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Inhoud
Werk aan de winkel?

Een goed leesbegin

is het halve werk maar dan is er nog
werk aan de winkel …

dr. Astrid Geudens
Onderzoeker taal- en leesdidactiek lerarenopleiding
Thomas More Mechelen

1.

Denk na over een ‘leesvisie’

2.

Verhoog leestijd en stel hoge doelen voor iedereen

3.

Maak preventie als evidentie

4.

Blijf aandacht schenken aan dé bouwstenen van leesdidactiek:

5.

Werk aan automatiseren hand in hand met leesbegrip en leesbeleving

6.

Laat ze beter én liever lezen

alfabetische & woordspecifieke kennis

Open deur intrappen?

Klasse 03/12/2019

De juiste deur?

De Meyer, Janssens, Warlop, Van Keer, De
Wever, & Valcke, 2018

Van Landeghem, Dockx, Aesaert, Van
Damme & De Fraine, 2019

⟩ Resultaten PIRLS (2016), PISA (2019) en PIRLS repeat (2018)

Leesplezier, zeker, maar
in plaats van???

‘Project leesplezier’
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⟩ Waarop inzetten?

Minder dan helft van
basisscholen wordt
voorgelezen in alle klassen
(PIRLS repeat, 2018)

In 44 % basisscholen is er
te weinig effectieve leestijd
(PIRLS repeat, 2018)

Geen doordachte
leesdidactiek in 50% van de
scholen (PIRLS repeat, 2018)

De Meyer, Janssens, Warlop, Van Keer, De
Wever, & Valcke, 2019

Gemiddeld aantal lesuren
begrijpend lezen gedaald
146 > 84 (PIRLS, 2016)

Van Landeghem, Dockx, Aesaert, Van
Damme & De Fraine, 2018

⟩ Resultaten PIRLS (2016), PISA (2019) en PIRLS repeat (2018)

Jan Rijkers, voorzitter taalraad over lage
niveau van begrijpend lezen in PIRLS
2018:
“Uit PIRLS weten we dat veel minder tijd
gereserveerd wordt voor lezen dan 20 jaar
geleden. Er is vooral minder aandacht voor
technisch lezen, het vlot kunnen
verklanken van wat er staat. Vlot technisch
kunnen lezen is essentieel, maar het schiet
erbij in omdat scholen in Vlaanderen en
Nederland veel andere doelstellingen
moeten realiseren: EHBO, tanden poetsen,
beweging, drugpreventie, gezond leven,
met geld leren omgaan …”

Uit: Klasse (2019), https://www.klasse.be/191057/als-we-betere-lezers-willenkunnen-we-ze-niet-leren-tanden-poetsen

⟩ Belang van (technische) leesvaardigheid voor wil om te lezen

Teacher Tapp, 2020

Van Bergen et al., (2018)

⟩ Sterkste voorspellers latere leesvaardigheid

De juiste deur?
mondelinge
taalvaardigheden
accuraat en vlot lezen
woordenschat
verbaal begrip
kennis van de wereld

Castles, Rastle & Nation, 2018; Hjetland, Brinchmann, Scherer, MelbyLervåg, 2017, 2020; Mol, 2010; National Institute for Literacy, 2008;
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Wat maakt deze foto typerend
als het gaat om ons denken
over leesonderwijs?

⟩ Leren lezen in een rijke authentieke context

Zijn het dan allemaal
verschillende kamers?

• Technisch lezen &
spelling
• Leesbegrip
• Creatief en functioneel
schrijven

Mondelinge
taal

• Spreken en
luisteren
• Woordenschat
• Verhaaloriëntatie
en verhaalbegrip
• Taalbewustzijn en
fonologische
vaardigheden

Leesplezier en leesmotivatie

Lezen met techniek en begrip
en transfer

Schriftelijke
taal

⟩ Geen verschuiving maar meer aandacht voor alle componenten

Meer
leestijd!

Meer
lezen

Beter
lezen

Leesmotivatie
Veel lezen én
‘betrokken’ lezen

Basisschool Molenwiek Dalton

ExCEL, Leesstad Mechelen

Mol & Bus, 2011; Nielen & Bus, 2016; Nielen et al., 2018; De Naeghel, Van Keer, Van Steenkiste & Rosseel, 2012;
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‘Een nieuwe methode
die iedereen doet
lezen’

???????

