
Motivatie en leesbegrip wordt niet cadeau gegeven bij het actualiseren van de lessen

LEESBEGRIP vraagt om LERAREN MET LEF
Begrijpend lezen met het nieuws van de dag maakt het leuker en effectiever! Tenminste dit stellen
eigentijdse methoden voor begrijpend lezen zoals bijvoorbeeld Nieuwsbegrip zich als doel. Toch is het voor
veel leraren niet eenvoudig om het veelal strategiegerichte karakter van deze lessen om te buigen naar een
tekstgerichte begrijpend leeslessen, waarin de motivatie onder leerlingen hoog wordt gehouden. Hoe kan de
basisinstructie les nu zo vorm worden gegeven dat het leidt tot meer motivatie en verhoging van het
leesbegrip? De weg hiernaartoe kan gevonden worden in het ontwerponderzoek beschreven in dit artikel.

Voorwaarden voor leesbegrip
Gemotiveerd willen werken aan leesbegrip kent
een drietal onderliggende voorwaarden; het
beschikken over een rijke woordenschat, het
vloeiend op toon kunnen lezen (Vernooy, 2009)
en het hebben van een ruime kennis van de
wereld (Hattie, 2009). De correlatie met
leesbegrip is uitermate hoog (vernooy, 2007). Uit
onderzoek blijkt dat het uitbreiden van de leertijd
op deze drie fronten het leesbegrip ten goede
komt. Het tegelijkertijd terugbrengen van de tijd
voor begrijpend lezen leidt ook niet tot mindere
resultaten. (Moeland, 2007) Het werken aan een
hoog leesbegrip vraagt dus niet simpelweg om
uitbreiding van de lestijd voor begrijpend lezen,
maar om meer effectiviteit van het leesonderwijs.

Creatief vormgeven van de les
Leesbegrip ontwikkelen start dus bij de blijvende
aandacht voor de voorwaarden voor leesbegrip.
Een instructieles creëren die zorgt voor meer
leesbegrip en gemotiveerdheid onder de
leerlingen vraagt om leraren met het lef. Leraren
die hun eigen pad te durven uitstippelen binnen
de aangereikte handleidingen en kunnen zorgen
voor transfer naar teksten binnen andere
vakgebieden. Boerma (2009) baseert zich hierbij
op vooraanstaand onderzoek en schetst een beeld
waarin leraren hun methode creatief om kunnen
turnen tot een methodiek met een tekstgericht

karakter. Leesstrategieën worden enkel
ondersteunend en in samenhang ingezet om het
begrijpend leesproces beter te leren sturen.
Transfer naar andere vakgebieden wordt mogelijk
gemaakt middels een eenduidige leesdidactiek om
zo de toepassing breed inzetbaar te maken. De
bestaande instructieles volgt het Effectieve
Directe Instructie (EDI) model ontworpen door
Hollingsworth en Ybarra (2009) en verder
beschreven door Vernooy (2010). Het zelfstandig
werken wordt ingeruild voor veel interactie in de
vorm van hardop denkend voordoen; het
zogenaamde modelen o.a. beschreven door de
onderzoekers Fisher, Frey en Lapp (2008).
Coöperatieve samenwerkingsvormen waaraan
Kagan (1994) aan de wieg stond worden ingezet
om verder door te oefenen.
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Figuur 1 gebaseerd op Dobson Scharlach 2008



Metacognitief begrijpen
Om het denkproces voor, tijdens en na het lezen
te kunnen sturen is een eenduidige leesdidactiek
en transfer naar andere vakken dus noodzakelijk.
De basisles Nieuwsbegrip kan dienen om deze
eenduidige leesdidactiek te instrueren middels
een beperkte set ‘evidence based’ leesstrategieën
zoals afgebeeld in figuur 1 gebaseerd op Scharlach
(2008) en Stoeldraijer & Vernooy (2008). Het
vervolgens toepassen ervan in samenhang, op
verschillende betekenisvolle tekstgenres en
binnen verschillende vakgebieden helpt te komen
tot automatisering. Het helpt zorgen voor het
metacognitief gebruik van deze strategieën. Dit
houdt in dat de leerling een benodigde
leesstrategie enkel en automatisch zal inzetten
wanneer het leesbegrip stagneert; de hoogste
vorm van leesbegrip (Perfetti, 2009). In de praktijk
blijkt het bereiken van metacognitief begrip
echter lastiger dan gedacht. Het is om die reden
ingezet als probleemstelling binnen dit
ontwerponderzoek.

