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Samenvatting 

Dit onderzoek richt zich op het optimaliseren van het voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet 

leesonderwijs op basisschool ‘De Rietkraag’. Het personeel is bevraagd op het huidige leesonderwijs, 

waarna er een literatuuronderzoek plaats heeft gevonden; dit met als doel om het leesonderwijs theoretisch 

te onderbouwen. Een expert is uiteindelijk benaderd om meer richting aan het onderzoek te geven.  

Uit het onderzoek is gebleken dat zowel het voorbereidend en het aanvankelijk lezen als het voortgezet 

lezen geoptimaliseerd kan worden door het herhaald, hardop, interactief (voor)lezen, zowel door 

leerkrachten als door leerlingen. Dit bevordert de woordenschatontwikkeling, de taalontwikkeling, het 

begrip en het vloeiend lezen bij basisschoolleerlingen (Goodson, Wolf, Bell, Turner, & Finney, 2011), (Huang, 

Nelson, & Nelson, 2008), (Kindle, 2010), (Essers, Kleijnen, Smeets, Smits, Vermeulen, & Vernooy, 2003), 

(Lubbers-van Uchelen, 2007), (Martinez, Roser, & Strecker, 2002).  

Het voorbereidend lezen kan geoptimaliseerd worden door gesproken en geschreven taal tegelijkertijd aan 

te bieden (Onderwijsinspectie, 2006). Het K-PAVE programma, waarbij het herhaald, hardop, interactief 

voorlezen met een expliciete woordenschatinstructie en frequente volwassen-kind gesprekken centraal 

staan, kan helpen om de taal- en leesontwikkeling bij jonge kinderen te stimuleren (Goodson, Wolf, Bell, 

Turner, & Finney, 2011).  

Het interactief voorlezen tijdens het aanvankelijk leesproces in groep 3 stimuleert het begrijpend 

luisterproces en de woordenschatontwikkeling (Essers, Kleijnen, Smeets, Smits, Vermeulen, & Vernooy, 

2003). Daarnaast is het bij het aanvankelijk lezen belangrijk, dat zwakke lezers zo lang mogelijk met de 

groep meelezen, waarbij ze extra instructie en oefening krijgen aangeboden (Onderwijsinspectie, 2006). 

In het voortgezet leesonderwijs geven zowel leerkrachten van  basisschool ‘De Rietkraag’ als de literatuur 

aan, dat de huidige methodes voor begrijpend en technisch lezen vervangen moeten worden. De 

toekomstige methode voor begrijpend lezen zal veel non-fictie verhalen moeten bevatten, omdat dit de 

woordenschatontwikkeling bevordert en leerlingen voorbereid op het hoger onderwijs (Yildirim, Yildiz, & 

Ates, 2011). Het strategiegebruik in de methode voor begrijpend lezen zal aandacht moeten besteden aan 

het begrijpen van tekststructuren, het herkennen van coherentierelaties en signaalwoorden en het 

aanboren van de voorkennis (Bos-Aanen, Sanders, & Lentz, 2001). Er zal ook aandacht moeten zijn voor het 

schakelend lezen, waarbij er een geïntegreerde verwerking van informatie uit tekst en beeld plaatsvindt 

(Ebbekink, 2010), (Carney & Levin, 2002), (Mayer & Gallini, 1990), (Mayer R. , 1989).  

De methode voor technisch lezen zal recht moeten doen aan de literatuur, die stelt dat technisch lezen in de 

groepen 4 tot en met 8 geïnstrueerd zal moeten worden, waarbij het maken van leeskilometers effectief 

blijkt te zijn, maar niveaulezen niet tot betere resultaten leidt (Onderwijsinspectie, 2006).  

De aanbevelingen die in dit onderzoek worden gedaan, verdienen verdere verdieping in de toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

2 
 

Inleiding 

Het onderzoek heeft plaats gevonden op katholieke basisschool ‘De Rietkraag’ in Raalte. De organisatie 

bestaat uit 12 groepsleerkrachten, één intern begeleider, één directeur, één conciërge en één schoonmaker. 

Het onderwijzend personeel bestaat uit drie mannen en elf vrouwen, waarvan zes fulltimers en acht 

parttimers. De leeftijden variëren van begin 20 tot midden 50. 

 
Uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 de laatste vijf jaar gemiddeld bij 

technisch lezen onder de maat scoren. Ook in het inspectierapport staat vermeld dat de tussenopbrengsten 

van leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 bij de DMT ondermaats zijn. Leerlingen uit groep 3 scoren in 2010-

2011 en in 2011-2012 bij begrijpend lezen onder de landelijke norm. Daarnaast scoren de leerlingen in eind 

groep 7 weer boven de landelijke norm. 

Uit eerdere interviews met het personeel van ‘De Rietkraag’ is gebleken dat de methodes voor zowel 

technisch als begrijpend lezen zijn verouderd. Deze sluiten niet meer aan bij de belevingswereld van de 

kinderen. Daarbij is het onduidelijk voor de leerkrachten wat de doelen van de lessen zijn. Hierdoor is de 

doorlopende leerlijn niet helder. De intern begeleider geeft aan dat het grootste probleem qua technisch 

lezen bij het tempo lezen (het lezen van woordrijtjes) ligt. Ze geeft aan dat de doorgaande leerlijn van groep 

1 tot en met groep 8 noodzakelijk is. De leerkracht van groep 3 geeft aan dat de overgang van groep 2 naar 

groep 3 wel soepel verloopt en dat er goed gekeken wordt naar de niveauverschillen van de leerlingen. Het 

is voor de leerlingen wel een grote omschakeling om van niet methode gebonden werk naar methode 

gebonden werk te gaan. Ook geeft ze aan dat er te weinig tijd is ingeroosterd om het leesonderwijs te 

bevorderen in groep 3. 

Om aanbevelingen te kunnen geven voor het optimaliseren van het leesonderwijs op ‘De Rietkraag’ is er 

voor gekozen om het onderzoek breed op te zetten en daarbij alle facetten van het leesonderwijs te 

belichten, zowel het voorbereidend en het aanvankelijk lezen als het voortgezet lezen. 

Doelstelling 

Door dit onderzoek weten leerkrachten van kbs ‘ De Rietkraag’ hoe de leesvaardigheid van leerlingen op 

kbs ‘ De Rietkraag’ geoptimaliseerd kan worden. 

Centrale vraag                                                                                                                                                                        

Hoe kan de leesvaardigheid van leerlingen op kbs ‘De Rietkraag’  geoptimaliseerd worden? 

 

Onderzoeksvraag 1 

* Hoe kan het voorbereidend leesonderwijs op kbs ‘ De Rietkraag’ geoptimaliseerd worden? 

 Hoe is het voorbereidend leesonderwijs in de groepen 1/2 van kbs ‘ De Rietkraag’ vormgegeven? 

 Wat zegt de literatuur over het voorbereidend leesonderwijs in de groepen 1/2 van het 

basisonderwijs? 

 Wat zeggen experts over het voorbereidend leesonderwijs in de groepen 1/2  van het basisonderwijs? 

 Hoe is het voorbereidend leesonderwijs op een good-practice school vormgegeven? 

Onderzoeksvraag 2 

* Hoe kan het aanvankelijk leesonderwijs op kbs ‘ De Rietkraag’ geoptimaliseerd worden? 

 Hoe is het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3 van kbs ‘ De Rietkraag’ vormgegeven? 

 Wat zegt de literatuur over het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3? 

 Wat zeggen experts over het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3? 

 Hoe is het aanvankelijk leesonderwijs op een good-practice school vormgegeven? 
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Onderzoeksvraag 3 

* Hoe kan het voortgezet leesonderwijs op kbs ‘De Rietkraag’ geoptimaliseerd worden? 

 Hoe is het voortgezet leesonderwijs in de groepen 4 tot en met 8 van kbs ‘De Rietkraag’ vormgegeven? 

 Wat zegt de literatuur over het voortgezet leesonderwijs in de groepen 4 tot en met 8? 

 Wat zeggen experts over het voortgezet leesonderwijs in de groepen 4 tot en met 8? 

 Hoe is het voortgezet leesonderwijs op een good-practice school vormgegeven? 

 

Dit onderzoek zal starten met een theoretische verdieping in het voorbereidend lezen, het aanvankelijk lezen 

en het voortgezet lezen. De theorie zal antwoord geven op deelvraag 1.2, 2.2 en 3.2. Hierna zal in het ontwerp 

van het innovatieonderzoek verantwoording afgelegd worden over de methoden die per onderzoeksvraag zijn 

ingezet. In het hoofdstuk over de resultaten zullen de uitkomsten van het onderzoek uiteengezet worden, 

waarna in het volgende hoofdstuk hieraan conclusies en aanbevelingen gekoppeld zullen worden. Tot slot zal 

beschreven worden welke aanbevelingen er uit dit onderzoek zijn voortgevloeid en hoe deze aanbevelingen 

mogelijk tot een innovatie op ‘De Rietkraag’  kunnen leiden.   
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Theoretisch kader 

Leesvaardigheid is het begrijpen, gebruiken en reflecteren op geschreven teksten om je kennis en potentie te 

ontwikkelen. Het is niet alleen een fundering voor het leren als basisvaardigheid, maar is ook een eerste vereiste 

voor een succesvolle deelname in de hedendaagse maatschappij (Hausheer, Hansen, & Doumas, 2011). 

Geletterdheid is een essentieel gegeven voor succes in de toekomst; zeker nu we getuige zijn van een explosie 

van informatie en technologie in onze samenleving, waarin de sociale en economische waarde van lezen en 

schrijven belangrijker is dan ooit (Wren, 2002), (Förrer, 2011). 

Leren lezen is een onnatuurlijk proces; het bestaat simpelweg niet lang genoeg om als een natuurlijk fenomeen 

omschreven te worden (Wren, 2002). Vaststaat dat de achtergrond van een leerling, zoals sociaal milieu, maar 

een geringe rol speelt om succesvol te leren lezen (Onderwijsinspectie, 2006). Dit betekent dat het leren lezen 

actief aangeleerd moet worden middels een actieve manier van lesgeven, waarbij ook ouders partners zijn in 

het proces. (Schreurs), (Huang, Nelson, & Nelson, 2008), (Vernooy, 2002).  

 

 

 

Voorbereidend lezen/ontluikende geletterdheid 

Een omgeving waarin geschreven taal een belangrijke functie heeft, is voor jonge kinderen een stimulans 

om te denken over geschreven taal. Ze ordenen en classificeren ervaringen en construeren zo denkbeelden 

over geschreven taal, die de basis vormen voor het leren lezen en schrijven op een conventionele manier. 

Eind groep 2 realiseren kinderen zich dat geschreven taal betekenis representeert (Taalvorming en 

Taaldrukken). De literatuur raadt aan om in de groepen 1 en 2 de nodige tijd en aandacht te besteden aan 

de ontwikkeling van het fonologisch en fonemisch bewustzijn, geschreven taal en de benoemsnelheid 

(Aarnoutse, 2004), (Klaassen & Stienstra-Sondij, 2001), (Korstanje & Wentink, 2006).  

