
Leesvaardigheid 
verbeteren 

Gezamenlijke taak
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De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen 
staat onder druk, zo blijkt uit onderzoek. Zowel 

Pisa (2019) als de onderwijsinspectie (2020) 
kraakt harde noten over de vaardigheid van 
leerlingen om informatie uit teksten te halen.  
De kans is reëel dat een groot deel van onze 

jongeren laaggeletterd de school verlaat.  
Wat is hieraan te doen?

TEKST MARTIN BOOTSMA

1. De aandacht voor leesmotivatie  
is onvoldoende.

2.  Het leesonderwijs is te weinig  
uitdagend, en wordt door veel  
leerlingen als saai ervaren.

3.  De gehanteerde didactiek schiet tekort.
4.  Er wordt onvoldoende gewerkt  

aan monitoring van leerlingen en  
het geven van feedback.

5.  Begrijpend lezen heeft een te  
geïsoleerde plaats in het onderwijs.

In dit artikel zal ik over leesvaardigheid een 
drietal onderwerpen bespreken die verband 
houden met de bovenstaande punten, te 
weten: het advies om begrijpend lezen als los 
vak te laten verdwijnen, door kennis centraal  
te stellen en door met elkaar samen te werken.

1. LAAT BEGRIJPEND LEZEN  
ALS LOS VAK VERDWIJNEN
Een kenmerk van het Nederlandse taal-
onderwijs is de versplintering ervan.  
De geïsoleerde plaats van het begrijpend 
lezen in het curriculum is hiervan een voor-
beeld. Diverse facetten van de Nederlandse 
taal zijn van elkaar los geknipt en worden als 
apart ‘vak’ aangeboden. Wie een willekeurige 
middenbouw- of bovenbouwgroep binnen-
loopt, kan daar vakken op het lesprogramma 

O
nderzoek van Pisa (2019)  
naar de leesvaardigheid van 
15-jarige leerlingen laat zien  
dat Nederlandse leerlingen  
in internationaal verband op 

achterstand staan. Waar Nederland in het 
verleden nog in de top presteerde, zijn we  
nu een grijze middenmoter geworden.  
Op zich is dat niet iets om je direct zorgen  
over te maken. Het kan zo zijn dat andere 
landen plots betere lezers opleiden. Maar  
dat is niet het geval. Het probleem is dat de 
huidige generatie lezers het veel minder goed 
doet dan haar voorgangers. Hierbij komt ook 
nog dat een steeds grotere groep Nederland-
se jongeren als laaggeletterde de school 
verlaat. Voor ongeveer een kwart van de 
Nederlandse leerlingen dreigt dat zij als  
functioneel analfabeet moeten leven en  
werken in een technologische samenleving  
die juist een goede geletterdheid vereist.

OORZAKEN DALING
Over de oorzaken van de dalende lees-
vaardigheid is ondertussen het nodige  
bekend. De oorzaken liggen vooral op het 
niveau van de school en het handelen van  
de leerkracht. De Taalunie (2019) somde een 
vijftal oorzaken op van het dalende niveau  
van de Nederlandse (én Vlaamse) leerlingen:

TAAL
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zien staan als technisch lezen, begrijpend 
lezen, taal, spelling en schrijven. Deze versnip-
pering leidt er volgens Van Gelderen en Van 
Schooten (2011) toe dat ‘het leerlingen erg 
moeilijk gemaakt wordt hun taallessen op een 
functionele wijze te verbinden met hun taal-
gebruik buiten de les’. Leerlingen leren,  
met andere woorden, onvoldoende in te  
zien dat het leren van de Nederlandse taal  
een functie heeft die buiten het klaslokaal  
van belang is.

