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Joanneke Prenger en Mirjam Zaat

Noodzakelijke aanvulling op bestaande toetsen

Leesgesprekken 
    in de praktijk
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Door de focus in het onderwijsbeleid op opbrengstgericht werken is ook in het leesonderwijs een 

sterke nadruk op toetsen komen te liggen. Maar met toetsen krijg je geen volledig beeld van de 

leesvaardigheid van leerlingen. Leesgesprekken zijn een noodzakelijke aanvulling op bestaande 

toetsen. In dit artikel vertellen de auteurs wat leesgesprekken zijn, wat ze toevoegen aan toetsen en 

wat ze in de praktijk opleveren

Wat zijn leesgesprekken
‘Leesgesprekken houden me scherp 

om het boekenaanbod regelmatig te 

verversen. Iedere klas is anders. Het 

helpt me om het lezen op de kaart te 

blijven zetten.’ (Janneke Bronkhorst, 

groep 7)

Leesgesprekken zijn gesprekken over lezen 
die je als leraar (of andere gespreksleider) 
voert met individuele leerlingen of met 
(kleine) groepjes leerlingen. Met deze ge-
sprekken krijgen de gespreksleider èn de 
leerling zicht op de leesontwikkeling van 
de leerling. In de gesprekken vertelt de 
leerling wat hij (graag) leest, hoe hij leest, 
over hoe hij leert lezen, over hoe de leraar 
leesonderwijs geeft, en over hoe de leerling 
dat leeºsonderwijs ervaart. De gesprekken 
kunnen eens per (half ) jaar gehouden wor-
den, maar ook incidenteel, net wat past bij 
de school en de leerling(en).

De interactie over lezen staat in een lees-
gesprek centraal, in een leesgesprek wordt 
nauwelijks gelezen of voorgelezen. De 
gespreksleider stelt uitnodigende vragen 
over lezen in de breedste zin, zoals ‘Vertel 
eens, lees jij graag’, maar ook ‘Ik ben zo 
nieuwsgierig…hoe lees je dat? Wat denk 
je dan?’. Tijdens een leesgesprek is er een 
boekentafel met boeken uit verschillende 
genres en ook voor verschillende leeftij-
den. Deze collectie stimuleert leerlingen 
om over lezen te praten.

In 2013/2014 zijn door SLO (in samenwer-
king met basisschool De Gielguorde en 
Stichting Taalvorming) leesgesprekken met 
leerlingen opgenomen. De leesgesprek-
ken zijn verzameld op vier basisscholen in 
Amsterdam, Utrecht en Friesland, met leer-
lingen uit groep 1 tot en met groep 8. In 
totaal zijn ruim 90 gesprekken verzameld: 
met goede en zwakke lezers, met leerlin-
gen die het Nederlands als eerste taal en 
als tweede taal hebben, met jongens en 
meisjes, individueel en in groepjes. De ge-
sprekken zijn ontsloten via een website: 
http://nederlands.slo.nl/leesgesprekken. 
Op de website zijn complete leesgesprek-
ken te vinden, maar ook beschreven en ge-
sorteerde fragmenten. 

Meer informatie dan uit toetsen
‘Na het voeren van de leesgesprek-

ken zie ik als kinderen aan het lezen 

zijn veel sneller welke kinderen even 

een zetje nodig hebben, wie er bij-

voorbeeld gebaat is bij samen lezen.’ 

(Margo Galama, groep 5/6)

De meeste leraren zullen de leesontwik-
keling van hun kinderen volgen via lees-
vaardigheidstoetsen uit het leerlingvolg-
systeem of uit methodes. Deze toetsen zijn 
summatief: je beoordeelt wat de leerling 
bereikt heeft aan het eind van een pro-
grammaonderdeel of bepaalde leerstof. 
Als je meer informatie wilt over hoe je 
leerlingen verder kunt helpen kun je beter 

