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Stellingen over leesontwikkeling

 Leren lezen is een natuurlijk ontwikkelingsproces.

 De leesontwikkelingsfase “beginnende geletterdheid” begint bij de kleuters.

 Technisch leren lezen is voor kinderen met een niet Nederlandse achtergrond 
moeilijker dan voor kinderen met een Nederlandse achtergrond.

 Het snel benoemen van cijfers is een belangrijke voorspeller voor de 
leesontwikkeling. 

 Nederland heeft bijna 1,5 miljoen laaggeletterden die ouder zijn dan 16 jaar.

Technisch lezen in groep 3

 Fase 1: Klankzuivere fase (aug – febr.)

- Drieklankwoorden (mkm-woorden)

 Fase 2: Niet – klankzuivere fase (febr. – juli) 

- Langere woorden / nieuwe woordstructuren

- Vloeiend lezen
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Elementaire leeshandeling (1e helft van groep 3)

boek            b-oe-k  /b/-/oe/-/k/               /boek/ b-oe-k /b/-
/oe/-/k/                /boek/

Geschreven
woord visueel 

analyseren 

grafemen aan 
fonemen
koppelen 

de volgorde 
van de 

fonemen
onthouden

auditieve 
synthese

betekenis
geven aan 
het woord

Alfabetische principe
Belangrijk is: modeling

Effectief leerkrachtgedrag
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Bron: Allington (2013)

Stellingen over effectief 
leerkrachtgedrag

 Door alle oefenstof uit de methode te behandelen verloopt de 
leesontwikkeling trager dan strikt noodzakelijk. 

 Het beste is dat de leerkracht moeilijke woorden verduidelijkt tijdens het 
voorlezen van een verhaal. 

 Schrijven is van groot belang om te leren lezen.

 Kinderen die bij de overgang naar groep 3 nog niet of nauwelijks letters 
kunnen benoemen, hebben direct extra begeleiding nodig.

 Het directe-instructie-model (DI-model) is uitermate geschikt om kinderen te 
leren lezen.
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Vijf T’s van effectief aanvankelijk leesonderwijs

(bron: Allington, 1996; Houtveen, Brokamp, Smits, 2012; Loman, 2014)

1. Time

2. Texts

3. Teach

4. Talk

5. Tests

Time: (bron: Veenman, Lem, Roelofs & Nijssen, 1993; Houtveen, Brokamp & Smits, 2013)

1. Tijd op het rooster:

- Laag 1: 425 minuten per week

- Laag 2: 90 minuten per week extra

- Laag 3: 45-50 minuten per week extra 

2. Effectief gebruik maken van de lestijd (klassenmanagement)

3. De tijd dat kinderen taakgericht zijn (betrokkenheid)
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Texts: moeten zichtbaar en bereikbaar zijn

 Plezier (Van Steensel, e.a., 2016). 

- Kinderen nieuwsgierig maken naar teksten

- Kinderen zelf boeken laten kiezen

- Samen lezen / praten over boeken 

 Hoge kwaliteit boeken (rijk aanbod)

- Aantrekkelijk

- Boeiend

- Illustraties die passen en verrijken

- Woordenschat verhogend

- Goede zinsopbouw

7 boeken per kind

Teach

Een leerkracht doet ertoe. 
Een leerkracht is een sleutelfiguur.
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Effectieve leesles (Houtveen, Brokamp & Smits, 2011, 2012)

 Letters of woordaspecten en leeshandeling leren in samenhang met schrijven 
(3 x 10 minuten) 

 Ondersteund lezen (1 x 10 minuten)

 Duolezen (1 x 10 minuten)

 Zelfstandig lezen (1 x 15 minuten)

 Creatief schrijven (1 x 10 minuten)

 Luisteren (leerkracht leest voor) (1 x 10 minuten)

Wat werkt niet:

 Lijntjes trekken

 Nonsenswoorden

 Tekeningen maken

 kleuren

 Knippen en plakken

 Leespuzzeltjes

 ….

Door alle oefenstof uit de methode te behandelen 
verloopt de leesontwikkeling trager dan strikt 
noodzakelijk 
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Wat werkt wel?

