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Vraag 

Wat zijn de effecten van RALFI-lezen op de technische leesvaardigheid van zwakke 

leerlingen in de groepen 4 t/m 6? 

Kort antwoord 

RALFI is een leesmethodiek voor leerlingen die de spellende leeshandeling beheersen, 

maar langdurig te traag blijven lezen. Ter verbetering van de leesvloeiendheid  lezen 

leerlingen, met ondersteuning, herhaaldelijk een korte motiverende tekst op 

hoog  niveau. Hoewel de methodiek al enige tijd op veel scholen wordt toegepast, is er in 

Nederland en Vlaanderen nog weinig onderzoek verricht naar de effecten van RALFI op 

het vloeiend lezen. Evidentie voor positieve effecten van de aanpak komt uit studies in 

het speciaal basisonderwijs, studies met vergelijkbare aanpak en onderzoek waaruit de 

effectiviteit van de verschillende componenten van RALFI blijkt.  

Toelichting antwoord 

Wat is RALFI-lezen? 

RALFI is een leesmethodiek voor leerlingen die de spellende leeshandeling beheersen, 

maar langdurig te traag blijven lezen. Het gevolg hiervan is een ernstige stagnatie van 

het leesniveau (leesniveau tot AVI-E4). Een deel van de leerlingen bij wie de methodiek 

wordt ingezet heeft mogelijk dyslexie. RALFI heeft als doel het verhogen van het 

leesniveau en meer specifiek het verbeteren van de ‘leesvloeiendheid’.  Daarmee wordt 

bedoeld: snel en accuraat lezen met de juiste intonatie. De methodiek is door Anneke 

Smits ontwikkeld in 2002 en staat voor Repeated Assisted Level Feedback Interaction 

Instruction. Hiermee wordt verwezen naar de kenmerken van de aanpak; herhaald lezen 

van (dezelfde) motiverende tekstdelen met tussenpozen (R), met ondersteuning door 

voorlezen, voorzeggen en bijwijzen (A), op hoog niveau (L),  en directe feedback (F) van 



een volwassene, waarbij interactie (I) over de inhoud van de tekst plaatsvindt met korte 

instructie en aanwijzingen (I).  Er wordt gewerkt met korte, motiverende teksten.  

Effecten RALFI op technisch lezen 

Hoewel de methodiek al enige tijd op veel scholen wordt toegepast, is er in Nederland en 

Vlaanderen nog weinig onderzoek verricht naar de effecten van RALFI op het vloeiend 

lezen.  

Houtveen en Smits (2008) en Vernooy (2006) rapporteren over de effecten van Estafette 

(mainstreamaanpak voor alle leerlingen), Leesweg Plus (mainstreamaanpak voor alle 

leerlingen) en RALFI (aanpak voor de 10% zwakste lezers die onvoldoende profiteren van 

Estafette of Leesweg Plus) in het speciaal basisonderwijs. Dit  onderzoek is gedaan in de 

context van de LISBO- (Leesimpuls Speciaal Basisonderwijs)  en daaropvolgende VLOT-

projecten (zelfde inhoud als LISBO, alleen de naam is anders) met leerlingen die 

minimaal op AVI-1 instructieniveau lazen. Het doel van deze projecten was dat 90% van 

de leerlingen minsten twee AVI-instructieniveaus per jaar vooruit zouden gaan. Hoewel 

RALFI aanvankelijk als aanvullende aanpak werd gezien, werd op enkele scholen alleen 

met RALFI gewerkt. Uit resultaten van de AVI-toetsen bleek dat binnen elke methodiek 

het projectdoel behaald werd. De leerlingen met de RALFI-methodiek (de zwakste lezers) 

boekten iets minder vooruitgang dan de leerlingen met (enkel) de mainstreamaanpak, 

maar zelfs voor hen was de leerwinst iets meer dan twee instructieniveaus in een jaar.   

Houtveen, Brokamp en Smits (2012) rapporteren over de implementatie en effecten van 

LeesInterventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak (LIST).  Dit is een driejarig 

project met een  totaalaanpak voor het leesonderwijs in het primair onderwijs, speciaal 

onderwijs en praktijkonderwijs. RALFI wordt hier ingezet bij het voortgezet technisch 

lezen voor leerlingen die onvoldoende profijt hebben van de basisaanpak. Zij concluderen 

op basis van onderzoek dat de totaalaanpak succesvol was voor het voortgezet lezen van 

leerlingen (gemeten met de AVI-toets en Stilleestoets). Uit observaties bleek dat RALFI 

goed was geïmplementeerd. Vanwege de opzet van dit onderzoek kunnen echter geen 

uitspraken gedaan worden over de unieke effecten van RALFI.  

