
SLEUTELS VOOR EFFECTIEF 
BEGRIJPEND LEZEN

Lerend netwerk Kleine Kinderen, Grote Kansen, 12/11/2019



Opbouw

• Opzet: uitleg onderzoek + nadruk op doelgroep van dit lerend 
netwerk

• Aanleiding onderzoek

• 3 onderzoeksvragen
• Complexiteit begrijpend leesproces?

• Welke leesdidactiek?

• Leesprofielen?
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Aanleiding en alarmbel

• PIRLS 2016 en Peilingen Nederlands 2018

Terechte algemene bezorgdheid
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“Nog nooit kregen mensen zoveel informatie over 

zich heen. Veel van die informatie – vooral die op 

het internet – is echter ongecensureerd en 

ongecontroleerd. Vaak gaat het niet om objectieve 

feiten, maar om subjectieve, ongenuanceerde 

meningen. Dat betekent dat we allemaal vaardige 

informatieverwerkers moeten worden die een 

actieve rol opnemen in het vinden, selecteren, 

organiseren, evalueren en doelgericht gebruiken 

van informatie. Informatie hebben is niet het punt: 

het gaat erom wat je ermee doet.”

(Van den Branden, 2015)



Fasen in het onderzoek





Centrale onderzoeksvragen

1. Welke inzichten biedt onderzoek in de manier waarop kinderen leren
begrijpend lezen? Met welke specifieke elementen moet rekening
gehouden worden bij het begrijpend-leesproces?

2. Wat zijn de kenmerken van effectieve didactische aanpakken op klas- en
schoolniveau, in het licht van de bovenstaande onderzoeksresultaten en
in het licht van recente maatschappelijke ontwikkelingen (bv.
digitalisering)? Hoe ziet een krachtige leesdidactiek voor de 21ste eeuw
er uit?

3. In welke mate geeft het onderzoek aan dat er verschillende profielen van
leerlingen op het vlak van (leren) begrijpend lezen onderscheiden
moeten worden? In welke mate moet een vernieuwende of meer
gedifferentieerde didactiek voor die verschillende leerlingen ontwikkeld
en geïmplementeerd worden?
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Begrijpend lezen: een complex proces
“Bezorgd haastte Sophia zich naar haar auto, ze vreesde dat de bank al gesloten 

zou zijn.”

• Woorden decoderen (auditieve analyse, grafeem-foneemkoppeling)

• Minder vertrouwde woorden (bv. Sophia) herkennen

• Meer complexe woordvormen analyseren (bv. bezorgd)

• Betekenis toekennen aan de woorden (bv. bank)

• Linguïstische kennis (bv. ‘haastte’ is v.t. van haasten, ‘ze’ verwijst naar Sophia)

• Verbanden leggen 

• (voor)kennis van de wereld: tijdens het lezen stellen we mogelijke scenario’s op: 
Waarom was Sophia bezorgd? Waarom moest ze zich haasten?

• Werkgeheugen 



Begrijpend lezen: een complex proces

Bij het lezen van teksten:

• ~talige vaardigheden

• ~(voor)kennis van de wereld

• ~tekst

• ~woordenschat

• ~wat doe je met de tekst

• ~context waarin gelezen wordt



Begrijpend lezen: een complex proces

Bij het lezen van teksten:

• ~talige vaardigheden

• ~(voor)kennis van de wereld

• ~zinsbouw

• ~woordenschat

• ~wat doe je met de tekst

• ~context waarin gelezen wordt

LEZER

TEKST

ACTIVITEIT

SOCIO-CULTURELE CONTEXT



Begrijpend lezen: een complex proces
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De lezer

• Talige vaardigheden

• Uniek individu: bv. anderstalige leerling, 
sterke lezer, zwakkere lezer etc.

• Leesmotivatie



De tekst

• Complexiteit van de tekst: zinsbouw, woordenschat, lengte, …

• Genre en tekststructuur

• Presentatiewijze: digitaal of papier?



De activiteit

• Mentale processen

• Actieve processen: lezer probeert actief 
met teksten in interactie te gaan en er 
betekenis aan toe te kennen: herhaling, 
veelvuldig actief aan de slag gaan met 
een tekst en begeleide interactie 

~professionele ondersteuning

• Leesdoel



De socio-culturele context

• Individueel of in groep?

• Onder begeleiding van een leraar, 
een zorgleraar, een andere leerling?

• Tijdens de les? In het kader van een 
sportactiviteit?

• In de bibliotheek? Op schoot bij papa of 
mama?

• Wat is het leesdoel?

