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WAT  I S  L E Z E N ?



W A T  I S  L E Z E N ?

HET LEESPROCES

Kijken naar tekens: 

de code opmerken 

en als code herkennen

(Hier staat iets geschreven.)

WAARNEMEN BEGRIJPEN

Decoderen: 

de code ontcijferen 

door tekens om te zetten in klanken

Betekenis koppelen: 

vanuit de code 

mogelijke betekenis(sen) 

ophalen uit het geheugen

Interpreteren: 

betekenis geven binnen de context 

aan wat er staat én aan wat er niet staat 

(tussen de regels lezen!)

VERWERKEN

Beoordelen: 

een mening vormen,

een waardeoordeel toekennen

Integreren: 

je manier van denken of handelen 

afstemmen op wat je gelezen hebt



LEREN LEZEN =
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✓ leren kijken naar geschreven taal 

als middel om te communiceren → ONTLUIKEND LEZEN

✓ leren decoderen 

(klank-tekenkoppeling) →TECHNISCH LEZEN

✓ leren begrijpen en verwerken → BEGRIJPEND LEZEN

✓ leren overbrengen wat er staat → EXPRESSIEF LEZEN

✓ leren genieten van lezen, 

het belangrijk en nuttig vinden,

voldoening ervaren → LEESBEVORDERING



Expressie
ontwikkelen:

Expressief lezen 

Leesbegrip
ontwikkelen:

begrijpend 
lezenLeestechniek

ontwikkelen:

aanvankelijk + 
voortgezet 

technisch lezen

Leesplezier
ontwikkelen:

leesbevorderingOntluikend
lezen

Lagere schoolKleuterschool
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Deelname Vlaanderen aan PIRLS:

• 5378 leerlingen 4de leerjaar

• in 148 scholen

• die in mei 2016 toetsen begrijpend

lezen invulden

PIRLS
• Wereldwijd: 45 landen

• Toets begrijpend lezen 4de leerjaar lager onderwijs: teksten + vragen

• Ook vragenlijsten voor leerlingen, leraren, directie en ouders
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TIPS

O M  TOT  ( N O G )  B E T E R E  L E S S E N  

B E G R I J P E N D  L E Z E N  T E  KO M E N



• symboolbewustzijn

• visuele en auditieve discriminatie

• fonemisch bewustzijn

• leesmotivatie

• begrijpend luisteren

• klank-letterkoppeling

• elementaire leeshandeling

• lezen met behulp van morfologische analyse

• lezen met behulp van spellingpatronen en letterclusters

• anticiperen op de inhoud

• directe woordherkenning

• vloeiend lezen

• woordenschatverwerving

TIP 1: ZORG VOOR EEN GOEDE BASIS



TIP 2: ZORG VOOR VOORKENNIS (‘KAPSTOKKEN’)

• Ervaringen opdoen: trek met je klas de wereld in of breng de wereld in je klas

• Thematisch werken

• Aansluiten bij leefwereld en interesses van de leerlingen

• Woordenschatuitbreiding: viertakt (Verhallen), routines, grafische modellen, coöperatieve 

werkvormen

• Aanschouwelijk werken: veel visuele ondersteuning

• Ook bij technisch lezen aandacht voor de betekenis van de woorden in die context en 

voor de inhoud van de teksten



Breng de leerlingen in een situatie waarin ze de nood ervaren om een bepaalde soort tekst 

(of meerdere teksten) te lezen met een specifiek leesdoel voor ogen, 

… omdat ze in die situatie nood hebben aan bepaalde kennis, 

bv. ze mogen de voice-over doen van een natuurdocumentaire over en daarvoor gaan ze op zoek naar 
interessante informatie over olifanten

… omdat ze op zoek zijn naar een fictieve inhoud om er iets mee te doen, 

bv. ze mogen nieuwe scenario’s maken voor Giovanni de poppenspeler en selecteren een verhaal uit een 
aantal keuzeopties om er vervolgens allerlei dingen mee te doen om Giovanni te helpen

… omdat ze willen weten hoe je iets doet

bv. ze willen servetten vouwen voor het schoolfeest

… omdat ze iets willen maken

bv. ze willen een cadeau maken voor moederdag

… omdat ze iets willen organiseren

bv. ze willen een klasuitstap regelen

…

Zulke contexten zorgen meteen ook voor interactie met de lk en tussen de lln onderling.

TIP 3: BETEKENISVOLLE CONTEXT



TIP 4: LAAT VEEL VERSCHILLENDE TEKST-
SOORTEN EN TEKSTTYPES AAN BOD KOMEN

• Werk zoveel mogelijk met authentiek materiaal

• Gebruik kwalitatieve teksten

• Fictie en non-fictie

• Uitgangspunten bij het selecteren van bruikbare teksten:

➢ inhoud en thematiek van de tekst

➢bevattingsvermogen van de leerlingen (dat o.a. ook afhangt van hun leeservaring)

➢technische leesbaarheid van de tekst 

en het technisch leesniveau van de leerlingen

➢ vormelijke aspecten van de tekst (lay-out, illustraties, e.d.)



