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LEESVAARDIGHE ID

IN  VLAANDEREN

De Vlaamse leesresultaten dalen al enkele

jaren aan een zorgwekkend tempo; Op

internationale testen zoals PISA (2018) en

PIRLS (2016) zakte Vlaanderen respectievelijk 9

en 22 punten tegenover de voorgaande jaren.

Dit toont dat we tekort schieten in ons

leesonderwijs. Het is belangrijk dat we onze

leerlingen klaarstomen tot vlotte lezers, en met

onze huidige methoden doen we dit

onvoldoende.

BETERE

C I JFERS

Leesvaardigheid is een

heel belangrijke factor 

 om goede resultaten

te halen op school. Taal

wordt immers in elk

vak gebruikt, ook in

wiskunde, biologie,

geschiedenis, etc. Hoe

beter een leerling

teksten kan lezen en

begrijpen, hoe beter hij  

kan volgen in andere

vakken.

UITGEBRE IDERE

WOORDEN -

SCHAT

Leerlingen die veel lezen

maken kennis met

verschillende uitdrukkingen,

woorden en begrippen. Ze

kunnen hiermee beter

communiceren, en

bovendien stijgt het

schoolsucces met een

grotere woordenschat.

MEER

WELVAART

Studies tonen aan dat

mensen met een

hogere leesvaardigheid

betere kansen op de

arbeidsmarkt krijgen:

niet alleen vinden

goede lezers sneller

werken, maar ze

verdienen ook tot 16%

meer dan

laaggeletterden.

WAAROM  I S  EEN  GOEDE

LEESVAARDIGHE ID  BELANGR I JK ?
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WAAROM  K IJKEN  WE

NAAR  DENEMARKEN ?

Denemarken is een van de weinige OESO-landen

die een stabiele en zelfs stijgende lijn ziet in haar

leesresultaten. Het gelukkigste land ter wereld (op

Finland na) heeft een onderwijssysteem waar

andere landen al jaren met grote ogen naar kijken:

lessen die buiten plaatsvinden, een apart vak voor

empathie en leraren die met de voornaam

aangesproken worden. Ook in hun leesonderwijs

doen ze duidelijk beter dan wij. Maar wat doen ze

dan precies?

DEZE  BUNDEL  GEEFT  AANBEVEL INGEN  EN  T IPS  OP  BAS IS

VAN  HET  DEENSE  ONDERWIJS ;  SPEC IF IEK  GER ICHT  AAN

LERAREN ,  SCHOLEN  EN  DE  OVERHE ID .  ALLE  TECHNIEKEN

EN  VOORSTELLEN  WORDEN  EFFECT IEF  TOEGEPAST  IN

DENEMARKEN .

LERAAR

Leraren zijn, naast de

ouders, een van de grootste

invloeden op het leesgedrag

van kinderen. Zij leren

leerlingen niet alleen

technisch lezen, maar ook

de tekst begrijpen,

appreciëren, samenvatten, ...

Het is dus belangrijk dat

leraren een sterke basis

hebben om leerlingen te

helpen.

SCHOOL

De school moet zorgen voor

voldoende mogelijkheden

tot lezen, en ondersteunt

niet alleen de leerlingen in

leesvaardigheid verwerven

maar ook het lerarenteam

om tot een eensgezinde

didactiek te komen. Een

sterke samenwerking is

nodig om maximaal

leervermogen te behalen.

OVERHE ID

De overheid heeft de

taak om te bepalen

wat de leerlingen

moeten kunnen en wat

daarvoor voorzien

wordt. Dit legt de basis

voor het leesonderwijs

en de leesvaardigheid

in Vlaanderen.
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W A T  D E  O V E R H E I D
K A N  D O E N

In 2013 voerde de Deense regering een

grote onderwijshervorming door, waardoor

leerlingen tot 9 uur meer les per week
kregen, van gemiddeld 21 uur naar 30 uur

per week les. Een groot deel  van deze uren

werd gebruikt om meer te focussen op

taallessen.

Tijd lijkt vaak een grote tekortkoming in de

Vlaamse klassen, en zeker voor lezen. Extra

uren die leraren kunnen gebruiken om

leerlingen aan het lezen te zetten of meer te

focussen op het verwerken van teksten, kan

een positief effect op de leesresultaten

hebben. 

MEER UREN VOOR TAAL

Volgens een rapport door de onderwijsinspectie in 2020  krijgen leraren niet genoeg

bijscholing rond leesvaardigheid. De vele effectieve technieken en didactische bevindingen

gaan hiermee verloren en worden niet voldoende benut in het klaslokaal.

Ook in de lerarenopleiding moeten studenten beter klaargestoomd worden om leerlingen te

begeleiden bij (begrijpend) lezen.

