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Vraag  

Is het waar dat modeling en leesstrategie-onderwijs de leesprestaties in de basisschoolleeftijd verhogen? 

Kort antwoord 

Bij begrijpend lezen is er veel aandacht voor leesstrategieën, waarmee wordt verwezen naar flexibele 
procedures om een leesdoel te bereiken. Leesstrategieën aanleren heeft vaak positieve effecten op het 
tekstbegrip van leerlingen, maar deze positieve effecten kunnen niet altijd worden bevestigd als gebruik wordt 
gemaakt van gestandaardiseerde toetsen. Om leesstrategieën aan te leren is  modeling, waarbij wordt 
gekeken naar de taakuitvoering van een model, een aanpak die steeds vaker wordt gekozen. Onderzoek in het 
voortgezet onderwijs laat zien dat deze aanpak een positieve invloed heeft op tekstbegrip.  

Toelichting antwoord 

Bij begrijpend lezen is veel aandacht voor het aanleren van leesstrategieën. Leesstrategieën zijn flexibele 
procedures die de lezer gebruikt om de informatie in de tekst te begrijpen en te verwerken. Deze procedures 
kunnen worden aangepast aan de kenmerken van de lezer, de aard van de tekst en de taak (Moelands, e.a., 
2007). Het gebruik van leesstrategieën door de leerling hangt sterk samen met het zelfregulerend vermogen 
van de leerling. Zelfregulerende leerlingen zijn mentaal actief en reguleren gedachten, gevoelens en acties om 
hun leerdoel te bereiken (Dignath & Bütner, 2008). 

Leesstrategieën kunnen cognitief, metacognitief of motivationeel van aard zijn: 
-cognitief: onder andere kopiëren en onderstrepen, in eigen woorden zeggen en samenvatten, onderstrepen 
en probleemoplossen; 
-metacognitief : planning, monitoring en evaluatie; 
-metacognitieve reflectie: hoe strategieën te gebruiken; 
-motivationeel: de inzet (“will and skill”) om het leesproces te reguleren (Dignath & Büttner, 2008). 

De vragensteller hoopt het onderwijs op het gebied van begrijpend lezen te kunnen verbeteren door gebruik 
te maken van empirische kennis over het effect van leesstrategieën en het onderwijs over het aanleren ervan. 

Aanleren van leesstrategieën 

Leesstrategieën aanleren heeft vaak positieve effecten heeft op het tekstbegrip van leerlingen (Bimmel, 2001; 
Roberts, Torgesen, Boardman & Scammaca, 2008; Spörer & Burnstein, 2009). Zo is er voor leesstrategieën 
als skimmen (globaal lezen), signaalwoorden gebruiken en activering van voorkennis empirische evidentie. 



 
 

 

 

Zeer recent verschenen drie onderzoeken over leesstrategieën waarvan twee specifiek over activering van 
voorkennis. Het eerste betrof een onderzoek bij 10-11-jarigen naar het effect van twee verschillende 
manieren om een leestaak te introduceren – een doe-activiteit en voorkennis activeren- op motivatie en 
tekstbegrip. Beide introducties leidden tot hoger tekstbegrip maar niet tot hogere motivatie (Bråten, Johansen 
& Strømsø, 2017). In een ander onderzoek onder 9-10- jarigen werd gevonden dat als je meerdere teksten 
over één thema leest, dat tot meer kennis over dit thema en tot een grotere woordenschat bij het thema leidt 
dan het lezen van meerdere teksten over verschillende onderwerpen. Deze kennis kon vervolgens bij een 
nieuwe tekst over het thema worden benut (Cervetti, Wright, & Hwang, 2016). Ten slotte nam in de 
onderbouw van het vmbo-b/k het tekstbegrip toe na instructie in skimmen, lokale coherentie achterhalen, 
voorkennis benutten, kernzinnen herkennen en woordbetekenissen afleiden uit de context (Evers & Van der 
Hoeven, 2017). 

