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1. Aandacht inspectie voor technisch lezen en de belangrijkste bevindingen
Aanleiding aandacht inspectie voor technisch lezen
De inspectie heeft onderzoek gedaan naar het onderwijs in technisch lezen op basisscholen. De aanleiding
daarvoor was het gegeven dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat een grote groep leerlingen in het
basisonderwijs problemen ondervindt met lezen (technisch en begrijpend lezen). Ook in de periode na de
basisschool blijken veel leerlingen moeite te hebben met lezen.
Prestaties bij technisch lezen nauwelijks beïnvloed door achtergrond leerlingen.
Uit het onderzoek van de inspectie, maar ook uit ander onderzoek, blijkt dat de prestaties op het gebied van
technisch lezen nauwelijks beïnvloed worden door de sociale en etnische achtergrond van leerlingen. Verschillen
in prestaties bij technisch lezen kunnen veel meer worden toegeschreven aan het onderwijs. Er zijn grote
verschillen tussen scholen en klassen in de leesprestaties. Bijna de helft van de basisscholen kent aan het eind
van groep 3 geen risicoleerlingen bij technisch lezen. In sommige groepen 3 gaan leerlingen in een half jaar tijd
meer dan twee keer zoveel vooruit dan in andere groepen.
Verschillen in leesprestaties en de inrichting van het onderwijsleerproces.
Uit het inspectieonderzoek blijkt dat de verschillen in leesprestaties nauwelijks te verklaren zijn vanuit de
specifieke situatie van de school, de schoolgrootte of de achtergrond van de leerlingen. De verschillen hangen
veel meer samen met de inrichting van het onderwijsleerproces. In groep 3 zien we dat scholen zonder
risicolezers het beter doen op bepaalde aspecten van het didactisch handelen, de zorg en het leerstofaanbod.
Het onderwijs in technisch lezen loopt na groep 3 nog een aantal jaren door. Daarnaast is ook het aanbod in de
kleutergroepen van belang in het licht van het leesonderwijs.
2. De groepen en het taal-/leesonderwijs
Kleutergroepen.
In de kleutergroepen wordt het aanbod op verschillende manieren vormgegeven. Een deel van de scholen werkt
met pakketten waarin inhouden zijn opgenomen op het gebied van geletterdheid. Een ander deel van de scholen
werkt met eigen thema’s waarvan de inhoud door henzelf wordt samengesteld. Het blijkt dat veel scholen de
pakketten selectief gebruiken en dat scholen met eigen thema’s er nog niet goed in slagen om activiteiten
rond geletterdheid te verbinden met leerlijnen. Hierdoor is het niet zeker of er op dit moment wel voldoende
aandacht is voor het stimuleren van de geletterdheid. Hieraan moet wel worden toegevoegd dat uit
schoolbezoeken blijkt dat het aanbod in de kleutergroepen in ontwikkeling is. Nagenoeg alle scholen volgen de
taalleesontwikkeling van de kleuters. Maar een behoorlijke groep scholen brengt niet alle vaardigheden die
verband houden met lezen bij alle kleuters in beeld.
Technisch leesonderwijs vanaf groep 4
Voor het technisch leesonderwijs vanaf groep 4 is onder meer gekeken naar de manier waarop scholen het
aanbod vormgeven en de tijd die aan lezen wordt besteed. Ongeveer 60 procent van de scholen geeft aan dat zij
met niveaulezen werken. Voor ongeveer 40 procent van de scholen is dit de enige invulling van het
leesonderwijs. Een vorm waarvan inmiddels vaststaat dat zwakkere lezers daar onvoldoende van
profiteren. Er zijn echter ook steeds meer scholen die kiezen voor een andere invulling. Ongeveer 60 procent
werkt met een methode voor technisch lezen.
Tijd voor lezen.
De tijd die scholen uittrekken voor technisch lezen varieert sterk. Dit is een bijzonder gegeven aangezien met
name zwakkere lezers vooral veel baat hebben bij extra tijd voor oefening en instructie. Uit het onderzoek blijkt
dat het aantal risicolezers in groep 4 is verdubbeld ten opzichte van groep 3. Ook op het gebied van
begrijpend lezen zien we een toename van zwakke lezers vanaf groep 6 naar groep 8. Vooralsnog kan daar op
basis van dit onderzoek geen sluitende verklaring voor worden gegeven. Mogelijk spelen de technische
leesvaardigheid van leerlingen en het methodegebruik hier een rol.
