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Vraag 
Heeft instructie en begeleiding t.a.v. begrijpend luisteren in groep 1 en 2 een positief 
effect op begrijpend lezen in groep 4? 
 
Kort antwoord 
Begrijpend luisteren vertoont een duidelijke en wederkerige relatie met begrijpend lezen. 
De vaardigheid begrijpend luisteren in groep 1 en 2 blijkt voorspellend voor het 
leesbegrip op latere leeftijd. Dit is o.a. te verklaren op basis van de gedeelde 
onderliggende subvaardigheden, zoals het maken van inferenties. Instructie en 
begeleiding ten aanzien van deze subvaardigheden in groep 1 en 2 kunnen ervoor zorgen 
dat leerlingen deze vaardigheden ook effectief inzetten bij het begrijpend lezen in  
groep 4. 
 
Toelichting antwoord 
 
Begrijpend luisteren hangt samen met begrijpend lezen 
Begrijpend luisteren vertoont een duidelijke relatie met begrijpend lezen. Bij begrijpend 
luisteren kennen leerlingen betekenis toe aan gesproken taal, door actief en doelgericht 
te luisteren. Het resultaat is dat ze nieuwe woorden leren en hun kennis van de wereld 
vergroten. Bij begrijpend lezen kennen leerlingen betekenis toe aan geschreven taal. 
Volgens de Simple View of reading wordt begrijpend lezen bepaald door het product van 
decodeervaardigheid en begrijpend luisteren (Hoover & Gough, 1990). Beide 
componenten zijn van cruciaal en even groot belang. Verschillende empirische studies 
onderbouwen deze theorie (zie bijv. Kendou, Savage, & van den Broek, 2009) en voegen 
nieuwe kennis aan het model toe (bijv. Foorman, Petscher, & Herrera, 2018; Lepola et 
al., 2016; Verhoeven & Van Leeuwe, 2008; Verhoeven, Voeten & Vermeer, 2019).   
 
Begrijpend luisteren in groep 1 en 2 voorspelt begrijpend lezen 
Empirische studies laten zien dat begrijpend luisteren in de kleutergroepen en in groep 3 
het leesbegrip in groep 4 en 5 voorspelt (bijv. Kendou, Van den Broek, White, & Lynch, 
2015; Lepola et al., 2016). Kendou et al. (2015) lieten in een studie bij 113 kinderen 
zien dat mondelinge taalvaardigheid (waaronder begrijpend luisteren) op kleuterleeftijd 
het begrijpend lezen in groep 4 voorspelde. Lepola et al. (2016) lieten in een 
longitudinale studie bij 90 leerlingen in Finland zien dat mondeling taalbegrip 
(woordenschat, begrijpend luisteren en het maken van inferenties) op  4-jarige 
kleuterleeftijd de latere leesvaardigheid in groep 5 van de basisschool voorspelde.  
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De duidelijke relatie tussen begrijpend luisteren en begrijpend lezen werd in Nederland 
onder ander aangetoond door Verhoeven en collega’s. Verhoeven en Van Leeuwe (2008) 
onderzochten in een longitudinale studie bij ruim 2000 leerlingen van groep 3 tot en met 
groep 8 de invloed van decodeervaardigheid, woordenschat en begrijpend luisteren op 
begrijpend lezen. Met name in groep 4 werd begrijpend lezen duidelijk voorspeld door 
luisterbegrip in groep 3. In de hogere groepen was er vaak een wederkerige relatie 
tussen begrijpend luisteren en begrijpend lezen. Dat wil zeggen dat de relatie ook in de 
andere richting aanwezig was; de vaardigheid in begrijpend lezen voorspelde het 
begrijpend luisteren. Ook Verhoeven, Voeten en Vermeer (2019) lieten zien dat 
begrijpend luisteren en decodeervaardigheid in groep 3 het begrijpend lezen in groep 4 
voorspellen.  
 
De relatie tussen begrijpend luisteren en begrijpend lezen kan deels verklaard worden 
door de overeenkomstige (sub)vaardigheden die ten grondslag liggen aan begrijpend 
luisteren en lezen. Hogereordevaardigheden zoals begripscontrole en kennis van 
tekststructuren zijn nodig bij zowel begrijpend luisteren als begrijpend lezen om tot een 
goede mentale representatie van een tekst te komen.  
 
Instructie en begeleiding beïnvloeden begrijpend luisteren in groep 1 en 2 
Expliciete en systematische instructie in woordenschat (zie bijv. Coyle et al., 2010), 
grammatica, het maken van inferenties en begripsmonitoring kan het begrijpend 
luisteren verbeteren (zie Kim & Pilcher, 2016 voor een overzichtsstudie). Hogan, Bridges, 
Justice en Cain (2011) maken daarbij onderscheid in vaardigheden van hogere orde en 
lagere orde. Tot de lagereordevaardigheden behoren woordenschat en grammatica; deze 
zijn nodig voor letterlijk begrip van een gesproken of geschreven tekst. Tot de 
hogereordevaardigheden behoren het maken van inferenties, begripscontrole en kennis 
van tekststructuren. Hier is helaas -zeker op kleuterleeftijd- veel minder onderzoek naar 
gedaan dan naar de lagereordevaardigheden. 
 
Het leren maken van inferenties is essentieel voor het bevorderen van luisterbegrip 
Al voor de start van het leesonderwijs kunnen leerlingen hogereordevaardigheden 
ontwikkelen. Hogan Bridges, Justice en Cain (2011) laten zien dat leerkrachten voor het 
verbeteren van de drie hogere vaardigheden (het maken van inferenties, begripscontrole 
en kennis van tekststructuren) empirisch onderbouwde instructiestrategieën kunnen 
toepassen in de kleutergroepen. In een activiteit als interactief voorlezen kunnen deze 
strategieën worden toegepast. 
 
De meeste onderzoeken die zijn uitgevoerd naar hogereordevaardigheden hebben 
betrekking op het maken van inferenties en het effect daarvan op begrijpend luisteren. 
Met het maken van inferenties wordt bedoeld dat leerlingen tekstdelen relateren aan 
eigen wereldkennis om de tekst te begrijpen of te verrijken. Van Kleeck (2008) betoogt 
op basis van de literatuur waarom het belangrijk is om al in de kleutergroep inferenties 
te leren maken, bijvoorbeeld tijdens het interactief voorlezen. Van den Broek, Kendeo, 
Lousberg, en Visser (2011) lieten zien dat een interventie ten aanzien van het maken 
van inferenties (door het stellen van causale vragen tijdens het lezen) zowel op 2 ½ - 
jarige en op 8 ½-jarige leeftijd effectief is. Kinderen konden na de interventie beter een 
verhaaltje navertellen en vragen over het verhaal correct beantwoorden. De vaardigheid 
om inferenties te maken blijkt veel overeenkomst te hebben in verschillende mediums 
(gesproken zonder beeld, gesproken met beeld, geschreven) (Kendou, Bohn-
Gettler,White, & van den Broek, 2008).  
 
Het maken van inferenties is dus al te trainen bij luisteractiviteiten in groep 1 en 2. 
Omdat het maken van inferenties op kleuterleeftijd voorspellend is voor het begrijpend 
lezen (zie bijv. Silva & Cain, 2015) en een belangrijke rol speelt tijdens het begrijpend 
lezen (zie bijv. Van den Broek, 1990) is het aannemelijk dat leerlingen profijt hebben van 
instructie hierin in groep 1 en 2 bij het begrijpend lezen in groep 4.  
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