gebruiken maken van formatieve manieren 
van evalueren. Bij formatief toetsen ligt de 
focus meer op het geven van feedback en 
verbeteringen, een waardevolle manier 
van volgen in leesonderwijs (Damhuis, 
2015). Bij het bedenken van vervolgstap-
pen helpt het om te kijken naar de leerlij-
nen en de doelen die in een doorgaande 
lijn van groep 1-8 moeten worden behaald. 
Waar zit het kind nu? Waar loopt het tegen 
aan? Wat is nodig om het kind een stap 
verder te brengen in zijn ontwikkeling? 
Daarbij kan het gaan om de leeromgeving 
(andere boeken, rustige plekjes, tijdstip-
pen), uitdagende vragen/opdrachten of 
een andere rol als leraar. Op de website 
staat bij elk filmfragment onder het kopje 
‘onderwijsbehoefte’ een voorbeeldsugges-
tie van zo’n vervolgstap.

De praktijk van leesgesprekken
‘Door leesgesprekken ga ik ontdek-

ken dat kinderen echt wel open staan 

voor lezen. Daar word ik zelf ook en-

thousiast van. Ik ben nu van plan om 

zelf ook regelmatig in de klas te le-

zen uit een kinderboek en kinderen 

te vertellen wat ik zulke spannende 

stukjes vond.’ (Janneke Bronkhorst 

groep 7)

De website Leesgesprekken wordt gebruikt 
door leraren, taalcoördinatoren, PABO do-
centen en studenten. Een leraar zegt er-
over: ‘Heel informatief, de filmpjes zijn leuk 
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om te zien. Bij het zien dacht ik: ‘Zo simpel 
is het, zo makkelijk. Leuk om kinderen zo te 
horen praten: waarom hebben we dit niet 
altijd al gedaan?’ 

Een recent klein praktijkonderzoek wijst 
uit, dat leesgesprekken op verschillende 
manieren gebruikt worden. Twee pabo-
studenten van Driestar Educatief, Marianne 
van Sligtenhorst en Annelien Limburg, de-
den een kwalitatief onderzoek naar de op-
brengst van een serie van drie leesgesprek-
ken met kinderen die zichzelf als matige 
tot slechte lezers zien en lage waardering 
van lezen als activiteit hadden. Uit het on-
derzoek blijkt dat alle kinderen na drie lees-
gesprekken (een daaruit voortvloeiende 
andere leesactiviteiten) zichzelf zagen als 
betere lezers en ook voor de activiteit lezen 
meer waardering hadden: ‘Ik begrijp nu 
wel beter wat ik lees (…) ik weet nu welke 

boeken ik leuk vind’, vertelde een leerling 
uit groep 6. De leraren en de kinderen be-
grepen na de leesgesprekken beter waar 
de hobbels zaten bij het lezen en die vari-
eerden per kind. 

Op een school waar al langer met lees-
gesprekken gewerkt wordt, vertelde een 
leraar dat ze door het voeren van leesge-
sprekken voelhorens heeft ontwikkeld en 
de kinderen observeert: ‘Als ik zie dat een 
kind steeds maar heen en weer loopt en 
niet kan kiezen, weet ik dat ik even met 
hem moet praten om te kijken wat het 
probleem is en samen bedenken we dan 
hoe het opgelost kan worden.’ Ook heeft 
de school naar aanleiding van leesgesprek-
ken allerlei vormen ontwikkeld van samen 
lezen, bijvoorbeeld mandjes met verschil-
lende genres boeken waar groepjes kinde-
ren in lezen. 

Een andere school combineert de leesge-
sprekken met een enquête over leesmoti-
vatie en leesvoorkeuren. De resultaten van 
de gesprekken en de vragenlijsten worden 
aan de kinderen voorgelegd: ‘We gaan met 
elkaar in gesprek en kinderen kunnen zelf 
met ideeën komen om het leesaanbod in 
de klas te vergroten.’

Zelf aan de slag
Leesgesprekken met kinderen leveren veel 
nuttige informatie op als aanvulling op 
methodeonafhankelijke toetsen en eigen 
observaties: een completer beeld van de 
leesontwikkeling. Probeer het: door met 
een stuk of drie kinderen een leesgesprek 
te houden, ontdekt u wat voor uw school 
de meerwaarde van leesgesprekken kan 
zijn. Uw leesonderwijs wordt maatwerk, 
het plezier in lezen en de resultaten gaan 
omhoog. 
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