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3. Leesprestaties leerlingen
Technisch lezen nader bekeken
Een punt dat zowel uit inspectiegegevens als uit wetenschappelijk onderzoek duidelijk wordt, is dat verschillen in
prestaties van leerlingen bij technisch lezen vaak te maken hebben met het leesonderwijs en minder met
kenmerken van de leerlingen. Dit aspect, de kenmerken van effectief onderwijs in technisch lezen, wordt in de
navolgende beschouwing dan ook centraal geplaatst.
Wat is het probleem?
Uit verschillende bronnen is bekend dat er veel leerlingen zijn die niet goed meekunnen met lezen. Het betreft
soms problemen op het gebied van technisch lezen en soms gaat het om begrijpend lezen. Volgens Struiksma
(2003) heeft bijna 15 procent van de leerlingen in groep 3 aan het einde van dat leerjaar een onvoldoende
technische leesvaardigheid. Hun leesvaardigheid is te laag om een goede aansluiting te hebben met de
taalmethode in groep 4. Uit onderzoek van het Cito blijkt dat 10 procent van de leerlingen aan het eind van
groep 8 van het basisonderwijs met technisch lezen niet hoger komt dan het gemiddelde aan het begin
van groep 6. Dat betekent dat zij niet in staat zijn om een klassiek kinderboek zoals ‘Pluk van de Petteflet’ te
lezen. Daarbij komt nog eens een groep van 15 procent die niet verder komt dan het niveau van eind
groep 6 (Sijtstra, Van der Schoot& Hemker, 2002).
Zoals gezegd strekken de leesproblemen zich volgens andere onderzoeken ook uit tot leesbegrip.
Aan het einde van groep 8 is 15 procent van de leerlingen niet in staat om vlot, nauwkeurig en met begrip
teksten van het niveau AVI-9 (begin groep 6) te lezen (Vernooy, 2005; Onderwijsraad, 1999).
Bijna een kwart van de vmbo-leerlingen uit de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg
heeft moeite met het lezen van de teksten uit de schoolboeken en ze kunnen onvoldoende door
de school aangeboden teksten zelfstandig en met begrip lezen (Hacquebord e.a., 2004). Ongeveer 7
procent van de 15-jarige Nederlandse leerlingen kan na afloop van hun schoolperiode onvoldoende
lezen om zich in onze samenleving zelfstandig te kunnen redden (OECD, 1997; OECD, 1998;
Houtkoop, 1999; Bohnenn e.a., 2003, Van Groenestijn, De Haas & Bersee, 2003; Bersee, De Boer
& Bohnenn, 2003; Bohnenn e.a. (2004). Deze recente schoolverlaters zijn niet in staat om bijvoorbeeld
uit een bijsluiter van medicijnen de informatie te halen dat het medicijn niet langer dan
zeven dagen gebruikt mag worden, terwijl dit er letterlijk in staat.
Het belang van goed kunnen lezen gaat echter verder. Het blijkt namelijk dat ongeveer de helft
van de leerlingen die taalleesproblemen hebben, tevens gedragsproblemen krijgen (Coster, 2001).
Bovendien blijkt dat leerlingen die niet goed meekunnen met het leesproces een negatief zelfbeeld
ontwikkelen en gedemotiveerd raken (Houtveen e.a., 2005; Vernooy, 2004).
Voor een groot deel van de functioneel analfabeten geldt dat ze een normale intelligentie hebben en
de afgelopen jaren ‘gewoon’ op onze basisscholen hebben gezeten, maar dat ze op het terrein van
technisch lezen niet de minimumdoelen van het basisonderwijs hebben weten te bereiken.
4. Samenhang resultaten technisch lezen met sociaal-economische en etnische achtergronden.
Het blijkt 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 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).
5. Samenhang resultaten technisch lezen met kenmerken van leesonderwijs.
De laatste jaren wordt uit onderzoek steeds duidelijker dat verschillen in technische leesprestaties
voor een belangrijk deel te maken hebben met de kenmerken van het onderwijs in lezen. Volgens
sommige onderzoekers vinden deze verschillen voor een groot deel hun verklaring in factoren
in het onderwijs (Vernooy & Van Gilst, 2004). Veel leesproblemen zouden het gevolg zijn van
tekorten op het gebied van instructie (Vernooy, 2004; Vernooy & Van Gilst, 2004).
Er bestaat in wetenschappelijke kring en bij vakdidactici een zekere consensus over hoe leesonderwijs
eruit moet zien. We noemen een aantal kernpunten van deze opvattingen.
- Leren lezen gaat niet vanzelf, het moet geleerd worden. De rijpingsgedachte wordt door velen van de hand
gewezen.
