
Een leerling die met begrip hardop een 
tekst leest, leest met hoorbaar begrip, met 

expressie. Expressie is veel meer dan intona-
tie alleen, meer dan ‘stemmetjes lezen’ zoals 
dat vaak wordt genoemd. Met expressie le-
zen betekent dat de leerling leest met de 
‘hapjes lucht’ op de juiste plaats, de (on)zicht-
bare interpunctie wordt verklankt, er wordt in 
betekenisvolle woordgroepen gelezen, intona-
tie wordt toegepast gelezen en de klemtoon 
wordt op de juiste plaatsen gelegd. Kortom: 
‘lezen zoals je praat’. 
In de didactiek van het leesonderwijs ontbre-
ken op dit terrein te vaak gerichte interven-
ties. Bovendien wordt in de monitoring van 
de leesontwikkeling niet vastgelegd hóé leer-
lingen de tekst verklanken. De actuele lees-
toetsen meten geïsoleerde deelvaardigheden 
en als het om expressie gaat, zijn ze ook niet 
volledig. Welke verwarrende boodschap over 
goed lezen ontvangen de leerlingen?

Expressie en leesbegrip benadrukken
Vloeiend lezen is ‘… reading at an appropri-
ate rate in meaningful phrases, with prosody 
and comprehension’ (Rasinski & Hamman, 
2010, p. 26). Ook Samuels (2007) bena-
drukt de noodzaak van de gelijktijdigheid 
van decoderen en begrijpend lezen. Dit im-
pliceert de noodzaak van een synergetische 
benadering, waar de verschillende aspecten 
van vloeiend lezen – tempo, correctheid, ex-

pressie en begrip – elkaar wederzijds posi-
tief beïnvloeden. De mate waarin leerlingen 
vloeiend lezen, weerspiegelt hun vermogen 
om tijdens het lezen tegelijkertijd ook beteke-
nis te kunnen verlenen aan de tekst. Dit arti-
kel is een pleidooi om in het leesonderwijs 
expressie en leesbegrip te benadrukken en 
ze de plaats te geven die ze horen te heb-
ben: het toepassen van een integrale didacti-
sche aanpak van de vier dimensies van 
vloeiend lezen.

Expressie wordt niet zichtbaar
Scholen maken de progressie van hun leerlin-
gen in het kader van opbrengstgericht werken 
zichtbaar in kwantitatieve termen. Planmatig 
worden op basis van de data de (opvallende) 
leerlingen gesignaleerd; wordt het onderwijs 
geanalyseerd, het aanbod bijgesteld en wor-
den passende interventies ingepland om pres-
tatie discrepanties te overbruggen. Het vast-
leggen en visualiseren maken veranderingen 
in de resultaten inzichtelijk en bespreekbaar. 
Een uitermate belangrijk cyclisch proces van 
plannen, handelen, evalueren en bijstellen.
Hoewel we weten dat behalve tempo en cor-
rectheid ook expressie bepalend is voor het 
leesbegrip, wordt dit in de statistische resulta-
ten niet zichtbaar gemaakt. De integrale bena-
dering van leesbegrip vinden we niet terug in 
het leesonderwijs en ook niet in de monitoring 
ervan. Expressie en leesbegrip leggen het af 
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Beter begrip door 
vloeiend lezen
Er is in ons leesonderwijs iets heel vreemds aan de hand. Leerlingen 
leren tekst lezen (decoderen) en ze krijgen feedback op snelheid en 
correctheid. Hun leesprestaties worden hier ook op beoordeeld. Dat 
is de praktische situatie op veel scholen. Maar lezen is meer dan het 
snel en correct opzeggen van woorden.

Leesonderwijs
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veau de geoefende instructieaspecten voor-
komen. Wie veel in klassen komt, constateert 
echter dat binnen de huidige didactische be-
nadering van het herhaald lezen snelheid en 
correctheid zó veel nadruk krijgen, dat er 
een scheiding ontstaat van waar het werke-
lijk om gaat: leesbegrip. 

Instructie vloeiend lezen
Een goede leesinstructie over aan te leren 
lees aspecten kenmerkt zich door de focus op 
het geautomatiseerd leren verklanken. Veel 
leesproblematiek is te herleiden tot problemen 
in het automatiseren. Vlot en correct lezen 
zijn van groot belang. Als er te langzaam en 
te slordig wordt gelezen, weten leerlingen 
aan het einde van een alinea niet meer wat 
het onderwerp was bij de start van die ali-
nea. Dat komt het leesbegrip ook niet ten 
goede. Het meten van het geautomatiseerd 
kunnen verklanken van tekst wordt gehand-
haafd, maar moet aangevuld worden met de 
monitoring van de toepassing van expressie 
en leesstrategieën. De stopwatch ligt dus 
naast de observatie aantekeningen.
Duidelijk is dat de instructie in vloeiend lezen 
en de monitoring van het vloeiend lezen, toe 
zijn aan herziening en aanvulling. Er zijn zo 