T E K S T S O O RT E N  

E N  - T Y P E S

– verhalende teksten: bv. realistische verhalen,  

sprookjes, avonturenverhalen, fantasieverhalen, …

– informatieve teksten: bv. krantenartikelen, 

naslagwerken, informatieve websites, folders, …

– demonstratieve teksten bv. recepten, handleidingen, 

gebruiksaanwijzingen, wegbeschrijvingen, ...

– overtuigende teksten bv. columns, pamfletten, 

bepaalde affiches, …

– imperatieve teksten: bv. reclameslogans, teksten zoals 

‘Gelieve vooraf een afspraak te maken’ of  ‘Plaats geen 

fietsen voor het raam a.u.b.’, folders en affiches over 

dingen zoals verkeersveiligheid, …

– evocatieve teksten bv. gedichten, gebeden, bepaalde 

slogans (zoals ‘Hasta la victoria siempre’), …

– diverterende of ontspannende teksten: bv. moppen, 

luchtige verhalen, anekdotes, cartoons, …

indeling op basis van 

de bedoeling van de schrijver



TIP 5: AANDACHT VOOR LEESSTRATEGIEËN

• Neem leesstrategieën op in je lesdoelen

• Modeling

• Instructie op actie

• Coöperatieve werkvormen

• Strategieën (laten) expliciteren

• Reflecteren op gebruikte strategieën

• Evolueren naar meer zelfsturing en autonomie

• Voorbeelden van leesstrategieën: 

inhoud voorspellen, de soort tekst en de structuur van de tekst achterhalen, bepalen van leesdoel, activeren en gebruiken van

voorkennis, inzicht in de communicatieve situatie gebruiken, geschikte manier van lezen kiezen, gepaste omstandigheden 

creëren voor het lezen van de tekst, het thema en de hoofdgedachte vinden, verbanden leggen tussen woorden en zinnen, de 

afloop of de inhoud van de volgende alinea voorspellen, sturen en bewaken van het eigen leesgedrag, antwoorden formuleren 

op eigen vragen, structureren van de tekst, beoordelen van de tekst, het leesresultaat beoordelen in het licht van het doel

• Leerlingen stellen zichzelf vragen voor, tijdens en na het lezen van teksten, i.p.v. dat ze een tekst krijgen 

met vragen erbij.



TIP 6: VOORSTELLINGSVERMOGEN PRIKKELEN

• de leerlingen laten voorspellen waarover de tekst gaat

• de leerlingen laten vertellen over de context van de tekst

→ hoe de dingen eruit zien, hoe het eraan toegaat in een bepaalde situatie, etc.

• de leerlingen achtergrondinfo laten verzamelen

• de leerlingen illustraties bij de tekst goed laten bekijken en er dingen uit laten afleiden

• de leerlingen visuele elementen laten toevoegen aan de tekst (foto’s, tekeningen)

• de inhoud van de tekst in verband brengen met hun eigen leefwereld



TIP 7: AANDACHT VOOR DENKVAARDIGHEDEN

• Analyseren: de kenmerken van iets geven

• Vergelijken en ordenen

• Classificeren en rubriceren

• Veranderingsprocessen onderkennen

• Verbanden leggen



TIP 8: LEESPLEZIER EN LEESVOLDOENING

SELECTEREN

(aanbod, beschikbaarheid, 

toegankelijkheid, presentatie)

REAGEREN

“Dat wil ik nog eens!”

het formele gesprek

boekenpraatjes

DE HELPENDE 

VOLWASSENE

LEZEN

tijd om te lezen

voorgelezen worden

voor jezelf lezen

MEER, BETER EN LIEVER LEZEN!



TIP 9: BREDE EVALUATIE
Toolkit Competenties Nederlands Breed Evalueren Lager Onderwijs 

CTO/SDL 2013 in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming



‘Leren heeft niet tot doel de toets goed te laten verlopen, 

maar de toets heeft tot doel het leren goed te laten verlopen!’

• Evalueren dient ter ondersteuning van het leerproces.

• Maak gebruik van goedgekozen evaluatievormen.

• Voorbeelden van mogelijke evaluatievormen:

– Observaties

– Leerlingen bevragen over hun aanpak voor begrijpend lezen (‘interview’)

– Een toets begrijpend lezen

– Zelfevaluatie

– Peer-evaluatie

– Korte reflectie laten schrijven tijdens of op het eind van de les



TIP 10: BOUW AAN EEN LEERLIJN OP KLAS- EN 
SCHOOLNIVEAU

• Je kan dit opnemen in het taalbeleid van de school als prioritair doel.

• Hou rekening met verschillende factoren zoals de moeilijkheidsgraad van de gebruikte 

teksten, de graad van zelfstandigheid, de context, de ondersteuningsmogelijkheden, de 

nodige strategieën en denkvaardigheden, etc.

• Regelmatig structureel overleg is noodzakelijk!

• Voorzie momenten om te evalueren en bij te sturen.




