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DOEL VAN VANDAAG

̶ Resultaten interpreteren vanuit wetenschappelijk onderzoek

̶ In verband brengen met de (huidige) praktijk en didactiek

̶ Reflectie en ownership/betrokkenheid stimuleren bij alle actoren

̶ Op weg naar acties bij: 

̶ onderwijsbeleid, 

̶ pedagogische begeleiding

̶ scholen 

̶ leraren

̶ …



ALARMBEL LEZEN EN LUISTEREN?!

Terechte algemene bezorgdheid
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“Literacy is necessary to make sure that

democracy survives!”

Opinie vs. Feit

Mediawijsheid

Doorbreken fake news

Lawine aan informatie betekent nog niet 

lawine aan kennis ... 

(João Costa, Portugal, 2018)
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“Nog nooit kregen mensen zoveel informatie 

over zich heen. Veel van die informatie – vooral 

die op het internet – is echter ongecensureerd 

en ongecontroleerd. Vaak gaat het niet om 

objectieve feiten, maar om subjectieve, 

ongenuanceerde meningen. Dat betekent dat 

we allemaal vaardige informatieverwerkers 

moeten worden die een actieve rol opnemen 

in het vinden, selecteren, organiseren, 

evalueren en doelgericht gebruiken van 

informatie. Informatie hebben is niet het punt: 

het gaat erom wat je ermee doet.”

(Van den Branden, 2015)
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“Nog nooit kregen mensen zoveel informatie 

over zich heen. Veel van die informatie – vooral 

die op het internet – is echter ongecensureerd 

en ongecontroleerd. Vaak gaat het niet om 

objectieve feiten, maar om subjectieve, 

ongenuanceerde meningen. Dat betekent dat 

we allemaal vaardige informatieverwerkers 

moeten worden die een actieve rol opnemen 

in het vinden, selecteren, organiseren, 

evalueren en doelgericht gebruiken van 

informatie. Informatie hebben is niet het punt: 

het gaat erom wat je ermee doet.”

(Van den Branden, 2015)

Dat moeten we kunnen doen voor 

een toenemend aantal geschreven 

genres, waarin de grens tussen 

lezen en luisteren, lezen en 

kijken, lezen en handelen steeds 

vaker vervaagt. 



GEDRAGEN DOOR ‘DE PRAKTIJK’



WORDT NIET ALTIJD ‘IN PRAKTIJK’ GEBRACHT



SAMENHANG MET ACHTERGRONDKENMERKEN



SAMENHANG MET ACHTERGRONDKENMERKEN



SAMENHANG MET ACHTERGRONDKENMERKEN

Leesstrategie-instructie zou toch 

werken?



2 BEDENKINGEN

̶ Grote verschillen in het strategierepertoire van leerlingen

̶ Kwantiteit: hoeveelheid strategieën ter beschikking, frequentie van 

inzetten

̶ Kwaliteit: relevantie, diepgang

̶ Leesstrategie-instructie
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Informatieve tekst + kladpapier  vragenlijst + recall test

GROTE VERSCHILLEN IN STRATEGIEREPERTOIRES?



WIE ZIJN ZE? WAT DOEN ZE?
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3DE GRAAD LAGER ONDERWIJS

– Zinnen 

– Onderscheid hoofdzaken, bijzaken?

– Gemarkeerde weerspiegelt de structuur 

van de alinea niet echt

– Grote stukken tekst na elkaar gemarkeerd

GROTE VERSCHILLEN IN STRATEGIEREPERTOIRES?
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In het begin zijn markeringen te 

vinden, in de rest van de tekst 

wordt niets meer aangeduid

GROTE VERSCHILLEN IN STRATEGIEREPERTOIRES?
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In de alinea zelf wordt er 

helemaal niets aangeduid

GROTE VERSCHILLEN IN STRATEGIEREPERTOIRES?
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1STE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS Aantekeningen in de tekst 

