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Dit artikel verkent, vanuit het perspectief van de 
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L
ezen met begrip is de sleu-

tel tot schoolsucces. Scho-

len die hun onderwijs zo 

inrichten dat leerlingen als zelf-

standige lezers de basisschool 

verlaten, leveren een niet te on-

derschatten bijdrage. Niet alleen 

aan de persoonlijke ontwikkeling 

van kinderen maar ook aan de 

maatschappij en zelfs aan de eco-

nomische prestaties van ons land. 

Dit artikel verkent, vanuit het per-

spectief van de schoolleiding, wat 

op schoolniveau nodig is om le-

zen met begrip in de doorgaande 

lijn van groep 1 tot en met 8 

vorm en inhoud te geven. 

In de laatste jaren hebben veel 

scholen gewerkt aan het verbe-

teren van de prestaties van de 

leerlingen op het gebied van 

technisch lezen. Er is veel aan-

dacht voor de prestaties door 

duidelijke doelen te stellen en 

systematisch na te gaan of die 

doelen worden gehaald.1 Scho-

len analyseren toetsgegevens 

van leerlingen en gaan op basis 

daarvan na welk aanbod en wel-

ke didactische aanpak nodig 

zijn om de leerlingen zich ver-

der te laten ontwikkelen. In de 

praktijk werd duidelijk dat door 

maatregelen zoals een toename 

van de tijd op het rooster, het 

consequent toepassen van het 

directe instructiemodel en effec-

tieve instructie en differentiatie 

door leerkrachten, leerwinst bij 

leerlingen kon worden bereikt. 

Nu op veel scholen het technisch 

leesonderwijs goed vorm en in-

houd gekregen heeft, gaat de be-

langstelling uit naar begrijpend 

lezen. Steeds meer komen hierbij 

ook de goed presterende leerlin-

gen in beeld. In het Nederlandse 

basisonderwijs blijven de presta-

ties van de beste leerlingen ach-

ter in vergelijking met andere 

ontwikkelde landen.2 De grootste 

ruimte voor verbetering van de 

prestaties ligt bij de getalenteerde 

kinderen. Voor hen is een aan-

dachtspunt of scholen hen ge-

noeg te bieden hebben. Worden 

ze op hun niveau uitgedaagd en 

in de gelegenheid gesteld te le-

zen, te denken, praten en schrij-

ven over wat ze lezen en zich zo 

verder te ontwikkelen?

Wat kan de school doen om bete-

re resultaten te bereiken op het 

gebied van het lezen met begrip, 

zowel voor de zwakke lezers als 

voor de getalenteerde leerlingen? 

Daarover gaat dit artikel. 

Begrijpend lezen is denken
Begrijpend lezen is het vermogen 

geschreven teksten te begrijpen, 

te lezen met begrip.3 Bij teksten 

denken we in dit digitale tijdperk 

niet alleen teksten op papier 

maar ook teksten die we lezen 

met behulp van digitale media, 

waaronder multimediale teksten 

waarin tekst gecombineerd wordt 

met beeld en geluid.

Begrijpend lezen is een denk-

proces. Het begrijpen van tek-

sten is een integraal proces, het 

vraagt niet alleen het (tech-

nisch) lezen, maar ook het den-

ken over wat je leest en het leg-

gen van relaties tussen wat je 

leest en wat je al weet. De lezer 

voegt nieuwe informatie toe aan 

zijn bestaande kennis en leert 

daardoor. De leerkracht onder-

steunt dit door denkvragen te 

formuleren en verwerkingsop-

drachten aan te bieden die leer-

lingen stimuleren de tekst gron-

dig te verwerken en te 

begrijpen. Het proces van leren 

door te lezen wordt versterkt 

door interactie met andere le-

zers. Samen denken, praten en 

schrijven over wat je leest 

draagt bij aan het beter begrij-

pen. 

Wat zien we concreet: wat doet de 
 leerkracht?
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Sturingsstrategieën:

Leesstrategieën:
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Twee pijlers van het lezen met 
begrip
Lezen met begrip steunt op twee 

pijlers:

-

nitie).
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-

Strategieën
-
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Kennis en woordenschat
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Een brede kijk op het leren le-
zen met begrip
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begrijpen.

-

De doorgaande lijn
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-

-Bron: Förrer & Van de Mortel (2010)
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ren gebruiken van strategieën. 

Tekstkeuze
Zorgvuldige keuze van teksten is 
belangrijk in alle groepen. Het 

aantal teksten dat we op school 

kunnen lezen is beperkt. Als we 

ervoor kiezen een tekst te lezen, 

laten we dan teksten kiezen die 

leerlingen iets brengen. Het gaat 

er niet om dat een tekst geschikt 

is om een bepaalde leesstrategie 

te oefenen. Het gaat om de in-

houd van de tekst. Kinderen 

moeten zich kunnen ontwikkelen 

naar aanleiding van een tekst. 

Dit hoeft niet altijd te gaan om 

feitelijke kennis, het kan ook 

gaan om het leren begrijpen van 

menselijk gedrag en emoties. 