Een effect van het gebruik van leesstrategieën kan niet altijd met alle toetsen worden aangetoond. In 
sommige studies kon alleen een effect van leesstrategieën worden aangetoond bij methodegebonden toetsen 
(zie bijvoorbeeld: Bimmel, 2001) en niet op gestandaardiseerde (ook wel methode onafhankelijke) toetsen. 
Het verschil tussen de toetsen is, dat de eerste toets (methodegebonden) specifiek gericht is op het meten 
van het gebruik van de geleerde strategieën, terwijl een gestandaardiseerde toets leesvaardigheid in zijn 
algemeenheid meet. Als verklaring voor het verschil in resultaten op de twee soorten toetsen wordt gegeven 
dat leerlingen de geleerde leesstrategieën mogelijk niet gebruiken bij een gestandaardiseerde toets (Bimmel, 
2001; Dignath & Büttner, 2008). 

Leesstrategie-onderwijs met modeling of observerend leren 

Een onderdeel van de didactiek voor het leren van leesstrategieën is modeling. Vanuit leerlingperspectief ook 
wel aangeduid met observerend leren. Kenmerkend is dat een leesstrategie of een leestaak wordt uitgevoerd 
door een model (bijvoorbeeld de docent). Leerlingen hoeven de strategie niet zelf toe te passen, maar richten 
hun aandacht op de taakuitvoering door het model. 

In het voortgezet onderwijs is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze aanpak. In het vwo zijn twee 
onderzoeken naar observerend bij het aanleren van leesstrategieën uitgevoerd, en er kon een duidelijk 
positief effect worden aangetoond (Keehnen, Braaksma & De Boer, 2015; Van den Bergh, 2009). In de 
onderbouw van het vmbo kon eveneens worden aangetoond dat tekstbegrip toenam na een interventie met 
modeling ten behoeve van het aanleren van leesstrategieën (Evers & Van der Hoeven, 2017). 

Daarbij merken we op dat het leesstrategieonderwijs na de fase van modeling niet stopt, maar een vervolg 
krijgt. Vaak zullen de leerlingen de te leren leesstrategie in de volgende fase zelf toepassen met hulp van de 
docent of met hulp van medeleerlingen. Uit twee overzichtsstudies op het gebied van 
leesvaardigheidsonderwijs blijkt dat samenwerkend leren bij adolescenten een positief effect heeft op 
leesvaardigheid (Slavin, 2008; Herrera e.a., 2016). Pas in een derde fase, als de leerlingen verschillende 
leesstrategieën geleerd hebben, komen opdrachten aan bod waar leerlingen gevraagd wordt om vooraf én 
tijdens het lezen a) zelf een keuze te maken uit relevante leesstrategieën en b) die zelfstandig toe te passen 
(vergelijk, Fisher & Frey, 2008). 

Ten slotte 

Opmerkelijk is de bevinding dat het effect van strategieonderwijs afhankelijk lijkt van degene die de 
strategieën onderwijst. In onderzoek blijkt leesstrategie-onderwijs uitgevoerd door de eigen docent minder 
effectief te zijn dan leesstrategie-onderwijs uitgevoerd door onderzoekers (Dignath & Büttner, 2008). Dit werd 
geduid in termen van verschillen in kennis over zelfregulerend leren, verschillen in vaardigheden voor een 
effectieve implementatie en verschillen in tijdsinvestering in strategieonderwijs. Voor het implementeren van 



 
 

 

 

leesstrategie-onderwijs hebben leraren volgens deze duiding niet alleen informatie maar ook tools of 
handvatten nodig om een implementatie succesvol vorm te geven. 
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Meer weten?  

Voor een Nederlandse samenvatting en een toelichting bij het artikel van Cervetti en anderen (2016) en 
Bråten en anderen (2017), zie de publicatie Voor u gelezen 2017, die beschikbaar is op: 
www.kenniscentrumbegrijpendlezen.nl. 

Aanvullend op het bovenstaande antwoord blijken ook andere factoren van invloed op de groei in 
leesvaardigheid (tekstbegrip) in de basisschoolleeftijd. In de groepen 4-8 op de basisschool versterken 
woordenschatontwikkeling en begrijpend lezen elkaar. Kennisrotonde-vraag: Wat is de invloed van de 
Nederlandse taal – zowel thuistaal als schooltaal – op de woordenschatontwikkeling van leerlingen in groep 4-
8? https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/cito-woordenschat/. 
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