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Vraag 

 

Welk verband bestaat er tussen leesmotivatie en begrijpend leesprestaties in het 

basisonderwijs?  

 

Kort antwoord 

 

Leesmotivatieprogramma’s dragen bij aan motivatie en begrijpend lezen. Nadruk op 

redenen om te lezen in combinatie met het bevorderen van zelfvertrouwen (positieve 

zelfevaluaties), bleken het meest effectief. Ook voor het wekken van persoonlijke of 

situationele  interesse, aandacht voor de autonomie van de leerling en het stimuleren van 

de sociale motivatie werden positieve effecten gevonden. Een specifiek leesprogramma, 

CORI genaamd, met een verbinding tussen lees- en themagericht onderwijs is daarbij zeer 

succesvol gebleken.  

 

Toelichting antwoord 

 

Tussen groep 5 en 8 neemt het leesplezier af. Overigens hebben leerlingen in het SBO het 

minst plezier in lezen (Kuhlemeier e.a., 2014). Uit eerder PPON onderzoek (Heesters, e.a., 

2007) bleek dat ongeveer 50% van de leerlingen lezen leuk vindt en 70% van de leerlingen 

lezen belangrijk vindt. Als leesplezier in de midden- en bovenbouw van de basisschool te 

weinig wordt gestimuleerd, dan nemen leesmotivatie en groei in leesvaardigheid al af vanaf 

groep 5 of 6 (Chall, 1983).  



 
 

 

 

Onderzoek naar motivatie 

 

Van Steensel e.a. (2016) hebben met hun meta-analyse aangetoond dat leesmotivatie een 

significante voorspeller is van leesgedrag en van leesprestaties. Deze meta-analyse betrof 

88 studies waarvan 75 waren uitgevoerd in basisonderwijs. Bij de interventies die van 

Steensel e.a. betrokken in de meta-analyse bleek dat interventies die waren gebaseerd op 

één van de onderstaande motivatietheorieën tot grotere effecten leidden dan interventies 

die niet op een motivatietheorie waren gebaseerd. Het ging om: 

 

In de Expectancy-Value Theory gaat het om de verwachtingen die leerlingen hebben ten 

aanzien van de succesvolle uitvoering van bepaalde (lees)taken (expectancies) en om de 

waarde die leerlingen aan deze taken toekennen (values). De motivatie om taken uit te 

voeren wordt groter als de succesverwachting toeneemt en de taak als waardevol wordt 

ervaren (Wigfield & Eccles, 2000). 

Bij de Social Cognitive Theory gaat het om de mate waarin een leerling erop vertrouwt dat 

hij een taak tot een goed einde kan brengen (self efficacy).  Dit vertrouwen neemt toe door 

(eigen) succeservaringen (Bandura, 1986).  

De Attribution Theory, waarin de mate waarin leerlingen het gevoel hebben controle te 

kunnen uitoefenen op hun activiteiten bepaalt of succes of falen aan eigen kennis en 

vaardigheden of aan externe oorzaken worden toegeschreven (Weiner, 1985, 1994). 

De Interest  Theory legt een verband tussen motivatie en persoonlijke of situationele 

interesse in een onderwerp (Guthrie & Wigfield, 1999). 

 

De Self Determination Theory gaat uit van de psychologische basisbehoeften, te weten: 

competentie, relatie en autonomie en maakt onderscheid tussen intrinsieke motivatie, van 

binnenuit, en extrinsieke motivatie, van buitenaf opgelegd, denk aan beloningen.  (Ryan & 

Deci, 2000). 

 

De Achievement Goal theory gaat ervan uit dat het type doel (gericht op beheersing of op 

prestatie) bepalend is voor de (keuze van) uitvoering van taken (Ames, 1992; Pintrich, 

2000, Dweck, 1986), waarbij beheersingsdoelen tot effectiever leergedrag zou leiden.  



 
 

 

In de meta-analyse werd bevestigd dat de motivatie van leerlingen effectief kan worden 

gestimuleerd door onderwijsinterventies en werd de aanname ondersteund dat 

leesmotivatie bijdraagt aan de leesontwikkeling. Interventies die zich richtten op redenen 

om te lezen in combinatie met positieve zelfevaluaties, waren het meest effectief, zowel  

voor leesmotivatie als begrijpend lezen. Ook werden positieve effecten op motivatie en 

begrijpend lezen gevonden voor het wekken van persoonlijke of situationele  interesse,  de 

autonomie van de leerling werd ondersteund,  en waarin sociale motivatie (waarbij 

leerlingen samenwerken) wordt gestimuleerd. 

 

Wat betekent dit voor het onderwijs 

 

De meta-analyse van Van Steensel en anderen (2016) onderschreven de bevindingen van 

de meta-analyse van Guthri, Mc Rae en Klauda (2007) waarin de resultaten van een 

specifieke aanpak, Concept Oriented Reading  Instruction (CORI) genaamd, werd 

onderzocht. Het doel van CORI is het vergroten van intrinsieke motivatie voor en 

betrokkenheid bij leestaken in een betekenisvolle context. Bij deze aanpak worden 

leestaken geïntegreerd in thema’s of vakken en wordt zowel leesvaardigheid als inhoudelijke 

kennis gestimuleerd. Daarbij worden motivationele aspecten (intrinsieke motivatie, self 

efficacy, autonomie, samenwerken) gecombineerd met leesstrategieonderwijs. Deze aanpak 

bleek grote effecten te sorteren op leesvaardigheid. Dus leestaken integreren in thema’s, 

waardoor zowel leesvaardigheid als inhoudelijke kennis wordt gestimuleerd, blijkt succesvol. 

De CORI-aanpak bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Interactie met de wereld. Leerlingen starten met observaties in en buiten de klas. Dit 

wekt de interesse  en bereidt de leerling voor op de leestaak. 

2. Autonomie ondersteunen. Laat de leerlingen eigenaar worden van het thema. Laat ze 

het thema ontdekken door bijvoorbeeld  tekenen  of  vragen stellen over het 

onderwerp en het thema.  

3. Uitbreiden van kennis. Laat leerlingen hun kennis vergroten door  het zoeken van 

antwoorden op zelf gestelde vragen in boeken of ander leesmateriaal. Dit leidt tot 

meer kennis over concepten en relevante informatie bij een thema. 

4. Gebruik aansprekende teksten en vergroot de aandacht door de nadruk te leggen op 

tekstkenmerken als nieuwswaarde, complexiteit, levende beschrijvingen, illustraties, 

begrijpelijk  taalgebruik en identificatie met de hoofdpersoon.  



 
 

 

5. Samenwerken. Leerlingen met een gemeenschappelijk doel kunnen informatie delen, 

elkaar helpen, en samen besluiten nemen over leesactiviteiten. Deze samenwerking 

heeft zowel betrekking op de inhoud als op het lezen.  

6. Coördinatie van motivationele aspecten. Leerlingen kunnen keuzes in de taakaanpak 

monitoren. De keuzes die leerlingen maken, de betrokkenheid bij lezen en het 

vertrouwen dat ze opbouwen in de ontwikkelende leesvaardigheid vergroten de 

intrinsieke motivatie en self efficacy. 

Tot slot: 

 

Investeren in leesmotivatie helpt, zowel voor de leesmotivatie zelf als voor de 

leesvaardigheid. Deze conclusie kan worden weergegeven in een positieve leesspiraal (zie 

hieronder). In deze spiraal is ook leesfrequentie is opgenomen, omdat ook veel of weinig 

lezen invloed heeft op de ontwikkeling van zowel de leesvaardigheid als de motivatie op de 

lange termijn.  
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