⟩ Aandacht voor risicolezers

Niet anders maar méér van hetzelfde met extra stapsgewijze
herhaling en stapsgewijze instructie

Duolezen een krachtige
werkvorm

MEER
MEER
MEER

Geudens, Aerts, Van Kerckhove, Meersschaert & De Brauwer, 2014; Foorman & Torgeson, 2001; Slavin, Lake, Davis & Madden, 2011; Vernooy,
2012; Van den Broeck, 2016

Hulp van tutors

PIJLER 3:
Maak preventie als
evidentie
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⟩ Fit-voor-lezen.thomasmore.be

PIJLER 4:
Aandacht voor
bouwstenen van
leesdidactiek

⟩ Kwaliteitsvolle codes

Toegang tot
uitspraak

Visuele input:
spellingswijze

Toegang tot
betekenis

Marinkovic et al. 2003

kip

Dehaene, 2013; Ehri, 2014; Perfetti, 2007, Perfetti & Hart, 2002; Zie Van den Broeck
& Geudens, 2016

⟩ Aandacht voor articulatie versterkt klanktekenkoppeling

Koppelen
met de letter!

V

Boyer & Ehri, 2011; Ehri, 2014; zie ook Buntinx, Vandesande, Zink, Feryn, Taelman, & Van Severen, 2016
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⟩ Bouwstenen integreren in automatiseerlijn

⟩ Spelling en schrijven van bij de start

Stap
1

Nieuwe letter
alzijdig verkennen

w

“spelling requires close attention to
letter order and identity as well as to
word-specific spelling–sound
mapping”
James & Engelhardt, 2012
Shahar-Yames & Share, 2008; Quellette, 2010; Graham & Santangelo, 2014

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Nieuwe letter alzijdig
inoefenen en
automatiseren
(in wisselende
combinaties met
bekende letters
oefenen)

Bekende letters en
woordtypen blijvend
herhalen in zowel
woorden als zinnen
en zowel lezen als
spellen

Transfer versterken
door lezen van
nieuwe woorden
gemaakt uit
combinaties van
bekende woorddelen

Toepassen
geautomatiseerde
leesvaardigheid
door vloeiend lezen
teksten

Voorbeeld integratie bouwstenen in leesmethode Veilig leren lezen kim-versie, Zwijsen

⟩ Ook lezen op woordniveau

““Schaf het lezen op
woordniveau af. Het is
dodelijk voor de
leesmotivatie”

Functioneel maken van
lezen van woorden als
preteaching op lezen
van teksten

???????

Voorbeeldpagina Veilig en vlot, ‘Veilig leren lezen kim-versie’

⟩ Toepassen!

Toepassen

Bij toepassen niet
werken met nieuwe
letters of woordtypen

ExCEL, Leesstad Mechelen

van geautomatiseerde leesvaardigheid
door vloeiend lezen van teksten

PIJLER 5:
Automatiseren
hand in hand met
leesbegrip en beleving
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Begrijpend luisteren
gaat door lang na het
aanvankelijk lezen …
“Met begrijpend lezen
start je nog niet in het
eerste leerjaar”

???????

VOOR

‘Begrijpend lezen is
denken terwijl je leest’

TIJDENS

Cor Aarnoutse

NA

⟩ Effectieve componenten begrijpend lezen o.a.:
Aandacht voor belevend, expressief en
interactief voorlezen;
begrijpend luisteren
Betrokkenheid creëren, nieuwsgierig maken
Aanpakstrategieën modeleren in
authentieke, rijke contexten: voordoen,
samen bespreken en begeleid inoefenen,
samen verwerken, praten over tekst en
toepassen
Structureel werken aan woordenschat
(verbaal begrip) en kennis van de wereld
uitbreiden
Bus, 2005; McNamara, & Kendeou, 2011; Van Vreckem et al., 2010; Van den Broek
et al., 2011; Veenendaal, 2015; Gobyn et al., 2019;
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⟩ Leesbegrip en leesbeleving

⟩ Leesbegrip en leesbeleving

•

samenleestekst met verschillende
niveaus verhoogt de inhoudswaarde

VOOR

•
•

achtergrondkennis oproepen
vraag vooraf

TIJDENS

•
•
•

modelen hardop denken
aanspreken leesbeleving
koorlezen functioneel inzetten

TIJDENS

NA

Buiten de tekst

‘Tussen de
regels’

modelen hardop denken
aanspreken leesbeleving
koorlezen functioneel inzetten

•
•
•

antwoord bespreken op de vraag
eigen beleving bevragen
…

Gaat het om
controlevragen?

