
 

 

Sinds augustus 2010 worden de 
referentiekaders gebruikt als uitgangspunt voor 
het onderwijsaanbod. Van scholen wordt een 

intensivering van taal- en rekenonderwijs 
verwacht. Bekend is dat leesvaardige 

leerlingen, die snel tot de kern van een tekst 
kunnen doordringen, bij álle vakken beter 

presteren. Dit betekent dat er geïnvesteerd 
moet worden in de leesvaardigheid van 

leerlingen. Om dit te bewerkstelligen heb ik een 
onderzoek over de benadering van teksten op 

De Dijk gedaan. Ik heb met een zorgvuldig 
samengesteld observatieformulier bij 

verschillende docenten lessen geobserveerd. 
Dit heb ik gedaan om te bekijken welke 

benaderingen docenten in andere vakken dan 
Nederlands nu gebruiken bij het aanbieden van 
teksten. In de literatuur heb ik gezocht naar hoe 

men het best een tekst in de les kan 
behandelen. Aan de hand van de literatuur, de 

observaties en bijeenkomsten over 
leesdidactiek wil ik een advies opstellen voor 

docenten over hoe om te gaan met lezen 
binnen hun vakgebied. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Achtergrond / voorgeschiedenis 
 

Er is al veel geschreven over en onderzoek gedaan naar taalgericht vakonderwijs. In het 
handboek taalgericht vakonderwijs schrijft Hajer (2004) hoe vakdocenten hun lessen 
taalgericht kunnen maken. Het is een boek met veel praktische voorbeelden, 
observatielijsten en reflectievragen. Ook staat er in het theoretische gedeelte een 
activerende didactiek beschreven. Dit is een boek dat geschreven is omdat vakdocenten 
voortdurend geconfronteerd worden met uiteenlopende taalvaardigheid van leerlingen. Dit 
praktijkboek probeert hen een houvast te bieden in het aanpakken van taalvaardigheid in 
vaklessen.  
Door dit handboek kreeg ik meer een indruk van hoe er in het voortgezet onderwijs gewerkt 
kan worden aan taalgericht vakonderwijs. Mijn onderzoek gaat echter vooral over hoe 
vakdocenten het beste een tekst kunnen benaderen in hun les. Tijdens een bijeenkomst van 
APS kreeg ik een waardevol boekje over de referentiekaders van lezen. Hierin staat 
beschreven wat de stand van zaken is omtrent leesvaardigheid op het voortgezet onderwijs. 
 

“We hebben gezien welke factoren van invloed zijn op de leesvaardigheid van leerlingen: 
een positieve leeshouding, veel lezen, een grote woordenschat, het op maat gebruiken 
van lees- en woordenschatstrategieën. Het is dus bekend wat nodig is om de 
leesvaardigheid te vergroten, maar tegelijkertijd is duidelijk dat veel leerlingen het 
vereiste leesniveau voor functioneren in de samenleving of in een vervolgstudie niet 
halen. Dit geldt vooral voor leerlingen in het vmbo. Voor havo/vwo-scholen geldt dat 
excellentie niet wordt gestimuleerd en leerlingen vaak op een voor hen te laag taalniveau 
blijven steken. Bovendien blijkt uit cijfers dat er steeds minder gelezen wordt, zeker 
buiten school. Vandaar dat de praktijk van het leesonderwijs op school een brede 
benadering behoeft. En breed, dat betekent:  

 Aandacht voor leeshouding; 

 Expliciete aandacht voor lezen bij Nederlands en bij andere vakken; 

 Een persoonlijke benadering (met aandacht voor woordenschat of geëigende 
leesstrategieën);  

 Expliciete aandacht voor woordenschat, ook bij andere vakken;  

 Een actieve rol voor de leerling zelf; 

 Een verbinding met lezen buiten de school. “ 
Uit: Lezen van 1F naar 4F, een doorlopende leerlijn lezen in het voortgezet onderwijs, 
Berg, L. van den (e.a.), APS, Utrecht.  

 
Het is duidelijk dat er meer aandacht moet komen voor leesvaardigheid, ook bij andere 
vakken  dan Nederlands. Op dit moment wordt er op De Dijk niet structureel aandacht 
besteed aan taalgericht onderwijs bij andere leergebieden dan Nederlands. Sommige 
docenten zullen tijdens hun les bewust met taal bezig zijn, maar hoeveel docenten dit doen 
en wat zij dan doen, is niet duidelijk.  
Aangezien begrijpend lezen een ontzettend belangrijk onderdeel van taalonderwijs is, wil ik 
deze terugkerende basisvaardigheid onder de aandacht brengen bij de docenten door 
middel van dit onderzoek. Ik wil graag onderzoeken hoe docenten van andere vakken 
omgaan met het behandelen van teksten. Hoe gaat bijvoorbeeld een docent geschiedenis, 
een talig vak, om met lees- en leerteksten? Worden er bijvoorbeeld woorden toegelicht 
tijdens het lezen? Bereidt de docent de leerlingen voor op het onderwerp van de tekst? Hoe 
controleert de docent of de leerlingen de tekst snappen?  
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1.2 Probleemstelling 
 

Veel docenten hebben het gevoel dat leerlingen zwakker zijn in taal en rekenen dan in het 
verleden. Zij zeggen een verschil te zien in tekst- en woordbegrip bij de leerlingen, maar zij 
weten niet hoe ze dit moeten aanpakken. Ook op De Dijk is dit het geval (zie bijlage 6). Al 
heel wat deskundigen en politici hebben zich geuit over deze kwestie. APS zegt hierover:  

“Internationaal gezien is de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen goed. In het 
meest recente PISA-onderzoek naar leesvaardigheid van 15-jarigen in de OESO-
landen*, uit 2009, staat Nederland op de tiende plaats in de ranglijst van 65 
onderzochte landen. Maar uit onderzoek blijkt ook dat 14% van de Nederlandse 15-
jarige laaggeletterd** is. Deze leerlingen hebben grote moeite om zelfstandig te 
functioneren in de maatschappij. Zij bevinden zich met name in het praktijkonderwijs 
en het vmbo.” 
Uit: Lezen van 1F naar 4F, een doorlopende leerlijn lezen in het voortgezet onderwijs, 
Berg, L. van den (e.a.), APS, Utrecht.  

 

 
PISA, 2009 

 
Uit de PISA-gegevens blijkt ook dat de groep best presterende leerlingen in Nederland 
relatief klein is vergeleken met andere landen. Deze gegevens sluiten aan bij de bevindingen 
van Hacquebord (2004), die onderzoek deed naar de leesprestaties van leerlingen in de 
brugklas. Zij ontdekte onder meer dat in alle onderwijsniveaus circa 14% van de leerlingen 
kampt met een tekort in woordenschat en dat, eveneens in alle onderwijsniveaus, 20% van 
de leerlingen moeite heeft de tekst in schoolboeken te begrijpen.  
 
Er is op verschillende manieren al gezocht naar een oplossing. Die is bijvoorbeeld gevonden 
in de landelijke invoering van de referentiekaders. De ministerraad heeft begin 2010 
ingestemd met het wetsvoorstel 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’. De 
invoering van deze referentieniveaus is vanaf schooljaar 2010/2011 van start gegaan en 
moet ertoe leiden dat meer leerlingen een hoger taal- en rekenniveau bereiken. Dit moet 
worden bewerkstelligd door verschillende activiteiten binnen school. Docenten zullen zich 
bewuster zijn van taalonderwijs en daarmee ook leesonderwijs. Doordat leerlingen zich meer 
bezig houden met taal, zal het niveau stijgen naar het te behalen niveau (2F).  
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Veel middelbare scholen hebben inmiddels een taalcoördinator, die onder andere als taak 
heeft om taal meer gestructureerd aan bod te laten komen bij alle leergebieden. In de media 
krijgt dit onderwerp veel aandacht. Het onderwerp leeft daardoor sterk bij docenten en bij 
ouders.  
 
 
 
 
*OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
**laaggeletterd: onvoldoende kunnen lezen, schrijven of rekenen om effectief te kunnen 
handelen in persoonlijke en maatschappelijke situaties van studie en werk. 
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1.3 Doelstelling van het onderzoek  
 

Ik wil uitzoeken welke benadering van lezen, uitgevoerd door docenten anders dan 
Nederlands, kan bijdragen aan de leesvaardigheid van leerlingen. Dit wil ik doen door uit te 
zoeken welke benaderingen er beschreven zijn in de literatuur. Ook wil ik graag collega’s 
observeren en deze observaties analyseren. Daarin wil ik graag bekijken wat collega’s nu al 
doen aan leesvaardigheid. Aan de hand van deze gegevens wil ik graag een advies 
opstellen voor de docenten van andere vakken dan Nederlands.   
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2. Onderzoeksvragen 
 

Hoofdvraag: Welke benadering van lezen door docenten in andere vakken dan Nederlands 
kan op De Dijk bijdragen aan het verbeteren van de leesvaardigheid van leerlingen? 
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, geef ik antwoord op 3 deelvragen. 
 
Deelvragen: 

1. Wat is er al bekend over leesvaardigheid bij andere vakken?  
2. Wat doen de docenten op mijn school al aan leesvaardigheid in de lessen? 
3. Wat zijn de verbanden tussen de criteria van de literatuur over lessen door docenten 

anders dan Nederlands? In hoeverre voeren deze docenten leesonderwijs zoals in de 
criteria genoemd is, uit? 
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3. Opzet en uitvoering van het onderzoek 
 

Ik heb onderzocht welke benadering van lezen, uitgevoerd door docenten anders dan 
Nederlands, kan bijdragen aan de leesvaardigheid van leerlingen. Dit heb ik gedaan door uit 
literatuur te inventariseren welke benaderingen er zijn. Vanuit deze theorie heb ik een 
observatieformulier gemaakt en twee proefobservaties uitgevoerd (zie bijlage 3). Nadat ik het 
observatieformulier heb aangepast, heb ik zes collega’s geobserveerd. Het nagesprek dat ik 
voerde met elke collega en het observatieformulier, heb ik geanalyseerd. Ik heb verband 
gelegd tussen wat er in de praktijk uitgevoerd wordt en wat er in de literatuur beschreven 
staat. Naar aanleiding van deze theorie wil ik schrijven met de adviezen over leesdidactiek 
bij andere vakken dan Nederlands. Om mijn keuzes binnen dit onderzoek te verantwoorden 
en op concrete wijze het onderzoek te beschrijven, beschrijf ik hieronder de uitgevoerde 
stappen richting de conclusie.  
 

3.1 Typering 
 

Ik heb een inventariserend onderzoek gedaan. Ik heb geïnventariseerd welke benaderingen 
er in de literatuur beschreven staan en wat de docenten al doen aan leesonderwijs in de 
lessen.  
 

 

3.2 Onderzochte groep 
 

Ik heb voor dit onderzoek verschillende docenten geobserveerd die andere vakken geven 
dan Nederlands. Ik heb een groep docenten uitgelegd waar mijn onderzoek over ging en hen 
gevraagd wie hier toestemming voor zou geven (bijlage 2). Geen van de docenten vond dit 
een probleem. Ik heb gekozen voor docenten die interesse hebben in taal en positief tegen 
een onderzoek als dit aankijken. Ook waren dit docenten uit verschillende vakgebieden. 
 
Docenten / klas: 

 Economie – 3T 

 Aardrijkskunde – 3T 

 Geschiedenis – 3HV    

 Biologie – 4T 

 Kunstgeschiedenis – 4T 

 Wiskunde – 4T 
 
Lessen:  
Ik heb in 6 verschillende lessen de docenten geobserveerd. Dit heb ik gedaan aan de hand 
van het observatieformulier dat ik opgesteld heb met gebruik van de literatuur over dit 
onderwerp (zie bronvermelding). 
 
Klassen: 
Ik heb de observaties bij verschillende klassen uitgevoerd. Ik heb bij 3 en 4 theoretisch 
gekeken en bij 3HV. Deze klassen verschillen van grootte, aangezien de leerlingen in de 
bovenbouw van het vmbo clustervakken hebben gekozen. Bij het vak kunstgeschiedenis 
zitten daardoor 10 leerlingen in de klas. De sekseverdeling is in elke klas redelijk evenredig.  
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3.3 Dataverzameling 
 
Na het opzetten van het onderzoeksplan heb ik literatuur gezocht over dit onderwerp. Na de 
observaties heb ik deze theorie bestudeerd en gekeken wat van toepassing is op dit 
onderzoek; leesdidactiek bij de vakdocenten. Ik ben erachter gekomen dat het lastig is om 
literatuur te vinden die specifiek geënt is op leesdidactiek bij andere vakken. Over taalgericht 
vakonderwijs is al redelijk wat bekend, maar dit is niet speciaal voor leesonderwijs. Daarbij 
komt dat het advies dat ik wil opstellen, in overeenstemming moet zijn met de 
referentiekaders. Hierover heb ik daarom ook informatie gezocht.  
 