 

Fonemisch bewustzijn  

De drie belangrijkste fonemische vaardigheden zijn auditieve analyse, auditieve synthese en het benoemen 

van letters (Korstanje & Wentink, 2006). Letterkennis is een belangrijke voorspeller voor leessucces. In 

Nederland kennen de kinderen aan het einde van groep 2 gemiddeld tien letters (Onderwijsinspectie, 2006). 

Activiteiten die op het gebied van het fonemisch bewustzijn een positief effect hebben op de verwerving 

van de lees- en spellingsvaardigheid zijn rijmen, auditieve discriminatie, klanken tot woorden samenvoegen, 

het sorteren van woorden, het isoleren van klanken in woorden , het tellen van fonemen, gesproken 

woorden in klanken verdelen en het onderscheiden van klanken in woorden (Vernooy, Elk kind een lezer, 

2002).  

 

Fonologische vaardigheden  

Belangrijk bij het stimuleren van fonologische vaardigheden van kinderen zijn activiteiten waarin 

gesproken en geschreven taal, klanken en letters, altijd tegelijkertijd aangeboden worden. Fonologische 

vaardigheden worden het best gestimuleerd als kinderen naast de auditieve vorm ook de visuele vorm 

kennen (Onderwijsinspectie, 2006). De lettertafel is een uitstekende mogelijkheid om het fonologisch 

bewustzijn en de letterkennis te simuleren, juist door het gebruik van echte voorwerpen in plaats van 

pictogrammen, tekeningen of plaatjes (Korstanje & Wentink, 2006). 

 

Woordenschat 

De onderwijsinspectie (2006) stelt vast dat veel aandacht besteden aan geletterdheid, mondelinge 

taalvaardigheid en woordenschat, de taalontwikkeling bij jonge kinderen bevordert. Herhaling is hierbij 

essentieel. Daarnaast wordt ook het herhaald, hardop, interactief lezen met expliciete uitleg over de 

betekenis van de woorden tijdens het lezen van een verhaal gezien als een strategie om de effectiviteit van 

de woordenschatinstructie te verhogen (Kindle, 2010), (Goodson, Wolf, Bell, Turner, & Finney, 2011).  

Instructie staat centraal bij de verwerving van woordenschat. Kinderen leren woorden door ze zelf te 

gebruiken, in gesprekken met elkaar en met volwassenen. Het leervermogen van jonge kinderen lijkt niet 
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snel een grens te bereiken; hoe meer woorden er worden aangeboden, hoe meer woorden kinderen 

onthouden (Van Elsäcker, Van der Beek, Hillen, & Peters, 2006).  

Om de juiste woorden bij een thema te selecteren is het van belang dat de betekenis van het woord 

onbekend is voor een groot deel van de kinderen, dat kinderen het woord nodig hebben in situaties waarin 

ze verkeren en dat het woord past bij het thema dat aan de orde is (Van Elsäcker, Van der Beek, Hillen, & 

Peters, 2006). Het inbedden van de woordenschatinstructie in het herhaald lezen van hetzelfde boek kan 

een effectieve instructiestrategie zijn (Goodson, Wolf, Bell, Turner, & Finney, 2011).  

Onderzoek heeft aangetoond dat het K-PAVE programma (Kindergarten PAVEd for Success) statistisch 

gezien een significante impact heeft op het de expressieve woordenschat en de academische kennis aan het 

einde van de kleuterschool. De drie componenten binnen het K-PAVE programma zijn: een expliciete 

woordenschatinstructie op doelwoorden, het interactief voorlezen en het voeren van volwassen-kind 

gesprekken, waarbij frequente gesprekken tussen leerkracht en leerling(en) de mogelijkheid scheppen om 

nieuwe woorden te gebruiken en het productieve taalgebruik bij leerlingen te verbeteren (Goodson, Wolf, 

Bell, Turner, & Finney, 2011).  

 

Ondersteuning aan taalzwakke leerlingen 

Leraren in de kleutergroepen dienen vanaf het begin te letten op bepaalde signalen. Het protocol 

Leesproblemen is een goed signaleringsinstrument. Voor taalzwakke leerlingen blijft extra instructie nodig; 

bij voorkeur in kleine groepen en vanuit een betekenisvolle context. Het is twijfelachtig of de ontwikkeling 

van taalzwakke kinderen gebaat is bij kleuterverlenging (Onderwijsinspectie, 2006). 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat kinderen eind groep 2 gemiddeld tien letters kennen en zich realiseren 

dat geschreven taal betekenis representeert. De lettertafel is een effectieve manier om fonologische 

vaardigheden te stimuleren. Het K-PAVE programma stimuleert de woordenschatontwikkeling bij jonge 

kinderen door het herhaald, hardop, interactief voorlezen in combinatie met expliciete woordenschatinstructie 

en volwassen-kind gesprekken, waardoor de effectiviteit van de woordenschatinstructie wordt verhoogd. 

 

Aanvankelijk lezen 

Bij het aanvankelijk lezen zijn drie belangrijke momenten te onderscheiden. Begin groep 3 wordt er 

vastgesteld welke kinderen extra aandacht nodig hebben tijdens het leren lezen. Halverwege oktober vindt 

de herfstsignalering plaats, waarbij er gekeken wordt of leerlingen de behandelde letters en woorden 

kennen.  De krokussignalering halverwege groep 3 toetst alle letters en er wordt gekeken of het kind op 

niveau AVI-1 leest (Essers, Kleijnen, Smeets, Smits, Vermeulen, & Vernooy, 2003). 

Voor het leesonderwijs in groep 3 is het van belang om ervoor te zorgen dat leerlingen toegang hebben tot 

een breed scala aan interessante teksten, boeken en genres. Kinderen moeten vaak zelf kunnen kiezen wat 

ze willen lezen (Vernooy, 2002). Daarnaast zal de school toetsbare streefdoelen moeten opstellen, waardoor 

de leesontwikkeling structureel wordt gevolgd om te kunnen zien of de leesinstructie effectief is en of de 

leerlingen zich met extra ondersteuning ontwikkelen tot goede lezers (Klaassen & Stienstra-Sondij, 2001).   

 

Werkwijze 

De onderwijsinspectie (2006) stelt dat de methode voor het aanvankelijk lezen helemaal uitgewerkt dient 

te worden. Er zal een planning moeten zijn, waarin voldoende tijd voor het lezen is opgenomen. Het tijdig 

signaleren en ingrijpen is van groot belang. Leerlingen beheersen aan het einde van groep 3 minimaal 

niveau AVI-2.  

Het systematisch werken met oefenvormen, zoals hakken en plakken, het lezen van wisselrijtjes en het 

samen lezen van teksten leidt tot een snelle verwerving van de leesvaardigheid. Daarnaast bevordert het de 

leesmotivatie (Essers, Kleijnen, Smeets, Smits, Vermeulen, & Vernooy, 2003). 

De leerkracht vormt steeds het voorbeeld voor kinderen tijdens het lezen. Door te demonstreren en hardop 

te denken, biedt een leerkracht lezers houvast (Essers, Kleijnen, Smeets, Smits, Vermeulen, & Vernooy, 

2003), (Huizenga & Robbe, 2000). Het interactief voorlezen stimuleert met name in de eerste helft van 

groep 3 het begrijpend luisteren en de woordenschatontwikkeling (Essers, Kleijnen, Smeets, Smits, 

Vermeulen, & Vernooy, 2003). 
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Ondersteuning voor zwakke lezers 

Kinderen verschillen van elkaar in de tijd die ze nodig hebben om goede lezers te worden. Onderzoek toont 

aan dat zwakke lezers 2,5 tot 6 keer zoveel tijd nodig hebben om te leren lezen dan zeer sterke lezers (Essers, 

Kleijnen, Smeets, Smits, Vermeulen, & Vernooy, 2003). Bij de remediering van het lezen moet succes steeds 

een integraal onderdeel zijn (Klaassen & Stienstra-Sondij, 2001). Daarnaast dienen zwakke lezers zo lang 

mogelijk met de groep mee te lezen, waarbij ze extra instructie en oefening krijgen aangeboden 

(Onderwijsinspectie, 2006). De extra leesinstructie dient minimaal één uur in de week plaats te vinden 

(Essers, Kleijnen, Smeets, Smits, Vermeulen, & Vernooy, 2003). De leesondersteuning kan ingedeeld worden 

in vier oefenmethodieken: klanksynthese, auditief isoleren en de woordanalyse, visuele deelprocessen en 

het letterleerproces (Sas & Wieringa, 1998).  

 

Geconcludeerd kan worden dat er binnen het aanvankelijk leesonderwijs toetsbare streefdoelen gesteld moeten 

worden, waarbij begin groep 3, de maand oktober en halverwege groep 3 belangrijke momenten zijn, waarop 

de voortgang van kinderen gemonitord kan worden. Eind groep 3 behalen alle leerlingen niveau AVI-2. De 

leerkracht fungeert als voorbeeld. Het interactief voorlezen speelt een belangrijke rol binnen het aanvankelijk 

leesonderwijs. Zwakke lezers lezen met de groep mee en krijgen per week minimaal één uur extra 

leesbegeleiding.  

 

Voortgezet lezen 

In dit onderzoek is het voortgezet lezen opgedeeld in begrijpend lezen en tekstbegrip, technisch lezen, 

woordenschat en vloeiend lezen. 

 

Begrijpend lezen en tekstbegrip 

Het begrijpend lezen is het vermogen om geschreven teksten te begrijpen. Het is een integraal proces, 

waarbij de lezer niet alleen technisch leest, maar ook nadenkt over de inhoud van de tekst en relaties legt 

tussen de tekst en de eigen voorkennis. De lezer leert door het toevoegen van nieuwe informatie aan 

bestaande voorkennis (Förrer, 2011). Onderzoek heeft uitgewezen dat voorkennis over het onderwerp van 

een tekst, of deze nu narratief of informerend is, een positief effect heeft op het begrijpen en onthouden van 

de tekst (Bos-Aanen, Sanders, & Lentz, 2001). 

De literatuur erkent het belang van het lezen van authentieke teksten en het integreren van deze teksten in 

andere vakgebieden, waardoor de beleving levensecht wordt en kinderen direct kunnen toepassen wat ze 

geleerd hebben (Förrer, 2011), (Schreurs). Daarnaast moeten basisschoolleerlingen voorbereid worden op 

het frequent en doelgericht gebruiken van non-fictie teksten. 75% van de teksten in het hoger onderwijs is 

non-fictie (Yildirim, Yildiz, & Ates, 2011).  

Uit onderzoek is gebleken, dat instructie in het herkennen en het begrijpen van de structuur van 

informerende teksten een positief effect heeft (Bos-Aanen, Sanders, & Lentz, 2001).  

Strategiegebruik bij begrijpend lezen is slechts een hulpmiddel, waarbij het herkennen en begrijpen van 

tekststructuren en het herkennen van coherentierelaties belangrijke pijlers moeten zijn. Coherentie kan 

gedefinieerd worden als de samenhang die een lezer aanbrengt tussen de zinnen in een tekst. Bij 

referentiele coherentie verwijzen meerdere elementen naar dezelfde referent. (Bos-Aanen, Sanders, & 

Lentz, 2001) Dit kan verduidelijkt worden door de voorbeeldzin: Sammy doet aan hockey. Zij heeft het daar 

goed naar haar zin. Zij en haar verwijzen naar referent Sammy.  

