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Vooraf

- Binnen welke context functioneren we?

- Wat kunnen we betekenen voor de 
leesontwikkeling van risicolezers?  Wat is mogelijk 
en haalbaar?

- Er zijn geen ‘single’ oplossingen.



HET BELANG VAN LEZEN
De toekomst van kinderen hangt sterk af van hun leesvaardigheid.

De belangrijkste 21-ste eeuwse vaardigheid!

Reid Lyon (2006)

Goed leren lezen is een 
mensenrecht!

Catherine Snow (2014)

Alle initiatieven die een school 
onderneemt, zijn minder 
belangrijk dan kinderen leren 
lezen!

Robert Slavin (2011): No more excuses: We can get all children reading



WAT MOET VOLGENS DE 
WETENSCHAP VOORAL ‘HOT’ ZIJN?

Twee zaken: 

• Beginnende geletterdheid: zowel ‘hot’ als belangrijk (ILA 2017 en 2018);

• Opleiden en professionaliseren van leerkrachten op het gebied van lezen 
is buitengewoon belangrijk. De leerkracht is belangrijker dan de methode!

Het is wijd en zijd geaccepteerd, dat de schoolse periode tot en met groep 5 
het belangrijkst is voor het leren lezen en schrijven in een alfabetische taal 
(zie Teale e.a. 2013).

Kortom: de betekenis van beginnend lezen moet niet worden onderschat.



Veel wetenschappelijk bewijs 
(Roberts 2011)
De fundamenten voor sterk lezen en schrijven worden 
voorschools gelegd.

Kinderen die voorschools een hoog niveau van geletterde 
vaardigheden en taalcompetenties hebben, zijn later 
betere lezers.

Belangrijke grondslagen voor het toekomstig leren lezen 
zijn:
- Fonologisch bewustzijn
- Mondeling taalgebruik
- Letterkennis



LEESPROBLEMATIEK VAN HET 
NEDERLANDSE ONDERWIJS

- We hebben ongeveer 12% dyslectische leerlingen (zie o.a. Van der 
Leij 2018);

- Volgens PISA (2016) is bijna 18% van de 15-jarigen laaggeletterd;

- Jolles e.a. (2014). Veel leerlingen in de brugklas vinden zich geen 
competente lezer;

- Afnemende leesvaardigheid in de afgelopen decennia (Inspectie 
van onderwijs 2018);

- Nederland is koploper op het gebied van ontlezing in Europa (NRC 
21 september 2013); 

- De problematiek van het doorkleuteren (Marreveld 2018);

- Nederlandse leerlingen behoren bij de meest gedemotiveerde 
lezers in de wereld; Nederlandse kinderen zijn geen gemotiveerde 
lezers; bijna 50% van de kinderen leest thuis nooit (PISA 2009; 
2012).



FUNDAMENTEEL EN STREEFNIVEAU
(Inspectie van onderwijs 2018)



De rol van leesmotivatie. Waarom is 
leesmotivatie belangrijk?

Er is wetenschappelijke consensus dat gemotiveerde 
lezers veel betere lezers zijn.

Gemotiveerde lezers verwerven een grotere 
woordenschat en zijn daardoor beter begrijpende 
lezers.

Kortom: leesmotivatie draagt in belangrijke mate bij 
aan de leesresultaten en het schoolsucces van 
leerlingen (Guthrie e.a. 2016)



Nederlands onderzoek over 
leesmotivatie (Van Tuijl & Gijsel, 2015)

• Afname leesplezier in de bovenbouw;

• Bovenbouw: toename van vermijdingsgedrag

Uitdaging voor leerkrachten/docenten: leerlingen 
gemotiveerd aan het lezen houden!

Dit beeld komt overeen met veel 
internationaal onderzoek (Wigfield, 2016)



HOE MOETEN WE DIE PRAKTIJK VAN 
DEMOTIVATIE VERKLAREN? 
Een combinatie van factoren

• In de praktijk is demotivatie meestal niet aan een ‘factor’ toe te schrijven.

• Demotivatie kan worden toegeschreven aan:

- een onvoldoende leesvaardigheid, toegespitst op slecht technisch lezen 
en het beschikken over een onvoldoende woordenschat. (Mattheüseffect, 
Stanovich 1986). Deze kinderen maken geen leeskilometers!

- aversie tegen ‘strategisch‘ begrijpend leesonderwijs.

- onvoldoende beklemtoning lezen als belangrijke functionele vaardigheid. 
Alle lezen moet leuk zijn!

- onvoldoende aandacht om na groep 6 de leesvaardigheid te 
onderhouden en verder te verbeteren. Gevolg: terugval.

- leerlingen hebben te weinig inbreng bij de keuze van teksten en boeken 
die ze moeten lezen. 

