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Voorwoord
Op het Norbertuscollege in Roosendaal, een school voor havo, vwo en vwoplus, is in schooljaar
2015-2016 onderzoek gedaan naar strategisch lezen binnen de bètavakken.
Om dit onderzoek naar leesvaardigheid een belangrijkere plaats te geven binnen het huidige
bètaonderwijs is er gebruik gemaakt van een professionele leergemeenschap. Deze groep bestaande uit
verschillende docenten van het Norbertuscollege heeft gefungeerd als klankbord, inspiratiebron,
kennisbank en pilotgroep.
Allereerst wil ik de docenten uit de PLG, André van der Pol en Bart Nooijens bijzonder bedanken voor hun
enthousiasme en tomeloze inzet voor het onderzoek. Zij hebben mijn onderzoeksproces nauwlettend
gevolgd en hebben het instrument uitgeprobeerd in de lespraktijk. Ze hebben daarnaast uitgebreid de tijd
genomen om kritisch te kijken naar de resultaten. André en Bart hebben vervolgens meteen draagvlak
voor het onderzoek gecreëerd bij hun eigen faculteit. Ook hebben ze de tijd genomen om de directie op
de hoogte te brengen van hun positieve ervaringen met het ontwikkelde stappenplan leesstrategieën en
de bijbehorende didactiek.
Daarnaast spreek ik ook dank uit aan Anneke de Bakker, Peter Bierstekers en Ad Boelhouwers voor hun
deelname aan de bijeenkomsten van de PLG, het observeren van good and bad practises en het invullen
van de vragenlijst. Mede dankzij hun input over de lespraktijk kon dit praktijkonderzoek van de grond
komen.
Ook wil ik Wim Derks, mijn leidinggevende en directielid van het Norbertuscollege, bedanken. Hij heeft
het onderzoek vanaf de zijlijn gevolgd en wist mij met kritische vragen in de juiste richting te sturen. Zijn
jarenlange ervaring op het Norbertuscollege en zijn visie op ons onderwijs hebben bijgedragen aan een
bruikbaar eindresultaat.
Tot slot verdienen ook Rian Aarts en Kitty Leuverink
van de AOS West-Brabant een compliment. Dankzij de
gestructureerde feedback op mijn geschreven werk, de
reflectiemomenten tijdens de intervisie en de
i n s p i r e r e n d e b i j e e n ko m s t e n i s d i t o n d e r zo e k
vruchtbaar gebleken voor de dagelijkse lespraktijk.
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Samenvatting
Voor wie Phytagoras een open boek is, kan het lezen van een vraagstuk een onoplosbare puzzel zijn. In
een onderzoek naar leesvaardigheid bij de bètavakken op het Norbertuscollege is bekeken of de
leesstrategieën, zoals deze worden aangeleerd bij de talen, gebruikt kunnen worden in de lessen om het
tekstbegrip van leerlingen te vergroten.

Naast het onderzoek is er een bijbehorende professionele

leergemeenschap opgestart om het onderzoek een vaste plaats binnen de organisatie te geven. De
hoofdvraag: ‘Hoe kan strategisch lezen worden ingezet om de leesvaardigheid bij de bètavakken te
vergroten?’ is positief beantwoord en de deelnemers van de PLG hebben geconstateerd dat
leesvaardigheid een belangrijk(er) onderdeel van hun onderwijs moet worden om de cognitieve
vaardigheden van de leerlingen en hun prestaties te vergroten.
In het onderzoek is duidelijk geworden dat de bètavakken afhankelijk zijn van contextrijke vragen en dat
hier leesonderwijs voor nodig is. Diverse wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat het inzetten van
een leesstrategie een uiterst effectieve manier kan zijn om zowel bij de talen als bij de bètavakken de
leesvaardigheid te vergroten. Vanuit het Platform Taalgericht Vakonderwijs wordt zelfs genoemd dat
leesstrategieën een centrale plaats zouden moeten hebben binnen de leesaanpak van de school.
Uit het onderzoek is een instrument voortgekomen waarbij de geleerde leesstrategieën bij het vak
Nederlands getransformeerd zijn naar de bètavakken. Om de cognitieve doelstellingen voor de
bètadocent te kunnen verhelderen, is er een koppeling gemaakt met de Taxonomie van Bloom. Ook is er
onderzocht hoe men deze leesstrategieën het beste kan aanleren. Dit is de hardop-denkmethode, ofwel
modelling genoemd. Hierbij laat de docent zijn denk- en leesstappen zien door ze hardop voor te doen.
Deze didactiek zorgt voor bewustwording bij de leerlingen zodat zij later de leesstrategieën zelfstandig
kunnen inzetten.
De docenten uit de PLG hebben dit schooljaar gefungeerd als klankbord, inspiratiebron, kennisbank en
pilotgroep. Allereerst hebben zij kennisgenomen van de theoretische (en taalkundige) achtergrond van de
didactiek en het effect van leesstrategieën. Ze hebben het ontworpen instrument met de bijbehorende
didactiek uitgeprobeerd binnen hun eigen lessen. Hierdoor hebben zij geconstateerd dat het werken met
leesstrategieën aansluit bij hun vaklessen. Daarnaast hebben ze ontdekt dat de leesaanpak van de
leerlingen op deze manier positief verbetert. Leerlingen maken gebruik van hun kladblaadjes, schrijven/
arceren op toetsen en maken op deze manier hun denk- en leesstappen zichtbaar. Bij een aantal
leerlingen was in deze korte tijd ook al een positief leerresultaat te ontdekken. Tot slot hebben de
docenten gemerkt dat hun eigen vakinhoud en expertise van belang is bij het aanleren van de
leesaanpak. Door het werken met de hardop-denkmethode kunnen zij ook meer aandacht geven aan de
denkprocessen die noodzakelijk zijn voor hun vak.
Een nader onderzoek zou kunnen uitwijzen of leerlingen ook daadwerkelijk beter gaan scoren op de
bètavakken door te werken aan de leesvaardigheid op deze specifieke manier. De docenten uit de PLG
hebben immers al positieve ontwikkelingen geconstateerd. Zij hebben gezien dat er bij de leerlingen een
bewustwording is ontstaan en zouden daarom graag willen dat leesvaardigheid een deel van hun
onderwijs wordt. De PLG-deelnemers van de sectie BiNaS hopen zelfs dat dit aankomend schooljaar al
geïmplementeerd kan worden binnen hun faculteit. Langzaamaan zal dit dan hopelijk uitgerold kunnen
worden naar een algemene leesaanpak van het Norbertuscollege.
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1. Inleiding
‘Drie mensen lunchen in een bar. De rekening is 25 euro. Ze betalen elk een tientje. Van de vijf euro
wisselgeld krijgen ze alle drie een losse euro terug en de ober krijgt twee euro fooi.’
De meeste leerlingen denken als volgt: ‘Ze hebben dus elk negen euro betaald, plus die twee euro fooi, is
29 euro.Maar waar is die ene euro gebleven?’
Deze fout is niet te wijten aan een gebrek aan vakkennis, maar aan de matige leesvaardigheid van de
leerlingen.
Eind vorig schooljaar heeft het Norbertuscollege uit Roosendaal de opdracht gegeven om meer aandacht
te schenken aan taalvaardigheid bij bèta (wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie), omdat de
taligheid van de leerlingen afneemt. Deze school voor havo en vwo bestaat uit ongeveer 1300 leerlingen.
Deze leerlingen hebben allemaal een havo- of vwo-advies gehad om het Norbertuscollege terecht te
komen en de meesten leerlingen komen binnen met hoge score op taalvaardigheid in vergelijking met
andere Nederlandse scholieren met een vergelijkbaar advies.
Bij de jaarlijkse Cito VAS, die wordt afgenomen in de onderbouw, is echter een stagnering zichtbaar
tussen niveau 2F en 3F. Ook bij de digitale leestest Diataal (Diatoetsen o.l.v. Hacquebord, 2011), die
wordt afgenomen in klas 1 en 3 is deze stagnering zichtbaar en behalen steeds meer leerlingen een Cscore. Dit heeft niet alleen zijn weerslag op de talige onderdelen binnen het onderwijs, maar ook op de
andere vakken op het Norbertuscollege.
De normen voor taalvaardigheid zijn in 2009 vastgesteld door de Commissie Meijerink. Zij stelden in
opdracht van de overheid vier taalniveaus op, die staan voor vier momenten in de schoolloopbaan van de
leerling.

