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Voorwoord 
 

Aan het einde van het schooljaar 2017-2018 werden bij de studiemiddag op het Theresialyceum 
verschillende onderzoekuitkomsten en –ideeën gepresenteerd. Tijdens die middag heb ik gekeken 
naar twee onderzoeken die ook via de AOS uitgevoerd waren. Beide onderzoeken vond ik interessant 
en ook het proces dat zij doorlopen hadden, zorgde bij mij voor kriebels. Ik wilde zelf ook weer 
onderzoek doen. 
 
Na mijn middelbare school ben ik direct naar de lerarenopleiding gegaan. Hier ben ik Nederlands 
gaan studeren. Als afstudeeronderzoek voor mijn tweedegraadsopleiding heb ik heel gericht 
onderzoek gedaan naar werkwoordspelling en dit onderzoek was goed toepasbaar in de praktijk. Ik 
kon er direct iets mee in de lessen en eerlijk gezegd is het nu in mijn lessen nog steeds bruikbaar. Het 
geeft een prettig gevoel wanneer een onderzoek zo’n resultaat oplevert. Hetzelfde geldt voor mijn 
onderzoek dat ik heb uitgevoerd vanuit de eerstegraadsopleiding Nederlands. Ook dit onderzoek was 
praktijkgericht en de uitkomsten gebruik ik nu nog jaarlijks en in meerdere jaarlagen in mijn lessen.  
 
De kriebels die ontstonden bij beide bijeenkomsten hadden vooral hiermee te maken. Ik wilde weer 
onderzoek doen naar een onderwerp waar ik in de praktijk steeds tegenaan loop en waar ik 
normaalgesproken weinig tijd voor heb. Als ik officieel onderzoek zou doen, kon ik tijd vrijmaken om 
de literatuur in te duiken en ook zelf weer bij te leren. Uit ervaring weet ik dat het goed is om je werk 
ook wetenschappelijk te kunnen verantwoorden.  
 
Aan het einde van die studiedag  had ik het gevoel dat ik ook weer wilde onderzoeken en voor mij 
was ook meteen duidelijk waar het onderzoek dan over moest gaan. Ik geef namelijk verschillende 
begeleidingslessen, maar ik ben niet helemaal tevreden over de manier waarop dat nu gaat. Ik wil op 
onderzoek uit of het beter zou kunnen en hoe het dan beter zou kunnen. Diezelfde dag ben ik nog in 
gesprek gegaan met de directie over mijn onderzoeksidee. Gezien de nieuwe weg die ingeslagen zou 
worden in het nieuwe schooljaar waarbij de zelfstandigheid van de leerling meer en meer centraal 
komt te staan, leek het de directie ook een goed idee om mij de begeleiding te laten onderzoeken. 
Het blijft heel dichtbij mijn eigen lespraktijk, maar mijn sectie zou er ook iets mee kunnen en wellicht 
kunnen andere secties op hun manier ook iets met het resultaat. Graag wil ik dan ook mijn sectie en 
de directie bedanken voor de mogelijkheid tot professionele ontwikkeling.  
  
Binnen het traject van de AOS staat kritisch meekijken en meedenken ook centraal. Tijdens 
groepsbijeenkomsten hebben verschillende mede-onderzoekers gekeken naar het onderzoek dat ik 
aan het doen was. Hierdoor kreeg ik steeds weer een frisse blik. Ook werd daardoor iedere keer weer 
duidelijk dat het nog scherper en nog beter op papier moest komen te staan.  
 
Gedurende het volledige traject ben ik vanuit de Universiteit Tilburg intensief en kundig begeleid 
door Kitty Leuverink en Rian Aarts, waarvoor dank. 
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Samenvatting 
 
Op het Theresialyceum in Tilburg is onderzoek gedaan naar leesvaardigheid in de onderbouw. Het 

onderzoek is toegespitst op klas 2 en het gaat voornamelijk om de inrichting van de 

begeleidingslessen voor leesvaardigheid. Al geruime tijd zijn de docenten Nederlands niet tevreden 

over de invulling van deze lessen. In het vooronderzoek kwam aan de orde dat docenten het lastig 

vinden om het juiste materiaal voor de juiste leerling te vinden en dat het lastig is om een duidelijke 

inhoud met structuur voor ogen te hebben. Iedere docent Nederlands kan ingezet worden voor deze 

begeleidingslessen en ieder jaar is dat dan ook weer iemand anders. In al die jaren is geen 

gezamenlijk materiaal gemaakt. 

 
Vanuit dit probleem is onderzoek gedaan naar: Hoe kunnen docenten leerlinggericht het 
verbetertraject en daarmee de begeleidingslessen Nederlands gericht op leesvaardigheid in klas 2 en 
in de volledige onderbouw vormgegeven?  
 

Docenten hebben in dit onderzoek gekeken naar hun eigen lespraktijk. Leerlingen hebben ook 
gekeken naar de lespraktijk. Deze twee bevindingen zijn met elkaar vergeleken. Hieruit komt naar 
voren hoe het beeld is van de lessen van docenten zelf en hoe het beeld is van leerlingen over de 
lessen leesvaardigheid. In deze vergelijking kwam allereerst naar voren dat docenten op 
verschillende vlakken aan hebben gegeven bepaalde aspecten in de les toe te passen, maar 
leerlingen geven aan dat nooit terug te zien. Hier zit een discrepantie. Leerlingen kunnen de stof 
gemist hebben of zich niet bewust zijn van deze onderdelen, maar als ook achteraf geen 
bewustwording plaatsvindt, kunnen docenten hier nog een verschil maken. Het gaat daarbij ook nog 
om het verschil tussen eerste- en tweedegraads docenten.  
 
Dankzij de resultaten en conclusies kan komend jaar gewerkt worden aan een lesopzet. Het is 
wellicht mogelijk om naar aanleiding van dit onderzoek een lessenreeks te ontwikkelen, zodat bij 
iedere docent alle fases van een goede les leesvaardigheid aan bod komen.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



1. Inleiding 
 

Aan het einde van het schooljaar 2017 – 2018 was de lessenverdeling rond. Bij de verdeling van de 
lessen hoort ook een verdeling van de begeleidingslessen Nederlands die gegeven worden op het 
Theresialyceum. In de onderbouw worden tien begeleidingsuren gegeven door de vakdocenten 
Nederlands. De sectie Nederlands biedt verschillende soorten begeleidingslessen aan. In dit 
onderzoek wordt alleen de vakspecifieke begeleidingles Nederlands nader onderzocht. Het zal 
daarbij gaan om lezen ofwel leesvaardigheid. 
 
Vorig schooljaar had ik al een aantal begeleidingsuren onder mijn hoede. Ik verzorgde de 
begeleidingslessen in klas 2 en in klas 3. Begeleidingsuren zijn in de praktijk uren waarin leerlingen 
geholpen worden om beter te worden in een bepaald vakonderdeel. Dat betekent voor het vak 
Nederlands dat leerlingen begeleiding kunnen volgen op het gebied van leesvaardigheid en een 
combinatie van spelling en grammatica. Ik merkte echter gedurende dat schooljaar dat ik niet 
helemaal tevreden ben over de manier waarop de lessen nu ingevuld worden. Eigenlijk is het doel 
van de begeleiding onduidelijk en het materiaal ontbreekt. Het gaat dan met name om de lessen 
leesvaardigheid. Hierdoor wil ik onderzoeken of het beter zou kunnen en hoe de lessen dan beter 
zouden kunnen.   
 
Dit schooljaar is de school een nieuwe weg ingeslagen. Van de leerlingen wordt meer zelfstandigheid 
verwacht. Het schooljaar is nu verdeeld in vier verschillende periodes, voorheen waren dat er drie. 
Alle periodes eindigen voor de leerlingen met een proefwerkweek. De werken die in de 
proefwerkweek getoetst worden, mogen leerlingen herkansen, met een maximum van twee 
herkansingen per periode. Dat betekent dat een leerling sinds dit schooljaar de mogelijkheid heeft 
om een werk voor Nederlands uit de proefwerkweek te herkansen. Om leerlingen te helpen bij de 
verbetering van hun cijfer zijn de begeleidingslessen die altijd al gegeven werden in de onderbouw 
blijven staan. De sectie Nederlands heeft dan dus nog steeds tien begeleidingsuren. Leerlingen 
mogen zich na de evaluatie van de proefwerkweek zelf opgegeven voor een verbetertraject. Zij 
schrijven zich dan via het roosterprogramma Magister in voor deze lesuren. Daarmee verbinden zij 
zich aan een verbetertraject voor Nederlands. In die lesuren werken de docenten aan de verbetering 
van de leesvaardigheid en/of hun grammatica en spelling van de leerlingen die zichzelf inschrijven. 
Het traject tot aan de herkansing duurt gemiddeld zes weken.  
 
Gezien de nieuwe weg die ingeslagen is in het nieuwe schooljaar, 2018-2019, leek het ook de directie 
een goed idee om dit onderwerp verder te onderzoeken. Het blijft dichtbij mijn eigen lespraktijk, 
maar mijn sectie zou er ook iets mee kunnen en wellicht kunnen andere secties op hun manier ook 
iets met het resultaat. De vraag vanuit de sectie heeft voornamelijk te maken met de invulling van de 
begeleidingslessen leesvaardigheid in klas 2 en 3 met daarin ook het geven van de juiste invulling 
voor de leerlingen richting hun herkansing of verbetering van de vaardigheid in het algemeen.  
 

1.1 Context 
 
Het onderzoek vindt plaats op het Theresialyceum een havo/vwo-school in Tilburg. Deze school heeft 
een driejarige burgperiode waardoor leerlingen drie jaar de kans krijgen om te laten zien of ze voor 
de havo of voor het vwo gaan. In klas drie kunnen leerlingen echter al wel een voorlopige keuze 
aangeven waarbij bijvoorbeeld toetsen alvast op havoniveau gegeven worden. 
 
In de onderbouw hebben leerlingen de mogelijkheid om tijdens de keuzewerktijd-lijnen ofwel kwt-
lijnen, 3 uur per week, ondersteunende lessen of verrijkende lessen te volgen. In de ondersteunende 
lessen, waar dit onderzoek ook op toegespitst is, gaat het om de verbetering van verschillende 



vaardigheden. Aangezien het onderzoek alleen over de begeleidingsuren bij Nederlands gaat, wordt 
daar in dit onderzoek voornamelijk op ingezoomd. 
 
In klas 1 hebben leerlingen twee verschillende begeleidingsmogelijkheden bij het vak Nederlands. 
Allereerst is er de mogelijkheid om het Taalbad te volgen. Dit is een begeleidingsles waarbij het 
onderdompelen in de Nederlandse taal centraal staat. Leerlingen worden hier getraind in allerlei 
vaardigheden en aspecten van de taal. Zo wordt er gewerkt aan de verbetering van de spelling en 
grammaticale vaardigheden en daarnaast wordt door middel van opdrachten gewerkt aan 
verbetering van de schrijf-, spreek- en leesvaardigheid van de leerlingen. Door de afdelingsleider van 
klas 1 worden deze leerlingen in deze begeleidingsles geplaatst. Dit op basis van de gegevens die 
vanuit de basisschool binnenkomen. Wanneer duidelijk is aangegeven dat leerlingen bijvoorbeeld 
een taalachterstand hebben of wanneer ze extreem laag scoren op hun taalvaardigheid worden ze in 
dit begeleidingsuur geplaatst. Het Taalbad is een begeleidingstraject voor een volledig schooljaar. 
Daarnaast wordt in klas 1 ook Muiswerk aangeboden. Dit is een digitaal persoonlijk programma voor 
leerlingen. Leerlingen werken op de computer aan verschillende vaardigheden van de taal. De docent 
kan hun traject ook digitaal bijhouden en vorderingen in kaart brengen. Het programma is gemaakt 
op het bepalen van de vervolgstappen. Zo worden er extra oefeningen aangeboden wanneer een 
bepaald vakonderdeel niet lukt. Deze soorten begeleiding worden niet aangeboden in klas 2 en 3.  
 