 Woorden / teksten lezen

 Kies het juiste woord

 Bij welk plaatje hoort de zin

 Welk woord hoort in de zin

 Alle oefeningen met tekst

Talk (als formatieve evaluatie)
(bron: Damhuis, 2015)

 De leerkracht voert leesgesprekken over het leesgedrag, het 
leesonderwijs en leesmotivatie om samen met de leerling te 
bepalen welke vervolgactie nodig is.

5 Kernactiviteit Voorbeeld

Deel leerverwachtingen met de lln De komende periode ga je leren om langere teksten te leren 
lezen

Stel vragen over de aanpak en de motivatie Hoe ga je het aanpakken en wat heb je nodig? 

Geef feed up, feedback en feed forward De boeken op M5-niveau kan je al heel goed lezen, de 
komende periode mag je boeken op E5-niveau gaan lezen

Zelfevaluatie Wat ging er tijdens het lezen goed?

Zet lln in als instructiebron Lln geven elkaar feedback en wisselen ervaringen uit
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Tests:

 Kleuters:

- Fonemisch bewustzijn

- Letterkennis

- Leesmotivatie 

- Taalontwikkeling & Woordenschat

- Benoemsnelheid

Tests:

 Groep 3:

- De V&V-toets meten NIET de leesontwikkeling van kinderen

- Toets de letterkennis, lezen op woordniveau (DMT) en het

lezen van teksten (AVI)

Alleen toetsen is niet genoeg, handel er ook naar.

- Geef direct extra begeleiding als dat nodig is
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Differentieer niet op deze manier:

Convergente differentiatie: 
De lagen bij het aanvankelijk lezen (Houtveen, Brokamp & Smits, 2012)

Vertraag voor zwakke lezers het aanbod niet

10 min. per dag

3x 30 min. per 
week 

90 min. per dag 
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Tips voor kinderen met leesproblemen

 Als het goed is, weet u al vanaf de 1e schooldag wie de zwakke lezers zijn

 Werk aan de leesmotivatie (ga op zoek naar het juiste boek)

 Zwakke lezers moeten vooral MEER leeskilometers maken

 Gebruik (voor de laag 3-kinderen) goede (evidence based) 
interventieprogramma’s (zoals Connect en Ralfi)

 Ondersteun het leesproces met verklanken, schrijven en het maken van 
gebaren

 Doe voor en zeg voor (directe feedback)

 Stimuleer het gebruik van een bijwijskaartje als een kind daar baat bij heeft

 Voorkom de zomerdip

 ……

Kinderen die al kunnen lezen

 Goede lezers worden bij de klassikale instructie betrokken.

 Goede lezers lezen moeilijkere teksten  (het liefst boeken).

 Goede lezers lezen veel.
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Wees kritisch en stel jezelf vragen:
Is mijn klas een 
aantrekkelijke 
leesomgeving 

voor de 
kinderen?

Hoeveel tijd heb 
ik op mijn rooster 

staan voor de 
leesles?

Werk ik 
volgens het
DI-model?

Heb ik in mijn 
bibliotheek 
kwalitatieve 

boeken staan?

Krijgen zwakke 
lezers extra 
leestijd? En 

hoe organiseer 
ik / we dat?

Hou ik bij hoeveel 
de kinderen lezen 
en welke boeken 

zij lezen? 

Laat ik de 
kinderen 

activiteiten doen 
die echt van 

belang zijn om te 
leren lezen?

Laat ik 
kinderen 

iedere dag 
teksten 

schrijven?

Lees ik wel 
iedere dag 

voor?

Lees ik zelf 
voldoende  

kinderboeken?

Gaan de 
leesgesprekken die 
ik met de kinderen 
voer over de juiste 

onderwerpen?

Wist ik voordat 
het schooljaar 

begon al wie de 
zwakke lezers 
waren in de 

groep?

Hoe kan ik ouders 
bij de 

leesontwikkeling 
van de kinderen 

betrekken?

Besteed ik de 
tijd effectief? En 
zijn de kinderen 

taakgericht?

Geef ik  
eigenlijk wel 

een effectieve 
leesles?

Heb ik voldoende 
kennis over 

ontwikkeling en 
begeleiding?

Hoe 
voorkom ik 

een 
zomerdip?

……
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