Op basis van de genoemde studies kan voorzichtig geconcludeerd worden dat RALFI 

bijdraagt aan het vergroten van de leesvaardigheid van zeer zwakke lezers. Evidentie 

voor de effectiviteit kan ook gevonden worden in varianten van de aanpak. 

Variant van RALFI 

Variant van het RALFI-lezen is het ‘Opnieuw Lezen’ , een uitwerking van de aanpak 

van  Oostdam en collega’s (Blok, Oostdam, & Boendermaker, 2012; Oostdam, Blok, & 

Boendermaker, 2011). De onderzoekers onderscheiden in hun onderzoek twee 

verschillende uitwerkingen van de didactiek van begeleid hardop lezen: Opnieuw lezen en 

Verder lezen. Zij onderzochten bij 143 zwakke lezers uit de groepen 4, 5 en 6  de 

effecten van beide varianten op technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat en 

leesplezier. Leerlingen kregen gedurende twaalf weken individueel vier leessessies per 

week. De begeleider gaf feedback met de wacht-hint-prijs methodiek. Leerlingen in de 

twee experimentele condities (Verder Lezen en Opnieuw Lezen) boekten meer 

vooruitgang op technisch lezen (AVI en DMT) dan leerlingen in de controleconditie, 

waarbij er geen verschil was tussen beide experimentele condities. Ook op leesplezier 

was er een effect: het leesplezier van de leerlingen nam in beide experimentele condities 

significant toe, terwijl leerlingen uit de controlegroep minder leesplezier kregen. Dus: 

begeleid hardop lezen loont voor een kleine groep zwakke lezers en het maakt voor 

technisch lezen en leesplezier niet uit of je verder leest of opnieuw leest. De effecten zijn 

zichtbaar in alle groepen uit het onderzoek. 



Effecten FORI 

RALFI is gebaseerd op de Amerikaanse FORI aanpak voor groep 4 (Stahl & Heubach, 

2005). FORI staat voor Fluency Oriented Reading Instruction en heeft als doel het 

automatiseren van het leesproces en verbeteren van de leesvloeiendheid. Bewezen 

effectieve uitgangspunten van het programma zijn: lessen zijn gericht op het begrijpen 

van de tekst; kinderen lezen minimaal op instructieniveau; ondersteuning door middel 

van herhaald lezen; lezen met een maatje; uitbreiding van de leestijd op school en thuis. 

Om de effectiviteit van het programma te beoordelen is het programma gedurende twee 

schooljaren geëvalueerd bij leerlingen in groep 4. De resultaten wezen uit dat FORI 

effectiever was dan een traditionele interventie. De grootste effecten werden gevonden 

bij leessnelheid en accuratesse. Volgens de leerkrachten waren de effecten op de 

gestandaardiseerde leesbegripstoetsen minder uitgesproken. Het programma was vooral 

effectief voor zwakke lezers, hoewel een minimum leesniveau noodzakelijk is.  

Bewezen effectieve componenten 

Hoewel er weinig onderzoek is uitgevoerd naar de effecten van RALFI, is er vanuit 

verschillende bronnen wel evidentie voor de effectiviteit van de kenmerken van de 

aanpak. Hierna wordt voor de belangrijkste componenten van de aanpak een korte 

onderbouwing gegeven. De uitgangspunten van herhaald lezen, begeleid (hardop) lezen 

en lezen op hoog niveau worden ondersteund door de reviewstudie van Kuhn en Stahl 

(2003), waarbij 71 studies naar effecten van leesvloeiendheidstrainingen vergeleken 

zijn.  

Repeated: Herhaald lezen van teksten blijkt voor zwakke lezers een effectieve aanpak te 

zijn om de leesvloeiendheid en het automatiseren te bevorderen. Kuhn en Stahl 

concluderen echter op basis van verschillende onderzoeken dat het niet uitmaakt of 

dezelfde tekst herhaald wordt gelezen of dat een grotere set van teksten gelezen wordt. 

Dit wordt bevestigd door Kuhn (2005) en Kuhn et al. (2006) en bleek ook uit studie van 

Blok, Oostdam, en Boendermaker (2012). Waarschijnlijk is de grote hoeveelheid tijd die 

met deze methodiek wordt gespendeerd aan lezen een van de cruciale componenten. 

Assisted: Uit de review van studies blijkt dat begeleid lezen effectief is voor het 

verbeteren van de leesvaardigheid. De ondersteuning maakt het tevens mogelijk om 

moeilijkere teksten te gebruiken.  

