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Inhouden
Een goed gesprek over een andere kijk op goed leesonderwijs

Stand van zaken t.a.v. het leesonderwijs in Nederland

Waarom het echt anders kan en anders moet

Werken met boeken in plaats van werken met methodes

Rijke teksten als basis voor effectief leren



Lees- (en leer-) prestaties van kinderen 

verbeteren door ze uit te dagen 

een lezer te worden. 

Doel

Hoe is het in jouw klas gesteld met..?
- Resultaten TL
- Resultaten BL
- Leesplezier
- De mate waarin kinderen ‘een lezer’ zijn



• Het gebruik van kinderboeken zorgt voor leesplezier/- interesse als 
voorwaarde voor leesmotivatie.

• Leesplezier/- interesse ontstaat als boeken tot leven worden 
gebracht.

• Gemotiveerde lezers zijn bereid om hun leesvaardigheden te trainen. 

• Gemotiveerd trainen leidt tot betere leesprestaties en betrokken 
lezers.

Hoe willen we dat doel bereiken?



Leesontwikkeling
Van leesplezier naar literair competent

LEESPLEZIER begint bij voorlezen, thuis en op school

Als bezig zijn met boeken leuk, gezellig, interessant is kan

LEESINTERESSE ontstaan

Door activiteiten met boeken, door training van specifieke (deel-) vaardigheden ontstaat 
LEESVAARDIGHEID

Plezier, interesse en vaardigheid zorgen samen voor LEESMOTIVATIE: 
het zelf willen lezen van (kijken in) een boek

Veel verschillende boeken leren kennen en waarderen helpt om LEESSMAAK te ontwikkelen

Praten en schrijven over en n.a.v. verschillende soorten teksten zorgt voor een diepgaand 
LEESBEGRIP en LITERAIRE COMPETENTIE



Belangrijk inzicht!
Lezen is een vorm van indirecte communicatie

Menselijke communicatie in 
volgorde van belang:

1. Gezichtsmimiek en 
lichaamstaal

2. De intonatie die wordt
gebruikt

3. De woorden die worden 
gesproken.

In Open Boek krijgt dit vorm door:

• interpreterend lezen door:
- lezen in lagen
- een tekst tot leven brengen

• taal- en leesvaardigheden 
trainen die ontleend worden aan 
een tekst

• de inzet van Vertel eens- vragen

Bij lezen moet er heel veel indirect begrepen worden. 

Dat vraagt inzicht en veel oefening!



Huidige taalonderwijs
Teveel nadruk op standaardisering en schriftelijke verwerkingsvormen

• Veel oefenvormen losgegroeid van de toepassing waarvoor die 
vaardigheid bedoeld is. Leren lezen is daarvan een illustratief, maar 
tegelijk verontrustend voorbeeld. 

• De basis van taalontwikkeling blijft de mondelinge taalvaardigheid. 

• Naast het bevorderen van taalvaardigheid heeft taalonderwijs ook als 
taak het beleven en genieten van taal te stimuleren. Dit is nog 
lastiger te toetsen, maar daarom niet minder belangrijk, doordat 
leerlingen zich hierdoor nog beter kunnen verbinden met die 
Nederlandse taal.

Dolf Janson - Uitdagend en functioneel taalonderwijs



Vaardigheden                                                                                     Kinderboeken

Positieve 

Wisselwerking

Trainen Toepassen

Visie op leesonderwijs
Vaardigheid en toepassing hebben elkaar nodig!

Fonemisch bewustzijn, klank-teken koppeling, 
hakken en plakken, zoemend lezen, 

woordidentificatietechnieken, vloeiend lezen, 
leesstrategieën, herstelstrategieën, 

opzoeken…

Voorlezen, vrij lezen, tot leven brengen, 
interactief werken met prentenboeken,  

boekenkring, vertel eens, mondelinge en 
schriftelijke presentaties, boekproject, 

storyline, kunstproject…

Trainen doe je om de 
wedstrijd te kunnen 

spelen. Zonder 
training geen goede 

wedstrijd..

Teveel aandacht voor techniek 

alleen zorgt voor te grote 

abstractie en afstand tot het lezen

Toepassen om te leren en 

toepassen als doel: 

elk kind een lezer

De wedstrijd is 
toepassing van 

lezen in het leven. 
Zonder wedstrijd is 
trainen abstract en 

saai.

Welke begrippen ken je wel/niet? Welke werkvormen kom je veel of 
juist heel weinig tegen?
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OPEN BOEK GAAT UIT VAN 4 PIJLERS VOOR GOED LEESONDERWIJS

Wat zie je in de 
praktijk?

