
in de klas aan de slag wil om je begrijpend 
leesonderwijs te verbeteren, is het lastig 
bepalen welke stappen je het beste kunt 
zetten. In dit artikel krijg je een instrument 
aangereikt dat jou kan helpen focus aan te 
brengen voor een verbetering van je onder-
wijspraktijk. Ongeacht de methode of aanpak 
die bij jou op school gebruikt wordt.

HET KRACHTENVELD VAN BEGRIJPEND LEZEN
In verschillende literatuur over begrijpend 
lezen lees je vaak dat het erom gaat dat je een 
samenhangende mentale representatie van de 
tekst kunt maken (Houtveen, Van Steensel, & 
De La Rie, 2020). Het gaat er daarbij om dat je 
op allerlei verschillende manieren verbanden 
kunt leggen tussen de delen van een tekst en 
de eigen achtergrondkennis. Die verbanden 
kunnen op meerdere niveaus gelegd worden. 
Hoe meer achtergrondkennis de lezer heeft, 
des te meer diepere verbanden er gelegd 
kunnen worden. Dit is de reden dat je steeds 

B
oven de stof staan zodat je de me-
thode functioneel kunt inzetten (of 
zelfs helemaal loslaten), is bij begrij-
pend lezen enorm belangrijk. Bij de 
vaardigheid begrijpend lezen spelen 

namelijk veel factoren een rol die samen 
zorgen voor goed leesbegrip. Wil je goed 
onderwijs bieden voor begrijpend lezen, dan 
is het essentieel dat je op de hoogte bent van 
deze samenhang en voldoende didactische 
vaardigheden bezit om dit over te brengen 
op je leerlingen. Bogaerds-Hazenberg, 
Evers-Vermeul en Van den Bergh (2022) be-
schrijven in hun onderzoek dat leerkrachten 
met meer kennis kritischer naar de methode 
kunnen kijken en daar flexibeler mee om 
kunnen gaan. Toch blijkt uit gesprekken met 
betrokkenen en tijdens mijn trainingen dat 
veel leerkrachten nog meer inzicht kunnen 
gebruiken als het gaat over hoe effectief 
begrijpend lezen eruitziet en hoe verschillen-
de factoren in elkaar grijpen. Wanneer je dan 

Effectief begrijpend lezen in beeld

Vijf sleutels 
voor leesbegrip  

Voor goed begrijpend leesonderwijs moet je als 
leerkracht meer doen dan alleen de methode volgen. 

Hoe weet je wat er allemaal bij komt kijken, wat er 
daarvan al goed gaat en welke onderdelen aandacht 

vragen?
TEKST MARJOLEIN VAN OENEN
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meer adviezen hoort over het aanbieden van 
teksten binnen kennisrijke thema’s waarbij je 
langer aan hetzelfde onderwerp werkt. Zo 
werk je met leerlingen immers aan het vergro-
ten van achtergrondkennis en woordenschat. 
Het leggen van verbanden binnen een tekst en 
met de eigen achtergrondkennis is een actief 
proces waarbij de lezer een doel heeft waar-
mee hij het leesproces doorloopt. Wellicht 
herken je vanuit de eigen methode wel dat er 
sinds kort leesdoelen worden aangegeven bij 
de lessen en dat er ook vaak als doel wordt 
gesteld om de tekst ‘actief te lezen’.

TOTAALAANBOD
Met die toevoegingen in de lesmethoden 
worden leerlingen nog niet plotseling goede 
lezers. Er is meer nodig om leerlingen daarin 
te helpen groeien. Juist omdat begrijpend 
lezen met zoveel verschillende elementen 
samenhangt, is een totaalaanbod met de juiste 
didactische aanpak nodig.

Samen met vijf taalcoördinatoren en een 
medewerker Onderwijs en Kwaliteit van 
Scholen stichting Trinamiek brachten wij in 
kaart hoe dit totaalaanbod er dan uit zou 
moeten zien. We gebruikten daarvoor verschil-
lende onderzoeksliteratuur waarbij De vele 
kanten van leesbegrip en Sleutels voor effectief 

Omdat begrijpend lezen met veel 
verschillende elementen samenhangt, 
is een totaalaanbod met de juiste 
didactische aanpak nodig

Figuur 1 – De vijf sleutels
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begrijpend lezen de belangrijk-
ste waren (Houtveen, Van 
Steensel, & De La Rie, 2020; 
Vlaamse Onderwijsraad, 
2019). De vijf sleutels voor 
effectief begrijpend lezen (zie 

figuur 1) vormen de basis voor 
een quickscan waarmee je snel 

het huidige leesonderwijs in kaart 
kunt brengen, ongeacht welke aanpak 

of methode je gebruikt.

HOE ZIET EFFECTIEF BEGRIJPEND LEZEN 
VOLGENS DE VIJF SLEUTELS ERUIT?

SLEUTEL 1: FUNCTIONALITEIT
Effectief leesonderwijs vindt plaats in beteke-
nisvolle contexten. Lezen doe je met een doel 
en is daarmee functioneel. Door daar tijdens 
de lessen aandacht aan te besteden en te 
werken met een gevarieerd aanbod aan 
teksten leren leerlingen onderscheid te maken 
en zelf teksten te kiezen die passen bij hun 
doelen. Werk je gezamenlijk aan dezelfde 
tekst, zorg er dan voor dat duidelijk wordt 
waarom leerlingen de tekst gaan lezen. Wat 
leren zij van deze tekst? Wat zullen zij ontdek-
ken? Bepaal met je leerlingen een leesdoel 
over de inhoud, zoals: na het lezen van deze 
tekst weet ik wat de verschillen zijn tussen de 
Afrikaanse en Aziatische olifant.

