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STREVEN NAAR FUNCTIONELE GELETTERDHEID: ZINVOL EN HAALBAAR 

 

1. De ontwikkeling van leesvaardigheid in het vo  

 

 

Marco van de Ven, Esther Steenbeek-Planting, Cindy Teunissen, Ludo Verhoeven 

 

In hoeverre vindt er nog ontwikkeling plaats in de technische leesvaardigheid van 

leerlingen in het vo? En welke vaardigheden dragen bij aan deze ontwikkeling? Zicht 

hebben op de ontwikkeling van de technische  leesvaardigheid in het vo en op welke 

vaardigheden hierbij een rol spelen is van belang voor het verder ontwikkelen van 

leesvaardigheidinterventies voor zwakke lezers.  Immers, je moet eerst weten hoe 

deze leesvaardigheid zich “normaal” ontwikkelt voordat je kunt beoordelen waardoor 

zwakke lezers een leesachterstand hebben opgelopen en kunt bepalen hoe zwakke 

lezers geholpen kunnen worden. In dit whitepaper doen we verslag van twee studies 

die in kaart brengen wat de factoren zijn die van invloed zijn op de ontwikkeling van 

technische leesvaardigheid in de brugklas van het vo. In de eerste studie kijken we 

naar de ontwikkeling van technische leesvaardigheid in het Nederlands, in de tweede 

studie naar de mogelijke invloed van Nederlandse leesvaardigheid op het leren van 

een tweede (Engels) of een derde (Frans) taal. Naast onderzoeksresultaten worden 

enkele praktijksuggesties gegeven voor het stimuleren van de technische 

leesvaardigheid in het vo. In het volgende whitepaper gaan we vervolgens dieper in 

op hoe de technische leesvaardigheid van zwakke lezers in het vo kan worden 

gestimuleerd. 

 

 

____________________________________________________ 

Het onderzoek waarover in deze whitepaper wordt gerapporteerd, is mogelijk gemaakt door een 

subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in de regeling Onderwijs Bewijs 

(zie onderwijsbewijs.nl). Het project, aangevraagd door dr. E. Steenbeek-Planting, dr. R. Kleijne en   

prof. dr. L. Verhoeven, was getiteld “Verbetering van functionele geletterdheid bij zwakke lezers en 

spellers in het voortgezet onderwijs”.
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Leesproblemen 

Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben een achterstand op begrijpend lezen. Ongeveer 

33% van de basisschoolleerlingen scoort aan het einde van de basisschool een onvoldoende op dit 

gebied (Cito, 2008). Bovendien is ongeveer 25% van de leerlingen in de basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo niet in staat om zelfstandig teksten uit een schoolboek te 

lezen (Hacquebord e.a. 2004). Deze problemen met leesvaardigheid hebben tot gevolg dat leerlingen 

niet optimaal gebruik kunnen maken van het aangeboden lesmateriaal. Technisch lezen, ofwel het 

goed kunnen decoderen, is de basis voor het ontwikkelen van voldoende leessnelheid om teksten vlot 

te kunnen lezen en begrijpen. Daarom hebben we in deze studie onderzocht in welke mate 

decodeervaardigheid zich in het voortgezet onderwijs nog ontwikkelt. Voordat we zwakke lezers in het 

voortgezet onderwijs kunnen helpen met hun leesvaardigheid moeten we inzicht krijgen in de 

leesvaardigheidontwikkeling (begrijpend lezen, maar in beginsel ook vooral technische 

leesvaardigheid) bij “normale” lezers. Daarom richt deze studie zich niet specifiek op leerlingen met 

leesproblemen, maar op de volle breedte van het voortgezet onderwijs in Nederland. Wanneer we 

kijken naar technisch lezen in het basisonderwijs dan zien we een sterke ontwikkeling in groep 3 t/m 

groep 5, daarna neemt deze sterk af (Verhoeven en van Leeuwe, 2003). De leesaccuratesse blijft de 

laatste jaren van het basisonderwijs ongeveer gelijk, de leessnelheid neemt nog langzaam toe. Het is 

dan ook onduidelijk of er nog winst te behalen valt wat betreft leessnelheid in het voortgezet 

onderwijs. 