Hoe past dit bij de 
huidige inzichten



Begrijpend lezen kun je zien…

Begrijpen, heen en terug en verder…



Maar maak daar geen methode van!

• Begin jaren negentig van de vorige eeuw hebben Cor Aarnoutse en 
Ludo Verhoeven modelling vertaald naar het gericht, expliciet werken 
aan strategieën. De eerste strategiemethode was Wie dit leest van 
Zwijsen, daarna Goed Gelezen, enz.

• Vrijwel alle nieuwe methodes, inclusief het huidige Nieuwsbegrip, 
werken nog vanuit die invalshoek.

• De afgelopen jaren wordt nu steeds meer aangenomen dat expliciete 
aandacht voor strategieën juist niet effectief is.





Diep lezen

• Diep lezen: het geconcentreerd 
lezen van langere teksten of 
boeken. 
• Verbinding maken met wat je al 

weet

• Relaties binnen de tekst 
herkennen

• De opbouw van een verhaal, 
betoog, artikel  leren herkennen

• Woorden en betekenissen leren 
herkennen binnen een context

• Wanneer doen leerlingen dit nu 
bij jou ?

• Wat staat diep lezen in de weg?

• Wat zou helpen?



Lezen en het brein…

• We verkennen wat (diep) lezen 
vraagt van je brein.

• Dit doen we door een oefening

• Klaar?



Opdracht

Probeer de volgende drie rijen van twaalf cijfers te onthouden:

Rij 1: 610894121158 

Rij 2: 106614921815 

Rij 3: 198520162019

Welke rij kun je het best onthouden?

Rij 1 vond je het 
moeilijkst.

Rij 3 kon je het 
makkelijkst onthouden 

omdat het refereert 
naar recente jaartallen.

Rij 2 kon je makkelijker onthouden 
als je een goede kennis van 
historische jaartallen had: 1066 
was het jaar van de slag bij 
Hastings; in 1492 was de 
‘ontdekking’ van Amerika door 
Columbus en in 1815 was de slag 
bij Waterloo. Als je dit niet wist, 
vond je rij 2 even moeilijk als rij 1.



Vereenvoudigd model

TEKST
LEZEN

BEGRIJPEN

INSTRUCTIE

AFLEIDING

Ervaringen

Begrippen

Systemen



Begrijpend lezen
Het gaat vooral om kennis!!



Impliciet woordenschatonderwijs

“Woordenschatontwikkeling komt grotendeels tot stand door het 
onderdompelen van leerlingen in rijke taal. Deze onderdompeling vindt 

plaats door voorlezen, zelf lezen van boeken en mondelinge interactie met 
volwassenen. Deze impliciete vorm van woordenschatonderwijs is daarom 

ook voor het tot stand komen van leesbegrip het meest belangrijk.”

Uit: Vele kanten van leesbegrip:
(literatuuronderzoek i.o. van onderwijsinspectie)



Doet voorlezen ertoe? 
Doe veel aan woordenschat en lees in de onderbouw veel voor

(Mol & Bus 2011)



Meer tijd om zelf te lezen
een (steeds) grotere groei van de woordenschat

Onderzoek  Renaissance, 2015



Veel voorlezen en zelf (laten) lezen!!

Kinderen leren feitelijk 
effectiever te dénken!



Cito 3.0 kiest voor

1. Informatieve teksten

2. Instructieve teksten

3. Betogende teksten

4. Verhalende teksten

5. Poëzieteksten

Kenmerken van teksten 
herkennen is van groot 

belang voor 
leesvaardigheid.



Anders leren? 

1.   Doorgaande leerlijn lezen 
• Van: technisch lezen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie 
• Naar: tekstgericht onderwijs (schriftelijk, mondeling, vakoverschrijdend)
• Gericht op kennisopbouw (woordenschat), tekstbegrip en zaakvakken (kennis van de 

wereld)

2.  Nieuw: doorgaande leerlijn literaire competentie 
• de wereld leren kennen; plezier en ontspanning beleven aan het (voor)lezen
• weten waar ze teksten kunnen zoeken 
• leesvoorkeuren ontwikkelen 
• een waardeoordeel geven over verschillende soorten teksten 
• in leesgesprekken hun eigen leeservaringen, mening en waarderingen te 

verwoorden, te delen en met anderen te vergelijken; 
• kijken en luisteren naar leeservaringen van anderen, daarop te reageren en daarover 

vragen te stellen
Wat wordt er anders voor jou als leerkracht en voor de 

kinderen als leesbevordering literaire competentie wordt?



