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Vraag 

Wat is er uit wetenschappelijke literatuur bekend over de effectiviteit van het gebruik van leesstrategieën 
voor het verbeteren van begrijpend lezen bij vmbo-leerlingen die gekenmerkt kunnen worden als zwakke 
lezers / probleemlezers? 

 

Achtergrond 

Met het antwoord op deze vraag wil de vraagsteller een onderbouwde keuze kunnen maken (op basis 
van recente wetenschappelijke inzichten) voor een aanpak om schoolbreed het niveau van begrijpend 
lezen te verbeteren. Relevant daarbij is dat er nu onenigheid en onzekerheid is over het voornemen om 
leesstrategieën min of meer geïsoleerd in te zetten als middel voor het bevorderen van begrijpend lezen. 
Het idee bestaat dat leesstrategieën pas nut hebben als leesmotivatie en technisch lezen op orde zijn. 

In een telefoongesprek is de vraag nader doorgesproken en verduidelijkt. Op basis daar van komen we 
tot de volgende vraagformulering: 

o Wat is er uit wetenschappelijke literatuur bekend over de effectiviteit van het gebruik van 
leesstrategieën voor het verbeteren van begrijpend lezen bij vmbo-leerlingen die gekenmerkt 
kunnen worden als zwakke lezers / probleemlezers? 

o Wat is er bekend over de rol die leesstrategieën daarin spelen ten opzichte van de rol van niveau 
technisch lezen, woordenschat en leesmotivatie? 

o Gaat het bij daarbij om onafhankelijke effecten, interactie-effecten, of voorwaardelijke effecten? 

De vraagstelling spitst zich toe op leerlingen in de leeftijdsgroep van ongeveer 12-16 jaar en het gaat om 
relatief zwakke lezers (leerlingen in het vmbo). Dat is relevant omdat veel van de literatuur op het 
terrein van begrijpend lezen, woordenschat, technisch lezen, leesstrategieën e.d., betrekking heeft op 
beginnende lezers (dus op de basisschool). 

 

Antwoord 

Determinanten van begrijpend lezen 

Om tot tekstbegrip te komen moet een samenhangende mentale representatie van een tekst in het 
geheugen gevormd worden (neuraal netwerk). Een bruikbare samenhangende mentale representatie 
betekent dat: 

o de informatie uit de tekst is opgeslagen 
o deze is geïntegreerd in de kennis die al beschikbaar was 
o deze snel weer op te roepen en toe te passen is in verschillende situaties (Kintsch, 1998). 



 
 
 
Naarmate de nieuwe informatie en de al aanwezige voorkennis beter met elkaar verbonden zijn, is het 
begrip van tekst meer samenhangend. Om deze samenhang of coherentie te bewerkstelligen moeten 
verwijsrelaties (verwijzingen) en causale (logische) relaties gelegd worden. 

Deze relaties worden meer complex en uitgebreider/rijker naarmate een lezer ouder wordt en meer 
ervaren is (Kintsch, 1998). 

De factoren die leiden tot leesbegrip zijn: 

o Leesmotivatie (Wang & Guthrie, 2004); 
o Beschikken over achtergrondkennis (kennis van de wereld, domein kennis en woordenschat) 

(Marzano, 2004); 
o Actieve kennisconstructie door monitoren en sturen leesbegrip, praten over teksten en boeken, 

schrijven over teksten (Duke e.a., 2011; Nessel & Hammond, 2011); 
o Voldoende leesvaardigheid (Duke & Carlisle e.a., 2011) 

Volgens Van den Broek (2009) beginnen zeer jonge kinderen al met de ontwikkeling van twee clusters 
van vaardigheden, de een rond het leggen van verbanden en de ander rond het identificeren van 
woorden op een pagina. Deze komen samen wanneer kinderen beginnen met begrijpend lezen. Voor de 
ontwikkeling van begripsvaardigheden gaat het dan om steeds betere herkenning van complexe, lange-
afstands- en abstracte relaties, en een steeds breder arsenaal aan begripsstrategieën. 

Hij geeft aan dat een belangrijke bron van problemen voor veel zwakke lezers het gemis is aan 
fundamentele taalvaardigheden, zoals het vertalen van de geschreven symbolen naar betekenisvolle 
concepten en woorden en het combineren van woorden in een zin volgens de grammaticale regels. 
Omdat deze processen niet optimaal kunnen worden uitgevoerd, wordt de kans op het begrijpen van de 
tekst klein. 

