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Vraag 

Wat is er bekend over het effect van een didactische aanpak gebaseerd op cognitieve voorkeuren van 

leerlingen op de leesvaardigheid (begrijpend lezen) in een vreemde taal? 

Kort antwoord 

Op basis van een literatuurstudie kan niet worden bevestigd dat er een effect van aandacht voor 

verschillende leerstijlen en/of meervoudige intelligentie is op de leesvaardigheid (begrijpend lezen) in een 

vreemde taal. De feiten dat er enerzijds evidentie is voor een positief effect van het gebruik van 

leesstrategieën op leesvaardigheid en dat leerders anderzijds hun leerstijl (kunnen) aanpassen aan de 

leertaak of context, wijzen op meer bewijskracht voor leesstrategieën als uitvoerbare en effectieve 

onderwijsinterventie bij de ontwikkeling van leesvaardigheid dan aandacht voor leerstijlen of meervoudige 

intelligentie. 

Antwoord 

In het onderwijs hebben we te maken met verschillen tussen leerlingen. Eén van de factoren die daarbij kan 

worden onderscheiden is een verschil in de beschikbaarheid en het gebruik van verschillende leerstrategieën 

bij het uitvoeren van een leertaak. Een leerstrategie is daarbij een specifieke actie, stap of gedrag met als 

doel het leren te bevorderen.  

Ten aanzien van het onderwijs in leesvaardigheid blijken leesstrategieën van groot belang. In lijn met de 

definitie van leerstrategie hierboven wordt met een leesstrategie, een set mentale acties om een leesdoel te 

bereiken, bedoeld  (Bimmel, 2001). Het onderwijzen van leesstrategieën blijkt vaak positieve effecten te 

hebben (Bimmel, 2001; Roberts, Torgesen, Boardman & Scammaca, 2008, Spörer & Burnstein, 2009). Zo 

bestaat er bijvoorbeeld voor leesstrategieën als het activeren van voorkennis, skimmen en het herkennen 

van signaalwoorden empirische evidentie. Echter, niet elke manier van aanbieden leidt tot een verhoging 

van de leesvaardigheid (vergelijk Bimmel, 2001; Dignath & Büttner, 2008). Dat zou erop kunnen duiden dat 

het gebruik van leesstrategieën, en het effect hiervan op de leesvaardigheid afhankelijk is van de wijze 

waarop deze worden aangeboden. 



 
 

 

 

Het gebruik van leer- en in het bijzonder leesstrategieën wordt in verschillende publicaties in verband 

gebracht met leerstijlen (Bimmel & Van Schoten, 2000, Tsai, 2012, Gürses & Bouvet, 2016). In de literatuur 

zijn verschillende theorieën over leerstijlen te vinden, zoals Kolb (1984) gericht op concreet ervaren 

('sensing/feeling'), waarnemen en overdenken ('watching'), analyseren en abstract denken ('thinking'), 

actief experimenteren ('doing'), Vermunt, (1992) met een onderscheid tussen ongericht, reproductiegericht, 

betekenisgericht en toepassingsgericht, Riding (1997) met de dimensies holistisch-analytisch en verbaal-

visueel.  

Een leerstijl is een algemeen patroon van leeractiviteiten dat richting geeft aan het leren (Oxford, 2003). Of, 

een leerstijl is een individuele relatief stabiele voorkeur voor het gebruik van bepaalde leerstrategieën  of 

tactieken bij het uitvoeren van een leertaak (vergelijk Vermunt, 1992). In al deze theorieën wordt ervan 

uitgegaan dat leerders verschillen in de aanpak van een leertaak, omdat ze verschillen in een voorkeur voor 

een leerstijl. Wat weten we uit onderzoek? 

Bimmel en Van Schoten (2000) vonden bij leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs dat 

de beheersing van strategische leeshandelingen sterk bleek samen te hangen met de vaardigheid in 

begrijpend lezen. De mate van structuur- en betekenisgerichtheid van de leerstijl (vergelijk Vermunt, 1992) 

bleek echter niet samen te hangen met strategiegebruik of vaardigheid in begrijpend lezen. 

Tsai (2012) vond bij universitaire studenten die Engels als vreemde taal leerden verschillen tussen goede en 

zwakke lezers op het gebruik van 2 van de 6 onderscheiden leerstijlen, namelijk op de visuele en de 

reflectieve leerstijl (Flelder & Soloman, 2004). Echter, er werd geen correlationeel verband gevonden tussen 

leerstijl en leesvaardigheid. 

Gürses and Bouvet (2016) tenslotte konden geen verband aantonen tussen verschillende leesstrategieën en 

tekstbegrip bij het lezen in een vreemde taal. De bevindingen suggereerden echter wel dat van de 4 

onderscheiden leerstijlen de convergente leerstijl van Kolb leidde tot het meest frequent gebruik van 

leesstrategieën bij universiteitsstudenten die Frans als vreemde taal leerden.  

Het feit sommige onderzoeken wel en andere geen verbanden tussen leerstijlen en het gebruik van 

leesstrategieën of leesvaardigheid konden aantonen, lijkt tegenstrijdig, maar wordt in andere 

wetenschappelijke bronnen geduid. In sommige theorieën wordt gesproken over leerstijlen die veranderbaar 

zijn, ofwel flexibly stable (vergelijk CLU, 2013). Daarmee wordt bedoeld dat op grond van leerervaringen 

cognitieve vaardigheden en leerstrategieën veranderbaar zijn en dat de voorkeur van de manier van leren 

cq. leerstijl dus per taak of context kan verschillen. Het individu past zijn leerstijl aan aan de taak. Specifiek 

voor vreemde talen onderwijs meldt Oxford (2003) dat vreemdetaalleerders soms hun eigen leervoorkeur 



 
 

 

 

links laten liggen om hun taakuitvoering succesvol of optimaal te laten verlopen. Dat betekent dus dat zij 

hun favoriete leerstijl in een dergelijke situatie niet gebruiken. 

In verband met cognitieve voorkeuren bij taalleren wordt ook wel gesproken over meervoudige intelligentie 

(Gardner, 1993). Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende aspecten: verbaal-linguïstisch, 

muzikaal-ritmisch, intrapersoonlijk, interpersoonlijk, lichamelijk-kinesthetisch, visueel-ruimtelijk, logisch-

mathematisch, naturalistisch-ecologisch. Data die deze theorie van Gardner empirisch onderbouwen, 

ontbreken echter (Willingham, 2004).  

 

Meer weten? 

Op de website van de Kennisrotonde is nog een antwoord te vinden op een kennisvraag over begrijpend 

lezen en factoren die daarop van invloed zijn. 
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