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Vraag 

 

Welke aspecten van begrijpend leesinstructie dragen bewezen effectief bij aan de 

verhoging de leesprestaties in groep 5-8 van het basisonderwijs? 

 

Kort antwoord 

Het doel van begrijpend leesonderwijs is dat leerlingen leren hoe ze teksten kunnen 

verwerken en begrijpen. Strategisch leesonderwijs en inhoudsgericht leesonderwijs 

hebben daarbij een positief effect en zijn dus effectieve benaderingen. Ingrediënten voor 

een effectieve benadering zijn: gebruik van grafische of tekstschema’s, stellen en 

beantwoorden van tekstvragen, aandacht voor tekststructuur en samenvatten van de 

tekst. Een lesmodel waarin strategieinstructie geleidelijk overgaat van docentregulering 

naar leerlingregulering is hierbij bewezen effectief. 

 

Toelichting antwoord 

Om begrijpend lezen te onderwijzen zijn er veel manieren. Aarnoutse (2017) gebruikt in 

zijn reviewstudie de benaming ‘benadering’ voor deze manieren, waarmee hij een 

samenhangend geheel van ideeën en werkwijzen met betrekking tot de vormgeving van 

het onderwijs in begrijpend lezen verstaat. In dit antwoord nemen wij deze terminologie 

over. Daarbij gaan we steeds uit van het doel van begrijpend leesonderwijs; dat 

leerlingen leren hoe ze teksten kunnen verwerken (aanpakken) en begrijpen. 

 

Wat is effectief in instructie? 

De reviewstudie van Aarnoutse (2017) was gericht op het identificeren van effectieve 

benaderingen in begrijpend leesonderwijs. Het ging om 67 interventieonderzoeken naar 

leesonderwijs in de basisschoolleeftijd. Hij maakte onderscheid in drie benaderingen: 

1. Strategisch leesonderwijs, waarbij aandacht besteed aan het aanleren en 

gebruiken van leesstrategieën. 

2. Inhoudsgericht leesonderwijs, met veel aandacht voor het maken van een 

mentale representatie van een tekst. Daarmee wordt bedoeld de integratie van 

informatie uit de tekst in al aanwezige kennis (zie website Kenniscentrum 



 
 
 

 
 

Begrijpend Lezen). Er worden daarbij twee vormen onderscheiden: tekstgericht 

leesonderwijs (gericht op verbindingen en relaties binnen een tekst) en vakgericht 

leesonderwijs (waarbij leesonderwijs en vakinhoud worden geïntegreerd).  

3. Leesonderwijs waarin het gesprek en de discussie centraal staat. Hierbij wordt 

aangesloten bij theorieën van Vygotsky en Piaget en wordt discussie gezien als 

middel om begrijpend en kritisch lezen te bevorderen 

Uit de review blijkt dat strategisch leesonderwijs en inhoudsgericht leesonderwijs meestal 

positieve effecten hebben. Leesonderwijs waarin het gesprek en de discussie centraal 

staat, heeft voor een deel een positief effect. Dus, leesonderwijs dat aandacht besteedt 

aan de tekst én aan leesstrategieën lijkt het meest succesvol. 

In 2017 is er in Australië een publicatie verschenen, die op basis van wetenschappelijk 

onderzoek  effectieve benaderingen op een rij zet.(Centre for Education Statistics & 

Evaluation, 2017). Deze benaderingen zijn concrete invullingen van 

leesstrategieonderwijs en/of inhoudsgericht onderwijs, zoals hierboven toegelicht. De 

volgende benaderingen worden gegeven: 

Maak gebruik van grafische of tekstschema’s. Denk aan mindmaps om het tekstbegrip te 

ondersteunen (Willingham 2006). Grafische en tekstschema’s  geven leerlingen de 

mogelijkheid om de tekst te visualiseren of ideeën uit de tekst te representeren, of om 

de relatie tussen karakters, situaties en gebeurtenissen te laten zien (Olszak 2014; 

Praveen & Rajan 2013). 

Tekstvragen beantwoorden: Leerlingen beantwoorden vragen over de tekst gesteld door 

de leraar en krijgen meteen feedback (National Reading Panel 2000). 

Tekstvragen stellen: Leerlingen stellen zichzelf vragen over de tekst, die met behulp van 

de tekst kunnen worden beantwoord. Deze activiteit help bij de bewustwording of 

bepaalde vragen kunnen worden beantwoord en of zij begrijpen wat ze lezen. (National 

Institute for Literacy 2006). 

Aandacht voor tekststructuur. Leerlingen leren de tekststructuur te gebruiken om de 

inhoud van de tekst te herhalen of  te begrijpen (Willingham 2006). Kennis van 

tekststructuren helpt om de hoofd- en bijzaken in teksten te vinden. 

