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Effectief begrijpend leesonderwijs

Heleen Buhrs

Catherine Snow (2014)

De belangrijkste 21e eeuwse vaardigheid? 
Goed kunnen begrijpend lezen!
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Begrijpend lezen
De stand van zaken.

Kennisopbouw
Complexe teksten.

De tekst centraal
Leesstrategie is geen doel.

Effectief begrijpend 
leesonderwijs
Schoolniveau – klassenniveau.

“Leerkracht 
staat 
centraal” 

Begrijpend 
lezen
De stand van zaken

• Ruime aandacht voor 
leesstrategieën.

• Cito (PPON), 2007
Geen effecten strategisch    
leesonderwijs.

• Teksten in begrijpend 
leesmethodes te simpel.

• Lezen a.d.h.v. stappenplan 
werkt demotiverend (Smits en 
van Koeven, 2015).

‘’Je weet hoe groot het rijk van Karel de 
Grote was’’



10‐4‐2018

3

Kennisopbouw
Complexe teksten

• Veel aandacht voor opbouwen 
van kennis.

• Minimaal realiseren kerndoelen.

• Thematisch onderwijs als 
oplosmiddel.

• Doorgaande lijn. 

‘’Hoe meer kennis de leerlingen hebben, hoe groter de 
woordenschat en hoe makkelijker zij complexe teksten 

kunnen begrijpen.’’ (Hirsch, 2016)

De tekst centraal

• Leesstrategieën als middel.

• Leerkracht expert
(Hardop denkend lezen).

• Opbouwen kennis.

• Complexe teksten.

• Filmpje.

Vergroten 
kennis van de 

wereld

Complexe 
teksten 

begrijpen

Meer kennis 
opbouwen
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Effectief 
begrijpend 
leesonderwijs
Binnen een schoolorganisatie

• Continue verbeteren en

vernieuwen

• Aandacht voor technisch lezen 

en kennisopbouw

• Heldere doorgaande lijn

• Hoge kwaliteit van leerkrachten

• Interne en externe scholing

• Lesson Study

• Samen lessen voorbereiden

Effectief 
Begrijpend
leesonderwijs

• GRIMM-model
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Effectief 
begrijpend 
leesonderwijs
Binnen een klas

• Klassendiscussie 0,82
• Aandacht voor 
woordenschat 0,67
• Tekst herhaald lezen 0,67
• Samenwerken 
rondom een tekst 0,59
• Aantekeningen 
maken 0,59
• Tekstgerichte vragen 0,48

Functionele 
verwerkings-
opdrachten.

• Lezen, praten & schrijven

combineren voor een beter

leesbegrip.

Bijvoorbeeld:

• Leerkracht stelt vragen over

de inhoud van de tekst.

• Klassendiscussie.

• Venn-diagram.

• De vaste 5!

• Iedereen schrijft.
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Voorbeeld

• Lezen, schrijven & praten 
combineren.

Opbouw van 
een les

1. Lesdoel bepalen, delen met lln.

2. Tekst (gedeeltelijk) hardop 

denkend voorlezen.

3. De lln lezen alleen of in 

tweetallen verder.

4. De gelezen tekst actief

verwerken.

5. Schrijfproducten vergelijken/

verbeteren.

6. Terugkoppeling naar het doel..

Aan de slag
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Wat zien 
we al 
terug?

• Houding leerlingen

• Motivatie

• Kwaliteit &

kwantiteit

• Omgaan met teksten

Heleen Buhrs

Volg mij op twitter @Heleenbuhrs
Linkedin


