KNELPUNTEN IN HET NEDERLANDSE LEESONDERWIJS NADER BEKEKEN
Goed leren lezen is een mensenrecht! (Lyon, 2001)
Dr. Kees Vernooy (CPS Onderwijsontwikkeling en advies)

1. Het belang van goed leesonderwijs en wat kenmerkt een goede lezer
Een goede leesvaardigheid is cruciaal voor de schoolloopbaan, maar ook voor het sociaal-emotioneel
– zelfvertrouwen - en het latere maatschappelijk functioneren van leerlingen. Kunnen lezen is een
basisvaardigheid waarop andere vaardigheden en kennis in het onderwijs stoelen, zoals
rekenvaardigheid en wereldoriënterende kennis. Bovendien kan iemand zonder een goede
leesvaardigheid niet levenslang leren.
Een goede lezer kan vlot lezen, heeft een goede woordenschat en kan wanneer nodig leesstrategieën
toepassen om teksten beter te begrijpen. Het aanwezig zijn van genoemde drie dimensies van
leesvaardigheid bepalen of leerlingen teksten goed kunnen begrijpen, maar ook of iemand plezier aan
lezen beleeft. Wetenschappelijk onderzoek laat zien, dat ‘onderliggende vaardigheden’, zoals
woordenschat en vlot kunnen lezen een zeer hoge correlatie - .80 en hoger – met begrijpend lezen
hebben. Dit betekent tevens dat onvoldoende vlot technisch kunnen lezen en het niet beschikken over
een goede woordenschat zeer negatieve gevolgen voor het (begrijpend) lezen hebben. In de praktijk
heeft leesvaardigheid alles te maken met de kansen van de leerling in het onderwijs en in de
samenleving. Het onderwijs verlaten met een onvoldoende leesvaardigheid betekent, dat een leerling
een groot risico loopt om kansarm in de samenleving te komen staan en in de onderklasse terecht te
komen. Dit geldt in het bijzonder in een samenleving, zoals de Nederlandse, die pretendeert
kenniseconomie te willen worden.
2. Knelpunten in het Nederlandse leesonderwijs
De inspectie rapporteert in haar ‘Onderwijsverslag 2004/2005’ (Utrecht, 25 april 2006) alarmerend
over de kwaliteit van het onderwijs in technisch lezen op basisscholen. Uit het inspectieverslag komen
de volgende zaken naar voren:
- 15 procent van de leerlingen in groep 3 heeft aan het einde van dat leerjaar een onvoldoende
technische leesvaardigheid;
- Uit toetsgegevens van scholen blijkt dat het aantal zwakke lezers in groep 4 meer dan verdubbelt ten
opzichte van groep 3, hetgeen betekent dat het aantal zwakke lezers stijgt van 15 naar ongeveer 30%;
- 10 procent van de leerlingen komt aan het eind van groep 8 van het basisonderwijs met technisch
lezen niet hoger dan het gemiddelde aan het begin van groep 6 (Sijtstra, Van der Schoot& Hemker,
2002);
- 15 procent van de leerlingen komt aan het eind van groep 8 van het basisonderwijs met technisch
lezen niet verder dan het niveau van eind groep 6.
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Met de leesproblematiek aan het einde van het basisonderwijs, n.l. dat een kwart van de leerlingen
met een onvoldoende leesvaardigheid naar het voortgezet onderwijs gaat, hangt waarschijnlijk ook de
ontwikkeling samen, dat er in toenemende mate in de grote steden zogenaamde zorgleerlingen, het
gaat dan om ongeveer 10% van het totale leerlingaantal, buiten de Cito Eindtoets worden gehouden.
In Amsterdam is 23% en in Rotterdam 19% van het totale aantal basisschoolleerlingen zorgleerling; in
beide steden doet volgens Westerbeek en Doeleman (2006) ongeveer 50% van deze leerlingen niet
met de Cito Eindtoets mee. Het aantal zorgleerlingen dat niet met de Cito Eindtoets meedoet, is
stijgende.