- In de kleutergroepen moet systematisch aandacht worden besteed aan vaardigheden die van belang zijn om
succesvol te leren lezen.
- Leraren zouden hun methode voor lijk lezen in groep 3 volledig moeten behandelen en voldoende tijd moeten
inplannen.
- Ook na groep 3 moet er nog tijd aan onderwijs in technisch lezen besteed worden.
- Scholen zouden per leerjaar minimumdoelen voor het lezen moeten vaststellen.
- Zwakke lezers moeten zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en zo snel mogelijk hulp krijgen.
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- Zwakke lezers hebben vooral behoefte aan extra instructie- en oefentijd.
Fonemisch bewustzijn belangrijke voorspeller.
Een belangrijke voorspeller of kinderen in groep 3 moeite krijgen met lezen is het fonemisch bewustzijn. Ruim 20
procent van de kleuters die hiermee aan het einde van groep 2 moeite heeft, loopt het risico om bij het lezen uit te
vallen (Pressley, 2002; Houtveen e.a., 2003). Een zeker zo belangrijke voorspeller voor leesproblemen in groep 3
is het snel kunnen ophalen en benoemen van letters, cijfers en woorden (Aarnoutse, 2004; Houtveen e.a., 2003).
Risicokleuters bij wie in de kleutergroepen aandacht wordt besteed aan het fonemisch bewustzijn samen met
letterkennis blijken aan het einde van groep 3 gemiddeld beter te lezen dan kleuters bij wie dat niet is gebeurd
(Aarnoutse, 2004). Kinderen profiteren van de extra aandacht voor deze vaardigheden, maar vragen vervolgens
toch nog meer instructie dan de gemiddelde leerling om de kennis te leren gebruiken. 90 procent van de
technisch zwakke lezers is na vier jaar nog steeds zwak als niet wordt ingegrepen door de school (Vernooy,
2005).
6. Leesproblemen en leesonderwijs
Veel problemen bij technisch lezen zijn toe te schrijven aan de manier waarop het leesonderwijs wordt gegeven
(Vernooy, 2004; Vernooy, 2005). Extra instructie en extra oefening dringen het aantal zwakke leerlingen bij
technisch lezen in groep 3 terug tot minder dan 5 procent (Houtveen e.a., 2003).
Slechts 24 procent van de zwakke lezers wordt na groep 5 toch nog een betere lezer (Houtveen, 2003). Kinderen
hebben na hun negende minimaal twee keer zoveel tijd nodig om alsnog een goede lezer te worden. Dit alles
betekent niet dat zwakke lezers na hun negende geen extra ondersteuning zouden moeten krijgen. Het verhelpen
van leesproblemen na deze leeftijd verloopt veel moeizamer en kost veel tijd (Vernooy, 2004).
Invloed van onderwijs.
Uit al deze gegevens tekent zich een beeld af dat de invloed van onderwijs op de prestaties bij technisch lezen
groot is. Bepaalde schoolinterventies lijken veel effectiever dan andere. Daarnaast wordt duidelijk dat scholen er
op tijd bij moeten zijn om zwakke lezers te helpen. Belangrijk is ook het inzicht dat zwakke lezers ook in
groep 7 en 8 nog leerwinst boeken. Uit grafiek blijkt dat de leercurve bij de 10 en 25 procent zwakste leerlingen
(respectievelijk p10 en p25) in groep 7 en 8 nog steeds stijgt, terwijl de leercurve bij de overige leerlingen (‘gem’
en ‘p75’) al afvlakt. Voor de zwakste lezers is het daarom vangroot belang dat het onderwijs in technisch lezen
in deze groepen doorgaat.
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Scholen en klassen verschillen.
Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat de zwakste lezers niet evenredig over de
basisscholen verdeeld zijn. Op bijna de helft van de basisscholen kunnen álle leerlingen aan het eind van
groep 3 in een minuut tijd minimaal achttien woorden van drie of vier letters foutloos lezen. De leerlingen
die dat niet kunnen, de ‘risicoleerlingen’, treft men op iets meer dan de helft van de basisscholen aan. Er zijn dus
grote verschillen tussen scholen. Maar ook tussen klassen blijken grote verschillen te bestaan. In
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sommige groepen 3 boeken de leerlingen tussen december en mei gemiddeld een leerwinst van drie tot zestien
woorden. In andere groepen 3 kan de doorsnee leerling in mei tussen de 30 en de 40 woorden meer lezen dan in
december. In sommige groepen 3 gaan kinderen in een half jaar dus meer dan twee keer zoveel vooruit
wat betreft het aantal woorden per minuut, dan in andere groepen. Op sommige scholen komen kinderen dus tot
veel betere prestaties bij technisch lezen dan op andere scholen. En ook de klas waarin een kind zit, maakt
kennelijk erg veel uit.