- de teksten in veel methoden zijn dikwijls te moeilijk of slecht waardoor 
leerlingen afhaken (Reutzel 2008, Van Silfhout 2014). 

- de problematiek van het literaire kinderboek (Woltz 2015).



Demotivatie begint al vroeg

De literatuur toont, dat ongemotiveerde zwakke 
lezers reeds aan het begin van de schoolloopbaan 
achter zijn op hun klasgenoten en achter zullen 
blijven als er geen succesvolle interventies in het 
begin van het onderwijs plaatsvinden (Hedges & 
Gable, 2014).



Kortom: twee zorgelijke aandachtspunten

• 15-25% van de leerlingen is een zeer zwakke 
lezer

• de demotivatie voor lezen (begint al vroeg).

Noodzakelijk dat beide 

gebieden aangepakt 

worden.



II. WAT MAAKT VAN KINDEREN 
EEN GOEDE LEZER?

• Een goede leesstart

• Een goede aanpak/methode

• Een deskundige leerkracht

• Voldoende tijd

• Motivatie

• Een combinatie van de genoemde zaken.

Het ontbreken of niet goed aanwezig zijn van een of meer factoren heeft 
negatieve effecten.



Hoe word je een goede begrijpende lezer? 
Van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen

woordenschat

fonemisch

bewustzijn

decoderen

begrijpend

luisteren

zinsopbouw, 

praten

vloeiend

lezen

Begrijpend

lezen

Begrijpend lezen is een zaak van groep 1 – 8

Eén of meer van die factoren in onvoldoende mate aanwezig: 

problemen in de leesontwikkeling



Welke factoren beïnvloeden de 

leesresultaten (Guthrie, 2002)
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III. HET VERBETEREN VAN DE 
LEESVAARDIGHEID VRAAGT OM EEN 
FUNDAMENTELE ANDERE HOUDING

• We moeten niet zeggen “Wat is er verkeerd
met de leerlingen of hun achtergrond?” maar 
ons afvragen “Hoe komt het dat de leerlingen
niet goed leren lezen?” 

• Bij het analyseren van de problemen van de 
leerlingen moet onze eerste vraag zijn:

“Wat ontbreekt er aan de methoden, 
aanpakken of de instructie waardoor het 
kind niet leert?”



WAT IS EFFECTIEF VOOR 
RISICOLEZERS?
• Streven naar preventie van leesproblemen door 

kwalitatief sterk leesonderwijs: voorkomen is beter 
dan genezen;

• Als er leesproblemen optreden: snelle en 
intensieve doelgerichte hulp waar vaart in zit 
(interventies).

Onderzoek toont: preventie is effectiever dan remediëren.
De meeste leesproblemen? Problemen met technisch lezen.



INTERVENTIES EN HET ONTSTAAN VAN 
EEN ANDERE KIJK OP

RISICOLEZERS

Wat we dachten: kinderen met leesproblemen vereisen heel andere instructie 

(bijvoorbeeld aandacht voor hun ‘leerstijl’, visuele training, inzetten 

orthotheekprogramma’s, een lager tempo, lezen op instructieniveau etc.).

Wat we nu weten: kinderen met leesproblemen zijn succesvoller wanneer ze 

goede instructie krijgen met betrekking tot de leesvaardigheden die alle 

leerlingen moeten verwerven. Dit kan door:

- vroegtijdig signaleren

- meer tijd voor instructie;

- zorgvuldig opgebouwde instructie;

- meer coaching en (begeleide in)oefening (zie Therrien 2004);

- meer expliciete directe instructie (instructie met veel voorbeelden);

- meer zorgvuldig volgen van de leesontwikkeling (data) en op basis 

daarvan de instructie en het programma aanpassen. 



HET BELANG VAN HERHAALD LEZEN.

Een meta-analyse van Therrien (2004) toont 

dat herhaald lezen een evidence based

strategie is voor zowel vlot en vloeiend lezen 

als voor begrijpend lezen. Kinderen met 

leesproblemen profiteren daarvan. Het effect 

voor vlot lezen is groter (d.83) dan voor 

begrijpend lezen (d.67).

Illustratie



Wanneer het een leerling niet 

lukt…

… en aanwijzingen niet werken:

• Re-teaching

• Modelen

• Hardop denken

• Oefenen en herhalen

• Meer tijd!



Maar: willen zwakke lezers een 
betere lezer worden? McCray, 
Vaughn & La Vonne (2011)
Uit interviews met zwakke lezers blijkt, dat ze in 
sterke mate geïnteresseerd zijn in het worden van 
een betere lezer.

Dit constateerden Vernooy e.a. (2007) in het LISBO-
project en in een VMBO-project. Ze willen wel snel 
resultaat zien.