Een negatief effect van de onvoldoende leesvaardigheid op het einde van groep 8 is, dat bijna een
kwart van de VMBO-leerlingen uit de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg moeite
heeft met het lezen van de teksten uit de schoolboeken; ze kunnen onvoldoende door de school
aangeboden teksten zelfstandig en met begrip lezen (Hacquebord e.a., 2004). Daarnaast kan
ongeveer 7 procent van de 15-jarige Nederlandse leerlingen na afloop van hun schoolperiode
onvoldoende lezen om zich in onze samenleving zelfstandig te kunnen redden (OECD, 1997;
Bohnenn e.a., 2003; Bersee, De Boer & Bohnenn, 2003; Bohnenn e.a. (2004). Volgens de
onderwijsinspectie (2006) hebben de meeste functioneel analfabeten een normale intelligentie en
hebben ze de afgelopen jaren ‘gewoon’ op onze basisscholen gezeten, maar wisten op het terrein van
technisch lezen niet de minimumdoelen van het basisonderwijs te bereiken. Teksten van het niveau
AVI 9 kunnen lezen en begrijpen moet op het einde van groep 8 als een minimumdoel worden gezien.
3. Verklaringen voor de knelpunten
De Nederlandse knelpunten op het gebied van technisch lezen hebben geen overeenkomst met de
knelpunten die het Amerikaanse onderwijs in de midden jaren negentig van de vorige eeuw en het
Franse onderwijs op dit moment kent. De problemen in Amerika en Frankrijk waren/zijn grotendeels
toe te schrijven aan de grote verspreiding van ineffectieve methodieken voor het leren lezen. In
Nederland daarentegen besteden de meeste methoden voor leren lezen op een systematische wijze
aandacht aan de letter-klankkoppeling en auditieve synthese. Veel wetenschappelijk onderzoek laat
zien, dat dit de beste manier is om zowel kinderen goed te leren lezen als om leesproblemen te
voorkomen. De zorgelijke prestaties voor technisch lezen kunnen ook niet verklaard worden door te
stellen dat het om dyslectische leerlingen zou gaan. Te snel – en daar heeft o.a. Bus (2005) op
gewezen – krijgen kinderen dikwijls het stempel van dyslectisch opgeplakt, terwijl ze dat eigenlijk niet
zijn. Bus spreekt dan ook over het grote probleem van de pseudo-dyslecten. In de praktijk is volgens
Blomert (2002) 3,6% van de leerlingen dyslectisch. Dit betekent, dat van de 25% zwakke lezers op het
einde van de basisschool ruim 20% van de leesproblemen – na aftrek van het percentage
dyslectische leerlingen - een andere oorzaak moet hebben. Daarnaast wordt dikwijls gedacht dat
problemen op het gebied van technisch lezen vooral samenhangen met de milieuachtergrond van de
kinderen. Onderzoek van o.a. de inspectie (2006) laat echter zien, dat de prestaties bij technisch
lezen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de prestaties bij begrijpend lezen of rekenen, niet of nauwelijks
samenhangen met de sociaaleconomische en etnische achtergronden van leerlingen. Bijna alle
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leerlingen kunnen bij technisch lezen ongeacht hun sociale en etnische achtergrond tot goede
prestaties komen. Aan het eind van de basisschool blijkt er nauwelijks verschil te bestaan in de
technische leesvaardigheid van kinderen met verschillende sociale of etnische achtergrond (Sijtstra,
Van der Schoot & Hemker, 2002).
In wezen is de oorsprong van de Nederlandse leesproblematiek te herleiden tot de inrichting van het
leesonderwijs in groep 3 en 4. De problematiek in groep 3 en 4 is met name zorgelijk, omdat
internationaal onderzoek laat zien, dat kinderen die niet goed starten met lezen zelden een betere
lezer worden. In feite kan daardoor eind groep 4 al bijna voorspeld worden hoe de toekomst van deze
kinderen er later waarschijnlijk uit zal zien.
Internationaal leesonderzoek (Lyon 2004) en Nederlands onderzoek (Vernooy 2006) laten zien, dat de
meeste leesproblemen het gevolg zijn van kwaliteitsproblemen – en dan in het bijzonder op het
gebied van instructie - in het leesonderwijs. Veel leesproblemen worden veroorzaakt door zaken als
het ontbreken van doelgericht leesonderwijs, onvoldoende expliciete instructie, het werken met slechte
methoden, leesmethoden niet volledig behandelen, onvoldoende tijd aan lezen besteden, zwakke
lezers niet meer tijd geven, geen of ineffectieve differentiatie (bijv. niveaulezen), maar ook dikwijls aan
het ontbreken van een goede leesdeskundigheid bij de leerkrachten. Bij de kwaliteitsproblemen hoort
mede de onvoldoende aandacht in 40% van de kleutergroepen voor zaken als fonologische
vaardigheden en letterkennis die voor het toekomstig leren lezen van belang zijn.