GROTE VERSCHILLEN IN STRATEGIEREPERTOIRES?
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Lineaire samenvatting met volzinnen

GROTE VERSCHILLEN IN STRATEGIEREPERTOIRES?
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– Schema

– Gebruik van tekeningen

GROTE VERSCHILLEN IN STRATEGIEREPERTOIRES?
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3DE GRAAD LAGER ONDERWIJS 1STE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS

4 ‘LEERPROFIELEN’: COMBINATIE VAN STRATEGIEËN



2 BEDENKINGEN

̶ Grote verschillen in het strategierepertoire van leerlingen

̶ Kwantiteit: hoeveelheid strategieën ter beschikking, frequentie van 

inzetten

̶ Kwaliteit: relevantie, diepgang

̶ Leesstrategie-instructie



LEESSTRATEGIE-INSTRUCTIE

̶ Leerlingen “ontdekken” NIET zelf het belang van (meta)cognitieve 

processen en leesstrategieën door veel te lezen  leesstrategie-instructie 

= procesgerichte didactiek

̶ Versus louter productgerichte didactiek

̶ Leerlingen lezen de tekst

̶ Leerkracht stelt (inhouds)vragen

̶ Leerlingen beantwoorden de vragen

̶ Leerkracht beoordeelt de antwoorden

̶ Nauwelijks instructie (0,6%) (De Corte, Verschaffel & Van de Ven, 2003; 

Durkin, 1978-1979, Aarnoutse & Weterings, 1995)



LEESSTRATEGIE-INSTRUCTIE

Stimuleren leesstrategieën doorgaans vrij frequent gerapporteerd



LEESSTRATEGIE-INSTRUCTIE

̶ Stimuleren leesstrategieën doorgaans vrij frequent gerapporteerd

̶ Verschillen in de mate waarin strategieën wel/niet worden gestimuleerd



LEESSTRATEGIE-INSTRUCTIE

Stimuleren leesstrategieën vrij frequent gerapporteerd MAAR zegt niet 

noodzakelijk iets over:

̶ Hoe die instructie zich daadwerkelijk voltrekt

̶ Kwaliteit ervan 

̶ Aandacht voor integratie van strategieën

̶ Transfer van de strategieën naar andere contexten en vakken

̶ Scaffolding en differentiatie



EFFECTIEVE LEESSTRATEGIE-INSTRUCTIE

Wat we weten op basis van 3 golven van leesstrategie-onderzoek

̶ Kennis van strategieën

̶ Welke? (declaratieve kennis)

̶ Hoe? (procedurele kennis)

̶ Wanneer? (conditionele kennis)

̶ Via modeling en scaffolding naar zelfregulatie

̶ Flexibel leren gebruiken en automatiseren

̶ Toepassen in gevarieerde contexten



EFFECTIEVE LEESSTRATEGIE-INSTRUCTIE

Wat we weten op basis van 3 golven van leesstrategie-onderzoek

̶ In combinatie (cf. 2e golf)  transfereffect 

̶ “Instruction should not focus on one strategy at a time but, instead, should

focus on a more general notion of being strategic.” (Duffy & Israel, 

2009).



EFFECTIEVE LEESSTRATEGIE-INSTRUCTIE

Wat we weten op basis van 3 golven van leesstrategie-onderzoek

̶ Niet “mechanisch”!

“Given that research substantiates the effectiveness of explicit teaching and

careful scaffolding, the temptation is to package those research findings into

highly prescriptive instructional programs and require teachers to follow 

them. […] 

There are too many variations in texts, situations, and students to script 

instruction. Instead, what is required is a teacher who makes the differential

and responsive judgements.” (Duffy & Israel, 2009). 



SCAFFOLDING EN DIFFERENTIATIE

De meeste leraren differentiëren tijdens de lessen Nederlands

− 92% stellen doelstellingen en verwachtingen bij voor lln met moeilijkheden

− 83% analyseren gegevens over de vooruitgang van lln

− 84% stemmen hoeveelheid werk af op de vaardigheden van lln

− 2/3 stemt evaluaties bij in functie van de mogelijkheden van lln

Ok, MAAR scaffolding en differentiatie moet krachtiger zijn dan dat!

