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‘Karima, kun jij het volgende stukje voorlezen?’, vraagt juf Eda in groep 8a. Het is

best een moeilijk stuk over malaria. Karima vliegt door de tekst heen. Ze leest bijna
alle woorden goed. Toch kan ze achteraf moeilijk navertellen waar de tekst over

ging. ‘Dan word je ziek en met muggen,’ zegt ze. Wat een parasiet is, begrijpt ze niet
zo goed, hoewel het in de tekst staat uitgelegd.

Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen op

de basisschool leren. Het vermogen om informatie uit teksten te halen is een

voorwaarde voor schoolsucces en voor deelname aan onze geletterde maatschappij.
Goed leesbegrip is echter niet vanzelfsprekend: veel kinderen verlaten de

basisschool met een onvoldoende begrijpend leesniveau. Vooral kinderen met een
andere thuistaal dan het Nederlands hebben vaak moeite met begrijpend lezen.

Uit eerder onderzoek bleek dat deze tweede-taallezers een kleinere woordenschat

in het Nederlands hebben dan eerste-taallezers, en dat dat een oorzaak voor hun
begripsproblemen is. Voor leesbegrip is echter veel meer nodig dan kennis van

woorden: de losse woorden moeten worden samengevoegd tot zinnen, en de

zinnen tot een voorstelling van de gehele tekst. Naar leesprocessen op zins- en
tekstniveau is bij tweede-taallezers op de basisschool nog niet veel onderzoek
gedaan.

Om meer te weten te komen over de oorzaak van de begrijpend leesproblemen

van tweede-taallezers, onderzocht Henriette Raudszus in haar promotieonderzoek

leesprocessen bij eerste- en tweede-taallezers in de bovenbouw van de basisschool.
Hierbij werden de volgende aspecten in kaart gebracht:
– leesprocessen op woordniveau
– leesprocessen op zinsniveau

– leesprocessen op tekstniveau

– voorspellers van de groei van begrijpend lezen
Aan het onderzoek deden zo’n 180 leerlingen uit verschillende steden in Brabant
mee. De leerlingen werden gevolgd van groep 6 t/m groep 8. In de onderzoeksgroep

waren veel verschillende thuistalen vertegenwoordigd. De meest voorkomende
thuistalen waren Nederlands, Turks, Marokkaans Arabisch, Berbers en Somalisch.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek voor de onderwijspraktijk worden
in deze brochure samengevat.
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Leesprocessen
op woordniveau

Leesbegrip begint met het lezen van
woorden. Leerlingen leren om letters

aan klanken te koppelen, die klanken

tot een woord samen te voegen en

de betekenis van het woord uit het

geheugen op te halen. Uit het onderzoek van Henriette blijkt dat tweede-taallezers
in groep 6 sneller dan eerste-taallezers woorden kunnen verklanken. Ze leren dus
goed technisch lezen. Hun woordenschat is echter gemiddeld kleiner. Vaak zullen
zij dus woorden verklanken zonder de betekenis ervan te kennen.

Als leerlingen tijdens het lezen woorden tegenkomen die ze niet kennen,
moeten ze proberen te achterhalen wat het woord zou kunnen betekenen.
Hierbij kunnen ze onder andere gebruik maken van morfemen. Morfemen zijn
delen van woorden met een eigen betekenis. Het woord onleesbaarheid bestaat
bijvoorbeeld uit de morfemen on-, lees, -baar en -heid. Als een kind een woord
niet kent, kunnen enkele bekende morfemen helpen bij het achterhalen van
de betekenis.

Uit het onderzoek bleek dat leerlingen in groep 7 in staat zijn gebruik

te maken van morfemen bij het achterhalen van de betekenis van een

onbekend woord. Leerlingen die meer gebruik maakten van morfologie,

waren beter in begrijpend lezen dan leerlingen die dat minder deden. Om

morfologie te kunnen gebruiken, bleek goed technisch lezen belangrijk. Als

kinderen een onbekend woord tegenkomen, moeten ze nauwkeurig lezen om

daarin toch betekenisvolle onderdelen te kunnen ontdekken.

