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groepsplannen en andere bruikbare 
formats en overzichten. 

In dit handboek vindt u, kortom:

n alles wat u moet weten over technisch, 
vloeiend lezen
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Voorwoord en leeswijzer

CPS ondersteunt al jaren - en nog steeds, veel scholen bij het optimaliseren van het 

leesonderwijs. 

Een vloeiende leesvaardigheid is een cruciale basis voor de leerlingen voor de ontwikkeling 

van het lezen met begrip: een tekst wordt niet begrepen als die te langzaam, met te veel 

fouten of zonder enige expressie wordt gelezen. 

Over begrijpend luisteren en begrijpend lezen zijn er in de afgelopen jaren bij CPS veel 

publicaties, artikelen en e-books verschenen. 

Een recente publicatie omtrent de didactiek en de instructie van het technisch leren lezen in 

een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 is nog niet voorhanden. Daarom 

hebben wij relevante wetenschappelijke inzichten en alle praktische kennis die jarenlang is 

opgedaan rondom de ontwikkeling van de technische leesvaardigheid, gebundeld en 

uitgeven in een ‘handboek technisch lezen’. 

We baseren ons werk uiteraard op het huidige kader van de referentieniveaus en we gaan 

uit van de doelstellingen van de SLO als bron voor het werken aan de geletterdheid in de 

onderbouw.

Methoden	bieden	doorgaans	volop	handreikingen	over	de	inhouden	en	minder	specifieke	

didactische aanwijzingen. De beschrijving van de effectieve instructie, de leerkracht- 

vaardigheden en de juiste didactiek, gebaseerd op leesbeleving en leesmotivatie zijn 

daarom voor ons van groot belang geweest bij de ontwikkeling van deze publicatie. 

De methodische inhouden hebben we integraal beschreven waar dat illustratief is voor u  

als lezer.

Het is belangrijk dat leerlingen vlot leren lezen, dat wil zeggen dat zij correct en in een 

redelijk tempo, een tekst kunnen decoderen. Daarnaast is het minstens zo belangrijk  

dat leerlingen de tekst met expressie kunnen lezen. De vaardigheid om een tekst met  

expressie te kunnen lezen, vormt de brug tussen het decoderen (vlot en correct) enerzijds 

en het betekenis verlenen, het begrijpend lezen anderzijds. Vloeiend lezen is de  

vaardigheid om een tekst vlot, correct én met expressie te kunnen lezen. 

Deze publicatie gaat over de vloeiende leesvaardigheid; de wijze waarop leerlingen zich 

ontwikkelen tot vloeiende, geïnteresseerde lezers, die kunnen lezen om te leren. 

Wij beschouwen het vloeiend lezen (vlot, correct en met expressie) als een niveau van de 

leesvaardigheid; de cruciale basis wordt ermee gelegd om te kunnen komen tot lezen om 

te leren. In het eerste hoofdstuk lichten we de verschillende niveaus van leesvaardigheid 

verder toe.

Het tweede hoofdstuk beschrijft de zes elementen van effectief leesonderwijs.  

We beschrijven methode overstijgend, die aspecten van het (lees-)onderwijs die belangrijk 

bijdragen aan het optimaliseren van de leerlingresultaten. We vinden dit hoofdstuk zelf van 

groot belang, omdat we zo vaak tegen de misvatting aanlopen, dat met de aanschaf van 

een methode, de leerlingresultaten zullen verbeteren. Maar om leerlingen gemotiveerder  

en beter te laten lezen, is meer nodig dan het verbeteren van het methodische aanbod.
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Hoofdstuk 3	gaat	specifiek	in	op	het	technisch	leesonderwijs	binnen	het	speciaal	basis- 

onderwijs. We hebben dit hoofdstuk opgenomen omdat onze ervaring leert dat leraren in 

het sbo nog meer rekening moeten houden met verschillen tussen leerlingen en daarom 

dikwijls anders moeten afstemmen op leerbehoeften en zij met een andere planning van 

doelen te maken hebben. De vakdidactiek van de inhoudelijke hoofdstukken per doelgroep, 

is voor de collega’s die werkzaam zijn in het sbo, van net zo’n groot belang.

Deze hoofdstukken, de hoofdstukken 4 tot en met 7,	richten	zich	specifiek	op	de	 

verschillende doelgroepen: de ontluikende en beginnende geletterdheid in de groepen 1 en 

2, het aanvankelijk lezen in groep 3, het voortgezet lezen in de groepen 4 en 5 en het 

onderhouden van de vloeiende leesvaardigheid in de bovenbouw, in de groepen 6, 7 en 8. 

We beschrijven op welke wijze leraren om kunnen gaan met de verschillen tussen  

leerlingen: welke activiteiten geschikt zijn voor de plusgroep en welke extra instructie- 

activiteiten noodzakelijk zijn voor de zorggroep. 

De activiteiten voor de doelgroep leerlingen met dyslexie hebben we niet beschreven.  

Deze	instructies	kenmerken	zich	door	een	verregaande	afstemming	op	specifieke	 

leerbehoeften	van	enkele	leerlingen;	specifieke	vakliteratuur	en	websites	bieden	veel	 

meer gespecialiseerde informatie dan wij in dit basis handboek kunnen aanreiken.