 

Studie 1: leesvaardigheid in het Nederlands 

1.1 Onderzoeksvraag 

In deze studie staan de volgende onderzoeksvragen centraal:  

1. Vindt er nog ontwikkeling plaats in leessnelheid voor het Nederlands bij leerlingen in het vo? 

2. Welke vaardigheden spelen een rol bij deze ontwikkeling? 

 

1.2 Onderzoeksgroep 

Dit onderzoek bestrijkt de volle breedte van het reguliere voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo). In 

totaal participeerden 956 brugklasleerlingen met een gemiddelde leeftijd van 12 jaar en 10 maanden. 

Hiervan volgden 119 leerlingen het leerwegondersteunend onderwijs (12,4%), 506 leerlingen het vmbo 

(52,9%) en 331 de havo of het vwo (34,6%). Deze aantallen zijn representatief voor de verdeling binnen 

het voortgezet onderwijs in Nederland.  
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1.3 Procedure 

Tijdens deze studie hebben we drie soorten toetsen afgenomen: 

1. De 2x4 minuten toets (Verhoeven, 2004) is afgenomen om de technische leesvaardigheid op 

woordniveau te bepalen. Tijdens deze toets leest een leerling vier kaarten met bestaande 

Nederlandse woorden en vier kaarten met niet bestaande woorden (zgn. pseudowoorden, 

bijvoorbeeld gluifel). De vier leeskaarten (voor zowel bestaande als pseudowoorden) 

verschillen van elkaar in moeilijkheidsgraad (woorden met één lettergreep, of twee-, drie- en 

vierlettergrepige woorden). De leerling leest binnen één minuut zoveel mogelijk woorden 

hardop voor. Het aantal goed gelezen woorden is de score per kaart. Deze toets meet dus 

snelheid en accuratesse op woordniveau. 

2. De AVI-9 leestoets is afgenomen om de technische leesvaardigheid op tekstniveau te bepalen. 

Tijdens deze toets leest een leerling een gestandaardiseerde tekst van 232 woorden in 3 

minuten zo snel mogelijk hardop voor. De score is het gemiddelde aantal goed gelezen 

woorden per minuut. Normering: zie Kleijnen e.a. (2008). 

3. Voor de tweede onderzoeksvraag onderzoeken we ook de rol van benoemsnelheid bij het 

ontwikkelen van technische leesvaardigheid, omdat eerder onderzoek laat zien dat deze 

vaardigheid ook op latere leeftijd een belangrijke voorspeller is van 

leesvaardigheidontwikkeling (Wimmer and Mayringer, 2002; Georgiou e.a., 2008; Barth e.a., 

2009; Felton e.a., 1990).  

Tijdens de rapid naming toets (Verhoeven, 2004) krijgt een leerling een kaart met letters (7 

rijen met 25 letters) of plaatjes (4 rijen met 30 plaatjes) te zien en moet binnen één minuut 

zoveel mogelijk van deze letters of plaatjes benoemen. De score is het aantal goed benoemde 

letters of plaatjes binnen één minuut.  

 

Alle leerlingen werden getest op twee meetmomenten (aan het begin van de brugklas en zes maanden 

later).  

 

1.4 Resultaten 

Allereerst blijkt uit de resultaten dat de leessnelheid in het Nederlands van leerlingen in het voortgezet 

onderwijs wel degelijk vooruit gaat: leerlingen lazen op het tweede meetmoment op zowel de 2x4 

minutentoets als de AVI-9 leestoets ongeveer 6-7% meer woorden goed per minuut op het tweede 

dan op het eerste meetmoment. Blijkbaar zijn er wel degelijk behoorlijke groeimogelijkheden. 