In klas 2 en 3 worden andere soorten begeleidingslessen aangeboden. Het Taalbad en Muiswerk is 
specifiek voor klas 1. In de andere twee onderbouwklassen wordt gewerkt vanuit twee groepen 
begeleiding. Zo is er altijd een groep voor het onderdeel leesvaardigheid en een groep voor 
grammatica en spelling. Op het Theresialyceum wordt gewerkt met een maximale groepsgrootte van 
15 leerlingen. In klas 2 en 3 worden in totaal zes begeleidingsuren gegeven. Drie voor de ene jaarlaag 
en drie voor de andere waarbij twee uren steeds gereserveerd zijn voor grammatica en spelling en 
één uur is speciaal voor leesvaardigheid. Tot dit schooljaar werd iedere periode opnieuw door de 
lesgevende docent gekeken welke leerling in deze groepen geplaatst worden. Dit deed de vakdocent 
naar aanleiding van de behaalde resultaten zoveel mogelijk in overleg met de leerling. Nu, sinds dit 
schooljaar, tekent de leerling zelf in voor de begeleidingslessen. Deze vrijwillige deelname is een 
wezenlijk verschil met voorgaande jaren.  
 

1.2 Onderzoeksorganisatie 
 
Vanuit eigen behoefte is dit onderzoek opgezet. Natuurlijk past het ook in het nieuwe 
onderwijssysteem van de school waarbij het Theresialyceum in de onderbouw veel verschillende 
begeleidingslessen aanbiedt. Ook is gekeken naar de behoefte van de sectie Nederlands. In een 
vooronderzoekje kwam naar voren dat docenten graag de welwillende leerling in de begeleidingsles 
willen hebben. Dit is echter dit schooljaar ondervangen door leerlingen zelf in te laten schrijven voor 
deze lessen.  
 
Daarnaast gaven de docenten aan dat ze het moeilijk vinden om de juiste invulling te geven aan deze 
lessen en op welke manier die invulling dan gegeven moet worden. Daar valt voor enkele collega’s 
het didactische aspect ook onder. Ook weten docenten in de sectie Nederlands niet goed wat 
überhaupt de juiste invulling of manier zou kunnen zijn. Het gaat hierbij dan voornamelijk om de 
lessen leesvaardigheid. In dit onderzoek wordt dan ook ingezoomd op de lessen in deze vaardigheid.  
 

1.3 Aansluiting van het onderzoek in de school 
 
Dit schooljaar, 2018 – 2019, is het Theresialyceum een aantal veranderen door gaan voeren. Zo 
werken we nu met een vier periodesysteem en wordt standaard in alle jaarlagen met 
studiehandleidingen gewerkt. De grondgedachte is om leerlingen op die manier te stimuleren 



verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Bij de verandering in dit systeem hoort 
ook de verandering in de mogelijkheid voor leerlingen om twee toetsen uit de proefwerkweek te 
herkansen. Het idee daarachter is om de stof toch eigen te maken en leerlingen een kans te geven te 
leren van hun gemaakte fouten. 
 
Door deze herkansingsmogelijkheid zullen de begeleidingslessen ook een andere invulling gaan 
krijgen. Leerlingen werken immers heel gericht naar een nieuwe toets toe. Er is ook duidelijk een 
toets vooraf gegaan aan de plaatsing in de begeleiding. In het eerste deel van het schooljaar zijn 
leerlingen nog geplaatst naar aanleiding van de resultaten die behaald zijn in het schooljaar 
daarvoor. Het is nu echter voor leerlingen mogelijk om zelf aan te geven dat een leerling behoefte 
heeft aan extra ondersteuning. Vanwege de drie roostermogelijkheden kunnen leerlingen zichzelf 
dus ook voor maximaal drie onderdelen inschrijven. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid geboden 
tot een module leren leren en plannen. Verder kunnen leerlingen zich ook inschrijven voor een 
begeleidingsles leesvaardigheid voordat ze de toets daadwerkelijk hebben gehad. In de laatste 
periode zit namelijk altijd een toets leesvaardigheid. Leerlingen weten dit en kunnen zich ook op 
voorhand inschrijven. 
 
Nu dit nieuwe systeem is ingevoerd is onder andere de sectie Nederlands in de gelegenheid gesteld 

om alles opnieuw te bekijken. Om die reden wordt er nu onderzoek gedaan naar de 

begeleidingslessen.  

 

2. Probleemstelling 
 

2.1 Praktijkprobleem 
 

Op het Theresialyceum wordt dus in de onderbouw veel begeleiding aangeboden. Het gaat hierbij 
om vakspecifieke begeleiding, maar het Theresialyceum biedt leerlingen ook begeleiding op het 
gebied van leren. Leerlingen kunnen geholpen worden wanneer zij bijvoorbeeld moeite hebben met 
plannen of het structureren van het huiswerk. Voornamelijk onderbouwleerlingen maken gebruik 
van dit aanbod. Tot en met klas drie wordt deze vorm van begeleiding bij verschillende vakken 
aangeboden. Als school vinden wij het immers belangrijk dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om 
zichzelf te verbeteren. In de reguliere lessen lijkt er te weinig ruimte voor het begeleiden van 
leerlingen als het gaat om het leren leren. Als het gaat om de vakspecifieke kennis dan hebben 
sommige leerlingen extra ondersteuning nodig. Dat is de reden dat er verschillende 
begeleidingslessen aangeboden worden. In de bovenbouw wordt wel begeleiding aangeboden, maar 
in mindere mate. Zo heeft de sectie Nederlands in de onderbouw tien begeleidingsuren te verdelen, 
maar in de bovenbouw geen. Deze uren worden over de verschillende jaarlagen en over de 
verschillende docenten verdeeld. In de praktijk betekent dat dat ieder jaar een andere docent een 
jaarlaag of onderdeel begeleid. Soms is dat voor een deel van het schooljaar. Deze begeleidingsuren 
zijn specifiek bedoeld voor begeleiding van leerlingen voor het vak Nederlands. Leerlingen worden 
voornamelijk begeleid op het gebied van leesvaardigheid en grammatica en spelling. Deze indeling 
geldt dus eigenlijk zowel voor klas 2 als klas 3. 
 
De begeleidingslessen in klas twee en drie worden dus per periode ingedeeld. Dat betekent dat de 
leerlingen op vier momenten in het jaar geplaatst kunnen worden in een begeleidingsgroep. De 
docent Nederlands plaatste tot dit schooljaar deze leerlingen in de begeleiding. Aangezien de 
groepen niet te groot kunnen of mogen worden, kreeg de docent Nederlands de kans om twee 
leerlingen per groep te plaatsen. De docenten gaven dan centraal door welke cijfers gehaald zijn voor 



de onderdelen waar de begeleiding over gaat. Op basis daarvan werden leerlingen geplaatst. Dat 
betekent in de praktijk dat een begeleidingsgroep leesvaardigheid vaak helemaal vol zat. Daarbij 
komt het aantal leerlingen in zo’n groep op vijftien a twintig leerlingen. Toch komt het geregeld voor 
dat de groep niet gedurende de hele periode uit vijftien leerlingen blijft bestaan. Deze manier van 
indelen is echter sinds dit schooljaar verleden tijd. Leerlingen schrijven nu zichzelf in. De docent 
stimuleert leerlingen om in te schrijven, maar verplicht niet. Het maximale aantal leerlingen dat 
geplaatst kan worden staat nog steeds op vijftien. Dit jaar waren het echter steeds vijf of zes 
leerlingen.  
 
In de directie is afgesproken dat leerlingen uit de begeleiding mogen wanneer ouders een briefje 
inleveren waarop staat dat ze de begeleiding niet nodig hebben. Vaak zat de begeleidingsgroep dus 
niet helemaal vol, doordat sommige leerlingen zich op deze manier uitschrijven. Deze uitschrijving 
wordt echter niet in de administratie in magister opgenomen. Het is voor de mentor of voor een 
directielid dus bijna onmogelijk om terug te zien of een leerling wel het aanbod heeft gehad, maar 
hier geen gebruik van wenste te maken. Dit blijkt echter in de bovenbouw soms wel waardevolle 
informatie te zijn. Het is immers handig om als mentor in de bovenbouw te weten wat leerlingen 
allemaal al aangeboden hebben gekregen. Dit lijkt voornamelijk een probleem van praktische en 
organisatorische aard. Op dit moment is nog niet duidelijk wat het nieuwe systeem doet voor deze 
problematiek. Leerlingen schrijven immers sinds dit jaar zelf in voor de extra lessen. Het is ook 
onduidelijk of de inschrijving voor de rest van een schoolcarrière geregistreerd staat.  
 
Allerlei docenten geven de begeleidingslessen. Deze uren worden verdeeld als een soort resturen. 

Ofwel de uren in de sectie worden gebruikt om het takenplaatje rond te krijgen. Ieder jaar geeft een 

docent dus weer begeleidingslessen, maar dat kunnen steeds andere soorten begeleiding zijn of het 

zijn begeleidingslessen in andere jaarlagen. Een belangrijk punt is dat de periodes niet gelijk lopen 

met de toetsen. Dat betekent dat leerlingen soms toetsen al hebben gemaakt en nog verplicht in de 

begeleiding zitten of dat leerlingen dus maar een paar weken in de begeleiding zitten wanneer ze 

een toets al moeten maken. Ook is er binnen de sectie geen materiaal beschikbaar en meten we niet 

de vooruitgang van leerlingen. We weten dus eigenlijk niet of de begeleidingslessen opleveren wat ze 

op zouden moeten opleveren. Het doel van deze lessen is immers dat leerlingen dat specifieke 

onderdeel beter doen na het volgen van de begeleiding. Een concreter doel is er nog niet 

geformuleerd. Daarnaast geeft iedereen de begeleiding op zijn of haar eigen manier.  

Kortom er is nog niet genoeg zicht op de begeleidingslessen als het gaat om inhoud en ook als het 

gaat om de administratie. In dit onderzoek zal niet echt gekeken worden naar de administratieve of 

organisatorische kant, omdat vooral nader bekeken gaat worden wat de docent in de lespraktijk kan 

doen voor een betere begeleiding van de leerling. Er wordt specifiek gekeken naar leesvaardigheid in 

klas twee en drie. Het onderzoek focust zich dus op de docent.  