Of kinderen goed technisch leren lezen is volgens de onderwijsinspectie erg afhankelijk van de school
en de leraar bij wie het kind in de klas zit. Het inspectieverslag liet zien, dat 2 van de 3 leerkrachten in
groep 3 en 4 geen aandacht besteden aan de verschillen tussen leerlingen in leesontwikkeling. Het
omgaan met verschillen moet als een belangrijke leerkrachtvaardigheid worden gezien. Internationaal
onderzoek laat zien, dat juist de rol van de leerkracht cruciaal is voor het leesonderwijs van de
leerlingen (zie illustratie). Het doet er voor een leerling – en dan in het bijzonder voor een zwakke lezer
– heel veel toe of men leesonderwijs krijgt van een effectieve of minder effectieve leerkracht. Een
internationaal toonaangevende leesdeskundige als Allington (2001) zegt daarover in zijn boek ‘What
Really Matters for Struggling Readers’ het volgende: “…recent onderzoek laat de geweldige impact
van kwalitatief hoogstaande groepsinstructie zien. Risicoleerlingen deden het bij goede leerkrachten
net zo goed als gemiddelde leerlingen bij zwakke leerkrachten. Niets was effectvoller voor
risicoleerlingen dan de kwaliteit van de leerkracht; de kwaliteit van de leerkracht voorspelt de
resultaten van de kinderen. Te lang hebben we dit fundamentele aspect van het onderwijs genegeerd
door het invoeren van meer remediërende programma’s, meer klassenassistenten en extraleerkrachten en door het inzetten van computerprogramma’s. Al deze maatregelen halen het niet bij
kwalitatief hoogstaande instructie.”
Illustratie: rol leerkracht
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Het geschatte aandeel van de verklaarde variantie
in lees- en rekenscores

(N ational Commission on Teaching and America's

Future (1997). Doing What Matters Most, p. 8-9)
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4. Gevolgen knelpunten
De gevolgen van niet goed technisch kunnen lezen zijn ingrijpend, omdat ze negatieve effecten
hebben voor het begrijpend lezen, het gedrag, de schoolloopbaan en het latere maatschappelijk
functioneren. Het gegeven, dat een groot aantal leerlingen problemen met technisch lezen heeft,
werkt vooral negatief door op het begrijpend lezen, omdat door het niet vlot kunnen decoderen het
korte termijngeheugen in de knel komt, maar ook doordat de leerling met een slechte technische
leesvaardigheid zich op de eerste plaats moet richten op wat er staat – het decoderen- in plaats van
zijn volledige aandacht onmiddellijk op de inhoud van de tekst kan richten, omdat hij automatisch ziet
wat er staat. Vlot kunnen lezen is een belangrijke voorwaardelijke vaardigheid voor begrijpend lezen.
Het belang van goed kunnen lezen gaat echter verder. Het blijkt namelijk dat ongeveer de helft van de
leerlingen die taalleesproblemen heeft, tevens gedragsproblemen krijgt. Bovendien blijkt dat leerlingen
die niet goed meekunnen met het leesproces een negatief zelfbeeld ontwikkelen en gedemotiveerd
raken (Coster, 2001, Houtveen e.a., 2005; Vernooy, 2004). Het is ook zorgelijk, dat een slechte
technische leesvaardigheid negatieve effecten heeft voor de resultaten bij andere vakken. Met name
vanaf groep 5 gaat het eigenlijk niet meer om leren lezen, maar om lezen om te leren. Verder laat
onderzoek zien, dat vooral onder leerlingen in het voortgezet onderwijs met een slechte
leesvaardigheid het aantal dropouts hoog is. Tot slot geldt, dat leerlingen die in onvoldoende mate
goed kunnen lezen een verhoogd risico lopen om in onze samenleving in de onderklasse terecht
tekomen, waarbij sociale voorzieningen een belangrijke rol spelen, in plaats van actief deelnemer aan
de kenniseconomie te zijn.