 

Daarnaast hebben we onderzocht wat leerlingen nodig hebben om hun technische leesvaardigheid in 

het voortgezet onderwijs verder te ontwikkelen. Om dit te onderzoeken hebben we een statistische 

techniek gebruikt waarmee causale verbanden tussen testscores op verschillende meetmomenten 

kunnen worden onderzocht. Onze resultaten laten zien dat de ontwikkeling van technische 
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leesvaardigheid vooral afhankelijk is van decodeervaardigheid, ofwel van de vaardigheid van leerlingen 

om letters om te zetten naar klanken. Dit blijkt uit het feit dat pseudowoord-decoderen, ofwel het 

uitspreken van woorden die niet in het mentale lexicon (mentale woordenboek) liggen opgeslagen, de 

belangrijkste voorspeller was voor de ontwikkeling van technische leesvaardigheid in onze studie. Dus 

leerlingen die goed in staat zijn letters in klanken om te zetten, zonder dat ze gebruik kunnen maken 

van woordbeeldherkenning, laten de meeste vooruitgang in leessnelheid zien. Pseudowoord-

decoderen speelt niet alleen een rol bij de ontwikkeling van technische leesvaardigheid op 

woordniveau, maar ook op tekstniveau. Dus leerlingen die over een goede decodeervaardigheid 

beschikken, lezen niet alleen woorden sneller maar hebben daar ook profijt van bij het lezen van 

teksten. 

 

Verder blijkt de benoemsnelheid, een basisvaardigheid die weergeeft hoe snel iemand letters kan 

uitspreken en woorden uit het mentale woordenboek kan ophalen, een rol te spelen bij het 

ontwikkelen van technisch lezen. Benoemsnelheid beïnvloedt zowel de ontwikkeling van het lezen van 

losse woorden als van teksten. Blijkbaar spelen deze basale leesvaardigheden ook op latere leeftijd 

nog een significante rol bij de verdere leesontwikkeling. 

 

1.5 Implicaties voor de praktijk 

De resultaten van studie 1 laten zien dat ook leerlingen in het vo nog groeien in leessnelheid, dus de 

aanname dat de ontwikkeling van basisvaardigheden van het lezen volledig voltooid is na het primair 

onderwijs is hiermee weerlegd. Het loont zeker de moeite om te werken aan technische 

leesvaardigheid om de groei hiervan (verder) te stimuleren. Leerlingen zullen dan beter in staat zijn de 

aangeboden lesmaterialen in technisch opzicht goed te lezen waardoor tekstbegrip en daadwerkelijk 

kennis opdoen gemakkelijker wordt. Aandacht voor leesvaardigheid in het vo is van belang voor alle 

leerlingen.  

Maar op welke manier kunt u dit als docent realiseren binnen uw lessen? We geven u hier alvast een 

aanzet, in whitepaper 2 vindt u meer concrete suggesties.  

Een bewezen effectieve methodiek om de techniek en leessnelheid van het lezen te verbeteren is 

herhaald lezen, een methodiek afgeleid van de RALFI methodiek (Smits en Braams, 2006). Bij deze 

methodiek wordt een tekst meerdere keren, op verschillende manieren, gelezen. Mogelijke 

leesmanieren zijn voorlezen, duolezen (waarbij leerlingen in tweetallen een tekst lezen en elkaar 

corrigeren bij fouten/haperingen) en stillezen. U kunt ervoor kiezen dit met alle leerlingen te doen of 

leerlingen te selecteren waarvan (op basis van testresultaten) gebleken is dat hun leestechniek zwak is. 

Voor meer suggesties om deze methodiek te implementeren in uw les is de publicatie ‘Interactief lees- 

en schrijfonderwijs’ (Punt en de Krosse, 2012) een goed startpunt. Overigens kan herhaald lezen als 

methodiek ook goed ingezet worden in remedial teaching of als pre-teaching.  
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Studie 2: leesvaardigheid in een vreemde taal 

Naast het Nederlands krijgen leerlingen in het vo vaak ook les in één of meerdere vreemde talen, zoals 

het Engels of Frans. Deze talen verschillen qua schrijfwijze in meerdere of mindere mate van het 

Nederlands. Vooral de schrijfwijze van het Engels vormt vaak een struikelblok voor leerlingen, omdat 

de uitspraak van veel woorden in het Engels minder voorspelbaar is dan in het Nederlands (de Engelse 

schrijfwijze komt minder overeen met de uitspraak, denk aan de laatste medeklinkers in enough). In 

studie 2 is onderzocht in hoeverre de technische leesvaardigheid in het Nederlands invloed heeft op 

de ontwikkeling van technische leesvaardigheid van leerlingen in een vreemde taal (Engels of Frans). 

