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Begrijpend lezen  
in een ander licht



IN DE PRAKTIJK
De ouders van de bovenbouwleerlingen zijn uitgenodigd op school. Op allerlei 
plekken in de school geven leerlingen korte presentaties. Uit het magazijn, waar  
het helemaal donker is, komen de stemmen van een paar leerlingen die enthousiast 
vertellen over de chemische reactie die in de ‘breekstaafjes’ én bij lantarenvisjes 
voor licht zorgt. Ook bij het digibord staat een groepje leerlingen. Zij geven een 
presentatie met tekst en foto’s over licht en schaduw. Woorden als ‘absorberen’ en 
‘reflecteren’ vliegen de ouders om de oren.

In een hoek van een lokaal staan ouders om een zelfgemaakt spel heen: een ‘bibber-
spiraal’, zoals je soms op koningsdag of in de wachtkamer van de tandarts kunt 
vinden. Het is een spel dat bestaat uit een ingewikkeld gebogen ijzerdraad en een 
ring die om de draad heen bewogen kan worden. Een vader probeert de ijzeren ring 
voorzichtig over de gebogen draad te bewegen zonder de draad met die ring aan te 
raken. Als dat even later toch per ongeluk gebeurt, gaat er een lampje branden en 
moet de vader opnieuw beginnen. Moeilijk! Pas bij de vierde poging lukt het de vader 
om het spel uit te spelen. Hij krijgt een applausje van de andere ouders en van de vier 
leerlingen die het spel hebben gemaakt. 

Onderzoekend en ontwerpend  
leren als geschikte context  
voor (school)taalverwerving 
en functioneel lezen
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Dan vertellen de leerlingen trots hoe het 
spel werkt. Ze tonen een zelfgetekend 
schema om uit te leggen hoe ze het voor 
elkaar hebben gekregen dat het lampje 
gaat branden als de ring het ijzerdraad 
raakt. Ze laten de onderkant van het spel 
zien, waar draden lopen naar een batterij. 
Dit is de energiebron, wijst een leerling. 

De presentaties zijn de afronding van een 
reeks lessen rondom het thema ‘licht’. In de 
lessen hebben de leerlingen verschillende 
aspecten van licht onderzocht en oplossin-
gen bedacht en gemaakt voor praktische 
problemen die met het thema ‘licht’ te 
maken hebben. De leerlingen hebben in 
groepjes experimenten gedaan. Een 
experiment met een ‘camera obscura’ 
bijvoorbeeld, waarbij het beeld ineens 
ondersteboven bleek te staan. Na de 

verbazing was er ruimte om de merkwaar-
dige omkering van het beeld te overdenken 
en bespreken. Een ander experiment met 
verschillende lampjes die aan een transfor-
mator zijn gekoppeld, liet zien dat soms de 
ene brandt, soms de andere en soms 
allebei. Hoe werkt dat eigenlijk en waarom 
dan? Leerlingen probeerden dit zelf te 
bedenken én ze gingen op zoek naar 
antwoorden in boeken en op geschikte 
websites, waarvan de juf ze een lijstje had 
gegeven. 

Zo kwam het dat een groepje leerlingen 
aan de leerkracht vroeg of ze het bibber-
spel mochten maken. Ze hadden erover 
gelezen in één van de boeken. Mogen we dit 
maken, juf? Ze vond het goed, maar 
waarschuwde de leerlingen dat ze hen er 
niet echt bij kon helpen. Ik heb hier echt 



geen verstand van, dus ik wil graag van jullie 
leren hoe dit moet. En ik wil dat jullie me 
straks precies kunnen uitleggen hoe het werkt. 
Hoe komt het dat het lampje gaat branden als 
de draad aangeraakt wordt?

De leerlingen probeerden een hele tijd om 
het spel werkend en stabiel te krijgen en 
uiteindelijk, na veel onderling overleg, 
lukte dat. Toen moesten ze uitleggen aan 
de klas hoe hun bibberspel werkte. Daarbij 
kregen ze van de leerkracht en van som- 
mige leerlingen vragen die ze toch nog niet 
konden beantwoorden. Dus gingen ze 
opnieuw lezen over hoe het ook alweer 
werkt met licht en elektriciteit. 
Deze leerlingen van de groepen 5 t/m 8 
hebben zes weken lang rondom het thema 
‘licht’ gewerkt in kleine heterogene 
groepjes, elke week twee uur. De lessen zijn 

opgebouwd volgens de stappen van 
onderzoekend en ontwerpend leren. De 
leerlingen hebben in deze weken onder-
zoeks- en opzoekvragen bedacht, techni-
sche problemen opgelost, geëxperimen-
teerd, zich verwonderd, geobserveerd en 
goed nagedacht. Ook hebben ze met elkaar 
overlegd, met andere groepjes hun kennis 
gedeeld, informatie opgezocht in boeken 
en op internet, hypotheses en verklaringen 
opgeschreven en hun verworven kennis 
gepresenteerd aan de klas en tot slot aan 
de ouders.