Specifiek voor kinderen kan gesteld worden dat verwijzingen naar tijd, ruimte en personen relatief 

eenvoudig te begrijpen zijn. Verwijzingen naar complete tekstfragmenten blijken moeilijker te zijn. Het 

meest complex blijken verwijzingen naar handelingen te zijn (Bos-Aanen, Sanders, & Lentz, 2001). Opnieuw 

een voorbeeldzin ter verduidelijking: Tommy roept naar hen. Dat heeft vader gehoord. 

Dat verwijst naar de handeling roept. 

Naast de referentiele coherentie krijgen lezers ook te maken met een relationele coherentie, waarbij het 

gaat om de betekenisrelatie tussen zinnen. In de voorbeeldzin ‘doordat zij haar arm heeft gebroken, kan ze 

haar opstel niet schrijven’ ligt er een relatie tussen de twee zinsdelen.  
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Zowel bij de referentiele als bij de relationele coherentie zijn signaalwoorden, expliciteringen in de tekst, 

van belang bij het begrijpen van de tekst (Bos-Aanen, Sanders, & Lentz, 2001).  

 

Onderzoek toont aan dat het hedendaagse lesmateriaal veel meer diagrammen en illustraties bevat dan het 

lesmateriaal dat een aantal decennia geleden gebruikt werd (Ebbekink, 2010). Afbeeldingen, mits ze 

aansluiten bij de informatie in de tekst én bestudeerd worden door de lezer, kunnen bijdragen aan een beter 

tekstbegrip en een positief effect hebben op de leerprestaties (Carney & Levin, 2002), (Mayer & Gallini, 

1990), (Mayer R. , 1989).  

Binnen het strategiegebruik zal er aandacht geschonken moeten worden aan het schakelend lezen, 

waardoor een geïntegreerde verwerking van informatie uit tekst én beeld bijdraagt aan een beter 

tekstbegrip (Ebbekink, 2010). Het kijkgedrag van de lezer is van grotere invloed op het begrip van 

informatie dan de vorm waarin de informatie gepresenteerd wordt (Ebbekink, 2010). Voorwaarde is wel 

dat de afbeelding aansluit op de inhoud en de functie van de tekst en dat de lezer een redelijk tot goed 

leesniveau moet hebben, zodat het informatieverwerkingsproces een kans van slagen krijgt (Ebbekink, 

2010). In het onderzoek van Ebbekink (2010) blijkt verder dat een langere kijktijd op de afbeelding 

voorafgaand aan het lezen van de tekst leidt tot een hogere mate van tekstbegrip.  

 

Geconcludeerd kan worden dat bij het begrijpend lezen de voorkennis een belangrijke rol speelt voorafgaand 

aan het lezen van een tekst. Authentieke, non-fictie teksten bereiden de kinderen het meest voor op het 

voortgezet onderwijs. De instructie en het aanleren van strategieën bij deze teksten zal gericht moeten zijn op 

het begrijpen van structuren in een tekst, coherentie door middel van signaalwoorden en het schakelend lezen, 

waarbij er aandacht geschonken wordt aan het kijkgedrag bij illustraties. 

 

Technisch lezen 

Het voortgezet technisch lezen is een fase in het leesonderwijs, in navolging op het aanvankelijk lezen, dat 

gekenmerkt wordt door oefening in het vlot verklanken van woorden en zinnen (SLO - Nationaal 

Expertisecentrum Leerplanontwikkeling). Het fonemisch bewustzijn is een noodzakelijk gereedschap om 

decodeervaardigheden te ontwikkelen voor het alfabetische schriftsysteem. Alle succesvolle lezers hebben 

een fonemisch bewustzijn (Wren, 2002). Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling stelt in de 

leerlijn voor het vlot en nauwkeurig herkennen van woorden vijf technieken op: het herkennen van 

lettercombinaties en spellingspatronen, het herkennen van lettergrepen in geschreven woorden, het 

herkennen van unieke letterpatronen van (leen)woorden en het gebruik maken van de betekenis en de 

context van een woord.  

Problemen bij het decoderen komen vaak voort uit een gebrek in de fonologische vaardigheden. Leerlingen 

die  moeite hebben om de foneem in spraak te horen, zullen maar moeizaam de connectie tussen letters en 

fonemen maken (Wren, 2002). Zwakke technische lezers kunnen geholpen worden door extra leestijd en 

leesinstructie te bieden; het liefste een dagelijkse instructie en oefenmomenten van ongeveer een kwartier 

(Onderwijsinspectie, 2006).  

Het uitvoeren van technische leesoefeningen is niet toereikend. Het maken van leeskilometers en het 

stillezen leiden tot goede resultaten. In de groepen 4 tot en met 8 zal er instructie op het technisch lezen 

gegeven moeten worden. Naast het gericht oefenen op woordniveau, is het ook van belang dat kinderen 

deze vaardigheden toepassen bij het lezen op zins- en tekstniveau (Onderwijsinspectie, 2006).  

Niveaulezen blijkt bij technisch lezen volgens de onderwijsinspectie (2006) geen geschikte werkvorm te 

zijn. 

 

Woordenschat 

Om de betekenis van een tekst te begrijpen moet een lezer in staat zijn om een mondelinge representatie 

van het woord te koppelen aan het geschreven woord. Dit wordt gedefinieerd als leeswoordenschat 

(Goodson, Wolf, Bell, Turner, & Finney, 2011). Woordenschat hangt nauw samen met vaardigheden in het 

begrijpend lezen, er kan zelfs gesteld worden dat woordenschat de belangrijkste voorspeller van het 

begrijpend lezen is, en deze samenhang wordt in de loop van het basisonderwijs alsmaar sterker (Bonset & 

Hoogeveen, 2010).  Woordenschat is een kritieke factor in de bekwaamheid van het lezen en een 
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gelimiteerde woordenschat is een bepalende factor bij moeilijkheden in het lezen (Kindle, 2010), (Yildirim, 

Yildiz, & Ates, 2011). Woordenschat kan zelfs getypeerd worden als het onderscheid tussen goede lezers en 

zwakke lezers (Yildirim, Yildiz, & Ates, 2011). Het belang van het lezen van non-fictie teksten bij het 

begrijpend lezen is reeds benadrukt. Yildirim, Yildiz en Ates (2011) en Bonset en Hoogeveen (2010) stellen 

dat woordenschat een sterke voorspeller is voor het begrijpen van non-fictie teksten. De meeste woorden 

worden geleerd, wanneer een tekst gelezen wordt om meer te leren over het onderwerp.   

Het leren van woorden is een incrementeel proces. Het bestaat uit het toevoegen van semantische aspecten 

aan een woordbetekenis, maar ook uit het afleren van verkeerd afgeleide aspecten om uiteindelijk te komen 

tot een complete en gedecontextualiseerde definitie van een woord (Bonset & Hoogeveen, 2010). Het is van 

groot belang dat leerkrachten woordenschatdoelen hebben voor hun leerlingen (Kindle, 2010). 

Oudere leerlingen zijn beter in staat woordbetekenissen te abstraheren uit de context dan jongere 

leerlingen (Bonset & Hoogeveen, 2010). Het afleiden van woordbetekenissen uit de context van een tekst is 

via instructie te verbeteren. Instructie waarbij leerlingen actief gewezen worden op het herkennen van 

specifieke tekstaanwijzingen lijkt het meest effectief te zijn. Het minst effectief is de instructie waarbij 

leerlingen moeten raden welk woord er op een opengelaten plek in de tekst moet staan. Er wordt op deze 

manier niets toegevoegd aan de eigen woordenschat (Bonset & Hoogeveen, 2010). Daarbij is het in de 

instructie belangrijk om voorbeelden en verbindingen te geven, die tot meer begrip leiden (Kindle, 2010). 

 

Het hardop voorlezen aan kinderen is aanbevolen als oefening op de basisschool om de woordenschat te 

vergroten. Het promoot de mondelinge taalontwikkeling, begrip, bouwt voort op voorkennis en het 

vergroot de woordenschat (Kindle, 2010), (Goodson, Wolf, Bell, Turner, & Finney, 2011). In voorlezen zit 

interactie, in de meeste gevallen gestuurd door een volwassene, en levert een stimulerende context bij het 

lezen. Door intonatie, gebaren en gezichtsexpressie geven leerkrachten hints over wat een woord betekent 

(Kindle, 2010). 

Het Picture-Word Inductive Model wordt ook gezien als een goed model om woordenschat te bevorderen. 

Er wordt gebouwd op zowel de lees- als de luisterwoordenschat. Kinderen creëren hun eigen geïllustreerde 

woordenboek, doordat de leerlingen het connectieve verband zien tussen het woord en het plaatje, wat 

leerlingen een onmiddellijke referentie geeft. Uit onderzoek is gebleken dat het percentage 

woordherkenning middels het Picture-Word Inductive Model steeg van 30% naar 90% (Loh, 2010).  

De ontwikkeling van het zien in woordenschat is cruciaal in de reis van heen kind naar geletterdheid (Ehri, 

1994). 

 

Geconcludeerd kan worden dat woordenschat binnen het leesonderwijs de belangrijkste voorspeller voor het 

begrijpend lezen is. Deze kan geoptimaliseerd worden door het lezen van non-fictie teksten, het opstellen van 

woordenschatdoelen voor leerlingen en door het geven van instructie op het actief herkennen van specifieke 

tekstaanwijzingen en het geven van voorbeelden en verbindingen. Het hardop voorlezen, gestuurd door een 

volwassene en het Picuture-Word Inductive Model zijn twee voorbeelden van werkwijzen die de woordenschat 

in het basisonderwijs bevorderen.  

 

Vloeiend lezen 

Het vloeiend lezen is het vermogen om een tekst vlot, accuraat, moeiteloos en met intonatie te lezen om zo 

betekenis aan tekst te kunnen geven of ontlenen (Lubbers-van Uchelen, 2007), (Huang, Nelson, & Nelson, 

2008), (Martinez, Roser, & Strecker, 2002). Veel scholen sporen problemen in het vloeiend lezen niet eerder 

op dan in groep 5, omdat de leesvaardigheid zich tot en met groep 4 voornamelijk focust op akoestiek 

(Hausheer, Hansen, & Doumas, 2011).  

Het herhaald, mondeling lezen met feedback is het krachtigste instrument ter verbetering van het vloeiend 

lezen (Huang, Nelson, & Nelson, 2008), (Lubbers-van Uchelen, 2007), (Martinez, Roser, & Strecker, 2002).  

Het Leestheater is een werkwijze waarbij lezers met hun stem karakters tot leven brengen. Leerlingen lezen 

een script effectief hardop voor, waardoor het publiek kan visualiseren. Uit onderzoek is gebleken dat 

leerlingen uit groep 4 een verbetering van de snelheid van 17 woorden per minuut behaalden; dit in 

vergelijking met leeftijdgenoten (verbetering van 6,9 woorden per minuut) (Martinez, Roser, & Strecker, 

2002).  
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Naast het Leestheater stellen Huang, Nelson en Nelson (2008) dat het tutorlezen ook een goede werkwijze 

is voor het verbeteren van vloeiend lezen door strategieën voor het herhaald lezen in te zetten. Na tien 

weken was ook bij deze werkwijze een significante stijging in woordherkenning te zien, wat niet alleen een 

bijdrage levert aan vloeiend lezen, maar ook aan begrip.  
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Ontwerp van innovatieonderzoek en verantwoording 

In dit onderzoek wordt getracht aanbevelingen te geven over de wijze waarop de leesvaardigheid van 

leerlingen op kbs ‘De Rietkraag’  geoptimaliseerd kan worden.  