Stellen ze instructie bij? Stellen ze ondersteuning en begeleiding bij?

Bv. meer tijd, herhaling en/of intensifiëren van strategie-instructie en modeling, 

ondersteuning bij de inoefening, in kleinere groepen en/of individueel?



EFFECTIEVE LEESSTRATEGIE-INSTRUCTIE

Wat we weten op basis van 3 golven van leesstrategie-onderzoek

̶ Systematisch en op lange termijn! (cf. 3e golf) 

̶ “Scaffolding becomes a technique that stretches over time” (Duffy & 

Istrael, 2009).

“True self-regulation is the product of years
of literacy experiences.” (Brown et al., 1996)



EFFECTIEVE LEESSTRATEGIE-INSTRUCTIE

“The most powerful comprehension instruction cannot be simply

sequenced, scripted, and packaged. Effective comprehension instruction

will be the result of a teacher using expert understanding of what the

research says to design a lesson that seems likely to be useful and

successful.” (Allington & McGill-Franzen, 2009)



SAMENHANG MET ACHTERGRONDKENMERKEN



SAMENHANG MET ACHTERGRONDKENMERKEN



Motivatietypes volgens de Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000; Vansteenkiste, Sierens, Soenens, & Lens, 2007) 
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Vlaanderen staat in West-Europa op de 

laatste plaats met het percentage 

leerlingen én ouders met een zeer 

positieve houding tegenover lezen en 

op de eerste plaats als het om een 

negatieve attitude gaat (De Meyer & 

Warlop, 2010).



STAND VAN ZAKEN: LEESMOTIVATIE OP SCHOOL

38



(Zelfdeterminatietheorie volgens Deci & Ryan, 2000) 

• Identificeren van 

interesses

• Voeden van interesses

• Opbouwen van 

nieuwe interesses 

• Veilige leeromgeving 

• Goede klassfeer

• Kwaliteitsvolle 

interacties 

• Uitdagende maar 

gepaste moeilijkheid

• Differentiëren

• Constructieve feedback

• Voldoende 

ondersteuning 

HOE AUTONOME (LEES)MOTIVATIE BEVORDEREN?



BELANG VAN LEERKRACHTGEDRAG

“Reading motivation research indicates that teachers can play a critical role in 

persistently stimulating their students’ intrinsic reading motivation (e.g., Gambrell, 

1996; Guthrie, 2008; Guthrie, McRae, & Klauda, 2007; Santa et al., 2000)”

MAAR zijn al onze leraren:

̶ vaardige, bevlogen lezers?

̶ vaardig in het aanbieden van effectief interactief en strategisch leesonderwijs?

̶ ambassadeurs van leesplezier?





ALARMBEL SCHRIJVEN?!

̶ Alarmerend schrijfvaardigheidsniveau

̶ Cf. ook inschatting van de lln zelf! 

“Voor schrijven schatten duidelijk 

minder leerlingen (35%) zich hoog in.”

Effectieve schrijfvaardigheden zijn 

nochtans ook essentieel om ten volle te 

kunnen participeren in de 21ste eeuw



SCHRIJVEN: ONDERBELICHT DOMEIN



SCHRIJVEN: ONDERBELICHT DOMEIN

“Wanneer leerlingen vaker schrijfopdrachten doen in de klas 

behalen ze algemeen genomen vaker het minimumniveau 

voor het bereiken van het tekstdoel, het formuleren van 

vormelijk correcte zinnen, het correct toepassen van spelling 

en het correct gebruiken van woordenschat.”



ALLEEN FREQUENTIE OPDRIJVEN? ER IS MEER …

Optimaliseren didactiek

̶ Expliciete schrijfinstructie

̶ Genrekennis

̶ Strategie-instructie: planning, compositie, revisie

̶ Veel oefenmogelijkheden 

̶ Samenwerkend leren, peer-assisted schrijven



ROL VAN HET SCHOOLNIVEAU?!