 

2.2 Literatuurstudie  
 

2.2.1  Beeld van het huidige onderwijs 

Ieder jaar brengt de Inspectie van het Onderwijs een verslag uit over de stand van zaken binnen het 
onderwijs. Daarbij wordt het primair en secundair onderwijs nader bekeken. Afgelopen schooljaar 
kwam de Inspectie van het Onderwijs (2018) met een conclusie als het gaat om de ondersteuning van 
leerlingen binnen de vakken. Zo zegt de inspectie dat er positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn op 
het gebied van feedback en actieve betrokkenheid. Echter wordt ook aangegeven dat op het gebied 
van differentiatie verbetering mogelijk is. Daarnaast geeft de inspectie specifiek over begeleiding het 
volgende aan: ‘De reguliere (dus niet de extra) ondersteuning van leerlingen is op verreweg de 



meeste afdelingen van voldoende kwaliteit. Op bijna alle scholen verloopt de hulp voldoende 
planmatig. Veel scholen vinden het moeilijk om concrete (opbrengst)gerichte doelen te formuleren 
bij de ondersteuningsactiviteiten.’ De onderwijsinspectie geeft met deze conclusie ook duidelijk de 
bottelnek weer als het gaat om de extra begeleiding voor Nederlands op het Theresialyceum als het 
gaat om leesvaardigheid. De sectie Nederlands lukt het de laatste jaren ook niet om gerichte doelen 
te formuleren voor de ondersteuningsactiviteiten die daarbij ook nog eens aansluiten bij de behoefte 
van de individuele leerling. Uit hetzelfde rapport van de inspectie (2018) blijkt dat tussendoelen nog 
minder vaak worden geformuleerd. Zo schrijft de inspectie: ‘Het impliciete doel van bijlessen is vaak 
‘overgaan naar het volgende leerjaar’, of ‘niet afstromen naar een lager onderwijsniveau’. Een 
minderheid van scholen betrekt leerlingen actief bij het stellen van doelen.’ De directie van het 
Theresialyceum wil dit schooljaar en in de toekomst dus ook leerlingen voornamelijk vanuit hun 
eigen hulpvragen bedienen als het gaat om wat ze bijvoorbeeld nodig hebben qua extra 
ondersteuning. 
 
Als het gaat om opbrengstgericht werken ziet de Inspectie van het Onderwijs (2018) ook een 
mogelijkheid tot verbetering die naadloos aansluit op de verbetertrajecten die het Theresialyceum 
aanbiedt. Zo geeft de Inspectie aan dat er verbetering mogelijk is als het gaat om het analyseren van 
leerlingprestaties. De inspectie ziet daarin onvoldoende de koppeling van deze analyse naar de 
vormgeving van de lessen.  
 
In de nabeschouwing van het onderzoeksrapport De staat van het Onderwijs (2018) staat 
samengevat wat er vanuit het oogpunt van de inspectie verbetering behoeft. Zo wordt beschreven 
dat opbrengstgericht werken onverminderd belangrijk is, maar toe is aan een nieuwe impuls en 
mogelijk een andere definitie. De Inspectie van het Onderwijs zegt dan ook: ‘Daarin zou meer nadruk 
kunnen liggen op formatief evalueren met het oog op het geven van feedback en feedforward aan 
leerlingen, én als leermoment voor leraren.’ In de kern gaat het er volgens hen om dat de school 
informatie verzamelt over de kennis en de vaardigheden van alle leerlingen en die informatie benut 
om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele 
leerlingen.  
 

2.2.2 Leesvaardigheid 

In het onderzoek vanuit de sectie Nederlands gaat het specifiek om de vaardigheid lezen die 
verbeterd dient te worden bij individuele en groepjes leerlingen die zich inschrijven voor de 
begeleidingslessen die aan worden geboden in de onderbouw. De urgentie voor de sectie Nederlands 
om te kijken naar leesvaardigheid is voor meerdere uitleggen vatbaar. Zo ziet de sectie Nederlands 
steeds vaker tegenvallende examenresultaten waarbij leesvaardigheid de toetsing betreft. Het gaat 
hierbij voornamelijk om de havogroep. Leerlingen scoren voor hun eindexamen leesvaardigheid het 
afgelopen schooljaar gemiddeld een 6.1 op het havo-examen waar landelijk een 6.3 gescoord wordt. 
Op het vwo ligt het eindcijfer gelijk met landelijk gemiddelde, zo blijkt uit het beeld dat de website 
scholenopdekaart schetst.  
 
Het belang van leesvaardigheid wordt niet alleen duidelijk wanneer er gekeken wordt naar de 
mogelijkheden tot slagen voor specifiek het schoolvak Nederlands. Het is ook een belangrijke 
vaardigheid bij andere vakken. Daar worden leerlingen immers ook geacht informatie te verzamelen 
uit geschreven teksten. Vernooij en Eskes (2017) delen het belang van een goede leesvaardigheid op 
in twee argumenten. Allereerst zeggen zij dat een goede leesvaardigheid doorgaans een voorwaarde 
voor een goed verloop van de schoolloopbaan is. Onder andere vanwege de grote rol die teksten 
spelen in het onderwijs. Daarnaast zeggen zij dat goed kunnen lezen nodig is om later in de 
samenleving te kunnen functioneren.  Zij zeggen ook dat de eenentwintigste eeuw om een hogere 
leesvaardigheid vraagt en dat goed kunnen begrijpend lezen zelfs de belangrijkste vaardigheid is van 
de eenentwintigste eeuw. Al eerder werkte de Universiteit Utrecht (2012) mee aan het PISA-



onderzoek. In dit onderzoek werd de leesvaardigheid van 15-jarigen getest. Uit dit onderzoek waar 
65 landen aan deelnamen bleek dat veertien procent van deze 15-jarigen over onvoldoende 
vaardigheden beschikt om zelfstandig in de maatschappij te functioneren.  Van de Mortel en 
Ballering (2014) zeiden ook dat specifieker verdiepend lezen kan bijdragen aan de verwerking van 
eenentwintigste-eeuwse vaardigheden. Zij zeggen dat voornamelijk bij kritisch denken, 
probleemoplossend vermogen, samenwerken en communiceren verdiepend lezen een belangrijke 
rol speelt.  
 
Leesvaardigheid soms ook wel begrijpend lezen genoemd is complexer dan vaak wordt gedacht. 
Begrijpend lezen is een actief proces waarbij beroep wordt gedaan op diverse denkprocessen en op 
verschillende kenniselementen en vaardigheden (Cain, 2009; Hannon & Daneman, 2001). Stichting 
Lezen (2017) rapporteert dat lezen een complexe vaardigheid is waarbij verschillende deelprocessen 
en deelvaardigheden betrokken zijn. Ook verdiepend lezen is een term die regelmatig gebruikt wordt 
wanneer wordt gesproken over begrijpend lezen of leesvaardigheid in het voortgezet onderwijs. 
Onder verdiepend lezen wordt verstaan: ‘alles wat een lezer doet om zich de inhoud van een 
complexe tekst eigen te maken.’ (Van de Mortel & Ballering, 2014).  Dit wordt ook door Fisher, Frey 
en Lapp (2012) gezien als doelstelling van verdiepend lezen. Daarnaast zeggen zij dat leerlingen 
hierdoor de gelegenheid krijgen kennis te verwerken en deze te verbinden aan hun bestaande 
ervaringskennis en kennis van de wereld om zo hun algemene kennis te vergroten. Van de Mortel en 
Ballering (2014) voegen daar dan nog aan toe dat alle leerlingen erbij gebaat zijn deze vaardigheid te 
ontwikkelen, mede doordat ze bereid en in staat zijn complexte teksten te lezen en ook met het oog 
op het behalen van de referentieniveaus.  
 
Volgens Van Veckman, Desoete en Van Keer (2015) heeft het voor de begeleiding van leerlingen geen 
zin om een standaardpakket aan oefening af te werken. Zij zeggen: ‘Effectieve remediëring start met 
het werken op de juiste leesstrategieën met behulp van het juiste materiaal. De instructies en 
feedback die tijdens de begeleiding of remediëring gegeven worden zijn daarbij minstens even 
belangrijk.’ Over het algemeen wordt gesproken over drie verschillende basisstrategieën. Bij goed 
leesvaardigheidsonderwijs wordt verondersteld dat meerdere strategieën aan bod komen. Dit gaven 
Van Veckman, Desoete en Van Keer (2015) al aan en ook Van de Mortel en Ballering (2014) staan 
daarachter. Zij specificeren ook om welke strategieën het dan zou gaan, namelijk sturingsstrategieën, 
leesstrategieën en herstelstrategieën. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat een goede lezer deze 
strategieën meestal onbewust inzet, maar soms ook heel bewust. Daarnaast is het belangrijk dat zij 
zeggen dat een lezer nooit zo ervaren wordt dat hij geen leesstrategieën meer hoeft in te zetten.  
 

2.2.3 Strategieën bij leesvaardigheid 

De drie strategieën die Van de Mortel en Ballering (2014) aanhalen zijn geen doel op zich. Het zijn 
slechts middelen om een zelfstandig lezer te worden. Ze worden expliciet aangeleerd, zodat 
leerlingen deze middelen in kunnen zetten wanneer het nodig is. Bij leesvaardigheid staat niet de 
strategie centraal maar de inhoud van de tekst. Ook Van Vreckem, Desoete en Van Keer (2015) halen 
deze strategieën aan. Zij zeggen dat hiermee de lezers geactiveerd worden. Als de strategieën vaak 
gebruikt worden, worden ze geautomatiseerd en wordt het transferproces op gang gebracht.  
 
Binnen de sturingsstrategieën horen de volgende onderdelen: leesdoel bepalen, oriëntatie op de 
tekst, actualiseren van kennis en woordenschat, actief lezen door toepassen van leesstrategieën, 
controleren van begrip, toepassen van herstelstrategieën en controleren bereiken leesdoel. Bij 
leesstrategieën horen: voorspellen, vragen stellen, visualiseren, verbinden, samenvatten en afleiden. 
Bij de herstelstrategieën horen: langzamer lezen, aandachtiger lezen, hardop lezen, een stukje 
opnieuw lezen, een stukje verder lezen, naar de illustraties kijken en hulp vragen. Op weg naar 
zelfstandig lezen van complexe teksten moet een leerling hierin begeleid worden (Van de Mortel & 
Ballering, 2014).  



2.2.4 Docentgedrag in leesvaardigheidslessen 

Al eerder is aangegeven dat leesvaardigheid een complexe vaardigheid is die bij leerlingen oefening 
behoeft. Ook voor docenten is in verschillende fases beschreven wat zij zouden kunnen doen om 
recht te doen aan het leerproces van de leerlingen als het gaat om complexe teksten. Van de Mortel 
en Ballering (2014) hebben daar een zelfobservatieformulier bij gemaakt. In dit observatieformulier 
komen vijf verschillende fases aan bod. In de eerste fase staat oriëntatie op de taak en de tekst 
centraal. Daarnaast moet in de eerste fase aandacht besteed worden aan het lesdoel. In fase twee zit 
de instructiefase waarbij de docent tijdens het lezen hardop denkend voordoet. De begeleide 
(in)oefening staat centraal in fase drie. De volgende stap betekent dat leerlingen zelfstandig 
verwerken en dat er eventueel verlengde instructie plaatsvindt. Dat zit dan in de vierde fase. De 
laatste fase is de afsluitende fase. Daarin staat de gezamenlijke afsluiting en de evaluatie centraal. De 
verschillende fases van instructie tot feedback worden ook aangehaald door Van Vreckem, Desoete 
en Van Keer (2015). Beide begrippen zijn daarbij uitersten op een lijn. Instructie en feedback zijn vaak 
verweven. Dat betekent dat telkens een nieuwe instructie gegeven moet worden op maat van de 
leerling en op basis van reacties en resultaat. Zo hebben leerlingen die niet weten hoe ze een 
opdracht aan moeten pakken behoefte aan duidelijke instructie en leerlingen die de taak verkeerd 
aanpakken, hebben juist behoefte aan feedback.  
 