Ik heb gebruik gemaakt van verschillende artikelen, een handboek over taalgericht 
vakonderwijs en informatie uit 2 bijeenkomsten. De meest relevante informatie heb ik 
hieronder samengevat. 
 
Leesvaardigheid bij andere vakken: hoe? 
Om meer te weten te komen over hoe leesvaardigheid bij andere vakken geïmplementeerd  
kan worden, heb ik het artikel van Carnine en Carnine (2004) gelezen (bijlage 7). In dit artikel 
geven zij een paar belangrijke tips voor het benaderen van teksten die voor alle vakdocenten 
kunnen gelden. Zo geven zij bijvoorbeeld aan dat het belangrijk is om veelvoorkomende 
voor- en achtervoegsels uit te leggen (multi-, pre-, -dom, -loos). Door het woordbegrip op 
deze wijze te vergroten, snappen de leerlingen een tekst sneller. Het is ook belangrijk om 
leerlingen de kern van de tekst te laten navertellen. Zij ordenen dan de informatie en het 
helpt hen de hoofdlijnen uit de tekst te benoemen. Kennis verwerven, het instandhouden van 
die kennis en het generaliseren van deze kennis is een volgend belangrijk punt. Dit doe je 
door je tijdens de lessen te focussen op de kerndoelen van leesvaardigheid (leesstrategieën) 
en door deze beginselen goed aan te bieden (herhaling, herinneren en vaardigheden eigen 
maken). Daarnaast is een visuele uitleg van belang om de relaties tussen de hoofdlijnen uit 
te leggen en in stand te houden. Dit doe je door foto’s, figuren, grafieken en/of plaatjes te 
laten zien over het onderwerp van de tekst. Ook het maken van schema’s bij de tekst helpt 
bij het beter herinneren van de tekst en het benoemen van hoofdzaken. Als laatst komt in dit 
artikel het coderen van vaktermen aan bod. Deze mnemonische strategie is belangrijk om 
informatie beter te onthouden. Als het gaat om terugkerende onderwerpen zijn 
ezelsbruggetjes erg belangrijk. Leerlingen leren sneller, effectiever en onthouden de 
vaktermen beter.  
In een ander artikel (bijlage 8) wordt het belang van andere leergebieden bij het verbeteren 
van de leesvaardigheid beschreven. Vos (2012) schrijft dat er expliciete aandacht moet 
komen voor lezen, bij Nederlands én bij andere vakken. Ik citeer:  

“Begrijpend lezen is meer dan het goed beantwoorden van vragen bij een toets. Het 
is een bepalende vaardigheid voor het leren op school. Leerlingen die goed kunnen 
lezen, presteren bij alle vakken immers beter. Bij begrijpend lezen hoort de houding 
dat lezen belangrijk is in je leven. Onderwijs in begrijpend lezen moet daarom 
gevarieerd gedaan worden en met een breed repertoire aan vormen verwerkt 
worden.” 
Uit: Lezen wordt leuk en gaat steeds beter in IJsselstein, 2012 

 
De praktijk van het leesonderwijs op school behoeft een brede aanpak. Aandacht voor de 
leeshouding, een persoonlijke benadering, woordenschat en leesstrategieën zijn 
noodzakelijk bij het verbeteren van de leesvaardigheid. Een actieve rol van de leerling zelf is 
daarbij van groot belang. Dit valt te realiseren door een programma dat in dit artikel 
beschreven wordt. Bij dit programma wordt gestart met een intensieve cursus 
leesstrategieën. Daarnaast maken de leerlingen een externe toets waaruit een diagnose rolt 
(CITO). Ook is er bij dit programma expliciete aandacht voor de leeshouding van de 
leerlingen en wordt er gebruik gemaakt van verschillende teksten (leesbox), die de leerlingen 
verzamelen in hun tekstendossiers. Deze teksten zijn gekoppeld aan de referentieniveaus, 
en de teksten verschillen in moeilijkheidsgraad.  



Onderzoeksverslag R&D Leesdidactiek Judith Dane, De Dijk 

9 

 

 
Deze manier van werken lijkt mij erg bij De Dijk passen, omdat er op een structurele manier 
wordt gewerkt aan leesvaardigheid. Alle stappen en facetten zijn voor elke collega duidelijk, 
blijkt uit dit artikel. 
 
De resultaten van de APS-bijeenkomst 
Bij de bijeenkomst van APS op 9 mei 2012 (bijlage 9) heb nieuwe inzichten opgedaan over 
hoe om te gaan met leesvaardigheid bij andere vakken. Het belang van leesvaardigheid 
werd tijdens deze bijeenkomst nog eens benadrukt. Tijdens de introductie werd verteld dat 
leesplezier veel invloed heeft op het leesniveau. Veel leerlingen hebben een gebrek aan 
motivatie, interesse, vaardigheden en woordenschat (en daarmee: het begrijpen van 
teksten). Er is ook iets aan te doen. Eén van de oplossingen is dat docenten tijd moeten 
inruimen voor het lezen van de tekst. Dit zullen zij moeten spreiden, dus bijvoorbeeld elk 
lesuur 10 minuten. Ook is het belangrijk dat leerlingen een keuze hebben, dus er zal een 
excellent boekenaanbod op school moeten zijn. De interesse van de leerling is van belang, 
dus de docenten moeten erachter komen wat een leerling graag leest. Daarnaast is de 
smaakontwikkeling belangrijk, door o.a. interactief voor te lezen, door hen te laten lezen 
zonder daar een opdracht aan te koppelen (zakelijke en informele teksten) en 
boekpromoties. 
Bij de eerste workshopronde kwam naar voren dat veel leerlingen het gevoel hebben niet 
beter te worden in de vaardigheden niet nodig zijn voor begrijpend lezen. Het is dus 
belangrijk om dit voor hen inzichtelijk te maken. Docenten zullen steeds vaker teksten 
moeten kunnen inschalen op (referentie)niveau. Daarom is het belangrijk dat zij inzien hoe 
de leerlijn van leesvaardigheid in elkaar zit. Leerlingen leren strategieën en hun vocabulaire 
breidt uit. Hun algemene kennis wordt groter, zij snappen sneller formele teksten, zij kunnen 
steeds zelfstandiger een tekst begrijpen en steeds beter reflecteren op hoe zij een tekst 
gelezen hebben (of: lezen). Ook bij deze workshop kwam naar voren dat het belangrijk is om 
schoolbreed aan de slag te gaan met leesvaardigheid. De Drieslag Taal houdt in dat er drie 
fronten gewerkt wordt aan leesvaardigheid bij Nederlands, bij andere vakken en bij de 
hulplessen. Als je een effectief leesprogramma wilt bieden, moeten alle docenten meedoen 
met dezelfde aanpak. Het is alleen wel belangrijk om eerst een samenhangend programma 
te maken, alvorens er een schoolbrede aanpak wordt ingevoerd. Verstandig is dan om 
leergebied Nederlands daarmee te laten starten. In die lessen is dan aandacht voor 
terminologie, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten (de goede lezer helpt de zwakke). De 
voortgang van de leesvaardigheid wordt gemeten door CITO, maar deze zal regelmatig 
gecheckt moeten worden met leestoetsen bij Nederlands. Deze voortgang moet voor de 
leerling ook inzichtelijk zijn en zij moeten daarop kunnen reflecteren.  
 
Dit laatste blijkt ook uit de film met de voorbeeldles (intermezzo tussen 2 workshops in). In 
deze film zie je leerlingen die zich meer bewust zijn van het leesproces doordat ze zien waar 
ze zelf staan (de leerling in een onderzoekende rol). Het doel van de voorbeeldles is dat 
leerlingen een basisattitude aangeleerd krijgen op het gebied van lezen en het reflecteren op 
het lezen. Ook mogen deze leerlingen in sommige lessen lezen wat zij graag willen lezen. 
Op de school waar de voorbeeldles werd opgenomen, gaan de leerlingen bij andere vakken 
ook werken met deze aanpak, waardoor het meer impact heeft dan wanneer dit alleen bij 
Nederlands zou worden uitgevoerd.  
 
Tijdens workshopronde 2 hebben we besproken hoe je een schoolbrede aanpak van 
leesbeleid kunt invoeren. De drieslag taal, het investeren in faciliteiten en een stok achter de 
deur wat betreft het invoeren van de schoolbrede aanpak zijn van belang. Voor het 
implementeren van deze aanpak is een deskundige werkgroep nodig die verbonden is aan 
de schoolleiding. Deze werkgroep kan doelen stellen, informatie delen, aansluiten bij 
leesproblemen die docenten signaleren, afspraken maken over leesdidactiek en expertise 
van buitenaf zoeken. Om een schoolbrede aanpak succesvol in te voeren zal er draagvlak 
gecreëerd moeten worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de visie op lezen gedeeld wordt 
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door het hele team. In de taalwerkgroep kan er materiaal ontwikkeld worden waar alle 
docenten mee kunnen werken. Om deze invoering professioneel aan te pakken, is 
continuïteit en onderhoud ook belangrijk. Reflecteren op deze nieuwe aanpak en 
verschillende collega’s hierin horen. Blind vertrouwen op stappenplannen, zonder uitleg of 
reflectie op de werking hiervan, heeft niet zoveel zin. Daarom moet het duidelijk zijn wat het 
doel is van de nieuwe aanpak en hoe het uitgevoerd moet worden.  
 
 

3.4 Variabelen en meetinstrumenten  
 

Om het observatieformulier op te stellen heb ik gebruik gemaakt van de informatie van 
Vernooy (2007). Hij beschrijft dat metacognitieve strategieën, dus het denken over denken, 
van belang zijn bij een goede leesles. Hij beschrijft dat leesstrategieën methodes zijn die de 
lezer gebruikt om tot tekstbegrip te komen. Hij gaat uit van 7 evidence based strategieën (zie 
bijlage 1). Volgens onderzoek zijn die het meest effectief om tot tekstbegrip te komen. De 
strategieën zijn:  

- Vooraf 1. Leesdoel bepalen: waar ga ik deze tekst lezen? 2. Voorspellen: waarover 
zou deze tekst gaan? 3. Gebruik van voorkennis over het onderwerp: wat weet ik hier 
al van?  

- Tijdens 4. Jezelf vragen stellen tijdens het lezen: begrijp ik het nog? Wat kan ik doen 
als ik het niet begrijp? 5. Visualiseren van de tekst: voorstellingen maken bij de tekst 
en schema’s of woordwebben maken. 

- Na 6. Samenvatten van de tekst: waar gaat de tekst over? Wat is het belangrijkste 
thema? Wat is de hoofdgedachte? 7. Jezelf vragen stellen na het lezen van de tekst: 
ben ik te weten gekomen wat ik wilde weten? Wat vind ik van de tekst? Wat weet ik 
nog niet? 
Uit: Effectiever en efficiënter werken aan begrijpend lezen, 2008 

 
 
Er zijn observatieformulieren voor taallessen, die heb ik aangepast voor leeslessen (zie 
bronnenlijst, SLO). Om ervoor te zorgen dat het observatieformulier klopte, heb ik eerst 2 
proefobservaties gedaan. Ik kon daardoor testen of het observatieformulier goed werkte en 
of ik alle belangrijke informatie daarin kon verwerken. Uit deze proefobservaties kwam naar 
voren dat ik de docenten nog beter moet uitleggen dat ik een les wil zien waarin gelezen 
wordt, dus niet alleen maar een les waar taal een rol speelt. Ook heb ik een paar kleine 
aanpassingen in mijn observatieformulier aangebracht, zodat alle aspecten erin verwerkt 
waren. 
Ik heb met de docenten die hiervoor toestemming hebben gegeven ingepland welk lesuur is 
zou komen observeren en hen gevraagd om lesmateriaal aan te leveren (kopietjes van de 
bladzijdes die gelezen zouden worden door de leerlingen). Vervolgens heb ik de observaties 
uitgevoerd en met de docenten een nagesprek gevoerd over de les (zie bijlage 4, 5 en 6).  
 
In overleg met de werkgroep R&D heb ik vragen bedacht voor het nagesprek met de 
geobserveerde docenten. Ik wilde er zeker van zijn dat er in dit gesprek geen ongewenst 
oordeel verwerkt zou zitten en dat het een objectief gesprek zou worden.  
In dit nagesprek heb ik, na de vraag of deze les representatief was, met hen gesproken over 
het methodeboek, hoe zij begrippen aanleren en welke taalvaardigheden zij belangrijk 
vinden (zie bijlage 4 en 6).  
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3.5 Kwaliteitswaarborging- en controle 
Voor dit onderzoek ben ik begeleid door een medewerker van de UvA, een onderwijskundige 
en mijn collega’s van andere locaties van het Atlas College (R&D werkgroep). Om de 
kwaliteit van het onderzoek te waarborgen, hebben zij kritisch over mijn schouder 
meegekeken.  

