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De meeste leerlingen hebben geen moeite met lezen 

op zich. Maar vanaf het moment dat ze langere 

teksten moeten lezen en globale vragen 

beantwoorden of als ze impliciete informatie uit de 

tekst moeten halen, merk je dat het moeilijker gaat. 

Heldere instructies en motiverende opdrachten 

kunnen al het verschil maken, maar ondersteuning, 

zeker op vlakken waar ze het nog zo moeilijk mee 

hebben, is onontbeerlijk.  

 

VOOR HET LEZEN 

Verken het onderwerp 

Wanneer de leerlingen nog niet veel weten over het onderwerp van een leestekst, verken dat 

dan eerst met hen. Je kan vragen naar eigen ervaringen of kennis die ze buiten de les 

opdeden. Zo kun je er achter komen of de leerlingen voldoende voorkennis hebben om de 

tekst goed te kunnen lezen. Je krijgt het best een idee van hun voorkennis wanneer je heel 

open vragen stelt zoals: Waar denk je aan bij ...? Heb je zelf weleens meegemaakt dat ...? 

Wat vind je van ...? Hoe zou jij … aanpakken?  

Maak het leesdoel duidelijk  

Overloop de opdracht samen met de leerlingen of laat hen de instructies eerst zelfstandig 

lezen en controleer daarna of ze deze begrijpen. Sta ook stil bij het doel van het lezen. Moeten 

ze lezen om specifieke informatie te zoeken, informatie te vergelijken, vragen te 

beantwoorden, een samenvatting te maken, gegevens te verzamelen, een besluit te nemen, 

iets te maken, een mening te vormen ...? Het doel waarvoor je leest bepaalt immers de 

manier waarop je leest.  

Sta stil bij de aanpak van de taak 

Krijgen de leerlingen een type leestaak waar ze nog niet zoveel ervaring mee hebben, dan kun 

je ook met hen stilstaan bij de aanpak ervan. Bijvoorbeeld: belangrijke zaken onderstrepen 

wanneer je een samenvatting moet maken, tussenkopjes overlopen wanneer je specifieke 

informatie zoekt, notities in de kantlijn maken wanneer je een mening moet vormen of nota's 

nemen wanneer je gegevens verzamelt, systematisch ordenen van je gegevens wanneer er een 

schrijfopdracht op de leestaak volgt.  

Leesstrategieën aanleren (zoals OVUR) kan ook zinvol zijn, maar het mag geen slaafs 

stramien worden waarbij het doel van de leestaak uit het oog verloren wordt.  

 

 

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN 
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TIJDENS HET LEZEN 

Loop terwijl de leerlingen lezen rond door de klas. Stimuleer hun zelfredzaamheid door bij 

vragen steeds te verwijzen naar de opdracht en de tekst, en daarover met hen in gesprek te 

gaan. Probeer de leerlingen zoveel mogelijk individueel te ondersteunen. De problemen die 

leerlingen ervaren, kunnen immers sterk uiteenlopen, van het niet begrijpen van de opdracht 

tot het vastlopen op een bepaald woord. Ondersteun niet alleen leerlingen die om hulp 

vragen, maar let ook op non-verbale signalen van andere leerlingen die vastlopen in de taak.  

Los startproblemen op 

Merk je dat een leerling ondanks de instructie vooraf moeite heeft om aan de taak te 

beginnen, verduidelijk dan opnieuw het onderwerp en het doel. Kom samen met de leerling 

tot een manier van aanpak. Stel vragen en denk samen na hoe hij de opdrachten of vragen 

best (verder) aanpakt: Wat moet je doen? Hoe begin je aan de opdracht? Geef de leerling 

indien nodig tips om de opdracht zo efficiënt mogelijk aan te pakken.  

Help bij informatie zoeken 

Tijdens het lezen kan blijken dat de leerling niet goed weet welke informatie er gevraagd 

wordt. Verduidelijk dan wat hij moet zoeken: informatie die letterlijk vermeld wordt,  

informatie die met elkaar in verband moet worden gebracht, informatie die met een andere 

informatiebron of met de ervaring van de leerling moet worden vergeleken. Doe dit zoveel 

mogelijk door vragen te stellen. 

Bevorder tekstbegrip  

Geef niet onmiddellijk het antwoord wanneer een leerling om hulp vraagt en verwijs ook niet 

onmiddellijk naar het woordenboek. Laat hem eerst het probleem helder omschrijven en 

nodig hem uit oplossingsgericht te denken. Geef pas in laatste instantie de betekenis van het 

woord of de zin zelf of laat hem het woordenboek erbij pakken. Een volgende keer zal de 

leerling dan waarschijnlijk meer moeite doen om zelf de oplossing in de tekst te vinden.   

Stimuleer de leesattitude  

Probeer een positieve leesattitude te stimuleren. Vraag hoe het komt dat een leerling niet 

gemotiveerd is en geef voldoende positieve feedback. Investeer voldoende tijd in leerlingen 

die moeite hebben met lezen of het niet graag doen. Vaak hangen die twee trouwens nauw 

samen. Wanneer een leerling dankzij de juiste ondersteuning een opdracht tot een goed einde 

kan brengen, is de kans groter dat hij bij een volgende opdracht met meer zelfvertrouwen en 

meer motivatie leest.  

Laat leerlingen samenwerken 

Geef de leerlingen regelmatig een opdracht waarvoor in een groepje één of meer teksten 

moeten worden gelezen. Leerlingen leren van elkaar hoe je een dergelijke opdracht aanpakt 

en het samen overleggen over wat een woord of zin betekent, draagt bij aan hun 

taalvaardigheid en zelfredzaamheid. Dit leren van elkaar wordt nog sterker als je werkt met 

verdeelde informatie: deze werkvorm nodigt immers uit om over de teksten aan de praat te 

gaan, elkaars aanpak te bevragen, door te vragen bij onvolledige antwoorden. 
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NA HET LEZEN 

Overloop na afloop van de taak met de leerlingen klassikaal of individueel nog eens wat wel 

en niet goed verliep en waarom: Wat vonden ze moeilijk aan deze opdracht? Hoe hebben ze 

het aangepakt en wat was het resultaat daarvan? Wat hebben ze eruit geleerd? Ook wanneer 

de leerlingen lezen in de zaakvakken, is het belangrijk om nog even bij het resultaat en de 

stappen daarnaar toe stil te staan.  

Zo kan in een nagesprek aan het licht komen welke (vak)inhouden nog niet (helemaal) 

beheerst worden; bovendien kan een nagesprek doen inzien welke vorderingen ze in 

leesvaardigheid hebben gemaakt. In de zaakvakken gaat het immers vaak om specifieke 

soorten teksten (zoals werkinstructies, handleidingen, vakteksten) of vakgebonden termen 

waar juist de vakleerkracht de juiste ondersteuning kan bieden. Wanneer de leerlingen veel 

nieuwe termen en/of abstracte begrippen tijdens het lezen zijn tegengekomen tijdens het 

lezen, kan je ook daar nog even met hen bij stilstaan.  