Uit gegevens van de inspectie blijkt dat deze verschillen niet te verklaren zijn uit situatiespecifieke of regionale
omstandigheden of uit de achtergrond van de leerlingen. Op scholen met veel risicolezers is niet meer sprake van
mobiliteit onder leraren, ziekteverzuim of grote schommelingen in de leerlingenpopulatie. Dergelijke
omstandigheden doen zich net zo vaak voor op scholen zonder risicolezers. Ook de denominatie van de school
doet er niet zoveel toe.
Uit de inspectiegegevens blijkt ook dat zwakke lezers ongeveer in gelijke mate voorkomen op grote en
kleine scholen. Daarnaast blijkt dat er nauwelijks verschil bestaat tussen de resultaten van leerlingen met
laagopgeleide allochtone ouders ten opzichte van leerlingen van laagopgeleide autochtone ouders.
Het lijkt erop dat verklaringen voor de uiteenlopende leesprestaties van scholen en klassen vooral
gezocht moeten worden in het onderwijs zelf.
7. Wat gebeurt er volgens de inspectie in klassen met en zonder zwakke lezers?
Leesonderwijs in groep 3.
De grote verschillen in leesprestaties en in leerwinst in de groepen 3 waren voor de inspectie aanleiding om het
onderwijsleerproces van de scholen met en zonder zwakke lezers in groep 3 eens onder de loep te nemen.
Bij een steekproef van 561 scholen zijn de leesprestaties aan het eind van groep 3 bekeken. Bij scholen waar aan
het eind van groep 3 nog niet alle leerlingen minimaal achttien woorden goed konden lezen (56 procent), is het
onderwijsleerproces nader onderzocht door de inspectierapportages van de schoolbezoeken op deze scholen te
analyseren. Uit deze analyse blijkt dat er duidelijke verschillen bestaan tussen de scholen met en zonder zwakke
lezers aan het einde van groep 3. Deze spitsen zich vooral toe op het leerstofaanbod, de zorg en een aantal
aspecten van het didactisch handelen van de leraren.
Afstemmen van aanbod.
Scholen zonder zwakke lezers hebben het leerstofaanbod beter afgestemd op de onderwijsbehoeften van
de leerlingen en op de verschillen tussen de leerlingen. Deze scholen hebben dus een aanbod Nederlandse
taal en lezen met betere differentiatiemogelijkheden. Bij de zorg zijn de verschillen tussen beide groepen scholen
aanzienlijk. Scholen zonder zwakke lezers in groep 3 doen het op verschillende fronten beter: ze maken meer
werk van het analyseren van hulpvragen, ze bieden meer extra zorg, maar ze gaan vooral de effecten van de
hulp beter na. De structuur van de zorg is op deze scholen ook beter op orde.
Toetsgegevens gebruiken om het effect van het onderwijs te bepalen.
Een kijkje in de klassen van leraren zonder zwakke lezers levert een ander beeld op dan bij leraren met zwakke
lezers. Deze laatste groep leraren slaagt er minder in om de leerresultaten van de leerlingen te analyseren. In de
praktijk van schoolbezoeken blijkt vaak dat deze leraren toetsen primair gebruiken om tot rapportcijfers
te komen. De leraar zonder zwakke lezers gebruikt toetsgegevens ook om het effect van zijn onderwijs te
bepalen. Bovendien probeert deze leraar achter de oorzaak van achterblijvende prestaties te komen. In de
klassen zonder zwakke lezers krijgen de kinderen veel vaker feedback op hun resultaten en ook op hun
aanpakgedrag. Dit laatste punt is bij veel leraren nog niet zo sterk ontwikkeld, maar in klassen zonder zwakke
lezers gebeurt het toch veel vaker dan in andere groepen. Bij twee andere didactische vaardigheden zijn er
ook verschillen tussen de twee groepen. In klassen met zwakke lezers zien we dat de leraar minder vaak
gevarieerde werkvormen toepast en daarnaast zijn de leerlingen daar veel minder actief en geconcentreerd
bezig.
8. Wat gebeurt er in de kleutergroepen?
De laatste jaren groeit het inzicht dat de inrichting van het taalleesonderwijs in de kleutergroepen van grote
invloed is op het leren lezen in groep 3. Met name de aandacht die besteed wordt aan de ontwikkeling
van bepaalde fonologische vaardigheden (fonemen kunnen onderscheiden en aan elkaar kunnen verbinden) en
letterkennis bij kleuters doet er toe (Vernooy, 2004; Wentink & Verhoeven, 2001).
