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Vraag 
Welke instructie en begeleiding in begrijpend lezen is het meest effectief voor leerlingen 
met ASS? 
 
Kort antwoord 
Om een tekst goed te kunnen begrijpen moet een lezer een coherent, samenhangend 
beeld vormen van een tekst. Leerlingen met ASS hebben hier moeite mee en 
ondervinden vaak problemen bij begrijpend lezen. Reviewstudies hebben positieve 
effecten aangetoond van graphic organizers, ondersteuning in verwijswoorden, vragen 
beantwoorden, groepswerk (tutorlezen of coöperatieve leesgroepjes) en directe 
instructie. Aangezien de populatie leerlingen met ASS zeer divers is, is het echter niet 
mogelijk om algemeen geldende uitspraken te doen over effectieve instructie en 
begeleiding voor deze doelgroep.   
 
Toelichting antwoord 
 
Leerlingen met ASS hebben vaak een zwak leesbegrip 
Leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben problemen op het gebied van 
sociale communicatie en sociale interactie en vertonen beperkte, repetitieve 
gedragspatronen, interesses of activiteiten. Leerlingen met ASS kunnen doorgaans goed 
decoderen (technisch lezen), maar ondervinden vaak problemen bij begrijpend lezen. Bij 
leerlingen met ASS komt dan ook vaker hyperlexie voor, oftewel: een profiel met zeer 
goede decodeervaardigheden en zeer zwak leesbegrip (Grigorenko, Klin, & Volkmar, 
2003). Er is veel variatie binnen de groep leerlingen met ASS wat betreft hun 
leesvaardigheid (zie bijv. Nation, Clarke, Wright, & Williams, 2006). Uitspraken voor de 
groep als geheel zijn daarom lastig. Desondanks zijn er wel een aantal kenmerken te 
identificeren die in meerdere onderzoeken naar voren komen.  
 
Leerlingen met ASS zijn geneigd zich te richten op details en op losse woorden, in plaats 
van op globale samenhang op tekstniveau (Randi, Newman, & Grigorenko, 2010). Een 
zwak geheugen bemoeilijkt bovendien, zeker bij langere teksten, het verbinden van 
zinnen tot een logisch samenhangend geheel. Ook hebben ze moeite met verwijswoorden 
in een tekst (bijvoorbeeld voornaamwoorden) en maken ze doorgaans onvoldoende 
gebruik van hun voorkennis (O’Connor & Klein, 2004). Verhalende teksten brengen nog 



 
 

een extra moeilijkheid met zich mee; bij deze teksten moet je je als lezer kunnen inleven 
in de gevoelens en handelingen van de personages. Dat is iets waar leerlingen met ASS 
vaak moeite mee hebben. 
 
Drie verklaringen voor zwak leesbegrip bij ASS 
Er worden in de literatuur drie theorieën aangedragen als oorzaak van de problemen met 
begrijpend lezen van leerlingen met ASS (zie biiv. El Zein, Solis, Vaughn, & McCulley, 
2014; Finnegan & Mazin, 2016): 

• De eerste heeft betrekking op de Theory of Mind: leerlingen met ASS kunnen zich 
moeilijk inleven in de gevoelens van de personages in het verhaal en hebben 
moeite om acties van personages te voorspellen.  

• De tweede theorie (Weak Central Coherence) verwijst naar de moeite die 
leerlingen met ASS hebben om de hoofdgedachte uit een tekst te halen.  

• De derde theorie heeft betrekking op de zwakke executieve functies, waardoor ze 
moeite hebben met planning en zelfmonitoring. 

  
Effectieve instructie en begeleiding 
Er zijn verschillende reviewstudies uitgevoerd naar effectieve interventies t.a.v. 
begrijpend lezen bij leerlingen met ASS. Uit deze reviewstudies komt een aantal 
effectieve aanpakken naar voren. Dat zijn het gebruik van graphic organizers, instructie 
en ondersteuning bij verwijswoorden, vragen beantwoorden, coöperatief leren en 
tutorlezen en directe instructie. Hieronder worden deze didactische aanwijzingen nader 
toegelicht.  
 