Lezers hebben een beperkte capaciteit om tijdens het lezen informatie te verwerken, verbanden te 
construeren, enzovoorts. Het gevolg is dat de lezer op elk moment tijdens het lezen slechts aandacht kan 
geven aan een zeer klein deel van alle informatie in of gerelateerd aan de tekst. Veel van die capaciteit 
wordt ingenomen door het lezen van de huidige zin of zinsdeel. Tekstbegrip hangt voor een groot deel af 
van de mate waarin een lezer de resterende capaciteit ‘invult’. Goede lezers hebben hiertoe een arsenaal 
aan strategieën en processen. Twee daarvan zijn van bijzonder belang. Goede lezers spreken relevante 
achtergrondkennis aan wanneer die kan assisteren in het opbouwen van referentiële en causale relaties. 
Tevens gaan goede lezers regelmatig terug in de tekst om referentiële en causale relaties te kunnen 
leggen. 

Vernooy (2007) stelt dat de empirische onderzoekliteratuur laat zien dat er drie onderliggende 
vaardigheden voor begrijpend lezen zijn: 

o de mate waarin de lezer vlot kan lezen; 
o de woordenschat; 
o het toepassen van leesstrategieën. 

Daarbij laat leesonderzoek in toenemende mate zien dat dat vooral vlot kunnen lezen en woordenschat 
sterk beïnvloedende factoren van het begrijpend lezen zijn. Vernooy haalt onder meer onderzoek aan 
van Snow uit 2002 waaruit blijkt dat de relatie tussen woordenschat en begrijpend lezen toeneemt met 
de leeftijd. Aan het einde van groep 3 is de correlatie tussen woordenschat en begrijpend lezen 0,45, 
eind groep 7 ligt dat op 0,62 en in het 1e jaar van het VO op 0,69. 

Van Gelderen (2012) stelt in een overzichtsartikel dat op grond van divers onderzoek blijkt dat vanaf de 
leeftijd van 7 jaar tot in het voortgezet onderwijs de relatie tussen technische en begrijpende 



 
 
 
leesvaardigheid sterk afneemt. Terwijl er in het begin (wanneer het aanvankelijke leesonderwijs gegeven 
wordt) nog een substantiële relatie bestaat tussen technisch en begrijpend lezen (correlaties van 
ongeveer .60) is daar aan het eind van de basisschool nauwelijks iets van over. Hij schat dat er bij 13-
jarigen geen relatie meer is tussen technische en begrijpende leesvaardigheid. 

Een bevestiging hiervan is gevonden in onderzoek in het Nederlandse voortgezet onderwijs (over de hele 
breedte), waarbij de relatie tussen technisch en begrijpend lezen verwaarloosbaar of zeer gering bleek. 
Ook in recent onderzoek naar leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo 
wordt nauwelijks verband gevonden tussen technische (verklanken van woorden en zinnen en 
leessnelheid) en begrijpende leesvaardigheid. 

De snelheid van woordherkenning van deze zwakke lezers dan niets meer over hun vaardigheid om 
teksten te begrijpen. Langzame lezers kunnen teksten net zo goed begrijpen als snelle lezers, en 
omgekeerd zijn snellere lezers niet per se betere (begrijpend) lezers. Binnen deze groep van zwakke 
lezers bestaat dus geen relatie meer bestaat tussen vlot lezen en het begrijpend lezen. 

Als we dat combineren met het onderzoek van Snow (2002) zou dat betekenen dat in het voortgezet 
onderwijs de relatie tussen woordenschat en begrijpend lezen nog steeds aanwezig is en dat de relatie 
tussen vlot lezen en begrijpend lezen veel zwakker is dan in het primair onderwijs. Daarbij geldt 
uiteraard dat ook een minimale mate van leessnelheid een voorwaarde is om tot begrip te komen. 

Dit wordt bevestigd door het onderzoek van Haquebord (2007). Vmbo-leerlingen geven vaker dan 
leerlingen op andere hogere schooltypen aan problemen te hebben met schoolboekteksten. Daarbij gaat 
het voornamelijk om taalproblemen op woordniveau: in de schoolboeken, met hun eigen woordkennis, 
bij het formuleren en het taalgebruik van de leraren. Ook geven ze aan vaker langzaam te lezen, in de 
war te raken van moeilijke woorden en bang te zijn het niet te begrijpen. 