Daarnaast onderstrepen deskundigen het belang van het tijdig onderkennen van fonologische problemen bij
kinderen. Dit alles roept de vraag op op welke wijze leraren van kleutergroepen het taalonderwijs verzorgen.
Tekenen zich in groep 1 en 2 ook grote verschillen in de inrichting van het onderwijsleerproces af?
Aansluiting kleutergroep met groep 3.
Onderwijs in de kleutergroepen wordt gewoonlijk anders vormgegeven dan vanaf groep 3. De leraren kiezen
vaak voor een thematische aanpak met veel spelactiviteiten. Binnen de thema’s wordt aandacht besteed aan de
verschillende vormingsgebieden. Ook de inhouden op het gebied van taal- en leesontwikkeling worden binnen de
thema’s aan de orde gesteld. Er zijn grofweg twee manieren waarop de leraren bepalen welke inhouden ze
binnen een thema willen behandelen. Bij zelfgekozen thema’s worden, al dan niet in samenspraak met de
kinderen, activiteiten gezocht die daarbij passen. Er zijn daarnaast leraren die de thema’s en de leerinhouden
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ontlenen aan pakketten. Uit onderzoek van de inspectie is bekend dat het gebruik van deze pakketten heel divers
is. Een voorbeeld: bijna 70 procent van de scholen heeft de beschikking over een populair pakket voor
de taalleesontwikkeling. Van deze groep zegt iets meer dan 30 procent dat het pakket regelmatig of veel
wordt gebruikt. De overige scholen gebruiken het pakket selectief. Een dergelijk selectief gebruik geldt ook
voor andere pakketten. Het is dan allerminst zeker of er op een systematische manier aandacht wordt
besteed aan de vaardigheden die van belang zijn voor het leren lezen.
In klassen waar leraren met eigen thema’s werken, is de inhoud van deze thema’s meestal niet doorzichtig.
Tijdens schoolbezoeken blijkt vaak dat deze scholen het nog steeds moeilijk vinden om activiteiten te kiezen die
een relatie hebben met leerlijnen en tussendoelen.
Uit onderzoek van Aarnoutse c.s. (Aarnoutse, Van Leeuwe & Van Leijsen, 2004) blijkt dat er in de
kleutergroepen 16 procent van de tijd besteed wordt aan activiteiten op het gebied van geletterdheid.
Kinderen van groep 2 voeren slechts circa 5 procent van de tijd activiteiten uit op het gebied van
geletterdheid.
Leerlijnen en tussendoelen.
Door het Expertisecentrum Nederlands zijn leerlijnen en tussendoelen opgesteld voor beginnende geletterdheid.
Deze leerlijnen gaan over een aantal aspecten van geletterdheid. Kinderen maken op deze onderdelen
van geletterdheid een bepaalde ontwikkeling door (Verhoeven & Aarnoutse, 1999).
De inspectie is nagegaan in hoeverre scholen de taalleesontwikkeling van de kinderen in de
kleutergroepen volgen. Om hier zicht op te krijgen zijn de leerlijnen van het Expertisecentrum als uitgangspunt
genomen. Uit het onderzoek blijkt dat nagenoeg alle scholen (97 procent) de taalleesontwikkeling van kleuters op
een of andere manier volgen. Zij gebruiken daarvoor meestal een eigen observatieinstrument in combinatie met
genormeerde toetsen of een standaard observatiemethode. Op bijna driekwart van de scholen maken de leraren
gebruik van een genormeerde toets voor de taalontwikkeling.
Uit het onderzoek blijkt echter ook dat lang niet alle aspecten van geletterdheid bij de kinderen even
intensief worden gevolgd. Op ruim een kwart van de scholen gaan de leraren niet na of kinderen al letters
kennen. Op bijna 40 procent van de scholen worden de kernvaardigheden in verband met het lezen
(fonologische vaardigheden, letterkennis) niet bij alle kleuters gevolgd. Op deze scholen hebben de leraren
te weinig zicht op
leerlingen die zeer waarschijnlijk in groep 3 moeite met lezen krijgen.
Scholen die de taalleesontwikkeling van de kleuters goed volgen, zijn vaak in staat om aan te geven op welk
terrein een kind problemen ondervindt. Het blijkt dat de problemen van leerlingen met een grote achterstand bij
taal, zich vooral voordoen bij de fonologische vaardigheden en verhaalbegrip.