Daarnaast is er gekeken of Engelse leesvaardigheid (de tweede taal) de ontwikkeling van Franse 

taalvaardigheid (de derde taal) beïnvloedt. Dit onderzoek geeft inzicht in de factoren die een rol spelen 

bij het technisch leren lezen in een vreemde taal.  

 

2.1 Onderzoeksvraag 

In deze studie staan de volgende drie onderzoeksvragen centraal:  

 

1. In hoeverre beïnvloedt de Nederlandse technische leesvaardigheid van een leerling diens 

technische leesvaardigheidontwikkeling in het Engels? 

2. In hoeverre beïnvloedt de Nederlandse technische leesvaardigheid van een leerling diens 

technische leesvaardigheidontwikkeling in het Frans? 

3. Heeft Engelse technische leesvaardigheid nog een extra invloed op de technische 

leesvaardigheidontwikkeling in het Frans? 

 

2.2 Onderzoeksgroep 

Dit onderzoek richt zich alleen op havo en vwo brugklasleerlingen, aangezien de leerlingen in het 

leerwegondersteunend onderwijs en het vmbo op de scholen die wij bezochten pas in de tweede helft 

van het eerste jaar Franse les kregen of helemaal niet.  

 

2.3 Procedure 

Naast de drie toetsen genormeerd voor de brugklas die in studie 1 zijn beschreven hebben we de 

volgende twee toetsen afgenomen: 

1. De leestoets Engels (Steenbeek-Planting, Kleijnen en Verhoeven, 2008a) is afgenomen om de 

technische leesvaardigheid voor Engels op woordniveau te bepalen. Hierbij zijn aan het 

Nederlands verwante woorden vermeden. Tijdens deze toets krijgt de leerling een leeskaart 

met 108 Engelse woorden (4 rijen met 27 woorden) in oplopende moeilijkheidsgraad. De 

leerling leest binnen één minuut zoveel mogelijk woorden hardop voor. De score is het aantal 

goed gelezen woorden per minuut. 
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2. De leestoets Frans (Steenbeek-Planting, Kleijnen en Verhoeven, 2008b) is afgenomen om de 

technische leesvaardigheid voor Frans op woordniveau te bepalen. De toets is op een 

vergelijkbare manier opgezet en afgenomen als de leestoets Engels. 

 

2.4 Resultaten 

Als eerste werd onderzocht hoe de technische leesvaardigheid in het Nederlands bijdraagt aan de 

ontwikkeling van technische leesvaardigheid in het Engels. De resultaten laten zien dat leerlingen 

vooral woordbeeldherkenning nodig hebben om technische leesvaardigheid in het Engels te kunnen 

ontwikkelen. Decodeervaardigheden in het Nederlands blijken leerlingen vooral nodig te hebben om 

technische leesvaardigheid in het Frans te ontwikkelen.  

 

Deze resultaten zijn te verklaren door ‘exposure’ en verschillen in schrijfwijze tussen het Engels en het 

Frans. Aangezien brugklasleerlingen meer zijn blootgesteld aan het Engels dan aan het Frans (op 

school, maar ook bijvoorbeeld in de media) verwachten we dat veel Engelse woorden al sterker 

opgeslagen liggen in het brein van Nederlandse leerlingen, terwijl dit voor het Frans vaak nog niet het 

geval is. Bovendien is de uitspraak van het Engels gemiddeld minder voorspelbaar dan die van het 

Frans. Dit verklaart waarom woordbeeldherkenning vooral een rol speelt bij het ontwikkelen van 

technische leesvaardigheid in het Engels en decodeervaardigheden bij het ontwikkelen van technische 

leesvaardigheid in het Frans. 