tegen de kwantitatieve maatvoering van de 
tijd- en foutenmeting. Ten aanzien van de toet-
sing van het lezen is het van belang dat we 
het hele concept van het vloeiend lezen mee-
nemen, dus ook expressie en leesbegrip. 
Helaas heeft de gemiddelde lezer met een 
redelijk vlotte leesontwikkeling aan het ein-
de van groep 5 dankzij de methodeonaf-
hankelijke toetsmomenten al ten minste 
twaalfmaal het signaal gekregen dat lezen 
vooral gaat om het snel en foutloos opzeg-
gen van tekst. Dit ‘monotone racelezen’ is 
het onbedoelde effect van het meten-om-te-
weten en dat terwijl niemand zal bevesti-
gen dat dit dé doelstelling van het leeson-
derwijs moet zijn. We streven juist naar 
gemotiveerde en geïnteresseerde lezers, 
die de inhoud van de tekst die ze lezen 
begrijpen om zo hun kennis over de we-
reld te kunnen uitbreiden.

Is het lezen een wedstrijd?
Op basis van het risico van toetsslijtage is 
van de DMT (1995) in 2009 de normering 
verhoogd en met een veranderde toetscon-
structie zijn ook de teksten en de normeringen 
van de AVI (1994) bijgesteld. De impact van 
deze bijstellingen was groot, niet alleen in 
praktische zin. Het belang van tempo en cor-
rectheid werd er nogmaals mee bevestigd. 
Maar correct en snel lezen op woord- en 
tekstniveau, betekent niet dat een leerling een 
goede lezer is. ’Hij leest vlot, maar je kunt zo 
goed horen dat hij er niets van begrijpt,’ hoor 
ik leerkrachten vaak zuchten bij een leerling-
bespreking.
Wat de praktijk van het leesonderwijs betreft 
lijkt het lezen te veel een wedstrijd te zijn ge-
worden: wie snel en foutloos leest, leest 
goed. Dat heeft de toegepaste didactiek ook 
mede veroorzaakt. Het herhaald lezen heeft 
zijn intrede gedaan als een belangrijke inter-
ventie om het geautomatiseerd decoderen te 
ondersteunen. De laatste generatie methodes 
voor technisch lezen passen dit in ruime 
mate toe in de gehanteerde didactiek. Het 
proces van het herhaald lezen kan voor leer-
lingen heel motiverend zijn en leiden tot 
daadwerkelijk vlotter lezen van andere tek-
sten, waarin op vergelijkbaar instructieni-
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veel mogelijkheden om vloeiend lezen prak-
tisch in te vullen. In dit artikel geven we twee 
suggesties.

Vloeiend lezen monitoren
Tijdens het methodeonafhankelijke toets-
moment leest de leerling naast de reguliere 
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Naam: Datum: Tekst: Niveau:

Hoe snel lees ik?
•   Ik lees niet te snel en niet te langzaam. Ik kan 

____ woorden in één minuut lezen en dat is           
op/boven het niveau.

•   Ik haper soms en af en toe herhaal ik een 
woord. Ik kan ____ woorden in één minuut le-
zen en dat is op/net onder het niveau.

•   Ik haper en ik herhaal vaak. Ik kan ____ woorden 
in één minuut lezen en dat is onder het niveau.

Ik ga proberen om:

Is het leuk om naar mij te luisteren?
•   Ik kan zo voorlezen dat ik lees zoals ik praat. Als ik 

voorlees valt niemand in slaap!
•   Ik kan stukjes van een tekst wel op toon lezen. Ik 

lees de meeste punten en komma’s wel, maar niet 
altijd. Het lukt niet altijd om een zinstukje in één 
keer te lezen

•   Ik lees woordje voor woordje. Mijn toon is nog vlak. 
Stoppen bij de punten vergeet ik.

Ik ga proberen om:

Lees ik veel fouten?
•   99%-100%; ik maak een of twee fouten in las-

tige leesmoeilijkheden. Ik kan zelfstandig de 
tekst goed lezen.

•   95%-98%; ik maak een paar fouten en de mees-
te heb ik wel verbeterd, vooral de kleine foutjes. 
Ik heb hierbij toch nog wel wat hulp nodig.

•   94% en minder; sommige woorden raad ik en ik 
denk ook dat het soms een beetje raar klinkt. Ja, 
ik heb wel echt hulp nodig.

Ik ga proberen om:

Begrijp ik wat ik lees?
•   Ik snap het helemaal! Ik zou alle vragen over de 

tekst kunnen beantwoorden!
•   Ik snap het wel een beetje waar de tekst vooral over 

gaat. Ik denk dat ik niet alles meer weet. Ik denk niet 
dat ik alle vragen kan beantwoorden over deze tekst.

•   Ik heb de tekst gewoon gelezen en niet goed over 
het onderwerp nagedacht. Ik denk niet dat ik iets 
geleerd heb van de tekst.

Ik ga proberen om:

Ik kan lezen zoals ik praat

Fotografie Hanneke Verkleij

Begrijpen 

leerlingen nog wel 

wat ze lezen?

