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De kwaliteit van het leesonderwijs is een belangrijke verantwoordelijkheid voor de 
schoolleiding. Kinderen die niet goed leren lezen zijn sterk in het nadeel zowel op 

school als in hun latere functioneren in de samenleving. Bovendien hebben proble
men op het gebied van het leesonderwijs vrijwel altijd negatieve consequenties voor 

de gebieden waarbij ook tel sten aan d ord zijn, want leesvaardigheid werkt OP. alle 
vald<:en door. Dit betekent tevens dat er een sterk verband bestaat tussen de kwaliteit 

van het leesonderwijs en de kwaliteit van onderwijs die een school realiseert. 

EEN BELANGRIJKE OPDRACHT VOOR DE SCHOOLLEIDING 

GO 
LE 

R
ecent onderzoek laat zien dat er grote knelpunten zijn 
op het gebied van tech nisch lezen en spell en. Half 
april 201 9 verscheen her rapport 'Dyslcx.ieverklarin
gen. Vei:schillcn rnssen scholen nader bekeken' van de 

Inspectie van het Onderwijs. Dit onderzoek besteedt aandacht 
aan de sterke toename van het aantal leerlingen met een dys
lexieverklaring in het primar en voortgezet onderwijs, maar 
biedt ook informatie over de knelpunten in het omgaan met 
zwakke lezers en spellers. Genoemd rapport laat onder andere 
het volgende zien: 
• De hclfr van de scholen heeft de zoïgniveaus bij lezen met 
op orde. 
• 37 procent van de leraren geeft geen duidelijk, doelgericht 
leesonderwijs. Juist dit is fnuikend voor risicolezers. 
• 35 procent van de scholen werkt onvoldoende opbrengstge
richt. 
Op basis hiervan mogen wc stellen dat het (technisch) leeson
derwijs in Nederland grote knelpunten/kwaliteitsproblemen 
kent. Immers, technisch lezen is de belangrijkste voorspeller 
voor het begrijpend lezen. Leerlingen die onvoldoende vlot 
lezen - de zogenaamde spellende lezers - lezen vooral op 
woord- in plaats van op tekstniveau en hebben daardoor vrij
wel altijd problemen met begrijpend lezen, omdat ze hun aan
dacht niet volledig op de inhoud van een tekst kunnen rich
ten. Deze problematiek moet op verschillende scholen actie 
van de kant van de schoolleiding vragen. Gebeurt dit niet, dan 
zal een deel van de leerlingen in de knel komen en ernstige 
problemen met (begrijpend) lezen ondervinden. Bij deze kin
deren gaat het vooral om de zogenaamde risicolezers die een 
verhoogd risico lopen om laaggeletterd te worden. We moeren 
dan denken aan leerlingen die AVI 5 oflager lezen als ze na 
groep 8 het primair onderwijs verlaten. 
Heel zorgelijk is dat het onderzoek van de inspectie duidelijk 
maakt dat het kenmerk dat her minst vaak aanwezig blijkt, de 
kwaliteit van de instructie is die de leraren geven. Deze is voor 
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lezen en spellen bij 37 procent van de scholen niet duidelijk en 
doelgericht. Door onvoldoende goede leesinstructie vallen - en 
dat laat internationaal leesonderzoek bij herhaling zien - vooral 
risicolezers in het leesonderwijs uit. Ook zagen de onderzoekers 
van de inspecrie dat er russen scholen aanzienlijke kwaliteitsver
schillen op het gebied van het lees- en spellingonderwijs en het 
omgaan met de zwakste lezers en spellers bestaan. De inspectie 
vindt dat die gro te verschillen juist vanuit de optiek van het 
voorkomen van laaggeletterdheid bijzondere aandacht in scho-

len moeten krijgen. Deze bevinding is misschien wel het 
belangrijkste dat het onderzoek liet zien. Het is terecht dat de 
inspectie vanuit de optiek van voorkomen van laaggeletterdheid 
het belangrijk vindt dat deze problematiek aandacht krijgt. Van 
der Leij (2016) zegt over deze problematiek nog het volgende: 
• Laaggeletterdheid is een gevolg van een gebrek aan gerichte 
instrnctie en oefening, dus een onde1wijsproblcem. 
• Dyslexie is wat er overblijft nadat laaggeletterdheid is bestre
den. 
Andere knelpunten op het gebied van technisch lezen die we 
vaak zien, zijn (Vernooy 2018): 
• Vanwege het ontbreken van preventie is een deel van de 
kinderen vaal, onvoldoende toegerust om goed in groep 3 te 
starten. Da::1rn::1::1st moet worden gedacht aan de problematiek 
van 'doorkleuteren' (verlengde kleuterperiode) (Marreveld 
2018). Onderzoek van Netten (2014) laat zien, dat leerlingen 
die zeven jaar of ouder waren vanwege een verlengde kleuter-



