
 
 
 

 
 

 

 

 

Opgesteld door: Nicole Swart (Expertisecentrum Nederlands), dr. Joyce Gubbels 

(Expertisecentrum Nederlands), dr. Judith Stoep (Expertisecentrum Nederlands/Radboud 

Universiteit) en Anne Luc van der Vegt (Kennismakelaar Kennisrotonde) 

Vraagsteller: IB-er PO 

   

Referentie: Kennisrotonde (2018). Wat is er bekend over de relatie tussen intelligentie en 

prestaties op methodeonafhankelijke toetsen voor begrijpend lezen in groep 5-8? 

(KR.386). Den Haag: Kennisrotonde. 

 

 

14 mei 2018 

 

Vraag 

Wat is er bekend over de relatie tussen intelligentie en prestaties op 

methodeonafhankelijke toetsen voor begrijpend lezen in groep 5-8? 

De vraag is ingegeven door de behoefte om leerlingen met een disharmonisch 

intelligentieprofiel, waarbij de verbale intelligentie sterker is dan de performale 

intelligentie, te kunnen ondersteunen bij het begrijpend lezen. De resultaten op 

methodeonafhankelijke toetsen van deze leerlingen vallen tegen. 

Kort antwoord 

Met methodeonafhankelijke toetsen voor begrijpend lezen worden algemene 

vaardigheden getoetst, zoals wereldkennis, woordenschat en het kunnen leggen van 

verbanden/ redeneren in nieuwe situaties. Deze vaardigheden zijn sterk verbonden aan 

intelligentie. Daarom is het aannemelijk dat intelligentie van invloed is op de scores op 

deze toetsen. Dat is minder het geval bij methodegebonden toetsen, die vooral geschikt 

zijn om vast te stellen of leerlingen specifieke doelen hebben behaald. 

We moeten echter voorzichtig zijn met stellige conclusies. Er is onvoldoende empirisch 

onderzoek gedaan om een eenduidig antwoord te kunnen geven op de vraag wat de rol 

van intelligentie is in prestaties op methodeonafhankelijke toetsen voor begrijpend lezen. 

Aanvullend onderzoek is nodig om de complexiteit van deze relaties te doorgronden. 

 

 

Toelichting antwoord 



 
 
 

 
 

De relatie tussen begrijpend lezen, intelligentie en verschillende soorten toetsen is 

complex. Er is wel onderzocht  wat de relatie is tussen intelligentie en begrijpend lezen, 

maar in deze studies wordt niet het verband gelegd met het gebruik van 

methodeonafhankelijke toetsen. Als we de beschikbare kennis combineren, komen we 

niettemin een eind in de beantwoording van de vraag. In dit antwoord gaan we  eerst in 

op het proces van begrijpend lezen, en leggen we uit wat de rol van intelligentie is in dit 

proces en wat de verschillen zijn tussen methodeafhankelijke en methodeonafhankelijke 

toetsing van leesbegrip. 

 

Begrijpend lezen 

Het achterhalen van de betekenis van een geschreven tekst is een van de belangrijkste 

vaardigheden die kinderen leren op school. Goede begrijpend lezers vormen tijdens het 

lezen een model van de tekst. Dit doen ze op basis van de informatie die in de tekst staat 

én de kennis die zij al hadden (wereldkennis). Dit model wordt ook wel een 

situatiemodel genoemd (Kintsch, 1988, 2012). Bij het vormen van een situatiemodel 

spelen verschillende aspecten een belangrijke rol. Dit zijn zowel specifieke aspecten, 

zoals technisch lezen en luisterbegrip, als meer algemene aspecten zoals woordenschat, 

wereldkennis, werkgeheugen en intelligentie. Wanneer een leerling problemen heeft met 

een of meerdere van deze onderliggende aspecten, kan het zijn dat hij slechts een 

oppervlakkig model van de tekst vormt en niet tot de diepere betekenis van een tekst 

komt. 

 

Rol van intelligentie bij begrijpend lezen 

Herhaaldelijk is aangetoond dat leerlingen met een hogere intelligentie beter zijn in 

begrijpend lezen (bijvoorbeeld Oakhill, Cain, & Bryant, 2003; Swart et al., 2017; Tighe, 

Wagner, & Schatschneider, 2014). Volgens David Wechsler is intelligentie ‘het vermogen 

doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan’. 