5. Aanpak knelpunten
Een effectieve aanpak van de huidige knelpunten in het leesonderwijs vraagt om een
meersporenbeleid, waarbij deskundigheidsvergroting van leerkrachten op het gebied van lezen
centraal moet staan. Om tot betere leesresultaten te komen dienen de volgende zaken de aandacht
van schoolteams te krijgen:
- Schoolleiding en schoolteams dienen een centrale plaats aan taal/lezen in hun school toe te kennen,
omdat dit gebied van groot belang voor de schoolloopbaan en maatschappelijke toekomst van de
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leerlingen is. Men zou daarbij als uitgangspunt moeten hanteren, dat alle leerlingen met een
leesniveau van minimaal AVI 9 na groep 8 de basisschool zouden moeten verlaten.
Bij het realiseren van meer effectief taal/leesonderwijs moeten zowel effectief gebleken leesinzichten,
bijvoorbeeld het grote, voorwaardelijke belang van vlot kunnen lezen en woordenschat voor
begrijpend lezen, een rol spelen als kenmerken van effectief onderwijs, zoals het werken met
toetsbare doelen, het gebruik maken van goede programma’s en methoden, voldoende tijd aan lezen
besteden, effectief differentiëren, vroegtijdig signaleren en helpen van kinderen met leesproblemen,
het monitoren van de leesontwikkeling en veel aandacht voor de kwaliteit van de leesinstructie van de
leerkracht.
- In groep 7 en 8 zou gerichte aandacht aan het technisch lezen van zwakke lezers besteed moeten
worden. Onderzoek van de Citogroep (2001) laat zien, dat zwakke lezers in groep 7 en 8 nog
leerwinst op het gebied van technisch lezen kunnen boeken. Het probleem is echter, dat de meeste
scholen in de praktijk hier niet aan werken; bovendien zijn er eigenlijk geen leesmethoden op de markt
voor het onderhouden of bijbrengen van een technische leesvaardigheid bij oudere kinderen;
- Het vergroten van de leesdeskundigheid van de leerkracht. In omvang toenemend onderzoek wijst
volgens Sparks & Hirsch (1999) uit, dat voor het verbeteren van leerlingresultaten het verbeteren van
de kennis en onderwijsvaardigheden van de leerkrachten essentieel is. Leerlingen brengen namelijk
de meeste tijd op school door bij leerkrachten, ze interacteren met leerkrachten en voeren onder
begeleiding van de leerkrachten werk uit. Wat de leerkracht weet en kan, beïnvloedt onmiddellijk de
kwaliteit van het leren door de leerling. Deze bevindingen vragen in feite om een voortdurende
professionalisering van de leerkracht op het gebied van lezen;
- Meer aandacht voor preventie in de kleutergroepen. Veel internationaal onderzoek laat zien, dat
aandacht besteden aan vaardigheden die voor het toekomstig leren lezen van belang zijn, leidt tot
betere resultaten tijdens het leren lezen. Het gaat daarbij dikwijls om kennis en vaardigheden die
kinderen uit taalrijke milieus als het ware vanzelfsprekend thuis opdoen;
- Scholen kennis laten nemen van succesvolle praktijken. Scholen met veel zwakke lezers zouden
kennis moeten nemen van de praktijken van scholen zonder zwakke lezers (zie inspectie 2006), zoals:
- Scholen zonder zwakke lezers hebben het leerstofaanbod beter afgestemd op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen en op de verschillen tussen de leerlingen.
- De leraar zonder zwakke lezers gebruikt toetsgegevens ook om het effect van zijn onderwijs
te bepalen.
Ook zou gebruik gemaakt moeten worden van werkwijzen van projecten die succesvol waren in het
terugdringen van de leesuitval. Het BOV-project liet zien, dat de leesuitval in groep 3 en 4
teruggedrongen kan worden tot rond de 5%. Met de in dat project ontwikkelde aanpakken zouden
scholen met een hoge uitval aan de slag moeten gaan. Het LISBO-project liet bovendien zien, dat het
verbeteren van de technische leesvaardigheid van oudere zwakke lezers in een korte tijd kan
plaatsvinden;
- Er zou in het eerste jaar van het VMBO specifieke aandacht aan het verbeteren van de
leesvaardigheid besteed moeten worden, o.a. om afhaken van de leerlingen als drop out te
voorkomen.
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Tot slot: Een factor waar scholen eigenlijk geen greep op hebben is de rol van de PABO. Het is
maatschappelijk wenselijk, dat PABO’s op een evidence based wijze toekomstige leerkrachten een
stevig ‘leesfundament’ meegeven.
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