Dit jaar verscheen in de Verenigde Staten  
een uitgebreid rapport over het ‘Reading for 
Understanding Initiative’ (Pearson et al., 2020). 
In dit rapport wordt een aantal zaken be-
noemd dat voor de inrichting van het onder-
wijs van belang is. Zo constateren de auteurs 
dat begrijpend lezen te veel wordt gezien als 
losstaande activiteit. Leerkrachten maken, 
aldus de onderzoekers, onvoldoende duidelijk 
wat de functionele waarde is van begrijpend 
lezen. Je kunt dit punt lezen als een impliciet 
pleidooi om begrijpend lezen te laten oplos-
sen in andere vakken. Begrijpend lezen laten 
verdwijnen van het lesrooster is meer dan  
een symbolische daad. Het is de uiting van  
de zienswijze dat begrijpend lezen geen doel  
op zich is, maar dat leestaken een onderdeel 

vormen van activiteiten binnen andere vakken. 
Mijn ervaring is dat door het laten oplossen 
van begrijpend lezen twee interessante  
ontwikkelingen ontstaan. Ten eerste dat  
leer krachten veel vaker gebruik gaan maken  
van teksten om kennis over te dragen en ten 
tweede dat leerlingen op een meer natuurlijke 
wijze leren omgaan met teksten en plezier 
hebben in het lezen van die teksten.

2. CREËER EEN ‘KENNISFEESTJE’
In een onderzoek in de Verenigde Staten 
kregen leerlingen een tekst over ‘wugs’ te 
lezen, een bedachte diersoort (Kaefer et al., 
2015). Omdat niemand de dieren kende, 
speelde voorkennis bij het lezen van de  
tekst geen grote rol. Leerlingen die vragen 
beantwoordden over deze tekst, scoorden  
op leesvaardigheid nagenoeg gelijk. Dat is 
interessant. Het geeft namelijk aan dat kennis 
over een onderwerp in hoge mate het lees-
begrip bepaalt. Dit gegeven maakt dat het 
cruciaal is dat leerkrachten teksten gebruiken 
als medium om kennis over te dragen en dat 
kennisopbouw in het curriculum van groot 
belang is. Wexler (2020) geeft in dit verband 
aan dat één tekst om kennis op te doen te 
mager is. Leerlingen hebben langere tijd 
nodig om gedegen kennis over een onder-
werp op te doen. In zo’n periode loont het om 
diverse teksten over het onderwerp te lezen. 
Hierdoor verdiep je hun kennis alsmede de 
onderliggende concepten én leren de leer-
lingen de woorden en begrippen die bij zo’n 
onderwerp horen beter onthouden. Geduren-
de zo’n periode kun je de moeilijkheidsgraad 
van de teksten verhogen. Met meer kennis kun 
je complexere teksten beter lezen. Zo leg je 
vrij eenvoudig de lat telkens iets hoger.

Als je veel kennis hebt over diverse onder-
werpen, dan leg je ook gemakkelijker  
verbanden en heb je rijkere voorstellingen 
over abstracte begrippen. Er ontstaat dan, 
zoals Fordham (2016) dit noemt, een kennis-
feestje in je hoofd. Leerlingen met veel kennis 
over diverse onderwerpen leggen sneller en 
gemakkelijker nieuwe verbanden dan leer-
lingen die weinig kennis hebben. Fordham 
vergelijkt het verbinden van kennis met  
handen schudden. Hoeveel unieke combina-
ties zijn mogelijk als meerdere mensen elkaar 
ontmoeten en de hand schudden? Daar hoort 

Als je veel kennis hebt over diverse 
onderwerpen, dan leg je ook gemakkelijker 
verbanden en heb je rijkere voorstellingen 
over abstracte begrippen
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een wiskundige formule bij: h = n/2 x (n-1). 
Hierbij staat ‘h’ voor het aantal handen dat 
geschud kan worden en ‘n’ voor het aantal 
personen. Laten we dat, in navolging van 
Fordham, eens toepassen op kennis. Als je  
van twee dingen iets afweet, dan kun je alleen 
die twee zaken met elkaar combineren. Weet 
je over drie onderwerpen iets, dan kun je drie 
verschillende combinaties maken. Bij kennis 
van vier onderwerpen zijn al zes combinaties 
mogelijk. Leer je in de loop van je basisschool-
tijd veel over 63 onderwerpen, dan zijn 1953 
combinaties tussen twee onderwerpen moge-
lijk. Denk eens na wat er gebeurt als je drie of 
meer onderwerpen tegelijkertijd met elkaar 
laat ‘handen schudden’. De mogelijk-
heden zijn enorm.