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke onderzoeksmethoden ingezet zijn op de onderzoeksvragen te 

beantwoorden. 

 

De drie onderzoeksvragen en bijbehorende deelvragen splitsen het onderzoek in drie delen: het 

voorbereidend lezen/ontluikende geletterdheid, het aanvankelijk lezen en het voortgezet lezen. De vragen 

zijn eenduidig en synchroon aan elkaar geformuleerd, om uitkomsten zo goed mogelijk met elkaar te 

vergelijken en, waar mogelijk, een doorgaande lijn te ontdekken.  

 

 

Onderzoeksvragen 1, 2, 3: Hoe kan het voorbereidend leesonderwijs op kbs ‘ De Rietkraag’ 

geoptimaliseerd worden? 

Om antwoord te vinden op de onderzoeksvragen zijn onderstaande deelvragen opgesteld, waarbij 

verantwoord wordt voor welk instrument, onderzoeksgroep en onderzoeksdesign is gekozen. 

 

1.1/2.1/3.1: Hoe is het voorbereidend/aanvankelijk/voortgezet leesonderwijs op kbs ‘De Rietkraag’  

vormgegeven? 

In dit onderzoek zijn leerkrachten (N=13) en de intern begeleider (N=1) bevraagd op het huidige 

leesonderwijs op ‘De Rietkraag’. De directeur is niet geraadpleegd. De interviews voor het voorbereidend 

lezen, het aanvankelijk lezen en het voortgezet lezen zijn op elkaar afgestemd. Thema’s als fasering, 

strategiegebruik, ondersteuning bij zwakke lezers en werken op niveaus zijn aan bod gekomen. Deze 

thema’s zijn herleid uit het theoretisch kader van het onderzoeksvoorstel.  

 

1.2/2.2/2.3: Wat zegt de literatuur over het voorbereidend/aanvankelijk/voortgezet leesonderwijs 

in het basisonderwijs? 

Voor de beantwoording van deze deelvraag is gekozen voor een literatuuronderzoek, met als doel om 

theoretische onderbouwing te gebruiken voor het optimaliseren van het leesonderwijs. Tevens is de 

literatuur gebruikt om het huidige leesonderwijs op de Rietkraag te duiden: welke onderdelen verlopen 

goed en welke onderdelen verdienen aandacht? De literatuur belicht en analyseert de uitspraken van 

leerkrachten uit de interviews.  

 

1.3/2.3/3.3: Wat zeggen experts over het voorbereidend/aanvankelijk/voortgezet leesonderwijs in 

het basisonderwijs? 

In het onderzoeksvoorstel staat beschreven, dat een expert inzicht moet geven in de wijze waarop het 

leesonderwijs op de basisschool geoptimaliseerd kan worden. 

Gaandeweg het onderzoek bleek er zowel bij de onderzoekers als bij de opdrachtgever meer behoefte te 

zijn aan een focus. Middels de theoretische onderbouwing en de uitkomsten uit de interviews werden een 

aantal aanbevelingen door meerdere bronnen onafhankelijk van elkaar neergezet, waardoor de interesse 

groeide om dieper in te gaan op deze aanbevelingen.  

Expert A. Lubbers-van Uchelen is geraadpleegd over deze focus en heeft de aanbeveling meer vorm kunnen 

geven. 

 

1.4/2.4/3.4: Hoe is het voorbereidend/aanvankelijk/voortgezet leesonderwijs op een good-

practice school vormgegeven? 

In dit onderzoek is besloten om een good-practice school binnen de aanbevelingen te plaatsen. Het 

onderzoek heeft richting gegeven; wanneer aanbevelingen geïmplementeerd worden is het zinvol om een 

voorbeeldschool te bezoeken.  
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Resultaten 

De verzamelde onderzoeksgegevens worden in dit hoofdstuk uiteengezet. De onderzoeksvragen geven de 

driesplitsing van het onderzoek aan: het voorbereidend lezen/ontluikende geletterdheid, het aanvankelijk 

lezen en het voortgezet lezen. Deelvraag 1.1, 2.1 en 3.1. zijn in dit hoofdstuk samengebundeld met deelvraag 

1.2, 2.2 en 3.2, omdat op deze manier het huidige leesonderwijs op ‘De Rietkraag’ vergeleken kan worden 

met uitkomsten uit de literatuur.  

 

Deelvragen 1.1/2.1/3.1 + 1.2, 2.2, 3.2 

Hoe is het voorbereidend/aanvankelijk/voortgezet leesonderwijs op kbs ‘De Rietkraag’  

vormgegeven en wat zegt de literatuur over het voorbereidend/aanvankelijk en voortgezet 

leesonderwijs? 

 

Verschillende data voor eenzelfde onderzoeksvraag zullen, zonder enige interpretatie, met elkaar 

vergeleken worden en zorgvuldig worden geanalyseerd. Hierbij wordt de centrale vraag van het onderzoek 

als uitgangspunt genomen: 

  

Hoe kan de leesvaardigheid van leerlingen op kbs ‘De Rietkraag’  geoptimaliseerd worden? 

 

 

Voorbereidend lezen 

Interviews (voorbereidend lezen) 

De leerkrachten van de kleutergroepen op basisschool ‘De Rietkraag’ (N=4) geven in de interviews aan, dat 

taaldoelen worden vastgesteld aan de hand van het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling 

(SLO). Belangrijke fasen zijn volgens de leerkrachten boekoriëntatie, verhaalbegrip, functies van 

geschreven taal, relaties tussen gesproken en geschreven taal, taalbewustzijn, alfabetisch principe en het 

functioneel schrijven en lezen.  

Aan deze fasen/doelen worden thema-activiteiten gekoppeld. Er ontbreekt op dit moment een hulpmiddel 

waarmee vastgesteld kan worden of kinderen de doelen ook daadwerkelijk gehaald hebben.  

Woordenschat wordt gestimuleerd door interactie, prentenboeken, spel en drama. Woorden worden 

aangeboden in relatie tot de thema’s.  

 

Literatuur (voorbereidend lezen) 

De drie belangrijkste fonemische vaardigheden zijn auditieve analyse, auditieve synthese en het benoemen 

van letters (Korstanje & Wentink, 2006). In Nederland kennen de kinderen aan het einde van groep 2 

gemiddeld tien letters (Onderwijsinspectie, 2006). Activiteiten die op het gebied van het fonemisch 

bewustzijn een positief effect hebben op de verwerving van de lees- en spellingsvaardigheid zijn rijmen, 

auditieve discriminatie, klanken tot woorden samenvoegen, het sorteren van woorden, het isoleren van 

klanken in woorden , het tellen van fonemen, gesproken woorden in klanken verdelen en het onderscheiden 

van klanken in woorden (Vernooy, Elk kind een lezer, 2002).  

Belangrijk bij het stimuleren van fonologische vaardigheden van kinderen zijn activiteiten waarin 

gesproken en geschreven taal, klanken en letters, altijd tegelijkertijd aangeboden worden 

(Onderwijsinspectie, 2006). De lettertafel is een uitstekende mogelijkheid om het fonologisch bewustzijn 

en de letterkennis te simuleren (Korstanje & Wentink, 2006). 

Het herhaald, hardop, interactief lezen met expliciete uitleg over de betekenis van de woorden tijdens het 

lezen van een verhaal wordt gezien als een strategie om de effectiviteit van de woordenschatinstructie te 

verhogen (Kindle, 2010), (Goodson, Wolf, Bell, Turner, & Finney, 2011). Onderzoek heeft aangetoond dat 

het K-PAVE programma (Kindergarten PAVEd for Success) statistisch gezien een significante impact heeft 

op het de expressieve woordenschat en de academische kennis aan het einde van de kleuterschool. De drie 

componenten binnen het K-PAVE programma zijn: een expliciete woordenschatinstructie op doelwoorden, 
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het interactief voorlezen en het voeren van volwassen-kind gesprekken, waarbij frequente gesprekken 

tussen leerkracht en leerling(en) de mogelijkheid scheppen om nieuwe woorden te gebruiken en het 

productieve taalgebruik bij leerlingen te verbeteren (Goodson, Wolf, Bell, Turner, & Finney, 2011). 

 

Interviews (interventies bij leesproblemen) 

De leerlingen op basisschool ‘De Rietkraag’ moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Screening wordt 

gedaan aan de hand van Pravoo en Cito. Bij uitval van leerlingen wordt het dyslexieprotocol afgenomen. De 

leerkrachten geven aan dat leerlingen binnen Handelingsgericht Werken worden ingedeeld in drie groepen: 

een basisgroep, een instructieafhankelijke groep en een instructieonafhankelijke groep. Voor taalzwakke 

leerlingen worden hulpprogramma’s, ontwikkelingsmateriaal en computers ingezet. Er wordt 

gedifferentieerd in de kleine kring. Bij spraakproblemen wordt logopedie geraadpleegd. De voorbereiding 

voor groep 3 wordt momenteel gedaan door de intern begeleider, die bezig gaat met analyse, synthese, 

taalbewustzijn, alfabetische principe, technisch lezen en schrijven.  

 

Literatuur (interventies bij leesproblemen) 

Leraren in de kleutergroepen dienen vanaf het begin te letten op bepaalde signalen. Het protocol 

Leesproblemen is een goed signaleringsinstrument. Voor taalzwakke leerlingen blijft extra instructie nodig; 

bij voorkeur in kleine groepen en vanuit een betekenisvolle context. Het is twijfelachtig of de ontwikkeling 

van taalzwakke kinderen gebaat is bij kleuterverlenging (Onderwijsinspectie, 2006). 

 

Aanvankelijk lezen 

Interviews (aanvankelijk lezen) 

De intern begeleider en de leerkracht van groep 3 geven beide aan dat het stellen van concrete doelen 

belangrijk is bij het aanvankelijk lezen. De instructie is van essentieel belang. De leerlingen krijgen veel tijd 

om te lezen, waarbij de leerkracht van groep 3 en de intern begeleider aangeven dat differentiatie belangrijk 

is. Er zal verschil moeten zijn in niveau. De leerkracht van groep 3 merkt verder op dat het vroegtijdig 

signaleren van leesproblemen belangrijk is in het aanvankelijk leesproces. Het signaleren op kbs ‘De 

Rietkraag’  gebeurt middels meetmomenten begin groep 3, halverwege oktober (herfstsignalering) en de 

krokussignalering halverwege groep 3.  

