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Vraag 

Is het waar dat het bewust aanleren van leesstrategieën bijdraagt aan de prestaties van leerlingen (bij lezen 
van teksten) in vaklessen zoals biologie en geschiedenis? 

Kort Antwoord 

Uit onderzoek blijkt dat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is om leerlingen leesstrategieën aan te 
leren, die van belang zijn bij het lezen van zaakvakteksten.  

Toelichting antwoord 

Om deze vraag te beantwoorden gaan we eerst in op de strategieën die nodig zijn om op een goede wijze 
teksten te lezen ten behoeve van de vaklessen. Vervolgens gaan we na of het mogelijk is om deze 
vaardigheden bewust aan te leren. 

Lezen en leesvaardigheid 

Lezen is belangrijk. Niet alleen bij de vakken Nederlands of de vreemde talen, maar zeker ook in andere 
vakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen. En zelfs bij wiskunde en 
natuurkunde is het belangrijk om opgaven goed te lezen, om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en om de 
bedoeling van de tekst te achterhalen. Ook ‘voor later’ zijn leesvaardigheden van essentieel belang. 

Maar welke vaardigheden hebben leerlingen daarvoor nodig, helpt het om ze die vaardigheden bewust aan 
te leren? 

Leesvaardigheid wordt op diverse manieren gedefinieerd. Als eerste als technische leesvaardigheid, waarbij 
leerlingen in staat moeten zijn om letters om te zetten in klanken en deze klanken te combineren tot 
woorden. Deze vaardigheid krijgt bij beginnend lezers grote aandacht.  
Ten tweede als vaardigheid in het begrijpend lezen. Dan gaat het om de vraag of leerlingen in staat zijn om 
de inhoud van de tekst te begrijpen: begrijpen ze de woorden (woordenschat, woordkennis), doorgronden 

ze de boodschap van de tekst?  
In het internationaal peilingsonderzoek naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen PISA (Feskens, e.a., 
2015) wordt een nòg ruimer begrip gehanteerd. In dat onderzoek wordt onder leesvaardigheid verstaan: 
“(…) het begrijpen van, gebruiken van, reflecteren op en het omgaan met geschreven teksten om je doelen 
te bereiken, je kennis en potentieel te verruimen, en deel te nemen aan de maatschappij.” Hierbij gaat het 
dus niet louter om de technische leesvaardigheid of  om het begrijpen van de tekst (tekstbegrip). Ook gaat 
het om het gebruiken van de tekst, bijvoorbeeld om bepaalde leerstof te verwerven (in bijvoorbeeld lessen 
geschiedenis of maatschappijleer), om je mening te vormen of om bepaalde doelen te bereiken in het 
dagelijks leven (bijvoorbeeld het bewust kiezen van een nieuwe smartphone).  
Tot slot verwijzen we naar het begrip studerend lezen. Kniep en Janssen (2011) omschrijven dit als “een 



 
 

 

 

strategische aanpak van lezen, waarbij de leerling een specifiek doel voor ogen heeft. (…) De 
doelgerichtheid maakt studerend lezen anders dan ‘gewoon’ begrijpend lezen”. Het gaat niet om ‘leren lezen’ 
(learning to read), maar om ‘lezen om te leren’ (reading to learn). Het doel waarmee leerlingen lezen (of 
zouden moeten lezen) is derhalve van belang. 

Als voorbeeld noemen Kniep en Janssen: hoofdzaken onthouden voor een proefwerk, een probleem 
oplossen, een opgave maken of kennis verwerven voor een werkstuk. Tegenwoordig gaat het ook (en 
misschien wel steeds meer) om het online zoeken, selecteren en lezen van teksten (vergelijk Clemens, 
2014). 

In deze rapportage focussen we op het bewust aanleren van het (offline) lezen met een specifiek doel voor 
ogen, namelijk het verwerven van specifieke leerdoelen van vakken, zoals die van geschiedenis, biologie of 
natuurkunde. Leerlingen dienen die teksten (zaakvakteksten) niet alleen te lezen en te begrijpen, maar zij 
dienen tevens de inhoud ervan te leren (vgl. Kniep en Janssen, 2011). 