3. DOE HET SAMEN
Het inzetten van teksten in 
de dagelijkse lespraktijk 
en hierbij kennisopbouw 
centraal te stellen, vraagt 
om een gezamenlijke 
aanpak in school. Er is 
interessant onderzoek 
beschikbaar naar de  
vraag wat excellente scho-
len kenmerkt. Een opvallend 
gegeven uit dit onderzoek is dat 
de visie op onderwijs ertoe doet, 
maar niet op de manier die we vaak denken. 
Het is niet zo dat een bepaalde visie op onder-
wijs garant staat voor succes. Het is eerder zo 
dat scholen met een visie op onderwijs die tot 
in de haarvaten van de organisatie zit excelle-
ren. Het moet hierbij gaan om een door het 
team gedeelde, coherente visie. Verder is er  
in een team dat excellent presteert sprake  
van een enorme gedrevenheid om deze visie  
ten uitvoer te leggen (De Bruyckere, 2017).

Bij een heldere visie op onderwijs hoort ook 
een duidelijke visie op leesvaardigheid. Vanuit 
een gezamenlijke, heldere en gedeelde visie 
wordt op zulke scholen in een doorgaande  
lijn onderwijs gegeven. Hierbij kan gedacht 
worden aan ‘backward design’. Als een team  
weet wat leerlingen eind groep 8 moeten  
kennen en kunnen – hierbij komen kennis en  
kennis opbouw wederom om de hoek kijken –,  
dan kan het onderwijs vanaf groep 1 worden 
op gebouwd en in kleine delen worden onder-

verdeeld in de richting van eind groep 8.  
Uit een onderzoek naar excellente scholen  
in Nederland, is dat een punt dat expliciet als 
kracht wordt benoemd (Oomens et al., 2015).

Dit samenwerken geldt niet alleen voor de 
leerkrachten op school. Een belangrijk onder-
deel van de didactiek moet zijn dat leerlingen 
actief met de inhoud van een tekst aan de slag 
gaan. Het eerder aangehaalde Amerikaanse 
onderzoek (Pearson et al., 2020) maakt duide-
lijk dat na het lezen van een tekst het proces 
van begrijpend lezen niet stopt. Het is nodig 
dat leerlingen met elkaar over de tekst in 
gesprek gaan, ideeën en opvattingen uitwisse-

len en de tekst samen actief verwerken. 
Schrijf opdrachten passen hier 

goed bij. Als je even terug-
denkt aan de eerderge-

noemde versplintering  
van het taalonderwijs,  
dan biedt zo’n aanpak 
met lezen, spreken en 
schrijven kansen om 
diverse taal onderdelen 
op een natuurlijke manier 

met elkaar te verbinden.

GEEN REDEN TOT WANHOOP
Hoewel de resultaten van de 

leesvaardigheid van Nederlandse 
leerlingen daalt, is er nog geen reden tot 

wanhoop. Belangrijk is dat een team vanuit 
een heldere visie met begrijpend lezen aan  
de slag gaat. Omdat kennis een grote rol 
speelt bij leesvaardigheid is het belangrijk  
om kennisopbouw bij die aanpak centraal  
te stellen. Juist door veel met teksten te wer-
ken en hier allerlei verwerkingsopdrachten,  
zowel mondeling als schriftelijk, aan te  
koppelen, bevorder je als school bovendien 
de samenhang van de diverse aspecten van 
het taal onderwijs. Daarvoor is het niet zozeer  
nodig om bestaande methodes los te laten.  
Het komt er eerder op aan dat leerkrachten 
samen kansen zien om hun leerlingen op  
een samenhangende en inspirerende  
manier veel te leren.

De literatuurlijst is te vinden op:  
www.jsw.nl/artikelen

MARTIN BOOTSMA 
(m.bootsma@ 
askoscholen.nl) is 
leerkracht en teamleider 
op de Alan Turingschool  
in Amsterdam

Begrijpend  
lezen stopt niet  
na het lezen van  

een tekst
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