
Het onderwijs in begrijpend lezen staat op veel scholen hoog op de agenda. Dat is 
niet voor niets. Niet alleen zijn er tegenvallende PISA resultaten. Ook vallen er gaten 
in de leesontwikkeling van leerlingen door de coronamaatregelen.

Adviesraden en onderzoeksinstanties zoals de Taalunie en Stichting VLOR benoemen
belangrijke actiepunten. Vooropgesteld: begrijpend lezen is een complexe vaardigheid
die niet in één methodeles te vangen is. Van leerkrachten wordt daarom verwacht dat
ze ‘meer boven de methode’ gaan staan en deelvaardigheden met elkaar kunnen
verbinden. Als adviseur en trainer bereiken me vanuit veel scholen vragen om een
inhoudelijke training of nascholing te verzorgen zodat leerkrachten weten hoe ze de
methode kunnen loslaten. Daarmee lijkt verbetering van het begrijpend leesonderwijs
een simpel abc’tje dat vaak op het bordje van de leerkracht wordt gelegd.

Zo simpel zit het echter niet in elkaar. Ook als schoolleider heb je uiteraard een rol. 
Je zult je bewust moeten zijn van de krachten die er spelen in het veld van verandering
van didactisch handelen rondom begrijpend lezen. In dit artikel over begrijpend lezen
ga ik daarom nader in op met name de rol van de schoolleider. Ik zet uiteen met welke
factoren je als schoolleider rekening dient te houden op het gebied van de lerende
leerkracht en het lerende team. Met reflectievragen bied ik je aanknopings punten voor
(zelf)evaluatie. Bovendien geef ik tips over hoe je een verbetertraject voor begrijpend
leesonderwijs effectief in gang kunt zetten.
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Loslaten van de methode
Wanneer ik op scholen maatwerktrajecten begeleid, merk ik dat leerkrachten het loslaten van de
methode spannend vinden. Enerzijds heerst bij leerkrachten het idee dat het volgen van de
 methode hen controle geeft over de aan te bieden leerdoelen. Anderzijds schieten leerkrachten
vaak in paniek als ze het idee krijgen dat het loslaten van de methode meer tijdsinvestering vraagt.
Tijd die ze meestal niet denken te hebben. Ideeën en denkbeelden over hoe het is of zou moeten
zijn gaan gepaard met allerlei andere (interne) overtuigingen die de individuele leerkracht kenmer-
ken. Uit onderzoek is bekend dat overtuigingen van de leerkracht het handelen in de klas in sterke
mate bepalen (Mathijsen, 2006). Welke verwachtingen hij heeft van de leerlingen is bijvoorbeeld
van  invloed op hoe hij deze leerlingen benadert (Pygmalion-effect). En zo zijn er ook inhoudelijke
overtuigingen die de leerkracht kunnen belemmeren een beweging in gang te zetten. Alvorens een
 professionaliseringstraject te initiëren is het voor de uitkomst van dat traject van belang dat jij als
schoolleider in beeld hebt met welke overtuigingen de leerkracht de klas in gaat.
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Aansluiten bij leerbehoefte 
Daarnaast heb je ook te maken met de persoonlijke capaciteiten van de leerkracht. De verschillen 
binnen teams aangaande kennis en ervaring van begrijpend lezen zijn groot. Niet alleen de kennis
over het onderwijs in begrijpend lezen maar ook de eigen leesvaardigheid en niveau van taalge-
bruik zijn bepalende factoren voor het kunnen bieden van effectieve instructies begrijpend lezen.
Het is dus zaak dat de nascholing of training die je in het kader van het professionaliseringstraject
inzet aansluit bij de leerbehoefte van de leerkracht.