 

Tot slot werd onderzocht in hoeverre daarnaast de technische leesvaardigheid van het Engels de 

ontwikkeling van de leesvaardigheid van het Frans beïnvloedt. De resultaten laten een duidelijke 

transfer zien van de technische leesvaardigheidontwikkeling in het Engels naar het Frans: leerlingen 

met een betere Engelse technische leesvaardigheid tijdens de eerste meting lieten een snellere 

technische leesvaardigheidontwikkeling zien voor het Frans tussen de twee metingen. Hiervoor zijn 

verschillende verklaringen denkbaar. Ten eerste hebben leerlingen voor het ontwikkelen van 

technische leesvaardigheid in het Engels en het Frans algemene taalvaardigheden nodig die bij beide 

talen van pas komen. Hierdoor zullen leerlingen die goed presteren voor het Engels ook relatief goed 

presteren voor het Frans. Daarnaast zou het kunnen dat het makkelijker wordt om een nieuwe 

vreemde taal te leren als je al een vreemde taal kent. Deze hypothesen sluiten elkaar niet uit. 

Vervolgonderzoek moet aantonen in welke mate deze factoren een rol spelen. Verder wordt op dit 

moment nog onderzocht of deze bevindingen generaliseren naar alle onderwijsniveaus binnen het 

voortgezet onderwijs.  
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2.5 Implicaties voor de praktijk 

Studie 2 laat zien dat vaardigheid in woordbeeldherkenning van belang is voor ontwikkeling in de 

Engelse leesvaardigheid. Vaardigheid in woordbeeldherkenning kunt u stimuleren door flitsoefeningen 

met de leerlingen te doen (Scheltinga, Gijsel, van Druenen en Verhoeven, 2011). Bij flitsoefeningen 

worden woorden met een bepaalde leesmoeilijkheid (bijvoorbeeld enough) snel getoond (op een 

kaartje of een digibord) en moet de leerling het woord zo snel mogelijk hardop voorlezen. Zo wordt 

het herkennen van deze leesmoeilijkheden getraind en zullen leerlingen ze gemakkelijker en sneller 

herkennen bij het lezen van teksten.  

Studie 2 laat ook zien dat voor ontwikkeling van Franse leesvaardigheid niet woordbeeldherkenning, 

maar decodeervaardigheid van belang is. Binnen het onderwijs in Frans is het daarom van belang 

aandacht te besteden aan het correct decoderen van (lastige) klankgroepen in Franse woorden. Door 

de klankgroepen aandachtig te bestuderen (decoderen), zullen leerlingen ze gemakkelijker herkennen 

in woorden en teksten. 

Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (Henneman, Bekebrede, Cox en de Krosse, 2013) raadt 

voor zwakke lezers het koorlezen van een tekst aan binnen het vreemde talenonderwijs. Ook lezen van 

een Engelse of Franse tekst voordat de tekst in de les behandeld wordt (preteaching) wordt 

aanbevolen door Henneman e.a. Dit kan bijvoorbeeld als huiswerk opgegeven worden en is niet alleen 

goed voor de zwakke lezers, maar voor alle leerlingen.  

 

Conclusie 

De resultaten van de hierboven beschreven studies laten zien dat aandacht voor zowel decoderen als 

voor leessnelheid van belang is. Deze vaardigheden dienen voldoende aanwezig te zijn bij leerlingen 

om hun Nederlandse technische leesvaardigheid tijdens het voortgezet onderwijs verder te kunnen 

ontwikkelen. Nederlandse technische leesvaardigheid is vervolgens het fundament voor het succesvol 

ontwikkelen van technische leesvaardigheid in een vreemde taal. Deze bevindingen dienen als basis 

voor het volgende whitepaper, dat verder in gaat op hoe leerlingen met leesproblemen in het vo 

middels interventies geholpen kunnen worden.  
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