De docent moet kennis en expertise hebben over voorkomen en omgaan met leesproblemen en ze 
moeten naast goede leesinstructie ook een goede leesomgeving in de klas kunnen creëren (Vernooy 
& Eskes, 2017).  
 

2.3 Onderzoeksdoel 
 
De begeleidingslessen Nederlands in de onderbouw dienen qua vorm en structuur beter 
vormgegeven te worden. Er moet dan gekeken worden naar de manier waarop leerlingen worden 
geselecteerd, met welke hulpvragen de leerlingen de begeleidingsles binnenkomen om vanuit daar 
materiaal beschikbaar te hebben, zodat leerlingen ondersteund worden in de lessen. Het 
onderzoeksdoel is in dit onderzoek vooral gericht op de mogelijkheden die een docent heeft in de 
alledaagse lespraktijk en in dit geval specifiek binnen begeleidingslessen.  
 
Op dit moment, schooljaar 2018-2019 heeft de school gekozen voor een nieuwe koers. Hierbij 
hebben leerlingen bij reguliere proefwerken de mogelijkheid om twee werken uit de proefwerkweek 
te herkansen. Leerlingen kunnen dan zelf kiezen voor een verbetertraject. Een van de mogelijkheden 
voor de leerlingen is om zich in te schrijven voor de begeleidingsles die het vak aanbiedt. Zo kan een 
leerling uit de onderbouw zich inschrijven voor een begeleidingstraject voor de leesvaardigheid 
binnen het vakgebied, Nederlands. Voor de school is dit onderzoek van belang, zodat de lessen 
aansluiten op de behoefte van de leerling en aansluiten bij de herkansing die een leerling voor het 
vak kan maken. 
 
Voor de docent Nederlands is dit onderzoek van belang, zodat de docent goed weet op welke manier 
een leerling binnenkomt en wat een docent vervolgens kan doen om het verbetertraject in te zetten.  
 
Het daadwerkelijke onderzoeksdoel is in dit geval voornamelijk gericht op de invloed die een docent 
kan bewerkstelligen binnen het begeleidingstraject leesvaardigheid. Waar de sectie Nederlands 
voornamelijk naar toe wil werken is het volgende: Docenten moeten een duidelijke opzet of een 
format hebben voor de begeleidingslessen leesvaardigheid waarbij het traject aansluit op de 
behoefte en hulpvraag van de leerling uit de onderbouw.  
 



2.4 Onderzoeksvraag 
 
Hoofdvraag: Hoe kunnen docenten leerlinggericht het verbetertraject en daarmee de 
begeleidingslessen Nederlands gericht op leesvaardigheid in klas 2 en in de volledige onderbouw 
vormgegeven?  
 
Het gaat in dit onderzoek om leerlingen uit klas 1 tot en met 3. Aangezien deze leerlingen in een 
begeleidingsles worden geplaatst. In klas 1 worden leerlingen immers geplaatst vanuit een NIO-test 
of vanuit de gegevens van de basisschool en deze leerlingen zitten hier het volledige schooljaar in. 
Daarnaast ligt het programma voor die lessen in klas 1 vast en dat programma is duidelijk voor 
iedereen. Echter wordt in dit onderzoek vooral gefocust op de leerlingen uit klas 2. Deze leerlingen 
hebben immers ook zelf de mogelijkheid om in te schrijven voor de begeleidingslessen en de 
samenstelling en onderwerpen wisselen in deze jaarlagen ook gedurende het schooljaar.  
 
De afgelopen schooljaren werden leerlingen in de begegeleidingsles geplaatst door de vakdocent. 
Deze docent bepaalde wel of niet in overleg met de leerling of begeleiding nodig en verstandig was. 
Aan het begin van de periode ging de docent met deze groep leerlingen aan de slag. Met de nieuwe 
onderwijsontwikkelingen is het echter zo dat leerlingen zichzelf inschrijven en met een duidelijke 
analyse vanuit de toetsbespreking de begeleiding binnen zouden moeten komen. Deze analyse zou 
omgezet kunnen worden in een hulpvraag. Daarnaast blijft het maximum van vijftien tot twintig 
leerlingen bestaan. Een minimum aantal inschrijvingen voor de begeleiding is er niet. De sectie 
Nederlands geeft voornamelijk aan in te willen zoomen op de leesvaardigheid, omdat zij aangegeven 
dat het vooral bij die vaardigheid lastig is om een begeleidingstraject ofwel verbetertraject vorm te 
geven.  
 

3. Methode 
 

Het onderzoek over begeleidingslessen leesvaardigheid in de onderbouw en dan voornamelijk in klas 

2 heeft plaatsgevonden op het Theresialyceum in Tilburg. Een havo/vwo-school met zo’n 1450 

leerlingen. De onderbouw op deze school bestaat uit drie basisjaren waarin alle leerlingen van zowel 

havo als vwo bij elkaar zitten. Dit wordt ook wel de driejarige brugperiode genoemd. Leerlingen 

hebben drie jaar de tijd en de kans om te kiezen op welk niveau ze plaats willen nemen in de 

bovenbouw. Mocht het echter moeilijker gaan in de onderbouwjaren dan is er eventueel ook een 

eerdere keuze voor de havo mogelijk. Binnen het beleid van de school om leerlingen kansen te 

bieden hoort ook een begeleidingssysteem. Zo is er dus ook een begeleidingsstructuur voor het vak 

Nederlands waar leesvaardigheid een jaar lang onderdeel van uitmaakt.  

 

3.1 Proefpersonen 
 

3.1.1 Docenten Nederlands 

Het onderzoek is voornamelijk toegespitst op het vak Nederlands waarbij het dus belangrijk is om de 

docenten te bevragen die lesgeven binnen deze sectie en die dit vak ook daadwerkelijk geven. Het 

gaat hierbij in totaal om tien docenten. Van deze tien docenten zijn vijf docenten tweedegraads 

opgeleid en vijf docenten hebben een eerstegraads bevoegdheid. Alle docenten verzorgen de 

begeleidingslessen, ook de twee docenten die geen lesgeven in de onderbouw. Daarbij maakt de 

bevoegdheid niets uit. Het is niet relevant om deze proefpersonen in te delen op leeftijd of op 



ervaring. Het gaat in dit onderzoek immers om de huidige lespraktijk van alle docenten om een 

verbetering van de lessen leesvaardigheid mogelijk te maken. 

 

3.1.2 Leerlingen uit de begeleidingsles  

Leerlingen hebben zich sinds dit schooljaar ingeschreven voor begeleidingslessen op vrijwillige basis. 

Dat houdt in de praktijk dus in dat leerlingen zelf de keus hebben gemaakt om deel te nemen aan de 

begeleidingslessen Nederlands. In de huidige begeleidingsgroep zitten vijf leerlingen uit klas 2. Eén 

van de leerlingen uit deze groep doet de tweede klas voor de tweede keer. De andere vier leerlingen 

zijn vanuit klas één doorgestroomd.  

 

3.2 Onderzoeksinstrument 
 
Tijdens de literatuurstudie kwam op een gegeven moment naar voren dat goed 

leesvaardigheidsonderwijs aan verschillende eisen moet voldoen. Deze eisen zijn op te delen in vijf 

verschillende fases. Deze fases gaan van docentgestuurd naar steeds meer leerlinggestuurd. Ook 

worden beschrijvingen gegeven van wat deelaspecten zijn binnen deze fases. Deze verschillende 

deelaspecten zijn met behulp van een zelfobservatieformulier bij alle docenten Nederlands 

onderzocht.  

Het zelfobservatieformulier is een formulier dat al eerder gebruikt is en ontwikkeld is door Van de 

Mortel en Ballering (2014). Om het formulier te mogen gebruiken binnen de eigen school en voor de 

eigen lespraktijk is er contact gezocht met de makers van het zelfobservatieformulier. De auteurs 

gaven aan dat zij het prettig vonden als het vaker gebruikt werd.  

In de linker kolom van het formulier zijn de gedragingen passend bij de verschillende fases 

weergegeven. Die gedragingen staan beschreven vanuit de docent zelf. In de rechterkolom geeft de 

docent aan wat in zijn huidige lespraktijk van toepassing is. Hier is de keuze uit vier opties: nooit, 

soms, regelmatig en altijd. De docent kruist aan in welke mate de gedragingen aanwezig zijn in de 

‘huidige, feitelijke manier van lesgeven’ (Van de Mortel & Ballering, 2014).  

Voorbeeld 1 

Gedrag Nooit Soms Regel-
matig 

Altijd  

1. Ik vertel de leerlingen wat ze na deze les kennen en kunnen en 
geef daarmee het lesdoel aan. 

    

 

Voorbeeld 2 

Gedrag Nooit Soms Regel-
matig 

Altijd  

4. Ik activeer de leerlingen te reflecteren op verworven kennis en 
hun aanpak door ze aan elkaar te laten vertellen wat ze geleerd 
hebben. 

    

 

De auteurs geven ook duidelijk het doel van dit formulier aan. Met dit formulier kunnen docenten 

reflecteren op het eigen gedrag in lessen waarin complexe teksten met leerlingen worden gelezen. 

Door het formulier in te vullen krijgen zij in zicht in hun vaardigheden/gedragingen. Het doel is om 



met dit onderzoek op basis daarvan aandachtspunten vast te stellen voor de ontwikkeling van de 

sectie.  

Ook bij leerlingen zijn dezelfde gedragingen van docenten bevraagd. Leerlingen hebben daarbij aan 

moeten geven in welke mate zij deze gedragingen aanwezig vinden bij docenten in de huidige 

lespraktijk. Op basis daarvan kan bekeken worden waar de discrepantie zit tussen de visie van de 

docent zelf en het beeld dat de leerling van dezelfde gedragingen heeft. Voor de objectiviteit en de 

mogelijkheid tot het maken van vergelijkingen is gekozen voor dezelfde termologie: nooi, soms, 

regelmatig en altijd.  

Daarnaast heeft deze groep leerlingen op een later moment de vraag gekregen om in een mindmap 

weer te geven hoe volgens hen de ideale les leesvaardigheid eruit moet zien. Leerlingen kregen 

hiervoor een wit A4-vel. Verder kregen ze de opdracht om de mindmap vorm te geven zoals zij dat 

graag doen, in woord of beeld.  

 

3.3 Procedure 
 
De tien docenten die deel uitmaken van de sectie Nederlands hebben via de mail het 

zelfobservatieformulier ontvangen. Hierbij werd gevraagd om voor de verschillende fases aan te 

geven in welke mate de gedragingen aanwezig zijn in de huidige lespraktijk. Het observatieformulier 

kon anoniem in mijn postvakje of op mijn bureau gelegd worden. Het merendeel van de docenten 

koos er echter voor op de naam op het blad te noteren of om de mail gewoon te beantwoorden. 