“We vroegen aan de leerkrachten in welke mate in de school afspraken

worden gemaakt voor begrijpend lezen, begrijpend luisteren en schrijven.” 



AFSPRAKEN OP SCHOOL OVER BEGRIJPEND LEZEN
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AFSPRAKEN OP SCHOOL OVER BEGRIJPEND LUISTEREN
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AFSPRAKEN OP SCHOOL OVER SCHRIJVEN
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ROL VAN HET SCHOOLNIVEAU?!

“We vroegen aan de leerkrachten in welke mate in de school afspraken

worden gemaakt voor begrijpend lezen, begrijpend luisteren en schrijven.” 

̶ Vooral over lesmateriaal (bv. taalmethode) afspraken (i.e., lezen 81%, 

luisteren 71%, schrijven 68%)

̶ Nogal wat verschillen naar gelang het vakgebied (over differentiatie, 

toetsen en huiswerk)

̶ Weinig afstemming lesinhouden op SO

̶ Weinig afstemming lesinhouden tout court



ROL VAN HET SCHOOLNIVEAU?!

“Volgens vier vijfde van de leerkrachten is er een visie over het vak 

Nederlands die door alle collega’s goed gekend is. 

Slechts vier op de tien leerkrachten geven echter aan dat de visie op het 

taalbeleid vaak vertaald wordt in duidelijke, concrete doelen. 

Daarnaast zegt ongeveer een vierde van de leerkrachten (28%) dat het 

taalbeleid vaak besproken wordt op personeelsvergaderingen.” 

Te interpreteren als: er is een visie (al dan niet op 

papier), maar die wordt niet uitgerold? Is niet gedragen?



ROL VAN HET SCHOOLNIVEAU?!

“Wanneer we vragen naar de inhoud van het taalbeleid, geven ruim negen 

leerkrachten op tien aan dat de school een ondersteuningsaanbod 

voorziet voor anderstalige leerlingen, leerlingen met taalproblemen en 

leerlingen met taalstoornissen.”

Belangrijk! Heel erg zelfs! Maar taalbeleid is meer dan dat …



ROL VAN HET SCHOOLNIVEAU?!

“Verder stellen we vast dat er in 31% van de klassen een LVS voor 

begrijpend lezen gebruikt wordt. Luisteren en schrijven worden in 

respectievelijk 20 en 17% van de klassen met een LVS opgevolgd.” 

MAAR: Niet toetsen om te toetsen! 

Ook gedragen visie-ontwikkeling over het 

evaluatie- en opvolgbeleid.



UITDAGING: AFSTEMMING OP SCHOOLNIVEAU

De school als team …

̶ Gedragen visie en beleid

̶ Coherentie

̶ Doorgaande leerlijn

̶ Op transfer gerichte transversale werking (bv. 

strategie-instructie, motivatie, functionaliteit, …) 

(cf. nexus luisteren, lezen, schrijven)

̶ Evalueren en bijstellen 

“Bringing school-wide coherence to 

comprehension instruction” (Raphael et al., 2009) 



NOG ZOVEEL MEER …

̶ Aandachtsgroepen? Wie? Wat? Wanneer? Hoe? 

̶ Ook luisteren onderbelicht

̶ Rol van het academisch zelfconcept 

̶ Houding van de leerlingen ten opzichte van (de lessen) Nederlands

̶ Handboeken 

̶ Evaluatiepraktijken 

̶ Continue professionalisering (van preservice naar in-service)

̶ Kloof theorie – praktijk

̶ Onderzoekers in spagaat …



Wie niet voortdurend leert, 
is onwaardig om te onderwijzen.

(Gaston Bachelard)

Dank voor het luisteren!

Ik heb graag oor voor uw bedenkingen 

en vragen.

Hilde.VanKeer@UGent.be