Voor elk moment is er aangegeven aan welk niveau de leerling zou moeten voldoen. Deze

niveaus noemt men de fundamentele niveaus (F). Niveau 2F is hierbij een algemeen maatschappelijk
functioneel niveau waaraan iedere burger zou moeten kunnen voldoen.
Er zijn ook streefniveaus geformuleerd voor leerlingen die meer aankunnen (S). De niveaus voor taal
bestaan uit de beheersing van vier vaardigheden; mondelinge taalvaardigheid; leesvaardigheid (het lezen
van o.a. zakelijke en literaire teksten); schrijfvaardigheid; en taalverzorging.

Figuur 1: Tabel met niveau per opleiding
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Bij binnenkomst op het Norbertuscollege beheersen de brugklassers niveau 1F of zelfs al 2F. Dit niveau
van taalvaardigheid is gemeten op de basisschool (via het leerlingvolgsysteem) en in oktober van het
brugklasjaar wordt er op het Norbertuscollege een 0-meting afgenomen met gebruik van Cito VAS en
Diataal. Deze twee testen worden in de loop van de eerste helft van de schoolcarrière (klas 1, 2 en 3)
herhaald.

Helaas is zichtbaar geworden dat de ontwikkeling van de taalvaardigheid van de leerlingen

stagneert in de middenbouw. Hierdoor worden de eindniveaus (3F op havo en 4F op vwo) worden steeds
moeilijker behaald.

1.1 Probleemstelling
De docenten van de bètavakken op het Norbertuscollege ervaren daarnaast dat de centrale examens
steeds taliger worden en zien hierin ook een mogelijke oorzaak van dalen van het presteren van sommige
leerlingen. Deze verandering is ook bij het CITO terug te zien. Sinds 2013 worden de examenopgaven bij
alle bètavakken in een taalrijke context aangeboden op respectievelijk niveau 3F en 4F (Meijerink, 2009).
Omdat er niet eerder geoefend en getoetst op niveau 3F/4F en dit eindniveau ook niet altijd behaald
wordt,

worden de taalproblemen vooral zichtbaar wordt in de bovenbouw. De leerlingen begrijpen de

vragen niet altijd

en kunnen volgens de docenten niet goed genoeg meer lezen om tot een goed

eindresultaat te komen. De tijd waarin bèta’s zich niet bezig hoefden te houden met talige vaardigheden
is dus helaas voorbij. Door de veranderingen in ons onderwijs wordt alsmaar duidelijker dat taal en leren
niet los van elkaar zijn te zien.
De Russische psycholoog Vygotsky (1896) legde de basis voor de koppeling tussen leren en taal. Hij vond
dat door taal structuur wordt aangebracht in ons denken. Daarom onderscheidt hij twee functies van taal:
- de sociale functie: taal om te communiceren en om samen te leren. Ook communicatie over
denkprocessen gebeurt via taal;
- de individuele functie: taal als middel voor ons denken.
Aandacht voor taal is dus nodig in alle facetten en vakgebieden van ons hedendaagse onderwijs. Het
Platform Taalgericht Vakonderwijs (2004) maakt zich hier hard voor en beschrijft dit de invloed van taal
op het onderwijs als volgt:

‘Taalgericht vakonderwijs staat voor een didactiek die gebruik maakt van het feit dat taal een belangrijke
rol speelt bij het leren, wat er ook geleerd wordt.
Uitgangspunt van Taalgericht vakonderwijs is dat taal, leren en denken onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden. Taalgericht vakonderwijs zoekt naar mogelijkheden om leren en taal aandacht te geven in de
vaklessen. De vakinhoud staat voorop, en daarover praat en schrijf je met elkaar in vaktaal. Aandacht
voor taal betekent dan dubbele winst. De leerling begrijpt het vak beter en werkt bovendien aan zijn of
haar taalvaardigheid.’

(bron: taalgerichtvakonderwijs.nl)

1.1.2. Vooronderzoek probleemstelling
Er was een klein vooronderzoek nodig om het taalprobleem van de bètasecties duidelijker in kaart te
brengen (zie bijlage 1). Daarom zijn twintig bètadocenten bevraagd over welke talige problemen zij in de
dagelijkse lespraktijk tegenkomen. Hun antwoorden kunnen onderverdeeld worden in vier verschillende
deelvaardigheden: lezen, formuleren, strategisch denken en woordenschat. Iets meer dan de helft van de
collega’s beschrijft dat de deelvaardigheid lezen de leerlingen vaak de das om doet. Dit resulteerde in een
M.J.H. Schrauwen
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verfijning van het praktijkprobleem die vooral wijst naar de vaardigheid lezen. ‘Leerlingen willen zo snel
mogelijk lezen,’ ‘Leerlingen kunnen gegevens niet filteren en weten niet waar ze moeten lezen,’ ‘Weten
leerlingen überhaupt wel welke strategie ze kunnen toepassen bij welke tekstsoort?’, aldus de
bètadocenten. Daarnaast noemden de collega’s dat de geringe woordenschat er ook voor zorgt dat de
leerlingen niet goed kunnen presteren: ‘Leerlingen hebben nauwelijks kennis van uitdrukkingen en
gezegdes.’ ‘Ze weten niet hoe ze de wiskundetaal kunnen vertalen naar gewoon Nederlands.’ ‘Zelfs de
meest voorkomende woorden (en betekenissen) weten leerlingen niet meer te beschrijven.’
In het

