
1 

 

 

 
 
Opgesteld door: Martine Gijsel (kennismakelaar)  
Vraagsteller: leerkracht primair onderwijs 
Referentie: Kennisrotonde (2019). Is het bij begrijpend leesonderwijs in de bovenbouw 
effectiever als leerlingen eerst individueel de hele tekst lezen, voordat ze per alinea in 
tweetallen informatie verwerken? (KR. 765). 
 
Datum: 18 februari 2020 
 
Vraag 
Is het bij begrijpend leesonderwijs in de bovenbouw effectiever als leerlingen eerst 
individueel de hele tekst lezen, voordat ze per alinea in tweetallen informatie verwerken? 
 
Kort antwoord 
Om een samenhangend beeld te vormen van een tekst moeten leerlingen verbanden 
leggen binnen de tekst en tussen de tekst en hun achtergrondkennis. Leerkrachten 
kunnen leerlingen hierin stimuleren door het laten beantwoorden van inhoudsgerichte 
vragen, waarbij ze leerlingen gericht ondersteunen. Deze vragen kunnen tijdens of na 
het lezen worden gesteld. Onderzoeksresultaten leveren geen eenduidig beeld of de 
tekst wel of niet eerst in zijn geheel gelezen moet te worden. Wel is duidelijk dat het 
effectief is om lezers samen in de vorm van rolwisselend lezen de teksten en 
bijbehorende vragen te laten behandelen. 

 
Toelichting antwoord 
 
Om de vraag naar effectiviteit van de werkwijze te beantwoorden, lichten we eerst het 
proces van begrijpend lezen toe en de onderbouwing voor de inhoudsgerichte werkwijze. 
Vervolgens gaan we in op effectiviteitsstudies t.a.v. het beantwoorden van vragen (voor 
of na het lezen) en de wijze van instructie (samen of individueel).  
 
Begrijpend lezen 
Om een tekst goed te kunnen begrijpen moet een lezer een coherent, samenhangend 
beeld vormen van een tekst. Dit wordt een mentale representatie genoemd (zie bijv. Van 
den Broek, 2009). Deze mentale representatie kan op drie niveaus tot stand komen (zie 
o.a. Kintsch & van Dijk, 1978): oppervlakterepresentatie, de tekstbasis en het 
situatiemodel. De oppervlakterepresentatie is het laagste niveau; het heeft betrekking 
op letterlijk woord- en zinsbegrip. Lezers maken op dit niveau nog geen inferenties. Dat 
betekent dat ze tekstdelen (nog) niet relateren aan eigen achtergrondkennis om de tekst 
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te begrijpen of te verrijken. Op het niveau van de tekstbasis maak de lezer wel 
inferenties om betekenis en onderlinge relaties tussen woorden en zinnen te 
achterhalen; op die manier komt begrip van alinea’s tot stand en ontstaat een coherent 
beeld van de tekst. Op het niveau van het situatiemodel ten slotte wordt volledig 
tekstbegrip bereikt.  
 
Een samenhangend beeld wordt dus gevormd door het leggen van verbanden tussen 
tekstdelen enerzijds en tussen de tekst en de achtergrondkennis van een leerling 
anderzijds. Deze verbanden kunnen verschillen in aard (tegenstellingen, doel-middel, 
oorzaak-gevolg, opsommingen, etc.). Met name oorzaak-gevolg verbanden in een tekst 
zijn belangrijk om een goede mentale representatie op te bouwen (Trabasso & Van den 
Broek, 1985). De structuur van de tekst zelf helpt om verbanden te leggen en daarmee 
sneller tot goed tekstbegrip te komen: als de tekst duidelijke structuurwoorden bevat, 
zoals ‘bovendien’ of ‘omdat’ , vergemakkelijkt dat het lezen van zowel verhalende als 
informatieve teksten (zie bijv. Van Silfhout, Evers-Vermeul, & Sanders, 2015). Meestal 
gebeurt het leggen van verbanden automatisch, maar als het moeilijk wordt zet de lezer 
hiervoor specifieke strategieën in tijdens het lezen (Van den Broek, 2009).  
 
Inhoudsgerichte vragen positief voor leesbegrip 

Het beantwoorden van inhoudsgerichte vragen stimuleert leerlingen om verbanden te 
leggen. Dit zijn inhoudelijke vragen die doorgaans van leerlingen vereisen dat ze een 
verband leggen tussen zinnen of fragmenten in de tekst (tekstbasis) of tussen de tekst 
en eigen achtergrondkennis (situatiemodel). Bijvoorbeeld: hoe komt het dat…, wat 
gebeurt er als,…wat is het doel van ….? Het beantwoorden van inhoudsgerichte vragen 
tijdens het lezen beïnvloedt het begrip positief. Dit blijkt zowel uit studies waarin de 
leerkrachten de vragen stelden (zie bijv. McKeown, Beck, & Blake, 2009) als studies 
waarin de vragen opgenomen waren bij de tekst en leerlingen in tweetallen de vragen 
beantwoordden (zie bijv. McMaster et al., 2012).  

Effectiviteit van inhoudsgerichte vragen tijdens het lezen  

Uit de literatuur blijkt niet eenduidig wat effectiever is: na of tijdens het lezen van een 
tekst inhoudsgerichte vragen beantwoorden bij tekstdelen. Uit een recente reviewstudie 
blijkt dat de strategie om jezelf te bevragen zowel voor, tijdens of na het lezen van 
verhalende en informatieve teksten het leesbegrip bevordert (Joseph, Alber-Morgan, 
Cullen, & Rouse, 2016). In bovengenoemde studies van McKeown, Beck en Blake (2009) 
en McMaster et al. (2012) werden positieve resultaten aangetoond van het 
beantwoorden van vragen tijdens het lezen. In deze studies is echter geen directe 
vergelijking gemaakt met een situatie waarin een tekst eerst in zijn geheel gelezen is, 
voordat de vragen beantwoord worden.  
 