Het bestuderen van een tekst 

Bij het bestuderen van teksten spelen diverse factoren een rol. Uiteraard zijn de technische 
leesvaardigheid,  de woordenschat en achtergrondkennis van groot belang om tot leesbegrip te komen, 
maar ook begrip en inlevingsvermogen, omvang  van het werkgeheugen, motivatie en gebruik van 
leesstrategieën (Watson e.a., 2012). Voor een meer uitgebreide beschrijving van factoren die leiden tot 
leesbegrip, verwijzen we ook naar een eerder antwoord van de Kennisrotonde over leesstrategieën bij 
zwakke lezers in het vmbo. 

Bij studerend en begrijpend lezen spelen complexe processen rol, waarbij diverse mentale activiteiten 
uitgevoerd moeten worden: ‘in het hoofd’ dus. In het algemeen worden hierbij in de literatuur cognitieve, 
metacognitieve en motivationele activiteiten onderscheiden (zie Brand-Gruwel e.a., 1998; Vermunt, 1999). 

Cognitieve activiteiten zijn erop gericht de informatie uit de tekst te begrijpen en te verbinden met de kennis 
die de lerende al heeft verworven.  Voorbeelden zijn: relateren (verbanden leggen met voorkennis of met 
andere tekstdelen), structureren (door bv structuur- of signaalwoorden te gebruiken), analyseren, 
concretiseren (voorbeelden bedenken), toepassen, memoriseren (herhaald overlezen, overschrijven), 
kritisch verwerken, selecteren (bv zoeken van passages met veel informatie). 

Metacognitieve activiteiten zijn gericht op het aansturen en bijsturen van die cognitieve activiteiten, 
Voorbeelden zijn: oriënteren, plannen, proces bewaken, toetsen, diagnosticeren, bijsturen, evalueren. 

De motivationele activiteiten zijn erop gericht de motivatie van het lezen te versterken en te behouden. 

Al deze activiteiten kunnen worden geordend naar het moment waarop ze plaatsvinden: vooraf, tijdens en 
na afloop van het lezen van de tekst. 

Voor een overzichtsartikel van deze leeractiviteiten verwijzen we naar Vermunt (1999), naar Kostons e.a. 
(2014) en (specifiek voor het leren begrijpend en studerend lezen) naar Brand-Gruwel, Schellings en 
Teurlings (1998). 
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Effectieve strategieën voor het bestuderend lezen 

Welke strategieën worden door goede lezers wèl en door zwakke lezers minder of zelfs niet gehanteerd? 
Diverse onderzoekers schrijven hierover. 

Zo wees Bimmel (Bimmel, 1999; Bimmel & van Schooten, 2000 en 20004) erop, dat goede lezers meer en 

flexibel gebruik maken van leesstrategieën dan zwakke lezers. Daarbij ging het vooral om de volgende 
(cognitieve) strategieën: 

 Gebruik maken van scharnierwoorden, dat wil zeggen verbindingswoorden die de structuur van de

tekst markeren;

 Gebruik maken van het begin en het einde van alinea’s om de inhoud van een tekst te voorspellen;

 Het zoeken en onderstrepen van passages met hoge informatieve waarde (zgn sleutelfragmenten);

 Het voorspellen van de inhoud van een tekst aan de hand van titels, kopjes, cursieve teksten
enzovoort (koppen snellen).

Ook Kniep en Janssen (2011) vonden in hun onderzoek onder een klein aantal 4-Havo leerlingen, dat goede 
presteerders vaker strategieën inzetten en ook meer verschillende soorten strategieën gebruiken dan 
zwakke presteerders. De verschillen in de groep van goede presteerders waren overigens groot, in tegen 
stelling tot de verschillen in de groep van zwakke presteerders. Zwakke lezers herhalen vooral het lezen van 
de tekst als ze de tekst niet begrijpen en schrijven lange samenvattingen, en nemen teksten vaak letterlijk 
over. Ook voeren ze minder metacognitieve activiteiten uit dan de sterke presteerders. 

Kirschner (2013) noemt op basis van onderzoeken van Dunlosky e.a. (2013) en  Roediger e.a. (2012) 
enkele strategieën, die effectief zijn bij het leren, die ook gelden voor het begrijpend en studerend lezen. 
Het blijkt dat er een aantal strategieën beter zijn dan andere, namelijk: 

 Gedistribueerd oefenen, dus niet de tekst in één keer willen doorgronden, maar dit afwisselen met

pauzes;

 Het terughalen van informatie uit het geheugen, door b.v. oefentoetsen over de tekst maken.
Hierdoor wordt er geoefend wordt met het terughalen uit het geheugen van hetgeen er geleerd
moet worden. Dergelijke oefentoetsen zouden richting moeten geven aan het `zoekproces’ in het

geheugen (zie bijvoorbeeld Kester e.a., 2011);

 Overlappend bestuderen, dat wil zeggen het bestuderen van een onderwerp overlapt met een ander
onderwerp;

 Uitweidend bevragen, waarbij de leerling zichzelf uitdaagt om aan te geven waarom een bepaalde

tekst belangrijk is;

 Zelf uitleg geven, door de leerling zichzelf te laten bevragen of zichzelf iets te laten uitleggen.

