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Vraag 

Is het waar dat je het beste pas begint met leren lezen/formeel onderwijs als de leerling 
‘’leesrijp’’ is? 
 
 
Kort antwoord 

Er zijn geen empirische studies die onderbouwen dat je het beste pas begint met leren 
lezen als de leerling ‘leesrijp’ is. Er is wel onderbouwing voor het belang van een 
uitdagende geletterde omgeving in groep 1 en 2. Daarnaast zijn er veel aanwijzingen in 
de literatuur dat het gericht bevorderen van fonemisch bewustzijn en klank- 
tekenkoppelingen in de kleutergroepen het aanvankelijk lezen in groep 3 ten goede kan 
komen. 
 
 
Toelichting antwoord 

Ontwikkeling als natuurlijk groeiproces volgens Piaget 

Er bestaan verschillende theorieën over de cognitieve ontwikkeling van kinderen. De 
meest invloedrijke theorieën zijn de cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget, de 
informatieverwerkingstheorie en de socioculturele theorie van Vygotsky. Deze theorieën 
bieden een kader om de (lees)ontwikkeling van kinderen te bestuderen en te duiden. 

De term leesrijpheid sluit aan bij het gedachtengoed van Jean Piaget en komt uit de 
ontwikkelingspsychologie van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Piaget zag de 
ontwikkeling van het kind vooral als een natuurlijk groeiproces, waar invloed van 
buitenaf nagenoeg niet mogelijk was (Braams & Bosman 2000; Huizinga, 2002). De 
ontwikkeling van kinderen verloopt volgens Piaget in verschillende fasen. De leeftijden 
die passen bij elke fase geven de periode aan waarin een bepaalde ontwikkeling 
plaatsvindt. Gezien de neurologische rijping zou het niet zinvol zijn om kinderen kennis 
aan te leren waar ze nog niet aan toe zouden zijn gezien het ontwikkelingsstadium 
waarin het kind zich bevindt, aldus Piaget (bespreking door Bakker, 2002; Gray, 2002). 



  

Geen empirische steun voor leesrijpheid 

Sommige psychologen en orthopedagogen baseren zich op Piagets theorie en beweren 
dat kinderen in groep 1-2 nog niet leesrijp zijn en dus nog niet gestimuleerd moeten 
worden in (het voorbereiden op) het lees- en schrijfproces. Het kind zou leerstof 
aangeboden moeten krijgen waar het aan toe is en de tijd en ruimte moeten krijgen om 
zich de leesvaardigheden eigen te maken (Goorhuis-Brouwer, 2016; Van Bussel, 2019; 
Vervaet, 2014). Om te bepalen waar een leerling aan toe is, sprak men vanaf eind jaren 
’60 ook wel over specifieke leesvoorwaarden. Sigma (1973) heeft hiervoor de 
leesvoorwaardentoets ontwikkeld. Deze toets bleek enige voorspellende waarde te 
hebben wat betreft het leessucces, maar onvoldoende om per individu de leesrijpheid 
vast te kunnen stellen. 

Hoewel de theorie van Piaget van grote invloed is geweest, zijn er ook verschillende 
kritieken op gekomen. Een van de kritieken is dat deze te weinig rekening hield met de 
invloed van culturele en sociale invloeden, zoals de school. Er is bovendien geen 
hedendaagse empirische evidentie voor de stelling dat leesrijpheid een voorwaarde is om 
te leren lezen (Braams & Bosman 2000; Huizinga, 2017). 

Invloed van de omgeving van groot belang volgens Vygotsky 

Hoewel de aanleg van kinderen ten dele bepaalt op welk niveau van geletterdheid een 
kind de basisschool binnenkomt, zijn er inmiddels veel aanwijzingen dat een stimulerende 
leesomgeving een belangrijke factor is (Aarnoutse, 2004; Stoep, 2008; Wentink et al., 
2008). Hiermee wordt duidelijk dat het vermogen om te leren lezen niet (in hoofdzaak) 
afhankelijk is van neurologische rijping, maar cultureel bepaald is. Dit sluit aan bij de 
theorie van Vygotsky, waarin sociale en culturele invloeden een cruciale rol spelen in het 
leren van kinderen. Volgens Vygotsky ontwikkelt het kind zich niet volgens biologisch 
bepaalde fasen, maar op basis van voorbeeldgedrag uit zijn omgeving en in interactie 
met volwassenen en leeftijdsgenootjes (Gray, 2002). Kinderen leren volgens Vygotsky 
het meeste als ze activiteiten nog niet zelfstandig kunnen uitvoeren, maar wel met 
ondersteuning van anderen. Dit noemt hij de ‘zone van de naaste ontwikkeling’. 

Begeleide stapsgewijze ontwikkeling van geletterdheid 

Het is dus van belang om een uitdagende geletterde omgeving te creëren in groep 1 en 2 
(zie bijvoorbeeld Kennisrotonde, 2018). Hiervoor kan de leerkracht gebruikmaken van de 
Tussendoelen beginnende geletterdheid voor groep 1 t/m 3 (De Blauw et al., 2013). Het 
idee van tussendoelen is gebaseerd op de theorie van Vygotsky. Doordat de leerkracht 
geschreven taal gebruikt in de klas, ontdekken kinderen dat taal verschillende functies 
heeft. Gaandeweg leren ze zelf ook de geschreven taal toe te passen. Kinderen worden zich 
op deze manier bewust van het verband tussen de gesproken en geschreven taal (Wentink 
et al., 2008). 

Specifieke instructie in groep 1-2 loont 

Alleen het bieden van een rijke geletterde omgeving is -met name voor risicoleerlingen- 
niet voldoende; gerichte instructie en begeleiding bereiden een leerling voor op het 
technisch lezen in groep 3. Met name gerichte instructie en begeleiding in fonemisch 
bewustzijn, letterkennis en klank-tekenkoppelingen in groep 1 en 2 vergemakkelijkt de 
overgang naar het aanvankelijk lezen in groep 3 (Aarnoutse, 2016; Snow et al., 1998; 
Kennisrotonde, 2017). Fonemisch bewustzijn is het besef dat woorden uit klanken 
bestaan. Voor deze vaardigheden wordt doorgaans niet meer de term leesvoorwaarden 



  

gebruikt; leerlingen kunnen deze vaardigheden door gerichte instructie en door het 
leesonderwijs in groep 3 verder ontwikkelen. Verschillende empirische studies laten zien 
dat naast benoemsnelheid (tempo waarop kinderen letters en cijfers benoemen), 
fonologisch en fonemisch bewustzijn en letterkennis in groep 1-2 belangrijke voorspellers 
zijn voor het succesvol leren lezen in groep 3 (Snel, 2014; Snel et al., 2016). Met name 
de letterkennis van leerlingen is een belangrijke voorspellende factor (Gijsel et al., 2006; 
Schatscheider et al., 2004; Smits & Van Koeven, 2016). Voor leerlingen met onvoldoende 
letterkennis en/of fonemisch bewustzijn kan de leerkracht een zogenaamde 
voorschotbenadering inzetten in de groepen 1 en 2, waarbij spelenderwijs klanken met 
letters worden aangeboden (Smits & Braams, 2006). 
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