• Belang van de thuiscontext 

(cf. specifieke reviews)



Thuiscontext

• kwantiteit en kwaliteit van geletterdheidsactiviteiten thuis: positieve 
invloed op verschillende geletterdheidsvaardigheden 

• samen lezen met ouders en stimuleren van geletterdheid thuis: 
belangrijke voorspeller van schoolprestaties in het algemeen
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Begrijpend lezen stimuleren

• Inspelen op: 
• lezer

• tekst 

• activiteit

• socio-culturele context



Centrale onderzoeksvragen

1. Welke inzichten biedt onderzoek in de manier waarop kinderen leren
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schoolniveau, in het licht van de bovenstaande onderzoeksresultaten en
in het licht van recente maatschappelijke ontwikkelingen (bv.
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er uit?

3. In welke mate geeft het onderzoek aan dat er verschillende profielen van
leerlingen op het vlak van (leren) begrijpend lezen onderscheiden
moeten worden? In welke mate moet een vernieuwende of meer
gedifferentieerde didactiek voor die verschillende leerlingen ontwikkeld
en geïmplementeerd worden?



Sleutels voor een effectieve didactiek







Effectieve leesstrategie-instructie
• Leerlingen “ontdekken” NIET allemaal zelf het 

belang van mentale én actieve processen en 
leesstrategieën  leesstrategie-instructie = 
procesgerichte didactiek

• Versus louter productgerichte didactiek



Effectieve leesstrategie-instructie

• Stimuleren leesstrategieën vrij frequent gerapporteerd (cf. peilingen)

• Verschillen in de mate waarin strategieën wel/niet worden 
gestimuleerd



Effectieve leesstrategie-instructie





Effectieve leesstrategie-instructie

Wat we weten op basis van leesstrategie-onderzoek:

• Niet “mechanisch”!

“Given that research substantiates the effectiveness of explicit teaching and
careful scaffolding, the temptation is to package those research findings into
highly prescriptive instructional programs and require teachers to follow 
them. […] 

There are too many variations in texts, situations, and students to script 
instruction. Instead, what is required is a teacher who makes the differential
and responsive judgements.” (Duffy & Israel, 2009). 



Effectieve leesstrategie-instructie
Wat we weten op basis van leesstrategie-onderzoek:

• Systematisch en op lange termijn! 

• “Scaffolding becomes a technique that stretches over time” (Duffy & 
Istrael, 2009).
“True self-regulation is the product of years of 
literacy experiences.” (Brown et al., 1996)

“Bringing school-wide coherence to comprehension 

instruction” (Raphael et al., 2009) 





Naar een schoolbreed leesbeleid
• Gezamenlijke beginsituatieanalyse: Waar staan we? 

• Gezamenlijk doelen bepalen: Waar willen we naartoe?

• Gezamenlijk een visie ontwerpen: Hoe gaan we daar geraken? 

• Gezamenlijk acties plannen en uitvoeren: DOEN!

• Gezamenlijk effecten evalueren: Wat levert het op? 



Transfer

Ook buitenschools!
• Samenwerking met openbare bibliotheek

• Samenwerking met kinderopvang, crèches, speelpleinen…

• Voorlezen thuis stimuleren

• Iedereen Leest!

• Maak gebruik van moderne media (bv. Boekenzoeker)

• …







• Voorkennis van de leerlingen mobiliseren (+ relevante
woordenschat)

• Interessante vragen en leesdoel identificeren

• Leerlingen motiveren om de tekst te willen begrijpen

• Actieve, mentale processen modelleren, scaffolden, aanzwengelen

• Nabespreking leesbegrip en –proces

• Terugkoppelen naar de voorkennis, de vooropgestelde vragen en
het leesdoel

Interactie volwassene - leerlingen



Interactie tussen leerlingen

Bevordert strategiegebruik én leesbegrip

Waarom? 

Interactiepatroon “vraag leraar – antwoord leerling 
– evaluatie/beoordeling leraar”  passief vertrouwen 
op oordeel leerkracht  actieve rol nodig





Leesmotivatie

“De recente PIRLS-resultaten volgen de negatieve trend: terwijl in 
2006 9% van de Vlaamse 10-jarigen nooit of bijna nooit lazen tijdens 
hun vrije tijd, steeg dat percentage in 2016 naar 17% (Tielemans e.a., 
2017). In 2006 las nog 48 procent van de leerlingen dagelijks voor 
zijn plezier buiten de schooluren, in 2016 was dat gedaald naar 36 
procent. Tielemans e.a. (2019) weerhouden dit als een van de 
weinige hypothesen (naast het dalend aantal uren dat aan begrijpend 
lezen op school wordt gespendeerd) die de daling van de PIRLS-
resultaten kunnen verklaren.”