periode toen ze in groep 3 startten in groep 6 minder goede 
lees- en rekenprestaties laten zien dan hun klasgenoten. Ook 
Van der Veen en Karssen (2019) vonden dat een verlenging 
van de kleuterperiode geen goede remedie tegen ontwikke
lingsachterstanden was. Onderzoek van Van der Leij e.a. 
(2017) toont dat een interventieprogramma als BO UW, dat in 
groep 2 start en laaggeletterdheid en dyslexie bestrijdt, als 
effect een afname van het aantal zwakke lezers met 60-65 pro
cent in DIE-categorie tot gevolg heeft. De BOUW-aanpak 
houdt in principe in: spoor potentiële zwakke lezers vroegtij
dig op en voorkom door vroegtijdige effectieve ondersteuning 
dat deze leerlingen in groep 3 of 4 uitvallen (zie onder andere 
Torgesen 1998). 
• De hoge uitval in groep 3. Bijna 30 procent van de leerlin
gen is op het einde van groep 3 een risicolezer wat betekent 
dat bijna een derde van de leerlingen niet goed leest (Vernooy, 
2015). Volgens veel leesonderzoek worden kinderen die in 
groep 3 niet goed starten nooit een goede lezer. Daarnaast 
moet het vroegtijdig etiketteren van leerlingen als zwakke lezer 
worden voorkomen (Hattie 2012). 
• Onvoldoende stimulering vlot en vloeiend lezen vanaf groep 
3 en onvoldoende onderhoud van het technisch lezen na 
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groep 6 (zie Niel en 2016). Nielen liet zien dat door onvol
doende onderhoud van het technisch lezen na groep 6 het 
begrijpend lezen en de leesmotivatie afnamen. 

WAAROM IS ONDERWIJS IN TECHNISCH LEZEN 
BELANGRIJK? 
Dikwijls wordt vergeten dat technisch lezen de belangrijkste 
pijler voor het begrijpend lezen is. Je moet weten te ontsleute
len wat er staat om vervolgens de tekst te kunnen begrijpen. 
Onvoldoende geautomatiseerd kunnen technisch lezen, is 
dikwijls de oorzaak van slecht begrijpend lezen. Slecht tech
nisch lezen is namelijk de beste voorspeller voor slecht begrij
pend lezen. Kortom, vanuit het perspectief van begrijpend 
lezen is het van belang dat er goed onderwijs in technisch 
lezen plaatsvindt. Die aandacht betekent tevens dat er vol
doende tijd aan besteed moet worden en dat de zorg voor 
zwakke technische lezers op orde moet zijn. 

AANDACHTS-ENVERBETERPUNTEN 
Wat moet er naar aanleiding van het inspectieonderzoek gebeu
ren? De inspectie geeft in haar onderzoeksrapport ook de 
nodige verbeteringsaanknopingspunten. Dit artikel pakt de 
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leesproblematiek echter vanuit een schoolverbeteringsinvalshoek 
aan. Het inspectie-onderzoek vraagt vanwege de hoge urgentie 
om aandacht in het school plan, namelijk hoe verbeteren we het 
technisch lezen en spellen, maar ook de ondersteuning van 
zwakke lezers en spellers? Dit schoolbeleid moet geplaatst wor
den binnen de context dat het de belangrijkste verantwoorde
lijkheid van een school - en dan in het bijzonder van het bestuur 
en de schoolleiding - is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen 
na groep 8 de basisschool als competente lezer verlaten. Een 
belangrijke vraag die de schoolleiding eerst moet stellen is: 
beschikken we als school over voldoende leesdeskundigheid om 
de problematiek van technisch lezen en spellen effectief aan te 
pakken? Zo niet, dan is professionalisering maar ook ondersteu
ning door externe deskundigen nodig. Voor spelling kan gezegd 
worden dat met taalmethoden als Staal en Taal actief goede spel
lingresultaten geboekt kunnen worden. De handleiding van die 
methoden goed gebruiken is daarvoor voorwaardelijk. In dit 
artikel gaan we niet verder op de spellingproblematiek in. 

Verbeteringsstappen voor het technisch lezen zijn (zie illustra
tie 1 ): 
• De beginsituatie kaart brengen - Wat zijn onze huidige 
resultaten voor technisch lezen? 