Leerlingen ontwikkelen leesbe-

grip wanneer ze authentieke tek-

sten lezen. Authentieke teksten 

zijn ‘echte’ teksten die voorko-

men in het gewone leven en die 

betekenisvol zijn voor leerlingen, 

zoals kindertijdschriften, brieven, 

folders, het blad van de voetbal-

club, enzovoort. Het gaat dus om 

verschillende soorten teksten, zo-

wel fictie als non-fictie. In deze 

tijd hebben we naast teksten op 

papier ook te maken met multi-

mediale teksten. Veel teksten le-

zen we digitaal, via computer

Actief leren
Werken aan kennisverwerving en 

woordenschatuitbreiding is geen 

kwestie van ‘feiten in het hoofd 

van de leerlingen gieten’ en leer-

lingen vertellen wat ze moeten 

weten. Kennis opbouwen is een 

actieve bezigheid en vereist een 

actieve manier van lesgeven. In-

teractie, het met elkaar overleg-

gen en praten, speelt daarbij een 

belangrijke rol. Coöperatieve 

werkvormen bieden veel moge-

lijkheden om ervoor te zorgen 

dat alle leerlingen meedoen en 

betrokken zijn.

De rol van de leerkracht
In traditionele begrijpend leesles-

sen speelt de leerkracht veelal 

geen centrale rol. Zelfstandig le-

zen en verwerken vormen de 

hoofdmoot van de les. Deze 

werkwijze is achterhaald. Bij het 

lezen en begrijpen speelt de leer-

kracht een belangrijke rol. Dat 

begint al bij de keuze van tek-

sten. De leerkracht bepaalt of 

teksten de moeite waard zijn en 

of er aan de hand van de teksten 

voldoende te ervaren en te leren 

is. Tijdens het lezen is de leer-

kracht degene die hardop den-

kend voordoet hoe je een tekst 

begrijpt. Vervolgens zet de leer-

kracht de leerlingen aan het den-

ken over de inhoud van de tekst 

door het stellen van vragen en 

het geven van aanwijzingen en 

suggesties. De leerkracht kiest 

bovendien voor een betekenisvol-

le en functionele verwerking, met 

ruimte voor praten en schrijven 

over het onderwerp van de 

tekst.7 De leerkracht volgt een 

lesmodel waarbij sprake is van 

een geleidelijke verschuiving van 

de rol van de leerkracht naar de 

rol van de leerlingen. Een gede-

tailleerde uitwerking van het les-

model is te vinden in de publica-

tie Lezen…denken…begrijpen! 

(hoofdstuk 4). In dit lesmodel is 

sprake van differentiatie. De 

zwakke begrijpende lezers lezen 

meer tijd onder begeleiding van 

de leerkracht. De goede lezers 

krijgen teksten en verwerkings-

opdrachten aangeboden die hen 

op niveau uitdagen. Alle leerlin-

gen worden uitgedaagd te den-

ken over wat ze lezen en krijgen 

gelegenheid hierover te praten en 

te schrijven.

Opbrengsten in beeld 
Scholen werken opbrengstge-

richt. Ze verzamelen gegevens 

van leerlingen om na te gaan of 

het onderwijs ertoe leidt dat de 

leerlingen de doelen halen en 

welke aanpassingen eventueel 

nodig zijn. Wanneer het gaat om 

het bepalen van de resultaten 

van leerlingen op het gebied van 

het lezen met begrip, lopen we 

aan tegen de grenzen van de be-

schikbare middelen op dit mo-

ment. Scholen beschikken over 

methodegebonden toetsen en 

over de methode-onafhankelijke 

toetsen. De Cito-toets voor begrij-

pend lezen wordt het meest ge-

bruikt. Bij het gebruik van toet-

sen is het van belang in het oog 

te houden wat de toets meet. De 

Cito-toets meet de denkvaardig-

heden van de leerlingen en geeft 

impliciet ook een indicatie van 

hun kennis van de wereld en 

woordenschat ten opzichte van 

de populatie waartoe ze behoren. 

De Cito-toets is geen diagnostisch 

instrument. In aanvulling op de 

toetsen zouden we eigenlijk een 

beeld willen krijgen van de wijze 

waarop de leerling in staat is zijn 

leesproces te sturen en verbin-

dingen te leggen met kennis en 

woordenschat. Dit kan door leer-

lingen te observeren en hun ver-

werkingsopdrachten te bekijken. 

Het voeren van een diagnostisch 

gesprek waarin de leerling hard-

op denkend leest en de leerkracht 

met de leerling praat over de in-

houd van de tekst kan een waar-

devolle aanvullende bron van in-

formatie zijn. Zie noot 3 

(paragraaf 6.3.4).

Lezen met begrip in het lees-
beleid van de school
Samenvattend kunnen we stellen 

dat zelfstandig lezen met begrip 

het einddoel is van het leeson-

derwijs op de basisschool. Begrij-

pend lezen is meer is dan een 

vak dat op het rooster staat vanaf 

groep 4. De ontwikkeling van het 

sturen van het leesproces met be-

hulp van strategieën en ontwik-

keling van kennis en woorden-

schat beginnen in groep 1 en 

lopen door tot en met groep 8. 

De schoolleiding is ervoor verant-

woordelijk dat het lezen met be-

grip stevig verankerd is in het 

leesbeleid. 

We besluiten het artikel met aan-

dachtspunten voor beleid gericht 

op leren lezen met begrip:

het lezen met begrip concreet 

geformuleerd, zowel op leer-

lingniveau, leerkrachtniveau als 

schoolniveau.
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