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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. Principe 3: Voorzie in expliciet instructie.

Een vaardige lezer probeert actief een tekst te begrijpen. Zowel voor, tijdens als
na het lezen gebruikt die lezer strategieën om het leesbegrip te bevorderen. Een
vaardige lezer beschikt over een gevarieerd repertoire van strategieën.

Welke leesstrategieën onderwijs je best?
Leesstrategieën bestaan in allerlei kleuren en maten. Om wegwijs te geraken in de
bestaande waaier van leesstrategieën, delen we ze op in cognitieve en metacognitieve strategieën. Cognitieve strategieën verwijzen naar manieren om op een effectieve wijze informatie uit een tekst te verwerken (Rogiers, Merchie, De Smedt, De
Backer, & Van Keer, 2020b). Enkele cognitieve strategieën zijn: het selecteren van
sleutelwoorden, zichzelf vragen stellen bij de tekst en de tekststructuur herkennen
(Merchie et al., 2019). Via metacognitieve strategieën organiseren, monitoren, controleren lezers hun leesproces en sturen ze dat bij, op basis van hun leesbegrip tot
dan toe (‘standaard van coherentie’) en het gebruik van cognitieve strategieën (Rogiers et al., 2020b). Een leesdoel vooropstellen, het leesbegrip bewaken en het verhelderen of evalueren van de leesaanpak zijn voorbeelden van metacognitieve
strategieën (Rogiers et al., 2020b), zie ook drie factoren die cognitieve processen
tijdens begrijpend lezen beïnvloeden: deel 3.
De vraag is nu; welke strategieën onderwijs je nu best? Het is niet evident om hier
eenduidig op te antwoorden. Je zou kunnen kijken naar strategieën die vanuit
strategie-onderzoek effectief blijken te zijn: vragen stellen, tekstinhoud visualiseren via een schema, voorstelling of prent, verbindingen maken met voorkennis,
samenvatten, tekststructuren herkennen, tekstoriëntatie en leesdoelen stellen, begrip bewaken en verhelderen (Merchie et al, 2019). Maar opgelet, wat belangrijk
is, is dat leerlingen een uitgebreide, kwaliteitsvolle en gevarieerde waaier aan
leesstrategieën opbouwen. Het gaat dus zowel om kwaliteit als kwantiteit (Rogiers
et al., 2020b). En dan is het niet voldoende om over een waaier aan strategieën
beschikken, maar ook om die op een kwaliteitsvolle manier kunnen in te zetten.
Daarom is het cruciaal dat leerlingen het repertoire leren te benutten in verschillende fasen van het lezen: voor, tijdens en na het leesproces (Okkinga, Van
Steensel, Van Gelderen, Van Schooten, et al., 2018). Zowel voor, tijdens als na het
leesproces kun je jezelf als lezer bijvoorbeeld vragen stellen over de inhoud van de
tekst (Daniel & Williams, 2019; Joseph, Alber-Morgan, Cullen, & Rouse, 2016).

Hoe onderwijs je deze strategieën het best?

Een belangrijk instructieprincipe dat veel aandacht krijgt in de onderzoeksliteratuur is het voorzien van expliciete strategie-instructie (Gajria & Jitendra, 2016; Pilonieta, Hathaway, Medina, & Casto, 2019; Pyle et al., 2017). Dit staat voor het
duidelijk, gedetailleerd, en stapsgewijs aanleren van leesstrategieën. Deze benadering is effectief voor het aanleren van leesstrategieën. Meer in het algemeen
is expliciete strategie-instructie effectief bij andere vakken waarin leerlingen
strategieën moeten verwerven: schrijf-, spreek-, of redeneerstrategieën aanleren
soelaas. Het stapsgewijs aanleren van strategieën betekent niet dat effectief leesonderwijs bestaat uit het aanbieden van losstaande strategielessen. Zoals aangehaald in instructieprincipe 2, wordt strategieonderwijs best ingebed in een functionele, authentieke leesomgeving. De strategieën die worden aangebracht, hangen zo af van het doel van de leestaak, het leesdoel en de tekst. Bied strategieonderwijs aan als de situatie daarom vraagt. En herhaal die instructie als het weer
nodig blijkt.

Expliciete strategie-instructie, hoe gaat dat in zijn
werk?
Expliciete instructie omvat vijf stappen (Duke, Pearson, Strachan, & Billman,
2011).