Gelegenheid bieden
Vervolgens dien je als schoolleider de leerkracht in de gelegenheid te stellen de opgedane kennis
in te oefenen. Leerkrachten hebben vaak jarenlang gevaren op een bepaalde manier van lesgeven
en krijgen te maken met nieuw aan te leren vaardigheden. Daar is tijd en aandacht voor nodig.
 Effectieve professionaliseringsprogramma’s richten zich daarom niet uitsluitend op kennisoverdracht
maar bieden ook ruimte voor instructies, samen oefenen, coaching on the job en gerichte feedback
(Colllin & Smith, 2021). Ik kom wel eens in scholen waar naast een professionalisering voor begrij-
pend lezen ook andere trajecten en programma’s gevolgd moeten worden. Hierdoor komt er te
veel op het bordje van de leerkracht. Met alle gevolgen van dien. Waarbij onder de streep de
 professionalisering niet leidt tot de gewenste opbrengsten.

Reflectievragen
Wanneer je aan de slag wil met verbetering van begrijpend leesonderwijs stel jezelf als schoolleider
dan eerst deze vragen:

• “Welke persoonlijke overtuigingen leven er bij de leerkracht en in welke mate werken 
die  bevorderend of belemmerend voor de gewenst professionalisering?”

• “Welke kennis en vaardigheden op het gebied van begrijpend leesonderwijs heeft 
de  leerkracht en hoe bekwaam is hij zelf?”

• “Kan ik de leerkracht voldoende tijd en gelegenheid bieden het didactisch handelen 
te  ontwikkelen?”

Stel: een leerkracht wil een individuele training. Verdiep je je er dan in of de trainingsdoelen
voldoende aansluiten bij de behoefte van de leerkracht én de visie van de school? (Je kunt
daar bij de aanbieder van de training altijd om vragen.)
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Weloverwogen keuzes maken 
Het idee moet terrein winnen dat verbeteren van begrijpend leesonderwijs niet alleen op het bord
ligt van de leerkracht. Juist voor de schoolleider ligt er een belangrijke rol. Eerder ben ik ingegaan
op hoe je als schoolleider rekening kunt houden met de kenmerken van de individuele leerkracht.
Samen met al zijn kenmerken brengt de professional een persoonlijkheid in binnen het team waar
hij deel van uitmaakt. Alle persoonlijkheden binnen het team leveren een dynamiek aan het team
die in iedere schoolorganisatie anders voelt, functioneert en leert. Niet alleen de kennis van de
 individuele professional draagt bij aan beter begrijpend leesonderwijs. Hij heeft ook het team nodig
om zichzelf dusdanig te ontwikkelen dat vertrouwen ontstaat de lessen uit de methode naar eigen
inzicht in te zetten. 

Teamleren als essentiële schakel
In het verlengde van het bovenstaande ga ik verder in op het leren in teamverband. Teamleren
vormt immers de belangrijkste schakel tussen individueel leren en het leren van de organisatie als
geheel (Senge, 2009). De kwaliteit van het onderwijs is afhankelijk van het professioneel handelen
van de leerkracht in de klas maar om dit op orde te houden of ontwikkelen is ook professioneel
handelen van de leerkracht buiten de klas nodig (van der Hilst, 2020). 

Gezamenlijk verantwoordelijk
Een voorbeeld. Wanneer een leerkracht na een training begrijpend lezen gemotiveerd is om aan de
slag te gaan met het verbeteren van het eigen didactisch handelen levert dat pas voordeel op voor
de leerling wanneer deze zich van groep 1 tot en met 8 volgens dezelfde wijze van didactisch
 handelen van de leerkracht kan ontwikkelen. Samenwerking binnen het team is cruciaal voor goed
begrijpend leesonderwijs in een doorgaande lijn. Dat gaat verder dan collegialiteit of samen goed
door een deur kunnen. Met samenwerking bedoel ik hier het kunnen reflecteren op elkaars hande-
len, het durven vragen en geven van hulp of feedback om zodoende van en met elkaar te leren. En
niet te vergeten: het gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de realisatie van veranderingen en
verbeteringen. 