Een andere kijk op goed (taal-) onderwijs

• Taal volgt op taal: zorg voor taalbasis

• Taal is holistisch: niet opdelen in losse 
betekenisloze vaardigheden en 
oefeningen

• Taalontwikkeling vindt vooral plaats 
binnen rijke contexten: werk in 
onder- en bovenbouw met brede 
thema’s

• Alleen rijke teksten leiden tot 
effectieve taalontwikkeling: zorg voor 
rijke teksten



Wat kan er (nog meer) op jouw school?



Praktische consequenties

3.  Lezen in thema’s!
• een multiperspectivisch thema: ‘groeien’ in plaats van 'lente’, ‘vrijheid’ (‘vrijheid van 

meningsuiting’, ‘bevrijding’ of ‘democratie’) 
• tekstverzamelingen over hetzelfde thema 
• verschillen in moeilijkheidsgraad 
• multimediaal 
• verschillende genres: vooral verhalen, informatief, gedichten…. 
 Stel zulke collecties samen!

4.  Werken met een rijke collectie op scholen: inhoud en tekstkwaliteit. 
Padlet van Erna van Koeven en Anneke Smits
https://windesheimschool.padlet.org/erna_van_koeven/w9b3n0xruaxq

https://windesheimschool.padlet.org/erna_van_koeven/w9b3n0xruaxq


Rijke teksten

1. De verhouding tussen de hoeveelheid nieuwe informatie en 
de al bekende informatie is in evenwicht. Hierdoor kan 
nieuwe informatie geïntegreerd worden met al bestaande 
voorkennis.

2. De tekst biedt ruimte tot meerdere interpretaties en 
mogelijkheden tot opgaan in een andere wereld.

3. De tekst is authentiek en origineel van vorm en inhoud.

4. Tekst, beeld, illustraties en geluid versterken elkaar.

5. Zowel eenvoudige als complexe relaties komen voor, zoals 
chronologische relaties, oorzaak-gevolgrelaties, middel-
doelrelaties en vergelijkingen.

6. Het taalgebruik is gevarieerd, zo veel mogelijk authentiek en 
zo min mogelijk vereenvoudigd.

7. Er komen onbekende en laagfrequente woorden voor in 
verschillende zinsverbanden.

8. Ook bevatten ze abstract en figuurlijk taalgebruik.

9. Rijke zakelijke teksten zijn inhoudelijk samenhangend en 
hebben een heldere tekststructuur met gevarieerde 
zinsstructuren, samengestelde zinnen en verwijs- en 
verbindingswoorden.

10. Rijke literaire teksten (fictie, non-fictie en poëzie) bevatten 
wisselingen in vertelperspectief en chronologie. Er is sprake 
van gelaagdheid, verschillende stijlen en verhaallijnen, 
variatie in taalregisters en afwisseling in beschrijving en 
dialoog.

1. De schrijver wil met de tekst werkelijk iets communiceren 
en zet daar de volle rijkdom van zijn taalmogelijkheden 
voor in.

2. Er is sprake van een elementaire verhaalstructuur.

3. De tekst is actief en spreekt de lezer direct aan.

4. De zinslengte is gevarieerd.

5. Er worden verbindingswoorden gebruikt.

6. De tekst bevat een gevarieerde woordenschat met 
voldoende laagfrequente woorden.

7. Er worden verbanden gelegd tussen tekstgedeelten en de 
teksten zijn niet opsommend.

8. Het gaat om een doorlopende tekst en niet om losse 
fragmenten.

9. Eventuele illustraties ondersteunen het begrip van de 
tekst.

Vanuit breinvriendelijk leren..
Hoe zorgt rijke taal voor effectiever leren?



Kennis van de wereld is niet hetzelfde als woordenschat
Kennis van de wereld kan woordenschat wórden

Ervaringen

Begrippen

Systemen

Hoe meer taal ergens aan vast zit en hoe dieper iets begrepen hoe meer 
iets echt woordenschat genoemd kan worden.



Kansen bij wereldoriëntatie

Zeepaardjes hebben een lange 
staart en kleine vinnen. Sommige 
zeepaardjes zijn felgekleurd en 
hebben een stekelig lichaam.

Benoem de verschillen



Rijke teksten
Een praktische verkenning

• Hoe rijk zijn deze teksten

• Leg de teksten op volgorde van rijkheid

Tip voor later:
Padlet van Erna van Koeven en Anneke Smits
https://windesheimschool.padlet.org/erna_van_koeven/w9b3n0xruax
q

https://windesheimschool.padlet.org/erna_van_koeven/w9b3n0xruaxq