Uit de resultaten bleek verder dat tweede-taallezers even goed als eerste-

taallezers morfologie konden gebruiken. Ondanks hun kleinere woordenschat

was het gebruik van morfologie dus een goed ontwikkelde vaardigheid. In het
Nederlands zijn er niet zo veel verschillende gebonden morfemen. Dat zijn

morfemen die aan een ander woord vast zitten, zoals -loos. Het kost daarom
minder moeite om een goede “morfeem-woordenschat” te verwerven dan
een grote algemene woordenschat. Bij het leren van morfemen is dus met
een relatief klein aantal stukjes al veel winst te behalen.

Wat betekent dit voor de onderwijspraktijk?
Het onderzoek laat zien dat tweede-taalleerders goed technisch leren lezen.

Problemen met technisch lezen in de bovenbouw kunnen dus doorgaans niet

aan de taalachtergrond van de leerling toegeschreven worden. Leerlingen die niet
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goed technisch leren lezen, hebben daarom extra ondersteuning nodig; dit zal niet
vanzelf bijtrekken als de taalvaardigheid in het Nederlands beter wordt.
Hoewel tweede-taalleerders goed technisch
lezen, doen ze dat vaak zonder de woord-

betekenis uit het geheugen op te kunnen halen.
Moedig leerlingen daarom aan om niet te snel
te lezen en om ook te begrijpen wat ze lezen.
Goede
van

begrijpend

lezers

betekenisvolle

maken

gebruik

woorddelen

Goede begrijpend lezers maken
gebruik van betekenisvolle
woorddelen om achter de betekenis
van onbekende woorden te komen.
Hiervoor is nauwkeurig lezen
belangrijk.

om

achter de betekenis van onbekende woorden te komen. Besteed in het

woordenschatonderwijs daarom ook aandacht aan morfemen zoals on-, -loos,

-baar en -heid en hun betekenis. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld proberen bij een

stam (zoals lees) zoveel mogelijk afleidingen te bedenken (leesbaar, onleesbaar,
onleesbaarheid, herlezen, etc.) en nagaan wat de toegevoegde morfemen met de

betekenis van een woord doen. Juist kinderen met een zwakkere woordenschat
kunnen baat hebben bij het leren van de betekenis van morfemen.

Leesprocessen op zinsniveau
Bij het lezen moeten leerlingen niet alleen elk woord goed ontcijferen en de
betekenis ervan ophalen. Ze moeten de losse woorden ook integreren in de

zinscontext. Uit het onderzoek bleek dat het goed begrijpen van zinnen het
leesbegrip van teksten voorspelt. Om zinnen goed te kunnen verwerken, zijn

technisch lezen, grammatica, woordenschat en werkgeheugen van belang. Goed
technisch lezen en kennis van grammatica helpen bijvoorbeeld om Hij rent te
onderscheiden van Hij rende. Woordenschat is natuurlijk belangrijk om betekenis

te geven aan zinnen. Het werkgeheugen is het vermogen om meerdere stukjes
informatie in het geheugen te houden en te bewerken. Dit is nodig om de losse
woorden lang genoeg te onthouden om de betekenis van een hele zin te kunnen
achterhalen.

Het begrijpen van zinnen is ook belangrijk omdat het kan helpen om de betekenis

van een onbekend woord af te leiden. Vaak geeft de zin om een woord heen
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aanwijzingen over de woordbetekenis. Uit de zin ‘Kunt u mij helpen?’, vroeg Aya aan

de … kun je bijvoorbeeld al afleiden dat het laatste woord in de zin waarschijnlijk
een persoon is.

Uit het onderzoek bleek dat kinderen

in groep 7 gebruik maken van de
zinscontext waarin een onbekend

woord voorkomt bij het achterhalen
van

de

betekenis

van

het woord. De mate

Goed begrijpen van zinnen is
belangrijk voor tekstbegrip. Als
de woordenschat te klein is,
hebben leerlingen minder steun
aan de zinscontext.

waarin zij dat deden, voorspelde scores op begrijpend lezen.
Kinderen die meer gebruik maakten van de context, waren dus
betere begrijpend lezers.