Zie ook peilingsresultaten



Motivatietypes volgens de Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste, Sierens, Soenens, & Lens, 2007) 
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(Zelfdeterminatietheorie volgens Deci & Ryan, 2000) 

• Identificeren van 

interesses

• Voeden van interesses

• Opbouwen van 

nieuwe interesses 

• Veilige leeromgeving 

• Goede klassfeer

• Kwaliteitsvolle 

interacties 

• Uitdagende maar 

gepaste moeilijkheid

• Differentiëren

• Constructieve feedback

• Voldoende 

ondersteuning 

Hoe autonome (lees)motivatie bevorderen?



Belang van leerkrachtgedrag

“Reading motivation research indicates that teachers can play a 
critical role in persistently stimulating their students’ intrinsic reading 
motivation (e.g., Gambrell, 1996; Guthrie, 2008; Guthrie, McRae, & 
Klauda, 2007; Santa et al., 2000)”

MAAR?? Zijn al onze leraren:

• vaardige, bevlogen lezers?

• vaardig in het aanbieden van effectief interactief en strategisch 
leesonderwijs?

• ambassadeurs van leesplezier?



Vertaling naar de praktijk: DENK!
• Leerlingen lezen uitdagende fictie- en non-fictieteksten rond een

bepaald (W.O-) thema

• Ze bouwen geïntegreerd aan kennis, vaardigheden en attitudes 
rond thema én begrijpend lezen

• Ondersteuning (ook op vlak van technisch lezen) voor leerlingen
die het nodig hebben





Centrale onderzoeksvragen
1. Welke inzichten biedt onderzoek in de manier waarop kinderen leren 

begrijpend lezen? Met welke specifieke elementen moet rekening 
gehouden worden bij het begrijpend-leesproces?

2. Wat zijn de kenmerken van effectieve didactische aanpakken op klas-
en schoolniveau, in het licht van de bovenstaande 
onderzoeksresultaten en in het licht van recente maatschappelijke 
ontwikkelingen (bv. digitalisering)? Hoe ziet een krachtige leesdidactiek 
voor de 21ste eeuw er uit?

3. In welke mate geeft het onderzoek aan dat er verschillende profielen 
van leerlingen op het vlak van (leren) begrijpend lezen onderscheiden 
moeten worden? In welke mate moet een vernieuwende of meer 
gedifferentieerde didactiek voor die verschillende leerlingen ontwikkeld 
en geïmplementeerd worden?



Lezersprofielen
Leesvaardigheid

1. Gemiddelde lezers

2. Leesmoeilijkheden of zwak-presterende lezers

3. Lezers met gediagnosticeerde lees- of leerproblemen 

Achtergrondkenmerken

4. Lezers met een andere thuistaal dan de instructietaal 

5. Lezers met een lage socio-economische status (SES)

Leeftijd

6. Beginnende versus gevorderde lezers 



Lezersprofielen

• Belang sleutels

• Cf. response-to-intervention (RTI)-model
• Laag 1: kwalitatief hoogstaande instructie volledige klasgroep

• Laag 2: intensievere instructie (tijd/dosering/groepsgrootte)

• Laag 3: 1 op 1 coaching

• Specifieke accenten per sleutel
• Bv. woordenschatinstructie voor meertalige leerlingen



Lezersprofiel kwetsbare kinderen

• Interventies met leesactiviteiten waarbij ouders hun kinderen begeleiden of stimuleren 
in hun leesontwikkeling: grotere effecten op het leesproces dan wanneer ouders enkel 
luisteren naar het hardop lezen door het kind om technisch lezen in te oefenen

• Interactief voorlezen in de thuiscontext

• ‘Summer reading’

• Lezen voor het plezier in vrije tijd:     woordenschat, begrijpend lees-vaardigheid, 
technische leesvaardigheden en spellingsvaardigheden (cf. leesmotivatie)

• Schoolteams: bevorderen buitenschools lezen

• Moedertaal

• Aandacht woordenschat

• Oefeningen woordenschat (synoniemen, antoniemen, …) 
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Lezersprofielen

• Verschillende lezersprofielen

• Toch: geen andere didactische aanpak noodzakelijk

• Geïntegreerd en simultaan inzetten op de 5 sleutels: van belang 
voor alle lezersprofielen, en zeker voor de zwakkere profielen

• Wel: eventueel aanpassing aan instructie wat betreft tijd, dosering 
en groepsgrootte en inschakelen van hulpmiddelen (bv. 
voorleessoftware bij technisch zwakkere lezers)
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Transfer naar lager onderwijs?

• Hoe?

• Wat werkt?

• Welke noden zijn er?

• Post-its ‘wanted wall’
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Nog vragen?

Centrum voor Taal en Onderwijs - KU Leuven

Blijde Inkomststraat 7 bus 3319

3000 Leuven

www.cteno.be

Saartje Gobyn

saartje.gobyn@kuleuven.be
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http://www.cteno.be/
mailto:saartje.gobyn@kuleuven.be