schooljaar 2014-2015

heb ik, Margot Schrauwen, reeds onderzoek gedaan naar het effect van

leesstrategieën op de leesvaardigheid van bovenbouwleerlingen (Schrauwen, 2015). De resultaten van dit
onderzoek waren positief. Door middel van het aanleren van leesstrategieën presteerde meer dan de helft
van de klas beter op het gebied leesvaardigheid. De leerlingen kregen meer inzicht in hun eigen
leesniveau en wisten welke handelingen/stappen zij moesten doorlopen om tot volledig tekstbegrip te
kunnen komen. Tijdens dit onderzoek werd er een speciale didactiek toegepast om tot zelfstandig
inzetten van leesstrategieën te komen. Hierdoor ontstond bij leerlingen het vermogen om het eigen
leerproces te regisseren en zo hun kennisverwerving te reguleren, te kunnen plannen en fouten te
kunnen herstellen. Deze didactiek bestaat uit het hardop voordoen van de strategieën en denkstappen
die gemaakt worden bij het lezen van de tekst.
Omdat het praktijkprobleem van de bètasecties vooral ligt bij het onderdeel ‘hoe te lezen’ sluit dit vorige
onderzoek naadloos aan op dit huidige onderzoek. De verwachting is dat door middel van het toepassen
van leesstrategieën de leerlingen bij de bètavakken sneller tot volledig tekstbegrip zullen komen.
Ook binnen het huidige taalbeleid van het Norbertuscollege wordt al gerefereerd aan het gebruiken van
leesstrategieën. In dit beleid is ook een stappenplan lezen (zie bijlage 2) opgenomen. Het is echter de
vraag of er voor elk vak éénzelfde leesstrategie kan worden gebruikt, omdat het huidige stappenplan erg
globaal is.
In dit komende schooljaar zal dit onderzoek uitgevoerd gaan worden onder begeleiding van de
Academische Opleidingsschool West-Brabant (AOS West-Brabant). Daarnaast zal er op het
Norbertuscollege een professionele leergemeenschap opgestart worden die tijdens het onderzoek zal
fungeren als denktank, didactische werkgroep, pilotgroep en onderzoeksteam. Dit team bestaat uit twee
docenten wiskunde, twee docenten scheikunde en twee docenten Nederlands.

1.2 Onderzoeksdoel
Met dit onderzoek hoopt de school handvatten te krijgen om de leesvaardigheid van leerlingen binnen het
bètagebied te onderhouden door leesstrategieën aan te bieden met als uiteindelijk doel de
leesvaardigheid van de leerlingen te verbeteren. Wanneer het lezen geen belemmering meer vormt,
zullen docenten van de bètasecties daadwerkelijk kunnen meten wat ze willen meten, namelijk de kennis
de leerling. Alvorens deze grote stap gemaakt kan worden, moet er eerst onderzocht worden hoe
leesvaardigheid en wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde samengaan.

M.J.H. Schrauwen
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De hoofdvraag luidt dan ook als volgt:
‘Hoe kan strategisch lezen worden ingezet om de leesvaardigheid bij de bètavakken op het
Norbertuscollege te vergroten?’
Om de bovenstaande hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zal er eerst een literatuuronderzoek
uitgevoerd worden. Onderstaande deelvragen zullen beantwoord worden om uiteindelijk te weten te
komen hoe strategisch lezen ingezet kan worden om leesvaardigheid van leerlingen bij de bètavakken te
vergroten. Deze deelvragen zullen eerst via de vakliteratuur uit de Neerlandistiek, de wiskunde en
natuurwetenschappen beantwoord worden. Ook worden de docenten uit de PLG bevraagd om meer
inzicht te krijgen in hun dagelijkse lespraktijk. Hieruit volgt een voorlopige conclusie gebaseerd op de
theorie. Hierna zal het geleerde uit de literatuur uitgeprobeerd moeten worden in de praktijk. De PLG zal
voor het praktische gedeelte een belangrijk aandeel hebben in dit onderzoek. Zij zullen gaan
experimenteren en evalueren. Daarnaast zal in de PLG aandacht besteed worden aan de verscherping
van het leesprobleem en ‘het ontwerp’ en de toepassing van een leesstrategie voor bèta. Hiervoor is een
ontwerponderzoek nodig waarbij de leesstrategie voor de bètavakken moet worden ontwikkeld en
uitgeprobeerd middels een bepaalde didactiek.

1. Wat is strategisch lezen?
•

Waarom is strategisch lezen? Wat zijn de effecten? Wanneer is er sprake van
beheersing van de leesstrategieën?

•

Wat is de relatie tussen strategisch lezen en hogere orde denken?

•

Door middel van welke didactische aanpak kunnen de leesstrategieën het
beste worden aangeleerd?

2.

Hoe moet een leesstrategie er uit zien voor de bètavakken?
•

Welke invloed zou taalgericht vakonderwijs kunnen hebben op leesvaardigheid?

•

Welke denk- en leesstappen moeten er genomen worden om tot volledig
tekstbegrip te komen bij wiskunde, natuur- en scheikunde en biologie?

3.

Is er een onderscheid te maken tussen een leesstrategie voor alfa en voor bèta?

M.J.H. Schrauwen

•

Hoe ziet een leesstrategie voor de talen er uit?

•

Hoe is deze leesstrategie te koppelen aan de bètavakken?
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2. Leesstrategieën bij bètavakken
2.1 Theoretisch kader
2.1.1. Strategisch lezen
Om meer inzicht te krijgen in het begrip ‘strategisch lezen’ moet er eerst gekeken worden naar de
didactiek met betrekking tot het vak Nederlands. Wat is een goede lezer en hoe wordt deze herkend?
2.1.1.1. Het fundament van de leesstrategie
Gerard Westhoff is een van de grondleggers van het onderzoek naar leesstrategieeën binnen het
Nederlands onderwijs (Westhoff, 1995). Hij stelde een belangrijke vraag om meer inzicht te krijgen in
lezen: ‘Is een goede lezer een goede kennisgebruiker?’ Hij gaat op zoek naar het antwoord in de
geschiedenis van de Nederlandse leesvaardigheid.
Toen er in de beginperiode onderzoek werd gedaan naar leesvaardigheid was er nauwelijks een verschil
van mening over de relatie tussen lezen en kennisgebruiken. Door experimenten wist men namelijk al
vele jaren dat lezers viermaal zo snel kunnen lezen als woorden in zinnen worden gepresenteerd. Dit
gebeurt echter alleen wanneer de lezer de taal kent. Deze kennis van de lezer verdwijnt dan ook zodra hij
achterstevoren of op zijn kop moet lezen. De vaardigheid van het technisch lezen (en dus van hoe men
moet lezen) heeft effect op het leesresultaat.
In de jaren ’50 ontdekte men dat goede lezers meer eigen kennis toevoegen aan het lezen dan zwakke
lezers (Westhoff, 1995). Toch veranderde deze visie in het begin van de jaren ’80. De rol van
kennisgebruik bij het lezen werd ter discussie gesteld, want welke waarde kan men toekennen aan het
inzetten van aanwezige kennis bij het lezen?
Er wordt een duidelijk verschil gemaakt tussen twee groepen. De één beweert dat de kennis van de lezer
bestaat uit de kennis van lettercombinaties en andere talige codes. De andere groep oppert echter dat de
lezer gebruik maakt van algemene kennis en inhoudelijke aanwijzingen uit de tekst om de tekst beter tot
zich te kunnen nemen, hij gebruikt een strategie (Westhoff, 1995). Uiteindelijk ontstond er een
empirische evidentie die laat zien dat bij het lezen minimaal om vijf kennisgebieden gaat die actief
worden gebruikt (zie Figuur 2).