Risicokleuters en milieu.
Indien de resultaten van leerlingen in groep 2 op een genormeerde taaltoets bezien worden in het licht van
achtergrondgegevens van leerlingen, dan tekent zich een duidelijk verschil af ten opzichte van de
eerdergenoemde resultaten bij technisch lezen. Bij technisch lezen bleek de achtergrond van de leerlingen
nauwelijks een verklaring te zijn voor de verschillen in prestaties van leerlingen. Bij de toetsgegevens van
de kleuters ligt dat anders. Op een derde van de basisscholen zitten leerlingen die behoren tot de
risicogroep. Dit zijn leerlingen die erg laag scoren bij de onderdelen geletterdheid en taalontwikkeling.
Scholen met deze zwakke presteerders op de taaltoets blijken bijna drie keer zoveel laagopgeleide
allochtone ouders te hebben als scholen zonder deze zwakke leerlingen.
9. Lezen in groep 4 tot en met groep 8: toename aantal zwakke lezers.
In de kleutergroepen wordt de basis gelegd voor het leesproces dat voor de meeste kinderen in groep 3 start. In
deze groep leren de kinderen de zogenaamd elementaire leeshandeling. Het technisch lezen moet echter
zijn voltooiing krijgen in de groepen 4 tot en met 8. De vaardigheid in technisch lezen is bij de start
van groep 4 gewoonlijk nog niet goed genoeg ontwikkeld om al vlot teksten te kunnen lezen.
Kinderen hebben vanaf groep 4 nog lessen nodig om hun leestechniek verder te ontwikkelen. Indien
de technische leesvaardigheid onder de maat blijft, is dit een stevige belemmering voor het begrijpend
lezen. De kinderen moeten de woorden snel en vrijwel automatisch herkennen.
Een wezenlijk punt bij dit alles is dat het na het negende levensjaar heel moeilijk wordt om de
leesvaardigheid van kinderen nog substantieel te verbeteren. Eigenlijk moet het in de groepen 3 tot
en met 5 gebeuren. Als we naar het eindniveau kijken zien we dat een behoorlijke groep leerlingen groep 8
verlaat met een leesvaardigheid op het niveau van groep 6. Zij hebben in deze zes schooljaren niet voldoende
geprofiteerd van het onderwijs in lezen. In de loop van de schoolperiode is er iets aan de hand. Uit
toetsgegevens van scholen blijkt dat het aantal zwakke lezers in groep 4 meer dan verdubbelt ten
opzichte van groep 3. En in de leerjaren 6 tot en met 8 stijgt het aantal zwakke leerlingen bij begrijpend
lezen van krap 3 naar ruim 9 procent; een verdrievoudiging. Ook het aantal scholen met zwakke lezers in
groep 4 ligt aanzienlijk hoger dan het aantal scholen met zwakke lezers in groep 3.
Verklaringen.
Uiteraard zijn er diverse verklaringen denkbaar voor deze twee tendensen, maar zeer waarschijnlijk spelen de
technische leesvaardigheid en het onderwijs in lezen daarin een rol.
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Niveaulezen.
Op dit moment is een veel voorkomende invulling van het technisch lezen vanaf groep 3 het zogenaamde
niveaulezen. Op 60 procent van de scholen wordt gewerkt met niveaulezen en op ruim 40 procent is dat de enige
invulling van het leesonderwijs in groep 4. Hiermee willen scholen tegemoetkomen aan de niveauverschillen
tussen kinderen. Kinderen lezen in homogeen samengestelde groepjes teksten die nét iets boven hun leesniveau
liggen. Vaak worden de leesgroepjes begeleid door een ouder. Uit onderzoek is bekend geworden dat deze vorm
voor veel lezers, met name zwakke lezers, te weinig uitzicht biedt op een behoorlijke groei van hun
leesvaardigheid (Houtveen, Kuijpers & Vernooy, 2005; Vernooy, 2004). Bij niveaulezen krijgen kinderen te weinig
instructie in hoe ze hun leesvaardigheid kunnen verbeteren. Door deze opzet hebben zwakke lezers meestal
geen voorbeeld van een goede lezer waar ze zich aan op kunnen trekken.
Het inzicht dat niveaulezen geen succesvollebenadering is dringt steeds meer tot scholen door.
Voortgezet technisch lezen.