Graphic organizers 
Graphic organizers zijn visuele hulpmiddelen die tekstverbanden en tekststructuur in 
beeld brengen. Het gebruik van graphic organizers blijkt een zeer effectieve 
instructiemethode voor leerlingen met ASS. Dit blijkt uit verschillende reviewstudies (El 
Zein, Solis, Vaughn, & McCulley, 2014; Finnegan & Mazin, 2016). Finnegan & Mazin 
(2016) voerden een reviewstudie uit en analyseerden 15 studies in de periode tussen 
1989 en 2015 met in totaal 88 leerlingen met ASS in de leeftijd van 7 tot 17. Ze 
concludeerden dat het gebruik van graphic organizers de meest effectieve werkwijze 
was. Leerlingen bleken bovendien in staat om ook op niet geoefende tekst(delen) 
adequaat de graphic organizers toe te passen. El Zein, Solis, Vaughn, & McCulley (2014) 
voerden een systematisch reviewstudie uit, waarbij ze nadrukkelijk de kwaliteit van de 
studies en de mate van bewijs in ogenschouw hebben genomen. Zij analyseerden 12 
studies in de periode tussen 1980 en 2012 met in totaal 64 leerlingen met ASS in de 
leeftijd van 7 tot 17,5 jaar. Ook zij concludeerden dat graphic organizers effectief zijn 
voor deze doelgroep. 
 
Instructie en ondersteuning verwijswoorden 
Met instructie en ondersteuning bij verwijswoorden wordt bedoeld dat leerlingen expliciet 
leren om relevante antecedenten te herkennen in een tekst. Ze leren bijvoorbeeld om 
voornaamwoorden (betrekkelijke voornaamwoorden, aanwijzende voornaamwoorden, 
etc.) te koppelen aan zelfstandig naamwoorden die eraan voorafgingen in de tekst. Deze 
strategie-instructie en ondersteuning blijkt effectief voor leerlingen met ASS. Dit blijkt uit 
de al genoemde reviewstudies van El Zein et al. (2014) en van Finnegan en Mazin (2016) 
en uit twee andere reviews. Chiang en Lin (2007) bestudeerden 11 studies in de periode 



 
 

tussen 1986 en 2006 met in totaal 49 leerlingen met ASS in de leeftijd van 3 tot 17 jaar.  
Whalon, Al Otabia, & Delano (2009) reviewden 11 studies met in totaal 61 leerlingen met 
ASS in de leeftijd van 4 tot 17 jaar. Leerlingen met ASS zijn in staat om de aangeleerde 
strategieën zelfstandig toe te passen en zo hun leesbegrip verbeteren.   
 
Vragen beantwoorden 
Een andere vorm van strategie-instructie en ondersteuning die kansrijk is, blijkt het 
beantwoorden van vragen bij een tekst (Chiang & Lin, 2007; El Zein, Solis, Vaughn, & 
McCulley, 2014; Finnegan & Mazin, 2016). Dit is, evenals het correct interpreteren van 
verwijswoorden, een zelfsturende strategie die leerlingen zichzelf kunnen aanleren.  
 
Coöperatief leren en tutorlezen 
Coöperatieve leergroepjes en tutorlezen zijn effectieve instructiemethodes voor 
leerlingen met ASS. Dit blijkt uit bovengenoemde reviewstudies (Chiang & Lin, 2007; El 
Zein, Solis, Vaughn, & McCulley, 2014; Finnegan & Mazin, 2016; Whalon, Al Otabia, & 
Delano, 2009).  
Finnegan en Mazin (2016) plaatsen hier wel een kanttekening bij: de uitkomsten van de 
verschillende studies waren niet eenduidig en de opzet van de studies en het geringe 
aantal deelnemers beletten volgens de auteurs om hier algemene uitspraken over te 
doen. 
 
Directe instructie 
Expliciete directe instructie bleek effectief (El Zein, Solis, Vaughn, & McCulley, 2014; 
Finnegan & Mazin, 2016), maar is slechts in twee studies onderzocht. Er kunnen volgens 
Finnegan en Mazin (2016) geen algemeen geldende conclusies worden getrokken op 
basis van slechts twee studies. 
 
Maatwerk noodzakelijk 
El Zein, Solis, Vaughn, & McCulley (2014) concluderen dat leerlingen met ASS kunnen 
profiteren van leesinterventies die zijn ontwikkeld voor zwakke lezers zonder 
ontwikkelingsstoornis. Het is echter wel belangrijk om zich daarbij te richten op de 
specifieke problemen van leerlingen met ASS, zoals problemen met verwijswoorden en 
met het integreren van tekstdelen tot een globaal samenhangend beeld. De resultaten 
van bovenstaande studies bieden aanknopingspunten hiervoor. Gezien de heterogeniteit 
van de doelgroep is echter maatwerk vaak noodzakelijk.  
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