De relatie met woordenschatonderwijs hebben we beschreven waar we dit van toepassing 

vinden. We nemen hierover een duidelijk standpunt in: leerlingen moeten begrijpen wat er 

gelezen wordt, ook als het gaat om het decoderen. Een korte uitleg van een cruciaal begrip 

waarvan de leerlingen de betekenis ontgaat, is uiteraard van belang. De kansen moeten 

benut worden daar waar de gelegenheid zich voordoet om relaties te leggen met wat 

eerder aan de orde is geweest. Echter: tijdens leeslessen is de tijd voor de leesinstructie 

van groot belang en instructietijd mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan uitgebreid 

woordenschatonderwijs. 

Hoofdstuk 8 beschrijft heel expliciet in de doorgaande lijn welke leraarvaardigheden er 

nodig zijn om tot goede leerlingresultaten te komen. Binnen het schoolteam zijn afspraken 

noodzakelijk omtrent doelen, tijdsinvestering, het aanbod en de instructie, de organisatie 

en de inrichting van de differentiatie en de monitoring en de vormgeving daarvan. 

Hoofdstuk 9 biedt u een tekst die u kunt gebruiken om het leesonderwijs van uw school  

te beschrijven in uw leesbeleidsplan. Dit hoofdstuk biedt u verder tal van tools (checklisten, 

kijkwijzers,	reflectiemogelijkheden)	waarmee	het	volgen	en	het	monitoren	van	het	 

leesonderwijs makkelijk en mogelijk wordt gemaakt en waarmee u dus de kwaliteit van het 

leesonderwijs op uw school kunt borgen. 

De bijlagen die achterin het boek staan, zijn ook op de website van CPS via de link  

www.cps.nl/bijlagenhandboektechnischlezen te downloaden. Verwijzingen naar de bijlagen 

in de hoofdstukken herkent u aan dit icoontje: 

 

We hopen dat deze publicatie bijdraagt aan een belangrijk onderwijsresultaat: leerlingen 

die willen lezen. 
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Veel CPS-collega’s taal-lezen hebben in de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de 

inhoudelijke onderbouwing van deze publicatie. We danken in het bijzonder Els Loman.  

Zij heeft in vele leestrajecten een belangrijke sturende en inhoudelijke bijdrage geleverd. 

Ook dank aan Hetty Deelstra (uitgever) en aan Elleke van den Burg-Poortvliet (redacteur) 

voor hun medewerking aan de totstandkoming van het handboek. 

Karin van de Mortel en Aafke Bouwman

september 2015
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Voor groep 
1 t/m 8, 
ook sboHet doel van het leesonderwijs op de 

basisschool is: lezen om te leren. Daarvoor 
is het cruciaal dat leerlingen goed technisch, 
dat wil zeggen: goed vloeiend, kunnen 
lezen. Maar hoe ziet goed onderwijs in 
technisch lezen in een doorgaande lijn 
eruit? Wat vraagt dit van de leraar?
 
Dit handboek geeft een compleet en actueel 
overzicht van wat er nodig is om het 
onderwijs in technisch lezen optimaal vorm 
te geven. Het is een rijke en onmisbare 
aanvulling op dat wat in de methodes staat  
over effectief leesonderwijs. De meest 
recente inzichten over thema’s als 
instructie, differentiatie (voor zowel de 
zwakke als de sterke lezer), het aanbod en 
het monitoren van de leesontwikkeling 
komen aan de orde.

De auteurs beschrijven uitgebreid en  
praktisch welke inhoudelijke en didactische 
accenten leraren leggen tijdens het 
voorbereidend lezen in groep 1 en 2,  
het aanvankelijk lezen in groep 3, het 
voort gezet lezen in groep 4 en 5 en het  
onderhouden van de technische lees-
vaardigheid in groep 6, 7 en 8. In de 25 
bijlagen zijn praktische instrumenten
te vinden, zoals observatielijsten, voorbeeld 
groepsplannen en andere bruikbare 
formats en overzichten. 

In dit handboek vindt u, kortom:

n alles wat u moet weten over technisch, 
vloeiend lezen

n een aanpak die wetenschappelijk en 
praktisch bewezen heeft te werken.

Dit boek is relevant voor leraren, intern 
begeleiders en schoolleiders in het  
regulier en het speciaal basisonderwijs. 

Aafke Bouwman is specialist ‘jonge kind’.  
Ze houdt zich binnen CPS bezig met het  
aansturen en uitvoeren van veranderings-
processen rondom taal en rekenen op  
basis scholen, met specifieke aandacht voor 
het jonge kind. Ze is auteur van verschillende 
publicaties en artikelen en werkte jaren- 
lang als schoolleider in (vernieuwings)-
basisscholen.

Karin van de Mortel is specialist op het 
gebied van taal- en leesonderwijs. Ze is 
bij CPS projectleider, trainer en adviseur 
in het (speciaal) basisonderwijs. Ze houdt 
zich bezig met het aansturen en uitvoeren 
van veranderingsprocessen rondom taal 
en lezen. Ze is auteur van verschillende 
publicaties en artikelen over taal en 
lezen. Voordat Karin bij CPS werkte, was 
ze leraar, leerlingbegeleider, algemeen 
schoolbegeleider en pabo-docente.
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