Hierdoor is duidelijk van wie welk observatieformulier is. Ook is aan de docenten gevraagd om het 

formulier zo spoedig mogelijk te retourneren. Na vier weken was niet van iedere collega een 

observatieformulier binnen. Voor twee docenten is een persoonlijke benadering nodig geweest om 

hen het formulier in te laten leveren. Na zes weken waren de observatieformulieren van de tien 

leden van de sectie Nederlands compleet. Een van de docenten die persoonlijk is benaderd, gaf aan 

dat vervelend te vinden. Toch werd de keuze om een collega persoonlijk te benaderen begrepen, 

omdat het onderzoek ook door moest.  

 
De leerlingen zijn bevraagd tijdens de begeleidingsles. Deze les vindt dit schooljaar iedere week 

plaatst. Na de proefwerkweek is vaak een les waarin de leerlingen hun eigen resultaten van de 

proefwerkweek nog niet weten. Hierdoor is vaak onduidelijk wat er in die begeleidingles nog gedaan 

kan worden. De leerlingen zijn tijdens dat uur dan ook gevraagd om mee te werken. Ze gaven aan dit 

graag te doen. Een van de leerlingen zei daarbij: ‘Leesvaardigheid wordt toch ons eindexamen, juf? 

Dan is het ook voor ons belangrijk’. Deze uitspraak maakte de relevantie voor docent en leerling 

duidelijk en de leerlingen hebben een volledig lesuur meegewerkt aan het aangeven van de 

gedragingen in de huidige lespraktijk.  

 

3.4 Analyse gegevens 
 
De gegevens die naar voren zijn gekomen uit de verschillende zelfobservatieformulieren zijn met de 

hand geturfd. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de eerste- en de tweedegraads docenten 

Nederlands. Het onderscheid is gemaakt om te kunnen analyseren waar eventuele hiaten zitten. 

Tweedegraads docenten hebben immers een andere opleidingsachtergrond dan eerstegraads 

docenten.  



Steeds is handmatig geteld wat er aangegeven is bij de gedragingen op het zelfevaluatieformulier. 

Om dit overzichtelijk te krijgen is steeds in een tabel weergegeven hoe de eerste- en tweedegraads 

docenten zich tot elkaar verhouden en daarnaast zijn de uitspraken van tweedegraads docenten 

weer vergeleken met de uitspraken van de leerlingen. De eerste koppeling analyseert welke 

gedragingen nog extra aandacht behoeven en dus voor betere leesvaardigheidslessen zouden 

kunnen zorgen. Vervolgens wordt daarnaast gelegd hoe leerlingen dit terug zien komen in de lessen 

in klas 2. Vanuit daar wordt gekeken of de zelfevaluatie overeenkomt met het beeld dat een leerling 

die begeleiding volgt zelf heeft van een leesvaardigheidsles. Daaruit blijkt dan op welk gebied een 

leerling iets gemist heeft of dat nou is doordat het niet beklijft of doordat het niet behandeld is 

wordt in het midden gelaten. Deze hiaten zouden een oplossing kunnen zijn om de huidige 

lespraktijk een boost te geven.  

De verschillende mindmaps worden meegenomen bij het beantwoorden van de deelvragen waarbij 

opmerkingen van individuele leerlingen wordt gebruikt.  

4. Resultaten 
 

Om duidelijkheid te krijgen van de huidige lespraktijk bij de lessen Nederlands waar specifiek 

leesvaardigheid centraal staat hebben alle docenten Nederlands een zelfobservatieformulier 

ingevuld. Het zelfevaluatieformulier geeft gedragingen aan die docenten nooit, soms, regelmatig of 

altijd laten zien. De docenten evalueren in welke mate de gedragingen aanwezig zijn in de huidige 

lespraktijk. Tien docenten die lesgeven in respectievelijk de onder- en de bovenbouw zijn bevraagd. 

De vragenlijst maakte ook duidelijk welke antwoorden zijn gegeven door eerste- of tweedegraads 

docenten. Het gaat hierbij steeds om vijf eerstegraads docenten en vijf tweedegraads docenten. 

Daarnaast hebben vijf leerlingen die in de begeleidingslessen Nederlands zitten antwoord gegeven 

op de vraag in welke mate zij dezelfde onderdelen uit het zelfevaluatieformulier naar voren zagen 

kom in de reguliere lessen Nederlands. Deze groep leerlingen heeft zich op vrijwillige basis 

ingeschreven en het begeleidingstraject vindt steeds één keer in de week plaats.  

 

4.1 Fase 1: Oriëntatie op de taak 
 
Fase 1 is het eerste onderdeel dat in de lessen leesvaardigheid aan bod moet komen. Het is een 

oriënterende fase waarin voornamelijk gedragingen verwacht worden die te maken hebben met het 

proces voorafgaand aan het leesproces. De oriënterende fase is gericht op de taak en/of de tekst en 

is gericht op het lesdoel an sich. In deze fase wordt dus van de docent verwacht dat hij vertelt wat 

leerlingen na de les kennen en kunnen, het lesdoel concretiseert, een lesoverzicht geeft, diverse 

teksten gebruikt, de tekst introduceert als het gaat om titel en onderwerp, aangegeven wordt welk 

lesdoel behaald wordt met de tekst. Daarnaast wordt in deze fase een koppeling gemaakt naar stof 

die eerder geleerd is en waar ze het geleerde in de praktijk voor kunnen gebruiken.  

 

 

 

 

 



Tabel 1. Fase 1: Oriëntatie op taak/tekst en leesdoel 

Aspect  
Nooit Soms Regelmatig Altijd 

1. Lesdoel aangeven 
 

Docent 0 5 3 2 

Leerling 3 2 0 0 

2. Doel concretiseren 
Docent 0  0 7 3 

Leerling 0 3 2 0 

3. Lesoverzicht geven 
Docent 0 0 3 7 

Leerling 1 3 1 0 

4. Verschillende 
teksten 

Docent 0 5 5 0 

Leerling 4 1 0 0 

5. Tekst introduceren 
Docent 0 5 1 4 

Leerling  0 0 5 0 

6. Tekst en leerdoel 
Docent 0 7 3 0 

Leerling 3 2 0 0 

7. Vaardigheden 
Docent 1 3 5 1 

Leerling 0 3 2 0 

 
 
In tabel 1 wordt duidelijk dat leerlingen en docenten niet dezelfde mate van gedragingen zien in de 
eerste fase bij leesvaardigheidslessen. Zo valt in tabel 1 te lezen dat het aangeven van een lesdoel, 
het aanbieden van verschillende teksten en het koppelen van tekst aan leerdoel door leerlingen niet 
teruggezien wordt in de lessen, terwijl geen enkele docent zegt deze drie fases nooit aan te bieden in 
de les. De discrepantie is het grootst bij het aanbieden van verschillende teksten. Daar zeggen vier 
leerlingen van de vijf van dat het nooit gebeurt. Ook aan de andere kant van de tabel, waarbij het 
gaat om ‘altijd aanwezig’ in de les zijn ook zichtbare verschillen tussen docent en leerling. Zo geven 
twee docenten aan het lesdoel altijd duidelijk te maken, terwijl geen leerling dat ziet. Drie docenten 
concretiseren het doel, geen enkele leerling ziet dat terug. Zeven docenten geven een lesoverzicht, 
nul leerlingen zien dat terug. Vier docenten introduceren de tekst, geen enkele leerling ziet dat terug. 
Opvallend is wanneer een splitsing wordt gemaakt tussen het opleidingsniveau van de docenten en 
wat de een wel en de ander niet doet in de les. Niet overal zijn grote verschillen, maar wel bij het 
geven van een lesoverzicht. Alle vijf eerstegraadsdocenten doen dit tegenover twee 
tweedegraadsdocenten. Het verschil is ook zichtbaar bij het introduceren van de tekst. Zo doen vier 
eerstegraadsdocenten dit altijd tegenover twee tweedegraadsdocenten. Over het algemeen is 
zichtbaar dat leerlingen vaker aangeven de eerste fase nooit of soms terug te zien in lessen, terwijl 
veel docenten juist aangeven het in ieder geval te doen en dus soms, regelmatig of altijd.  
 

4.2 Fase 2: hardop denkend voordoen 
 
De tweede fase bestaat voornamelijk uit het hardop denkend voordoen van verschillende 

onderdelen van leesvaardigheid. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het voordoen van de 

gedachtegang bij het lezen van de tekst. Wat doet een lezer om een tekst te begrijpen en hoe 



worden verbindingen gelegd tussen tekstgedeeltes. Het voordoen, hardop, wordt ook wel modellen 

genoemd. Ook moeilijkheden oplossen bij verschillende onderdelen wordt voorgedaan. Waar wordt 

tegenaan gelopen en welke denkstappen moeten gezet worden om de moeilijkheden op te lossen en 

tot een antwoord te komen. Als laatste hoort in deze fase ook het voordoen van aantekeningen 

maken in de tekst. Veelal ligt de focus op verbanden en signaalwoorden.  

 

Tabel 2. Fase 2: Tijdens het lezen: hardop denkend voordoen 

Aspect  
Nooit Soms Regelmatig Altijd 

1. Model aanpak bij 
het lezen van een 
tekst 
 

Docent 0 6 3 1 

Leerling 
3 2 0 0 

2. Model hoe 
moeilijkheden op te 
lossen bij complexe 
onderdelen 

Docent 2 3 4 1 

Leerling 2 3 0 0 

3. Model hoe 
aantekeningen te 
maken bij de tekst 

Docent 5 2 2 1 

Leerling 5 0 0 0 

 
Tien docenten laten in tabel 2 zien in welke mate hardop denkend voordoen aanwezig is in de 
leesvaardigheidsles. Daarnaast geven vijf leerlingen uit de begeleiding weer in welke mate zij dit 
aanwezig vinden. Het lezen zelf wordt door alle docenten gedaan. Echter zien drie leerlingen het 
nooit terug en twee soms. In welke mate hardop zoeken naar oplossingen is bij de docenten 
verschillend. Twee doen dat nooit, drie soms, vier regelmatig en een docent doet het altijd. Dit staat 
tegenover twee leerlingen die het nooit zien in de les en drie die het soms zien. Geen van de 
bevraagde leerlingen ziet het regelmatig of altijd in de les. Aantekeningen maken is de laatste 
categorie binnen fase 2. Daar geven vijf docenten het nooit te doen, twee soms, twee regelmatig en 
een docent doet het altijd. Alle vijf de leerlingen geven aan het nooit terug te zien. Wanneer verder 
ingezoomd wordt op de docenten zelf dan blijkt dat de vijf docenten die aantekeningen maken nooit 
hardop voordoen vijf tweedegraads docenten te zijn.  
 
 

4.3 Fase 3: Begeleide (in)oefening  
 
De kern van deze fase is dat de docent de leerlingen vragen stelt, suggesties doet en aanwijzingen 

geeft om leerlingen te laten leren. De docent is daarbij gericht op het geleidelijk overdragen van 

verantwoordelijkheid voor het leren. De relatie tussen de instructie en de verwerking staat hierbij 

centraal. Het is de bedoeling dat in leesvaardigheidslessen leerlingen participeren in leergesprekken 

over bijvoorbeeld het onderwerp. Ook wordt het denkproces aangescherpt door het stellen van 

vragen en het bieden van oplossingen. In deze fase is de ondersteuning van de docent nog cruciaal, 

omdat leerlingen vaak het lesdoel niet al zelfstandig kunnen bereiken.  