 
Om de betrouwbaarheid van de literatuur te waarborgen, heb ik gebruik gemaakt van 
meerdere bronnen. Ik heb erop gelet of de informatie actueel genoeg is om te dienen voor dit 
onderzoek, aangezien de referentiekaders ingevoerd moeten worden. Voor de meest actuele 
informatie over de referentiekaders ben ik samen met de taalcoördinator naar een 
bijeenkomst geweest van APS (De referentieniveaus lezen behalen). Voor informatie over 
het creëren van draagvlak ben ik naar een bijeenkomst van de VO-raad geweest. Daar 
hebben we besproken op welke manier je de uitkomst(en) van het onderzoek het best kunt 
invoeren op jouw school. Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, maar ik heb er wel 
veel informatie over gekregen.  

 
Om ervoor te zorgen dat het verloop van het onderzoek gefaciliteerd kon worden en om de 
voortgang te bespreken van het onderzoek heb ik geregeld gecommuniceerd met de directie. 
Daarnaast heb ik overleg gepleegd met de taalcoördinator over het invoeren van 
leesdidactiek bij andere vakken dan Nederlands.  
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4. Resultaten 
 

4.1 Resultaten naar aanleiding van de observaties:  
 
De criteria die genoemd worden in de literatuur, zijn opgenomen in het observatieformulier. 
In hoeverre die manier van werken omtrent leesvaardigheid al wordt gebruikt op De Dijk, heb 
ik hieronder uitgewerkt. 
 

Voor het lezen Ja Nee 

Leesdoel bepalen: bepalen de leerlingen voor het lezen het leesdoel?  3 3 

Voorspellen: waar zal de tekst over gaan? 2 4 

Voorkennis gebruiken: wat weet je al over het onderwerp? 5 1 

De helft van de docenten bepaalt van tevoren het leesdoel met de leerlingen. Het 
voorspellen van waar de tekst over zal gaan wordt door 2 docenten gedaan. De meeste 
docenten (5 van de 6) bereidt hun leerlingen voor op het onderwerp van de tekst door 
voorkennis te activeren.  
 

Tijdens het lezen Ja Nee 

Vragen stellen: begrijpen de lln de tekst?  1 5 

Visualiseren: adhv voorbeelden, schema’s, woordweb, PPT 4 2 

Bij 5 van de 6 docenten wordt niet gecontroleerd of de leerlingen de tekst begrijpen. De tekst 
wordt in 4 van de 6 gevallen visueel ondersteund. Dit wordt op verschillende manieren 
gedaan: door PowerPoint (drie keer) en door tekeningen op het bord (één keer).  
 

Na het lezen Ja Nee 

Samenvatten: waar gaat de tekst over? 1 5 

Vragen stellen: is het doel bereikt? Weet je wat je wilde weten? 2 4 

Herhalen: moet ik een gedeelte nogmaals lezen? 1 5 

Bij één docent wordt de tekst samengevat. Daardoor weten de leerlingen waar de tekst over 
gaat. Bij de andere geobserveerde lessen gebeurt dit niet. Bij 4 van de 6 docenten is het 
onduidelijk of het doel bereikt is (weet je door de tekst wat je wilde weten). Bij een andere 
docent wordt er een gedeelte nogmaals gelezen, zodat de belangrijkste lesstof herhaald 
wordt. Bij de andere docenten gebeurt dit niet. 
 

Gedrag docent Ja Nee 

Legt de docent de begrippen die in de tekst staan uit? 5 1 

Staan er nieuwe begrippen in de tekst?  5 1 

Zorgt de docent voor een rustig werkklimaat als de leerlingen lezen? 3 3 

Stelt de docent veel vragen aan de leerlingen? 5 1 

Checkt de docent of de leerlingen de instructie goed gelezen hebben? 0 6 

Geeft de docent instructie over de uit te voeren opdracht(en)? 1 5 

Er is één docent die de begrippen uit de tekst niet uitlegt, de andere 5 docenten doen dit wel 
(bij 5 van de 6 docenten staan er nieuwe begrippen in de tekst). De leerlingen krijgen bij de 
helft van de lessen de tijd en het werkklimaat om de tekst te lezen. Deze docenten vragen 
hun leerlingen expliciet om de tekst te gaan lezen. Bij de andere drie docenten is dit niet het 
geval. Er worden in 5 van de 6 lessen veel vragen gesteld aan de leerlingen en dit gebeurt 
veelal in het klassikale gedeelte. Geen van de docenten checkt of de leerling de instructie 
goed gelezen heeft. Eén docent geeft wel instructie over de uit te voeren opdracht, maar de 
rest doet dit niet.  
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4.2 Resultaten naar aanleiding van de nagesprekken:  
 
1. Representativiteit:  

Bij 4 van de 6 docenten was de les representatief. Bij de andere 2 docenten was de les 
rommeliger of verliep de les toch iets anders dan normaal gesproken.  

 
2. Obstakels: 

Eén docent geeft aan dat er geen dingen zijn waar de docent tegenaan lopen. De 
moeilijke dingen uit de tekst worden besproken en dan gaan de leerlingen aan de slag. 
De andere docenten geven wel aan dat zij wel tegen dingen aanlopen als het gaan om 
leesonderwijs. Eén van de docenten geeft aan dat er weinig tijd is om de tekst op een 
goede manier te behandelen. De tekst is behoorlijk pittig, en de leerlingen hebben extra 
uitleg nodig om die tekst goed te begrijpen.  

 
Bij de andere 4 docenten ligt het struikelblok bij de mentaliteit van de leerlingen. De 
uitspraken van deze docenten komen op hetzelfde neer. Ze noemen allemaal dat de 
houding van de leerlingen ertoe leidt dat zij veel vragen stellen terwijl zij het antwoord in 
de tekst kunnen vinden.  

 
3. Vaardigheid tekstbegrip: 

Bij 5 van de 6 docenten staat het onderdeel tekstbegrip op één. De andere genoemde 
vaardigheden (spelling, schrijven, luisteren) worden allemaal wel een keer als volgende 
in de rij genoemd. De reden om tekstbegrip als eerst te noemen is omdat je de tekst 
moet begrijpen om te kunnen leren: 
- “Daar word je wijzer van, je hebt het nodig om jezelf te kunnen redden. “ 
- “Voor informatieverwerving is het noodzakelijk.” 

Twee docenten geven aan spelling ook erg belangrijk te vinden. Deze docenten 
corrigeren de leerlingen ook wanneer zij (werkwoord)spelling verkeerd toepassen. Twee 
andere docenten noemen de vaardigheid luisteren ook als erg belangrijk, want de 
leerlingen zullen de uitleg moeten volgen om een goed cijfer te halen voor de volgende 
toets. 

 
4. Begrippen/vaktermen aanleren: 

Alle docenten zeggen de leerlingen te verbeteren die begrippen verkeerd gebruiken. De 
meeste docenten (5 van de 6) leggen de begrippen aan de start van het hoofdstuk of de 
paragraaf uit. Zij doen dit op verschillende manieren.  
- Visuele uitleg 
- Aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen 
- Begrippenlijst aan laten maken 
- Terugblikken en leerlingen vragen wat zij al weten van een onderwerp 

 
5. Rol van methodeboek: 
Bij 5 van de 6 docenten is de tekst uit het methodeboek leidend. Bij 4 van de 6 docenten zou 
een leerling een voldoende halen zonder verdere uitleg van de docent (alleen met de tekst 
uit het methodeboek). In het methodeboek staan meestal zinvolle contexten en voorbeelden. 
Bij de andere docenten krijgen de leerlingen aan de hand van een PowerPoint of aan de 
hand van readers een aanvulling op het (onvolledige) methodeboek. De docent helpt vooral 
bij het aangeven van de rode draad (door PowerPoints en uitleg op het bord).  
Bij één van de docenten is de tekst ondersteunend en niet 100% geschikt. Deze docent vult 
ook aan met PowerPoints, die de leerlingen kunnen terugvinden op intranet.  
 
6. Kwaliteit van methodeboek: 
Twee docenten zijn enthousiast over de methodeboeken. Eén van de docenten zegt dat de 
leerlingen uitgedaagd worden, want de teksten zijn wel pittig. Het voordeel daarvan is, dat zij 
wel snappen waarom bepaalde delen van de tekst gezamenlijk doorgespit worden. Als de 
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tekst echt te lastig is, geeft de docent uitleg bij de tekst en blikt terug om verbanden te 
leggen met vorige delen of versimpelt de docent de uitleg. Een ander noemt dat de tekst niet 
te moeilijk is, maar dat het wel erg veel is. Soms ontgaat het de leerling wat de verbanden 
zijn, doordat zij de tekst niet in zijn geheel lezen, maar alleen op zoek zijn naar de 
antwoorden.  
Twee andere docenten zijn gematigd positief. De leerlingen worden niet overvraagd, maar 
het is toch af en toe best lastig. De docent vult aan met PowerPoint. Ook moeten de 
leerlingen elkaar uitleg geven. Een ander noemt de structuur duidelijk, want de leerling kan 
makkelijk dingen terugzoeken en er zit herhaling in verwerkt. Wat een nadeel is, is dat er 
veel fouten in de antwoordboekjes staan.  
Weer twee anderen zijn niet tevreden over de methode. De methode is te beperkt of 
verwarrend en daarom moet er worden aangevuld door readers of presentaties.  
 

4.3 Theorie versus de praktijk op De Dijk 
 

Oplossingen genoemd in APS:  
- Van der Bolt (2000) leesbetrokkenheid en kritische houding 
- Verhallen (1994) woordenschat en leesvaardigheid beïnvloeden elkaar sterk 
- Van Bimmel ea (1999/2000) leesstrategieën met feedback en reflectie werkt goed 

 
Lezen van 1F naar 4F (referentiekaders), dus:  

- Breed aanpakken, niet alleen bij Nederlands (Drieslag Taal) 
- Contextrijk, taalsteun, interactie (Hajer) 
- Voor, tijdens en na het lezen aandacht (Vernooy) 
- Reflecteren en feedback op hoe je gelezen hebt 
- Voor alle docenten: leerlijn lezen duidelijk, voortgang bijhouden en verwerken in 

volgende lessen, praktijk evalueren en bijstellen 
 
Theorie versus de praktijk op De Dijk 
In de literatuur wordt gesproken over de Drieslag Taal (Berg e.a., 2012). Dit wil zeggen dat 
er op verschillende fronten aandacht besteed wordt aan taal. Bij Nederlands, bij andere 
vakken en in hulplessen. In deze lessen is het belangrijk dat er structureel aandacht is voor 
lezen en andere onderdelen van taal. Kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten 
komen aan bod.  

“Beter worden in lezen betekent dat je langzamerhand op al deze aspecten groei 
vertoont: het belang van lezen, interesse in de wereld, (mede daardoor) je 
woordenschat, je denken van dichtbij (concreet) naar veraf (abstract), je handigheid 
met teksten, het verwerken van teksten (in samenvattingen, opdrachten, discussies). 
Deze leerlijn is niet vakgebonden. Leerlingen lezen bij alle vakken en bij de meeste 
vakken is leesvaardigheid in hoge mate medebepalend voor het succes in dat vak.“ 
Uit: Lezen van 1F naar 4F, een doorlopende leerlijn lezen in het voortgezet onderwijs, 
Berg, L. van den (e.a.), APS, Utrecht.  

 
Een effectief, samenhangend programma met een schoolbrede aanpak is van belang als de 
leesvaardigheid verbeterd moet worden. Het is van groot belang dat de vakdocenten leren 
welke didactiek er hoort bij een goede leesles. Voor een effectief programma is het belangrijk 
dat alle docenten meedoen met dezelfde aanpak. Eerst zal er een doorlopende leerlijn lezen 
beschreven moeten worden door een werkgroep taal, waarin duidelijk beschreven staat op 
welke manier een (vak)docent moet werken aan leesvaardigheid. Het leergebied Nederlands 
zal moeten starten met de lessen waarin de leerlingen kennis maken met de 
referentieniveaus en leren welke tekst 1F is en welke tekst 2F.  
 
Aangezien er draagvlak gecreëerd zal moeten worden, zullen de vakdocenten meer 
informatie moeten krijgen over leesdidactiek en de referentiekaders (professionalisering). 
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Alle docenten zullen lezen moeten gaan ondersteunen bij hun vak. De visie op lezen zal dan 
eerst schoolbreed moeten worden gedragen:  

“Een effectief leesbeleid start bij een schoolleiding die helder in beeld heeft waar het 
heen moet en die het vervolgens ook mogelijk maakt dat alle betrokkenen in school 
naar dat doel toewerken, en die ook toeziet op dat proces. Deze visie moet in de 
eerste plaats gaan over het lezen zelf en over hoe leerlingen daar in kunnen groeien.” 
Uit: Lezen van 1F naar 4F, een doorlopende leerlijn lezen in het voortgezet onderwijs, 
Berg, L. van den (e.a.), APS, Utrecht.  