 

Literatuur (aanvankelijk lezen) 

Bij het aanvankelijk lezen zijn drie belangrijke momenten te onderscheiden. Begin groep 3 wordt er 

vastgesteld welke kinderen extra aandacht nodig hebben tijdens het leren lezen. Halverwege oktober vindt 

de herfstsignalering plaats, waarbij er gekeken wordt of leerlingen de behandelde letters en woorden 

kennen.  De krokussignalering halverwege groep 3 toetst alle letters en er wordt gekeken of het kind op 

niveau AVI-1 leest (Essers, Kleijnen, Smeets, Smits, Vermeulen, & Vernooy, 2003). Eind groep 3 beheersen 

de leerlingen minimaal AVI-2 (Onderwijsinspectie, 2006).  

Voor het leesonderwijs in groep 3 is het van belang om ervoor te zorgen dat leerlingen toegang hebben tot 

een breed scala aan interessante teksten, boeken en genres. Kinderen moeten vaak zelf kunnen kiezen wat 

ze willen lezen (Vernooy, 2002). Daarnaast zal de school toetsbare streefdoelen moeten opstellen, waardoor 

de leesontwikkeling structureel wordt gevolgd om te kunnen zien of de leesinstructie effectief is en of de 

leerlingen zich met extra ondersteuning ontwikkelen tot goede lezers (Klaassen & Stienstra-Sondij, 2001).   

De leerkracht vormt steeds het voorbeeld voor kinderen tijdens het lezen. Door te demonstreren en hardop 

te denken biedt de leerkracht lezers houvast (Essers, Kleijnen, Smeets, Smits, Vermeulen, & Vernooy, 2003). 

 

Interviews (strategiegebruik) 

De intern begeleider en de leerkracht van groep 3 benoemen de volgende aandachtspunten voor het 

strategiegebruik in het aanvankelijk leesproces. 
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Tabel 1: Aandachtspunten voor het strategiegebruik in het aanvankelijk leesproces volgens de intern 
begeleider en de leerkracht van groep 3 van kbs 'De Rietkraag' 

Antwoord Frequentie 

Visuele analyse en discriminatie 1 x 

Auditieve analyse en synthese 2 x 

Het leren automatiseren van letters en klanken 2 x 

Van spellend naar vloeiend lezen  2 x 

Van eenlettergrepige woorden zonder medeklinkercombinatie, naar eenvoudige 

eenlettergrepige, samengestelde en eenvoudige tweelettergrepige woorden tot moeilijker 

meerlettergrepige woorden.  

2 x 

 

Literatuur (strategiegebruik) 

Beginnende lezers moeten leren dat de woorden en lettergrepen die ze horen via de gesproken taal uit 

kleinere klankeenheden zijn samengesteld. Deze klankeenheden noemen we fonemen. De beginnende lezer 

leert om geschreven taal in spraaktaal om te zetten (Essers, Kleijnen, Smeets, Smits, Vermeulen, & Vernooy, 

2003). 

De onderwijsinspectie (2006) stelt dat de methode voor het aanvankelijk lezen helemaal uitgewerkt dient 

te worden. Er zal een planning moeten zijn, waarin voldoende tijd voor het lezen is opgenomen. Het tijdig 

signaleren en ingrijpen is van groot belang. Leerlingen beheersen aan het einde van groep 3 minimaal 

niveau AVI-2.  

Het systematisch werken met oefenvormen, zoals hakken en plakken, het lezen van wisselrijtjes en teksten 

samen lezen leidt tot een snelle verwerving van de leesvaardigheid. Daarnaast bevordert het de 

leesmotivatie (Essers, Kleijnen, Smeets, Smits, Vermeulen, & Vernooy, 2003). 

De leerkracht vormt steeds het voorbeeld voor kinderen tijdens het lezen. Door te demonstreren en hardop 

te denken, biedt een leerkracht lezers houvast (Essers, Kleijnen, Smeets, Smits, Vermeulen, & Vernooy, 

2003), (Huizenga & Robbe, 2000). Het interactief voorlezen stimuleert met name in de eerste helft van 

groep 3 het begrijpend luisteren en de woordenschatontwikkeling (Essers, Kleijnen, Smeets, Smits, 

Vermeulen, & Vernooy, 2003). 

 

Interviews (interventies bij leesproblemen) 

Zwakke lezers worden in groep 3 ondersteund door een verlengde instructie, waarbij kinderen extra lezen 

op het eigen niveau van de leerling. Connectlezen wordt vaak ingezet. Deze leerlingen lezen ook veel 

zelfstandig en oefenen ook thuis het lezen. 

Een begeleider van zwakke lezers zal volgens de intern begeleider leerlingen moeten motiveren en 

duidelijke doelen voor ogen moeten hebben. Daarnaast vindt de intern begeleider dat er op het tempo van 

het kind gelezen moet worden en dat een begeleider veel leesmateriaal moet aanbieden. De leerkracht van 

groep 3 geeft aan dat een begeleider veiligheid moet bieden en kinderen moet prikkelen om te lezen.  

Voor de overgang naar groep 4 dient een zwakke lezer minimaal M3 te beheersen.  

 

Literatuur (interventies bij leesproblemen) 

Kinderen verschillen van elkaar in de tijd die ze nodig hebben om goede lezers te worden. Onderzoek toont 

aan dat zwakke lezers 2,5 tot 6 keer zoveel tijd nodig hebben om te leren lezen dan zeer sterke lezers (Essers, 

Kleijnen, Smeets, Smits, Vermeulen, & Vernooy, 2003). Bij de remediering van het lezen moet succes steeds 

een integraal onderdeel zijn. Leren lezen is niet alleen wenselijk, maar ook haalbaar (Klaassen & Stienstra-

Sondij, 2001). Daarnaast dienen zwakke lezers zo lang mogelijk met de groep mee te lezen, waarbij ze extra 

instructie en oefening krijgen aangeboden (Onderwijsinspectie, 2006). De extra leesinstructie dient 

minimaal één uur in de week plaats te vinden (Essers, Kleijnen, Smeets, Smits, Vermeulen, & Vernooy, 2003). 

De leesondersteuning kan ingedeeld worden in vier oefenmethodieken: klanksynthese, auditief isoleren en 

de woordanalyse, visuele deelprocessen en het letterleerproces (Sas & Wieringa, 1998).  

 

Voortgezet lezen 
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In dit onderzoek is het voortgezet lezen opgedeeld in begrijpend lezen en tekstbegrip, technisch lezen, 

woordenschat en vloeiend lezen. 

 

Begrijpend lezen en tekstbegrip 

Interviews (strategiegebruik) 

Leerkrachten van basisschool ‘De Rietkraag’ geven aan dat binnen de huidige methode ‘Goed Gelezen’ er 

aandacht is voor het beoordelen van een tekst, het vinden van een hoofdgedachte, het werken met 

sleutelwoorden, het herkennen van coherentie (oorzaak-gevolg relaties), feiten en meningen en het bepalen 

van een volgorde van een tekst . 

Leerkrachten van basisschool ‘De Rietkraag’  geven aan geen doorgaande lijn in strategiegebruik te zien in 

de huidige methode voor begrijpend lezen. Er is behoefte aan een doorgaande lijn in strategiegebruik. 

 

Tabel 2: Aandachtspunten strategiegebruik voor het begrijpend lezen volgens leerkrachten van de groepen 4 
t/m 8 van basisschool ‘De Rietkraag’ (N=5) uit de huidige methode ‘Goed Gelezen’. 

Antwoord Frequentie Groepen 

Beoordelen van een tekst 5 x 4, 5, 6, 7, 8 

Hoofdgedachte 5 x 4, 5, 6, 7, 8 

Sleutelwoorden 4 x 5, 6, 7, 8 

Coherentie 4 x 5, 6, 7, 8 

Feiten/meningen 4 x 5, 6, 7, 8 

Volgorde 4 x 5, 6, 7, 8 

 

Literatuur (strategiegebruik) 

De literatuur stelt, dat strategiegebruik een hulmiddel is, waarbij het herkennen en begrijpen van 

tekststructuren en het herkennen van coherentierelaties (samenhang) belangrijke pijlers moeten zijn. 

Specifiek voor kinderen kan gesteld worden dat verwijzingen naar tijd, ruimte en personen relatief 

eenvoudig te begrijpen zijn. Verwijzingen naar complete tekstfragmenten blijkt moeilijker te zijn. Het meest 

complex zijn verwijzingen naar handelingen (Bos-Aanen, Sanders, & Lentz, 2001).  

Signaalwoorden, expliciteringen in de tekst zijn van belang bij het begrijpen van een tekst (Bos-Aanen, 

Sanders, & Lentz, 2001). Onderzoek heeft verder uitgewezen dat voorkennis over het onderwerp van een 

tekst, of deze nu narratief of informerend is, een positief effect heef top het begrijpen en onthouden van een 

tekst (Bos-Aanen, Sanders, & Lentz, 2001).  

Basisschoolleerlingen moeten voorbereid worden op het frequent en doelgericht gebruiken van non-fictie 

teksten (Yildirim, Yildiz, & Ates, 2011).  

Binnen het strategiegebruik zal er tevens aandacht geschonken moeten worden aan het schakelend lezen, 

waardoor een geïntegreerde verwerking van informatie uit tekst én beeld bijdraagt aan een beter 

tekstbegrip (Ebbekink, 2010). In het onderzoek van Ebbekink (2010) blijkt verder dat een langere kijktijd 

op de afbeelding voorafgaand aan het lezen van de tekst leidt tot een hogere mate van tekstbegrip.  

 

Onderzoek toont aan dat het hedendaagse lesmateriaal veel meer diagrammen en illustraties bevat dan het 

lesmateriaal dat een aantal decennia geleden gebruikt werd (Ebbekink, 2010). Afbeeldingen, mits ze 

aansluiten bij de informatie in de tekst én bestudeerd worden door de lezer, kunnen bijdragen aan een beter 

tekstbegrip en een positief effect hebben op de leerprestaties (Carney & Levin, 2002), (Mayer & Gallini, 

1990), (Mayer R. , 1989).  

Binnen het strategiegebruik zal er aandacht geschonken moeten worden aan het schakelend lezen, 

waardoor een geïntegreerde verwerking van informatie uit tekst én beeld bijdraagt aan een beter 

tekstbegrip (Ebbekink, 2010). Het kijkgedrag van de lezer is van grotere invloed op het begrip van 

informatie dan de vorm waarin de informatie gepresenteerd wordt (Ebbekink, 2010). Voorwaarde is wel 

dat de afbeelding aansluit op de inhoud en de functie van de tekst en dat de lezer een redelijk tot goed 

leesniveau moet hebben, zodat het informatieverwerkingsproces een kans van slagen krijgt (Ebbekink, 
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2010). In het onderzoek van Ebbekink (2010) blijkt verder dat een langere kijktijd op de afbeelding 

voorafgaand aan het lezen van de tekst leidt tot een hogere mate van tekstbegrip.  

 

Technisch lezen 

Interviews (strategiegebruik) 

In de groepen 7 en 8 wordt technisch lezen niet volgens een methode aangeboden. In de groepen 4, 5 en 6 

wordt gewerkt aan woordherkenning en het lezen met behulp van een context. Technisch lezen wordt 

klassikaal aangeboden. De leerkracht van groep 6 geeft aan dat de methode ‘Goed Gelezen’ voor technisch 

lezen geen duidelijke opbouw biedt. Zowel de leerkracht van groep 5 als de leerkracht van groep 6 geven 

aan dat de technisch leesmethode moet aansluiten op de spellingsmethode.  