Ook werden strategieën gevonden, die minder of juist nièt effectief bleken te zijn, al zegt `ons gevoel’ vaak 

het tegenovergestelde. Zo is de strategie ‘samenvatten’ niet altijd effectief gebleken. `Samenvatten’ werkt 
als strategie wèl als de leerling in staat is een goede samenvatting te maken; anders niet/minder. 
`Onderstrepen of arceren’ en ‘herlezen’ of `uit het hoofd leren van tekst’ zijn niet effectief om een tekst 
goed te leren. Vooral deze laatste strategie wordt nogal eens geadviseerd aan leerlingen om de tekst beter 
te kunnen begrijpen, maar 'herlezen’ lijkt bijna alleen een effect te hebben op het memoriseren van een 
tekst, niet op het begrijpen of het toepassen ervan. Hetzelfde geldt voor ‘aantekeningen maken’. 



 
 

 

 

Is het waar dat deze strategieën bewust kunnen worden aangeleerd? Is het waar dat leerlingen 
daardoor beter leren vakteksten te lezen? 

Uit onderzoek komt naar voren dat dat onder bepaalde voorwaarden positieve resultaten kunnen worden 
bereikt: positieve resultaten op het lezen van de tekst zelf (A), en positieve resultaten op het lezen van 
nieuwe teksten (B). 

A.      Is het waar dat het bewust aanleren van leesstrategieën van invloed is op het leerproces van 
leerlingen tijdens het uitvoeren van de leertaak zelf? 

Onder bepaalde voorwaarden blijkt dat inderdaad het geval te zijn. Zoals hiervoor al is beschreven, blijkt uit 

onderzoek dat er een positieve invloed uitgaat op de leerprestaties van de leerlingen als docenten leerlingen 
de opdracht geven de vijf bovengenoemde strategieën uit te voeren. Leerlingen kunnen daarbij 
(inhoudelijke) hulp worden geholpen, bijvoorbeeld door passende oefenteksten of tussentijdse toetsen aan 
te bieden. Dergelijke strategieën ondersteunen leerlingen bij het bestuderen van teksten. 

Watson e.a. (2012) benadrukken dat het zinvol is om de didactische strategie af te stemmen op de 
leerbehoeften van leerlingen (ook die met leermoeilijkheden zoals autisme spectrum stoornis, dyslexie, of 
een aandachtstekortstoornis). Daarbij dient de strategie vooral gestructureerd te zijn, expliciet, 
ondersteunend en intensief. Nadat de docent de behoefte van de leerling in kaart heeft gebracht, kan hij/zij 
kiezen uit een reeks aan effectief gebleken strategieën. Watson e.a. (2012) noemen: activeren van 
voorkennis, zelf-monitoring, uitleggen van de betekenis van woorden, kennis van de tekststructuur, het 
vinden van het hoofdidee 

Naast  genoemde onderzoeken die gaan over het direct instrueren van belangrijke leerstrategieën wordt ook 
veel onderzoek gedaan (ook in het primair onderwijs) naar het effect van samenwerken, van rolwisselend 
leren en van de combinatie van directe instructie en samenwerken. Lencioni (2013) vond daarbij dat zwak 
presterende lezers profiteren van expliciete directe instructie met onafhankelijke oefening in leesstrategieën, 
en goed presterende lezers profiteren van directe instructie met het leren in groepjes om de leerstrategieën 
in oefenen. 

Ook Moeken e.a. (2016) onderzochten bij tweedeklassers van het voortgezet onderwijs in Amsterdam het 
effect van samenwerkend lezen uit de reguliere vakboeken gedurende de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis en biologie. Gedurende de lessen kregen de leerlingen opdrachten die specifiek een beroep 
deden op het toepassen van leesstrategieën voor (onderwerp bepalen, voorkennis activeren, voorspellingen 
doen), tijdens (samenvatten na iedere alinea, verbanden leggen, strategieën toepassen bij onbekende 
woorden of zinnen) en na het lezen (nagaan of voorspelling klopte, vragen bedenken). Bepaalde 
leesstrategieën werden geoefend. Uit het onderzoek bleek dat vooral de meisjes en de sterke lezers hierbij 
baat lijken te hebben. 