 
Ook zullen zij inspraak moeten hebben over hoe dit vormgegeven kan worden bij hun 
leergebied. Om dit alles te bewerkstelligen, zullen er werkbijeenkomsten georganiseerd 
moeten worden. Dit kan uitgewerkt worden door een werkgroep taal, waarin deze 
bijeenkomsten bedacht en georganiseerd worden, zodat kennis en vaardigheden bij de 
docenten geïmplementeerd wordt. Om dit goed te begeleiden, is het verstandig om een stok 
achter de deur te hebben, informatie te krijgen en begeleiding te ontvangen, kan APS 
hiermee helpen (zie bijlage 9 en literatuurlijst).  
 
De leesdidactiek die iedere docent zal moeten gaan toepassen bij het ontwikkelen van 
leesvaardigheid, kan aan de hand van de leesbox (APS). Op deze manier krijgen de 
leerlingen leesdidactiek op één (juiste) manier aangeboden. In het artikel over het Cals 
College (zie bijlage 8) staat beschreven hoe dit ingevoerd kan worden. Leerlingen werken 
aan een tekstendossier, waarin zij zelf inschatten welke tekst 1F is en welke 2F. Ook leren zij 
om te gaan met leesstrategieën, die in elk vak terugkomen. Deze strategieën staan in het 
kort beschreven op een leesposter, die in elk lokaal aanwezig is.  
  
Daarbij is het belangrijk dat er een taalrijke omgeving voor de leerlingen wordt gecreëerd, 
zodat zij gestimuleerd worden om te lezen. Eén van de middelen die daarbij kunnen helpen 
is Nieuwsbegrip. Maar ook: een boekenkast met actuele boeken, het invoeren van 
leesmomenten (kilometers maken) en Diataal / CITO(voortgang).  
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5. Samenvatting 
 
Impact en bewustwording bij collega’s, leerlingen en directie 
Ik heb gemerkt dat het doen van dit onderzoek heeft bijgedragen aan de bewustwording met 
betrekking tot lezen bij andere vakken. Ik heb dit gedaan door bij een plenaire vergadering, 
een kernteamvergadering, zeepkist (mededelingen) en verschillende leergebiedoverleggen 
informatie te geven over mijn onderzoek.  
 
Een ander onderdeel dat heeft bijgedragen aan bewustwording is het doen van observaties 
bij collega’s. Leerlingen vroegen bij elke observatie wat ik kwam doen in de les en dan 
vertelde ik over mijn onderzoek. Leerlingen vroegen zich dan af waarom ik dit observeerde 
bij andere vakken en waarom niet bij Nederlands. Dit kon ik hen dan direct uitleggen. De 
docenten die ik geobserveerd heb, zijn meer te weten gekomen over mijn onderzoek. Ten 
eerste omdat ik hun toestemming heb gevraagd en ten tweede omdat ik bij hen in de les ben 
gekomen om te observeren.  
 
Ik hoop door dit onderzoek dat ik andere docenten, die niet direct doorhebben dat zij met taal 
werken, ervan bewust heb gemaakt dat taal ook in hun vak belangrijk is. Alle scholen moeten 
zeer binnenkort gaan werken met de referentiekaders. Deze referentiekaders gelden niet 
alleen bij Nederlands, maar voor elk vak. Ook voor andere vakken is het van belang dat de 
leerlingen beter worden in lezen, aangezien zij beter presteren als de leesvaardigheid 
omhoog gaat.  
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8. Bijlagen 
 

8.1 Informatie voor het opstellen van het observatieformulier 
 

Leesstrategieën:  
 
Stappenplan Nieuwsbegrip: 
1. Voorspellen  
2. Ophelderen van onduidelijkheden 
3. Samenvatten  
4. Vragen stellen  
5. Het herkennen van relaties of verwijswoorden 
 
Kees Vernooy – Effectieve instructie in leesstrategieën 
http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/thema/taal-lezen/effectieve-instructie-in-leesstrategieen/ 
 
Vooraf 
• Waarom ga ik deze tekst lezen? (doel) 
• Ik voorspel op basis van het vluchtig doorkijken van de tekst (inhoud) 
• Wat weet ik al? (voorkennis) 
 
Tijdens 
• Ik stel vragen over de tekst (vanuit het doel) 
• Ik visualiseer de inhoud van de tekst (schema, web, onderstrepen, aantekeningen maken) 
• Wat doe ik als ik het niet meer snap? (herlezen etc.) 
 
Na 
• Ik vat samen (heb ik mijn doel bereikt? Kan ik de verkregen informatie gebruiken?) 
 

http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/thema/taal-lezen/een-effectieve-aanpak-van-begrijpend-lezen-
10-tips/ 
 
Instructies van leesstrategieën moeten de volgende dimensies bevatten: 

- De bedoeling van leesstrategieën uitleggen 
- Voordoen van leesstrategieën van docent 
- Samen met leerlingen leesstrategieën op teksten toepassen 
- Begeleiding bij het toepassen van leesstrategieën, waarbij de docent steeds meer 

verantwoordelijkheid geeft om deze zelfstandig toe te passen.  
 

 Inhoudelijk:  
- Beklemtoon de strategieën die van belang zijn 
- Tekst central 
- Beoordeel de tekst 
- Bewust aanleren (directe instructie) 
- Automatiseren van strategieën 
- Transfer naar alle vakken 
- Het belang van de actualiteit 

 

 Onderwijskundig: Leerkracht model van een goede begrijpende lezer 
- Op een vanzelfsprekende manier met strategieën omgaan 
- Laat de lessen niet te lang duren 
- Bereid de lessen goed voor (kijk naar de kwaliteit van de opdrachten) 
- Laat leerlingen in duo’s werken 
- Bespreek altijd het werk na (feedback) 
- Evalueer regelmatig 

http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/thema/taal-lezen/effectieve-instructie-in-leesstrategieen/
http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/thema/taal-lezen/een-effectieve-aanpak-van-begrijpend-lezen-10-tips/
http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/thema/taal-lezen/een-effectieve-aanpak-van-begrijpend-lezen-10-tips/
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8.2 Voorbereiding overleg docenten  
 

 
Uitleg docenten R&D project OBSERVATIES Dinsdag 7 februari 2012 
M&M: MNS – HOF – PKO – CRT. Gesch: MNS – HOF. Ak: PKO. Maatschappijleer: HOF 
M&N: VCH – WNS – BOT. Biologie: WNS. Natuur- en scheikunde: VCH 
K&C: RUR – RON. Kunstgeschiedenis: RUR 
Wiskunde: BRS – EVI – MLN - UIT 
 
Aandachtspunten: 
 Waar lopen de collega’s tegenaan als het gaat om lezen in de klas? 

Bijvoorbeeld: leerlingen begrijpen vragen niet die zij moeten maken, waardoor zij ook de vraag 
niet kunnen maken. Leerlingen vinden het moeilijk om bij leerteksten de verbanden te zien. 
Leerlingen vinden het moeilijk om teksten samen te vatten en/of schema’s te maken en de 
hoofdlijnen eruit te halen. 

 
 Het is belangrijk voor docenten om meer te weten over lezen, want:  
- Binnenkort moeten de leerlingen aan een bepaald referentieniveau voldoen (2F). Dit kunnen zij 

alleen behalen als zij bij alle talen geholpen worden.  
- Examens worden steeds taliger. Ook economie, geschiedenis, wiskunde, enz. leerlingen moeten 

begrijpen waar deze teksten over gaan.  
 
 Waar wil ik heen met mijn onderzoek: R&D lezen 

Ik wil dat docenten beter weten hoe zij (leer)teksten moeten behandelen, zodat leerlingen de 
teksten beter snappen. Dit wil ik doen door te onderzoeken hoe docenten de teksten nu 
behandelen (observaties). Ook bestudeer ik theorie over manieren om teksten bij andere vakken 
aan te bieden. Uiteindelijk presenteer ik de manier die in veel gevallen het best werkt. 
 

 Vraag: Bij wie mag ik de les observeren om te onderzoeken hoe je met leerteksten omgaat? 
Bij 6 à 7 lessen van verschillende docenten.  

- Vooraf: tekst ontvangen (bestuderen waar de les over gaat). Het is erg belangrijk dat het een les 
is waarin een tekst wordt behandeld (of oefeningen met veel tekst). 

- Tijdens: les observeren 
- Na: evaluatie van de les (vragen stellen aan docent over taal en over de les zelf). 
 
Uitkomst overleg: 
Uit het gesprek met de aanwezige docenten blijkt dat zij lopen met dezelfde soort problemen:  
- Woordenschat: de woordenschat van de leerlingen is te laag, waardoor zij vragen niet altijd 

kunnen beantwoorden. Het gaat om basale woorden, zoals ‘etmaal’ bij wiskunde.  
- Hoofdlijnen uit de tekst halen en samenvatten: de belangrijke informatie scheiden van de 

onbelangrijke of minder belangrijke zaken blijkt moeilijk.  
- Soms begrijpen leerlingen de opdracht niet direct, doordat zij de tekst en/of de opdracht niet goed 

lezen. Zij stellen dan vragen aan de docent over de opdracht, terwijl dit in de tekst erboven 
uitgelegd staat.  

- Concentratieprobleem en motivatie: leerlingen kunnen zich vaak niet concentreren op een tekst. 
Zij moeten hierbij aan het handje genomen worden, anders lezen ze het gewoonweg niet. 
Leerlingen zijn vaak snel afgeleid en nemen geen rust voor het lezen van de tekst. Het lijkt alsof 
leerlingen vluchtig lezen en geen tijd nemen om rustig de vragen te beantwoorden. 

 
 
 
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen tijdens het overleg: 
- De examens worden taliger, maar is het verschil tussen de PTA’s en de examens dan zo groot?  
- Vooral de kleine groep Turkse leerlingen heeft moeite met begrijpend lezen (woordenschat moet 

uitgebreid worden). 
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Bij wie kan ik observeren en wanneer: 
A: week 7 klas 3B of 3C 
B: week 11 klas 1B 
C: week 8 klas 3D 
D: week 8 klas 4T  
E: week 8 klas 4T examenvragen oefenen 
F: week 8 3T of 4T biologie 
G: op een maandag wanneer 3A in 2 groepen uitleg krijgt (3B en 3K) 
 
Rooster observaties R&D: 
Week 7:  Donderdag 16 febr: 8

e
 uur economie 

Week 8:  Dinsdag 21 febr: 7
e
 uur aardrijkskunde  

Woensdag 22 febr: 2
e
 uur biologie  

Woensdag 22 febr: 6
e
 uur geschiedenis  

Week 10:  Dinsdag 6 maart: 6
e
 uur wiskunde  

Week 11:  Dinsdag 13 maart: 6
e
 uur mens&natuur 
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8.3 Observatieformulier 
 

Lezen 
Stuurt de docent aan op de volgende dingen? 
 

Waarneming:  
Ja    nee      nvt 

* 

     

Voor het lezen     

Doel: Bepalen de lln het leesdoel van de tekst (waarom tekst lezen)? 
Globaal – zoekend – verkennend – nauwkeurig – studerend lezen? 

    

Voorspellen: waar zal de tekst over gaan?     

Voorkennis gebruiken: wat weet je al over dit onderwerp?     

 

Tijdens het lezen     

Vragen stellen: begrijp je de tekst nog? Wat kun je doen als je het niet meer 
begrijpt (stukje nog een keer lezen, woordbetekenis opzoeken)? 

    

Visualiseren: voorbeelden bedenken, schema’s maken, woordweb maken, 
een PowerPoint (met foto’s, tekeningen).  

    

 

Na het lezen     

Samenvatten: waar gaat de tekst over? Thema, hoofdgedachte?     

Vragen stellen: is het doel bereikt? Weet je nu wat je wilde weten?     

Herhalen: moet ik (een deel van) de tekst nogmaals lezen?     

     

     

Docent: 
Wat doet de docent nog meer?  
 

    

Legt de docent de begrippen die in de tekst staan uit?     

Staan er nieuwe begrippen in de tekst? Zo ja, wat doet de docent hiermee?     

Zorgt de docent voor een rustig werkklimaat als de leerlingen lezen?     

Stelt de docent veel vragen aan de leerlingen?     

Checkt de docent of de leerlingen de instructie goed gelezen hebben?     

Geeft de docent instructie over de uit te voeren opdrachten?     

     

Leerlingen:  
Wat doen de leerlingen? 
 

    

     

     

     

     

     

     

 
Wat moet ik bij ieder les doen? 

1. Voorbereiding: werkboek en tekstboek bekijken. Wanneer wordt de stof behandeld waarbij de 
leerlingen veel moeten lezen? Hiervoor een afspraak maken met de docent. De stof kopiëren 
die de leerlingen gelezen hebben (informatie voor het onderzoek). 