Bedenken van leesdoelen
Neem bijvoorbeeld het leren overstappen van het stellen van lesdoelen die gericht zijn op  lees -
strategieën naar het bedenken van functionele leesdoelen gekoppeld aan de inhoud van de tekst.
Op de scholen waar ik kom merk ik dat die verandering voor veel leerkrachten best lastig is. Met
name omdat ze daarbij onvoldoende steun vinden in de methode. Na een periode van oefening zie je
dan bijvoorbeeld dat het bedenken van de leesdoelen toch moeilijker blijkt dan gedacht. Het delen
van ervaringen met of het vragen van hulp aan collega’s kan dan het leren van het team versterken.

Psychologische veiligheid
Teamleren vraagt om een heel belangrijke voorwaarde: psychologische veiligheid in het team. In
een lerend team wordt voldoende psychologische veiligheid ervaren als je vragen met collega’s
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kunt bespreken ruimte ervaart om te onderzoeken en te oefenen (van den Elsen, 2021). Je kunt je
voorstellen dat wanneer het hieraan ontbreekt de leerkracht zich met zijn vragen en onzekerheden
terugtrekt in de eigen klas en het team in zijn geheel de motivatie verliest om samen te werken aan
schoolontwikkeling.

Een andere ‘bottleneck’ voor motivatie: onvoldoende gelegenheid bieden om het professioneel
handelen buiten de klas in te zetten. Eerder stipte ik aan dat de leerkracht tijd moet krijgen zich het
didactisch handelen eigen te maken. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor het teamleren. Ik herhaal
het nog maar eens met andere woorden; het samen leren in en rondom de klas vormt de krachtig-
ste leeromgeving voor de leraar. Daarvoor moet hem dan wel gelegenheid geboden worden.

Onder de oppervlakte
Laatst werkte ik met een team aan het formuleren van doelstellingen rondom het didactisch handelen.
Ik vroeg hen wat ervoor nodig was om hun gestelde doelen te kunnen bereiken. “Tijd!”, was het-
geen zij bijna in koor riepen. Om er vervolgens aan toe te voegen dat ze die tijd niet hadden. Bij
navraag bij de schoolleider was het antwoord dat de leerkrachten in zijn perceptie wél voldoende
tijd kregen om dit traject samen op te pakken. Het is duidelijk dat op deze school eerst andere
 gesprekken nodig zijn (bijvoorbeeld over het inrichten van het wel of niet aanwezig zijn van niet-
 lesgebonden tijd) om te werken aan beter begrijpend lezen. Tegelijkertijd kun je ook concluderen
dat juist tijdens zo’n groot traject processen die zich onder de oppervlakte afspelen boven komen
drijven, zichtbaar en bespreekbaar worden. 

Teamcultuur
Niet te onderschatten is de invloed van de teamcultuur op het professioneel handelen. Vaak is men
zich binnen de organisatie niet bewust van de geldende teamcultuur terwijl deze wel veel impact
heeft op de gedragsnormen en gedeelde waarden (Kotter, 1996). Bovendien is cultuur niet per
 toverslag te veranderen. Wil een verandertraject slagen dan is het als schoolleider zaak eerst een
goede analyse te maken van die teamcultuur om te weten “aan welke knoppen” je gedurende het
traject moet draaien zodat het team in beweging kan komen. 

Reflectievragen voor de schoolleider
• “Ben ik overtuigd van het belang van beter begrijpend leesonderwijs en ben ik bereid 

andere projecten en speerpunten uit te stellen om het onderwijs te kunnen verbeteren?”
• “Hoeveel kennis en ervaring is er binnen het team en wat kunnen wij van elkaar leren?”
• “Wordt er voldoende sociale veiligheid ervaren om samen te kunnen werken aan 

schoolontwikkeling?”
• “Wat zijn de belemmeringen en kansen van de heersende teamcultuur?” 
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Als de resultaten achterblijven 
Het onderwerp begrijpend lezen is ‘hot’. De resultaten blijven achter. Volgens velen moet het vak
begrijpend lezen daarom op de schop. Recent noemde Merel van Vroonhoven begrijpend lezen in
een artikel zelfs een ‘ware martelgang’ (De Volkskrant, 2022). Persoonlijk vind ik dat wat te kort
door de bocht. Het strookt in ieder geval niet met wat ik tijdens klasbezoeken zie.

