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Vraag 

Wat zijn effectieve manieren om zeer moeilijk lerende kinderen begrijpend lezen te leren?  

Kort antwoord 

Onderzoek van Van Wingerden e.a. (2017) naar hoe kinderen met een verstandelijke beperking (VB) 
begrijpend lezen toont aan dat de simple view of reading standhoudt. Dit wil zeggen dat ook voor deze 
kinderen het niveau van begrijpend lezen wordt bepaald door de vaardigheden in technisch lezen en 
begrijpend luisteren. Kinderen met VB zijn gebaat bij veel en structureel aanbod, systematische en 
expliciete instructie en veelvuldige oefening in (begrijpend) lezen (Allor e.a., 2010). Een 
onderwijsprogramma waarin aandacht is voor expliciet modelen, begeleide inoefening, correctieve 
feedback, scaffolding, het bevestigen en belonen van goed resultaat en cumulatief toetsen, helpt hierbij. 

Leren (begrijpend) lezen 

Begrijpend lezen is een complex proces dat start bij het zien van een tekst en eindigt met het opnemen 
van hetgeen er staat in het geheugen (Anderson en Pearson, 1984). ‘Begrijpen’ heeft daarbij betrekking 
op het ‘leggen en opslaan van verbanden tussen verschillende stukjes informatie’ (van den Broek, 2009). 
Om dit te kunnen, dienen kinderen verschillende (cognitieve) vaardigheden te bezitten. De kern van 
begrijpend lezen is beschreven in de simple view of reading (Hoover en Gough, 1990; Just en Carpenter, 
1980), die stelt dat de vaardigheid in begrijpend lezen grotendeels bepaald wordt door de vaardigheden 
in technisch lezen en begrijpend luisteren. 

Kinderen met een verstandelijke beperking en (begrijpend)lezen 

Zeer moeilijk lerende kinderen zijn binnen de context van deze vraagstelling kinderen met een 
verstandelijke beperking. Zij hebben vaak moeite met cognitieve processen als plannen, problemen 
oplossen en informatie onthouden (American Psychiatric Association, 2013; Van Wingerden e.a., 2017). 
Kinderen met VB ontwikkelen zich in een lager tempo dan kinderen zonder VB. Dit geldt ook voor de 
ontwikkeling van geletterdheid bij kinderen met VB (Erickson, 2009). Kinderen met taalachterstanden als 
gevolg van een verstandelijke beperking worden al vroeg geconfronteerd met uitdagingen in het leren 
van de verschillende stappen die nodig zijn om begrijpend te leren lezen (Catts e.a., 2002). De 
beperkingen in het conceptuele domein maken leren lezen moeilijk, maar niet onmogelijk voor kinderen 
met VB. 



 
 
 

 
 

Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen met VB in staat zijn om basisvaardigheden in lezen en schrijven te 
verwerven. Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat de verschillen groot zijn tussen kinderen met VB 
en de mate waarin zij leren lezen en schrijven ook sterk verschilt (Van Wingerden e.a., 2014). De 
ontwikkeling van leesvaardigheden van kinderen met VB verloopt via dezelfde lijn als kinderen zonder VB 
(Van Wingerden e.a., 2017). 

Onderzoek van Van Wingerden e.a. (2017) naar hoe kinderen met VB begrijpend lezen toont aan dat de 
simple view of reading standhoudt. Dit wil zeggen dat ook voor deze kinderen het niveau van begrijpend 
lezen wordt bepaald door de vaardigheden in technisch lezen en begrijpend luisteren. In dit onderzoek 
wordt onderscheid gemaakt tussen expliciet en impliciet tekstbegrip. Met expliciet tekstbegrip wordt een 
lager (meer letterlijk) niveau van tekstbegrip bedoeld. Met impliciet tekstbegrip wordt een hoger niveau 
van tekstbegrip bedoeld, waarbij het begrip niet beperkt is tot de letterlijke tekst. Bij beginnende lezers 
vraagt technisch lezen veel denkruimte van de leerling, waardoor er minder aandacht beschikbaar is voor 
dieper (impliciet) tekstbegrip. De bevindingen van Van Wingerden laten zien dat beperkingen in 
“tekstbegrip bij kinderen met een VB deels veroorzaakt wordt door (beperkingen) in de ontwikkeling van 
taal gerelateerde vaardigheden: woordenschat, grammatica en de basisvoorwaarden voor geletterdheid. 
Echter, er is ook een direct effect van de cognitieve beperking op het begrijpend lezen” (Van Wingerden, 
2017, p. 145). De cognitieve beperking van kinderen met VB maakt impliciet tekstbegrip een blijvende 
uitdaging voor hen. 