2. Tijdens de les: observatieformulier invullen. 
3. Nabespreking docent: eventuele onduidelijkheden verhelderen. Vragen stellen over dingen die 

niet zijn gezien of gehoord.  
4. Interview docent: vragen stellen aan de docent over taalonderwijs (zie hieronder).  
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8.4 Nagesprek: vragen aan geobserveerde college 
 
1. Is deze les representatief voor hoe je normaal les geeft? Gingen er dingen heel anders dan 

normaal? 
 
 
 
 
 

2. Tegen welke dingen loop je aan? Wat denk je daar aan te kunnen doen? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Welk onderdeel van taalonderwijs vind jij het belangrijkst?  

Spelling, tekstbegrip (lezen), schrijven, luisteren 
 
 
 
 
 
 
 

4. Op welke manier bied je nieuwe begrippen aan? Verbeter je de leerlingen die begrippen verkeerd 
gebruiken? 

 
 
 
 
 
 
 
5. Wat is de rol van de tekst uit het methodeboek?  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Wat vind je van de kwaliteit van de teksten in het methodeboek?  

- Niet goed: wat doe je dan? 
- Wel goed: wat doe je met de tekst? 
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8.5 Analyse observaties 
 

Korte typering: 
Ik heb de observaties bij verschillende klassen uitgevoerd. Ik heb bij 3 en 4 theoretisch gekeken en bij 
3HV. Deze klassen verschillen van grootte, aangezien de leerlingen in de bovenbouw van het vmbo 
clustervakken hebben gekozen. Bij het vak kunstgeschiedenis zitten daardoor 10 leerlingen in de klas. 
De sekseverdeling is in elke klas redelijk evenredig.  
 
Resultaten:  
 
Observatieformulieren 
 

Voor het lezen Ja Nee 

Leesdoel bepalen: bepalen de leerlingen voor het lezen het leesdoel?  3 3 

Voorspellen: waar zal de tekst over gaan? 2 4 

Voorkennis gebruiken: wat weet je al over het onderwerp? 5 1 

De helft van de docenten bepaalt van tevoren het leesdoel met de leerlingen. Het voorspellen van 
waar de tekst over zal gaan wordt door 2 docenten gedaan. De meeste docenten (5 van de 6) bereidt 
hun leerlingen voor op het onderwerp van de tekst door voorkennis te activeren.  
 

Tijdens het lezen Ja Nee 

Vragen stellen: begrijpen de lln de tekst?  1 5 

Visualiseren: adhv voorbeelden, schema’s, woordweb, PPT 4 2 

Bij 5 van de 6 docenten wordt niet gecontroleerd of de leerlingen de tekst begrijpen. De tekst wordt in 
4 van de 6 gevallen visueel ondersteund. Dit wordt op verschillende manieren gedaan: door 
PowerPoint (drie keer) en door tekeningen op het bord (één keer).  
 

Na het lezen Ja Nee 

Samenvatten: waar gaat de tekst over? 1 5 

Vragen stellen: is het doel bereikt? Weet je wat je wilde weten? 2 4 

Herhalen: moet ik een gedeelte nogmaals lezen? 1 5 

Bij één docent wordt de tekst samengevat. Daardoor weten de leerlingen waar de tekst over gaat. Bij 
de andere geobserveerde lessen gebeurt dit niet. Bij 4 van de 6 docenten is het onduidelijk of het doel 
bereikt is (weet je door de tekst wat je wilde weten). Bij een andere docent wordt er een gedeelte 
nogmaals gelezen, zodat de belangrijkste lesstof herhaald wordt. Bij de andere docenten gebeurt dit 
niet. 
 

Gedrag docent Ja Nee 

Legt de docent de begrippen die in de tekst staan uit? 5 1 

Staan er nieuwe begrippen in de tekst?  5 1 

Zorgt de docent voor een rustig werkklimaat als de leerlingen lezen? 3 3 

Stelt de docent veel vragen aan de leerlingen? 5 1 

Checkt de docent of de leerlingen de instructie goed gelezen hebben? 0 6 

Geeft de docent instructie over de uit te voeren opdracht(en)? 1 5 

Er is één docent die de begrippen uit de tekst niet uitlegt, de andere 5 docenten doen dit wel (bij 5 van 
de 6 docenten staan er nieuwe begrippen in de tekst). De leerlingen krijgen bij de helft van de lessen 
de tijd en het werkklimaat om de tekst te lezen. Deze docenten vragen hun leerlingen expliciet om de 
tekst te gaan lezen. Bij de andere drie docenten is dit niet het geval. Er worden in 5 van de 6 lessen 
veel vragen gesteld aan de leerlingen en dit gebeurt veelal in het klassikale gedeelte. Geen van de 
docenten checkt of de leerling de instructie goed gelezen heeft. Eén docent geeft wel instructie over 
de uit te voeren opdracht, maar de rest doet dit niet.  
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8.6 Analyse nagesprekken (met citaten) 
 
1. Is deze les representatief voor hoe je normaal les geeft? Gingen er dingen heel anders dan 

normaal?  
Bij 4 van de 6 docenten was de les representatief. Bij de andere 2 docenten was de les 
rommeliger of verliep de les toch iets anders dan normaal gesproken.  

 
2. Tegen welke dingen loop je aan? Wat denk je daar aan te kunnen doen?  

Eén docent geeft aan dat er geen dingen zijn waar de docent tegenaan lopen. De moeilijke dingen 
uit de tekst worden besproken en dan gaan de leerlingen aan de slag. De andere docenten geven 
wel aan dat zij wel tegen dingen aanlopen als het gaan om leesonderwijs. Eén van de docenten 
geeft aan dat er weinig tijd is om de tekst op een goede manier te behandelen. De tekst is 
behoorlijk pittig, en de leerlingen hebben extra uitleg nodig om die tekst goed te begrijpen.  

 
Bij de andere 4 docenten ligt het struikelblok bij de mentaliteit van de leerlingen. De uitspraken 
van deze docenten komen op hetzelfde neer. Ze noemen allemaal dat de houding van de 
leerlingen ertoe leidt dat zij veel vragen stellen terwijl zij het antwoord in de tekst kunnen vinden.  
- “De leerlingen zijn te lui om te lezen, ze zouden beter moeten kijken naar de tekst voordat ze 

aan de opdrachten beginnen.” 
- “Het is geen standaard meer om eerst de tekst te bekijken en dan aan het werk te gaan. 

Leerlingen vragen dingen die letterlijk in de tekst staan. Dat ligt aan de mentaliteit, want bij 
gemotiveerde leerlingen lukt dit wel. ” 

- “Het filteren van belangrijke informatie, de kernwoorden herkennen, dus de hoofdzaken van 
de bijzaken scheiden, dat vinden de leerlingen erg moeilijk. Ze zijn niet gemotiveerd om te 
leren en stellen te snel vragen. Dat is echt een kwestie van de verkeerde houding.”  

- “De leerlingen nemen de tijd niet om zich erin te verdiepen. Ze zijn snel afgeleid, ze nemen 
geen rust om een tekst te lezen.” 

 
3. Welk onderdeel van taalonderwijs vind je het belangrijkst? 

Bij 5 van de 6 docenten staat het onderdeel tekstbegrip op één. De andere genoemde 
vaardigheden (spelling, schrijven, luisteren) worden allemaal wel een keer als volgende in de rij 
genoemd. De reden om tekstbegrip als eerst te noemen is omdat je de tekst moet begrijpen om te 
kunnen leren: 
- “Daar wordt je wijzer van, je hebt het nodig om jezelf te kunnen redden. “ 
- “Voor informatieverwerving is het noodzakelijk.” 

Twee docenten geven aan spelling ook erg belangrijk te vinden. Deze docenten corrigeren de 
leerlingen ook wanneer zij (werkwoord)spelling verkeerd toepassen. Twee andere docenten 
noemen de vaardigheid luisteren ook als erg belangrijk, want de leerlingen zullen de uitleg moeten 
volgen om een goed cijfer te halen voor de volgende toets. 
 

4. Op welk manier bied je nieuwe begrippen aan? Verbeter je leerlingen die begrippen 
verkeerd gebruiken? 
Alle docenten zeggen de leerlingen te verbeteren die begrippen verkeerd gebruiken. De meeste 
docenten (5 van de 6) leggen de begrippen aan de start van het hoofdstuk of de paragraaf uit. Zij 
doen dit op verschillende manieren.  
- Eén van de docenten probeert altijd een visuele uitleg bij een verhaal te geven. Aan de hand 

van een plaatje of een tekening ondersteunt deze docent de uitleg. De docent geeft aan dat 
de uitleg dan het best blijft hangen bij de leerlingen.  

- Een andere docent geeft aan zoveel mogelijk te proberen aan te sluiten bij de belevingswereld 
van de leerlingen, zodat je de leerlingen er nog beter bij betrekt. 

- Weer een ander laat de leerlingen een begrippenlijst aanmaken, zodat zij die lijst zien groeien 
en weten welk begrip er bij welk hoofdstuk hoort. Aan de hand van een PowerPoint worden 
deze begrippen dan in een context geplaatst. 

- Er is ook een docent die aangeeft dat er eerst een terugblik plaatsvindt voor de start van een 
nieuw hoofdstuk.  
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- Weer een ander geeft aan eerst aan de leerlingen te vragen wat zij al weten over het nieuwe 
begrip. Daarna legt de docent aan de hand van een voorbeeld of een context uit wat het 
begrip inhoudt.  

 
 
5. Wat is de rol van de tekst uit het methodeboek? 
Bij 5 van de 6 docenten is de tekst uit het methodeboek leidend. Bij 4 van de 6 docenten zou een 
leerling een voldoende halen zonder verdere uitleg van de docent (alleen met de tekst uit het 
methodeboek). In het methodeboek staan meestal zinvolle contexten en voorbeelden. Bij de andere 
docenten krijgen de leerlingen aan de hand van een PowerPoint of aan de hand van readers een 
aanvulling op het (onvolledige) methodeboek. De docent helpt vooral bij het aangeven van de rode 
draad (door PowerPoints en uitleg op het bord).  
Bij één van de docenten is de tekst ondersteunend en niet 100% geschikt. Deze docent vult ook aan 
met PowerPoints, die de leerlingen kunnen terugvinden op intranet.  
 
6. Wat vind je van de kwaliteit van de teksten in het methodeboek? 
Twee docenten zijn enthousiast over de methodeboeken. Eén van de docenten zegt dat de leerlingen 
uitgedaagd worden, want de teksten zijn wel pittig. Het voordeel daarvan is, dat zij wel snappen 
waarom bepaalde delen van de tekst gezamenlijk doorgespit worden. Als de tekst echt te lastig is, 
geeft de docent uitleg bij de tekst en blikt terug om verbanden te leggen met vorige delen of versimpelt 
de docent de uitleg. Een ander noemt dat de tekst niet te moeilijk is, maar dat het wel erg veel is. 
Soms ontgaat het de leerling wat de verbanden zijn, doordat zij de tekst niet in zijn geheel lezen, maar 
alleen op zoek zijn naar de antwoorden.  
Twee andere docenten zijn gematigd positief. De leerlingen worden niet overvraagd, maar het is toch 
af en toe best lastig. De docent vult aan met PowerPoint. Ook moeten de leerlingen elkaar uitleg 
geven. Een ander noemt de structuur duidelijk, want de leerling kan makkelijk dingen terugzoeken en 
er zit herhaling in verwerkt. Wat een nadeel is, is dat er veel fouten in de antwoordboekjes staan.  
Weer twee anderen zijn niet tevreden over de methode. De methode is te beperkt of verwarrend en 
daarom moet er worden aangevuld door readers of presentaties.  
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8.7 Samenvatting van artikel ‘Overcoming learning difficulties’ 
 

Artikel Reading and Writing Quarterly: Overcoming learning difficulties 
The interaction of reading skills and science content knowledge when teaching struggling secondary 
students.  
 
Linda Carnine & Douglas Carnine (2004) 
 
Increasing science knowledge and reading skills 
In dit artikel staat beschreven hoe docenten om kunnen gaan met lezers die worstelen met het 
begrijpen van de tekst. Zij leren hoe zij het niveau van de lezers verbeteren. Onderstaande aanpak 
werkt alleen als de lezers in staat zijn een tekst te lezen van eind basisschool, zo rond de 150 
woorden per minuut met 98% accuraatheid. Het gebruik van onderstaande instructie-ontwerp zorgt 
alleen voor een verbeterde prestatie als het niveau van de teksten aansluit bij de leerlingen. 
 
