abdolah, In één klap van Abbas Khider, Verloren 
grond van Murat Isik en Hoe ik talent voor het leven kreeg van Rodaan Al Galidi.