• Het realiseren van doelgericht technisch lezen en het stel
len van verbeteringsdoelen - Zonder hogere doelen te stellen, 
zullen de resultaten voor technisch lezen niet verbeteren. Niets is 
zo erg voor leerlingen als een school die geen of lage doelen stelt. 
Doelen voor een school kunnen zijn: 
Het aantal leerlingen met een dyslexieverkû1ring zal op onze school 
maximaal 5 procent zijn en we brengen het aantal laaggelettade 
leerlingen terug tot maximaal 7,5 pmcent. 
h <li1 haalbaar? De helfr van rle scholen zit volgens de inspectie 
al op 'Blomert-niveau' (Inspectie van het Onde1wijs, 2019). 

Stappen schoolverbeteringsaanpak 

Breng de beginsituatie in kaart. Wat zijn de huidige 
resultaten voor technisch lezen en spellen? 

Stel doelen 

Verbeter het aanbod voor technisch lezen en spellen 
en breng de zorgniveaus op orde 

Zorg voor voldoende tijd 

Monitor het verbeteringsproces 

Illustratie 1. Schoolverbeteringsaanpak 
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Waarom zou de andere helft van de scholen dit niet kunnen? 
Het is in dat verband cruciaal dat kinderen in groep 3 goed 
starten. Dit houdt in dat zowel het aanbod voor het leren lezen 
als de professionaliteit van de leraar op orde moeten zijn. Maar 
war is dan een minimaal streefdoel voor technisch lezen in het 
basisonderwijs? In dat verband geldt dat leerlingen op het einde 
van het basisonderwijs minstens teksten van het niveau AVI E6 
moeten kunnen lezen. Kunnen ze dat dan zijn ze functioneel 
geletterd. Ernaar streven dat elk kind minimaal functioneel 
geletterd wordt, moet als het belangrijkste doel van het onder
wijs worden gezien. Het realiseren van dergelijke ambitieuze 
doelen betekent dat scholen een goed aanbod voor technisch 
lezen moeten hebben met veel aandacht voor automatisering en 
doelgerichte interventies moeten uitvoeren om de gestelde doe
len te realiseren. 

• Het aanbod voor technisch lezen en de zorgniveaus op 
orde brengen - Het is cruciaal om het aanbod technisch lezen 
op orde te brengen, waarbij het wenselijk is dat er een sterk 
accent op preventie in de betekenis van het creëren van een 
goede leesstart wordt gelegd (zie illustratie 2). Het onderzoek 
van de inspectie liet zien dat op veel scholen het aanbod niet 
op orde was. Kinderen verschillen van elkaar in de mate van 
instructie, tijd, oefening en ondersteuning die ze nodig hebben 
om een vloeiende lezer te worden. Om die reden worden er 
drie zorgniveaus onderscheiden. Zwakke lezers en spellers wor
den volgens de inspectie op veel scholen onvoldoende onder
steund (de hulpverlening). 
De volgende zorgniveaus kunnen worden onderscheiden: 
Zorgniveau 1: doelgerichte groepsinstructie, voldoende tijd, 
gebruik goede methoden en methodieken, goed klassenma
nagement en systematisch de ontwikkeling volgen. Hierbij kan 
·worden opgemerkt dal in het bijzonder de aandach[ moet 
1dtgaan naar het realiseren van doelgerichte en duidelijke 
instructie. Leesresultaten verbeteren alleen door meer en goede 
instructie (Shanahan (2018). Onderzoek laat zien dat vooral 
risicoleerlingen daarvan profiteren, maar dat dit op 37 procent 
van de scholen niet of in onvoldoende mate plaatsvindt. Juist 
in de groepen 3 en 4 moet de automatisering tijdens de 

Fasen technisch lezen 

Voorschools/groep 1 en 2: goede leesstart 

Groep 3: vlot en vloeiend leren lezen 

Groep 4-6: vlot en vloeiend leren lezen 

Groep 7-8: onderhoud en uitbouw 

vlot en vloeiend lezen 

Illustratie 2. Fasen technisch lezen 



instructie centraal staan. Daarnaast geldt dat het in het belang 
van risicolezers nodig is dat zorgniveau 1 staat als een huis. Als 
dit niet het geval is, zal dit ook negatieve gevolgen voor de 
zorgniveaus 2 en 3 hebben. 
Zorgniveau 2: doelgericht en inzet op de 25 procent zwak preste
rende leerlingen die extra instructie- en oefentijd in casu bege
leide inoefening en feedback (intensieve instructie) moeten heb
ben. Internationaal onderzoek toont dat vooral risicolezers profi
teren van verlengde instructie. M ee maximaal 5 kinderen in een 
'intensieve' groep kan de leerkracht zijn of haar aandacht richten 
op individuele kinderen en er zeker van zijn dat elk kind partici
peert. Er is het nodige leesonderzoek dat laat zien dat verlengde 
instructie de leesvaardigheid verbetert. Onderzoek toont in dat 
verband effectgrootten van .40 en hoger (zie onder andere 
Wanzek e.a. 2016). In de praktijk echter valt verlengde instruc
tie op veel scholen nogal eens uit, waardoor risicolezers niet de 
tijd en ondersteuning krijgen die ze vanuit hun leesbehoeften 
nodig hebben om een betere lezer te worden. 
Zorgniveau 3: dit gaat om de zwakste 10 procent leerlingen; de 
intensivering van zorgniveau 2 is niet voldoende. Hierbij moet 
personeel met inhoudelijke expertise betrokken worden. 