Vocabulary development 
Leerlingen vinden het moeilijk om tot de kern van een tekst te komen, omdat er een overvloed aan 
moeilijke woorden is en omdat er veel details in staan die hen afleidt om tot de kern te komen.  
Lezers die moeite hebben met tekstbegrip vinden het lastig als er veel woorden met meerdere 
lettergrepen in een tekst staan. De docent kan de leerling uitleg geven over veelvoorkomende voor- 
en achtervoegsels (voorvoegsels: multi-, pre-, mono-, dia-, wan-, achtervoegsels: -dom, -heid, -
schap, -nis, -baar, -loos).  
 
Een andere manier om meer inzicht te geven in de tekst is het navertellen van de kern van de tekst.  
Een docent zou dit als volgt kunnen aanpakken:  

- De leerlingen lezen de tekst en leerling A vertelt in 30 seconden tot 1 minuut de kern aan 
leerling B.  

- Dan herlezen de leerlingen de tekst. Leerling A vertelt wederom de kern van de tekst 
(herinneren wat het belangrijkst is) en leerling B houdt de kern in gedachte en checkt of het 
klopt wat leerling A vertelt. 

- De docent herhaalt de kern 
- Dan zoeken de leerlingen 2 belangrijke details die informatie geven over de kern. Deze 

informatie vertelt leerling A weer aan leerling B.  
- De docent vraagt aan leerling B wat leerling A als belangrijke details noemde (samenvatten 

wat er gezegd is).  
- Nu zijn de leerlingen voorbereid om een samenvatting te schrijven. 

 

Een zwakke lezer heeft vaak ook moeite met schrijfopdrachten en algemene studievaardigheden.  

 
Science content 
Om de inhoud van een tekst goed te begrijpen is het belangrijk om  

- kennisverwerving te verhogen,  
- om die kennis in stand te houden en om  
- kennis te generaliseren.  

Leerlingen zullen eerst de kern van de lesinhoud moeten snappen, voordat zij verder kunnen ‘bouwen’ 
met het toevoegen van nieuwe informatie over ditzelfde onderwerp.  
 

1) Focus op kerndoelen. Doe dit door de tekst simpeler te maken en de belangrijkste zaken van 
de instructie te benadrukken. Onwennige, nieuwe informatie inkorten.  

2) Belangrijke beginselen goed aanbieden. Sommige lesstof wordt gebruikt bij meerdere 
leergebieden. Het is belangrijk dat leerlingen deze lesstof goed begrijpen. Check daarom 
voldoende of deze kerndoelen worden aangeboden en integreer deze lesstof in meerdere 
thema’s, zodat men er zeker van is dat het wordt begrepen en op meerdere zaken wordt 
toegepast. Als de lesstof niet wordt herhaald, zullen de leerlingen de informatie op een 
verkeerde manier toepassen/generaliseren.  

 In stand houden van kennis, daar informatie aan toevoegen 
 Elk hoofdstuk begint met herhaling, eerst een tekst met vragen over eerder geleerde 

woorden/zaken 
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 Vragen stellen die leerlingen aanmoedigt na te denken en vragen stellen die leerlingen 
informatie laat herinneren.  

 Vaardigheden en informatie eigen maken door middel van het geven van een presentatie 
(waarin de docent hen stuurt bij het maken van deze presentatie). 
 
Voorbeeld biologie: de leerlingen leren kenmerken van levende organismen aan de hand van 
4 categorieën (georganiseerde structuur, groei/ontwikkeling, reproductie, (reactie op) 
omgeving). Deze categorieën worden eerst aangeleerd aan de hand van een voorbeeld 
(levende organismen). Door een ezelsbruggetje onthouden de leerlingen de 4 categorieën. 
Deze categorieën worden toegepast bij alle levende wezens. Deze categorieën worden ook 
gebruikt bij het aanleren van informatie over celkernen en het menselijk lichaam.  
 
Voorbeeld geschiedenis: Aan de hand van 4 categorieën worden verbanden gelegd, oorzaak 
en gevolg wordt aangegeven. Bij de meeste lesstof kunnen dan de volgende categorieën 
herhaaldelijk aan bod komen: economische, religieuze, politieke en culturele veranderingen.  
 

Als leerlingen deze categorieën begrijpen en de belangrijkste beginselen/kerndoelen worden goed 
aangeleerd, dan is dit de hoeksteen (essentieel onderdeel, kan niet gemist worden) van het begrijpen 
van moeilijke informatie. 

 
3) Visuele uitleg om de relaties tussen belangrijke beginselen/kerndoelen aan te leren en in 

stand te houden. Figuren, grafieken, foto’s, plaatjes en andere beelden ondersteunen de 
uitleg. De visuele uitleg verbindt informatie met elkaar (laat in een beeld zien wat de informatie 
met elkaar te maken heeft). Een andere manier om met beelden om te gaan in je les, is de 
leerlingen zelf een schema te laten maken bij de lesstof. Op deze manier halen zij beter de 
kern uit de tekst en zullen ze beter worden in het aflezen van bijvoorbeeld figuren en 
grafieken.  
 

4) Door het coderen van vaktermen zal de belangrijke informatie beter worden onthouden. Deze 
ezelsbruggetjes (mnemonische strategieën) kunnen consequent worden gebruikt door de 
docent, als het gaat om terugkerende onderwerpen. Leerlingen leren sneller en effectiever. Zij 
onthouden de vaktermen en de belangrijke beginselen/kerndoelen beter. Een leerling 
herinnert  

 
These challenges to students translate into challenges to teachers. (om leerlingen vaardigheden te 
leren zodat zij bekwame en vaardige lezers worden). 
 
Andere belangrijke ingrediënten voor de docent: 

- Professionele ontwikkeling, onder andere op pedagogisch vlak 
- Genoeg instructietijd 
- Voortgang van proces om erachter te komen of docenten de belangrijke 

beginselen/kerndoelen op een adequate manier omvatten en of leerlingen de belangrijke 
kennis en vaardigheden inderdaad leren, herinneren en toepassen.  

- In school en in de klas discipline in het lesprogramma om een veilige en respectvolle 
leeromgeving te houden 

- Geschikt lesmateriaal gebruiken bij een goed ontworpen instructie.  
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8.8 Samenvatting van artikel ‘Lezen wordt leuk en gaat steeds beter in 
IJsselstein’ 

 

“Lezen wordt leuk en gaat steeds beter in IJsselstein” (Cals College in 

IJsselstein) Artikel: Levende talen 2012, nummer 3. Door: Bert de Vos 
 
Voordat het Cals College ondersteuning kreeg van APS:  
- Alle leerlingen lazen tegelijkertijd dezelfde tekst 
- Dan maakten zij de opdrachten die in de lesmethode staan 
- Deze werkwijze kwam bij bijna alle vakken voor 
- Weinig keuze bij teksten, manier van lezen en manier van verwerken. 
 

Het Cals College heeft al wel een rijke leesomgeving voor fictie:  
- Elk jaar een bezoek van een schrijver  
- Aandacht voor vrij lezen  
- Leeslounsj 
- Projecten van Bazar (leesbevorderingsprojecten voor vmbo) 
- Aandacht voor jeugdliteratuur bij Nederlands 
- Taalbeleidsteam: een uitgesproken visie laten ontwikkelen op lezen, gebaseerdo p successen van 

het onderwijs in fictie en de leespiramide (De Vos, 2009).  
 

Begrijpend lezen is meer dan het goed beantwoorden van vragen bij een toets. Het is een bepalende 
vaardigheid voor het leren op school. Leerlingen die goed kunnen lezen, presteren bij alle vakken 
immers beter. Bij begrijpend lezen hoort de houding dat lezen belangrijk is in je leven. Onderwijs in 
begrijpend lezen moet daarom gevarieerd gedaan worden en met een breed repertoire aan vormen 
verwerkt worden.  

 
Vandaar dat de praktijk van het leesonderwijs op school een brede benadering behoeft. Dat betekent:  
- Aandacht voor leeshouding van de leerling; 
- Expliciete aandacht voor lezen bij Nederlands en bij andere vakken; 
- Een persoonlijke benadering (met aandacht voor woordenschat en geëigende leesstrategieën); 
- Expliciete aandacht voor woordenschat, ook bij andere vakken 
- Een actieve rol voor de leerling zelf; 
- Een verbinding met lezen buiten de school. 
 

Leespiramide:  
 
 
 
 
         Examen   Examentraining 
 
 
                                       Schools lezen   Oefeningen maken uit het boek 
 
 

  Rijk Lezen   Gevarieerde didactiek en reflectie 
 

 
     Natuurlijk (gewoon) lezen  Motivatie opbouwen 
 
 
 
 
 
 
 Werk bij alle vakken vaak laag in de piramide  
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De leespiramide geeft een rangorde aan: De genoemde activiteiten zijn allemaal nodig maar hoe lager 
in de piramide, hoe meer tijd en aandacht de activiteit moet krijgen om resultaten te boeken bij 
begrijpend lezen 
Gevolg: teksten met vragen en die klassikaal nakijken is een werkvorm die steeds minder voorkomt. 
 
Het programma: Het programma begrijpend lezen bij Nederlands kent 5 onderdelen:  
 
1. Intensief programma (stoomcursus) in het begin van het schooljaar: 
- Wat: Leesstrategieën aanleren en specifieke deelvaardigheden oefenen (bijvoorbeeld: het 

onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, het herkennen van feiten en meningen).  
- Hoe vaak: 2 lessen per week voor 10 weken  
- Bij welke les: tijdens mentorlessen en bij Nederlands 
- Hoe: er wordt geen gebruik gemaakt van de leergang, en de lessen zijn interactief en werken toe 

naar het gebruiken van de leesposter.  
- Vervolg: na de stoomcursus onderhouden de leerlingen hun verworven vaardigheden door de 

leeslessen uit de lesmethode bij Nederlands en Nieuwsbegrip.  
 
De leesposter:  
Op de leesposter staat kort wat de leerling doet om het leesdoel te bepalen, de voorkennis te 
activeren, de tekst te begrijpen en de tekst te verwerken. De poster komt in alle klassen zichtbaar aan 
de muur. Alle vakleerkrachten weten van deze poster af en kunnen leesteksten met leerlingen 
bespreken met behulp van de poster.  
 

 

    Een tekst, wat nu… 
Voor het lezen 

1. Leesdoel bepalen, leesstrategie bepalen   Zoekend lezen,  
Globaal lezen, 
Grondig lezen 
Studerend lezen 
 

2. Voorspellen, voorkennis activeren    Kijk naar de buitenkant 
(oriënterend lezen)      Wat weet ik al? 

Waar gaat de tekst over? 
 

Tijdens het lezen 
3. Ophelderen:        Moeilijke woorden:  

Uit de tekst,  
Met woorden die erop lijken 
Met behulp van anderen / het 
woordenboek 

 
4. Vragen stellen:    Wie, wat, waar, waarom, wanneer, hoe? 
 

Na het lezen 
5. Verwerking:      Waar ging de tekst over? 

Klopte mijn voorspelling? 
Begrijp ik de tekst? 
Wat weet ik nu? 
Wat ga ik ermee doen? 
 

 
2. Externe toets en diagnose met Cito-toets: 
- Wanneer: zo vroeg mogelijk in het jaar, eind van leerjaar 1 en eind van leerjaar 2. 
- Waarom: Om het leesniveau van de leerlingen te bepalen en te weten te komen wat de leerlingen 

nodig hebben om beter te worden. De toets vormt de basis voor gesprekken met leerlingen en 
geeft de leerkrachten informatie over hun niveau en de soort lezer. 

- Tussendoor maken de leerlingen de leestoetsen van de methode (cijfer) 
 
3. Expliciete aandacht voor de leeshouding: 
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- De docent gaat in op het belang van lezen + de houding die leerlingen hebben tegenover lezen 
(hoe belangrijk is lezen voor jou, hoeveel zin heb jij in lezen). 

- De docent geeft aandacht voor criteria waaraan leesvaardigheid en de leeshouding van de 
leerlingenmoeten voldoen  

- Rubric: Wat zijn de kenmerken van een beginnende lezer en van een goede lezer (expert)?  
- Reflecteren: Leerlingen bepalen voor zichzelf waar ze staan op de lijn (beginner of expert). 

Referentiekaders: leerlingen schatten in op welk referentieniveau zij zelf zitten. Deze reflecties op 
hun eigen kunnen en hun eigen motivatie herhalen ze halverwege het jaar en aan het eind van het 
jaar (groei in resultaten en ontwikkeling motivatie). 

 
4. Invoering tekstendossiers: 
- Wat: Een leerling laat aan de hand van een tekstendossier zien wat hij kan. Voortgang wordt 

inzichtelijk gemaakt door zelf teksten te verzamelen en daar een verantwoording bij te schrijven. 
Zo bepaalt een leerling zelf of hij het 2F-niveau van de referentiekaders gehaald heeft. 

- Aanpak: De leerlingen krijgen teksten op verschillend niveau en bespreken wat de ene tekst 
moeilijker maakt dan de andere. Die criteria gebruikt de leraar en de leerling verder om eigen 
teksten te beoordelen op niveau. De docent voert tijdens de lessen individuele gesprekken en 
biedt hulp waar nodig. 