Interventie Activiteit
Monitoring 
van het 
vloeiend  
lezen

Integratie van 
vloeiend lezen in 
de toetssituatie 
met behulp van 
het instrument: ‘Ik 
kan lezen zoals 
ik praat’ (zie pa-
gina 8)

Instructie 
vloeiend  
lezen

Korte instructie 
interventie over 
twee dagen ver-
spreid: ‘Brokjes 
lezen met begrip’ 
(zie pagina 9)

Mogelijkheden om vloeiend lezen
en monitoring praktisch in te vullen
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gen leren te lezen met toepassing van beteke-
nisvolle frasering. Kracht van deze suggestie is 
de leerkracht die als model voordoet welke 
vaardigheden worden nagestreefd. De leerling 
krijgt de mogelijkheid om begeleid te kunnen 
oefenen en toepassen. 
Je hebt nodig: een korte tekst op beheersings-
niveau van honderd tot vierhonderd woorden 
die de leerlingen al gelezen hebben of die ze 
binnenkort gaan lezen. Kies een tekst uit die 
met expressie gelezen kan worden. Voorbeel-
den van gemarkeerde tekstfragmenten kun je 
vinden op: www.jsw-online.nl

Veel meer aandacht
Vloeiend lezen moet in het kader van begrij-
pend lezen veel meer aandacht krijgen. Vloei-
end lezen is zo veel meer dan het lezen van 
stemmetjes. Door expressie toe te passen tij-
dens het lezen, wordt het leesbegrip onder-
steund. Dat is het uiteindelijke doel van de 
toepassing van vloeiend lezen. ●

toetsen (bijvoorbeeld AVI en DMT) ook zon-
der tijdsdruk een korte tekst. 
Wanneer een leerling zonder tijdsdruk een 
tekst leest op beheersingsniveau, zijn er opval-
lende observaties mogelijk:
•   Op welke wijze wordt de tekst verklankt? 
•   Welke strategieën worden er ingezet? 
•   Leest de leerling met meer expressie als de 

tijdsdruk er niet is? 
•   Is de leerling in staat om de essentie van de 

tekst na te vertellen? 

Het is zo essentieel om met de leerlingen de 
leessituatie te evalueren en hen te informeren 
over de sterke en minder sterke aspecten. Een 
kindvriendelijk observatieformulier maakt in-
zichtelijk welke aspecten ondersteuning nodig 
hebben en op welke dimensies goede ontwik-
kelingen hoorbaar zijn. Een voorbeeld hier-
van zie je hiernaast op pagina 8. In een der-
gelijke situatie wordt de overaccentuering van 
tempo en fouten als indicatoren van leesvaar-
digheid ontkracht door de kwalitatieve bena-
dering van expressie en begrip. Het is zo veel 
waardevoller de toetssituatie in een leercul-
tuur te brengen dan de suggestie te wekken 
dat de toets een ‘afrekeninstrument’ is.

Praktische uitwerking
Onderstaande praktische uitwerking is ontleend 
aan Rasinski, Yildirim & Nageldinger (2011). 
Om leerlingen te helpen tekst gefraseerd te kun-
nen lezen (‘Brokjes lezen met begrip’), ga je 
de, normaal gesproken onzichtbare, betekenis-
volle woordgroepen visualiseren. Deze sugges-
tie bestrijkt twee korte lessen van tien tot vijftien 
minuten op twee dagen. Doelstelling: leerlin-
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LITErA 
Tuur!

Dag 1    10 à 15 minuten Dag 2    10 à 15 minuten

Vooraf: markeer in de tekst of het tekstfragment de plaatsen waar 
naar jouw idee de (on)zichtbare interpunctie bewust gemaakt moet 
worden. De korte pauzes markeer je met een / en de langere pau-
zes en de interpuncties tussen twee zinnen, met twee //. Maak 
voor de leerlingen kopieën van de gemarkeerde tekst.

Vooraf: maak voldoende kopieën voor de leerlingen van de tekst 
van dag 1, maar nu zonder de markeringen.

Vertel de leerlingen de doelstelling van deze oefening. Lees de tekst 
voor en benadruk de expressie in relatie tot de tekstinhoud. Leg de 
leerlingen uit hoe je de expressie hanteert om tot tekstbegrip te ko-
men.

Licht de doelstelling van vandaag toe. Lees de tekst voor en bena-
druk de expressie in relatie tot de tekstinhoud. Leg de leerlingen uit 
hoe je de expressie hanteert om tot tekstbegrip te komen. Ga na of 
de leerlingen op basis van dag 1 nog weten waarom je de tekst op 
deze manier verklankt.

Lees de tekst samen hardop, met toepassing van de expressie. Lees de tekst samen hardop, met toepassing van de expressie.

Laat individueel of in duo’s oefenen. Laat individueel of in duo’s oefenen.

Laat de tekst individueel of in duo’s hardop voorlezen als een ‘voor-
dracht’.

Laat de tekst individueel of in duo’s hardop voorlezen als een ‘voor-
dracht’.

Geef positieve en inhoudelijke feedback. Geef positieve en inhoudelijke feedback. Je koppelt terug naar de 
doelstelling van deze interventie.

Brokjes lezen met begrip

06_09_Mortel_JSW_april_2012.indd   9 29-03-2012   13:35:29