De resultaten lieten ook zien dat tweede-taallezers met een heel

kleine woordenschat minder gebruik maken van de zinscontext.

Hoe meer woorden in een zin onbekend zijn, hoe moeilijker het is om

de zin te gebruiken om achter de betekenis van een onbekend woord te

komen. Als de woordenschat te klein is, hebben leerlingen dus ook minder

steun aan de zinscontext.

Wat betekent dit voor de onderwijspraktijk?
Naast woordenschat is ook grammatica een belangrijke voorspeller van leesbegrip.
Besteed in het leesonderwijs dus ook aandacht aan grammatica, bijvoorbeeld aan

functiewoorden (zoals verbindingswoorden, voorzetsels en verwijswoorden),
woordvolgorde en werkwoordstijden. Deze zijn nodig om tot goed zinsbegrip te
komen.

Als leerlingen een onbekend woord tegenkomen, helpt de zinscontext vaak om

een idee van de betekenis te krijgen. Dit kun je aan de kinderen laten zien door te
modellen (hardop denkend voordoen). Als je tijdens het lezen van een tekst met de

klas moeilijke woorden tegenkomt, moedig de kinderen dan aan om aan de hand
van de context te bedenken wat het woord zou kunnen betekenen.

Wees je ervan bewust dat sommige leerlingen – vooral tweede-taallezers met een

erg kleine woordenschat – ook andere woorden in de zin rondom een moeilijk
woord mogelijk niet kennen.
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Leesprocessen
op tekstniveau

Uiteindelijk draait begrijpend lezen

om het begrijpen van hele teksten.
Goede begrijpend lezers hebben na het

lezen van een tekst een voorstelling in

hun hoofd van de begrippen in de tekst

en hun onderlinge relaties. Ze stellen bestaande kennis bij waar nodig, en koppelen
nieuwe inzichten aan wat ze al weten.

Theorieën over begrijpend lezen gaan ervan uit dat goede lezers tijdens het lezen

een mentaal netwerk van begrippen maken. Dit netwerk is echter lastig te meten.
In het onderzoek is gebruik gemaakt van een nieuwe methode hiervoor. Leerlingen

lazen een tekst over een voor hen onbekend onderwerp. Daarna werden ze gevraagd
op een computerscherm belangrijke woorden uit de tekst te verslepen: woorden

die veel met elkaar te maken hebben, dichter bij elkaar, en woorden die weinig met
elkaar te maken hebben, verder uit elkaar. Door middel van een algoritme kon uit

de afstanden tussen de woorden voor elk kind een netwerk worden afgeleid. Dit
netwerk kon worden vergeleken met een netwerk zoals een volwassen lezer dat
zou maken.

Uit de resultaten bleek dat hoe meer het netwerk van een kind op het volwassen
netwerk leek, hoe beter het kind scoorde op begrijpend lezen. Dit effect kon niet

woorden verklaard door andere factoren zoals redeneervaardigheid, woordenschat
of grammatica. De bevindingen laten zien dat de vaardigheid om een goede

voorstelling van de gehele tekst op te bouwen belangrijk is voor begrijpend lezen,
en dat die vaardigheid niet hetzelfde is als algemene taalvaardigheid.
De netwerken van eerste- en tweede-taallezers leken evenveel op
de netwerken van volwassenen. Tweede-taallezers bleken
dus even goed als eerste-taallezers in staat om een
globaal beeld van de tekst op te bouwen,
ondanks hun kleinere woordenschat.
Ook dit is bij hen dus een relatief
goed ontwikkelde vaardigheid.

Uit het onderzoek
bleek

naast

verder
een

dat

grote

woordenschat in het
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Nederlands ook een goede woordenschat in de thuistaal een positieve invloed had
op begrijpend lezen in het Nederlands. Dit komt omdat ook de woordenschat in

de thuistaal bijdraagt aan de ontwikkeling van taalbewustzijn en wereldkennis.
Leerlingen kunnen dus voor hun tekstbegrip ook baat hebben bij een sterk
ontwikkelde thuistaal.