- Niveau bepalen: Het niveau van de tekst wordt mede bepaald door wat de leerling met de tekst 
moet doen. Een leerling die wil bewijzen dat hij een 2F-tekst aankan, voert een moeilijkere 
opdracht met de tekst uit. Die opdrachten zitten in de Leesbox (zie punt 5).  

- Hoe vaak: eens in de 2 weken.  
- Wanneer: bij Nederlands werken aan het tekstendossier.  
 

 
Tekstendossier:  

 Scores: uitslag begintoets, tussentijdse methodetoetsen en de eindtoets 

 Niveaubepaling: ingevulde leerlijnen, inschalingen op referentieniveau 

 Opdrachten: een aantal verwerkingsopdrachten bij een tekst naar keuze waarmee de leerling 
kan laten zien wat hij kan 

 Teksten: de leerling zoekt een paar teksten die hij makkelijk te begrijpen vindt, teksten die hij 
te moeilijk vindt en teksten die hij nog net kan begrijpen, en relateert de moeilijkheidsgraad 
aan de referentiekaders. Die zijn voor dit doel in leerlingentaal herschreven.  

 

 
5. Werken met de Leesbox. 
- Voor de verwerkingsopdrachten kunnen de leerlingen kiezen uit een set opdrachten en een set 

teksten.  
- Zowel de opdrachten als de teksten lopen op in moeilijkheidsgraad. 
- De leerlingen kiezen zelf welke verwerkingsopdrachten zij doen. Deze zijn tekstonafhankelijk, 

gevarieerd en kunnen bij alle teksten uitgevoerd worden.  
In het eerste jaar dat met ondersteuning van APS enkele leraren met dit programma werkten, waren 
de resultaten spectaculair. De leerlingen die werkten volgens bovenstaand programma, scoorden 
sensationeel hoger dan in de klassen die alleen het lesboek gevolgd hadden.  
 
Doordat leerlingen zo’n grote rol krijgen in hun eigen leerproces, voelen ze zich zeer betrokken bij het 
programma en bij hun ontwikkeling. 
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8.9 Verslag van bijeenkomst APS 
APS: 9 mei  Introductie van de bijeenkomst – Anneke Smits (leesexpert) 
 
 Hoe komt het dat leerlingen niet meer lezen? 

- Gebrek aan motivatie 
- Desinteresse 
- Gebrek aan vaardigheden 
- Gebrekkige woordenschat (en daarmee: het begrijpen van teksten) 

 
 Steven Layne (2009): A complete reader (onderzoek): Lezen is niet alleen techniek 

- Begrip is er niet (woordenschat) 
- De wil is er niet (komt niet alleen door de nieuwe media) 

 
 Rosalie Fink (1998/2008): Hoe hebben succesvolle dyslectici hun leesprobleem overwonnen? 
 

- Allemaal gemotiveerde lezers (geen snelle lezers) 
- Overwonnen door een goede begeleider, een volwassene die hen hielp bij het zoeken van 

een goed leesboek 
- Dit betekent dat leerlingen met zwakke leesvaardigheden/leesmotivatie geholpen moeten 

worden bij het vinden van een goed boek.  
 

 Waarom is lezen zo belangrijk? 
- Basis: opbouw van kennis en woordenschat, schoolloopbaan (CITO-score), carrière.  
- Digitale geletterdheid: kritische lezers nodig op internet (geloof niet alles), sociaal-emotionele 

ontwikkeling, ontspanning, functioneren in de samenleving (burgerschap). 
 
 Leesproblemen: onderzoek PISA (2009).  
14,3% van de 15-jarige Nederlandse leerlingen is laaggeletterd (geen tekstbegrip), waarvan 17,8% 
jongens en 10,7% meisjes. 
 
Praktijkonderwijs:  53,5% 
Vmbo-B:   50,9% 
Vmbo-K:   23,9% 
Vmbo-T:   7% 
Havo:    0,3% 
Vwo:    0 % (waarvan het lezen van de vwo-teksten niet voldoende is) 
 
Leesplezier heeft veel invloed 
 
 Wat is eraan te doen? 
www.reading-rewards.com (Engelse website) 

- Tijd voor lezen inruimen (3x 20/30 minuten per week). Het effect van lezen is wel bewezen, 
het effect van het werken met de methode niet. 

- Een excellent boekenaanbod op school: fictie, series, non-fictie, audio, e-books. Er zijn thuis 
(te) veel andere uitdagingen en dingen die afleiden (pc, smartphone, tv). 

- Erachter komen wat de leerlingen graag willen lezen (interesse-interview) 
- Smaakontwikkeling: leerlingen leren wat zij mooi en leuk vinden (dit komt nog voor de literaire 

competentie) door hen voor te lezen. Interactief voorlezen wat je zelf mooi vindt 
- Observatie van stillezen. Leest een leerling echt? Hoe komt het dat een leerling niet leest of 

dat een leerling wel leest? Als een leerling zich niet kan concentreren, geef hem dan een 
luisterboek. De leerling leert dan evengoed zich op een langere tekst te concentreren 
(taalontwikkeling) 

- Uitwisseling over boeken (boekpromotie).  
 
 Veel lezen om te leren: 

- Aan de leerlingen vragen wat zij willen lezen. dit kan ook een informatief boek zijn, of iets van 
een website (historisch canon, met filmpjes en plaatjes, per leeftijd gerangschikt).  

- De leestijd volhouden (niet na een halfjaar denken: dit werkt niet bij deze klas). Als de 
leerlingen denken dat zij het toch niet hoeven, gaan zij het ook niet doen. 

http://www.reading-rewards.com/
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- Eigen keuze leerlingen (flow, deep reading, home run) 
- Stilte tijdens het lezen, leerlingen comfortabel laten zitten (hoe zij willen zitten) 
- Geen verantwoordelijkheid (nonaccountability) 
- Doelen stellen op aantal boeken per leerjaar (meer dan waar een opdracht over gemaakt 

wordt!). Minstens 6 per jaar 
- Spreiding leestijd: liever niet een uur achter elkaar, beter 3x per week 20/30 minuten. Start 

met het bijhouden van de tijd als alle leerlingen rustig aan het lezen zijn.  
 
 Motivatie:  

- Don’t worry how to motivate children, identify what is already motivating them (Zull, 2002). 
- Interview hen over wat de leerlingen graag lezen, over interesses. 

 
www.boekenzoeker.org  
 
 Liever geen jip-en-janneketaal, dan is de taal te veel vergemakkelijkt en daardoor onbegrijpelijk.  
 De docent maakt het verschil voor de leerlingen als hij zelf verschillende smaken erkent. 
 
 
 
Workshopronde 1: Een doorlopende leerlijn lezen maken met de sectie Nederlands: inhoud, 
didactiek en toetsing. 
 
Vaak hebben leerlingen het gevoel niet beter te worden in de vaardigheden die horen bij begrijpend 
lezen. 
 
Brugklas: 1F 
Eind 2

e
 klas: tussen 1F en 2F 

Eind 4BKT/3HV: 2F 
 
Niveau-bepaling van de teksten: 1F t/m 4F 
1F: Kidsweek 
2F: Spits, Allerhande 
3F/4F: Vrij Nederland (pre-universitair) 
 
 Brainstorm / voorkennis activeren: Wat moet een leerling met een tekst kunnen?  
Dit staat natuurlijk per referentiekader vermeld, maar dit is even een opwarmvraag. 
 
Titel, deeltitels, verwijswoorden, publiek, tekstsoorten, tekstdoelen, leesstrategieën, signaalwoorden, 
citaten, tekstverbanden, samenvatten.  

- Onderbouw: structuur van de teksten 
- Bovenbouw: meer opinie, interpreteren van teksten, meer over de inhoud 
- Vwo-leerlingen: vooral bij deze leerlingen kritisch lezen. argumentatie-structuren, herkennen 

en beoordelen (standpunten). In vmbo is dat wat basaler.   
- Verschil 1F t/m 4F zit hem vooral in de moeilijkheidsgraad van de tekst, maar ook in diepere 

vragen. Het cognitieve niveau verschilt. Het verschilt niet zozeer in wat leerlingen moeten 
kunnen en moeten doen met de teksten.  

 
 Wat wil je de leerlingen leren bij het werken met teksten? 
Er is een verschil te benoemen bij literatuur/fictie en zakelijke teksten. We hebben het nu vooral over 
zakelijke teksten. 

- De leerlingen leren iets van de tekst 
- De leerlingen begrijpen de tekst 
- De leerlingen zijn gemotiveerd om te lezen 

 
 Opbouw in leesvaardigheid: je schuift steeds meer naar een hoger niveau door 

- Communicatie situatie (steeds formeler) 
- Onderwerp van communicatie (steeds meer persoonlijke betrokkenheid) 
- Aard van de opdrachtsituatie (steeds minder hulp, langere teksten) 
- Mate van reflectie (steeds meer reflectie, je kunt steeds meer zien wat er wel goed ging en 

wat niet).  

http://www.boekenzoeker.org/
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 Wat is een doorlopende leerlijn lezen? 
Niet lineair, maar meer als een spiraal. Er komt steeds meer kennis bij, maar je gebruikt eerder 
geleerde strategieën steeds weer opnieuw. 
 
Blz. 41 Drieslag Taal:  
1. Wat gebeurt er bij Nederlands? (lessen over lezen, praten over en volgen van leeshouding, 

gevarieerde lessen, ook teksten uit de andere vakken gebruiken). 
2. Wat gebeurt er in de rest van de school? (gevarieerde lessen, leerlingen veel laten lezen, 

verschillende teksten gebruiken naast de methode). 
3. Wat gebeurt er in hulplessen? (leerlingen op maat ondersteunen, leerlingen met specifieke 

leesproblemen ondersteunen, verband leggen met de teksten uit de lessen van de vakken, praten 
over en volgen van leeshouding). 

 
 Tekst ‘Hardware – Archos’. We kregen een tekst te lezen, daar moesten we in 3 minuten de kern 

uit halen.  
- Het is een saaie tekst, spreekt niet aan. We gebruiken de strategieën die we de leerlingen 

aanleren. We kijken naar de plaatjes, de titel en lezen de eerste, tweede en laatste alinea. We 
kijken naar kernzinnen en kernwoorden.  

- Een goede lezer past zijn strategie aan terwijl hij leest. De voorkennis over de tekst wordt 
gebruikt om in korte tijd de kern van de tekst eruit te halen. Soms moet je daarvoor van tactiek 
switchen en/of stukken teruglezen.  

- Een zwakke lezer zal stoppen met lezen als de tekst niet wordt begrepen. 
 
 

 In je leesprogramma aandacht voor: kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten 
- Kennis: over de terminologie (alinea, kernwoord, hoofdgedachte) 
- Vaardigheden: strategieën, de tekst leren begrijpen. Meer aandacht voor hoe goede lezers het 

lezen van de tekst aanpakken (hardop denken), van elkaar leren 
- Persoonlijke kwaliteiten en interesses: de goede lezers gebruiken om de zwakke lezers meer 

vaardigheden aan te leren. Maar ook: de leerlingen meer laten lezen wat zij zelf interessant 
vinden, een aantrekkelijke plek creëren om te lezen (leeslounge, mediatheek), praten over 
lezen. 

 
Zie artikel Levende Talen (2012, nummer 3): “Lezen wordt leuk en gaat steeds beter in 
IJsselstein.” 

 
 Uitspraken over het goed inrichten van leesonderwijs: Op het werkblad staan uitspraken over 

leesonderwijs. We hebben bekeken wat er al gebeurt in school en wat er zou moeten gebeuren.  
 

Wat gebeurt er al? Wat zou er moeten gebeuren? 

De methode is leidend voor de doorlopende 
leerlijn 

Leesvaardigheid staat altijd ten dienste van 
schrijven of spreken en wordt daarom altijd 
gekoppeld aan een verwerkingsopdracht 

We werken hoofdstuk voor hoofdstuk Alle aspecten van leesvaardigheid krijgen 
evenveel aandacht in de les 

Alle leerlingen moeten dezelfde opdrachten 
maken 

Leerlingen bepalen zelf welke woorden ze leren 

Om de leesvaardigheid te versterken is het goed 
om de vaardigheid geïsoleerd aan te bieden 

Om de kwaliteit van de toetsen te verbeteren 
bekijken we altijd elkaars toetsen voordat we ze 
afnemen 

We besteden elke week een les aan 
leesvaardigheid 

We bieden verschillende leesstrategieën aan en 
de leerling kiest wat het best bij hem of haar past 

Leesvaardigheid leren we cyclisch aan: elk jaar 
komen dezelfde aspecten terug, maar alle 
onderdelen worden steeds moeilijker. 

Interactie is essentieel voor het leren. Wat laten 
leerlingen daarom regelmatig samenwerken in 
duo’s of groepen. 