1. Kennis over de waarschijnlijkheid van lettercombinaties
2. Kennis over het waarschijnlijk verloop van zinnen
3. Kennis over de waarschijnlijkheid van woordcombinaties
4. Kennis over logische structuren
5. Kennis van de wereld

Figuur 2: Kennisgebieden (Westhoff, 1995)

Er is bij deze kennisgebieden een duidelijk onderscheid te maken tussen de taalafhankelijke kennis
(nummer 1, 2 en 3) en de taalonafhankelijke kennis (nummer 4 en 5). Westhoff (1995) benoemt dat het
gebruik van alle kennisgebieden het verschil maakt tussen een goede of een zwakke lezer. Daarnaast
onderscheiden de goede lezers zich door het ‘beter’ gebruiken van aanwijzingen in de context. Zij maken
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veel gebruik van signaal- en verwijswoorden. Dit maakt het voor hen gemakkelijk om hun eigen kennis
die zij al bezitten te koppelen aan hetgeen dat er staat.
Een versimpelde visie op begrijpend lezen zou echter uitwijzen dat er maar twee vaardigheden nodig zijn
om goed te kunnen lezen; decoderen (technisch lezen) en begrijpen. Bij vloeiend technisch lezen heeft de
leerling meer tijd over om te tekst te begrijpen. Zou een tekort aan technisch lezen dan een obstakel zijn
voor goed tekstbegrip? Nee, soms kunnen langzame lezers net zo goed zijn in tekstbegrip (Westhoff,
1995). De problemen moeten gezocht worden bij het ontbreken van het zien van logische structuren en
het ontbreken van geactiveerde voorkennis.
2.1.1.2. De leesstrategie als hogere orde denken
Het gebruiken van een strategie zou leesproblemen, die te maken hebben met tekstbegrip, kunnen
ondervangen. Gerard Westhoff (1995, 1998, 2012) legt een duidelijk fundament met betrekking tot het
effect van leesstrategieën en noemt daarbij ook het belang van het ontwikkelen van metacognitieve
processen. Hij legt in zijn artikel Leesstrategie- onderzoek en onderwijs in strategieën in het algemeen
het begrip ‘strategie’ uit in stappen. Als eerste noemt hij de strategie geen spontane handeling, maar
een plan. Hij noemt het strategisch handelen, bewust en planmatig handelen. Tot slot concludeert hij
dat het gebruik van een leesstrategie een cognitief en een motorisch aspect bevat. Het is het
verwerken van informatie tot betekenis en het plannen/controleren van de aanpak om hiertoe te
komen. Dit plannen en controleren is een metacognitieve vaardigheid. Hierbij zet de lezer een
bepaalde al aanwezige (eigen) kennis in om tot een goed resultaat te komen.
De metacognitieve vaardigheid die Westhoff noemt, is beter toe te lichten via de Taxonomie van
Bloom. De Taxonomie is een manier om kennisniveaus in de te delen. Onderwijspsycholoog Benjamin
Bloom ontwikkelde dit model tussen 1948 en 1956 dit model en hedendaags wordt het nog steeds
gebruikt door SLO om doelstellingen in leerprocessen te verhelderen (SLO Nationaal Expertisecentrum
voor Leerplanontwikkeling, 2016).

Figuur 3: Taxonomie van Bloom, (SLO, 2015)
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De Taxonomie onderscheidt verschillende niveaus, oplopend in moeilijkheidsgraad.

Er wordt in zes

niveaus weergegeven hoe kennis tot stand komt. Wanneer een leerling excelleert en zich verder
ontwikkelt, dan komt hij terecht in het gebied van het hogere orde denken. Dit gaat over analyseren,
evalueren en creëren. Dit is hetzelfde als de metacognitie waar Westhoff over spreekt. Wanneer bij de
leerling het hogere orde denken ontwikkeld is, kan hij strategieën automatisch inzetten en dit gaat
hand en hand met volledig tekstbegrip.
Ook in andere onderzoeken naar leesstrategieën speelt het hogere orde denken (en dus de
metacognitie) een belangrijke rol. Van Dooren, Van den Bergh en Evers-Vermeul (2012) noemen het
inzetten van leesstrategieën het automatisch gebruik maken van metacognitie. Bij de ontwikkeling van
deze metacognitieve vaardigheid valt

er winst te behalen. De leerling moet weten wanneer hij een

bepaalde strategie kan inzetten en zal hierdoor zijn eigen kennisverwerving kunnen reguleren. Dit zal
zijn leesvaardigheid bevorderen.
Om meer inzicht te krijgen in metacognitieve vaardigheden van leerlingen is het nodig om verder te
kijken in de onderwijskundige hoek. Martin Valcke (2010) schematiseert in Onderwijskunde als
ontwerpwetenschap de metacognitieve vaardigheid in de Taxonomie van Brown uit 1987. Volgens hem
kan metacognitieve kennis zich richten op drie verschillende aspecten; kennis over de eigen persoon
en anderen, kennis over de taak en kennis over strategieën. Metacognitie bevordert in al deze
onderdelen de regulatie van de eigen kennisverwerving (zie Figuur 4). Hierdoor zijn leerlingen beter in
staat om hun eigen leerproces te reguleren en te sturen. Dit leidt uiteindelijk tot hogere leerprestaties.
Metacognitieve kennis

Voorbeelden

1. Kennis over eigen persoon en de andere als lerende

Ik studeer het beste ’s ochtends.
Iedereen heeft feedback nodig.

2. Kennis over de taak

Het is gemakkelijker te bepalen of iets juist of fout is dan
zelf onmiddellijk het juiste antwoord te moeten geven.

3. Kennis over strategieën

Een schema maken geeft een goed overzicht, wanneer ik
eerst de kernwoorden uit de tekst haal.

Regulatie van de eigen kennisverwerving
1. Voorspellen

Hoe moeilijk is deze opdracht?

2. Plannen

Wat zal ik hier precies doen om deze taak uit te werken?
Welke strategie is hier het meest geschikt?

3. Monitoren

In welke mate ben ik erin geslaagd de kernwoorden er
uit te halen?
Is m’n schema wel volledig genoeg om de tekst volledig
te kunnen omvatten?

4. Evalueren

In welke mate ben ik erin geslaagd de kernwoorden er
uit te halen?
Is m’n schema wel volledig genoeg om de tekst volledig
te kunnen omvatten?

Figuur 4: Taxonomie van Brown (Valcke, 2010)
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Tot slot wijzen Van Dooren, Van den Bergh en Evers-Vermeul (2012) in hun onderzoek naar gedegen
leesstrategieonderwijs op het belang van het herkennen van structuren in de tekst. Goede lezers
kunnen zich namelijk tijdens het lezen een beeld vormen van de tekst. Dit proces wordt versterkt
wanneer de leerling de tekststructuur tijdens het lezen herkent. Structuurmarkeringen, zoals
alineaopbouw, signaal- en verwijswoorden, in teksten zijn daarom noodzakelijk om een leerling te
begeleiden naar volledig tekstbegrip.

2.1.1.3 Didactiek voor leesstrategieën
Bimmel en Oostdam borduurden verder op wat Westhoff (1991, 1995) al eerder onderzocht. Westhoff
concludeerde dat een goede lezer strategische kennis heeft en beschikt over metacognitie en
zelfregulatie van kennisverwering.

