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Vraag 

Wat is de relatie tussen tijdsinvestering in lezen en de groei in voortgezet technische 

leesvaardigheid? 

 

Kort antwoord 

Kinderen die gedurende hun basisschoolperiode veel tijd besteden aan het lezen van 

teksten, ontwikkelen zich in het algemeen tot betere lezers, terwijl kinderen die relatief 

weinig lezen, achterblijven in hun ontwikkeling van leesvaardigheid. Toegespitst op 

voortgezette technische leesvaardigheid, waarbij vlot en vloeiend lezen met begrip centraal 

staat, betekent dit concreet dat leerlingen leeskilometers maken door hardop (voor) te 

lezen en begeleid stil te lezen. Leeservaringen delen met medeleerlingen en begeleiding 

door de leerkracht zijn bij deze leesactiviteiten voorwaarden voor succes. 

 

Toelichting antwoord 

De beginjaren van het leesonderwijs staan in het teken van technisch lezen (decoderen), 

terwijl het begrijpend lezen op de voorgrond staat aan het einde van het basisonderwijs. Er 

tussenin is de fase van het vloeiend leren lezen. Dus, in groep 3, de fase van het 

aanvankelijk lezen, maken leerlingen zich de decodeervaardigheid eigen: ze krijgen inzicht 

in het alfabetisch principe en het proces van woordherkenning wordt geautomatiseerd. Rond 

de start van groep 4, de fase van het voortgezet technisch lezen bij het verwerken van 

tekst, verschuift de aandacht steeds meer naar het vlot en vloeiend lezen met begrip 

(Scheltinga, Gijsel, van Druenen, & Verhoeven, 2011). Daarbij gaat het om 

geautomatiseerd vlot, foutloos en met passende expressie lezen van tekst (Kuhn, 

Schwanenflugel & Meisinger, 2010). 

 

Tijdsinvestering 

Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid tijd die aan een leergebied wordt besteed 

prestatieverschillen tussen leerlingen bepaalt (zie bijvoorbeeld Sins, 2012). Hoewel de 

samenhang tussen de hoeveelheid tijd en de prestaties door veel onderzoekers wordt 

gesuggereerd, zijn er voor technisch lezen weinig  experimentele studies die het effect van 

tijd laten zien. Met betrekking tot technisch lezen vonden we een kleinschalige studie van 

Braams en Bosman (2000), waarin de hoeveelheid directe instructietijd in hoge mate 

samenhing met de leesprestaties van leerlingen aan het eind van groep 3.  

Daarnaast wordt er in de literatuur een onderscheid gemaakt tussen tijdsinvestering en 

leeskilometers, waarbij leeskilometers een invulling zijn van de bestede tijd. Het belang van 

veel leeskilometers wordt algemeen onderkend. In de Angelsaksische literatuur wordt 

daarvoor soms het begrip ‘print exposure’ gehanteerd (Castles et al., 2018). Leeskilometers 

gelden overigens niet alleen voor technisch lezen maar ook voor begrijpend lezen. (KR335). 

Zo blijkt uit onderzoek dat de leeskilometers die kinderen maken bij het lezen zowel fictie 



 
 

 

als non-fictie een belangrijke factor is in de ontwikkeling van hun leesvaardigheid (Cox & 

Guthrie, 2001; Cunningham & Stanovic, 1991 en 1997; Guthrie, Wigfield, Metsala, et al. 

2009; McBride-Chang, Manis, Seidenberg et al. 1993; McGeown, Duncan, Griffiths et al. 

2015; Mol & Bus, 2011).  

 

Hoe de tijd te besteden 

Vloeiend en vlot lezen met begrip kent twee hoofdcomponenten: geautomatiseerde 

woordherkenning en intonatie. Deze laatste component focust op toonhoogte, ordening van 

woorden in betekenisvolle groepen, ritme en pauzes. Om deze componenten te oefenen, 

worden twee aanpakken onderscheiden: hardop (voor)lezen en stillezen, waarbij hardop 

lezen voorafgaat aan stillezen (Houtveen, 2018). 

 

Naar hardop voorlezen is in Nederland onderzoek gedaan door Blok e.a. (2012).  In een 

experimenteel onderzoek toonden zij aan dat begeleid hardop lezen, dus hardop voorlezen 

met ondersteuning, bij zwakke lezers in groep 4, 5, en 6 effectief is ten aanzien van 

technisch lezen en leesplezier. Daarbij werden twee varianten onderscheiden: verder lezen, 

waarbij steeds nieuwe teksten werden gelezen, en opnieuw lezen, waarbij een tekst 

herhaaldelijk werd gelezen. Tussen de beide varianten werd geen verschil in effectiviteit 

gevonden. Bij begeleid hardop voorlezen bestaat de ondersteuning uit monitoring van de 

voortgang van het leesproces en hulp of instructie door een ervaren lezer. 

 

Met betrekking tot stillezen zijn twee aanpakken ontwikkeld en onderzocht: scaffolding 

silent reading (Reutzel, e.a., in Houtveen, 2018) en R5 (read, relax, reflect, respond, and 

rap) (Kelley & Clausen-Grace, in Houtveen, 2018.). Daarbij blijkt dat begeleid stillezen 

effectief is als sprake is van: 

-begeleiding bij en instructie in het kiezen van boeken; 

-monitoring van het leesproces: Kunnen leerlingen de gekozen boeken lezen en lezen ze 

gemotiveerd door? 

-het delen van leeservaringen met andere leerlingen en de leerkracht; 

-de leerkracht als model: voorlezen, gesprekken over boeken faciliteren en leesstrategieën 

hardop voordoen. 

 

Voor het bevorderen van voortgezette technische leesvaardigheid zijn hardop lezen en 

stillezen effectieve aanpakken. Het delen van leeservaringen en begeleiding en/of 

ondersteuning zijn bij beide aanpakken van belang, omdat dit de invulling van de 

tijdsbesteding ten goede komt.  
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