Wat betekent dit voor de onderwijspraktijk?
Leesbegrip draait uiteindelijk om begrip van de verbanden in een tekst.
Laat leerlingen niet alleen teksten lezen, maar maak ook gebruik van

verwerkingsactiviteiten die helpen om verbanden in de tekst beter te snappen.
Bijvoorbeeld een schema bedenken of invullen, een samenvatting schrijven, of een
woordweb van de belangrijkste woorden maken. Grijp bij de nabespreking altijd

terug op de tekst en bespreek met de leerlingen waar in de tekst ze de informatie
terugvinden.

Een begrippennetwerk is een goede manier om verbanden in de tekst bespreekbaar
te maken. Dit gaat verder dan het opschrijven van woorden in een woordspin. In

een begrippennetwerk duidt elke lijn tussen twee woorden een verband aan, en

leerlingen moeten kunnen uitleggen wat dat verband is. In een tekst over malaria
kunnen bijvoorbeeld de woorden mug – parasiet – malaria als rijtje met elkaar

verbonden worden, omdat de mug een parasiet overdraagt die malaria veroorzaakt.
Door middel van begrippennetwerken kunnen ook leerlingen die moeite hebben

De vaardigheid om een goede
voorstelling van de hele tekst
op te bouwen is belangrijk
voor begrijpend lezen. Met
een begrippennetwerk kun
je verbanden in de tekst
verduidelijken.

met navertellen of samenvatten, laten

zien wat ze van een tekst begrepen
hebben.

Ook een goede woordenschat in de

thuistaal draagt bij aan tekstbegrip.
Achtergrondkennis

helpt

bij

het

leggen van verbanden, en die kennis
kan ook in de moedertaal worden
verworven. Ondersteun en waardeer

ook de ontwikkeling in de thuistaal van leerlingen. Je kunt bijvoorbeeld ouders
aanmoedigen om in de moedertaal voor te lezen. Kinderen kunnen er ook baat bij
hebben om tijdens de les soms in de thuistaal met een maatje te overleggen.
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Groei van begrijpend lezen
In het onderzoek is ook in kaart gebracht hoeveel kinderen vooruitgingen op
begrijpend lezen tussen groep 6 en groep 8, en welke factoren die ontwikkeling

voorspelden. Hieruit bleek dat eerste-taallezers die in groep 4 slechter technisch
lazen of een kleinere woordenschat hadden, goed vooruitgingen op begrijpend
lezen. Zij maakten dus een inhaalslag. Tweede-taallezers met een zwakke
woordenschat lieten echter een veel kleinere
inhaalslag zien: zij bleven in verhouding

achter in hun begrijpend leesontwikkeling.
Als de woordenschat van een leerling te klein

is, kan dat het lastig maken om informatie
over onbekende woorden uit de context te

halen. Dat zou ook kunnen gelden voor het
halen van informatie uit uitleg in de klas en

Voor tweede-taallezers met een
kleine woordenschat bestaat
het risico op een achterblijvende
begrijpend leesontwikkeling.
Voor hen is aandacht voor
woordenschat extra belangrijk.

uit gesprekken met klasgenoten. Tweede-

taallezers met een goede woordenschat lieten dezelfde groeicurve zien als eerste-

taallezers met een goede woordenschat. Of een leerling eerste- of tweede-taallezer is,
is dus minder van belang dan de grootte van de woordenschat.

Wat betekent dit
voor de onderwijspraktijk?
De resultaten van het onderzoek laten zien
dat zwakke leerlingen in de loop van de
bovenbouw nog een goede inhaalslag op
begrijpend lezen kunnen maken. Hierbij
betaalt aandacht voor goed technisch lezen
en woordenschat zich waarschijnlijk uit.
Voor tweede-taallezers met een kleine
woordenschat bestaat echter het risico
op een achterblijvende begrijpend
leesontwikkeling. Deze leerlingen
begrijpen mogelijk niet genoeg van
instructie in de klas, en hebben
daarom extra ondersteuning
nodig. Hierbij is waarschijnlijk
vooral extra aandacht voor
woordenschat zinvol.