De inspectie constateert dat steeds meer scholen op zoek zijn naar een alternatief. Ze kiezen nu vaker voor een
methodische aanpak van het voortgezet technisch lezen waarbij kinderen instructie en oefening krijgen in
bepaalde leesstrategieën. Ongeveer 60 procent van de scholen heeft een methode voor voortgezet
technisch lezen in gebruik. Het precieze zicht ontbreekt nog op de manier waarop de leraren de lessen uit deze
methoden geven, maar uit onderzoek van de inspectie blijkt overduidelijk dat de tijd die scholen voor lezen
reserveren, erg uiteenloopt. Er is voor scholen echter voldoende reden om eens goed naar de tijd die voor lezen
beschikbaar is te kijken. Met name zwakke lezers hebben vooral meer tijd nodig voor extra instructie en oefening.
Uitbreiding tijd voor lezen.
De laatste tijd treft de inspectie op basisscholen steeds vaker een praktijk aan die erop gericht is de tijd voor
zwakke lezers behoorlijk uit te breiden. Hierdoor kunnen scholen de leesprestaties van kinderen vooruithelpen.
Van verschillende intern begeleiders komen enthousiaste verhalen over de gunstige effecten van herhaald lezen
in kleine groepjes. Ook vanuit wetenschappelijke kring wordt gewezen op het gunstige effect van herhaald hardop
voorlezen (Aarnoutse, 2004; Smit, 2003).
Methoden.
Over de oorzaak van de hiervoor gesignaleerde tendens bij de resultaten bij begrijpend lezen, kan vooralsnog
alleen nog maar worden gespeculeerd. Sinds het inspectieonderzoek naar de kwaliteit van begrijpend lezen in
1996 zijn steeds meer scholen ertoe overgegaan om hun methoden te vernieuwen (Inspectie van het Onderwijs,
1996). Op dit moment werkt ruim 90 procent van de scholen met taal/leesmethoden die voldoen aan de
kerndoelen. De meeste nieuwe methoden besteden aandacht aan de ontwikkeling van leesstrategieën bij
kinderen. Ondanks deze verbeteringen neemt het aantal zwakke lezers in de groepen 6 tot en met 8 toe.
Op vragen of het schort aan het gebruik van deze moderne methoden of aan de didactische vaardigheden
van de leraren kan de inspectie op dit moment op basis van de huidige gegevens geen sluitend antwoord
geven. Maar zeker is dat een dergelijke tendens bij een van de meest wezenlijke vaardigheden op de
basisschool niet wenselijk is. De inspectie constateert tijdens schoolbezoeken regelmatig dat leraren weliswaar
goede methoden hebben, maar deze selectief gebruiken. Binnen taal valt bijvoorbeeld op dat spelling en
grammatica veel meer aandacht krijgen dan bijvoorbeeld mondelinge taalvaardigheid en teksten schrijven.
Leraren slagen er kortom niet altijd in om de kwaliteit van methoden in praktijk te brengen (Inspectie van het
Onderwijs, 1999; Franssen & Aarnoutse, 2003).Dat de relatie tussen de kwaliteit van methoden (en het gebruik
ervan) en de resultaten ingewikkeld is, blijkt uit onderzoek van het SCO-Kohnstamm Instituut (Overmaat e.a.,
2002). Uit dit onderzoek blijkt dat er nauwelijks methode-effecten zijn op de resultaten.
10. Verschillen tussen scholen en klassen.
In groep 3 en 4 zijn de verschillen tussen scholen en klassen in prestaties van leerlingen op het gebied van
technisch lezen soms erg groot. Deze verschillen kunnen nauwelijks worden verklaard vanuit omstandigheden
in de context van de school of vanuit kenmerken van de leerlingenpopulatie. Of kinderen goed leren technisch
lezen lijkt erg afhankelijk te zijn van de school en de leraar bij wie het kind in de klas zit. De inrichting van
het leesonderwijs en de didactische vaardigheden van de leraar zijn erg bepalend. Ook externe
onderzoeksresultaten in binnen- en buitenland laten dit zien. Met name zwakke technische lezers hebben baat bij
een bepaalde inrichting van het leesonderwijs op de school. Het draait daarbij kort gezegd om een specifieke
invulling van het onderwijsleerproces. Het gaat dan om gerichte aandacht voor letters en fonologische
vaardigheden in de kleutergroepen, tijdige signalering van stagnaties, extra instructie en leestijd en het doorzetten
van onderwijs in leestechniek na groep 3. Het spreekt voor zich dat de vormgeving van het onderwijsleerproces in
kleutergroepen moet aansluiten bij de wijze waarop deze jonge kinderen zich ontwikkelen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om elementen als spel, betekenisvolle contexten, een rijke leeromgeving en herhaling.
