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• (Begrijpend) lezen is best wel moeilijk

• Het begrijpen van hoe het brein werkt ook

Van brein tot begrip

Over het brein

• Veel aandacht, veel enthousiasme (het is ook

fascinerend)

• Maar pas op voor het verleidende effect van brein

informatie (Weisberg et al. 2008; McCabe & Castel, 2008; onderzoek bij

leerkrachten in onze eigen groep)

• Neuromythes (e.g., je gebruikt maar 10% van je brein; 

rechter vs linkerbrein personen)

Begrijpend lezen

Coherente mentale representatie van de tekst

In het onderwijs: product van begrijpend lezen

Om begrijpend te lezen maak je gebruik van vele

cognitieve processen
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Cognitieve processen bij begrijpend lezen

processen in het hoofd van een lezer zoals:

-het integreren van woorden in de tekst

-onthouden van informatie uit de tekst

-monitoren van begrip

-leggen van verbanden

De vrouw realiseert zich ineens dat ze is vergeten in te 
checken. De conducteur geeft haar een boete.

Wat gebeurt er in het brein tijdens 

begrijpend lezen?

En hoe onderzoeken we dat?

Alles wat met lezen te maken heeft

• Heel veel dus en ook nog eens heel snel, in enkele

milliseconden

Leestijden

Think aloud

Eyetracking

MRI

EEG

Na het lezen van de
de zin merk je dat de

de hersenen niet registreren
dat het woord “de” steeds twee 

keer herhaald werd
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Twee voorbeelden van brein studies

Waar in het brein?

fMRI
Wanneer in het brein?

EEG

Monitoren van begrip

(S1) Oscar en Ruben zijn een tweeling van 10 jaar en doen bijna alles samen.

(C) Omdat er veel sneeuw is gevallen, hebben ze vrij van school.

( I ) Omdat het heel erg heet is buiten, hebben ze vrij van school.

(f) Hun moeder kan vandaag gelukkig thuis werken.

(f) Ze heeft het erg druk en moet een belangrijk verslag afmaken.

(f) Om haar niet te storen gaat de tweeling buiten spelen.

(T) Ze maken een grote sneeuwpop in de achtertuin.

Helder, Van Leijenhorst, & van den Broek (2016)

Helder, Karlsson, Van Leijenhorst, & van den Broek (2017)

Leestijden: inconsistent > consistent

Dus lezers zijn bezig met het monitoren van hun begrip

Helder, Karlsson, Van Leijenhorst, & van den Broek (2017)

Waar gebeurt dat in het brein?

_

+
Past makkelijk

Past minder makkelijk

Past makkelijk in de context van de tekst

Lieke is erg geinteresseerd in het weer. Ze kijkt vaak op de weerapps op 

haar telefoon en zag net dat er over een paar minuten neerslag wordt

voorspeld. De regen…… 

Past minder goed in de context van de tekst (baseline)

Lieke gaat een stukje fietsen. Ze besluit vandaag naar een nieuw park te

fietsen dat net is aangelegd buiten de stad. De regen….

Het integreren van woorden in de 
context van de tekst

12

Makkelijk Minder makkelijk

300-500 ms

Helder, Perfetti & van den Broek, 2020; Perfetti & Helder, 2020
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Leuk, maar wat hebben we hier nu
aan?

• Onderzoek naar begrijpend lezen in het brein zijn dus

altijd heel specifiek en (als het goed is) goed

gecontroleerd

• Niet zo makkelijk te vertalen naar de onderwijspraktijk

(dat is ook niet altijd het doel). Maar……….

Leuk, maar wat hebben we hier nu 
aan?

• Begrijpend lezen vindt plaats in het brein

Kennis over het brein draagt bij aan inzichten over hoe 

informatie uit tekst wordt verwerkt

• Essentiele processen bij begrijpend lezen (e.g., integreren van 

woorden in de tekst, monitoren van begrip) vinden plaats tijdens het 

lezen.

– Niet zichtbaar in de klas

– Technische mogelijkheden om naar een brein in actie te kijken

• Stellen van de juiste onderzoeksvragen

Terug naar cognitieve processen bij 
begrijpend lezen

Al deze processen worden verwerkt met beperkte

aandachtscapaciteit

-decoderen

-woordherkenning

-monitoren

-leggen van verbanden

• Als het decoderen van woorden automatisch gaat, heb je 

daar veel minder cognitieve capaciteit voor nodig

• Dit geldt ook voor begripsprocessen

• Dus heel belangrijk om op het juiste moment het juiste

proces / strategie te gebruiken

– Automatisch of door de lezer zelf geinitieerd

(Paul van den Broek)

Terug naar cognitieve processen bij 
begrijpend lezen
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Dialoog met onderwijsexperts

• Verwachtingen over breinonderzoek?

• Suggesties?

• Is breinonderzoek nodig?

Van brein tot begrip

Bedankt!
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