 

 

 



Tabel 3. Fase 3: Begeleide (in)oefening 

Aspect  
Nooit Soms Regelmatig Altijd 

1. Lezen met de pen in 
de hand en 
aantekeningen 
maken bij het doel 

Docent 2 7 1 0 

Leerling 
5 0 0 0 

2. Meerdere keren 
lezen en andere 
tekstgerelateerde 
vragen 

Docent 5 4 1 0 

Leerling 1 4 0 0 

3. Tekstgerelateerde 
vragen op 
verschillende 
niveaus 

Docent 1 4 4 1 

Leerling 1 3 1 0 

4. Doelgerichte 
gesprekken  

Docent 3 6 1 0 

Leerling 4 0 1 0 

5. Bewijs opnemen in 
antwoord 

Docent 1 3 3 3 

Leerling  2 2 1 0 

6. ‘Waar blijkt dat 
uit?’-vraag stellen 

Docent 1 2 3 4 

Leerling 2 2 1 0 

7. Betekenisvolle 
praat- en 
schrijfopdrachten 

Docent 2 4 4 0 

Leerling 5 0 0 0 

8. Vragen stellen om 
leren te controleren 

Docent 1 3 3 3 

Leerling 1 4 0 0 

9. Feedback, 
aanwijzingen en 
suggesties om 
denken te sturen 

Docent 1 3 5 1 

Leerling 0 4 1 0 

 

Ook de derde fase is in beeld gebracht, in tabel 3. In deze tabel is af te lezen in welke mate 

gedragingen aanwezig zijn in de lessenleesvaardigheid en in dit specifieke geval de fase van de 

begeleide (in)oefening. Allereerst is te zien dat alle leerlingen zeggen nog nooit met de pen in de 

hand aantekeningen hebben gemaakt. Toch zeggen zeven docenten dat soms te doen en een docent 

doet dat regelmatig. Ook alle leerlingen geven aan nooit betekenisvolle praat- en schrijfopdrachten 

te krijgen. Ook daarbij zit een verschil tussen leerling en docent, want vier docenten doen het soms 

en vier doen het regelmatig. Wanneer vervolgens de docenten verdeeld worden in categorieën naar 

opleidingsniveau is een verschil zichtbaar. Zo geven dan van de tweedegraads docenten twee 

collega’s aan nooit iets te doen met praat- en schrijfopdrachten tegenover geen enkele eerstegraads 

docent niet dat nooit doet. De andere tweedegraads docenten gebruiken deze verwerkingsvorm 

soms. Van de eerstegraads docenten doet een collega het soms en vier docenten doen het 

regelmatig. Geen enkele docent maakt altijd gebruik van deze vorm van inoefening.  

 



Wanneer gekeken wordt naar de mate: altijd, is in tabel 3 te zien dat leerlingen geen enkele 

gedraging van fase 3 altijd terug zien in lessen. Toch geeft een docent aan altijd vragen te stellen op 

verschillende niveaus, geven drie docenten aan leerlingen bewijs op te laten nemen in het antwoord, 

geven vier docenten aan ‘Waar blijkt dat uit?’-vragen te stellen, geven drie docenten aan vragen te 

stellen ter controle en een docent voorziet leerlingen iedere les van feedback, aanwijzingen en 

suggesties om het denken te sturen.  

In de tabel komt naar voren dat bij bepaalde aspecten een overeenkomst is in de mate waarin de 

docent het aangeeft en de mate waarin de leerling een gedraging terugziet in de les. Zo zeggen 

leerlingen meerdere keren een tekst te moeten lezen. Vier leerlingen doen dat soms en een leerling 

doet dat nooit. Vijf docenten geven hierbij aan het nooit te doen in les, vier soms en een regelmatig. 

Wanneer weer bekeken wordt hoe de verdeling is tussen eerste- en tweedegraads docenten dan valt 

op dat eerstegraads docenten dit in mindere mate aanbieden in de lessen dan tweedegraads 

docenten.  

Vragen stellen om leren te controleren is een item in tabel 3 dat gezien wordt als een onderdeel dat 

meerdere keren per lesfase plaatst moet vinden. Eén leerling ziet dit nooit terug in de lessen en vier 

leerlingen soms. Dit staat tegenover een docent die dat nooit doet, drie soms, drie regelmatig en drie 

altijd. Alle tweedegraads docenten zitten vooral in de mate ‘nooit’ en ‘soms’. Op een docent na die 

regelmatig vragen stelt ter controle. Alle eerstegraads docenten zitten in de categorie regelmatig of 

altijd. Zo geven twee docenten aan regelmatig te voldoen aan dit onderdeel en drie docenten doen 

het altijd.  

 

4.4 Fase 4: Zelfstandig verwerken en verlengde instructie 
 
Fase 4 is de fase van het zelfstandig verwerken en van de verlengde instructie. Verlengde instructie 

betekent dat een docent een verdichte extra instructie geeft. De instructie wordt dus herhaald. 

Hierbij wordt nogmaals de aanpak voorgedaan en worden vragen gesteld die het denken van 

leerlingen bevorderd. Bij de verlengde instructie ligt het aan de behoefte van de leerlingen waar de 

accenten liggen. Deze fase volgt echt nadat fase 3 doorlopen is. In deze fase wordt namelijk van de 

leerling verwacht dat ze de inhoud van de les verder gaan verwerken. Dit kan door 

samenwerkingsopdrachten of door vervolgactiviteiten. Het doel van deze fase is dat leerlingen laten 

zien hoe zij de aanpak nu toepassen en welke kennis ze hebben opgedaan over de inhoud van de 

tekst.  

 
Tabel 4. Fase 4: Zelfstandig verwerken en verlengde instructie  

Aspect  
Nooit Soms Regelmatig Altijd 

1. Extra instructie in 
intensieve groep 

Docent 1 6 1 2 

Leerling 2 3 0 0 

2. Samenwerking  
Docent 0 3 7 0 

Leerling 3 2 0 0 

3. Vervolgactiviteiten  
Docent 2 5 2 1 

Leerling 4 1 0 0 



Leerlingen geven aan fase 4, de fase van zelfstandig verwerken en verlengde instructie niet 

regelmatig of altijd terug te zien in de lessen leesvaardigheid. Extra instructie krijgen drie leerlingen 

soms en twee leerlingen nooit. Een docent doet dat nooit, zes docenten doen dat soms, een 

regelmatig en twee altijd. Van deze docenten zijn de tweedegraads docenten het meest verdeeld. 

Van de vijf: een nooit, twee soms, een regelmatig en een altijd. Hier staat bij de eerstegraads 

docenten vier keer soms en een keer altijd aangegeven. De meeste docenten geven dus aan het 

soms te doen en de meeste leerlingen geven aan het soms te zien in de les.  

Als het gaat om samenwerking is een andere beeld te zien vanuit de docent dan vanuit de leerling. Zo 

zien drie leerlingen het nooit en twee het soms tegenover drie docenten soms en zeven docenten 

regelmatig. Van die zevend docenten doen alle eerstegraads docenten het regelmatig.  

Weinig leerlingen zien vervolgactiviteiten terug in de les. Vier leerlingen geven namelijk aan dat nooit 

te doen in de les tegen over een leerling die het soms doet. Twee docenten doen dat nooit, vijf soms, 

twee regelmatig en een altijd. Ook hier zit een verschil tussen de eerste- en tweedegraads docenten. 

Geen enkele tweedegraads docent laat vervolgactiviteiten regelmatig of altijd een onderdeel zijn van 

de lespraktijk.  

 

4.5 Fase 5: Gezamenlijke afsluiting en evaluatie 
 
De laatste fase is de fase waarin de gezamenlijke afsluiting en de evaluatie plaatsvindt. Leerlingen 
leren ook van deze fase wanneer zij doordrongen zijn van de doelen van de les. In deze fase is dan 
ook van belangrijk dat de nabespreking een interactief karakter heeft zodat de leerlingen actief 
betrokken worden. In de gezamenlijke afsluiting controleert de docent het denkproces van de 
leerlingen en geeft hen feedback. Ook bespreekt de docent de vervolgstappen en controleren 
leerlingen hun eigen leren aan de hand van vooraf vastgestelde criteria.  
 

Tabel 5. Fase 5: Gezamenlijke afsluiting en evaluatie  

Aspect  
Nooit Soms Regelmatig Altijd 

1. Reflecteren werkwijze 
en behalen lesdoel 

Docent 2 5 3 0 

Leerling 4 1 0 0 

2. Eigen woorden doel 
van de tekst lezen is 

Docent 2 6 1 1 

Leerling 5 0 0 0 

3. Expliciet vragen naar 
het geleerde door 
gebruikte strategieën  

Docent 1 8 1 0 

Leerling 5 0 0 0 

4. Reflecteren op 
verworven kennis en 
aanpak 

Docent 6 3 0 1 

Leerling 5 0 0 0 

5. Reden verdiepend 
lezen: zelfstandig 
toepassen, 
competentiegevoelens 
toenemen, doelen zelf 
formuleren 

 

Docent 

 

3 

 

5 

 

2 

 

0 

Leerling  1 4 0 0 

 



Verschillende aspecten van de laatste fase komen volgens leerlingen, zichtbaar in tabel 5, nooit voor 

in de lespraktijk. Het gaat dan om in eigen woorden vertellen wat het doel is van de tekst lezen, 

vragen naar de gebruikte strategieën en het reflecteren op de verworven kennis. Ook enkele 

docenten laten deze aspecten nooit aan bod komen. Zo doen twee docenten dat nooit als het gaat 

om het doel, een docent als het gaat om vragen stellen en zes docenten reflecteren nooit op de 

verworven kennis en aanpak. Bij dat laatste aspect geven drie docenten aan dat soms te doen en een 

doet het altijd.   

Daarnaast wordt in deze tabel duidelijk dat de leerlingen vooral de aspecten nooit of soms terugzien, 

maar in ieder geval geen enkele keer wordt door hen aangegeven dat het regelmatig of altijd 

voorkomt. Van de tien docenten geven acht docenten aan soms aandacht te besteden aan het 

expliciet vragen naar wat leerlingen hebben geleerd van de gebruikte strategieën om de tekst te 

kunnen begrijpen. Slechts een docent doet dat nooit en een docent doet dat regelmatig. 

In de afsluitende fase wordt door een docent altijd aandacht besteed reflectie. Hierbij gaat het dan 

om twee vormen namelijk het reflecteren op verworven kennis en aanpak en het vragen aan 

leerlingen in hun eigen woorden aan te geven wat het doel van het lezen van de tekst is.  

 

4.6 De ideale les leesvaardigheid  
 
De ideale les leesvaardigheid voldoet volgens 

Van de Mortel en Ballering (2014) aan vijf 

verschillende lesfases. Deze verschillende 

fases zijn onderzocht. Met een 

zelfevaluatieformulier kijken docenten naar 

hun eigen lespraktijk. Vijf leerlingen keken 

naar de lespraktijk door hun ogen en in welke 

mate die fases aanwezig zijn. Er is echter ook 

gekeken naar de ideale les volgens de leerling 

zelf. Wat wil een leerling graag zien wanneer 

hij les krijgt op het gebied van 

leesvaardigheid?  