Bimmel en Oostdam analyseren de inhoud van de leesstrategieën

en delen hem op in vier onderdelen: 1. voorkennis activeren en voorspellen van de tekstinhoud op
basis van de opvallende onderdelen uit de tekst; 2. voorkennis activeren en inhoud voorspellen op
basis van het begin en het einde van de alinea’s; 3. zoeken naar sleutelfragmenten/kernzinnen (die
wellicht de hoofdgedachte van de tekst bevatten); 4. gebruik maken van signaalwoorden.
In hun onderzoeken werd er binnen een klassensituatie op verschillende manieren gewerkt aan de
kennis van leesstrategieën. Bimmel en Oostdam konden echter pas verschil meten in hun tweede
studie (1999). In de eerste studie werden de leesstrategieën alleen aangeboden op papier, maar in het
tweede onderzoek had de leerkracht een superviserende en begeleidende rol tijdens het aanleren en
oefenen van de leesstrategieën. Hij zorgde ervoor dat leerlingen het zelfregulerende aspect onder de
knie kregen door middel van het creëren van bewustwording. Dit deed hij door gebruik te maken van
de hardop-denkmethode, ook wel modelling genoemd. De docent past hierbij leesstrategie toe op een
tekst en doorloopt hardop alle strategieën die hij inzet tijdens het lezen. Wanneer de docent de
leerlingen laat zien hoe hij zelf zijn metacognitieve vaardigheid inzet tijdens het leesproces, zal zich dit
bij de leerlingen ook gaan ontwikkelen.
2.1.2 Leesstrategie voor bèta
Om leesstrategieën te kunnen inzetten bij de bètavakken is het noodzakelijk om vast te stellen welke
denk- en leesstappen er gezet moeten worden, maar ook om te kijken hoe leesvaardigheid te plaatsen is
binnen de niet-talige vakken.
2.1.2.1. Taalgericht vakonderwijs
Om te kijken naar welke plaats leesvaardigheid dient in te nemen binnen het bètaonderwijs kan er het
beste verwezen worden naar het Platform Taalgericht Vakonderwijs. Dit platform is opgericht door
docenten vanuit verschillende onderwijsinstellingen, waaronder universiteiten en hogescholen. In 2004
brachten zij, met ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het
Handboek Taalgericht vakonderwijs uit om taalvaardigheid binnen het onderwijs centraal te stellen. Hun
uitgangspunt daarbij is dat taal en denken over het vak en beroep met elkaar verbonden moeten zijn om
te komen tot een goed resultaat.
In dit handboek geschreven door Maaike Hajer en Theun Meestringa (herziende uitgave 2009) wordt
vastgesteld dat de taligheid van leerlingen verbeterd kan worden door interactie, taalsteun en context.
Deze drie onderdelen dienen aangeboden te worden door de vakdocent. Door interactie met de leerlingen
zal hij door het gebruik van voorbeelden, aandacht voor manieren van leren, voordoen en het aanbieden
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van verschillende contexten, de juiste taalsteun geven. Maar Hajer en Meestringa benoemen ook de
strategische component als een succesfactor voor taligheid van leerlingen. Een leerling moet leren hoe te
denken, hoe te schrijven en hoe te lezen voor een desbetreffend vak. Elk vak heeft zijn eigen vaktaal en
in elk vak zijn er begrippen nodig om de relevante leerinhouden te kunnen beschrijven en begrijpen.
Vaktalen verschillen echter niet alleen op woordniveau, maar ook in functie. Bijvoorbeeld het analyseren
van proeven, het interpreteren van resultaten of het halen van informaties uit verschillende teksten.
De vraag is echter of de manier van het verwerven van de informatie (en het komen tot volledig
tekstbegrip) daadwerkelijk verschilt?
Hajer en Meestringa (2004) benadrukken dat het leren binnen elk vak een interactief proces moet zijn
(Hajer en Meestringa, 2004). Leren doen leerlingen maar zelden alleen in hun hoofd, het komt tot
samenstand door interactie met anderen. De vakinhoud, de taal waarmee de docent daarover spreekt en
het denken en leren, zijn als drie punten aan elkaar verbonden. Denkactiviteiten en taalhandelingen
worden ook vaak met dezelfde begrippen aangeduid: generaliseren, ordenen, omschrijven, oorzaak- en
gevolg relaties weergeven, hypotheses vormen etc. Deze vaardigheden worden bij elk vak vereist en zijn
tevens de koppelen aan de Taxonomie van Bloom (SLO Nationaal Expertisecentrum voor
Leerplanontwikkeling, 2016).
2.1.2.2. Problemen bij contextrijke wiskundesommen
In het onderzoek Taal telt van Joanneke Prenger van de Rijksuniversiteit van Groningen (2005) wordt er
gekeken naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs. Zij wijst als
eerste naar Freudenthal (1973, 1991). Hij wilde met de invoering van de realistische wiskunde het leren
van de wiskunde vernieuwen. Zijn ideeën hebben er toe geleid dat wiskundeopgaven werden geplaatst in
een rijke context en in realistische situaties. Hierdoor zouden leerlingen uitgedaagd moeten worden om
problemen uit het dagelijks leven om te zetten naar problemen die ze

mathematisch kunnen

manipuleren. De didactische ideeën achter het realistisch wiskundeonderwijs wijzen naar een ideale
situatie waarbij een leerling zelfstandig in staat zou moeten zijn om data te verzamelen, beschrijven en
te ordenen. Deze hervorming in de wiskunde van Freudenthal vraagt om een groter beroep van de
leesvaardigheid van de leerlingen.
De huidige kerndoelen wiskunde vereisen niet dat leerling de bovengenoemde vaardigheden zelfstandig
kan inzetten, maar sluiten aan bij de doelen van taalgericht vakonderwijs. In het hedendaagse
realistische wiskundeonderwijs is meer ruimte ingericht om te praten over de kennis en al pratend zelf
kennis te vormen. Leerlingen worden met contextrijke opdrachten gedwongen om actief naar oplossingen
te zoeken en hun denkwijzen te verwoorden en oplossingen te verantwoorden. Maar de vraag over hoe
dit leren en op welke manier er aandacht besteed wordt aan volledig begrip van deze contextrijke
opdrachten, blijft onduidelijk.
Prenger (2005) gaat daarmee aan de slag en constateert dat succes bij het oplossen van
wiskundeproblemen alleen wordt bereikt als in de eerste fase een juiste representatie van het probleem
is gemaakt. Het oplossen van de wiskundetaak bestaat namelijk uit twee onderdelen: het maken van een
representatie van het probleem en het daadwerkelijk oplossen van het probleem, en om hiertoe te komen
moet de lezer de tekst begrijpen. Als er in de eerste fase geen sprake is van volledig tekstbegrip, dan zal
de leerling de opgave niet goed kunnen oplossen.
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Prenger wil daarom meer inzicht krijgen in het leesproces. Zij maakt daarbij gebruik van de drie
verwerkingsniveaus van taalkundige Hilde Hacquebord (Hacquebord, 1989; Hacquebord en Stellingwerd,
2004). Het eerste niveau is het microniveau, het begrip op het woord- en zinsniveau. Bij het lezen van de
wiskundeteksten zou een lezer met een kleine woordenschat moeilijkheden kunnen ervaren omdat de
teksten kort en bondig zijn. Alle woorden in de tekst zijn even belangrijk, dus het ontbreken van
bepaalde woordbetekenissen levert een belemmering op. Het tweede niveau is het mesoniveau, het
combineren van informatie uit zinnen en tekstgedeeltes binnen de alinea. Op dit niveau is een combinatie
van lage en hogere orde denken nodig om tot volledig tekstbegrip te komen. Het herkennen van verwijsen signaalwoorden is hierbij noodzakelijk. Als laatste niveau noemt Hacquebord het macroniveau, het
begrip van de tekst als geheel. Hiervoor heeft de lezer voorkennis nodig en zal hij tijdens het lezen zijn
eigen kennis moeten raadplegen om de context en de opgave te herkennen.
Door middel van het gebruiken van hardopdenkprotocollen heeft Prenger ontdekt dat de grootste
problemen op het gebied van tekstbegrip bij de wiskunde op micro- en mesoniveau plaatsvinden.
Leerlingen die uitvallen op microniveau zijn niet genoeg bekend met de wiskundetaal, maar begrijpen ook
gewone schooltaalwoorden niet volledig. Op het gebied van mesoniveau bleek dat leerlingen moeite
hebben om conclusies te trekken uit hetgeen dat ze gelezen hebben.
De opdrachten zelf zorgen daarnaast ook vaak voor problemen. Bij