 

Literatuur (strategiegebruik) 

Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling stelt in de leerlijn voor het vlot en nauwkeurig 

herkennen van woorden vijf technieken op: het herkennen van lettercombinaties en spellingspatronen, het 

herkennen van lettergrepen in geschreven woorden, het herkennen van unieke letterpatronen van 

(leen)woorden en het gebruik maken van de betekenis en de context van een woord.  

 

Interviews (interventies bij leesproblemen) 

Op kbs ‘De Rietkraag’ worden zwakke lezers op verschillende manieren ondersteund. 

 

Tabel 3: Interventies bij leesproblemen op kbs 'De Rietkraag' 

Antwoord Frequentie Groepen 

Kilometers maken 1 x 4 

Niveaulezen 1 x 4 

Leesgroepje (3 x 20 minuten per 

week onder begeleiding lezen) 

2 x 6, 7 

Thuis extra oefenen 2 x 5, 7 

Dagelijks klassikale behandeling 

van leesblad 

1 x 4 

Preteaching 1 x 5 

 

Literatuur (interventies bij leesproblemen) 

Problemen bij het decoderen komen vaak voort uit een gebrek in de fonologische vaardigheden. Leerlingen 

die  moeite hebben om de foneem in spraak te horen, zullen maar moeizaam de connectie tussen letters en 

fonemen maken (Wren, 2002). Zwakke technische lezers kunnen geholpen worden door extra leestijd en 

leesinstructie te bieden; het liefste een dagelijkse instructie en oefenmomenten van ongeveer een kwartier 

(Onderwijsinspectie, 2006).  

Het uitvoeren van technische leesoefeningen is niet toereikend. Het maken van leeskilometers en het 

stillezen leiden tot goede resultaten. In de groepen 4 tot en met 8 zal er instructie op het technisch lezen 

gegeven moeten worden. Naast het gericht oefenen op woordniveau, is het ook van belang dat kinderen 

deze vaardigheden toepassen bij het lezen op zins- en tekstniveau (Onderwijsinspectie, 2006).  

Niveaulezen blijkt bij technisch lezen volgens de onderwijsinspectie geen geschikte werkvorm te zijn. 

 

Woordenschat 

Interviews (woordenschat) 

In groep 4 wordt vooral ingezet op het technisch lezen. In de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt woordenschat in 

beperkte mate aangeboden in de begrijpend leesmethode. Daarnaast zijn de aangeboden woorden volgens 

de leerkracht van groep 6 niet actueel.  

In de taalmethode wordt woordenschat wel nadrukkelijk behandeld. 
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Literatuur (woordenschat) 

Woordenschat hangt nauw samen met vaardigheden in het begrijpend lezen, er kan zelfs gesteld worden 

dat woordenschat de belangrijkste voorspeller van het begrijpend lezen is, en deze samenhang wordt in de 

loop van het basisonderwijs alsmaar sterker (Bonset & Hoogeveen, 2010). Woordenschat is een kritieke 

factor in de bekwaamheid van het lezen en een gelimiteerde woordenschat is een bepalende factor bij 

moeilijkheden in het lezen (Kindle, 2010), (Yildirim, Yildiz, & Ates, 2011). Woordenschat kan zelfs 

getypeerd worden als het onderscheid tussen goede lezers en zwakke lezers (Yildirim, Yildiz, & Ates, 2011). 

Het belang van het lezen van non-fictie teksten bij het begrijpend lezen is reeds benadrukt. Yildirim, Yildiz 

en Ates (2011) en Bonset en Hoogeveen (2010) stellen dat woordenschat een sterke voorspeller is voor het 

begrijpen van non-fictie teksten. De meeste woorden worden geleerd, wanneer een tekst gelezen wordt om 

meer te leren over het onderwerp.   

Het leren van woorden is een incrementeel proces. Het bestaat uit het toevoegen van semantische aspecten 

aan een woordbetekenis, maar ook uit het afleren van verkeerd afgeleide aspecten om uiteindelijk te komen 

tot een complete en gedecontextualiseerde definitie van een woord (Bonset & Hoogeveen, 2010). Het is van 

groot belang dat leerkrachten woordenschatdoelen hebben voor hun leerlingen (Kindle, 2010). 

Oudere leerlingen zijn beter in staat woordbetekenissen te abstraheren uit de context dan jongere 

leerlingen (Bonset & Hoogeveen, 2010). Het afleiden van woordbetekenissen uit de context van een tekst is 

via instructie te verbeteren. Instructie waarbij leerlingen actief gewezen worden op het herkennen van 

specifieke tekstaanwijzingen lijkt het meest effectief te zijn. Het minst effectief is de instructie waarbij 

leerlingen moeten raden welk woord er op een opengelaten plek in de tekst moet staan. Er wordt op deze 

manier niets toegevoegd aan de eigen woordenschat (Bonset & Hoogeveen, 2010). Daarbij is het in de 

instructie belangrijk om voorbeelden en verbindingen te geven, die tot meer begrip leiden (Kindle, 2010). 

 

Het hardop voorlezen aan kinderen is aanbevolen als oefening op de basisschool om de woordenschat te 

vergroten. Het promoot de mondelinge taalontwikkeling, begrip, bouwt voort op voorkennis en het 

vergroot de woordenschat (Kindle, 2010), (Goodson, Wolf, Bell, Turner, & Finney, 2011). In voorlezen zit 

interactie, in de meeste gevallen gestuurd door een volwassene, en levert een stimulerende context bij het 

lezen. Door intonatie, gebaren en gezichtsexpressie geven leerkrachten hints over wat een woord betekent 

(Kindle, 2010). 

Het Picture-Word Inductive Model wordt ook gezien als een goed model om woordenschat te bevorderen. 

Er wordt gebouwd op zowel de lees- als de luisterwoordenschat. Kinderen creëren hun eigen geïllustreerde 

woordenboek, doordat de leerlingen het connectieve verband zien tussen het woord en het plaatje, wat 

leerlingen een onmiddellijke referentie geeft. Uit onderzoek is gebleken dat het percentage 

woordherkenning middels het Picture-Word Inductive Model steeg van 30% naar 90% (Loh, 2010).  

De ontwikkeling van het zien in woordenschat is cruciaal in de reis van een kind naar geletterdheid (Ehri, 

1994). 

 

Vloeiend lezen 

Interviews vloeiend lezen 

Alle leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 van basisschool ‘De Rietkraag’  geven in de interviews aan dat het 

vloeiend lezen in de huidige leesmethode ‘Goed Gelezen’ geen prioriteit heeft. De leerkracht van groep 5 

geeft aan dat we als school moeten kijken naar de ontwikkelingslijnen: “We moeten leerlingen eerder 

bewust maken van het vloeiend lezen”. 

 

Literatuur vloeiend lezen  

De literatuur concludeert dat het herhaald, mondeling lezen met feedback het krachtigste instrument is ter 

verbetering van het vloeiend lezen (Huang, Nelson, & Nelson, 2008), (Lubbers-van Uchelen, 2007), 

(Martinez, Roser, & Strecker, 2002).  

Het Leestheater (Martinez, Roser, & Strecker, 2002) en het tutorlezen (Huang, Nelson, & Nelson, 2008) 

worden als mogelijke werkwijzen genoemd.  
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Gezien het feit dat zowel bij de optimalisering van woordenschat als bij de optimalisering van het vloeiend 

lezen het hardop, mondeling lezen met feedback door de literatuur aangemoedigd wordt, is er in dit 

onderzoek voor gekozen om een expert te raadplegen met affiniteit op dit gebied, zodat aan de aanbeveling 

in deze richting meer inhoud gegeven kan worden. 

 

Deelvragen 1.3/2.3/3.3 

Wat zeggen experts over het voorbereidend/aanvankelijk/voortgezet leesonderwijs in het 

basisonderwijs? 

 

Expert Annelies Lubbers – Van Uchelen heeft in 2007 het artikel ‘Vloeiend lezen – een leesvoorstelling’  

geschreven, waarin ze ingaat op de principes van het Leestheater. 

Annelies stelt dat het herhaald lezen het vloeiend lezen bevordert. Voor veel leerlingen is het belangrijk om 

door herhaald lezen tot vloeiend lezen te komen. Voor zwakke lezers geeft herhaald lezen een 

succeservaring. Het herhaald lezen bevordert ook het automatiseren van bepaalde woordbeelden. 

Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat bij deze manier van lezen er een transfer plaatsvindt naar het 

gewone lezen. Woorddecodering is van groot belang bij het Leestheater. Alle aspecten rondom vloeiend 

lezen worden toegepast, dus ook het begripsaspect. Binnen het Leestheater zijn er allerlei mogelijkheden 

tot het laten uitzoeken van woordbetekenissen, bijvoorbeeld door het maken van een woordweb, een 

storyboard, een mindmap, het werken aan spreekwoorden en gezegden, het maken van woordmuren en 

het zoeken van overeenkomsten en verschillen tussen woorden. Annelies stelt dat juist door het herhaald 

lezen van woorden het snel herkennen van woordbeelden bevordert. Een woord zal minimaal zeven keer 

aangeboden moeten worden, wil het beklijven bij kinderen.   

 

De leerkracht als rolmodel staat centraal. De leerkracht leest een stuk tekst voor, denkt er hardop over na 

en laat zien hoe je achter de betekenis van moeilijke woorden komt. Daarnaast kunnen video of audio 

opnames leerlingen feedback geven. Filmpjes van het jeugdjournaal en het klokhuis kunnen ook 

aanknopingspunten bieden voor het goed uitvoeren van het Leestheater.  

Illustraties zijn volgens Annelies meestal ondersteunend aan het tekstbegrip.  

 

Qua strategiegebruik is het aan te raden om de aangeboden strategieën van begrijpend lezen mee te nemen. 

Dit bevordert de transfer van strategieën op andere vakgebieden.  

Annelies vertelt dat het Leestheater toe te passen is vanaf de tweede helft van groep 3 en zo’n drie keer een 

kwartier per week naast andere leesvormen aangeboden kan worden. Ze raadt aan om als school duidelijke 

doelen voor ogen te hebben. Het Leestheater kan ingezet worden als hoofditem, maar ook als extra 

motivatie naast de leesmethodes. De pijlers van het leesonderwijs zullen leidend moeten zijn. 

Een kind dat verminderd vloeiend leest, heeft meer ondersteuning nodig. De begeleider leest samen met 

het kind en zegt meer voor. Het Leestheater is een goede werkwijze, zeker voor zwakke lezers vanwege de 

motivatie en het leesplezier. Goede lezers vinden volgens Annelies leesmotivatie, leesplezier en een rijk 

tekst- en taalaanbod in het Leestheater.  

Annelies stelt dat ouders kunnen ondersteunen bij het herhaald lezen en bij het uitzoeken van geschikte 

teksten. Belangrijk hierbij is dat ouders weten wat belangrijk is en hierop acteren.  