Hiervoor worden verschillende verklaringen aangedragen die te maken hebben met de wijze van toetsen van het
leesbegrip, de leerkrachtvaardighedenen met de afstemming van het onderwijs inleesstrategieën op het niveau
van de leerlingen.
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11. Nabeschouwing
Naast de invulling van het onderwijsleerproces zijn er duidelijke indicaties dat bepaalde aspecten van het
schoolbeleid positief bijdragen aan de effectiviteit van het leesonderwijs. De deskundigheid van de leraren zou op
een hoger plan getild kunnen worden en bovendien zouden scholen moeten nagaan of ze wel werken
vanuit een opbrengstgerichte cultuur met duidelijke streefdoelen voor de leesresultaten.
Nader onderzoek.
Voor de komende jaren zal de inspectie nader onderzoek doen naar het taalleesonderwijs in de groepen 1 tot en
met 4 en naar begrijpend lezen. Hiermee kan een beter zicht ontstaan op de problemen die er op het gebied van
het taalleesonderwijs op de basisschool bestaan en op de oplossing daarvan.
12. Belangrijke aandachtspunten
12.1. Samenvatting van de belangrijkste zorgpunten

Zorgpunten van de inspectie
(Van de Grift 2006)


Onvoldoende afstemming groep 1/2 en 3 m.b.t. taal/lezen
(inclusief problematiek kleuterschoolverlenging);



Onvoldoende omgaan met verschillen in groep 3 en 4 bij lezen.
Twee van de drie leerkrachten doen dit niet, hetgeen tot gevolg
heeft dat 15% van de kinderen niet goed leert lezen in groep 3 en
de leesuitval in groep 4 verdubbelt;



25% van de leerlingen verlaat met een groep 6 leesniveau de
basisschool;



25% van de leerlingen heeft in het 1e jaar VMBO moeite met het
lezen van teksten.

12.2. Specifieke aandachtspunten
a. Op het niveau van de leerling
- 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.
- In de leerjaren 6 tot en met 8 stijgt het aantal zwakke leerlingen bij begrijpend lezen van krap 3 naar ruim 9
procent; een verdrievoudiging.
- 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.
- 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
- Zwakke lezers boeken ook in groep 7 en 8 nog leerwinst.
- Ongeveer de helft van de leerlingen die taal-/leesproblemen hebben, heeft tevens gedragsproblemen.
b. Op het niveau van het onderwijs
- Verschillen in technische leesprestaties hebben voor een belangrijk deel te maken met de kenmerken van het
onderwijs in lezen; verschillen in leesprestaties in groep 3 zijn vooral toe te schrijven aan de inrichting van het
leesproces;
- Of kinderen goed leren technisch lezen lijkt erg afhankelijk te zijn van de school en de leraar bij wie het kind in
de klas zit.
- Prestaties bij technisch lezen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de prestaties bij begrijpend lezen of rekenen,
hangen niet of nauwelijks samen met de sociaaleconomische en etnische achtergronden van leerlingen.
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- kleutergroepen met eigen thema’s slagen er nog niet goed in om activiteiten rond geletterdheid te verbinden met
leerlijnen.
- Het is allerminst zeker of een deel van de kleutergroepen op een systematische manier aandacht besteedt aan
de vaardigheden die van belang zijn voor het leren lezen.
- Op bijna 40 procent van de scholen worden in de kleutergroepen de kernvaardigheden in verband met het lezen
(fonologische vaardigheden, letterkennis) niet bij alle kleuters gevolgd.
- Zwakkere lezers profiteren onvoldoende van niveaulezen; niveaulezen is geen succesvolle aanpak..
c. Consensus leesdeskundigen
- Leren lezen gaat niet vanzelf, het moet geleerd worden. De rijpingsgedachte wordt door velen van de hand
gewezen.
- In de kleutergroepen moet systematisch aandacht worden besteed aan vaardigheden die van belang zijn om
succesvol te leren lezen.
- Leraren zouden hun methode voor aanvankelijk lezen in groep 3 volledig moeten behandelen en voldoende tijd
moeten inplannen.
- Ook na groep 3 moet er nog tijd aan onderwijs in technisch lezen besteed worden.
- Scholen zouden per leerjaar minimumdoelen voor het lezen moeten vaststellen.
- Zwakke lezers moeten zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en zo snel mogelijk hulp krijgen.
- Zwakke lezers hebben vooral behoefte aan extra instructie- en oefentijd.
d. Wat doen scholen zonder zwakke lezers?
- 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.
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