wiskundeopgaven worden vaak

verschillende formuleringen gebruikt voor hetzelfde mathematische verschijnsel. Daarnaast wordt er te
vaak gebruik gemaakt van een telegramachtige stijl, waardoor juist de verwijswoorden en
signaalwoorden (structuurmarkeerders) ontbreken. Uit de resultaten van het onderzoek van Prenger is af
te leiden dat tekstbegrip een belangrijke voorwaarde is voor het uitvoeren van wiskundige taken. Maar
welke didactische aanpak hoort hier dan bij?
Prenger noemt dat er meer aandacht dient te komen voor tekstreconstructie. De rol van de docent is
daarbij cruciaal. De wiskundedocent zou zich bewust moeten worden van het feit dat de wiskundeopgave
bestaat uit een korte tekst die door alle leerlingen eerst begrepen moet worden. Hij moet zich realiseren
dat een leerling op verschillende momenten in het leesproces vast kan lopen. In het artikel Rekenenwiskunde en taal: een didactisch duo van H.A.A. van Eerde van de Universiteit van Utrecht (2009) wordt
hier nog iets aan toegevoegd. Naast de bewustwording van de rol van taal en het belang van aandacht
besteden aan taal in de vakles, oppert Van Eerde ook dat de docent vanuit twee verschillende manieren
naar de taal dient te kijken. Allereerst moet hij de tekst beschouwen vanuit een observer’s point of view:
vanuit zijn eigen perspectief en expertise. Daarnaast moet hij het ook vanuit een actor’s point of view
bekijken: vanuit het oogpunt van de leerlingen. Als de wiskundedocent ziet welke verschillende stappen
een leerling moet zetten om tot een succesvolle oplossing te komen dan zal hij moeten achterhalen op
welk moment in het leesproces de leerling problemen ervaart. De leerling dient dus taalsteun te krijgen
bij het behandelen van de wiskundeopgave zonder dat deze meteen gericht is op het vinden van de
oplossing. Een taalactiverende didactiek is hierbij noodzakelijk (Prengers, 2005).
2.1.2.3. Natuurwetenschappen
Binnen het natuurwetenschappelijk onderwijs is er minder specifiek onderzoek gedaan naar de problemen
met betrekking tot tekstbegrip. Wel wordt er in het vakgebied gesproken over taalgericht vakonderwijs.
Henriette de Bruijn schrijft in Impuls het artikel De taal van de natuurwetenschappen (2009) dat het
leren van taal niet alleen de taak van de docenten Nederlands is. Het leren denken en de vakkennis moet
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en talig worden overgebracht door de eigen vakdocent. Daarbij heeft ieder vakdomein zijn eigen
denkkader dat sterk kan verschillen van andere vakdomeinen. In de natuurkunde zijn er wetten en die
wetten gaan binnen de schoolnatuurkunde altijd op, terwijl we bij biologie de uitspraak kennen: op elke
regel is een uitzondering. Dat levert bij beide vakken een andere benadering op van taalgebruik en
denkstrategieën. De Bruijn verwijst vervolgens naar Hajer en Meestringa (2004) en benoemt het belang
van taalsteun, interactie en context in de lessen binnen de natuurwetenschappen. Een
natuurwetenschapper heeft op een bepaalde manier leren denken, beredeneren en dit heeft zijn weerslag
op alle talige activiteiten, waaronder lezen.
2.1.2.5 Leesstrategie voor de niet-talige vakken
In 2008 steekt de Nederlandse Taalunie de koppen bij elkaar om de functionele leesvaardigheid in het
Nederlandse onderwijs te verbeteren. Bogaert, Devlieghere, Hacquebord, Rijkers, Timmermans en
Verhallen vormden een werkgroep om de huidige visie op leesvaardigheid, de functionele leesvaardigheid
in het onderwijs te onderzoeken. Dit heeft geleid tot een onderzoeksrapport Aan het werk! waarbij er
adviezen worden gegeven aan het voortgezet onderwijs.
Allereerst benoemen zij dat lezen bij het vakonderwijs onderbelicht is. Er wordt te weinig gebruik
gemaakt van transfer tussen de verschillende vakken op het vo om leesvaardigheid aan te leren. Met
name zwakke lezers (bijvoorbeeld dyslectische leerlingen of anderstalige leerlingen) maar ook de rest van
de leerlingen zijn gebaat bij leesdidactische ondersteuning bij elk vak. Dit betekent: aandacht voor
moeilijke woorden en begrippen, aandacht voor betekenisrelaties en achterliggende denkstructuren en
elementaire leesstrategieën. Bij het vak Nederlands (en ook bij vreemde talen) worden teksten al
strategisch benaderd en dit heeft een positief effect op de leesvaardigheid van de leerlingen. Maar om
deze schoolbreed in te zetten is allereerst een algemene aanpak leesvaardigheid nodig. Hierbij dienen de
leraren, als sleutelfiguren, bekwaam te worden in het aanbieden van een functionele leesaanpak. Zij zijn
immers degene die het radarwerk in gang moeten zetten om de leesvaardigheid te verbeteren.
Bogaert en de anderen (2008) bevestigen dat in deze leesaanpak een centrale plaats voor de
leesstrategieën moet worden ingenomen. Experts en onderzoeken wijzen namelijk telkens op het belang
van strategisch onderwijs: leerlingen leren immers hoe ze cognitief en metacognitieve vaardigheden
inzetten om de teksten te kunnen begrijpen. Deze strategieën dienen dan wel als een interactieve en
dynamische methode worden aangeboden om het juiste effect te kunnen bewerkstelligen.
In de ééndaagse scholing van dpb presenteert onderwijskundige Ed de Boer een leesmethode voor alle
vakken, schoolbrede leesvaardigheid - Leesbest. Hij focust zich hier met name op het begrip
‘leesgedachten’. De leesgedachten van een leerling dienen aangeleerd en getraind te worden door de
vakdocent. Leesgedachten zijn vragen en connecties die gemaakt worden tijdens het lezen (met andere
woorden de denkstappen die je zet tijdens het lezen ofwel de metacognitieve vaardigheden waar op dat
moment gebruik van wordt gemaakt). Leesbest geeft zeven richtlijnen voor vakken met begrijpend ofwel
studerend lezen. Hierbij ligt de nadruk op een expliciete en uniforme aanpak van lezen die overeenkomt
met de aanpak bij de talen.
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A. Globaal lezen

Taak:

Uitvoering:

- een startschema maken;
- voorkennis activeren.

Een globale structuur aanleggen
waarin de leerling kennis kan
opbergen.

