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Hoe draagt onderwijs bij aan beter en gemotiveerd begrijpend lezen? De auteurs
bespreken in vijf delen vier bewezen instructieprincipes. In samenhang dragen die
het best bij aan de motivatie en de vaardigheid.

Niemand zal betwisten dat wie voldoende goed kan lezen en schrijven een belangrijke stap voor heeft. We kunnen er nu eenmaal niet aan onderuit dat we vandaag de
dag geconfronteerd worden met zoveel meer informatie dan eender welke generatie voor ons. Die informatie bereikt ons voornamelijk via geschreven taal, via allerhande soorten teksten op papier en op scherm. Lezen is dan ook overal. Het belang van vaardig kunnen lezen is daaruitvolgend ontegensprekelijk. Vaardig kunnen lezen hangt, zoals onderzoek ook aantoont, immers samen met maatschappelijk en academisch succes, maar is ook een belangrijke voorwaarde om blijvend te
leren (Droop, van Elsäcker, Voeten, & Verhoeven, 2016; Wijekumar, Meyer, Lei,
Beerwinkle, & Joshi, 2019).
Jammer genoeg laat (inter)nationaal onderzoek zien dat heel wat onder hen moeilijkheden ervaren met het verwerven van deze vaardigheid, zowel in het basis als
voortgezet onderwijs (Tielemans, Vandenbroeck, Bellens, Van Damme, & De
Fraine, 2017; Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen, 2018; De Meyer,
Janssens & Warlop, 2020). Deze moeilijkheden dragen ze vaak een volledige
schoolloopbaan met zich mee. Bovendien zijn de verschillen tussen individuele leerlingen en groepen leerlingen binnen leerjaren erg groot (Gubbels, Netten, & Verhoeven, 2017; Tielemans, et al., 2017). Dat komt deels door de complexiteit van
het proces dat ten grondslag ligt aan begrijpend lezen (zie cognitieve processen bij
begrijpend lezen: deel 2 en factoren die het die die processen beinvloeden: deel 3).
De wereld leren te begrijpen via teksten vergt nogal wat van leerlingen.
Toch is er ook positief nieuws. Leraren spelen daarin een hoofdrol. Onderwijs doet
ertoe. Leesbegrip ontwikkelt zich immers niet ‘als vanzelf’, zolang er maar voldoende wordt gelezen (National Reading Panel, 2000). Dat is echt een misvatting.
Het volstaat niet om leerlingen enkel veel oefenkansen te bieden en leesvoer voor
te schotelen. Effectief leesonderwijs vergt meer. Onderzoek wijst op een aantal instructieprincipes voor effectief leesonderwijs (Merchie et al., 2019). We lichten ieder van de vier instructieprincipes toe voor effectief begrijpend leesonderwijs:
Principe 1: Bevorder de leesmotivatie,
Principe 2: Besteed aandacht aan functioneel lezen,
Principe 3: Voorzie in expliciete strategie-instructie en
Principe 4: Stimuleer interactie tussen leerlingen.

Begrijpend lezen vergt een systematische aanpak, waarin de instructieprincipes
het meest krachtig zijn als ze in combinatie en geïntegreerd worden aangeboden.

Verder onderzoek
Hoewel het belang van deze vier instructieprincipes vanuit onderzoek duidelijk
aangetoond is, blijven we zitten met een aantal prangende vragen:
Op welke manier passen leraren deze instructieprincipes in hun klaspraktijk
toe?
Aan welke ondersteuning hebben leraren behoefte om de instructieprincipes in
hun contexten inhoud en vorm te geven?
Welke invloed heeft een leesomgeving waar deze instructieprincipes in combinatie worden aangewend op het leesbegrip, het leesstrategiegebruik én de leesmotivatie van de leerlingen?
Welke variaties zijn er mogelijk om de instructieprincipes af te stemmen op individuele noden van leerlingen?
Hoe kijken leerlingen naar deze instructieprincipes?
Niettegenstaande deze prangende vragen verder onderzoek vereisen, vormen de
bovengenoemde vier didactische instructieprincipes bouwstenen voor een effectieve begrijpend leesinstructie. Deze vier instructieprincipes vormen dan ook een
ideale basis om een omgeving te creëren waarin leerlingen niet alleen beter, maar
ook meer gemotiveerd zijn om te lezen!
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