BEGRIJPEND LEZEN IS DENKEN
Hoe vinden scholen de tijd voor wekelijkse 
uitgebreide onderzoekende en ontwerpen-
de lessen? Het rooster staat vaak al zo vol. 
Een mogelijkheid is om minder tijd te 
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besteden aan methodische lessen begrij-
pend lezen. Niet omdat begrijpend lezen 
niet belangrijk is, maar juist omdat 
begrijpend lezen een ongelooflijk belang-
rijke vaardigheid is. Helaas hebben 
methodische lessen voor dit vak maar een 
heel beperkte waarde. Onderzoekende en 
ontwerpende lessen bieden daarentegen 
juist allerlei mogelijkheden voor het 
werken aan leesbegrip.

Uit onderzoek (Heesters, van Berkel, van 
der Schoot & Hemker, 2007) komt naar 
voren dat er weinig relatie is tussen de tijd 
die besteed wordt aan lessen met een 
methode voor begrijpend lezen en de 
toetsresultaten. Met name de tijd die aan 
zelfstandig werken wordt besteed in de 
lessen, lijkt weinig zinvol. Op grond van dit 
en ander onderzoek wordt geadviseerd om 
in de groepen 5 t/m 8 niet meer dan één 
uur per week te besteden aan methodische 
lessen begrijpend lezen (Stoeldraijer & 
Boers, 2009). Lesmethodes voor begrijpend 
lezen zijn de laatste decennia voornamelijk 
gericht op strategiegebruik; een aanpak die 
aanvankelijk veelbelovend leek, maar die 
helaas niet heeft opgeleverd wat ervan 
verwacht werd (Berends, 2012). Inmiddels 
toonde onderzoek dat er geen eenduidige 

relatie is tussen de kennis en het gebruik 
van strategieën en de vaardigheid in 
begrijpend lezen. (Moelands, Jongen, van 
der Schoot & Hemker, 2007). 
Begrijpend lezen is niet het beantwoorden 
van vragen over een tekst, zoals veel 
leerlingen denken. Begrijpend lezen is een 
actief denkproces dat samenhangt met 
interesse en motivatie, kennis van de 
wereld en taalkennis in het algemeen. Op 
school is het belangrijk om academische 
taal oftewel schooltaal te leren begrijpen. 
Daar horen ook moeilijke begrippen bij die 
je leert als je steeds meer leert over de 
wereld. De uitbereiding van kennis en de 
uitbreiding van de taalvaardigheid gaan 
hand in hand. Taalbegrip en schooltaal 
kunnen volop geoefend worden in de 
didactiek van het onderzoekend en 
ontwerpend leren zoals aanbevolen wordt 
voor lessen w&t. In deze lessen ervaren 
leerlingen interessante verschijnselen,  
die ze vervolgens leren verwoorden en 
verklaren. Complexe taal-denkrelaties 
zoals oorzaak-gevolgrelatie, voorwaarde-
lijke relatie, tegenstelling en vergelijking 
komen veelvuldig in de gesprekken aan  
de orde. Leerlingen kunnen in deze rijke 
contexten vanuit eigen ervaringen oefenen 
met het verwoorden en begrijpen van 

Onderzoekende en ontwerpende lessen 
bieden juist allerlei mogelijkheden voor  
het werken aan leesbegrip.



complexe taal-denkrelaties. Eerst monde-
ling, hardop denkend, overleggend en 
uitleggend en dan, als de leerlingen 
vervolgens lezen over dezelfde onderwer-
pen, komen ze bekende woorden tegen.  
De complexe verbanden (taal-denkrelaties) 
die in de teksten nu juist een belangrijke 
rol spelen, hebben ze zelf ervaren en 
verwoord, voordat ze erover gingen lezen. 
Zo kunnen de opgedane ervaringen 
behulpzaam zijn bij het tekstbegrip. 

Leerkrachten merken gaandeweg dat 
leerlingen veel langer met een thema bezig 
kunnen zijn dan ze verwachten. Door aan 
het eind van elke les de leerlingen een 
kaartje te laten invullen met eenvoudige 
vragen over wat ze te weten zijn gekomen 
en wat ze nog willen weten, is de richting 
van de volgende les alweer gegeven en 
wordt aangesloten bij de nieuwsgierigheid 
van de leerlingen. 

Door de methodische lessen in begrijpend 
lezen te beperken tot hooguit een uur per 
week of deze lessen helemaal te integreren 
in de andere vakken, kan er tijd gewonnen 
worden. Door in de tijd die daarmee 
gewonnen wordt interessante lessen w&t te 
geven, leren leerlingen om leesvaardigheid 
toe te passen in ‘echte’ situaties waarin ze 
iets willen weten. Ze leren ook te overleg-
gen over interessante onderwerpen, te 
schrijven en te presenteren. Ze leren dus 
zelf taal te gebruiken waarmee complexe 
denkrelaties kunnen worden weergegeven 
en herkennen die taal vervolgens als ze 
complexe teksten over dezelfde onderwer-
pen lezen. Als verdiepende w&t-lessen-
reeksen, waarin het onderzoeken en 
ontwerpen centraal staat in feite óók 
onderwijs in alle taalvaardigheden kunnen 
zijn (zelfs die moeilijk te beïnvloeden 
vaardigheid die we ‘begrijpend lezen’ 
noemen) waarom zouden we dan geen  
tijd kunnen vinden voor w&t-lessen?  
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