B. Intensief lezen 1e ronde

- leesgedachtes krabbelen in marge;
- herkennen van alineaverbanden

Het is essentieel dat de docent deze

door middel van signaalwoorden.

leesvaardigheid dient aangeleerd te

handelingen hardop voordoet. De

worden door de docent.
C. Intensief lezen 2e ronde

- schematische samenvatting maken

De combinatie van lezen en schrijven

(visuele weergave van de inhoud).

is rendement verhogend en zorgt
voor een betere verwerking van de
leesgedachtes.

D. Grote lijn vinden en navertellen

- navertellen van het inhoud aan de

Dit geeft handvatten voor het

hand van de schematische

beantwoorden van leg-uitvragen en

samenvatting.

om te controleren of de hoofdzaken
van de bijzaken zijn onderscheidden.

Figuur 5: Leesstrategie dpb onderwijsgroep

De vakdocent kan de leesstrategieën van dpb (zie Figuur 5) aanleren door gebruik te maken van het
driefasenmodel; hardopdenkend voordoen, begeleid oefenen en bekrachtigen. Ook hier blijft de docent de
belangrijkste spil in het wiel. Als expert is hij het rolmodel en dient hij hardopdenkend zijn leesgedachtes
aan te leren aan zijn leerlingen. ‘In verschillende werkvormen leerlingen hardop laten denken,
commentaar laten geven op de aanpak, in spelvorm aandacht voor het proces ontwikkelen, dat geeft
resultaat!’, aldus Ed de Boer. (De Boer, 2016). Voor de samenstelling van deze aanpak heeft De Boer
gebruikt gemaakt van de samenvatting van het onderzoek naar ontwikkeling van leesvaardigheid
Essential elements of foltering and teaching reading comprehension geschreven door Duke, Pearson,
Strachan en Billman (2011).
2.1.3. Verschil in leesstrategie voor alfa en bèta
Met de verworven informatie uit de theorie kunnen we vaststellen dat er geen kant-en-klare theorie
beschikbaar is over de specifieke leesstappen die genomen moeten worden om tot volledig tekstbegrip te
komen bij de bètavakken. Joanneke Prenger (2005) stelde wel vast dat een wiskundeopgave twee
facetten bevat: het maken van een representatie van het probleem en vervolgens het oplossen van het
probleem. Om tot deze representatie en oplossing te komen is tekstbegrip cruciaal.
Ook in de natuurwetenschappen is er geen sprake van een bepaalde leestechniek om tot volledig
tekstbegrip te komen. De Bruijn (2009) wees wel op het de rol van de docent. Hij is de expert en dus ook
degene die de leerlingen de juiste denkstappen kan aanleren om tot volledig tekstbegrip of een oplossing
van opgaves te komen.
De talen kennen echter wel een leesstrategie die bij het begrijpen van zakelijke teksten wordt toegepast.
Deze leesstrategieën worden met name getraind en aangeleerd bij het vak Nederlands.
In Kerndoelen Nederlands (SLO, 2008) wordt het eindniveau met betrekking tot tekstbegrip als volgt
beschreven. In deze kerndoelen wordt er meer ingegaan op de werkwijze om deze doelen te kunnen
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behalen. Er wordt tweemaal gesproken over het inzetten van strategieën; eenmaal ten behoeve van het
uitbreiden van de woordenschat en eenmaal ten behoeve van het verwerven van informatie.

- De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat.
- De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven teksten.

Figuur 6: Kerndoelen lezen (SLO, 2008)

In de huidige methodes voor het vak Nederlands, waaronder Nieuw Nederlands (Noordhoff, 2014) en Op
Niveau (Thieme Meulenhoff, 2014), worden de leesstrategieën op eendezelfde manier aangeboden. Door
middel van opdrachten in het lesboek wordt de leerling getracht deze leesstrategieën eigen te maken.
Goede lezers kunnen zich tijdens het lezen een beeld vormen van de tekst. Dit proces wordt versterkt
wanneer de leerling de tekststructuur herkent. Toch is het niet zo dat de leerling dan ook weet hoe hij
de strategieën moet inzetten. Hier is de metacognitieve vaardigheid voor nodig waarover o.a. Westhoff
(1998, 2012) sprak. Om dit alles te bewerkstelligen is ook interactie met de docent noodzakelijk gebleken
(Bimmel en Oostdam, 1998; Schrauwen, 2015). Hij is degene die door middel van de hardopdenkmethode de leerlingen leesstappen kan aanleren.
Om de leesstrategieën van de talen te koppelen aan de bètavakken zullen de leeractiviteiten in kaart
moeten worden gebracht. Het model van Bloom leent zich hier perfect voor omdat hij in zijn Taxonomie
zowel het lagere als het hogere orde denken benoemd. Daarnaast kan deze Taxonomie gebruikt
worden als instrument voor het formuleren van leerdoelen en hieraan gerelateerde acties.
2.1.4. Voorlopige conclusie
Uit de literatuurstudie blijkt dat het werken met leesstrategieën om de leesvaardigheid te verbeteren ook
bij de bètavakken te implementeren is. Prenger (2005), De Taalunie (2008) en De Bruijn (2009) pleiten
voor zowel bij de wiskunde als bij de natuurwetenschappen voor het integreren van leesvaardigheid in
het vak. Hier zou taalsteun, het aanbieden van strategieën, een geschikt instrument voor zijn. Daarnaast
stellen Hajer en Meestringa (2009) dat ook interactie en contextrijke lessen de taal- en leesvaardigheid
van de leerlingen bevorderden. In combinatie met het aanleren van leesstrategieën zou dit betekenen dat
de docent een belangrijkere rol krijgt in het ‘voordoen’ en hij moet er voor zorgen dat hij een contextrijke
omgeving creëert.
Omdat de literatuur geen specifieke beschrijving geeft voor de lees- en denkstappen die gemaakt moeten
worden bij de bètavakken is de koppeling met de Taxonomie van Bloom aan de leesstrategieën van de
talen een experiment. De praktijk zal moeten uitwijzen of deze koppeling ook echt bruikbaar zal zijn.
Alleen het aanbieden van een leesstrategie is niet voldoende. Ook de didactiek van de docenten zal
aangepast moeten worden om de metacognitieve processen, die bij het inzetten van leesstrategieën
noodzakelijk zijn, aan te wakkeren. De theorie ten behoeve van het aanleren van leesstrategieën kan
echter van het vak Nederlands gekopiëerd worden, omdat de leerlingen hier al bekend mee zijn. De
bijbehorende hardopdenk-methode, die zowel door Bimmel en Oostdam (1998), Evers-Verheul (2012) en
Ed de Boer (2015)

wordt aangereikt, zal ook uitgeprobeerd moeten worden in de bètalessen om de

leesstrategieën te laten beklijven.
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Met deze voorlopige conclusie kunnen de volgende deelvragen onderzocht gaan worden in het
praktijkonderzoek:

1. Hoe moet een leesstrategie er uit zien voor de bètavakken?
• Is de koppeling met de Taxonomie van Bloom werkbaar voor de bètavakken?
• Geeft dit nieuwe stappenplan leesstrategieën meer inzicht in de lees- en denkstappen
van de leerling?
2. Door middel van welke didactische aanpak kunnen de leesstrategieën het
beste worden aangeleerd?
• Is de hardop-denk-methode een werkbare didactiek?
• Zo ja, past deze in de leerlijn van de bètavakken zonder dat het andere onderdelen
belemmerd?