 

4.6.1 De ideale les binnen de vijf fases 

 
Vijf leerlingen hebben in kaart gebracht wat zij belangrijk vinden voor een les leesvaardigheid. Dit is 

in eigen woorden opgeschreven, maar wel te verdelen in de verschillende fases van een goede les 

leesvaardigheid. Zo schrijven alle leerlingen verschillende aspecten op uit fase 1. Twee leerlingen 

vinden het bespreken van het onderwerp van de tekst van belang, twee vinden een lesoverzicht van 

belang. Deze leerlingen verwoorden dat als: ‘Over wat je de les gaat doen’ en ‘planning maken van 

wat er wordt behandeld’. In diezelfde fase wordt door een leerling ook verschillende teksten 

genoemd als aangenaam en ‘goed uitleggen wat je leerlingen wil leren’.  Ook fase twee zit verwerkt 

in de ideale les van de leerling. Zo zegt een leerling letterlijk: ‘hardop denken’. Vier leerlingen van de 

vijf noemen dit onderdeel. Fase 3 wordt door leerling genoemd. Eén leerling noemt uit fase 4 het 

werken in groepjes voor extra begeleiding. Deze leerling heeft ook uitgetekend hoe dat er in de 

praktijk uit zou moeten zien. Leerling 3, zie figuur 1, tekent daarbij twee groepjes, bedoelt voor 

begeleiding en verder rijen van twee. Ook fase 5 wordt door één leerling genoemd. Het gaat hierbij 

om ‘herhalen wat we die les gedaan hebben’.  

Figuur 1. De ideale les leesvaardigheid – leerling 3 



4.6.2 Wat moet wel en niet in een ideale les leesvaardigheid?  

 
De opmerkingen van leerlingen zijn niet allemaal te kaderen binnen deze verschillende fases. Toch 

geven zij een beeld van wat ze wel en niet terug willen zien in hun ideale les leesvaardigheid. Alle 

leerlingen zeggen daarbij iets over zelfstandig kunnen werken.. De een vindt het dan prettig dat er 

zachtjes gepraat mag worden en de ander geeft aan dat oortjes eventueel zouden moeten kunnen. 

Daarnaast zeggen leerlingen dan ook iets over die opstelling waarin zelfstandig gewerkt moet 

worden. Zo geeft leerling 1, zie bijlage, aan dat een opstelling in tweetallen met een zwakke en een 

goede lezer goed zou zijn om elkaar te helpen. Weer een ander tekent groepjes voor extra 

begeleiding. 

Verder wordt vaak gezegd de uitleg of de bespreking niet te langdradig moet zijn, omdat een deel 

van deze leerlingen dan afhaakt en ook geven verschillende leerlingen aan dat het prettig zou zijn 

wanneer de tekst de dag waarop het is gemaakt ook besproken wordt.  

 

5 Conclusies 
 
Vanuit een duidelijk praktijkprobleem, waarin naar voren is gekomen dat verschillende docenten 
moeite hebben met een invulling van de begeleidingslessen, is een hoofdvraag gevloeid. Iedere 
docent geeft begeleidingslessen en iedereen doet ieder jaar weer iets (anders). Ook heeft het 
Theresialyceum sinds het schooljaar 2018-2019 te maken met een verandering in beleid. Vanuit dit 
probleem en vanuit de kans om van koers te veranderen wordt de volgende hoofdvraag gesteld:  Hoe 
kunnen docenten leerlinggericht het verbetertraject en daarmee de begeleidingslessen Nederlands 
gericht op leesvaardigheid in klas 2 en in de volledige onderbouw vormgegeven?  
 

5.1 Leesvaardigheid 
 
Leesvaardigheid is een van de complexe vaardigheden. Het belang van het intrainen van deze 
vaardigheid en het belang voor de verdere ontwikkeling van leerlingen is beschreven door Vernooy 
en Eskes (2017), de Inspectie van het Onderwijs (2018) en De staat van het Onderwijs (2018). Zo is 
het onder andere belangrijk voor de ontwikkeling van de eenentwintigste-eeuwse vaardigheden. 
Daarnaast is duidelijk naar voren gekomen waar een goede leesvaardigheidsles aan moet voldoen. 
Dit is eerder onderzocht en uitgewerkt door Van de Mortel en Ballering (2014). Zij beschreven de vijf 
verschillende fases. Het beeld van docenten van hun eigen lessen en het beeld van leerlingen van 
deze lessen is in kaart gebracht met het formulier dat door Van de Mortel en Ballering (2014) is 
ontwikkeld.  
 

5.2 Mogelijkheden voor verbetering  
 
Docenten hebben in dit onderzoek gekeken naar hun eigen lespraktijk. Leerlingen hebben ook 
gekeken naar de lespraktijk. Deze twee bevindingen zijn met elkaar vergeleken. Hieruit komt naar 
voren hoe het beeld is van de lessen van docenten zelf en hoe het beeld is van leerlingen over de 
lessen leesvaardigheid. In deze vergelijking kwam allereerst naar voren dat docenten op 
verschillende vlakken aan hebben gegeven bepaalde aspecten in de les toe te passen, maar 
leerlingen geven aan dat nooit terug te zien. Hier zit een discrepantie. Leerlingen kunnen de stof 
gemist hebben of zich niet bewust zijn van deze onderdelen, maar als ook achteraf geen 
bewustwording plaatsvindt, kunnen docenten hier nog een verschil maken. Het gaat daarbij ook nog 
om het verschil tussen eerste- en tweedegraads docenten.  



In het onderzoek komt duidelijk naar voren dat meer aandacht besteed moet worden of meer kennis 
vergaard moet worden als het gaat om het hardop denkend voordoen. Leerlingen geven zelf in hun 
mindmaps aan dit als prettig te ervaren. Daarnaast is ook meer aandacht nodig voor de fase waarin 
verlengde instructie gegeven wordt. Ook hier heeft een leerling een duidelijk idee over de 
vormgeving. Groepjes voor leerlingen die het nodig hebben. Anderen kunnen dan zelfstandig verder. 
Ook die zelfstandigheid hadden verschillende leerlingen hoog in het vaandel staan. De laatste fase 
behoeft ook nog enige aandacht. In de fase waarin een gezamenlijke afsluiting en evaluatie centraal 
staat is een groot verschil tussen de ervaring van de docenten en de ervaring van de leerlingen. Dit 
werd al eerder genoemd door De Inspectie van het Onderwijs (2018). Die zei: ‘Er zou meer nadruk 
kunnen liggen op formatief evalueren met het oog op het geven van feedback en feedforward aan 
leerlingen, én als leermoment voor leraren.’ In de kern gaat het er volgens hen om dat de school 
informatie verzamelt over de kennis en de vaardigheden van alle leerlingen en die informatie benut 
om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele 
leerlingen. Deze verschillende fases die ook vergelijken kunnen worden met de verschillende 
strategieën zijn ook volgens Van Veckman, Desoete en Van Keer (2015) belangrijk. Een 
standaardpakket met oefeningen afwerken heeft voor de begeleiding geen zin.  Zij zeggen: 
‘Effectieve remediëring start met het werken op de juiste leesstrategieën met behulp van het juiste 
materiaal. De instructies en feedback die tijdens de begeleiding of remediëring gegeven worden zijn 
daarbij minstens even belangrijk.’ 
 
De aandacht voor groepen en individuen die De Inspectie van het Onderwijs (2018) noemt wordt ook 
door leerlingen onderschreven in de mindmaps waarin zij aangegeven graag zelfstandig of in 
groepjes te werken met de daarbij behorende aandacht, zie bijlage 2. Daarop voortbouwend blijkt 
ook uit het zelfevaluatieformulier dat docenten hier aandacht aan besteden, maar niet regelmatig of 
altijd en dat leerlingen het juist nooit of soms terugzien. Deze discrepantie maakt duidelijk dat als het 
gaat om samenwerken, groepjes en individuele begeleiding winst te behalen valt.  
 
Concluderend: er moet meer aandacht besteed worden aan de verschillende fases voor het 
leesvaardigheidsonderwijs. Docenten hadden handvatten nodig. Dat is concreet gemaakt door Van 
de Mortel en Ballering (2014). Leerlingen geven daarbij aan wat zij dan belangrijk vinden voor een 
goede les. Concreet betekent dit dat docenten meer aandacht moeten besteden aan het geven van 
een lesoverzicht, het concretiseren van lesdoelen, hardop denkend voordoen, verlengde instructie en 
voor leerlingen dan het liefst in kleine groepjes en de gezamenlijke afsluiting met evaluatie. Ook is 
gebleken dat tweedegraads docenten vaker nooit of soms hebben ingevuld dan eerstegraads 
docenten. De leerlingen uit de begeleidingsles hebben hoofdzakelijk les van tweedegraads docenten 
Nederlands.  
 

6 Discussie  
 

Zoals bij ieder onderzoek heeft ook dit onderzoek punten ter verbeteringen en zijn er overwegingen 

voor een volgend onderzoek of voor een vervolgtraject.  

 

6.1 Terugblik 
 
Het onderzoek startte in het begin van het schooljaar met een duidelijk probleem. Wat ik met het 

onderzoek wilde bereiken was echter lastiger in kaart te brengen. Het onderzoeksdoel ging eigenlijk 

steeds andere kanten op. In het begin was het doel veel te groot en ambitieus. Toch voelt het nu 

achteraf alsof ik niet voldoende heb kunnen doen. Ik denk dat het doel bereikt is doordat bij 



docenten enige vorm van bewustwording gecreëerd is. Echter weet ik uit de praktijk dat docenten 

pas iets gaan veranderen in de lespraktijk wanneer het ook daadwerkelijk een format of materiaal 

aanwezig is. Dat heb ik in dit onderzoek niet kunnen maken. De hoofdvraag is daarbij bewust klein 

gehouden, omdat de begeleidingslessen afgelopen jaar verdeeld waren. De begeleiding in klas 2 gaf 

ik zelf en de begeleiding in klas 3 was verdeeld over vier verschillende docenten, waardoor die 

lespraktijk moeilijk in kaart te brengen is. Ik ben echter nog steeds van mening dat we met de 

verschillende fases voor het aanbieden van leesvaardigheid toegepast kunnen worden van klas 1 tot 

en met klas 6.  

 
Dit jaar bestonden de begeleidingsgroepen uit vijf of zes leerlingen. Dat is een kleine groep voor het 
doen van een onderzoek. Dit heeft consequenties voor de betrouwbaarheid van mijn onderzoek. De 
groep leerlingen die ik heb kunnen bevragen voor de begeleiding specifiek voor leesvaardigheid 
bestond immers maar uit vijf leerlingen. Wanneer de groep groter was geweest had ik wellicht 
duidelijkere conclusies kunnen trekken over de verschillende fases die wel of niet door docenten 
aangeboden wordt. Daarnaast is de docentengroep bestaande uit tien docenten zelf ondervraagd. Zij 
vulden een zelfevaluatieformulier in. Een formulier dat bij ieder onderzoek gemaakt en gebruikt is 
door Van de Mortel en Ballering (2014).  
 
