
 

 “Leesles in een huiskamerachtige omgeving” 

Achtergrond 
In het schooljaar 2009-2010 tot en met het schooljaar 2012-2013 nam een aantal Goudse po- en vo 
scholen deel aan onderwijstijdverlenging (OTV). Voor het po waren dat Basisschool het Schateiland, 
Basisschool Al Qalam en de Goejanverwelleschool. Voor het vo waren dat de Goudse 
Scholengemeenschap Leo Vroman, de Goudse Waarden en het Carmelcollege Gouda.  

Het Carmelcollege startte in januari 2011 met OTV-activiteiten. Daar werd de voormalig directeur van 
een basisschool  uit de buurt van Gouda aangesteld als OTV-docent. Het belangrijkste doel van de 
OTV-activiteiten was het wegwerken van achterstanden op het gebied van taal en rekenen. 

Aanpak  
OTV werd door de OTV-docent in eerste instantie opgezet voor leerlingen van VMBO basis/kader. 
Met name voor leerlingen die in het kader van dit project OTV hadden gevolgd op basisschool Al 
Qalam,  maar ook voor  leerlingen die in het kader van dit project OTV hadden gevolgd op één van de 
andere deelnemende Goudse basisscholen. In de loop van de tijd is OTV uitgebreid naar de havo/vwo 
locatie van het Carmelcollege. Nu nemen ook havo-leerlingen deel aan OTV. 

Bij de selectie van leerlingen voor OTV spelen de taalpercentielscore (Cito) en de Drie-Minuten-Toets 
(DMT) een rol. Wordt een leerling geselecteerd, dan stuurt de school de ouders een brief met uitleg 
over OTV. Deze brief moet ondertekend retour. 

Leerlingen die OTV volgen krijgen gedurende twee uur per week extra instructie op het gebied van 
leesbeleving en technisch lezen. De lessen vinden plaats in een aparte ruimte, die ingericht is als 
huiskamer. Leerlingen kunnen hier rustig lezen in een “huiskamerachtige” omgeving.  De docent heeft 
leesboeken aangeschaft waarin de leerlingen kunnen lezen. Bij de Stichting Lezen won ze advies in 
over het type boeken dat ze moest aanschaffen.  

Naast zelf lezen en ‘samen met de docent lezen’  is er aandacht voor spreken in het openbaar en 
worden er technische leesoefeningen gedaan om het leestempo te verhogen. De OTV-docent neemt  
de DMT af om te kijken of leerlingen vooruit zijn gegaan.  De voortgang van de leerlingen bespreek de 
OTV-docent met de mentoren van de leerlingen. De mentoren houden op hun beurt de ouders op de 
hoogte.  Als leerlingen aan het einde van de brugklas het hoogste niveau (100 woorden in 1 minuut) 
niet halen, blijven ze in de OTV-leesgroep. 

Opbrengsten   

Op het Carmelcollege, maar ook op de rest van de deelnemende vo-scholen, is gedurende het project 
meer aandacht gekomen voor taalonderwijs. OTV is echt een impuls geweest om dat op gang te 
krijgen. Volgens docenten is het een groot succes dat leerlingen  leren, waaronder lezen, leuk(er) zijn 
gaan vinden. Verder:  

 Hebben leerlingen een rustige plek om te lezen; 

 Maken leerlingen minder fouten bij de Drie-Minuten-Toets; 

 Durven leerlingen een spreekbeurt te houden; 

 Komen leerlingen ook buiten de OTV-uren langs om te lezen.   

De OTV-docent vindt het prima dat leerlingen ook buiten de OTV-uren langskomen om te lezen. Ze is 
met name trots op het feit dat de leerlingen lezen leuk gaan vinden. “Sommige leerlingen zitten met de 
benen over elkaar heen te lezen. Ik dacht eerst moet ik hier wat van zeggen, maar toen dacht ik nee, 
het is goed als ze zich hier zo thuis voelen”. Ook was er een leerling die niet wist hoe je een Donald 
Duck moest lezen. “Nu weet hij hoe dat moet en gaat er een wereld voor hem open”, aldus de OTV-
docent. 

 



Oberon –  2 

Verder met onderwijstijdverlenging 
De landelijke OTV-subsidie is met ingang van het schooljaar 2013-2014 gestopt. Het Carmelcollege 
Gouda heeft er echter voor gekozen om vanuit eigen middelen extra onderwijstijd aan te bieden op 
het gebied van lezen in de reguliere lessen. Hiervoor maken ze andere keuzes binnen de lumpsum 
die ze van het rijk krijgen.  Ze hebben door het OTV-project beter zicht gekregen op welk niveau de 
leerlingen binnen komen. Ook werpt de aanpak die ze afgelopen jaren hebben ontwikkeld zijn 
vruchten af.  
 
Knelpunten (en oplossingen) 
In de startfase was een van de knelpunten het draagvlak onder docenten. Het draagvlak in de 
onderbouw was groot, in de bovenbouw veel minder. Bij één docent mochten leerlingen maar één 
keer in de week in plaats van twee keer in de week naar OTV. In de loop van het project nam het 
draagvlak voor OTV toe.  

Andere knelpunten waren  het  vinden van een geschikt uur voor OTV en het beperkte aantal OTV-
plaatsen. De OTV-docent was van mening dat alle leerlingen OTV zouden kunnen gebruiken. De 
doelgroep werd uitgebreid en de school is bezig om OTV te integreren in andere ontwikkelingen, zoals 
aandacht voor taal en rekenen voor alle leerlingen. 

Leerlingen van basisschool Al Qalam hebben een tijdje technieklessen gevolgd op het Carmelcollege. 
Een van de ouders zegt hierover: “Ik vind het goed dat techniek gegeven wordt op een vo-school. Dat 
verlaagt de drempel naar het vo”. In verband met vervoer was het geven van technieklessen op het 
Carmelcollege op een gegeven moment niet meer mogelijk. De lessen worden nu gegeven op de 
eigen basisschool. 

Lessen voor anderen 
Docenten van het Carmelcollege vinden OTV zeer geschikt voor leerlingen in het VMBO: “We zien dat 
leerlingen vooruit gaan, dat ze rustiger zijn”. 
 
Contactgegevens  
Naam:   Jan Hogendoorn 
Telefoonnummer: 0182 513822 
E-mail:   jhogendoorn@carmelcollegegouda.nl  
Website:  http://www.demeandergouda.nl/home  
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