Dit vermogen kan worden ontleed in verschillende deelvaardigheden. Dit geeft meer zicht 

op de precieze relatie tussen begrijpend lezen en intelligentie. 

 Met behulp van intelligentietesten kan een inschatting worden gemaakt van deze 

deelvaardigheden. De WISC-V, een herziene versie van de meest gebruikte 

intelligentietesten in Nederland (WISC-III), is gebaseerd op het CHC-model (vernoemd 

naar de bedenkers Cattell, Horn en Carroll; zie Flanagan & Dixon, 2013). Het CHC-model 

is een van de meest actuele intelligentiemodellen, waarin intelligentie wordt 

onderverdeeld in 8 verschillende brede cognitieve vaardigheden. De WISC-V toetst 5 van 

deze vaardigheden: 

 Fluid Reasoning: het vermogen om verbanden te zien en daarmee regels te 

herkennen en deze regels toe te passen in een nieuwe context (abstract en 

logisch redeneren). 

 Verbaal Begrip: het vermogen om algemene kennis en woordkennis toe te 

kunnen passen; deze kennis is in sterke mate afhankelijk van cultuur en scholing. 

 Visueel Ruimtelijk inzicht: het vermogen om visuele informatie te verwerken 

en visueel-ruimtelijke relaties te begrijpen. 

 Verwerkingssnelheid: de snelheid en nauwkeurigheid van visuele identificatie, 

en het nemen en uitvoeren van beslissingen. 

 Auditief werkgeheugen: de mogelijkheid om mondeling aangeboden informatie 

tijdelijk op te slaan en te kunnen gebruiken. 

Voor beknopte informatie over andere onderdelen van de WISC-V zie: 

https://www.wiscv.nl/over-wisc-v-nl/ 

https://www.wiscv.nl/over-wisc-v-nl/


 
 
 

 
 

Uit onderzoek blijkt dat Verbaal Begrip een belangrijke rol speelt bij begrijpend lezen (zie 

Förrer & Van de Mortel, 2010). Daarnaast is ook het taalonafhankelijke Fluid Reasoning 

van belang voor het analyseren van relaties en het leggen van verbanden tussen 

personen en acties in verhalende teksten en bij het ontraadselen van complexe 

informatieve testen (Fuchs en collega’s, 2012). Juist het leggen van deze verbanden 

(inferenties), die vaak niet expliciet in de tekst staan, helpt lezers de informatie uit de 

tekst te koppelen aan andere informatie in de tekst en aan de eigen wereldkennis, 

waardoor ze een meer gedetailleerd situatiemodel en rijker begrip ontwikkelen. 

Hoewel er dus een duidelijke relatie is tussen twee aspecten van intelligentie en 

begrijpend leesvaardigheden, is het belangrijk om te onthouden dat zowel intelligentie 

als tekstbegrip optelsommen zijn van verschillende onderliggende vaardigheden, en dat 

het bij intelligentie zowel om verbale als non-verbale vaardigheden gaat. De relatie 

tussen intelligentie en begrijpend lezen is dus tamelijk complex en niet te vatten in een 

simpele correlatie. Dat maakt het ook plausibel dat leerlingen met een disharmonisch 

intelligentieprofiel soms onverwacht slecht kunnen presteren op begrijpend leestaken, 

bijvoorbeeld omdat ze goede taal- en begripsvaardigheden hebben, maar slecht zijn in 

het leggen van verbanden en redeneren (zie het antwoord op vraag 347 van de 

kennisrotonde).    

Verschil tussen methodegebonden en methode onafhankelijke toetsen 

Op scholen worden vaak zowel methodegebonden als methodeonafhankelijke toetsen 

afgenomen om het begrijpend lezen in kaart te brengen. Met methodegebonden toetsen 

wordt gekeken of een leerling de specifieke doelen behaald heeft die voor die periode zijn 

gesteld. Om dat niveau te kunnen behalen dient een leerling de kennis op te halen die hij 

via de methode heeft opgedaan en deze kennis toe te passen. Voor methodegebonden 

begrijpend leestoetsen betekent dit vaak dat leerlingen in staat moeten zijn om 

verschillende leesstrategieën toe te passen. 