SLEUTEL 2: LEESMOTIVATIE
Binnen een motiverende leesomgeving heb-
ben leerlingen voldoende gelegenheid voor 
het lezen van teksten die aansluiten bij hun 
interesses en achtergrondkennis. Wanneer je 
met leerlingen gezamenlijk aan de slag gaat 
met een tekst, helpt het wanneer je de leerlin-
gen aan de hand van het ophalen van achter-
grondkennis en woordenschat motiveert voor 
het onderwerp en de inhoud van de tekst. 
In het voorbeeld van de olifanten kun je een 
introductie op de tekst geven door beeld-
materiaal van olifanten te laten zien en te 
vragen naar hun leefomgeving. Laat leerlingen 
daarover nadenken en praten. Wees je ervan 
bewust dat je de achtergrondkennis vergroot 
als je (langer) werkt rondom eenzelfde onder-
werp of thema. Dit draagt bij aan het leggen 
van verbanden met en tussen verschillende 
tekst(delen).

SLEUTEL 3: STRATEGIE-INSTRUCTIE
Goede lezers zijn strategische lezers. Het 
aanreiken van verschillende strategieën heeft 
binnen effectieve instructie alleen zin als 
leerlingen leren hoe en wanneer ze deze 
strategieën kunnen inzetten om hun leesdoel 
te bereiken. Belangrijk binnen de instructie 
is dat leerlingen de juiste voorbeelden (via 
modeling) krijgen aangereikt van manieren 
waarop ze dat kunnen doen. Tijdens een 
goede instructie zijn de verschillende fasen 

Goede lezers zijn 
strategische lezers

Effectief leesonderwijs vindt plaats 
in betekenisvolle contexten. Lezen 
doe je met een doel en is daarmee 
functioneel
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van begeleide oefening aanwezig (ik-wij-jullie-
jij), aansluitend op het vaardigheidsniveau van 
de leerlingen (differentiatie). Daarbij let jij er 
steeds op dat leerlingen leren hoe zij toe 
kunnen werken naar het leesdoel.

SLEUTEL 4: INTERACTIE
Door samen met leerlingen te denken en 
te praten over teksten of leerlingen dat onder-
ling te laten doen, stimuleer je het verdiepend 
lezen. Binnen effectieve instructies zijn dus 
altijd momenten van interactie aanwezig. 
Je stapt dan ook af van het (zelfstandig) maken 
van vragen bij de tekst om ruimte te maken 
voor functionele (schrijf)opdrachten en discus-
sie. Door uit het eerdere voorbeeld de ver-
schillen tussen de olifanten in tweetallen op 
een mooie infographic te laten verwerken, 
stimuleer je het schrijven en het gesprek 
over de inhoud van de tekst.

SLEUTEL 5: TRANSFER
Begrijpend lezen is overal en daarom oefen 
je het strategisch lezen ook tijdens de andere 
lessen waar teksten gelezen moeten worden. 
Je bent als leerkracht op de hoogte van de 
leerlijnen lezen en weet aan welke doelen je 
met de leerlingen in een bepaalde periode 
werkt. Dit inzicht heb je nodig om jouw onder-
wijsaanbod aan te laten sluiten bij de ontwik-
keling van je leerlingen en deze ontwikkeling 
ook frequent en gestructureerd te kunnen 
volgen. Wanneer je wacht tot de LOVS-toets is 
afgenomen, ben je te laat om nog bij te sturen.

DE QUICKSCAN
De quickscan (zie figuur 2) kent twee delen 
(wat zie je in de klas en wat zie je in de 
schoolomgeving?) aan de hand waarvan 

je kunt nagaan of jouw onderwijs alle belang-
rijke elementen voor effectief begrijpend lezen 
bevat. Doordat per sleutel verschillende items 
kunnen worden ‘gescoord’, leg je de eerste 
aandachtspunten bloot en zie je direct bij 
welke van de vijf sleutels je zelf kunt beginnen 
of waarover je binnen je team het gesprek 
kunt voeren. Twijfel je naar aanleiding van 
de scan bijvoorbeeld over jouw manier van 
modeling, vraag dan een collega om mee te 
kijken en feedback te geven. Of probeer van 
de items binnen de sleutel functionaliteit eens 
een periode te oefenen met het formuleren 
van leesdoelen en het bedenken van beteke-
nisvolle opdrachten. Zo werk je stap voor stap 
aan het verbeteren van jouw onderwijspraktijk.

De literatuurlijst is te vinden op:  
www.jsw.nl/artikelen

MARJOLEIN VAN OENEN 
is zelfstandig onderwijs-
adviseur en netwerk partner 
van de KPC Groep (www.
marjoleinvanoenen.nl)

Figuur 2 – Quickscan bij de sleutel functionaliteit

Hulpvragen naar 
aanleiding van de 
quickscan
• Wat is er de oorzaak van dat ik dit nog niet 

zo vaak toepas?
• Heb ik voldoende kennis over deze sleutel 

om hier meer aandacht aan te besteden?
• Wie kan ik vragen om hulp bij het verbeteren 

van de items binnen deze sleutel?
• Komt deze sleutel alleen bij mij in de klas te 

weinig voor of kan ik hierover met collega’s 
en/of de schoolleiding in gesprek?

Quickscan verkrijgen
Wil je de gratis quickscan als  
pdf-document ontvangen? Ga naar:  
https://marjoleinvanoenen.nl/
quickscan-begrijpend-lezen

Wat zie je tijdens de lessen? 1 2 3 4

Functionaliteit

De leerkrachten gebruiken authentieke 
teksten (echte teksten vanuit de auteur zelf 
geschreven, zonder aanpassingen van de 
methodemaker)

De leerkrachten bieden verschillende 
tekstgenres en tekstsoorten aan

De leerkrachten bespreken het leesdoel met 
de leerlingen
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