Samenvatten van de tekst. Leerlingen identificeren de hoofdzaken in de tekst, 

comprimeren de inhoud en geven deze in eigen woorden weer (National Reading Panel 

2000). Instructie in samenvatten kan helpen bij het vinden en verbinden van hoofdzaken 

en het herkennen van bijzaken (National Reading Panel 2000). Bij deze activiteit worden 

lezen en schrijven gecombineerd. 

Hoe geef je instructie vorm? 

Hierboven kwam aan de orde wat in het leesonderwijs belangrijke of succesvolle 

benaderingen zijn. Deze zullen worden vertaald naar een mogelijk lesmodel. Voor de 

instructie bij begrijpend leesonderwijs zijn volgens de reviewstudie van Aarnoutse (2017) 

de volgende componenten, die duidelijk overlap vertonen met de benaderingen 

hierboven, van belang: aandacht voor de inhoudelijke en de tekstcomponent, het gebruik 

van een beperkt aantal leesstrategieën en interactie over een tekst tussen leerkracht en 

leerlingen en/of leerlingen onderling. Deze componenten en de benaderingen  kunnen 

worden geïntegreerd in het volgende model. Fisher en Frey (2008) presenteerden in het 

kader van geletterdheid voor het aanleren van strategieën waarin instructie geleidelijk 

overgaat van docentregulering naar leerlingregulering. Dit model wordt momenteel in 



 
 
 

 
 

veel lees- en schrijfonderzoek gebruikt (zie onder andere Evers & Van der Hoeven, 2018) 

en is bewezen effectief voor onderwijs in geletterdheid (Fischer, 2008). Zij onderscheiden 

4 stappen, die we hieronder in beeld en tekst kort toelichten. 

  

Figuur 1:Instructiemodel met graduele overdracht van verantwoordelijkheid voor het 

leerproces (Fischer and Frey, 2008). 

1. Docentregulering. Op basis van de verwachte leerprestaties formuleert de 

leerkracht doelen, die hij aan de leerlingen presenteert. De te leren strategieëen 

biedt hij aan in de vorm van modeling: de leerkracht voert hardopdenkend een 

taak uit en de leerlingen observeren de aanpak van de strategie. De aandacht van 

de leerlingen is dus vooral gericht op de taakuitvoering door het model en niet op 

de eigen taakuitvoering. In Nederland is hiernaar onderzoek gedaan naar lezen in 

het voortgezet onderwijs, vwo, waarbij de aanpak een positief effect had op de 

leesprestaties (Keehnen, Braaksma & De Boer, 2015; Van den Bergh, 2009). 

2. Geleide instructie. De leerkracht stelt vragen of gebruikt prompts om 

strategiegebruik en het tekstbegrip te bevorderen. De instructie is erop gericht 

leerlingen te ondersteunen bij het succesvol uitvoeren van een taak. Deze aanpak 

is het meest effectief in (kleine) groepen, waarbij rekening wordt gehouden met 

de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

3. Samen leren. Leerlingen voeren in groepen samen een leestaak uit. Het doel van 

deze fase is het bevestigen en verstevigen van de aangeboden leesstrategieën om 

te komen tot  tekstbegrip, voordat leerlingen afzonderlijk aan de slag gaan. 

4. Onafhankelijk leren. Leerlingen passen de leesstrategieën in een taak 

zelfstandig toe. Vaak heeft de taak de vorm van een formatieve toets, bedoeld om 

het begrip te toetsen en de onderwijsbehoefte vast te stellen. Echter een 

dergelijke toets moet niet te snel worden afgenomen, omdat leerlingen eerst de 

gelegenheid moeten hebben gehad om voldoende te oefenen. 

In antwoord op de gestelde vraag lijkt leesonderwijs dat aandacht besteedt aan de tekst 

én aan leesstrategieën het meest succesvol. Daarbij lijkt een lesmodel waarin 

strategieinstructie geleidelijk overgaat van docentregulering naar leerlingregulering 

effectief. 
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Meer weten? 

Didactief: Een artikel over begrijpend lezen met een focus op de tekst en op 

leesstrategieën  

Zie voor meer informatie over leesstrategieonderwijs andere antwoorden bij de 

Kennisrotonde: 

Kennisrotonde (2017). Is het waar dat modeling en leesstrategie-onderwijs de 

leesprestaties in de basisschoolleeftijd verhogen? 

Kennisrotonde (2017). Draagt het leren van leesstrategieën bij aan de prestaties van 

leerlingen in vaklessen zoals biologie en geschiedenis? 
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Trefwoorden 

begrijpend lezen, leesinstructie, leesstrategieën, inhoudsgericht leesonderwijs 

 

https://didactiefonline.nl/artikel/begrijpend-lezen-meer-dan-strategieen
https://didactiefonline.nl/artikel/begrijpend-lezen-meer-dan-strategieen
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/12/304-antwoord-begrijpend-lezen.pdf
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2017/12/304-antwoord-begrijpend-lezen.pdf
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/leesstrategieen-in-vaklessen/
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/leesstrategieen-in-vaklessen/