Het ontwerpformat
Allereerst is er een ontwerpformat voor de
basisles Nieuwsbegrip gecreëerd. De eenduidige
leesdidactiek werd vormgegeven binnen een
prototype rondom de gebruikte leesstrategieën
uit Nieuwsbegrip en wel zo dat:
 ze enkel faciliterend worden ingezet;
 transfer eenvoudiger mogelijk wordt gemaakt.
Het prototype moest worden gegoten in het EDI
model welke zich kenmerkt door:
 het stellen van concrete, zichtbare lesdoelen;
 de leraar als hardop denkend model;
 een hoge actieve betrokkenheid

van de leerlingen (coöperatieve werkvormen);
 het voortdurend nagaan of het onderwijs is

begrepen door denken-delen-uitwisselen
(DDU);

 het geven van verlengde instructie;
 het geven van feedback in elke les fase.

In figuur 2 is het EDI model schematisch weer-
gegeven als ontwerpformat voor de instructie les
Nieuwsbegrip basis.

Start
NB Les 1 – Stap 1 ‘vóór het lezen’

Tussenstap
Ralfi lezen met de NB tekst
Aanzet tot ‘nieuwsvinder’

Groepsinstructie
NB Les 2 – Stap 2 ‘tijdens het lezen’

Verlengde instructie door
de leraar voor de
risicoleerlingen

NB Les 2 – Stap 2

Zelfstandig toepassen
geleerde door

samenwerkend leren
NB Les 2 – Stap 2

Afronding
NB Les 2 – Stap 3 ‘na het lezen’

Vooruitblik op transfer

Periodieke terugblik
6 wekelijks voorafgaand aan de blokles NB

Het ontworpen prototype
Leesbegrip vraagt voorbereiding
De stap die gezet kan worden vóór het lezen is
van wezenlijk belang. Hier kan namelijk stil
worden gestaan bij twee van drie onderliggende
voorwaarden namelijk het verruimen van de
kennis van de wereld en het verrijken van de
woordenschat. Het verdient dan wellicht
aanbeveling deze stap los te koppelen van het
lezen en de verwerking.

Les 1 - Stap 1
Tijdens het ontwerponderzoek vond deze stap van
‘vóór het lezen’ zo spoedig mogelijk plaats na
verschijning van de basisles op de Nieuwsbegrip
website. Deze stap zal ongeveer 20 á 30 minuten
in beslag moeten nemen. Het onderwerp en de
tekstsoort wordt bepaald. Daarnaast wordt de
voorkennis geactiveerd door de inzet van de
kijkwijzer, het jeugdjournaal voor nieuwsbegrip en
de kijkvragen. Verder wordt er ruim stilgestaan bij
de moeilijke woorden uit de tekst en wordt er een
voorspelling gedaan. Coöperatieve werkvormen
zoals denken-delen-uitwisselen, de placemat en
uitwisselen in duo’s zorgen voor veel interactie
tussen leerlingen. Er worden speelse effecten
ingebouwd zoals een kijkvragen-quiz en het
puzzelen met moeilijk woorden. Vervolgens
worden de leerlingen gestimuleerd tot
‘nieuwsvinders’. Ze kunnen het onderwerp gaan
zoeken en volgen op televisie en in kranten.
Dit moet naast kennis en woordenschat ook de
betrokkenheid op de tekst stimuleren. Door deze
stap heel expliciet volgens een nieuw ontworpen
stappenplan te doorlopen zullen leerlingen
planmatig worden voorbereid op de tekst en deze
in stap 2 nauwkeuriger en gerichter gaan lezen.
Door stap 1 vervolgens los te koppelen van stap 2
en 3 creëert de leraar een bewuste mogelijkheid
voor het maken van een tussenstap.