Wat ik wél zie is dat leerkrachten met beperkte inhoudelijke en didactisch pedagogische kennis 
en vaardigheden aanmerkelijk meer moeite hebben om boven de methode uit te stijgen dan
 leerkrachten die deze kennis en vaardigheden wel bezitten. Ook uit onderzoek van Bogaerds-
 Hazenberg, Evers-Vermeul en Van den Bergh (2022) blijkt dat leerkrachten die toegerust zijn met
meer professioneel zelfvertrouwen én met kennis kritischer kijken naar methodemateriaal en daar
flexibeler mee omgaan. En dat is nou net dé schakel om te kunnen werken aan beter begrijpend
leesonderwijs.

Factoren voor gedragsverandering
Je zou zeggen: investeer in inhoudelijke bijscholing van het team. Ben je er dan? Neen, allerminst.
Verbeteren van begrijpend lezen gaat over een verandering van gedrag, een doorgaande lijn in
 pedagogisch didactisch handelen van groep 1 tot en met 8 en het organiseren van leesonderwijs
binnen de hele school. Eerder heb ik in dit artikel uiteengezet dat een gewenste duurzame verbete-
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ring van het begrijpend leesonderwijs een complex vraagstuk is waar de schoolleider een cruciale
rol in vervult. Aan de hand van de 3 factoren voor gedragsverandering motivatie, capaciteit en
 gelegenheid ontrafelde ik hoe je op basis van essentiële vragen kunt bepalen hoe het is gesteld
met het professioneel leren van de individuele leerkracht functionerend binnen een team van
 collega’s, om zo de passende interventies te plegen die je echt verder helpen.

Reflectie op je eigen rol als schoolleider
De vervolgvraag die je als schoolleider moet stellen is in hoeverre motivatie, capaciteit en gelegen-
heid binnen jezelf aanwezig zijn. En: wat is jouw visie op leesonderwijs? Want als je zelf geen visie
hebt, heb je geen basis om te bouwen. Een visie is zowel een kompas als een toetssteen. Het
 belang van een heldere schoolvisie wordt in de literatuur niet zonder reden veel benadrukt
 (Naaijkens & Bootsma, 2018). De schoolleider draagt die visie uit en bewaakt of de processen
 binnen de school aansluiten bij die visie. Voor een duidelijke koers met betrekking tot het  lees -
onderwijs is het hebben van een schoolvisie alléén niet voldoende. Een visie specifiek op taal en
lezen maakt  concreet wat het belang van deze vaardigheden is voor de ontwikkeling van leerlingen
en hoe dit bijdraagt aan hun schoolsucces. Thema’s die hiermee te maken hebben gaan ook over
de taal die je spreekt, hoe je binnen de school omgaat met meertaligheid, de verschillende  taal -
domeinen, de methode, om maar wat voorbeelden te noemen. Een goede visie daagt jou als
 school leider uit en zet aan tot actie (Greven, 2020). Een visie op leesonderwijs geeft de nodige
 motivatie en drive om ervoor te gaan. Dit enthousiasme is aanstekelijk en werkt door naar het 
team zodat jij als schoolleider de aanjager wordt van de verandering en/of verbetering.