7

De aanbevelingen voor het
onderwijs op een rij
1	Technisch lezen is een belangrijke basis voor leesbegrip. Onderhoud die ook
in de bovenbouw. Van tweede-taallezers kun je verwachten dat ze een goede
technische leesvaardigheid verwerven.

2	Naast technisch lezen is taalvaardigheid essentieel. Besteed veel aandacht aan

woordenschat en grammaticale kennis. Laat leerlingen zien dat bij het afleiden
van de betekenis van een woord de zinscontext nuttig kan zijn. Tweedetaallezers met een kleine woordenschat zullen dit vaak lastig vinden.

3	Besteed ook aandacht aan woordvorming. Leerlingen hebben baat bij kennis
van woorddelen zoals on-, -loos, of -baar. Deze kunnen helpen de betekenis van

onbekende woorden te achterhalen. Dit is iets wat tweede-taallezers over het
algemeen even goed kunnen als eerste-taallezers.

4	Maak gebruik van verwerkingsactiviteiten die de nadruk leggen op verbanden
tussen begrippen in de tekst. Begrippennetwerken zijn een manier om

die verbanden visueel te maken, ook voor leerlingen met een zwakkere
woordenschat.

5	Geef meertalige kinderen de kans om een goede woordenschat in al hun talen

te ontwikkelen. Houd daarbij zicht op kinderen die in beide talen een kleine
woordenschat hebben. Zij hebben extra ondersteuning nodig om niet achter te
blijven in hun begrijpend leesontwikkeling.

Juf Eda bespreekt met de leerlingen nog een keer de tekst over malaria. Ze schrijft

een aantal belangrijke woorden op het bord: malaria – mug – parasiet – rode

bloedcellen. Juf Eda merkt dat nog niet alle kinderen weten wat bloedcellen zijn.
Ze legt uit dat je kunt zien dat het woord uit twee delen bestaat: bloed en cellen. Het

zijn dus cellen in je bloed. Vervolgens overleggen de kinderen in kleine groepjes wat

de verbanden zijn tussen de woorden op het bord, en waar ze dat in de tekst kunnen

vinden. In het groepje van Karima zegt Arwa dat een parasiet een kaen toufayli is.
Dat woord kent Karima, daar heeft haar oma weleens over verteld. Nu snapt ze de
tekst beter.
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Meer weten?
Proefschrift

Henriette Raudszus (2020):

Integration processes in children’s first and second language reading
comprehension

ISBN 978-94-028-2113-0
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Daniel T. Willingham (2017): The reading mind.
Maaike Hajer & Ida Spee (2017). Ruimte voor nieuwe talenten. Keuzes rondom
nieuwkomers op de basisschool.

Erna van Koeven & Anneke Smits (2020): Rijke taal.

Neem ook eens een kijkje op de website van het BSI Scholennetwerk:
www.ru.nl/onderzoekindeschool

Hier vind je meer informatie over het onderzoek naar de ontwikkeling van

kinderen en jongeren dat wordt uitgevoerd door het Behavioural Science Institute
van de Radboud Universiteit.

Henriette Raudszus promoveert op 7 september 2020 aan
de Radboud Universiteit. Ze is nu werkzaam als redacteur

en ontwikkelaar bij uitgeverij Delubas, waar ze werkt aan
de leesmethode Atlantis. Heb je nog vragen of wil je haar
proefschrift digitaal ontvangen? Neem dan contact op:
hraudszus@fastmail.net
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ND LANGUAGE READING COMPREHENSION

Begrijpend lezen is een van de belangrijkste
vaardigheden die kinderen op de basisschool

leren. Kinderen voor wie de schooltaal niet
hun thuistaal is, hebben vaak problemen

met begrijpend lezen. Om meer te weten te

leesproblemen van tweede-taallezers, onderzocht Henriette Raudszus in haar promotie-

onderzoek leesprocessen op woord-, zins- en

tekstniveau bij eerste- en tweede-taallezers.
Deze

onderwijsbrochure

beschrijft

de

belangrijkste inzichten uit het proefschrift
en enkele praktische aanbevelingen voor de

Henriette Raudszus

komen over de oorzaak van de begrijpend

onderwijspraktijk.
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