 

Tot slot stelt Annelies dat het Leestheater staat of valt met de inhoudelijke kennis en het enthousiasme van 

de leerkrachten. Wanneer je leerkrachten in een ‘flow’  krijgt en ze zelf initiatieven gaan ontwikkelen, 

waarbij de pijlers van goed leesonderwijs in ogenschouw worden genomen, ben je als school op de goede 

weg.  
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Conclusies en discussie 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek in relatie tot de onderzoeksvragen beschreven. De 

centrale onderzoekvraag zal in dit hoofdstuk leidend zijn. 

 

Hoe kan de leesvaardigheid van leerlingen op kbs ‘De Rietkraag’  geoptimaliseerd worden? 

 

 

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek 

Geletterdheid is een essentieel gegeven voor succes in de toekomst; zeker nu we getuige zijn van een 

explosie van informatie en technologie in onze samenleving, waarin de sociale en economische waarde van 

lezen en schrijven belangrijker is dan ooit (Wren, 2002).  

 

Voorbereidend lezen 

In de groepen 1 en 2 van basisschool ‘De Rietkraag’  worden taaldoelen vastgesteld aan de hand van het 

nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling (zie interviews voorbereidend lezen, bladzijde 11). 

Belangrijke fasen in het taalonderwijs zijn boekoriëntatie, verhaalbegrip, functies van geschreven taal, 

relaties tussen gesproken en geschreven taal, taalbewustzijn, alfabetisch principe en het functioneel 

schrijven en lezen. Aan deze fasen/doelen worden vervolgens thema-activiteiten gekoppeld. Deze doelen 

worden erkend door de literatuur. Auditieve analyse, auditieve synthese en letterkennis komen aan bod 

(Korstanje & Wentink, 2006). In de interviews zijn activiteiten ter bevordering van de taalontwikkeling 

onvoldoende aan bod gekomen. De literatuur geeft aan dat het rijmen, de auditieve discriminatie, klanken 

tot woorden samenvoegen, het sorteren van woorden , het isoleren van klanken in woorden, het tellen van 

fonemen, gesproken woorden in klanken verdelen en het onderscheiden van klanken in woorden 

belangrijke activiteiten zijn op het gebied van fonemisch bewustzijn (Vernooy, Elk Kind een Lezer, 2002). 

Daarnaast is het voor het stimuleren van fonologische vaardigheden belangrijk, dat gesproken en 

geschreven taal altijd tegelijkertijd aangeboden worden (Onderwijsinspectie, 2006). De lettertafel is een 

effectieve manier om het fonologisch bewustzijn en de letterkennis te stimuleren (Korstanje & Wentink, 

2006). 

Op basisschool ‘De Rietkraag’ ontbreekt momenteel een hulpmiddel waarmee vastgesteld kan worden op 

kinderen de doelen ook daadwerkelijk behalen. Hier zal gericht naar gekeken moeten worden. 

 

In de kleuterklassen van ‘De Rietkraag’  wordt woordenschat gestimuleerd door interactie, prentenboeken, 

spel en drama (zie interviews voorbereidend lezen, bladzijde 11). Dit wordt ondersteund door de literatuur, 

die aangeeft dat interactie de mogelijkheid schept om nieuwe woorden te gebruiken en het productieve 

taalgebruik bij leerlingen te verbeteren (Goodson, Wolf, Bell, Turner, & Finney, 2011). 

Wellicht kunnen interactie, prentenboeken, spel en drama samenkomen in het K-PAVE programma, waarbij 

het herhaald, hardop, interactief voorlezen met een expliciete woordenschatinstructie op doelwoorden 

centraal staat en er frequente volwassen-kind gesprekken worden gevoerd ter bevordering van de 

taalontwikkeling bij jonge kinderen (Goodson, Wolf, Bell, Turner, & Finney, 2011).  

 

Taalzwakke leerlingen worden op ‘De Rietkraag’  gesignaleerd aan de hand van Pravoo en Cito. De 

onderwijsinspectie (2006) raadt het protocol Leesproblemen aan van het expertisecentrum Nederlands. Zij 

worden vervolgens in een instructieafhankelijke groep geplaatst, waarin zij extra hulpprogramma’s en 

ontwikkelingsmateriaal krijgen aangeboden. De literatuur ondersteunt dit gegeven. Extra instructie bij 

voorkeur in kleine groepen en vanuit een betekenisvolle context is belangrijk voor taalzwakke leerlingen 

(Onderwijsinspectie, 2006) 
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Aanvankelijk lezen 

Basisschool ‘De Rietkraag’ stelt toetsbare streefdoelen (zie interviews aanvankelijk leesonderwijs, bladzijde 

12) en dit wordt ondersteund door de literatuur (Klaassen & Stienstra-Sondij, 2001). Leerlingen zullen eind 

groep 3 minimaal AVI-2 moeten lezen.  

Leesproblemen worden gesignaleerd in het begin van groep 3, in oktober tijdens de herfstsignalering en 

halverwege groep 3 tijdens de krokussignalering (zie interviews aanvankelijk leesonderwijs, bladzijde 12) 

en ook dit komt terug in de literatuur (Essers, Kleijnen, Smeets, Smits, Vermeulen, & Vernooy, 2003). In het 

aanvankelijk leesproces op ‘De Rietkraag’  is er veel aandacht voor de visuele en auditieve analyse en 

synthese (zie tabel 1, bladzijde 13) en de literatuur ondersteunt dit gegeven (Essers, Kleijnen, Smeets, Smits, 

Vermeulen, & Vernooy, 2003). 

Zwakke lezers hebben 2,5 tot 6 keer zoveel tijd nodig om te leren lezen dan zwakke lezers (Essers, Kleijnen, 

Smeets, Smits, Vermeulen, & Vernooy, 2003). Zwakke lezers in groep 3 worden op ‘De Rietkraag’ 

ondersteund door een verlengde instructie, waarbij kinderen extra lezen op het eigen niveau (zie interviews 

interventies bij leesproblemen, bladzijde 13), terwijl de literatuur dit tegenspreekt. Zwakke lezers dienen 

zo lang mogelijk met de groep mee te lezen, waarbij ze extra instructie en oefening krijgen aangeboden 

(Onderwijsinspectie, 2006). 

De leesondersteuning zal zich volgens Sas en Wieringa (1998) moeten richten op de klanksynthese, het 

auditief isoleren en de woordanalyse, de visuele deelprocessen en het letterproces. De leerkracht is in het 

aanvankelijk leesonderwijs steeds het voorbeeld voor kinderen. Door te demonstreren en hardop te denken, 

biedt een leerkracht lezers houvast (Essers, Kleijnen, Smeets, Smits, Vermeulen, & Vernooy, 2003). Om de 

leerkracht als rolmodel kracht bij te zetten, kan het interactief voorlezen ingezet worden. Dit stimuleert met 

name in de eerste helft van groep 3 het begrijpend luisterproces en de woordenschatontwikkeling (Essers, 

Kleijnen, Smeets, Smits, Vermeulen, & Vernooy, 2003). Verder dienen kinderen toegang te hebben tot een 

breed scala aan interessante boeken, teksten en genres. Kinderen kiezen wat ze willen lezen (Vernooy, 

2002).  

 

Voortgezet lezen 

Begrijpend lezen en tekstbegrip 

De leerkrachten van basisschool ‘De Rietkraag’ hebben veel behoefte aan een doorgaande lijn in het 

strategiegebruik bij begrijpend lezen (zie interviews strategiegebruik, bladzijde 14). De literatuur stelt dat 

het begrijpen van tekststructuren en het herkennen van coherentierelaties (samenhang in een tekst) zeer 

belangrijke pijlers zijn binnen het strategiegebruik bij begrijpend lezen (Bos-Aanen, Sanders, & Lentz, 2001). 

In de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt momenteel wel gewerkt met signaalwoorden/sleutelwoorden (zie tabel 2, 

bladzijde 14) en dit wordt ondersteund door de literatuur. Bos-Aanen, Sanders en Lentz (2001) geven aan 

dat het leren werken met signaalwoorden in het begrijpend lezen belangrijk is. Onderzoek heeft verder 

uitgewezen dat het aanboren van voorkennis over een onderwerp van een tekst, of deze nu narratief of 

informerend is, een positief effect heeft op het begrijpen en het onthouden van een tekst (Bos-Aanen, 

Sanders, & Lentz, 2001).  

Een doorgaande lijn in het strategiegebruik bij begrijpend lezen zal ook recht moeten doen aan het 

schakelend lezen; een geïntegreerde verwerking van informatie uit tekst én beeld, dat bijdraagt aan een 

beter tekstbegrip en een positief effect heeft op de leerprestaties (Ebbekink, 2010), (Carney & Levin, 2002), 

(Mayer & Gallini, 1990), (Mayer R. , 1989). Een langere kijktijd op de afbeelding voorafgaand aan het lezen, 

draagt bij aan een hogere mate van tekstbegrip (Ebbekink, 2010).  

Basisschoolleerlingen moeten voorbereid worden op het frequent en doelgericht gebruiken van non-fictie 

teksten (Yildirim, Yildiz, & Ates, 2011). 

 

Technisch lezen 

Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling stelt binnen het technisch lezen vijf technieken 

centraal: her herkennen van lettercombinaties en spellingspatronen, het herkennen van lettergrepen in 

geschreven woorden, het herkennen van uniek letterpatronen van (leen)woorden en het gebruik maken 

van de betekenis en context van een woord (SLO - Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling).  
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In de groepen 7 en 8 van basisschool ‘De Rietkraag’  wordt er geen instructie meer gegeven op het technisch 

lezen (zie interviews strategiegebruik, bladzijde 15). De literatuur spreekt dit echter tegen. In de groepen 4 

tot en met 8 zal er instructie op het technisch lezen gegeven moeten worden. Naast instructie op 

woordniveau is er ook instructie op zins- en tekstniveau nodig (Onderwijsinspectie, 2006).  

De leerkrachten van de groepen 5 en 6 van basisschool ‘De Rietkraag’  geven aan dat de technisch 

leesmethode zoveel mogelijk dient aan te sluiten bij de spellingsmethode (zie interviews strategiegebruik, 

bladzijde 15).  

Zwakke technische lezers worden op basisschool ‘De Rietkraag’ drie keer per week twintig minuten 

ondersteund in het technisch lezen door extra leestijd en instructie te bieden. Het maken van leeskilometers 

wordt in groep 4 toegepast (zie tabel 3, bladzijde 15). De literatuur onderstreept deze begeleiding 

(Onderwijsinspectie, 2006).  Niveaulezen wordt als remediering in groep 4 van ‘De Rietkraag’  ingezet (zie 

tabel 3, bladzijde 15). Deze begeleiding wordt tegengesproken door de Onderwijsinspectie (2006), die stelt 

dat niveaulezen bij technisch lezen geen geschikte werkvorm blijkt te zijn.  

 

Woordenschat 

De leerkrachten van de groepen 5 tot en met 8 van basisschool ‘De Rietkraag’  geven aan dat woordenschat 

in de huidige methode voor begrijpend en technisch lezen beperkt wordt aangeboden. Woordenschat komt 

in de taalmethode wel nadrukkelijker naar voren (zie interviews woordenschat, bladzijde 15). De literatuur 

stelt, dat woordenschat een kritieke factor is in de bekwaamheid van het lezen en dat een gelimiteerde 

woordenschat een bepalende factor is bij moeilijkheden in het lezen (Kindle, 2010), (Yildirim, Yildiz, & Ates, 

2011), (Bonset & Hoogeveen, 2010). Hieruit kan opgemaakt worden, dat de methode voor het leesonderwijs 

expliciete aandacht zal moeten schenken aan woordenschatontwikkeling. 

