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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 4: Stimuleer interactie
tussen leerlingen.

Samenwerking tussen leerlingen zorgt ervoor dat leerlingen actiever de teksten
proberen te begrijpen. Samenspraak stimuleert leerlingen bewuster na te denken
over hun leesproces en leesbegrip.
Het bevorderen van interactie over teksten is het vierde instructieprincipe dat
deel uitmaakt van effectief begrijpend-leesonderwijs (Reichrath et al., 2010; Topping et al., 2010). Het is een instructiestrategie die effectief is in heel wat andere
leersituaties en schoolvakken. Samenwerking tussen leerlingen zorgt ervoor dat
leerlingen actiever de teksten proberen (zie instructieprincipe 2) te begrijpen. Samenspraak stimuleert leerlingen bewuster na te denken over hun leesproces (zie
instructieprincipe 3) en leesbegrip. Reacties delen, bespreken hoe ze de tekst
beter zouden kunnen begrijpen, de betekenis van een moeilijk woord samen achterhalen, samen een verwerkingsopdracht maken… De mogelijkheden zijn eindeloos
(Merchie et al., 2019). Bovendien is dit een uitstekende manier om zowel cognitieve als metacognitieve leesstrategieën in te oefenen en te expliciteren (zie instructieprincipe 3). Door hardop te overleggen over de tekst, tonen leerlingen
elkaar hun strategiegebruik, maar ook aan de leerkracht. Zeker voor metacognitieve strategieën, zoals het bewaken van leesbegrip, is dit zichtbaar worden heel
relevant, aangezien die zich onzichtbaar in lezers voltrekken.

De samenwerking tussen leerlingen kan op vele manieren georganiseerd worden.
Voor een effectieve samenwerking is niet de groepsgrootte het meest van belang.
Wat belangrijk is, is het vooropstellen van duidelijke groepsdoelen en het toekennen van een individuele verantwoordelijkheid voor het bereiken van dat doel aan
elk groepslid (Van Keer, 2004). Een doeltreffende manier om de samenwerking
tussen leerlingen te structureren is het toekennen van rollen. Elke leerling krijgt
dan een bepaalde rol toegewezen, die ook meteen verantwoordelijkheden met zich
meebrengt. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat peer tutoring (met twee rollen,
waarbij de tutor de tutee begeleidt) een positief effect heeft op zowel het leesbegrip als de leesmotivatie van leerlingen (Van Keer, 2004). Ook lezen in grotere
groepen is mogelijk. Om samen te lezen met vier kan je bijvoorbeeld de vier rollen
uit ‘Reciprocal Teaching’ hanteren (Brown, Palincsar & Armbruster, 1984; Palincsar & Brown, 1983):
samenvatter: verwoordt belangrijkste ideeën uit de tekst

vragensteller: stelt vragen over onduidelijke delen, onduidelijke informatie
en/of verbindingen met andere concepten die al geleerd zijn
verduidelijker: verduidelijkt verwarrende delen en probeert de vragen van de
vragensteller te beantwoorden
voorspeller: doet voorspellingen over wat er in de tekst aan bod zal komen (non-fictie) of wat het vervolg van het verhaal zal zijn (fictie).
Belangrijk is dat de interactie tussen de leerlingen niet enkel gaat over wat ze
lezen, maar ook over hoe ze dit precies doen. Voorzie bijvoorbeeld in een aantal
richtvragen die leerlingen kunnen beantwoorden voor, tijdens en na het lezen van
de tekst. Op die manier stuur je de interactie tussen leerlingen en bied je kans op
diepgang. Als de strategie vooruitblikken centraal staat, kan je bijvoorbeeld deze
richtvragen gebruiken: Wat zeggen de titels en tussentitels over de tekst? Waar
denk jij dat de tekst over zal gaan? Waarom denk je dat? Blik na het lezen terug
naar je vooropgestelde verwachtingen. Zijn deze uitgekomen? Of net niet? (zie hiervoor ook het instructiefilmpje Vooruitblikken).
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