IV. BELANGRIJKE 
AANDACHTSGEBIEDEN OM ZWAKKE 
LEZERS TE VOORKOMEN



Vooraf: Hoe kunnen we de 
leesmotivatie verbeteren?
• Begin vroeg: lees veel voor en ondersteun ouders bij 

het voorlezen;

• Breng vroeg kennis over geschreven taal bij; 

• Zorg dat alle kinderen vlot en vloeiend kunnen lezen; 
technisch lezen is intelligentieloos;

• Laat kinderen lezen over onderwerpen waarover ze 
voorkennis hebben en geïnteresseerd in zijn;

• Laat ze samen lezen en samen opdrachten maken;

• Laat kinderen dagelijks stillezen uit boeken die ze zelf 
mogen kiezen en begrijpen.



1. Aandacht voor voorschoolse 
taalvaardigheid (Campbell Collaboration (2017)

• Onderzoek naar voorschoolse 

voorspellers

• Onderzoek besloeg de periode 1986 –

2016

Bevinding: de voorschoolse 

taalvaardigheid is een voorspeller van 

het latere begrijpend lezen!

Harvard University e.a. (2018): praten met kinderen is 
belangrijker voor de taal- en leesontwikkeling dan tegen hen 
praten.



Paul van den Broek (2010) en 

het jonge kind
• Met het ontwikkelen van begripsvaardigheden 

kun je niet vroeg genoeg beginnen, blijkt uit 
onderzoek van Van den Broek en zijn team 
(2009).

• Kinderen die op vierjarige leeftijd hoog scoren 
op begripsvaardigheden, zijn op latere leeftijd 
beter in begrijpend lezen. 



2. HET BELANG VAN WOORDENSCHAT. WAT ZEGT 
LEESONDERZOEK? (BLACHOWICZ E.A. 2006)

• Woordenschat/voorkennis is cruciaal voor 

schoolsucces

• Is één van de belangrijke voorspellers van 

begrijpend lezen

• De aanwezige woordenschat hangt nauw 

samen met sociaal milieu

• Woordenschat beïnvloedt ook het 

technisch lezen, spelling, praten en 

schrijven



Doe veel aan woordenschat en 

lees in de onderbouw veel voor
Doet voorlezen ertoe? (Mol & Bus 2011)



Onderzoek peuters & kleuters 
(Mol & Bus 2011)
In een cohort van 100.000 jonge kinderen…

zitten 34.000 kinderen met een

achterstand in leesvoorwaarden,

omdat ze NIET zijn voorgelezen.



Gebruik ook digitale 
prentenboeken (Verhallen 2010)

• Probleem: kinderen met een beperkte 

woordenschat haken bij voorlezen 

dikwijls af;

• Vooral bewegende digitale prentenboeken houden 
kinderen beter bij het verhaal. Ook tijdens derde of 
vierde herhaling;

• Door herhaling leren kinderen verhalen begrijpen en 
nieuwe woorden.

• Zet dit medium vooral bij kinderen met beperkte 
woordenschat in.



3. Het belang van vroegtijdig signaleren 
Uitgangspunt: hoe eerder, hoe beter.

Probleem

Preventie bij kleuters:

- Kinderen met spraak-
/taalproblemen

- Kinderen met 
gehoorproblemen

- Kinderen met beperkte 
woordenschat

- Kinderen die geen letters 
kennen

Aanpak

• Model goed taalgebruik

• Fonemisch bewustzijn

• Steeds aandacht voor 
hebben

• Veel voorlezen

• Leuke manier bijbrengen

BOUW: 65% afname zwakke lezers



4. Draag uit: Iedereen kan leren lezen!
Wat doet er volgens de Inspectie van onderwijs 

(2007) bij lezen wel of niet toe?

Niet: etniciteit, milieu, cultuur of schoolgrootte

Wel: goede programma’s/methoden, voldoende tijd voor 
lezen en instructie van hoge kwaliteit.
Extra leestijd en instructietijd voor zwakke lezers 
bieden. 
Leestechniek, leesplezier en leesbegrip combineren

En: een sterk schoolmanagement en eensgezindheid van 
opvattingen binnen het team



5. Vrij lezen/stillezen
Laat kinderen veel lezen

“Recent vonden we, dat de omvang van het lezen
van leerlingen in de school één van de belangrijkste
verschillen in ervaringen was in meer of minder 
effectieve klassen.” (Allington, 2003)

Stilleesbeleid: een must! Maar:

bij het stillezen horen ook informa-

tieve boeken.



6. Het versterken van de 
leesmotivatie. 
Factoren die de leesmotivatie 
beïnvloeden
• Leerling factoren: competentie (vloeiend lezen) en 

interesse;

• De waarden, opvattingen en gedragingen van 
omgevingsfactoren, zoals:

- Thuismilieu

- Leeftijdgenoten

- Leraren

Eén of meer van die factoren kunnen de leesmotivatie beïnvloeden.