Het lezen van non-fictie teksten wordt door de literatuur aangeraden. De meeste woorden worden geleerd, 

wanneer een tekst wordt gelezen om meer te leren over een onderwerp (Bonset & Hoogeveen, 2010), 

(Yildirim, Yildiz, & Ates, 2011). Daarnaast is het van groot belang, dat leerkrachten woordenschatdoelen 

opstellen voor de leerlingen (Kindle, 2010).  

Wanneer woordenschat geïnstrueerd wordt, zullen kinderen actief gewezen moeten worden op het 

herkennen van specifieke tekstaanwijzingen. Deze instructie blijkt het meest effectief te zijn (Bonset & 

Hoogeveen, 2010). Het geven van voorbeelden en het leggen van verbindingen is hierbij essentieel (Kindle, 

2010).  

De literatuur draagt twee instrumenten aan om de woordenschatontwikkeling bij kinderen te optimaliseren. 

Het hardop voorlezen is aanbevolen als oefening om de woordenschat te vergroten. Het promoot de 

mondelinge taalontwikkeling, begrip, bouwt voort op voorkennis en vergroot de woordenschat (Kindle, 

2010), (Goodson, Wolf, Bell, Turner, & Finney, 2011). Een tweede instrument is het Picture-Word Inductive 

Model, waarbij de ontwikkeling van het zien in woordenschat wordt benadrukt (Ehri, 1994). Uit onderzoek 

is gebleken dat het percentage woordherkenning middels het Picture-Word Inductive model steeg van 30% 

naar 90% (Loh, 2010).  

Beide instrumenten zullen nader bestudeerd moeten worden om het effect in de praktijk van basisschool 

‘De Rietkraag’ te kunnen voorspellen.  

 

Vloeiend lezen  

De leerkrachten van de groepen 4 tot en met 8 geven aan dat het vloeiend lezen in de huidige leesmethode 

geen prioriteit heeft. Een citaat van de leerkracht van groep 5 luidt: “We moeten leerlingen eerder bewust 

maken van het vloeiend lezen.” (zie interviews vloeiend lezen, bladzijde 16). Deze bewustwording kan 

volgens de literatuur gecreëerd worden door het herhaald, mondeling lezen met feedback. Dit is het 

krachtigste instrument ter verbetering van het vloeiend lezen (Huang, Nelson, & Nelson, 2008), (Lubbers-

van Uchelen, 2007), (Martinez, Roser, & Strecker, 2002). Expert op het gebied van herhaald lezen is Annelies 

Lubbers-Van Uchelen. Zij stelt dat het herhaald lezen het automatiseren van woordbeelden bevordert en 

zorgt voor een transfer naar het gewone lezen. Een woord zal minimaal zeven keer aangeboden moeten 

worden, wil het beklijven (zie ‘wat zeggen experts over het voorbereidend/aanvankelijk/voortgezet 

leesonderwijs in het basisonderwijs?, bladzijde 15 en 16).  



 

21 
 

Het Leestheater is een werkwijze, die het hardop, mondeling voorlezen vormgeeft. De leerkracht fungeert 

als rolmodel en feedback kan gearrangeerd worden door video of audio opnames (zie ‘wat zeggen experts 

over het voorbereidend/aanvankelijk/voortgezet leesonderwijs in het basisonderwijs?, bladzijde 17). 

Wanneer basisschool ‘De Rietkraag’ het Leestheater wil gaan inzetten, staat of valt dit met inhoudelijke 

kennis en het enthousiasme van de leerkrachten. 

 

 

Reflectie op conclusies 

Dit onderzoek heeft geleid tot een reeks aanbevelingen voor zowel het voortgezet lezen en het aanvankelijk 

lezen als het voortgezet lezen. Deze aanbevelingen zullen in het volgende hoofdstuk puntsgewijs opgesomd 

worden, waarna er geconcludeerd kan worden op welke wijze basisschool ‘De Rietkraag’ het leesonderwijs 

kan optimaliseren.  
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Innovatie/aanbevelingen 

Aanbevelingen 

Voorbereidend lezen 

 Gesproken en geschreven taal dienen altijd tegelijkertijd aangeboden te worden 

(Onderwijsinspectie, 2006). 

 Rijmen, auditieve discriminatie, klanken tot woorden samenvoegen, het sorteren van woorden, 

het isoleren van klanken in woorden, het tellen van fonemen, gesproken woorden in klanken 

verdelen en het onderscheiden van klanken in woorden zijn goede activiteiten ter bevordering 

van de taalontwikkeling (Vernooy, Elk kind een lezer, 2002). 

 Basisschool ‘De Rietkraag’  zal een hulpmiddel moeten krijgen om vast te stellen of kinderen de 

doelen vanuit het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling (SLO) hebben gehaald. 

 Het protocol Leesproblemen van het expertisecentrum Nederlands is een goed protocol voor de 

signalering van taalzwakke leerlingen (Onderwijsinspectie, 2006).  

 Het K-PAVE programma waarbij het herhaald, hardop, interactief voorlezen met een expliciete 

woordenschatinstructie en frequente volwassen-kind gesprekken centraal staan, kan helpen om 

de taal- een leesontwikkeling bij jonge kinderen te stimuleren (Goodson, Wolf, Bell, Turner, & 

Finney, 2011). 

Aanvankelijk lezen 

 Het interactief voorlezen simuleert het begrijpend luisterproces en de woordenschatontwikkeling 

bij kinderen in het aanvankelijk leesproces (Essers, Kleijnen, Smeets, Smits, Vermeulen, & 

Vernooy, 2003). 

 Kinderen dienen toegang te hebben tot een breed scala aan interessante boeken, teksten en 

genres (Vernooy, Elk Kind een Lezer, 2002). 

 Zwakke lezers lezen zo lang mogelijk met de groep mee, waarbij ze extra instructie en oefening 

krijgen aangeboden (Onderwijsinspectie, 2006). 

 De leesondersteuning richt zich op klanksynthese, auditief isoleren en woordanalyse, visuele 

deelprocessen en het letterproces (Sas & Wieringa, 1998). 

Voortgezet lezen  

Begrijpend lezen en tekstbegrip 

 Gezien het feit dat leerkrachten op basisschool ‘De Rietkraag’  behoefte hebben aan een 

doorgaande lijn in het strategiegebruik bij begrijpend lezen én de huidige methode voor 

begrijpend lezen volgens de leerkrachten onvoldoende aandacht besteedt aan woordenschat en 

vloeiend lezen, raadt dit onderzoek aan om een nieuwe methode voor begrijpend lezen aan te 

schaffen. 

 Een nieuwe methode voor begrijpend lezen moet tegemoetkomen aan het begrijpen van 

tekststructuren, het herkennen van coherentierelaties en signaalwoorden en het aanboren van 

voorkennis (Bos-Aanen, Sanders, & Lentz, 2001). Daarnaast moet er aandacht zijn voor 

schakelend lezen: een geïntegreerde verwerking van informatie uit tekst en beeld (Ebbekink, 

2010), (Carney & Levin, 2002), (Mayer & Gallini, 1990), (Mayer R. , 1989).  

Een nieuwe begrijpend leesmethode zal veel non-fictieteksten moeten bevatten (Yildirim, Yildiz, 

& Ates, 2011) 
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Technisch lezen 

 Technisch lezen zal geïnstrueerd moeten worden in de groepen 4 tot en met 8. Aangezien de 

huidige technisch leesmethode stopt in groep 6, zal ook deze methode vervangen moeten worden. 

Er zal niet alleen instructie op woordniveau gegeven moeten worden, maar ook instructie op zins- 

en tekstniveau (Onderwijsinspectie, 2006).  

 Leerkrachten van basisschool ‘De Rietkraag’ willen graag dat de technisch leesmethode aansluit 

op de huidige spellingsmethode. 

 Zwakke technische lezers krijgen drie keer per week twintig minuten extra leesbegeleiding. 

 Het maken van leeskilometers werkt wel; niveaulezen werkt niet (Onderwijsinspectie, 2006).  

Woordenschat 

 Basisschool ‘De Rietkraag’ zal concrete woordenschatdoelen moeten opstellen voor haar 

leerlingen. 

 Het hardop voorlezen promoot de mondelinge taalontwikkeling, begrip, bouwt voort op 

voorkennis en vergroot de woordenschat (Kindle, 2010), (Goodson, Wolf, Bell, Turner, & Finney, 

2011). 

 Het Picture-Word Inductive Model kan ingezet worden ter bevordering van de woordherkenning 

(Loh, 2010). 

 Het geven van voorbeelden en het leggen van verbindingen is belangrijk bij de instructie op 

woordenschat (Kindle, 2010). 

Vloeiend lezen 

 Her herhaald, mondeling lezen met feedback is het krachtigste instrument ter bevordering van 

het vloeiend lezen (Huang, Nelson, & Nelson, 2008), (Lubbers-van Uchelen, 2007), (Martinez, 

Roser, & Strecker, 2002). Het Leestheater kan een goede werkvorm zijn (Martinez, Roser, & 

Strecker, 2002). 

 

Verantwoording keuzes 

Dit onderzoek heeft aanbevelingen gedaan om het leesonderwijs op basisschool ‘De Rietkraag’  te 

optimaliseren. De rode draad, die door alle fasen van het leesonderwijs op de basisschool lijkt te lopen, is 

het hardop, herhaald en interactief lezen met kinderen. In het voorbereidend en aanvankelijk leesproces 

wordt het interactief voorlezen door de leerkracht gedaan, waarbij interactie met kinderen essentieel is. In 

het voortgezet leesonderwijs leren kinderen zelf herhaald, hardop voor te lezen en leren zij van feedback.  

Het herhaald, hardop en interactief (voor)lezen bevordert de woordenschatontwikkeling, de 

taalontwikkeling, het begrip en het vloeiend lezen. Hier ligt dus een prachtige kans om het bestaande, 

methode gebonden leesonderwijs op basisschool ‘De Rietkraag’  te verrijken en te optimaliseren. In het 

vervolg kan het personeel van ‘De Rietkraag’ een bezoek brengen aan een good-practice school  op het 

gebied van het herhaald, hardop en interactief voorlezen.  

 

Borging 

Dit leesonderzoek vraagt om verdere verdieping. De aanbevelingen uit dit onderzoek zullen vertaald 

moeten worden naar de praktijk. De eerste stap, naar de wens van de opdrachtgever, is het oriënteren op 

nieuwe methodes voor begrijpend en technisch lezen. De aanbevelingen op bladzijde 22 en 23 zullen in 

ogenschouw genomen moeten worden. 

Het komende schooljaar zal basisschool ‘De Rietkraag’ moeten bepalen welke aanbevelingen uit dit 

onderzoek ingebed gaan worden in het huidige leesonderwijs. Deze aanbevelingen verdienen verder 

onderzoek en uitwerking. 
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