De docenten hebben dus een zelfevaluatieformulier ingevuld. Wanneer ik wederom dit onderzoek 

zou doen of verder zou gaan met dit onderzoek heeft het een meerwaarde om ook zelf observaties 

te doen bij leesvaardigheidslessen. Vanuit daar kan ook objectief gekeken worden welke aspecten 

wel en niet aanwezig zijn in een les. Nu is het onderzoek gebaseerd op wat docenten over hun eigen 

lessen aan hebben gegeven. Natuurlijk zijn die gegevens ook bruikbaar, maar meer objectiviteit en 

betrouwbaarheid had gecreëerd kunnen worden door deze observaties.  

 

6.2 Voorruitblik  
 
Een van de doelen die bereikt moet worden in de toekomst is het verbeteren van de 
eindexamenresultaten. Het eindexamen bestaat uit leesvaardigheid. Het is echter mijn angst om 
leerlingen alleen maar voor te bereiden op dat moment of steeds alleen maar voor te bereiden op de 
toetsen die gaan komen of op een herkansing die gemaakt moet worden. Het idee van teaching tot 
the test moet in de toekomst voorkomen worden door bijvoorbeeld te werken met verschillende 
verwerkingsopdrachten waarbij spreek- en schrijfopdrachten gebruikt kunnen worden. Al eerder is 
aangegeven dat een standaardpakket met vragen geen zin heeft voor de begeleiding van leerlingen 
(Van Veckman, Desoete en Van Keer, 2015). 
 
Waar in dit onderzoek geen aandacht aan besteed is, zijn alle facetten rondom begeleiding die te 

maken hebben met organisatie. Zo missen docenten de administratie rondom begeleidingslessen. Dit 

is echter simpel op te lossen door het beleid te maken dat iedere docent die begeleiding geeft in 

Magister noteert dat een leerling begeleiding heeft gehad, waar dat voor was en hoe die leerling in 

de les bezig is geweest. Mocht de leerling met een officieel briefje weer uit de begeleiding zijn 

gegaan dan moet dit ook genoteerd worden. Deze simpele oplossing kan gewoon besproken worden 

met de directie.  

 
Dankzij de hulp van leerlingen bij dit onderzoek is weer duidelijk geworden dat zij eigenlijk heel goed 
weten hoe het onderwijs er voor hen uit zou moeten zien. Op de manier waar zij het meeste aan 
zouden hebben. Leerlingen hebben dit weergegeven in de mindmaps. Het is denk ik voor de 
onderdelen waar we een vernieuwing willen doorvoeren goed dat ook de leerlingen bevraagd 



worden en dat hun visie meegenomen wordt in de manier waarop stof aangeboden wordt. Mijn 
collega’s zou ik dan als advies willen geven om steeds in gesprek te blijven met leerlingen en iedere 
keer wanneer je bezig bent met vakonderdelen met leerlingen te evalueren en peilen of zij ook de 
manier van werken kunnen volgen en of het voor hen daadwerkelijk werkt. Dit kan per onderdeel of 
bijvoorbeeld per periode. Mijn hartenkreet: laat de leerling centraal staan in de lessen.  
 
Ook als het gaat om de mening en inzichten van collega’s is een verbetering mogelijk. Er zit vaak een 
hoop kennis in een vakgroep. Waarom wordt daar zo weinig gebruik van gemaakt? Waarom wordt 
de kennis zo weinig gedeeld? Er zou een cultuuromslag plaats moeten vinden in de sectie waarbij 
iedereen materiaal deelt met elkaar en collega’s met elkaar in gesprek gaan over didactiek. Dit 
gebeurt in bovenbouwvergaderingen en -overlegmomenten geregeld. In de onderbouw gebeurt dit 
naar mijn mening te weinig. Toch wordt daar de basis gelegd. Kortom er moet meer kennis gedeeld 
worden. Misschien dat gezamenlijk gebruik van de One Drive hier al bij zou kunnen helpen. Volgend 
jaar als sectievoorzitter kan ik hier wellicht stappen in zetten.  
 
De grote vraag die rest is natuurlijk: Hoe nu verder? Graag zou ik met de sectie willen werken aan 
een globale lesopzet voor lessen leesvaardigheid. Vanuit het zelfobservatieformulier kunnen lessen 
vormgegeven worden. Wanneer dit in het begin van het jaar voorgedaan wordt of in een groepje 
gemaakt dan kunnen docenten werken aan verschillende fases. Toen ik het formulier terugkreeg, 
kreeg ik ook de opmerking van een collega dat hij graag wilde leren, want allerlei onderdelen waren 
nieuw. Dit heeft alles te maken met kennis uitwisselen, maar ook met het omzetten naar conrete 
lessen. Steeds weer komt de autonomie van de docent om de hoek wanneer het gaat om het 
vormgeven van lessen. Het formulier zorgt er echter voor dat iedereen eigen kan blijven, maar dat 
een bepaalde basis verwacht mag worden bij iedereen en door iedereen. Wanneer het formulier 
meer gaat gelden als een soort lesvoorbereidingsformulier dan zullen collega’s ook gerichter bezig 
zijn met het voorbereiden en uitvoeren van deze les. Het delen van leerlingen zorgt aan de kant van 
de leerlingen ook weer voor een verantwoordelijkheid. Zij weten dan ook wat er in lessen 
leesvaardigheid van hen verwacht wordt. Ik denk dat dit plan kan slagen wanneer een opzet wordt 
gemaakt en uitgelegd. Ik vind het jammer dat ik nu nog niet in de gelegenheid ben geweest om dat 
ook al te doen, zodat we meteen in het volgende schooljaar kunnen starten op die manier. In het 
sectiegesprek aan het einde van het jaar wordt dit wel een punt om de agenda en lukt het mij 
wellicht om zoiets te maken voordat het schooljaar begint. Dan kunnen we als nog in het begin van 
het jaar starten vanuit eenzelfde format.  
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8 Bijlagen 
 

Bijlage 1: Zelfobservatieschema 
 
Fase 1 

Oriëntatie op taak/ tekst en leesdoel     

Gedrag Nooit Soms Regel-
matig 

Altijd  

2. Ik vertel de leerlingen wat ze na deze les kennen en kunnen en 
geef daarmee het lesdoel aan. 

    

3. Ik concretiseer het doel van de les: ik geef aan wat ik verwacht van 
de leerlingen ( wat ze gaan doen, hoe ze dit kunnen doen) en 
maak duidelijk wat het resultaat van de les is.  

    

4. Ik geef een lesoverzicht. 
 

    

5. Ik maak gebruik van diverse teksten die verschillen qua genre en 
niveau. 

    

6. Ik introduceer de tekst/teksten bij de leerlingen (titel en 
onderwerp) 

    

7. Ik geef aan hoe het lezen van de tekst bijdraagt aan het behalen 
van een lesdoel. 

    

8. Ik geef aan welke eerder geleerde vaardigheden de leerlingen 
hierbij kunnen gebruiken (indien van toepassing) en bevraag ze op 
de toepassing hiervan. 

    

9. Ik geef aan welke eerder opgedane kennis of (lees)ervaringen de 
leerlingen hierbij kunnen gebruiken en bevraag hen op de 
toepassing hiervan. 

    

10. Ik beperk ‘frontloading’ zoveel mogelijk en stimuleer daarmee 
herhaald lezen.  

    

 
Fase 2 

Tijdens het lezen: hardop denkend voordoen     

Gedrag Nooit Soms Regel-
matig 

Altijd  

1. Ik model dat wat moeilijk/complex is voor leerlingen: 
a. Hoe ik aan de slag ga met de tekst (met andere woorden: ik 

lees een complex deel van de tekst hardop voor en laat hardop 
denkend horen wat ik doe om de tekst te begrijpen en hoe ik 
verbindingen leg tussen tekstgedeeltes). 

b. Hoe ik moeilijkheden oplos bij die onderdelen van de tekst die 
complex zijn. 

c. Hoe ik aantekeningen maak bij de tekst.  

    

 
Fase 3 

Begeleide (in)oefening      

Gedrag Nooit Soms Regel-
matig 

Altijd  

1. Ik vraag de leerlingen te lezen ‘met de pen in de hand’ en al lezend 
individueel of samen met een andere leerling aantekeningen te 
maken die passen bij het doel van deze les. 

    



2. Ik laat leerlingen complexe tekstgedeeltes meerdere keren lezen 
met per leesronde andere tekstgerelateerde vragen.  

    

3. Ik stel tekstgerelateerde vragen op verschillende niveaus om 
herhaald lezen te stimuleren. 

    

4. Ik laat leerlingen doelgerichte gesprekken voeren aan de hand van 
de tekst en tekstgerelateerde vragen. 

    

5. Ik vraag leerlingen om bewijs uit de tekst op te nemen in hun 
antwoorden/reacties. 

    

6. Ik stel de ‘Waar blijkt dat uit?-vraag wanneer leerlingen geen 
bewijs uit de tekst in hun antwoorden/reacties opnemen. 

    

7. Ik geef betekenisvolle praat- en schrijfopdrachten en verwerkende 
activiteiten die lesdoel- en tekstgerelateerd zijn. 

    

8. Ik stel vragen om het leren van de leerlingen te controleren 
(meerdere keren per lesfase) 

    

9. Ik voorzie leerlingen van: 
a. Feedback, feedup en feedforward. 
b. Aanwijzingen en 
c. Suggesties om het denken van leerlingen de goede kant op te 

sturen.  

    

 
Fase 4 

Zelfstandig verwerken en verlengde instructie     

Gedrag Nooit Soms Regel-
matig 

Altijd  

1. Ik geef extra instructie in een intensieve groep op basis van 
instructiebehoefte van leerlingen in die groep. 

    

2. Ik zorg ervoor dat samenwerking tussen leerlingen voldoet aan de 
principes van effectief samenwerken.  

    

3. Ik laat leerlingen vervolgactiviteiten uitvoeren die lesdoel- en 
tekstgerelateerd zijn.  

    

 
Fase 5 

Gezamenlijke afsluiting en evaluatie      

Gedrag Nooit Soms Regel-
matig 

Altijd  

9 Ik laat leerlingen aan het eind van de les reflecteren op de 
werkwijze en of zij daarmee het lesdoel hebben behaald. 

    

10 Ik vraag leerlingen in hun eigen woorden aan te geven wat het 
doel van het lezen van deze tekst is. 

    

11 Ik vraag leerlingen expliciet wat ze geleerd hebben van de 
gebruikte strategieën bij het begrijpen van de tekst.  

    

12 Ik activeer de leerlingen te reflecteren op verworven kennis en 
hun aanpak door ze aan elkaar te laten vertellen wat ze geleerd 
hebben. 

    

13 Indien van toepassing:  
Ik laat leerlingen zelfstandig verdiepend lezen om: 
a. Zelfstandig toe te passen dat wat ze geleerd hebben tijdens 

eerdere situaties. 
b. De competentiegevoelens van leerlingen te laten toenemen. 
c. De leerlingen te leren doelen voor zichzelf te formuleren. 

    

 



Bijlage 2: De ideale les leesvaardigheid door de ogen van de leerlingen 
 
Leerling 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerling 2 



Leerling 3 

 

 



Leerling 4 

 

Leerling 5 

 