Hoewel methodegebonden toetsen inzicht geven in het al dan niet behalen van de 

doelen, kan met deze toetsen geen vergelijking worden gemaakt met een landelijke 

norm. Daarom nemen scholen vaak ook methodeonafhankelijke toetsen af waarmee de 

algemene vaardigheid in begrijpend lezen wordt getoetst, bijvoorbeeld de LVS-toetsen uit 

het Cito Volgsysteem. Daarbij wordt een sterk beroep gedaan op de wereldkennis en 

woordenschat van leerlingen en op algemene cognitieve vaardigheden zoals het kunnen 

leggen van verbanden en/of redeneren in nieuwe situaties. En juist deze laatste twee 

vaardigheden zijn sterk verbonden met intelligentie (denk bijvoorbeeld aan de 

vaardigheden Fluid Reasoning en Verbaal Begrip uit de WISC-V). Het ligt dus voor de 

hand dat intelligentie op deze manier meer invloed kan uitoefenen op de scores van 

methodeonafhankelijke toetsen. Uit een Amerikaanse studie blijkt dan ook dat de scores 

op veelgebruikte methodeonafhankelijke toetsen voor begrijpend lezen sterk 

samenhangen met het IQ van de leerling (Keenan & Meenan, 2014). Er is echter weinig 

bekend uit empirisch onderzoek over eventuele verschillen tussen de prestaties op 

methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen en de rol die intelligentie daarbij 

speelt. 

Wat werkt: adviezen voor de onderwijspraktijk 

Resultaten van intelligentieonderzoeken kunnen verschillende aanknopingspunten bieden 

voor de onderwijspraktijk (zie onder andere Resing & Verschueren, 2016). We noemen 

enkele adviezen voor de twee aspecten van intelligentie waarvan is aangetoond dat ze 

samenhangen met begrijpend lezen: Verbaal Begrip en Fluid Reasoning. 



 
 
 

 
 

Voor leerlingen met zwak Verbaal Begrip is het advies om de woord- en wereldkennis uit 

te breiden, zodat de leerling deze kennis kan inzetten bij het maken van een 

situatiemodel van de tekst. Hieronder volgt een aantal voorbeelden van activiteiten die 

hiervoor geschikt zijn: 

-      leesbevordering; door het lezen van teksten neemt de kennis van de wereld en 

van woorden en hun betekenissen toe; 

-      voorlezen (ook in de bovenbouw) van zowel verhalende als informatieve teksten. 

Zeker informatieve teksten zijn zeer geschikt om woordenschat en kennis uit te 

bereiden; 

-      bediscussiëren van gelezen teksten om woordenschat en kennis beter in te 

bedden; 

-      leerlingen zelf informatie laten opzoeken en laten uitleggen, zodat ze 

verbanden in de kennis leren herkennen. 

Voor leerlingen met zwakke redeneervaardigheden (Fluid Reasoning) is het advies om ze 

veel expliciete aandacht te laten besteden aan redeneervaardigheden en ze strategieën 

aan te leren waarmee ze zelf meer structuur aan kunnen brengen in hun kennis. 

Voorbeelden van activiteiten zijn: 

-      oefenen met categoriseren; 

-      oefenen met het trekken van conclusies, zowel verbaal als non-verbaal (matrix-

redeneren, bijvoorbeeld het afmaken van logische reeksen figuren); 

-      leerlingen helpen bij het ontdekken van verhaallijnen; 

-      metacognitieve vaardigheden aanleren en oefenen zodat deze in nieuwe 

contexten toegepast kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn leesstrategieën zoals 

visualiseren en schema’s maken, relaties leggen en hoofgedachte bepalen. Deze komen 

bijvoorbeeld aan bod in BLIKSEM, een aanpak voor begrijpend leesonderwijs (Van 

Elsäcker, Droop, Van Druenen & Peeters, 2003/2008). Belangrijk hierbij is dat deze 

strategieën niet alleen aangeleerd worden, maar dat leerlingen leren hoe ze deze kunnen 

toepassen bij het lezen van nieuwe teksten. 
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Meer weten? 

Als de bliksem begrijpend lezen  

Voorbeeld van een BLIKSEM-leesles in groep 6. 
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