In leestoetsen is altijd een evenredige spreiding 
van vragen gericht op begrijpen, interpreteren, 
evalueren en verwerken. 

Lezen leer je het best in een rijke en natuurlijke 
setting. Dat betekent dat we zoveel mogelijk 
werken met realistische leesopdrachten 

De leerdoelen zijn leidend voor de doorlopende           Zie top 5 
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leerlijn 

We werken cursorisch: per leerdoel  

We koppelen altijd een opdrachtje aan het lezen  

Leesvaardigheid bieden we lineair aan: elk jaar 
leren we nieuwe aspecten van leesvaardigheid. 
Zo bouwen we de leesvaardigheid op. 

 

De leerlingen leren woorden uit een door de 
docent vastgestelde woordenlijst 

 

Leesvaardigheid wordt getoetst aan de hand van 
een schriftelijke toets met vragen 

 

We volgen de voortgang van de leerlingen door 
elk leerjaar een peilingstoets af te nemen van 
een instantie buiten de school 

 

We leren expliciet woordleerstrategieën aan.  

Leesvaardigheid wordt getoetst aan de hand van 
een verwerkingsopdracht bij een tekst 

 

De resultaten op een leestoets bepalen voor een 
deel het programma van een individuele leerling 

 

Iedere docent maakt zijn eigen toetsen.  

 
Top 5: Wat zou er moeten gebeuren? 
1. Taalgericht vakonderwijs: Lezen gebeurt bij alle vakken. We werken samen met collega’s van 

andere vakken om de leesvaardigheid te verbeteren 
2. Leesplezier/motivatie bevorderen: We besteden expliciet aandacht aan de leeshouding van 

leerlingen door met ze in gesprek te gaan over hun leesgedrag en motivatie (adhv een interview 
met brugklasleerlingen over hun interesses). Voorlezen is een vast onderdeel van het 
lesprogramma (3x per week 20 minuten) 

3. Differentiatie: We stellen een basisprogramma op voor iedereen met daarnaast een 
keuzeprogramma met differentiatieopdrachten.  

4. We werken met een grote variatie aan teksten: zoveel mogelijk actuele, aansprekende teksten uit 
verschillende bronnen met verschillende tekstdoelen in verschillende media. 

5. Reflectie en leerdoelen stellen: De docent vertelt de leerlingen altijd wat het leerdoel is van een 
les of een lessencyclus. De leerlingen stellen zelf leerdoelen. Reflecteren op eigen kunnen is een 
vast onderdeel van onze lessen. 

 
Als je een effectief leesprogramma wilt bieden, moeten alle docenten meedoen met dezelfde aanpak. 
Daarom zul je (in ieder geval als start met leergebied Nederlands) afspraken moeten maken over hoe 
je lesgeeft. Een samenhangend programma maken, daarna pas een schoolbrede aanpak.  
 
Docenten van andere vakken zullen dit uiteindelijk ook moeten ontwikkelen. Zij moeten leren welke 
didactiek er hoort bij een goede leesles (bijvoorbeeld na het lezen van een tekst de vraag stellen: 
heeft het geholpen om deze leesstrategie toe te passen?  
 
 De voortgang van leesvaardigheid bij de leerlingen:  

- Check herhaaldelijk de voortgang van de leerlingen (CITO-Vas) 
- Maak voortgang inzichtelijk 
- Reflecteren op hoe het gegaan is. 

 
 Boek: Lezen van 1F naar 4F: de doorlopende leerlijn lezen in het voortgezet onderwijs (APS).  

- Blz. 85 t/m 88: vragenlijst voor leerlingen (bewustmaking leesvaardigheid) 
- Blz. 89: Rubric (gebruiken voor het maken van de leerlijn). Van beginner tot expert 
- Blz. 94: referentiekaders 1F en 2F beschreven. Kan ingezet worden bij leerlingen die de 

vragenlijst hebben ingevuld en willen zien hoe zij zichzelf kunnen verbeteren.  
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Film met voorbeeldles:  
 
 Vooraf: Voordat we de film met de leesles bekeken, hebben we het gehad over de vraag: Wat is 

de rol van de leraar Nederlands voor de leescultuur in de school (het lezen bevorderen)?  
- Stimuleren dat leesstrategieën ook bij andere vakken wordt gebruikt 
- Het lezen promoten (liefde voor lezen overbrengen, enthousiasme, model staan) 
- Aangeven wat het maatschappelijk belang is van het vak (cultuurdrager) 

 
 Drieslag taal (zie blz. 25) 

- Bepaal wat de rol van de leraar Nederlands is 
- Bepaal de rol bij het lezen van andere vakken (leestips, woordenschat, andere teksten naast 

de methode gebruiken)  de rest van de school 
- Hulplessen: taalmuur, RT, hulplessen voor zwakke lezers  

 
 
 Observatievragen bij de voorbeeldles: 

1. Wat doet de leraar om leerlingen bewust en gemotiveerd te krijgen? zie hieronder 
2. Hoort dat bij het werk van de leraar Nederlands?  
3. Wat is ‘nieuw’ en ‘anders’? 

 
Voorbeeldles (zie achterin Boek APS voor cd-rom met voorbeeldles). 
Lesbeschrijving: www.aps.nl (ook werkbladen) 

- De leraar laat de leerlingen nadenken over wanneer je graag leest (thuis in bed, als ik zin heb 
om te lezen), waarom mensen lezen (ter ontspanning, nieuws vergaren, leerzaam), wat de 
leerlingen interesseert en wat niet (smaak ontwikkelen).  

- De leraar laat de leerlingen nadenken over wanneer een tekst moeilijk is en wanneer 
makkelijk (aan de hand van een krant). Twee kolommen op het bord.  

- De leraar doet voor hoe zij gaat lezen (kijkt naar plaatjes, titel, subtitel, spreekt uit dat zij 
moeilijke woorden in de tekst ziet staan, is nieuwsgierig naar de inhoud, voorspelt waar de 
tekst over zal gaan). De leerlingen krijgen de opdracht op te schrijven wat de leraar doet 
(observeren van de leerkracht).  

- De leerlingen schrijven op wat zij zelf gaan doen om het lezen te bevorderen.  
 
Wat is anders/nieuw? 

- De leerlingen zijn meer bewust doordat ze zien waar ze zelf staan, het proces lezen wordt 
inzichtelijk gemaakt, de leerling in een onderzoekende rol. 

- De docent zegt dat dit ook bij andere vakken wordt toegepast, dat noemen leerlingen in het 
nagesprek ook op. Dit blijft dus hangen en het valt op. De schoolbrede aanpak heeft veel 
meer impact dan wanneer deze aanpak alleen bij Nederlands zou worden toegepast. 

- Doel is: leerlingen een basisattitude aanleren op gebied van lezen en reflecteren op lezen.  
- Kidsweek aanschaffen of leerlingen artikelen van thuis mee laten nemen (wat zij graag lezen). 

Deze informatie ook kopiëren en het erover hebben. 

http://www.aps.nl/
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Workshopronde 2: Lezen bij alle vakken, een schoolbrede aanpak van leesbeleid 
 
www.beleidtaalenrekenenvo.nl  
www.taalgerichtvakonderwijs.nl  
 
 Wat is uw rol als het gaat om het versterken van leesvaardigheid op uw school?  
Deskundige op het gebied van taal 
 
 Kwesties omtrent schoolbrede aanpak leesbeleid: 

- Draagvlak creëren, wie is de eigenaar van het probleem: iedereen! Het delen van de 
verantwoordelijkheid. Veel docenten vragen zich af: what’s in it for me? (wat levert het me 
op?).  

- Competenties collega’s: sommige collega’s halen zelf op het gebied van lezen 1F, terwijl zij 3F 
zouden moeten halen. 

- Plek in het curriculum (er moet nog meer gebeuren). 
- Middelen (taalrijke omgeving door bijvoorbeeld: boekenkast met actuele en leuke boeken, 

Nieuwsbegrip, Diataal, lokaal waar een leeslounge is gemaakt). 
- Verschil in startniveau van leerlingen (differentiatie). 

 
 Beleid en organisatie:  

1. Zie lezen als een basisvaardigheid voor de hele school.  
2. Richt je beleid op de Drieslag Taal (vaklessen Nederlands, andere vakken en hulplessen). Zie 

hulpblad 1 
3. Stel doelen die passen bij de school 
4. Investeer in faciliteiten (fijne leesomgeving) 
5. Organiseer een stok achter de deur (eventueel een APS cursus, na 2 maanden weer een 

terugkomdag en bekijken hoever gevorderd). 
 

 Implementatie:  
1. Werk met een werkgroep die deskundigheid opbouwt (verbonden aan de schoolleiding, die 

doelen stelt en deskundig is, expertgroep, die informatie laten delen met collega’s). 
2. Sluit aan bij de leesproblemen die docenten signaleren (waar lopen docenten zelf tegenaan? 

Waar lopen leerlingen tegenaan? 
3. Niet praten maar werken met collega’s 
4. Maak afspraken over leesdidactiek (zie hulpblad 2) 
5. Gebruik expertise van buiten 

 
 Draagvlak: *  

1. Zorg dat de visie op lezen gedeeld wordt. Willen: wat wil je bereiken? Kunnen: wat kun je van 
de leerlingen vragen? / Hoe pas ik de leesdidactiek in mijn lessen toe? Weten: 
referentiekaders.  

2. Sluit aan bij de leesproblemen die docenten signaleren 
3. Zorg voor een goede PR 

 
 Professionalisering:  

1. Werk aan willen, weten en kunnen 
2. Ontwikkel materialen en zorg dat iedereen ermee kan werken 
3. Zorg voor continuïteit en onderhoud (reflecteren, voortgang)  

Zie hulpblad 3 de gele posters (richtlijnen voor docenten van andere vakken over 
verschillende aspecten mbt taal: hoe je een samenvatting moet maken, hoe je een werkstuk 
moet maken, hoe je een mondelinge presentatie beoordeelt, hoe je een tekst leest).  

 
 Zichtbaarheid in de school:  

1. Alle ontwikkelde producten inzetten als goede voorbeelden 
2. Vertrouw niet blind op stappenplannen (niet alleen aan de muur hangen) 
3. Maak duidelijk wat je doet en wat er bereikt wordt (verslagleggen aan teamleider) 
4. Meten is weten (Diataal, CITO). Zie hulpblad 4: activiteitenplan format en ingevulde versie. 

 
 
 

http://www.beleidtaalenrekenenvo.nl/
http://www.taalgerichtvakonderwijs.nl/
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Draagvlak creëren:  
- Werkgroep taalbeleid opstarten  
- Team werkbijeenkomst: neem allemaal je methodeboek mee (aanleveren van teksten uit 

eigen leergebied). Wat moeten de leerlingen kunnen? Docenten van andere vakken gaan dit 
proberen te maken. Je wisselt de methodes uit, dan wordt duidelijk waar leerlingen tegenaan 
lopen. Dit is dus niet alleen bij het vak Nederlands het geval.  

- Team werkbijeenkomst: tekst 2F/3F (examenteksten) uitdelen, allen deze tekst lezen en 
vragen beantwoorden (eind Havo). Als collega’s slecht scoren (of het gevoel hebben deze 
tekst erg moeilijk te vinden), heb je deze collega’s eerder mee. Zij zullen eerder het belang 
inzien om hieraan te werken, aangezien ze zelf zien waar de leerlingen tegenaan lopen. 

- Team intervisie: Docenten bij elkaar laten kijken in de les en anonieme tips aan werkgroep 
taalbeleid doorgeven). Met nagesprek en feedback. De werkgroep taalbeleid kan tot de 
conclusie komen dat veel docenten behoefte hebben aan het bijscholen op taal 
(werkwoordspelling, leesdidactiek).  

- Coaching on the job: opgeleide mensen andere collega’s laten coachen (professionele 
ontwikkeling). 

- Vragenlijst onder docenten en onder leerlingen laten gaan met betrekking tot leesvaardigheid. 
Waar lopen docenten/leerlingen tegenaan? 

- PR: Atlas Magazine: het onderzoek publiceren 
- APS: taalbeleid kost geld! Cursus voor alle docenten 
- Visie op lezen: een brede visie op taal. Dat wil zeggen: docenten die vinden dat de leerlingen 

alleen beter leren spellen door meer te lezen, hebben een smalle visie op taal. Leerlingen 
moeten met diverse teksten in aanraking komen. Ook studievaardigheid hoort hierbij. 

- Susanne Mol (2010): studies over lezen (Lezen loont een leven lang / To read or not to read).  
 
Stappen:  
1. Bewustwording van belang leesvaardigheid bij alle vakken. 
2. Delen van visie (het hier allemaal mee eens zijn) 
3. Oefenen van werkvormen in lessen door andere docenten (ontworpen lessen) 
4. Reflecteren op deze nieuwe werkvorm. 

 