Kennis van zaken
Realiseer je dat je zo’n visie niet ‘vanachter je computer’ ontwikkelt en even uit je mouw kunt
schudden. Kennis van zaken is noodzakelijk om met het team te gaan voor een blik op de toekomst
die niet alleen uitdaagt maar ook aansluit bij dat wat bewezen effectief is voor leesonderwijs.
 Vanwege jouw rol als aanjager kun je niet wegkomen met het idee dat de inhoudelijke kennis bij 
de taalcoördinator en de leerkrachten dient te liggen. Die inhoudelijke kennis moet ook jij tot je
nemen. Want zonder op de hoogte te zijn van de complexiteit van het begrijpend lezen mis je de
aansluiting en verbinding met het team waarvan jij verwacht dat ze de juiste stappen zetten. Heb 
jij voldoende (mentale) capaciteit om met raad en daad je team bij te staan? Om de taalcoördinator
de juiste tools te geven om samen te werken aan beleid volgens de taalleesvisie? Twijfel je daar-
over? Gun jezelf dan de tijd om je hierin (professioneel) te ontwikkelen. Jij maakt als  school leider
net zo goed onderdeel uit van het team dat vanuit de psychologische veiligheid op het eigen leren
en de eigen rol kan reflecteren om zodoende samen te groeien. Als je je zo positioneert, dan pak 
jij dus tijdens een teamprofessionalisering niet langer je laptop om mailtjes te beantwoorden. Nee,
dan doe je actief mee met het verwerken van kennis en vaardigheden naar een nieuw  handelings -
repertoire. Het is precies zoals Van der Veer (2020) stelt: “Leider kun je pas zijn als je weet hoe het
is om ‘lid’ te zijn.’’
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Conclusies
Aan het slot van dit artikel conclusies en aanbevelingen.

1. De vaardigheid begrijpend lezen is bij uitstek een vaardigheid waarin het niveau aan kennis en
vaardigheden van de individuele leerkrachten sterk uiteenloopt. Voor een effectieve scholing 
is het belangrijk om in kaart te brengen wat de leerbehoefte is van zowel het team als jezelf. 

2. De psychologische veiligheid binnen het team is de basis voor professionele ontwikkeling.

3. Naast de psychologische veiligheid is het zaak om een gedeelde visie op taal en lezen te
 ontwikkelen. Dit is essentieel om verbeteringen aan te jagen.

4. Leren en het je eigen maken van een nieuw handelingsrepertoire vraagt tijd. Tijd om te leren
van en met elkaar. Besef je als schoolleider dat meer nodig is dan inhoudelijke scholing. Voor
succesvolle professionalisering is meer nodig. Ook de gelegenheid om samen als team te
 reflecteren en ‘coaching- on- the- job’ zijn onmisbare ingrediënten

Aanbevelingen

• Begrijpend lezen: gooi het niet meteen op de schop. Analyseer eerst goed wat nodig en
 haalbaar is binnen de professionele context van het team;

• Breng zowel de individuele capaciteiten van leerkrachten als die van het team in zijn geheel 
in kaart (en leg ook je eigen capaciteiten als schoolleider onder de loep);

• Werk aan een gedeelde en heldere visie op taal en lezen;
• Bouw aan een professionele cultuur waar psychologische veiligheid de basis van is;
• Werk aan inhoudelijke kennis en didactisch-pedagogische vaardigheden voor jezelf en het

team;
• Organiseer intern klasbezoeken of laat je daarin begeleiden door een extern adviseur;
• Bied het team gelegenheid voor leren. Houd waar mogelijk het team uit de wind van andere

projecten en geef tijd en ruimte om op het proces te reflecteren. Dit kan bijvoorbeeld in de
vorm van een Professionele Leergemeenschap (PLG);

• Pak de handschoen op en ga ervoor!



Vragen over het lees- of taalbeleid bij jou op school? Marjolein van Oenen beweegt als 
adviseur en trainer van maatwerktrajecten graag mee in de dynamiek van je team om 
samen te zoeken naar passende trainings- en coachingsinterventies. 

Contact: m.vanoenen@kpcgroep.nl

Meer over Marjolein van Oenen: 
www.kpcgroep.nl/marjoleinvanoenen
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