Op basis van toetsresultaten blijkt 24% van de vmbo-leerlingen te behoren tot de groep lezers die 
onvoldoende in staat is de schoolboekteksten voor het eigen niveau met begrip te lezen. Het geschikte 
tekstniveau voor deze groep ligt op dat van groep 7 van de basisschool. 

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat de beheersing van leesstrategieën significant samenhangt met de 
vaardigheid in het begrijpend lezen (Bimmel en Van Schooten, 2004). De relaties tussen beheersing van 
leesstrategieën en begrijpend lezen zijn daarbij gelijk voor alle vier de vormen van voortgezet onderwijs 
die zijn onderscheiden (vwo, havo, mavo en vbo). Het meest geldt dat voor de volgende strategieën: 

o het gebruikmaken van structuurmarkerende verbindingswoorden (scharnierwoorden); 
o het lezen van begin en einde van alinea’s om tekstinhoud te voorspellen (BEA); 
o passages met hoge informatieve waarde zoeken en onderstrepen (Sleutelfragmenten); 
o voorspellen van tekstinhouden aan de hand van titels, kopjes en dergelijke (Koppen snellen). 

 
In het vmbo speelt verder vermoedelijk bij een grote groep leerlingen een weerstand tegen lezen. Nielen 
e.a. (2015) laten zien dat in eerste leerjaar van het vmbo twee derde van de leerlingen niet of nooit 
leest. Op de basisschool ligt dit percentage veel lager (17%) en ook in het havo/vwo (7%). Zij 
veronderstellen dat een deel van vmbo-ers een emotionele weerstand heeft opgebouwd tegen lezen. 
Mede onder invloed daarvan lezen deze leerlingen geen boeken in hun vrije tijd en op school proberen ze 
om onder leesactiviteiten uit te komen. Zij halen Snow en Moje (2010) aan die concluderen dat na de 
eerste paar jaar op de basisschool de leesinstructie stopt. Kinderen moeten daarna leesgewoonten 
ontwikkelen en de kilometers te maken die nodig zijn voor een goede leesvaardigheid. Leerlingen krijgen 
vanuit school nauwelijks begeleiding om te bevorderen dat ze blijven lezen. 



 
 
 
Kinderen met een emotionele weerstand tegen lezen moeten hun angst voor lezen overwinnen en afleren 
om lezen als object van angst te zien. 

Conclusie 

Op grond van de literatuur is er voldoende reden om aan te nemen dat in het vmbo het niveau van 
technisch lezen voor een substantieel deel van de leerlingen (bijna een kwart) te laag is voor het kunnen 
begrijpen van de schoolboekteksten. 

De literatuur geeft tevens aan, dat een te beperkte woordenschat (achtergrondkennis) een belangrijk 
obstakel vormt bij het kunnen begrijpen van een tekst. 

Verder laat onderzoek zien dat het toepassen van leesstrategieën op alle onderwijsniveaus in het 
voortgezet onderwijs positief verband houdt met begrijpend lezen. 

Voor het deel van de leerlingen met een leesweerstand zal naar verwachting aanvullende begeleiding 
nodig zijn om hun angst voor lezen te overwinnen en om af te leren om lezen als object van angst te 
zien. 

Wellicht is de meest belangrijke bevinding uit de onderzoeksliteratuur dat leesbegrip tot stand komt door 
een samenspel van factoren aan elk waarvan in het onderwijs aandacht besteed moet worden om 
leesbegrip bij de leerlingen te bevorderen.  

Voldoende vloeiend kunnen lezen is een voorwaarde voor leesbegrip. Het technisch leesniveau moet dan 
ook op orde zijn om zinvol begrijpend leesonderwijs te geven. 

Het begrijpend leesonderwijs zelf dient uit twee componenten te bestaan: 

a. Het opbouwen van achtergrondkennis van de leerlingen (en dus ook woordenschat) en 
aansluiten bij de motivatie van de leerlingen, door de leerlingen boeken naar eigen keuze te 
laten lezen over thema’s die aansluiten bij de thema’s uit de zaakvakken. Stillezen vormt 
daarmee een essentieel onderdeel van begrijpend leesonderwijs. 

b. Het bijdragen aan actieve kennis- en begripsconstructie van de leerlingen door a. het 
aanleren van strategieën die het leesbegrip monitoren en sturen, b. door met de leerlingen 
te praten over teksten en boeken en c. te leerlingen te laten schrijven over hetgeen ze 
gelezen hebben.  
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Meer weten? 
Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen. 
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