Bij de zorgniveaus 2 en 3 is het nodig dat er rekening wordt 
gehouden met de bevindingen van de meta-analyse van Ther
rien (2004). Deze analyse toont dat vooral herhaald lezen een 
evidence based strategie is voor zowel vlot en vloeiend lezen 
als voor begrijpend lezen. Kinderen met leesproblemen profi
teren daarvan. Het effect voor vlot lezen is groter (d.83) dan 
voor begrijpend lezen (d.67). Ook recente meta-analyses 
laten zien dat herhaald lezen een sterke interventie is. Verder 
wordt dikwijls gevraagd: vragen zwakke technische lezers en 
leerlingen met een dyslexieverl<laring andere aanpakken? 
Onderzoek wijst volgens Torgesen (2005) meer en meer uit 
dat er in de praktijk dikwijls geen duidelijke lijn te trekken is 
tussen de ondersteuning die zwakke technische en dyslecti
sche lezers nodig hebben. Wat in het algemeen geldt voor 
zwakke lezers, geldt meestal ook voor dyslectische lezers. 
Beide groepen profiteren het meest van directe instructie op 
her gebied van de letter-klankkoppeling met veel aandacht 
voor automatisering (vlot lezen), maar ook van uitbreiding 
van de leertijd. 

• Voldoende tijd inroosteren - Het aanbod voor technisch 
lezen en de opzet en invulling van de zorgniveaus kunnen 
nog zo inhoudelijk verantwoord zijn, maar als er te weinig 
tijd voor ingeroosterd wordt, zullen er toch onnodig kinde
ren uitvallen, terwijl met voldoende tijd en de juiste onder
steuning in principe elk kind kan leren lezen (Vernooy, 
2017). Juist risicolezers hebben meer tijd nodig om een 
goede lezer te worden. Het is daarom gewenst dat scholen 
voldoende tijd voor technisch lezen inroosteren, maar ook 
zorgvuldig met die tijd omgaan. 

• Het monitoren van de leesresultaten - Ontwikkelen de 
leesresultaten zich in de richting van de gestelde doelen? Zo 
niet, dan moeten er interventies plaatsvinden om de leesont
wikkeling alsnog in de gewenste richting om te buigen. Voor 
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het monitoren van de gewenste verbeteringen kan de schoollei
ding het beste de technisch leestoetsen DMT en AVI en de 
spellingtoetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem gebruiken. 
Toetsen is namelijk een middel om te zien of de leerlingen zich 
in de gewenste richting ontwikkelen. Belangrijke aandachts
punten bij de monitoring zijn: 
- Halen we onze doelen? Gaan de leerlingen vooruit? Neemt 
het aantal zwakke lezers en spellers af? Profiteren de leerlingen 
van onze aanpak? Is onze aanpak effectief? 
- Waar zijn we sterk en/of zwak in? Is de instructie effectief? 
Waar is professionalisering nodig? 
- Hoe doen de groepsleerkrachten het? Wie heeft er ondersteu
ning nodig. Bijvoorbeeld om verlengde instructie te realiseren. 
- Hoe sterk is onze methodische aanpak? 
- Is de tijdsbesteding voldoende of is meer tijd wenselijk? 
- Werken de interventies vanuit de zorgniveaus voor de zwakke 
leerlingen goed? 

TOT SLOT 
Het inspectie-onderzoek maakte duidelijk dat er meer nadruk 
op kwaliteitsverbetering in het lees- en spellingonderwijs moet 
komen te liggen vanuit het perspectief van zwakke lezers en 
spellers, want in te veel scholen profiteren deze leerlingen 
onvoldoende van het geboden onderwijs. Het is van groot 
belang dat de schoolleiding met haar team geletterdheid ziet 
als een verantwoordelijkheid voor alle leraren (Vernooy 2016). 
Een school moet zich ervan bewust zijn dat alle initiatieven die 
men onderneemt, minder belangrijk zijn dan kinderen goed 
leren lezen (Snow 2014). Verder geldt dat onderwijskundig 
leiderschap de belangrijkste rol voor schoolleiders is als het 
verbeteren van de resultaten aan de orde is (Hattie 2017). 
Daarnaast geldt dat kinderen goed leren lezen en spellen fun
damentele leerkrachtvaardigheden zijn. 1h, ; 
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