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Vraag  

Is het waar dat kinderen minimaal 60 woorden per minuut moeten lezen om een tekst te 
kunnen begrijpen?  

 
Kort antwoord 
Onderzoek laat zien dat basisschoolleerlingen tussen de circa 50 en 70 woorden per 
minuut correct moeten kunnen lezen om een tekst goed te kunnen begrijpen. Als een 
leerling minder woorden per minuut leest, staat dit het tekstbegrip in de weg omdat hij 
aan het einde van de regel alweer vergeten is wat er aan het begin stond. Voor het 
technisch leesonderwijs betekent dit dat aandacht voor leestempo belangrijk is. Het is 
echter niet belangrijker dan nauwkeurigheid; hier geldt het adagium ‘eerst goed, dan 
snel’. Voor de ontwikkeling van begrijpend lezen lijkt verder niet zozeer het leestempo, 
maar vooral de woordenschat van leerlingen een belangrijke rol te spelen.  

Toelichting antwoord 

 
Context van de vraag 
De vraag die centraal staat in dit antwoord komt voort uit de breder gevoerde discussie 
over nut en noodzaak van het accent op (een hoog) leestempo in het technisch 
leesonderwijs. Hoewel er overeenstemming is over het feit dat een zekere snelheid bij 
lezen nodig is, zijn de meningen verdeeld over wanneer leerlingen ‘snel genoeg’ lezen en 
hoeveel aandacht leestempo in het onderwijs dient te krijgen.  

Vlot lezen vergemakkelijkt begrijpend lezen 
Een tekst vlot kunnen lezen draagt bij aan tekstbegrip. Verschillende onderzoeken 
hebben aangetoond dat de snelheid waarmee leerlingen een tekst lezen samenhangt met 
het begrip van de tekst (Burns et al., 2002; Jenkins, Fuchs, Van den Broek, Espin, & 
Deno, 2003; Schwanenflugel et al., 2006). Als een leerling te langzaam leest, belast dat 
het werkgeheugen te veel en is er te weinig capaciteit over om datgene dat gelezen is 
ook actief te verwerken (Fuchs, Fuchs, Hosp, & Jenkins, 2001; Hirsch, 2003; Osborn, 
Lehr, & Hiebert, 2003). Anders gesteld, als een leerling te langzaam leest, is hij aan het 
einde van de regel alweer vergeten wat er aan het begin stond omdat het decoderen van 
woorden te veel tijd neemt (Van Til & Gijsel, 2019). Wel neemt deze relatie na verloop 
van tijd af (Verhoeven & Van Leeuwe, 2003). In de literatuur wordt de combinatie van 
accuratesse, snelheid en prosodie aangeduid met de term oral reading fluency (ORF). 
ORF wordt meestal uitgedrukt in het aantal correct gelezen woorden per minuut in een 
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tekst en hangt samen met het leesbegrip van kinderen (Burns et al., 2002; Fuchs et al., 
2001; Jenkins et al., 2003). 
 
Minimaal 50-70 woorden per minuut nodig voor begrijpend lezen 
De literatuur geeft niet een eensluidend en exact antwoord op de vraag welk tempo -
ORF- leerlingen minimaal moeten hebben voor het begrijpen van een tekst, maar wel een 
duidelijke richting. Good, Simmons, Kame’enui, Kaminski en Walling (2002) deden 
onderzoek onder 3758 groep 4-leerlingen van 79 basisscholen uit verschillende staten 
van de VS. Daaruit concludeerden ze dat het minimum circa 70 correct gelezen woorden 
per minuut is. Burns et al. (2002) lieten 49 leerlingen van groep 5 en groep 6 van twee 
scholen vier teksten hardop lezen, met een toenemend aantal gehusselde woorden per 
tekst. Op basis van tekstbegripvragen kwamen ze uit op een minimum van ongeveer 50 
correct gelezen woorden per minuut. Een aantal jaren later herhaalden Burns et al. 
(2011) dit onderzoek op twee andere basisscholen in de VS in een ietwat gewijzigde 
opzet: verschillende percentages gehusselde woorden per tekst (bijv. 10 of 20% 
gehusseld) werden nu willekeurig toegewezen aan leerlingen in de onderzoeksgroep, 
wederom gevolgd door tekstbegripvragen. Bij deze groep van 84 leerlingen van groep 4 
kwamen de onderzoekers uit op een minimum van ongeveer 63 correct gelezen woorden 
per minuut. Op basis van deze onderzoeksresultaten kunnen we concluderen dat 
basisschoolleerlingen tussen de circa 50 en 70 woorden per minuut correct moeten 
kunnen lezen om een tekst goed te kunnen begrijpen. 
 
Implicaties voor leesonderwijs  
Aangezien er ca. 50-70 woorden per minuut correct moeten worden gelezen voor goed 
tekstbegrip, is het zinvol om in het onderwijs aandacht te besteden aan leestempo. Vanaf 
de tweede helft van groep 3 verschuift het accent van het decoderen van klankzuivere 
woorden naar het accuraat en snel lezen van woorden met steeds complexere 
woordstructuren (Gijsel, Scheltinga, Van Druenen, & Verhoeven, 2016). In de 
begeleiding geldt: ’eerst goed en dan snel’. Ofwel, leerlingen moeten eerst nauwkeurig 
kunnen lezen, voordat er gewerkt kan worden aan leestempo. Ook in leestoetsen is de 
snelheid een belangrijk aspect (Pulles & Prenger, 2019). Op veel scholen wordt hiervoor 
de drieminutentoets (DMT) ingezet. Bij deze toets gaat het erom hoe snel en hoe goed 
(twee aspecten van ORF) leerlingen losse woorden, van toenemende moeilijkheidsgraad, 
hardop kunnen lezen. Daarnaast wordt de AVI-toets veel gebruikt: hier gaat het om het 
snel en goed hardop kunnen lezen van een tekst. In beide toetsen gaat het om zowel 
leestempo als leesnauwkeurigheid.  

Critici stellen dat leestempo te veel aandacht krijgt in het basisonderwijs, waardoor 
leerlingen kunnen denken dat snelheid het belangrijkst is (De Leeuw, 2015; Koning, 
2018). Zo wijst Koning (z.d.) op het DMT-effect aan het einde van groep 3. Hiermee 
doelt hij op de te sterke focus op het ontwikkelen van snelheid bij het lezen, waardoor 
kinderen te gejaagd gaan lezen, veel fouten maken en toetsstress kunnen ontwikkelen. 
Dergelijke effecten zijn uiteraard onwenselijk. Leerkrachten zouden dit o.a. kunnen 
voorkomen door de aandacht voor snelheid bij het lezen in het juiste perspectief te 
plaatsen: ‘eerst goed, dan snel’. Ook kunnen zij leerlingen helpen het doel van en de 
scores op leestoetsen juist te interpreteren. 

Voor begrijpend lezen geldt dat leessnelheid slechts een van de aspecten is die een 
leerling moet beheersen. De Leeuw (2015) benadrukt op basis van empirisch onderzoek 
op Nederlandse basisscholen dat niet zozeer het leestempo, maar vooral de 
woordenschat bepaalt hoe goed leerlingen een tekst kunnen begrijpen. Daarbij stelt zij 
dat die woordenschatontwikkeling een positief effect heeft op de ontwikkeling van 
leestempo en daarom meer aandacht verdient in het leesonderwijs.  
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