Andere voorbeelden zijn: 

- het CSR-programma (Collaborative Strategic Reading) van Klingner e.a. (2012), dat bestaat uit twee 
elementen. Ten eerste het rolwisselend leren, waarbij leraar en leerling afwisselend gebruikmaken van de 
volgende strategieën: preview (voorkennis activeren, brainstormen, voorspellingen doen), click and clunk 
(benoemen naar passages die leerlingen wel en die leerlingen niet begrijpen), de essentie benoemen (get 
the gist) en wrap up (kernvragen bedenken en reviwen). Ten tweede het samen lezen in groepjes of 

tweetallen. Dit laatste werkt goed in groepen van gemixte samenstelling. Het blijkt dat het aanleren van de 
CSR-strategieën tijd kost, maar dat leerlingen er voordeel bij hebben. 



 
 

 

 

- de TRAP-strategie van Hageman, Casy en Reid (2016). TRAP staat voor: Think before you read, Read a 
paragraph, Ask myself ‘what was this paragraph mostly about’?, Put it into my own words). Deze strategie 
werd gecombineerd met het model voor de ontwikkeling van zelfgereguleerd leren. Hierbij vonden alle 
instructies in tweetallen of in kleine groepen plaats. Er bleek een positief effect op leesbegrip: leerlingen 
konden zich de tekst beter herinneren en konden korte vragen beter beantwoorden. 

- de 3-R-studiestrategie (Reijnders, Kester & Kirschner, z.j.), dat staat voor Read, Recite, Review, ofwel: 
lees een tekst, probeer deze hardop voor jezelf te herhalen en bekijk de tekst nog een keer. Deze 
effectiviteit van deze strategie is al eerder in onderzoek aangetoond: op dit moment loopt er een NRO-
project dat nagaat hoe de strategie zo optimaal mogelijk in de klas kan worden ingezet (zie: 
https://www.nro.nl/kb/411-10-913-optimalisering-3r-studiestrategie/). 

B.     Is het waar dat het bewust aanleren van leesstrategieën van invloed is op het lezen van nieuwe 
teksten?  

Ook hier geldt weer: dit is niet automatisch het geval. Ondanks deze positieve resultaten op het leesproces 
tijdens de leertaak en op het leesbegrip, dient  te worden benadrukt, dat het aanleren van effectieve 
leerstrategieën bij leerlingen niet automatisch ertoe leidt, dat leerlingen die verworven vaardigheden ook 
automatisch gaan toepassen in andere of nieuwe situaties, bijvoorbeeld bij nieuwe opgaven of bij andere 
vakken. Transfer van de leersituatie naar andere (leer-)situaties treedt immers niet ‘zo maar’ op. 
Vergelijkbaar hiermee, benadrukte Simons (1988) dat door geïsoleerde studievaardigheidstrainingen de 
gewenste transfer naar schoolvakken oplevert onvoldoende optreedt. 

Als wordt gewenst, dat leerlingen de genoemde strategieën ook gaan uitvoeren in andere dan de 
desbetreffende leersituaties (bijvoorbeeld tijdens het huiswerk, bij andere vakken, bij nieuwe taken en 
opdrachten, bij het lezen van nieuwe teksten), zijn vaak aanvullende maatregelen nodig. 

Zo maakten Brand-Gruwel e.a. (1999) bijvoorbeeld bij natuurkundelessen van 4-HAVO gebruik van het 
zogenoemde drie-fasen-model, dat gebaseerd is op de principes van procesgericht onderwijs. In dit 
onderwijs wordt het verwerven van de vakinhoud gecombineerd met het instrueren en ontwikkelen van 
leeractiviteiten, zoals het selecteren van informatie, het stellen van vragen. Daarnaast neemt in het verloop 
van de drie fasen de ondersteuning van de docent geleidelijk aan af. Dit duiden we aan met scaffolding. 
Kirschner en van Merrienboer (2012) spreken in dit verband overigens liever van second-order scaffolding, 

omdat het gaat om een geleidelijk afnemende ondersteuning en sturing van zelfsturende leervaardigheden 
die nodig zijn bij het` lezen om te leren’. 