Figuur 2 gebaseerd op Hollingsworth en Ybarra 2009



Tussenstap
Pre-teaching voor zwakke technische lezers
Direct na uitvoering van stap 1 kan de Nieuws-
begrip tekst binnen de Ralfi methodiek (Smits,
2008) voor zwakke lezers worden ingezet.
Onderzoek wijst uit dat het vloeiend kunnen
lezen van een tekst ruimte vrijmaakt in het werk-
geheugen om leesstrategieën ook daadwerkelijk
te kunnen toepassen (Afflerbach, Pearson & Paris,
2008).

Kennis en motivatie vergroten
In deze tussenstap zullen ‘de nieuwsvinders’
ongemerkt zelf bezig zijn om vanuit hun
nieuwsgierigheid de kennis en motivatie ten
aanzien van het onderwerp uit te breiden.

Les 2 - Stap 2
Het ontwerponderzoek schiep voor de uitvoering
van les 2 dus eerst ruimte voor de voorwaarden
voor leesbegrip en deed dat op een motivatie
verhogende wijze. Les 2 bestaat uit de fasen
‘tijdens en na het lezen’, vindt bij voorkeur 3
dagen later plaats en zal zo’n 40 á 50 minuten in
beslag moeten nemen.

Leesdoel boven lesdoel
Door samen met de leerlingen bewust aandacht
te besteden aan het leesdoel, de leesmanier en
het stappenplan worden de twee centraal
gestelde strategieën (eigenlijk faciliterende
lesdoelen) ondersteunend en in samenhang
ingezet. Op deze wijze krijgt de les het
tekstgerichte karakter dat nodig is. Tijdens het
hardop lezen van de tekst zal het modelen
(Jeffrey, 2008) van de twee strategieën uit het
lesdoel centraal staan. Dit modelen kan geleidelijk
overgaan van leraar naar leerling. Ook hier
kunnen coöperatieve werkvormen deze overgang
weer ondersteunen. Na het lezen en modelen
volgt de fase van het zelfstandig werken en de
verlengde instructie. De leerlingen voor de
verlengde instructie ploeg (VIP’s) wisselen per les
afhankelijk van hun uitval op specifieke
strategieën. Het zijn dus niet per definitie de Ralfi
leerlingen. De VIP-ploeg werkt verder onder
leiding van de leraar. Zij gaan middels
coöperatieve opdrachten verder oefenen met
modelen en verwerken hardop in duo’s de lesdoel
gerelateerde opdrachten. Dit zijn de opdrachten
passend bij de twee centraal gestelde strategieën.
De andere opdrachten kunnen achterwege
worden gelaten. Dit geeft de leraar de
mogelijkheid hen nauwgezet te volgen. De overige
leerlingen werken in heterogeen samengestelde
duo’s zelfstandig samen aan dezelfde opdrachten.

Les 2 - Stap 3
Leren reflecteren op de tekst
Binnen het ontwerp werd de les afgesloten door
gezamenlijk terug te kijken. Eerst worden de
lesdoel gerelateerde opdrachten voorzien van
feedback, er wordt samen gevat en daarna wordt
de les geëvalueerd middels actieve betrokkenheid
van de leerlingen. Er wordt besproken of het
leesdoel en lesdoel is bereikt en of de voorspelling
klopte. Daarna wordt er aandacht besteed aan het
vormen van een eigen mening. Coöperatieve
werkvormen dienen weer als uitgangspunt. De
leraar sluit af met een vooruitblik op één of twee
andere lessen in de komende week waarin de
centraal gestelde strategieën van deze les terug
gaan komen. Hiermee wordt de transfer naar
andere vakgebieden expliciet gemaakt. Dit is ook
het moment om doelgericht aandacht te
schenken aan verschillende tekstgenres.

Resultaten
Voor de uitvoering van het prototype is aan vier
leraren van de groep 5 t/m 8 gevraagd de les
Nieuwsbegrip basis te geven zoals zij gewend
waren dat te doen. Reacties werden gepeild na
het geven van de les.

Vervolgens is er na een nulmeting vier weken
gewerkt met het beschreven prototype en dit is
afgesloten met een eindmeting. De kijkwijzer voor
de nul-en eindmeting gaf het beeld uit figuur 3.



