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BELANGRIJKE VRAGEN

Hoe zorgen we ervoor dat alle leerlingen het basisonderwijs 
leesvaardig verlaten?

Hoe zorgen we ervoor dat alle leerlingen voldoende kunnen 
begrijpen en een adequate woordenschat hebben? 



*EYE-OPENERS

*DE PRAKTIJK



EYE-OPENERS



ONS HUIDIGE ONDERWIJS

inzoomen

denken over 
inhouden

taalbasis

https://geletterdheidenschoolsucc

es.blogspot.com/2018/04/het-

taalcurriculum-van-de-

toekomst.html

https://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/2018/04/het-taalcurriculum-van-de-toekomst.html


LEESSTRATEGIEËN EN ZWAKKE 
LEERLINGEN

Additionally, low vocabulary knowledge may lead to cognitive overload 
(Sweller, 1988) in the case of application of newly learned reading 
strategies that are not already part of the students’ repertoire. Studies into 
reading comprehension components have suggested that limited working 
memory capacity may play a role in students’ application of reading 
strategies (Van Gelderen et al., 2003; 2007). This may certainly be the case 
for low-achieving students with relatively low vocabulary knowledge, since 
they will have to deal with more meaning-related problems for building a 
situation model (Kintsch, 1988), while at the same time they have to apply 
new reading strategies, which was the case in the experimental condition. 
Students in the experimental condition had to direct their attention to their 
texts 106 Chapter 4 107 in multiple ways in order to determine which 
strategy should be applied and how this strategy should be applied, while 
simultaneously keeping an eye on the meaning of multiple words which are 
needed for successful application of each strategy. These processes may 
interfere with each other, resulting in a sort of short circuit (Bossers, 1991; 
Taillefer, 1996).



ONTWIKKELINGSPROCESSEN



WOORDEN IN LAGEN…

http://www.learningspy.co.uk/reading/5-things-every-new-secondary-teacher-
know-reading/

Vocabulary breaks down into 3 tiers. Tier 1 is the vocabulary of spoken language and not something 
we need to worry about much in schools. Tier 3 is specialised, academic language – key words. We’re 
pretty good at teaching these because a conceptual understanding of say, osmosis, depends on 

knowing what the word means. The problem is with Tier 2. These are words which are common in 
written texts but rare in speech. Unless you read, you won’t encounter these words, but to readers 
their meaning is so obvious it’s hardly worth mentioning. Academic success depends on being familiar 
with the language used in text books and exam papers. You may understand a concept, but if you 
don’t know the word used to label it you’ll be at a huge disadvantage. I’ve written about some 
solutions here. 

Laag 1: woorden leren in gesproken taal

Laag 2: woorden infrequent in gesproken taal, frequent in geschreven taal

Laag 3: aanleren van betekenissen van begrippen

http://www.learningspy.co.uk/reading/5-things-every-new-secondary-teacher-know-reading/


LEESMOTIVATIE: GEEN DIDACTISCHE, 
MAAR EEN PEDAGOGISCHE INSTEEK

Op zoek naar het beslissende boek

Leerlingen kennen; leesgesprekken voeren

Weten wat leerlingen Lezen (lijst bijhouden per 
leerling)

Leerlingen specifieke boeken aanraden: dat is echt
iets voor jou



THE CURSE OF THE 
FAMILIAR

https://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/2022/01/ons

-collectieve-onderwijshoofd-is-bezet.html



COMPUTERPROGRAMMA’S 
VOOR TAAL KUNNEN DE 

TAALONTWIKKELING 
BELEMMEREN

http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/2022/05/leze

n-en-digitale-geletterdheid-hoe.html



RIJKE TEKSTEN

Maakt deze tekst mij nieuwsgierig? Heb ik zin om de tekst te lezen? Word ik meegenomen in de tekst? 
Kan ik me inleven?

Is deze tekst authentiek? Is de tekst geschreven omdat de auteur iets te vertellen heeft of omdat hij 
woordenschat onder de aandacht wil brengen of woorden met een bepaalde moeilijkheid of 
leesstrategieën? Heb ik niet te maken met een verarmde tekst? 

Word ik niet afgeleid door plaatjes? Kan ik doorlezen in de tekst?

Zet deze tekst me aan het denken? Kan ik er met anderen over praten of over schrijven?



BIJ RIJKE TEKSTEN

GAAT HET VOORAL

OM BOEKEN

A N N ET  H U IZ IN G :  H ET  PU N G ELH U IS



MINDER RIJKE 
TEKSTEN ZIJN 
OPSOMMEND, HEEL 
INFORMATIEDICHT, ER 
IS WEINIG UITLEG EN 
ER ZIJN WEINIG 
VERWIJSWOORDEN 



DE PRAKTIJK



‘TECHNISCH’ 
LEZEN?

In (de eerste helft van) groep 3 
leer je de leestechniek.

Daarna leer je lezen door 
ondersteund te Lezen.

• Vrij lezen? 

• Snellezen van woordrijen?

• Oefenen van woorden met specifieke 
moeilijkheden?

• Maken van lesjes?

• AVI?

• Hardop lezen?

Vanaf AVI M4/E4 leer je lezen 
door te lezen.



VRIJE 
KEUZE 
LEZEN



VRIJE KEUZE LEZEN 
ONDERSTEUNEN



EEN RIJKE 
BOEKENCOLLECTIE



LEESBEGRIP: VOORLEZEN CENTRAAL



KLEUTERGROEPEN: 
HERHAALD 
VOORLEZEN IS DE 
BASIS VOOR BEGRIP



LEESBEGRIP: VRIJE KEUZE LEZEN (MET DE 
MOGELIJKHEID OM TE LEZEN ROND 
WERELDORIËNTATIETHEMA’S) 



LEZERSTYPES



LEESBEGRIP: WERELDORIËNTATIE





TEKSTSETS BIJ THEMA’S: DE ENE TEKST IS EEN 
SCAFFOLD VOOR DE ANDERE

http://geletterdheidenschoolsucc

es.blogspot.com/2019/01/focus

-op-begrip-contextlessen.html



VOOR ZEER ZWAKKE BEGRIJPEND LEZERS: ECHTE 
TEKSTEN MET SPREEKWOLKJES



LEESBEGRIP: ACTIEF DENKEN (RIJKE VRAGEN)



LEESBEGRIP: ACTIEF DENKEN



VRAGEN