Er zijn wel onderzoeken uitgevoerd waarin een vergelijking is gemaakt tussen het 
beantwoorden van vragen tijdens het lezen en na het lezen van een tekst. Deze 
resultaten zijn echter niet eenduidig: Van den Broek e.a. (2011) lieten zien dat vragen 
tijdens en na het lezen het navertellen van het verhaal voor leerlingen in groep 6 
bemoeilijkte. Met name bij vragen tijdens het lezen werd slechter gescoord dan wanneer 
er geen vragen werden gesteld. Zestienjarige deelnemers profiteerden juist wel van 
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vragen en dan met name van vragen tijdens het lezen; zij konden na het lezen van een 
verhalende tekst de tekst beter reproduceren wanneer zij tijdens het lezen vragen 
hadden beantwoord over de tekst. Recent onderzoek van McMaster, Van den Broek et al. 
(2015) laat echter een positief effect zien van vragen tijdens het lezen in groep 6: 
Zwakke (begrijpend) lezers in groep 6 konden beter een verhaal navertellen (maat voor 
tekstbegrip) wanneer zij tijdens het lezen vragen voorgelegd kregen dan wanneer zij na 
het verhaal vragen kregen voorgelegd. Het verschil in uitkomsten wordt mogelijk 
veroorzaakt door de opzet van de onderzoeken en/of de analyses; het is moeilijk om te 
kunnen vaststellen in welke studie de meest betrouwbare uitkomsten worden 
gepresenteerd. Bij de studies moeten bovendien twee kanttekeningen worden geplaatst. 
Ten eerste is het begrip gemeten door leerlingen de tekst te laten navertellen; hierbij 
spelen ook meer factoren zoals het geheugen een rol. Ten tweede zijn  verhalende 
teksten gemakkelijker om te lezen dan informatieve teksten (zie bijv. Kraal, Koornneef, 
Saab, & Van den Broek, 2018) . 
 
Causale vragen goed voor uitwijders, algemene vragen goed voor parafraseerders 

Inhoudsgerichte vragen die inferenties uitlokken kunnen vragen zijn naar een oorzakelijk 
verband (bijvoorbeeld: waarom werd hij boos?), of naar een meer algemeen verband 
(bijvoorbeeld: hoe past deze zin bij hetgeen je eerder hebt gelezen?) McMaster et al. 
(2012) onderzochten bij 246 leerlingen in groep 6 het effect van verschillende typen 
vragen (causale en algemene vragen die een inferentie uitlokten vergeleken met 
letterlijke W-vragen (wie/wat/waar/wanneer vragen). Dit deden ze zowel voor 
gemiddelde, goede en zwakke lezers als voor verschillende subtypen van zwakke lezers. 
In hun studie las de leerkracht een verhalende tekst voor, daarna lazen leerlingen verder 
in groepjes de tekst (met rolverdeling lezer-helper) en beantwoordden zij vragen: de 
lezer las de tekst(delen) opnieuw en beantwoordde vragen m.b.v. de helper. Daarna 
wisselden ze van rol.  

Uit de resultaten bleek geen effect van type vragen voor goede, gemiddelde of zwakke 
lezers op het kunnen navertellen van het verhaal. Alle lezers boekten vooruitgang en de 
vooruitgang was niet significant anders voor de verschillende soorten vragen. Ze vonden 
echter wel een verschil voor bepaalde subtypen van zwakke lezers: uitwijders, d.w.z. 
lezers die veel, maar vaak onjuist verbanden leggen in een tekst- profiteerden meer van 
de causale vragen dan parafraseerders – lezers die weinig verbanden leggen en sterk 
blijven hangen aan de letterlijke tekst. Parafraseerders profiteerden meer van algemene 
vragen die helpen om verbanden te leggen dan uitwijders. Bij de conditie met de W-
vragen waren er geen verschillen tussen deze subgroepen.  

Rolwisselend lezen is effectief 

Het is effectief om lezers samen in de vorm van rolwisselend lezen de teksten en 
bijbehorende vragen te laten behandelen. Verschillende studies hebben de positieve 
effecten van rolwisselend lezen of wederkerend onderwijzen voor het leren toepassen 
van leesstrategieën aangetoond (zie bijv. Houtveen, Steensel, & de la Rie, 2019; 
Kennisrotonde, 2018; Van den Branden, Van Keer, & Ghesquière, 2019). Hierbij leren 
leerlingen om in kleine groepjes elkaar te bevragen en de rol van de leraar op zich 
nemen, nadat de leerkracht eerst het gewenste gedrag heeft geïnstrueerd en/of heeft 
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voorgedaan (bijvoorbeeld het expliciet voordoen van strategieën). Het is daarbij 
belangrijk dat de leerkracht de leerlingen in hun groepsgesprekjes ondersteunt door het 
geven van feedback, hints en uitleg en de leerlingen coacht. De cruciale rol van de 
instructiekwaliteit van de leerkracht bij begrijpend lezen blijkt ook uit een recente studie 
van Okkinga, Van Steensel, Van Gelderen en Sleegers (2016). Zij lieten bij vmbo-
leerlingen zien dat rolwisselend lezen een positieve bijdrage leverde aan hun 
leesvaardigheid, mits de instructiekwaliteit van de docent hoog was. De studies van 
McMaster et al. (2012, 2015) laten zien dat een dergelijke aanpak met ‘tutoren’ ook 
werkt voor het beantwoorden van inhoudsgerichte vragen over een tekst. 
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