Werken aan begrijpend lezen met kinderen met een verstandelijke beperking 

Voor kinderen met VB zijn diverse interventies beschreven waar deze groep baat bij heeft. Zowel voor 
technisch als begrijpend lezen zijn er op onderzoek gebaseerde technieken beschreven, o.a. in het werk 
van professor Jill Allor. Kinderen met VB zijn gebaat met veel en structureel aanbod, systematische en 
expliciete instructie en veelvuldige oefening in (begrijpend) lezen (Allor e.a., 2010). Gebruik voor 
expliciete instructie (bijvoorbeeld) het Expliciete Directe Instructie model, waarbij o.a. begeleide 
inoefening een belangrijke stap is. Met collega-onderzoekers publiceerde Allor een aantal research-based 
tips voor leesinstructie aan kinderen met VB (Lemons e.a., 2016). Hierin wordt het belang van een 
onderwijsprogramma benadrukt dat expliciet modelen, correctieve feedback, scaffolding, het bevestigen 
en belonen van goed resultaat en cumulatief toetsen aanbiedt. 

• Expliciet modelen  

Hardop denken. Laat de leerling zien hoe jij de opdracht aanpakt, wat er in jouw hoofd omgaat als je een 
tekst leest. Zie de website van kenniscentrum begrijpend lezen voor meer informatie. 

• Correctieve feedback 

Bij correctieve feedback maakt de leerkracht de leerling duidelijk welke fout hij heeft gemaakt. Het 
corrigeren van fouten kan zowel impliciet, door het herhalen van het juiste antwoord, als expliciet, 
waarbij de fout wordt benoemd. Bij leerlingen met VB ligt het voor de hand om vooral expliciete 
feedback te geven, omdat deze leerlingen het moeilijker zullen vinden om impliciete feedback te 
verbinden met eerder verworven kennis. 

• Positief bevestigen en belonen  

Correctieve feedback is het benoemen van wat niet goed gaat. Het bevestigen en belonen van goed 
resultaat is het benoemen van wat wel goed gaat. Bevestigen en belonen vergroot het zelfvertrouwen 
van kinderen. Dit is van belang omdat zelfvertrouwen een voorwaarde is voor kinderen om zelfstandig 
met een tekst te kunnen werken. 

• Scaffolding 

Scaffolding betekent de leerlingen een ‘opstapje’ bieden naar het juiste kennisniveau. Met andere 
woorden, de leerkracht biedt instructie en feedback aan die net boven het niveau van de leerling is, 
waardoor de leerling een hoger niveau bereikt. In de context van begrijpend lezen betekent dit dat de 
leerkracht de leerling stapsgewijs helpt om de juiste verbanden te leggen, met vragen als ‘wat heb je 

http://www.kenniscentrumbegrijpendlezen.nl/jonge-kind/modeling.aspx


 
 
 

 
 

hier eerder over gelezen?’, ‘wat heeft dit te maken met het onderwerp van de tekst?’, ‘wat staat hierover 
in de eerste alinea?’ etc. 

• Cumulatief toetsen 

Bij cumulatief toetsen wordt niet alleen de nieuwe stof getoetst, maar ook de daaraan voorafgaande stof. 
De bevraagde kennis en vaardigheden nemen zo steeds toe. In het kader van begrijpend lezen betekent 
dit bijvoorbeeld dat toetsen niet alleen over de laatst geleerde leesstrategie gaan, maar ook over eerder 
geleerde strategieën. In feite is dit het herhalen van de lesstof, wat vooral van belang is voor leerlingen 
met geheugenproblemen. 

Begrijpend luisteren, het begrijpen van gesproken taal, is een voorwaarde voor begrijpend lezen. Al 
voordat kinderen kunnen lezen is het gebruik van prentenboeken en interactief voorlezen een beproefde 
methode voor leerkrachten om aan begrijpend luisteren te werken. Vragen stellen op verschillende 
niveaus leidt tot dieper begrip en zet kinderen aan het denken (Damhuis en Litjens, 2003). Interactief 
voorlezen van prentenboeken en informatieve boeken is ook zeer geschikt voor 
woordenschatontwikkeling en het opbouwen van kennis van de wereld, beide belangrijke voorspellers 
van begrijpend lezen (Kenniscentrum begrijpend lezen). Begrijpend luisteren is niet alleen een 
onderwerp voor de onderbouw; ook in de bovenbouw kan deze vaardigheid verder ontwikkeld worden 
(zie www.leerlijnentaal.nl). 

Uit onderzoek van Van der Schuit e.a. (2010) blijkt dat de taalontwikkeling, communicatieve 
vaardigheden en ontluikende geletterdheid van jonge kinderen met meervoudige beperkingen, 
waaronder kinderen niet die spreken, worden bevorderd wanneer er op school en/of het kinderdagverblijf 
een programma wordt aangeboden met leeractiviteiten rondom een centraal thema, interactief voorlezen 
en ontdekkend en betekenisvol leren (het KLINc-Atelier, gebaseerd op de pedagogische visie van Reggio 
Emillia). 

Conclusie 

De geraadpleegde onderzoeken beschrijven leren lezen voor kinderen met VB als een uitdagend proces, 
waarbij er wel degelijk resultaat mogelijk is. Een intensief en structureel programma is hierbij 
noodzakelijk. 
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