MEER EN BETERE OPLEIDINGEN

MEER AANDACHT
VOOR LEESPLEZIER
IN EINDTERMEN

De Vlaamse eindtermen focussen in

vergelijking met Denemarken redelijk weinig

op leesplezier, ondanks de grote impact

ervan op leesvaardigheid. Het belang van

leesplezier moet onderstreept worden in de

eindtermen en concrete doelen weergeven.

Leraren en scholen hebben nood aan meer 

 richtlijnen om leerlingen leesplezier bij te

brengen.
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W A T  D E  S C H O O L
K A N  D O E N

Bij een enquête met Deense leraren bleek

dat 90% van de ondervraagden een eigen
schoolbibliotheek hadden, tegenover 13%

bij Vlaamse leraren. Een bibliotheek of

leeshoek op school moedigt leerlingen niet

alleen aan om te lezen of op onderzoek uit te

gaan, maar kan ook projecten organiseren,

suggesties geven of leraren ondersteunen.

Een eigen bibliotheek is niet altijd haalbaar,

maar ook het samenwerken met openbare
bibliotheken loopt in Vlaanderen wat stroef

Nochtans organiseren ze veel leuke

initiatieven, hebben ze een uitgebreid

leesaanbod en kunnen zowel leraren als

leerlingen er inspiratie opdoen.

BIBLIOTHEEK EN LEESHOEKEN

De belangrijkste invloed op leesgedrag blijft de

thuissituatie: leerlingen van wie de ouders vaak

lezen, veel boeken hebben thuis of

leesactiviteiten met hun kroost doen, zullen

betere leesresultaten halen.

Ouders hebben vooral nood aan specifieke

instructies of tips. Spreek hen hierover aan op

oudercontacten of via e-mail.  We geven hier een

aantal suggesties, meer concrete informatie kan u

vinden op lezen.nl

ACTIVEER DE OUDERS

01

Laat ouders voorlezen op school

of in de klas, of laat hen

meewerken aan een literair

project.

02

03

Een uitgewerkt leesbeleid is essentieel om

doelgericht te werken aan leesvaardigheid op

school. Toch gaf meer dan de helft van de

Vlaamse leraren in een enquête voor dit

onderzoek aan dat hun school geen leesbeleid

hanteert. 

Begin klein, met het belangrijkste focuspunt voor

je school, en maak een concreet beleid dat

plannen voorlegt om meer met lezen te werken.

LEESBELEID

Sluit een 'educatief

partnerschap': leg ouders

duidelijk uit wat de visie van de

school voor lezen is en zorg

ervoor dat ouders en school op

dezelfde pedagogische lijn zitten.

Differentieer in communicatie en

aanpak: niet alleen leerlingen zijn

onderling verschillend, ook

ouders zullen niet altijd op

dezelfde manier reageren. 4



W A T  D E  L E R A A R
K A N  D O E N

Nederlands is niet zomaar een vak dat we

apart kunnen bekijken en dat enkel de

verantwoordelijkheid is van de taalleraar. Het

is de basis om goed te kunnen presteren in

alle andere vakken. Daarom is het belangrijk

dat ook niet-taalleerkrachten inzetten op

taalvaardigheid.

Ook biologie, geschiedenis, fysica, wiskunde,

gedragswetenschappen, etc. werkt met

teksten en taal. Gebruik leesstrategieën (zie
pagina 7), laat de leerlingen de OVUR-

stappen doorlopen, vraag naar de betekenis
van woorden en paragrafen, besteed

aandacht aan het lezen van de opgave en

schrijffouten, ....

WAT ALLE LERAREN MOETEN DOEN

Als leerkracht hebben we een

voorbeeldfunctie voor onze leerlingen. Toon

daarom dat je zelf ook met lezen bezig bent:

leg het boek dat je momenteel aan het lezen

bent op de hoek van je lessenaar, geef de
leerlingen boeksuggesties die bij het

onderwerp van de les aansluiten of

bespreek auteurs of genres met een breed

scala aan voorbeelden.

V AN  D E  L E R A A R

LEESSUGGESTIES
Onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen

dwingen tot lezen een omgekeerd effect heeft.

Autonomie zal hen net meer aanzetten tot lezen.

Laat leerlingen daarom kiezen uit een breed

gamma aan genres, auteurs en soorten boeken.

Raad een strip aan, een graphic novel, een

prentenboek. Laat leerlingen weten dat ze zich

niet moeten schamen om hun leeskeuzes:

iedereen is uniek!

EEN BREED AANBOD

01Natuurlijk blijft een leraar ook maar dat: een

leraar. Leerlingen zullen sneller suggesties

aannemen van klas- en leeftijdsgenoten.

Zorg voor een suggestieposter in de klas

waar leerlingen hun favoriete boeken op

presenteren, een klasportfolio met de
boeken die de kinderen gelezen hebben en

wat ze ervan vonden of een praatmoment
om te vragen naar boeken die leerlingen leuk

vinden.

