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• Lezen is cruciaal voor elk vak… 

• Elke leerkracht is een ‘leesleerkracht’.



Waarom is lezen belangrijk?

1. De leerling:

- schoolloopbaan

- sociaal-emotioneel functioneren

- latere maatschappelijke positie

2. De kwaliteit van de school

3. De eisen van de samenleving

(kenniseconomie, levenslang leren)

http://www.geertfotografeert.nl/2006/mensen/straatfotografie/lezer.jpg


Maar eerst: wat kenmerkt een goede 
lezer?

• Vlot lezen

• Goede 
woordenschat

• Gebruik van 
leesstrategieën



INVLOED OP 
BEGRIJPEND LEZEN

• Woordenschat   

(.90)



• Vlot lezen           kwaliteit begrijpend

(.80)                             lezen



• Leesstrategieën  



Het belang van AVI-9/AVI Plus
In …… hadden we ….
We liepen daar met een
…… vol …..
en een …….
Op een groot plein zagen we
……….
………… …………
Ze rookten ….. ……..
In het hotel gingen we gelijk
….. Over onze ….
…. Dat was ……..

In Barcelona hadden we 
vakantiepret.

We liepen daar met een 
picknickmand vol sigaretten 
en een routeboek

Op een groot plein zagen we 
tweehonderdentien 
verschrikkelijke militairen. 

Ze rookten geërgerd sigaretten.

In het hotel gingen we gelijk 
emailen over onze vakan-

tie. Dat was ideaal.
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DE LEESPROBLEMATIEK VOLGENS DE 
INSPECTIE (2006, 2007) 

VOORTGEZET ONDERWIJS: cijfers op een rij

• 25% van de leerlingen heeft in het 1e jaar VMBO 
(basis- en kaderberoepsgerichte leerweg) moeite 
met het lezen van teksten.

• 17% theoretische leerweg: hetzelfde probleem

• 18% havo en vwo: hetzelfde probleem 

• MBO: volgens docenten: taalniveau een groot 
probleem



Leesvaardigheid 10-jarigen 
in 2000 en 2006

Projectbureau Kwaliteit



Leesvaardigheid van 15-jarigen in 
2000, 2003 en 2006

Projectbureau Kwaliteit



Percentage zwakke lezers

De Lissabondoelstelling is dat het percentage zwakke lezers in 2010 onder de 9% ligt

Projectbureau Kwaliteit



Waren die leerlingen dyslectisch?

• Blomert (2002): 3,6% van de leerlingen is 
dyslectisch.

• NICHD/CPS-projecten: de meeste 
leesproblemen zijn kwaliteitsproblemen op 
het gebied van instructie.



“Over een groot aantal jaren, en de

laatste jaren zelfs versneld, treedt een

daling op van de leesvaardigheid en 

rekenvaardigheid bij leerlingen in de

leerplichtige leeftijd.”

Rapport Doorlopende Leerlijnen, januari 2008



Verklaringen 
leesproblematiek volgens inspectie

• verstoorde balans tussen traditionele vaardigheden 
en vernieuwingen

• 5 – 12,5% van de basisscholen is (potentieel) zwak; 
145000 kinderen zitten op zwakke scholen;

• onduidelijke kerndoelen en onduidelijk eindniveau
• niet intelligentie maar scholen zijn de oorzaak van 

verschillen
• besturen die steeds naar Den Haag wijzen en zelf 

geen verantwoordelijkheid nemen



Waar hebben oudere zwakke lezers 
vooral problemen mee?

• het lezen van onbekende woorden

• leessnelheid: zeer langzaam lezen beperkt begrijpend 
lezen en de hoeveelheid tekst die gelezen kan 
worden

• van de context gebruik maken om achter de 
betekenis van bepaalde woorden te komen, 
compenseert onvoldoende

• problemen met woordenschat vanwege het te weinig 
gelezen hebben

Het probleem in de lage vormen van VO: het 
onvoldoende vlot kunnen lezen en een geringe 
woordenschat



Essentie: Verklaringen voor de 
leesproblematiek

• Basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs 
zijn weinig effectief in het omgaan met verschillen in 
leesontwikkeling. Veel leerkrachten hebben niet het 
klassenmanagement om dat te kunnen (zie o.a. 
Kneyber 2010).