Figuur 1. Vijf stappen model van expliciete instructie volgens Duke et al. (2011).

Stap 1
Doel: belang van leesstrategieën begrijpen (Op welke manier helpen zij bij het
lezen van een tekst?) en inzien hoe je op dit moment aan de slag gaat tijdens het
lezen van een tekst (Wat doe je tijdens het lezen van een tekst?).
Mogelijke acties: stellingen/klasgesprek/oefening over het belang van leesstrategiegebruik, het huidige strategiegebruik van leerlingen in kaart brengen via klasgesprek, leerlingen vragen om hun gedachten en denkprocessen hardop te verwoorden tijdens het lezen van een voorbeeldtekst.

Stap 2
Doel: begrijpen hoe, wanneer en waarom je een bepaalde strategie kan toepassen.

Mogelijke acties: via een klasgesprek duidelijk verwoorden hoe (welke stappen komen hierbij kijken), wanneer (bv: voor/tijdens/na het lezen, wanneer je een moeilijk woord tegenkomt, wanneer je een tekst wilt samenvatten…) en waarom (bv: om
moeilijke stukken tekst beter te begrijpen, om verbanden te zien met andere teksten…) leerlingen een bepaalde strategie kunnen gebruiken.

Stap 3
Doel: inzicht krijgen in de stappen die een vaardige lezer onderneemt tijdens het
lezen van een tekst.
Mogelijke acties: de leesstrategie modelleren, denkprocessen tijdens het lezen hardopverwoorden. Een voorbeeld hiervan kan je vinden in dit filmpje.

Stap 4
Doel: zelf aan de slag gaan met de strategie tijdens het lezen van verschillende teksten.
Mogelijke acties: leerlingen kansen geven om strategiegebruik in te oefenen aan
de hand van verschillende teksten. Tijdens het inoefenen voorzie je geleidelijk afbouwende ondersteuning. Er zijn veel mogelijke manieren om je ondersteuning
aan te passen aan het niveau van je leerlingen. Meestal nemen deze de vorm aan
van ondersteunende ‘scaffolds’, die je doelbewust inzet of net weglaat. Scaffolds zijn concrete ondersteuningselementen die helpen om het tekstbegrip te verbeteren
(zie Figuur 2 voor een aantal voorbeelden). Leerlingen met leesmoeilijkheden zijn
gebaat met extra scaffolds, terwijl deze bij sterkere lezers net stap voor stap
weggelaten kunnen worden.

Figuur 2. Keuzes in de instructie: soorten van ondersteuning, en mogelijkheden tot aanpassing voor
groepen van leerlingen of individuele leerlingen.

Stap 5

Doel: aangeleerde strategieën flexibel toepassen in verschillende vakken en contexten.
Mogelijke acties: strategieën niet enkel inoefenen tijdens lessen Nederlands, maar
ook in zaakvakken. Je kan ook lezen niet enkel aan bod laten komen binnen de
schoolse context, maar ook daarbuiten (bv. de leesstrategieën ook inzetten bij
huiswerktaken).
Onderzoek toont aan dat expliciete instructie in strategieën nog weinig ingang vindt in de onderwijspraktijk (Magnusson, Roe, & Blikstad-Balas, 2019; Rogiers,
Merchie, & Van Keer, 2020c). Strategieën worden meestal aangeleerd door klassikaal uit te leggen wat de strategie inhoudt, waarna vrijwel meteen wordt
overgeschakeld naar inoefenen (Magnusson et al, 2019). De relevantie aantonen (stap 1), modelleren (stap 3) en aandacht besteden aan transfer (stap 5) komen veel
minder aan bod. Een effectieve expliciete strategie-instructie bestaat echter uit al
deze vijf stappen. Aan de volgorde kan eventueel gesleuteld worden, afhankelijk
van de strategie en de leerlingen. Zo kan het bijvoorbeeld bij een complexe strategie zoals monitoren duidelijker zijn om de strategie eerst te modelleren (stap 3) en
de strategie pas daarna verder te expliciteren (stap 2). Dit is zeker het geval wanneer deze strategie voor de leerlingen compleet onbekend is.
Dit was principe 3: Voorzie (van tijd tot tijd) in expliciete strategie-instructie
Zie verder
Principe 1: Bevorder de leesmotivatie,
Principe 2: Besteed aandacht aan functioneel lezen,
Principe 4: Stimuleer interactie tussen leerlingen.
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