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Vraag 

Wat is de impact op de auditieve synthese en leesresultaten van zingend of zoemend 
lezen in het kleuteronderwijs (groep 1 en 2)? 
 
Kort antwoord 
Zingend of zoemend lezen is een manier van lezen, waarbij klanken lang worden 
aangehouden. Enkele onderzoeken wijzen erop dat de inzet van een lesmethode met 
zingend of zoemend lezen een positieve impuls geeft aan het leesniveau van leerlingen in 
groep 3, maar de vraag blijft of vroegtijdige inzet bij groep 1 of 2 daarvoor noodzakelijk 
is of daaraan kan bijdragen.  

 
Toelichting antwoord 
Zingend of zoemend lezen is een manier van lezen, waarbij klanken lang worden 
aangehouden (Wouda, 2017). Woorden worden uitgesproken zonder ze in stukjes op te 
breken (Wouda, 2017). Voorbeelden volgens Wouda (2017) zijn: sssssiiiiip (sip) of 
mmmaaaan (Maan). Zoemend of zingend lezen kan worden ingezet om te voorkomen dat 
kinderen spellend blijven lezen. Vraag is of deze wijze van het leren lezen een impact 
heeft op de auditieve synthese en de leesresultaten van de kinderen in groep 1 en 2. 
 

Belang van keuze en inzet van methode 

Is het zo, dat door een bepaalde manier van leren lezen kinderen betere resultaten 
bereiken? Volgens Hattie (2009) zijn met name het directe instructiemodel, het geven 
van feedback en de kwaliteit en hoeveelheid instructie van belang voor het leren van 
kinderen. Hieruit is niet af te leiden, dat een bepaalde methode voor betere resultaten 
zorgt. Onderzoek van McGeown et al. (2012) toont echter aan, dat inzet van 
verschillende strategieën van woordherkenning ervoor kunnen zorgen, dat kinderen 
verschillende cognitieve vaardigheden kunnen ontwikkelen (zoals letterkennis en 
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fonemisch bewustzijn). Een verkenning naar de impact van het gebruik van een bepaalde 
methode voor het aanleren van lezen lijkt dus op zijn plaats. 

 

Welke manier van leren lezen werkt voor groep  1 en 2? 

Alvorens naar de impact van zingend of zoemend lezen wordt gekeken, is het interessant 
om te kijken wat bekend is over de impact van methoden bij kinderen van groep 1 en 2. 
Er is onderzoek gedaan naar de impact van de inzet van de ‘phonics method’ bij kinderen 
uit groep 1 en 2. Dit is een structuurmethode, oftewel een systematische fonemische 
aanpak van het aanleren van woorden. Onderzoek laat zien, dat door inzet van deze 
methode kinderen van groep 1 en 2 een beter fonemisch bewustzijn naast betere 
spellings- en leesvaardigheden krijgen (De Graaff et al., 2009). Ook kunnen kinderen 
(zowel groep 1 en 2 als groep 3) beter woorden decoderen (herkennen) en lezen, krijgen 
ze een beter tekstbegrip en betere spellingsvaardigheden (Ehri et al. 2001). Daarnaast is 
aangetoond, dat ze een beter tekstbegrip krijgen (Connelly et al., 2001). 

 

Impact van zingend of zoemend lezen 

Naar de impact van zingend of zoemend lezen op zich is weinig onderzoek gedaan, maar 
onderzoek levert wel enkele indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit. Volgens Johnston 
en Watson (1997) laat onderzoek zien dat het vooral van belang is dat kinderen leren 
hoe letters gemengd of samengevoegd kunnen worden, zodat ze woorden leren 
uitspreken. Biervliet (2015) sluit daarbij aan, door aan te geven dat lettergroeplezen 
voor een vlottere synthese (samenvoegen van klanken van de letters tot een woord) 
zorgt. De lettergroepen bestaan meestal uit twee letters, waarvan één klinker en één 
medeklinker en lijkt een middel te zijn om een bepaalde letter via covariatie met een 
andere letter te oefenen (Biervliet, 2015). Voorbeelden zijn v-is of r-ot. Onderzoek onder 
leerlingen die een methode gebruiken waar lettergroeplezen onderdeel van is, laat zien 
dat 94% van de leraren ervaart dat door het lettergroeplezen de synthese vlotter gaat 
(Legrand en Spoelders, 2005).  

Zoals gezegd is naar de impact van zingend of zoemend lezen weinig onderzoek gedaan. 
Er zijn twee onderzoeken die aanwijzingen geven, dat de inzet van zingend of zoemend 
lezen een impact heeft op het leesniveau van kinderen. Dit betreft onderzoeken naar de 
methode ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’, waarvan het zingend of zoemend lezen 
onderdeel is. Deze methode heeft een aantal uitgangspunten, zoals onder andere een 
eenduidige, stapsgewijze instructie gevolgd door inoefening en gerichte feedback, naast 
een groepsgewijze aanpak, differentiatie naar onder andere moeilijkheid, aandacht voor 
spelling, ordening als denkkader voor de kinderen en multisensorieel (Schraven, 2019). 
Bosman en Schraven (2008) tonen aan, dat door inzet van deze methode kinderen in 
groep 3 in het speciaal onderwijs een leesniveau kunnen halen dat niet onderdoet voor 
het leesniveau van kinderen van groep 3 in het reguliere onderwijs en beters scoorden 
dan kinderen die niet met de methode hadden leren lezen. Ook in het regulier onderwijs 
blijkt de inzet van deze methode een impact te hebben op het leesniveau van de 
leerlingen. Op scholen waar met deze methode wordt gewerkt stegen de leesresultaten 
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van kinderen in groep 3. Meer leerlingen haalden beheersingsniveau AVI-2 en AVI-3 
(Bosman en Schraven, 2011). Echter moet wel worden vermeld, dat dit onderdeel is van 
de gehele methode, waarbij niet duidelijk wordt of sec zingen of zoemend lezen van 
invloed is op het uiteindelijke leesresultaat.  

 

Inzet van zingend of zoemend lezen in groep 1 en 2 

Naast het feit dat het directe instructiemodel, het geven van feedback en de kwaliteit en 
hoeveelheid instructie van belang zijn voor het leren van kinderen zijn er aanwijzingen 
dat de gekozen methode van invloed kan zijn op het leerresultaat bij kinderen. In groep 
3 zijn er eerste onderzoeken gedaan om in kaart te brengen wat de impact van een 
methode is waar zingend of zoemend lezen onderdeel van is. Het lijkt erop dat voor deze 
groep door de inzet van zingend of zoemend lezen het beheersingsniveau van lezen 
verbeterd wordt. Echter is dit wel onderdeel van een gehele methode, waarbij niet 
duidelijk wordt of sec zingen of zoemend lezen van invloed is op bijvoorbeeld de 
auditieve synthese of het uiteindelijke leesresultaat. Daarnaast is dit niet onderzocht bij 
leerlingen van groep 1 en 2. Ook door navraag bij twee experts wordt duidelijk, dat er 
nog geen evidence-based resultaten zijn betreffende de impact van zingend of zoemend 
lezen voor kinderen uit groep 1 en 2. Eerste resultaten van de inzet van zingend of 
zoemend lijken een positieve impuls te geven aan het leesniveau van leerlingen in groep 
3, maar de vraag is of vroegtijdige inzet bij groep 1 of 2 daarvoor noodzakelijk is of 
daaraan kan bijdragen. 
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Meer weten? 

Aanvankelijk lezen Kennisrotonde  
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Trefwoorden 

Zingen lezen – zoemend lezen – leesonderwijs – groep 1/2 – auditieve synthese 
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