• Er wordt te weinig naar gestreefd om kinderen 
minimaal geletterd te laten worden; een 
onaanvaardbaar groot deel van de leerlingen haalt 
het minimale niveau AVI-9/AVI Plus niet. 



Wat moet er gebeuren?



Vooraf

Lezen is geen technische, geïsoleerde 
vaardigheid die voor eens en altijd in de 
onderbouw van de basisschool wordt eigen 
gemaakt, maar eerder een 
ontwikkelingsproces dat levenslang doorgaat. 
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Jaap Dronkers en het belang van tijd 
(2007)

De mate van effectiviteit van onderwijs is 
bovenal afhankelijk van de beschikbare tijd 
voor zowel het onderwijs geven als voor het 
leren van de stof.



Wat betekent een betere 
leesvaardigheid voor de leerling?

• het verbeteren van de leesvaardigheid heeft 
positieve effecten bij andere vak- en 
vormingsgebieden;

• een betere leesvaardigheid leidt tot betere 
examenresultaten;

• betere aansluiting met vervolgonderwijs;

• het verbeteren van de leesvaardigheid versterkt het 
zelfvertrouwen van de leerlingen.

• een betere toekomst!



Wat moet in de bovenbouw bao en 
in de onderbouw vo gebeuren?

• Bovenbouw PO

- Onderhoud en uitbouw technisch lezen (vloeiend)

- Kinderen lezen minimaal AVI Plus

- Aandacht voor woordenschat

- Beperkt aantal leesstrategieën

• VO

- Versterken leesvaardigheid

- Leesvaardigheid bij de vakken

- Aandacht voor zwakke lezers (minimaal AVI Plus)



Basisvaardigheden taal VO. Waarom 
aandacht?

Artikel 6c Wet op het voortgezet onderwijs:
‘Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op 

structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan 
het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de 

beheersing van de Nederlandse taal.’



Hoe? LEESRESULTATEN ZIJN 

HET GEVOLG VAN TWEE 

ZAKEN: 

(1) Wat we onderwijzen 

en 

(2) Hoe we onderwijzen
Mike Schmoker

“The Real Causes of Higher Achievement”



Wat? Wat zegt de wetenschap? 
(COI 2008)

• Aandacht technisch 
lezen

• Aandacht voor 
woordenschat

• Aandacht voor 
leesstrategieën

• Intensieve aandacht 
voor zwakke lezers

• Middelmatig effect

• Het grootste effect!

• Gemiddeld effect

• Hiervoor bestaat sterk 
bewijs



DIMENSIES 

OPBRENGSTGERICHT ONDERWIJS 

Doelen die we met lezen 

willen halen

95% van de leerlingen: 

minimaal  AVI Plus

inhoud

Wat wordt onderwezen?

onderwijskundig

Hoe wordt 

onderwezen?

Doelen

Leerstof centraal

Kwaliteit methoden

Convergente differentiatie

Expliciete instructie

Tijd en tijd verlengde instructie

Vroegtijdig signaleren en reageren

Monitoren resultaten

Woordenschat

Vlot en vloeiend lezen

Begrijpend leesstrategieën

Studerend lezen (Lezen om te 

leren)

Leesplezier

Meetgestuurd onderwijs 

en Effectief innoveren



Bruikbare leerstof

Voor expliciet verbeteren leesvaardigheid:

• Nieuwsbegrip

• 7Days

Voor zeer zwakke lezers: RALFI en/of Hulpboek 
Begrijpend lezen
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Gebruik actuele teksten

Volgens Guthrie (2002) is de interactie met de echte 
wereld (actualiteit), zoals in Nieuwsbegrip 
plaatsvindt, voor de leerlingen cruciaal. Bij die 
interactie met de echte wereld zijn ze automatisch 
bezig met het uiterst belangrijke proces van 
activering en het opbouwen van voorkennis. Ze 
denken na over wat ze al weten. Daarnaast 
beïnvloedt interactie met de echte wereld ook hun 
motivatie om te lezen, omdat deze teksten meer 
aansluiten bij hun belevingswereld. 



Betrokkenheid bij de leestaak … 

• Is de sleutel voor 
succesvol lezen.  