Level: Ten aanzien van de moeilijkheidsgraad van de teksten concluderen Kuhn en Stahl 

op basis van een aantal studies met voorzichtigheid dat het erop lijkt dat moeilijkere 

teksten (op of boven instructieniveau) tot grotere leerwinst leiden, maar meer onderzoek 

is noodzakelijk om dit te bevestigen.   

Feedback: Verschillende onderzoeken (bijv. National Reading Panel, 2000) tonen de rol 

van feedback aan. De feedback in de RALFI-methodiek is erop gericht om fouten zoveel 

mogelijk te voorkomen of direct te  verbeteren. Dit om te voorkomen dat foutief gelezen 

woorden worden ingeprent.  

Interaction: Voor de effectiviteit van de interactie over de tekst ten slotte, verwijst Smits 

(z.d.) naar verschillende onderzoeken (bijv. Snowling & Hulme, 1999) die laten zien dat 

het leggen van betekenisverbanden tussen woorden de woordidentificatie kan 

bevorderen.   



Kortom, in verschillende bronnen kan bevestiging gevonden worden voor de effectiviteit 

van de afzonderlijke componenten van RALFI.  

Geraadpleegde bronnen 

Blok, H., Oostdam, R. J., & Boedermaker, C. (2012). Effecten van begeleid hardop lezen 

van teksten op technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat en leesplezier bij zwakke 

lezers in de leerjaren vier tot en met zes. Pedagogische Studiën, 89(2),88-

103. http://pedagogischestudien.nl/download?type=document&identifier=616804

Houtveen, A. A. M., Brokamp, S. K., & Smits, A. E. H. (2012). Lezen, lezen, lezen! 

Achtergronden en evaluatie van het LeesInterventie-project voor Scholen met een 

Totaalaanpak (LIST).Hogeschool Utrecht: Kenniscentrum Educatie van de Faculteit 

Educatie. 

Houtveen, T., & Smits, A. (2008). Prioriteit voor lezen werkt: het LISBO-project. In: 

Verhoeven, L., & Wentink, H., (Red.). Onderkenning en aanpak van leesproblemen en 

dyslexie (pp. 147-172).Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 

Kuhn, M. R. (2005). A Comparative Study of Small Group Fluency Instruction, 

Reading Psychology, 26(2), 127-146, DOI: 10.1080/02702710590930492  

Kuhn, M. R., Schwanenflugel, P. Jl, Morris, R. D., Mandel Morrow, L., Gee Woo, D., 

Meisinger, E. B., Sevcik, R. A., Bradley, B. A., & Stahl, S. A. (2006). Teaching children to 

become fluent and automatic readers. Journal of Literacy Research, 38(4), 357-387. 

Kuhn M.R., Stahl, S. (2003). Fluency: A review of developmental and remedial 

strategies. The Journal of Educational Psychology, 95,1–19.  

National Reading Panel. (2000). Teaching children to read: An evidence-based 

assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading 

instruction(National Institute of Health Pub. No. 00-4769).Washington, DC: National 

Institute of Child Health and Human Development.  

Oostdam, R., Blok, H., & Boendermaker, C. (2011). Zwakke lezers effectief helpen met 

begeleid hardop lezen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 50, 574-

583. http://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-oo/publicaties/p-574-

583_zwakke-lezers-effectief-helpen-met-begeleid-hardop-lezenv3.pdf

Schwanenflugel, P. J., Kuhn, R., Morrow, L. M., Meisinger, E. B., Gee Woo, D., Quirk, M., 

& Sevcik, R. (2009). Insights into fluency instruction: Short- and long-term effects of two 

reading programs.Literacy Research and Instruction, 48, 318-336. 

Smits (z.d.). RALFI, lezen op een betekenisvolle en motiverende manier. Gedownload 

van:http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/RALFIhandleiding.pdf 

Stahl, S. A., & Heubach, K. M. (2005). Fluency-oriented reading instruction. Journal of 

Literacy Research, 37(1), 25-60.  

http://pedagogischestudien.nl/download?type=document&identifier=616804
http://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-oo/publicaties/p-574-583_zwakke-lezers-effectief-helpen-met-begeleid-hardop-lezenv3.pdf
http://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-oo/publicaties/p-574-583_zwakke-lezers-effectief-helpen-met-begeleid-hardop-lezenv3.pdf
http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/RALFIhandleiding.pdf


 
 
 

 
 

Vernooy, K. (2006). Het LISBO- en VLOT-PROJECT: leerkrachtgestuude 

leesinterventieprojecten voor het speciaal basisonderwijs. Tijdschrift voor 

Orthopedagogiek, 45, 162-

169. http://www.annabosman.eu/documents/Vernooy2006.pdf 

  

Meer weten?  

RALFI, lezen op een betekenisvolle manier 

RALFI: wanneer wel en wanneer niet  
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