V AN  D E  L E E R L I N G E N
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THE AMAZING FOUR (DE VIER V'S)

LEESSTRATEGIEËN

Deense leraren gebruiken leesstrategieën op dagelijkse basis, ook

buiten de lessen Deens. Hier krijgt u een overzicht van de gebruikte

strategieën en een aantal concrete methodes.

De Deense didacticus Merete Brudholm vat het verloop van begrijpend lezen samen

in vier punten. Door deze strategieën is de lezer actiever en bewuster bezig met de

tekst. Ze kunnen zowel voor, tijdens als na het lezen gebruikt worden.

In deze fase voorspelt de leerling waar de tekst over

zal gaan en wordt het leesdoel bepaald: wat moet ik

precies met deze tekst doen? Hier wordt de

voorkennis van de leerling geactiveerd.

Tijdens het lezen worden vragen gesteld over de

inhoud om alle elementen van de tekst aan te halen.

Hierbij grafische structuren gebruiken helpt de

leerling de tekst te visualiseren (zie verder).

Hier controleert de leerling of hij de tekst effectief

begrepen heeft. Waar gaat de tekst over? Wat betekent

dat woord? Hier zullen woordenschatstrategieën van

pas komen (zie verder).

Ten slotte vat de leerling de belangrijkste ideeën

van de tekst samen. Hier komt de belangrijkste

informatie in, die een overzicht geven van de

inhoud van de tekst.

Voorspellen

Vragen stellen

Verduidelijken

SamenVatten

Visualiseren en praten zijn twee belangrijke technieken die
Deense leraren vaak gebruiken: een grafische weergave van
de tekst kan veel verduidelijken voor een leerling die moeite
heeft met begrijpend lezen. Denk maar aan mindmaps,
grafieken, vergelijkingstabellen, ...
Ook praten over verschillende onderwerpen om de
wereldkennis van de leerlingen te verbreden, wordt veel
gedaan in de Deense klassen.
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DE MINDMAP

Elke leraar is wel bekend met de mindmap: deze

handige tool geeft een overzichtelijke weergave

van de inhoud van de tekst. 

DE WOORDBETEKENISKAART

Deze tool geeft een handig overzicht van de

betekenis van een woord.  Door het woord te

verbinden met voorbeelden, beschrijvingen en

eigenschappen wordt het veel concreter voor de

leerling.

DE WOORDENSCHATBOOM

De woordenschatboom helpt leerlingen bovenal

verbanden leggen. Ze kunnen hiermee een term

uitbreiden en visueel zien hoe concepten en

woorden met elkaar in verband staan.

MATERIAAL VOOR
LEESSTRATEGIEËN

SAMENVATTEN1.

2. WOORDENSCHAT

Leesstrategieën zijn een grote hulp voor leerlingen om structuur aan te

brengen in een tekst. Het is dan ook belangrijk deze strategieën vroeg, en

vaak te gebruiken. Vergeet zeker niet de strategieën zelf te demonstreren::

als leerlingen niet weten hoe ze te gebruiken, zullen de strategieën ook

geen effect hebben.

Op het einde van deze bundel zult u de sjablonen voor onderstaand

materiaal terugvinden.

Toch weten veel leerlingen niet hoe ze dit correct

moeten gebruiken. Zorg er daarom voor actief te

tonen hoe je aan een mindmap begint: toon alle

stappen en maak er een ter voorbeeld samen met de

klas.

Een uitgebreide woordenschat helpt om een tekst

beter te verwerken. Als een leerling hier moeite mee

heeft, kan volgend materiaal helpen om woorden te

verduidelijken en beter te onthouden.
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HET VERHAALGEZICHT
Met dit materiaal kan de leerling de belangrijkste

elementen van een verhaal en het chronologisch

verloop goed weergeven. Tijd en ruimte,

hoofdpersonages en de gebeurtenissen worden zo

geplaatst dat ze een gezicht vormen. Hierdoor is dit

materiaal meer geschikt voor jongere kinderen: de

bekende structuur van een gezicht geeft hen

houvast.

DE TEKSTOPLOSSER

Waar de verhaalkaart en het verhaalgezicht eerder

geschikt waren voor verhalen en jongere leerlingen,

is de tekstoplosser handiger voor informatieve

teksten. De strakkere, minder opvallende structuur is

ook aantrekkelijker voor sterkere en oudere lezers.

MATERIAAL VOOR
LEESSTRATEGIEËN

3. TEKSTSTRUCTUUR

DE VERHAALKAART
De verhaalkaart doet hetzelfde als het verhaalgezicht,

maar is uitgebreider in zijn beschrijving en dus

geschikter voor oudere leerlingen. Ook hier is de

structuur redelijk opvallend.

De structuur van een tekst opbreken, helpt leerlingen

vaak om de inhoud en betekenis van een tekst te

achterhalen. Vooral visualiserend werken helpt

hierbij. Het volgende materiaal toont methodes om

verhalen en teksten visueel structurerend weer te

geven.
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