• Leerlingen leren 
succesvol omgaan met 
leesstrategieën door 
zinvolle teksten te 
lezen.



RALFI: Veelbelovende aanpak

RALFI is gericht op leerlingen die langdurig veel te 
langzaam lezen; het begrijpend lezen wordt 
belemmerd door gebrek aan automatisering bij het 
lezen. Volgens Smits en Van der Helm (n.g.) is de 
methodiek geschikt voor gebruik bij functioneel 
analfabete leerlingen. Bijvoorbeeld leerlingen die 
niet hoger dan AVI 5 scoren en minder dan 50 
woorden per minuut lezen, terwijl dit minimaal AVI-9 
en 125 woorden per minuut zouden moeten zijn. 

http://www.ralfilezen.nl/welkom/logo_ralfi.png


Beklemtoon woordenschat

• Schrijf altijd een moeilijk woord op het bord

• Leg twee belangrijke woorden in het kort uit 

• Of: Stel twee woorden via denken-delen-
uitwisselen aan de orde

Lezen over allerlei onderwerpen is goed voor de 
woordenschat!



Begrijpend leesstrategieën

Activeren 

Voorkennis

Beantwoorden/ 

Stellen vragen  

Monitoren 

Begrijpend lezen

Samenvatten

Gebruik maken van 

visualiseringen 

(woordweb)

Componenten

Instructie

(Naar Simmons, Rupley, Vaughn, & Edmonds, 2006)



Welke strategieën?

Altijd:

• Waar gaat het over? (monitoren, sturen)

• Wat weet je er al van? (voorkennis, woordenschat)

• Wat is je leesdoel?

Maar ook: kennis over de opbouw van teksten.

Leerlingen hebben meer moeite met informatieve dan 
met verhalende teksten.



De rol van de leerkracht en de oudere 
zwakke lezer



Richt je op de leerkracht in plaats van 

op methoden en materialen

Om het lezen te verbeteren is het 
noodzakelijk leerkrachten deskundiger op 
het gebied van lezen te maken in /plaats 
van allerlei materialen etc. aan te 
schaffen.    

Bond and Dykstra in IRA Position Statement 1033 – 4/99



“In de afgelopen 10 jaar is er veel 

onderzoek gedaan naar wat het verschil 

voor leerlingen maakt m.b.t. 

leerlingresultaten en nu is het duidelijk: 

de meest belangrijke factor voor het 

leren van de leerlingen is wat hun 

leerkrachten weten!”

Linda Darling-Hammond, Stanford University



Review Hattie (2004)

Uit een review van 50.000 onderzoeken blijkt 
dat leerkrachten voor de grootste variantie 
zorgen bij de leerlingresultaten. 

Ze kunnen een krachtig positief effect - meer 
dan 30% van de leerlingresultaten zijn aan hen 
toe te schrijven - op de leerling hebben. 



De effecten van goed lesgeven

Percentage of Achievement Variance

Students

Teachers

Home

Peers

Schools Principal

~5-10%

~50%~5-10%

> 30%

Hattie (2003, 2005)

(Bevindingen van een meta-analyse)



Het belang van doelen

Zonder doelen

Leerkrachten 
onderwijzen 
wat ze 
denken dat 
belangrijk is. 

Met doelen

Van 
leerkrachten 
wordt 
verwacht dat 
ze de doelen 
halen.



Het belang van expliciete instructie
DE LEERKRACHT ALS HARDOP DENKEND MODEL: 

een vier-stappen proces

Ik doe het voor. 

Wij doen het samen. 

Jullie doen het (in duo’s). 

Jij doet het zelf. 



Monitoring leesresultaten
Het belang van push & pressure door de 
directie.

De schoolleiding moet kijken of de toetsen 
positievere effecten bij de leerlingen laten 
zien. 

Evaluatieve gesprekken met de leerlingen (en 
eventueel vragenlijsten) en leraren geven 
informatie over het verloop van 
verbeteringsactiviteiten op het gebied van 
lezen. 



Waar doen we het allemaal 
voor?

“Een moreel doel van de hoogste orde is een 
school waar alle leerlingen leren en wat de 
leerlingen leren hen in staat stelt om 
succesvolle burgers in een kennissamenleving 
te worden.”

Michael Fullan, 2003