In de eerste fase fungeert de docent als model: hij presenteert niet alleen de leerinhouden van 
natuurkunde, maar tevens demonstreert hoe hij (hardop) de beoogde leeractiviteiten (b.v. de benodigde 

leesactiviteiten) uitvoert. In de tweede fase fungeert de docent als activator: hij activeert en stimuleert de 
leerlingen om de getoonde leeractiviteiten ook zelf uit te voeren, en dat de leerlingen de beoogde 
leeractiviteiten steeds meer zelfstandig gaan uitvoeren, bv ook door het geven van hints. Tot slot is de 
docent monitor: hij bewaakt en toetst als het ware of de leerlingen de beoogde leeractiviteiten ook tijdens 
het leren inzetten en toepassen. Schematisch ziet het drie-fasen-model er als volgt uit (overgenomen uit 
Brand-Gruwel, e.a, 1998, pg. 93): 
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Uit het onderzoek van Brand-Gruwel e.a. (1999) is naar voren gekomen dat leerlingen die de genoemde 
training ondergingen meer metacognitieve leeractiviteiten uitvoeren bij het leren van een nieuwe 
natuurkundetekst. Zij concluderen dat het derhalve mogelijk lijkt om leerlingen met behulp van de 
procesgerichte instructie de beoogde leeractiviteiten aan te leren, maar dat het zinvol is om dat in 
combinatie met de leerinhoud te doen. 

Bovenstaande doet ook de vraag rijzen wanneer leerlingen de beoogde leeractiviteiten het beste leren 
gebruiken: door een `model’ te observeren of door de activiteiten zelf te gaan uitvoeren? Kneip en Janssen 
(2014) onderzochten dit door het vergelijken van twee condities. In de ene conditie observeerden de 
leerlingen leeftijdgenoten die een geschiedenistekst hardop-denkend bestudeerden; in de andere conditie 
bestudeerden de leerlingen de tekst zelf, nadat zij directe instructie in lees- en leerstrategieën hadden 
gehad. Het bleek dat leerlingen in de eerstgenoemde conditie zichzelf meer controleerden tijdens het 
bestuderen van een (nieuwe) geschiedenis-tekst. Daarnaast rapporteerden zij meer metacognitieve 
leerervaringen. 

Bovenstaande onderzoeken wijzen er op, dat het met passende didactische strategieën mogelijk is leerlingen 
het leren bestuderen van teksten te leren, en tevens te bevorderen dat zij die verworven strategieën ook 
gaan gebruiken in nieuwe leersituaties (bijvoorbeeld bij nieuwe teksten, bij andere vakken). Overigens 
merken diverse auteurs ook op, dat –naast een voorkeur en vaardigheid in lees-/leerstrategieën- ook 
opvattingen van leerlingen over hoe zij het beste een tekst kunnen bestuderen een belangrijke rol spelen. 

Een voorbeeld hiervan een leerling die ervan overtuigd is dat het herhaald overlezen van de tekst zinvol is, 
of de tekst overschrijven. Uit onderzoek blijkt ook dat het zinvol is om aandacht te besteden aan deze 
(mis)opvattingen van leerlingen (zie bijvoorbeeld Brand-Gruwel e.a., 1998). 

Online tekstbegrip 

Tot slot nog het online tekstbegrip. In de huidige maatschappij wordt ook (steeds meer) belangrijk 
gevonden dat er aandacht wordt besteed aan het zoeken, lezen en doorgronden van online teksten of 
andere online informatie. Wanneer leerlingen doelgericht via internet (online) teksten zoeken en lezen, 

gebruiken zij daarbij bepaalde strategieën om tot kennisconstructie over een bepaald onderwerp te komen. 
Online tekstbegrip krijgt echter in het onderwijsveld (nog) weinig aandacht (Clemens, 2014). In de 
wetenschap vindt wel discussie plaats over dit concept en over de wijze waarop leerlingen hierbij het best 
kunnen worden ondersteund (vergelijk Brand-Gruwel, 2012). Veel wordt hierbij verwacht van nieuwe 



 
 

 

 

didactieken voor online tekstbegrip, die bestaan uit modelleren, samen laten leren en expliciteren van 
strategieën door leerlingen zelf, als ook uit peerfeedback en co-teaching. 
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