Binnen een tekst
Tussen zinnen

Wereldkennis

•
•
•

Tussen
paragrafen

Woordenschat en verbaal
begrip

Teksten en
hoofdstukken

Woorden

Zin

Binnen de zin

Een proces in je hoofd

ExCEL, Leesstad Mechelen
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⟩ Belang van herhaald en begeleid lezen blijft

De rol van vloeiend lezen wordt sterk onderschat

PIJLER 5:
En blijf lezen
begeleiden

“Door gebrek aan oefening stagneert
de ontwikkeling van leesvaardigheden
na groep 6 [vierde leerjaar] - en
daarmee het plezier in lezen.”
Nielen, 2016

⟩ Belang van begeleid herhaald lezen

Variatie inbouwen maar functioneel: bespreek samen vooraf
welke rol/expressie het beste past bij de tekst

Het grote opschepIied
Ik zing het HARDSTE!
Maar ook het zachtste.
Ik zing het hoogste,
Maar ook het laagste.
Ik zing laaaaaaaaaaaaaaang.
En kort.
Ik kan het beste..
Opscheppen!
Uit ‘Het grote opscheplied’
Mirjam Oldenhave

ExCEL, Leesstad Mechelen
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hop, hier is de dop!
pak een dop en lees dit maar.
het is een grap.
maak een vuist.
steek je duim op.
zet de dop op je duim.
zeg: de dop zit op mijn duim.
doe je vuist in je trui.
stop daar de dop in je vuist.
je mag de dop niet meer zien.
haal je vuist uit je trui.
je duim is leeg.
zeg: de dop zit in mijn trui.

dat is dus niet waar,
maar dat zeg je niet.
doe je vuist in je nek.
rol daar de dop uit je vuist.
zet hem op je duim.
haal je vuist uit je nek.
laat de dop zien.
zeg: hop! hier is de dop!
snap je de grap?
lees hem dan nog eens.
en doe wat er staat.
…

Voorbeeld functionele teksten uit ‘Ik lees, ik doe’, Abimo

⟩ Vrij lezen geïntegreerd in aanbod

Dagelijks …
1. specifiek doel van leerkracht bepaalt
leerlijn
doel en verloop
2. extra tijd
risicolezers

3. ‘begeleid’
vrij lezen

voor iedereen met a.d.h.v.
convergente
basismethode
differentiatie
leerkracht voorziet
een kleine groep
a.d.h.v.
of gebruikt extra tijd
basismethode
en begeleidt
en/of additioneel
materiaal
leerkracht coacht
kleine groepjes, in voorziet
duo of individueel leesmateriaal op
maat waaruit kind
kiest

+ Inbedden in een krachtig
overkoepelend taal-leesbeleid

PIJLER 7:
Beter én liever lezen

⟩ Beter én liever lezen

Werkzame elementen:
•
•
•
•
•
•

Vrij lezen inplannen en begeleiden
Duidelijke doelen stellen
Aanspreken redenen om te lezen
Geef kinderen eigenaarschap!
Sociale interactie (met coöperatieve werkvormen)
Zorg voor variatie

plaatselijke bieb, samenwerking
www.landvanlezen.nl
www.pluizuit.be
www.leesplein.nl
Maar ook: docAtlas, www.studiosesam.be

Krashen, 2011; Nielen & Bus, 2016; Randi et al., 2010; Saldana & Frith, 2007; Van Keer & Rogiers, 2016;
Van Steensel, van der Sande & Arends, 2017; Van Steelandt, 2018, 2019
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Niet alleen de vertalingen
vanuit onze culturele
achtergrond!

‘De aard van het kind is
niet het klein zijn, maar
het groot worden’
Paul Biegel

Samengevat: adviezen voor goed leesonderwijs

http://www.letterenfonds.nl/images/2019
-06/lees-een-oproep-tot-eenleesoffensief.pdf

https://www.vlor.be/publicaties/praktijkge
richt-onderzoek/sleutels-voor-effectiefbegrijpend-lezen

http://taalunieversum.org/publicaties/effec
tief-onderwijs-begrijpend-lezen

•

Werk aan een leescultuur als onderdeel van een krachtig taal-leesbeleid

•

Maak lezen tot betekenisvolle ervaringen

•

Preventie: zorg voor een kindgerichte en goede voorbereiding

•

Werk doelgericht vanuit directe instructie met veel interactie

•

Schenk voldoende aandacht aan automatiseren op woord-zins-tekstniveau
(alzijdig verkennen → alzijdig oefenen → alzijdig toepassen)

•

Zet in op routines zelfstandig werken (bijv. duo-lezen) zodat er voldoende ruimte is voor
verlengde instructie en bouw min. 1 uur/week extra tijd in voor risicolezers (bijv. tutor lezen)

•

Monitor resultaten kwantitatief maar zeker ook kwalitatief en stem het handelen hierop af

•

Blijf (zeker, ook met oudere met zwakke lezers) herhaald lezen en bouw vertrouwen op. Zo
kunnen ook zij volwaardig deelnemen aan gesprekken over de tekst.

•

Gebruik vloeiend lezen als een brug naar begrijpend lezen

•

Veel lezen maar ook graag en betrokken lezen maakt beter lezen

De juiste deur!! ☺☺
‘Huis van woorden,
dak van taal,
lees maar lang
en wees gelukkig’.
Uit: ‘Als je zelf nergens woont’,
Tim Gladdiness

Contact:
astrid.geudens@thomasmore.be
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