Met een totale toename in het voldoende
toepassen van de Effectieve Directe Instructie
items van ruim 50% mag er voorzichtig worden
aangenomen dat het prototype waarborgt dat
Nieuwsbegrip basis in aangepaste vorm inzetbaar
is als begeleidingstraject om het eigen tekstbegrip
door leerlingen in de groepen 5 t/m 8 te
monitoren.

Om naast de focus op lerarengedrag ook te kijken
naar resultaten van leerlingen is er zijdelings
gekeken naar de toename van de passieve kennis
van leesstrategieën bij de leerlingen tijdens dit
onderzoek. Hiervoor is de toets passieve kennis
leestrategieën gebruikt (Moeland, 2007). Zoals
zichtbaar in figuur 4 werd een ruim voldoende
score in het vooronderzoek opgetrokken naar een
goede score tijdens de eindmeting.

Het verdient voorzichtigheid hier conclusies ten
aanzien van het prototype aan te verbinden.
Wel kan vanuit de literatuur worden verklaard dat
het inzetten van Effectieve Directe Instructie bij
het aanleren van en oefenen met leesstrategieën
uiteindelijk positief zal bijdragen aan de passieve
en actieve kennis ervan. Deze stijging van 4%
staaft in elk geval deze verklaring.

Dat het prototype en specifiek de loskoppeling
van de stap ‘vóór het lezen’ niet alleen bijdraagt
aan het leesbegrip en de transfer vereenvoudigt
maar volgens de leraren ook een verhoging in
motivatie van de leerlingen meebrengt, vergroot
het enthousiasme omtrent de resultaten. Het
geeft vertrouwen in de invoering van dit
prototype.

Aanbevelingen
Leraren krijgen de aanbeveling de lessen in
begrijpend lezen steeds kritisch te bekijken met
voortdurend oog voor de voorwaarden voor
leesbegrip. De set leesstrategieën dient tekst-
gericht en samenhangend aan te worden geboden
en de transfer naar andere vakgebieden dient
wekelijks gezocht te worden middels een een-
duidige didactiek. De leraar zal moeten fungeren
als hardop denkend model door te modelen en
deze rol geleidelijk moeten overdragen aan de
leerlingen. De actieve betrokkenheid van de
leerlingen zal hoog gehouden moeten worden
door de inzet van coöperatieve werkvormen. Dit
ontwerp is in deze geschikt gebleken.

De reis is pas begonnen



Op de Gildeschool is met de invoering van het prototype de goede weg ingeslagen, maar tegelijkertijd is er
de realisatie dat dit slechts het beginpunt is van de reis op weg naar metacognitief leesbegrip. De weg
richting eindbestemming is onzeker en met dit ontwerponderzoek is slecht het eerste deel ontdekt en
uitgestippeld. Er valt nog veel te ontdekken op het gebied van grip krijgen op het leesbegrip van leerlingen.
Van summatief toetsen moeten het naar formatief waarderen en evalueren. Hierin kunnen Förrer en van de
Mortel (2013) goede reisgenoten blijken. Leesbegrip en leeskilometers blijken uit velerlei onderzoek
communicerende vaten. Veel lezen vraagt om veel leesplezier. Iets waaraan het bij Nederlandse kinderen
schort (PPON, nummer 35). Hierin beseffen de leraren zich dan ook terdege welke taak er ligt. Misschien
vraagt het reisdoel wel meer inbreng en leesvrijheid van de leerlingen. Op voorhand wetende dat lezen
onmogelijk is zonder begrip zal de reis wellicht meer en meer duiden dat metacognitief leesbegrip alleen
mogelijk is door aanbod en oefening binnen alle vakgebieden. Het eindpunt zal misschien wel een antwoord
kunnen geven op de vraag hoe we binnen het onderwijs leesbegrip kunnen aanleren door een methodiek te
hanteren die toepasbaar is binnen elke vorm van lezen en binnen welk vakgebied dan ook. Leesbegrip vraagt
dus om leraren met het lef om mee te gaan op deze reis. Wie durft?
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