Vier effectieve praktijken 
(Reutzel 2008)

Motivationele praktijken     Effectgrootte

- de inhoudelijke doelen voor lezen     .87

- inbreng leerling bij het kiezen van de tekst 1.20

- het gebruik maken van een interessante ‘instructietekst’ 1.64

- samenwerken tijdens het lezen 0.48

Universiteit van Utrecht: de teksten moeten kwalitatief goed zijn.



Versterken betrokkenheid 
risicolezers
Vijf principes om betrokkenheid bij zwakke lezers te 
creëren (Guthrie, 2014):

- Laat leerlingen samenlezen

- Bied keuzes voor lezen

- Laat hen het belang van lezen inzien

- Koppel teksten aan de leesvaardigheid

- Stel hen in staat veel te lezen



Motiverende tips  voor jongens 
(Shanahan 2009)
- Keuze: geef jongens keuzevrijheid in het kiezen van 

boeken. 

- Controle: geef de jongens zelf verantwoordelijkheid.

- Competent zijn: leer jongens goed lezen.

- Uitdaging: leg de lat hoog! 

- Samenwerking: laat jongens samen lezen.

- Indentificatie: geef jongens de mogelijkheid om een 
eigen identiteit te vormen. 

- Consequenties: Geef de noodzaak van lezen aan!



7. Stimuleer lezen in de vrije tijd 
(Mol en Bus 2011)

Uit wetenschappelijk onderzoek tot nu toe blijkt: 
Vrijetijdslezen = drijvende kracht achter 
geletterdheid en taalvaardigheid

Een steeds groter percentage van het verschil in 
woordenschat is te herleiden tot vrijetijdslezen



Leesniveau Aantal minuten per dag 
thuis lezen

90th

50th

10th

37 min.

11 min.

1 min.

In één jaar lezen de 
beste lezers 2.25 
miljoen meer woorden
dan de zwakke lezers

Trelease from Anderson, et al, “Growth in Reading and How Children Spend Their Time 
Outside of School.”  Reading Research Quarterly, Summer 1988.

Kijk wat er gebeurt als kinderen thuis
lezen!



8. ZORG VOOR GOEDE TEKSTEN.
Kendeou, Van den Broek, Helder en Karlson (2014)

Tekstdelen die sterk met elkaar verbonden 

zijn, faciliteren het onthouden en oproepen 

van informatie, zelfs bij kinderen met 

leesproblemen.



Bruikbare publicaties 

(groep 5 - 8)



9. Betrek ouders bij de 
leesmotivatie
• Ouders/thuisomgeving zijn van cruciaal belang om liefde voor 

lezen bij te brengen. Van den Berg (2015): voorlezen vanaf 8e

maand is een stimulans voor de taalontwikkeling;

• Ouderlijke betrokkenheid bij de leesontwikkeling is krachtiger dan 
milieu, gezinsgrootte en opleiding (Flouri & Buchanan 2004).

• Ouderlijke betrokkenheid heeft een positieve invloed op het leren 
lezen van het kind. Een effectgrootte van .68 en dat is een redelijk 
groot effect (Sénéchal, 2006).

• Des te eerder de ouderlijke betrokkenheid begint, des te sterker 
het effect ervan is. (Keith & Lichtman (1994, Smerekar e.a. (2001) 
en Cotton & Wikelund (2004).

Kortom:

• Spreek met ouders over het belang van thuis lezen

• Helpt ouders met effectief voorlezen en hun kind helpen als deze 
leesproblemen heeft (tutoren)

• Spreek met ouders over interessante boeken voor hun kinderen.



OECD (november 2011)

Onderzoek in 14 landen toont:

Kinderen die veel tijdens het leren lezen lazen met 
hun ouders, profiteerden daar op 15 jarige leeftijd 
zelfs nog van.

Deze kinderen hadden op 15 jarige leeftijd een 
leesvoorsprong van een half jaar.

Het onderzoek liet verder zien, dat het niet om 
hoogopgeleide ouders ging.



IV. BELANGRIJKE GEBIEDEN VOOR 
DE BIBLIOTHEEK

Te beïnvloedende gebieden:

• Voorschoolse periode

• De ouders

• Het leren lezen

• De kwaliteit van teksten en boeken

• Ondersteuning van zwakke lezers

• De leesmotivatie

Doe iets met Beanstalk. Beanstalk recruits, trains and supports 
volunteers to provide one-to-one literacy support in early years 
settings and primary schools to children who have fallen behind 
with their reading. https://www.beanstalkcharity.org.uk/



V. TOT SLOT: WAAR DOEN WE HET 
ALLEMAAL VOOR?

“Kinderen zijn de enige toekomst van de 
mens. 

Leer ze daarom goed lezen!”



Vragen



Voor meer informatie:

cgtvernooy@gmail.com

0645285775