2.2 De professionele leergemeenschap
Tijdens de literatuurstudie is er in de professionele leergemeenschap ook onderzoek verricht om de
deelvragen te beantwoorden. Deze PLG, bestaande uit twee docenten scheikunde, twee docenten
wiskunde en twee docenten Nederlands, hebben allereerst middels een groepsgesprek gediscussieerd
over de leesstrategie voor hun vak. Vervolgens is er gekeken en gesproken over de huidige
leesstrategieën zoals deze zijn opgenomen in het taalbeleid van het Norbertuscollege (zie bijlage 2)
zodat de deelvraag ‘Hoe moet een leesstrategie voor de bètavakken eruit komen te zien?’ beantwoord
kon worden.
2.2.1 Groepsgesprek over leesstappen bij bèta
De docenten uit de PLG hebben in een van de eerste bijeenkomsten veel gesproken over lezen bij de
bètavakken. Allereerst werden nogmaals een aantal leesproblemen bevestigd. Leerlingen weten niet
wat ze moeten doen met een grote lap tekst en kunnen de juiste informatie er niet uithalen. Lezen (en
omgaan met teksten) is voor een bèta moeilijker dan voor een alfa. Bèta’s denken graag in
afbeeldingen,

schema’s en rijtjes. De context zit dan vaak in de weg. De bètaleerling zou gebaat

kunnen zijn bij leesstrategieën om de tekst snel te kunnen visualiseren.
De docenten beamen dat er weinig tijd wordt besteed aan de talige benadering van contextrijke
opgaves. Wel worden er bij scheikunde handelingswerkwoorden besproken en uitgelegd. De leerlingen
krijgen een overzicht van deze werkwoorden en deze worden, in combinatie met RTTI, regelmatig
besproken.
Ook bij wiskunde wordt er indirect aandacht besteed aan ‘hoe te lezen’. Meestal vindt dit plaats tijdens
een klassikale reflectie op de gemaakte toetsen.
Over het huidige leesprotocol is maar kort gesproken. De meeste docenten wisten niet (meer) van het
bestaan van dit document en een andere docent had het stencil thuis in een map zitten. Bij het
bekijken van het leesprotocol kwamen de docenten tot de conclusie dat deze algemene beschrijving te
weinig handvatten geeft voor de praktijk. Zij zouden dit zelf niet kunnen gebruiken in hun lessen en ze
verwachten dat dit hun leerlingen ook niet zal helpen om een bewuste leesaanpak te ontwikkelen.
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Tot slot vertellen de docenten uit de PLG ook dat leerlingen nauwelijks iets opschrijven bij het lezen
van een opdracht. Kladblaadjes worden leeg ingeleverd. Ook formules of gegevens worden niet
overgeschreven, terwijl dit wel regelmatig benoemd wordt in de les. De vraag van de docenten is dan
ook of de leerlingen überhaupt wel in staat zijn om de juiste gegevens uit een tekst te halen? De
docenten vinden het dan ook lastig om de leesaanpak van de leerlingen in te schatten of te sturen. De
allerbeste leerlingen zouden een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor een ideale leesaanpak bij bèta.
Zij doen namelijk automatisch veel dingen goed en de docenten denken dat ze daar van kunnen leren.
2.2.2. Good and bad practise leerlingen
Om meer inzicht te krijgen in hoe onze leerlingen lezen hebben de docenten twee leerlingen
geobserveerd, een goede en slechte leerling (good and bad practise). Deze leerlingen kwamen uit
willekeurige klassen. De docenten hebben de leerling gevraagd hardop te denken tijdens het maken
van een willekeurige oefening waarbij leesvaardigheid van toepassing was. Daarna hebben ze middels
een reflectieformulier (zie bijlage 3) gebaseerd op de STARR-methode gekeken naar de leesstrategie
van de leerlingen. Er is gekozen voor de methode van STARR om de reflectie vorm te geven. Deze
methode stuurt de docenten om op een gestructureerde manier, via situatie, taak, actie, resultaat en
reflectie, te werken.
In de PLG-bijeenkomst werden vervolgens de observaties besproken. De docenten uit de PLG vonden
dat ze zeer waardevolle en leerzame momenten met de leerlingen hebben gehad. Ze ontdekten
specifieke leeskenmerken van leerlingen. Bijvoorbeeld de bad practise van leerling 1 van scheikunde;
hij maakte geen gebruik van de afbeeldingen, keek niet naar het aantal te behalen punten bij de
opdracht en noteerde niets. De docent merkte zijn onzekere houding op; ‘De leerling begon zomaar
met lezen en maakte tijdens het lezen ook wat verkeerde ‘gedachtenuitstapjes’.’
Een good practise bij leerling 2 van wiskunde gaf de docenten weer meer inzicht in een leesaanpak bij
bèta. Leerling 2 nam de tekst door en had

eerst de gegevens (gedeeltelijk) genoteerd en bekeken,

voordat zij tot actie overging. Zij had meteen door dat ze de gegeven waardes in de formule moest
invullen, maar ze had een bepaalde waarde over het hoofd gezien. Hierdoor kwam ze er niet uit en
onderweg vergiste ze zich nog in een aantal bewerkingen. De docent die de observatie heeft
uitgevoerd heeft waargenomen dat haar werkwijze ietwat gehaast was. Ze wilde te snel tot een goed
antwoord komen en samen met een stuk spanning en onzekerheid zorgde dat voor slordigheidjes.
Een specifieke beschrijving van alle observaties (zie bijlage 4 voor enkele voorbeelden) is niet nodig
voor het verloop van dit onderzoek, maar het verschil tussen een goede en een slechte leerling gaf de
docenten meer inzicht in de leesstappen die vereist zijn om te komen tot een goed resultaat voor hun
vak. Zij kwamen tot de conclusie dat de leerling de docent nodig heeft om meer inzicht te krijgen in
zijn of haar eigen leesaanpak. De geobserveerde leerlingen gaven ook allemaal aan dat ze deze
individuele benadering van de docent erg prettig vonden. Om dit jaarlijks met een grote groep te
bewerkstelligen is haast onmogelijk, maar om een leerling die vastloopt meer handvatten te kunnen
bieden is een één-op-één observatie een mooi meetinstrument. De docenten uit de PLG opperden dat
standaard vaardigheidstraining tijdens de les nodig is in alle vakken om alle leerlingen te kunnen
bedienen.
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2.3 Het onderzoeksinstrument
Bij het uitvoeren van praktijkonderzoek, het inzetten van leesstrategieën binnen de bètalessen, zal de
docent de leidende en superviserende rol innemen. Hij gebruikt hierbij de hardop-denkmethode. Dit
betekent dat hij de opdracht hardop behandelt en stil staat bij elke leesstap die hij zet. Hierbij kan hij
gebruik maken van het stappenplan (zie Figuur 6).
Allereerst start de docent met oriënterend lezen. Hij kijkt vluchtig naar de tekst, de opgave en de
afbeeldingen. Ook neemt hij waar hoeveel punten er te behalen zijn, wanneer er een opdracht aan de
tekst verbonden is. Vervolgens gaat hij globaal lezen. Hij kijkt naar de titel van de opdracht en
probeert, in combinatie met de gegeven afbeelding, waardes of formules, te concluderen waar de tekst
over zal gaan. Daarna maakt hij een koppeling met zijn referentiekader door te benoemen welke
globale kennis hij al van dit onderwerp heeft.
Dan pas start de docent met het grondig lezen. Hij neemt stap voor stap de tekst door en laat hardop
weten welke denkstappen hij zet. Tijdens dit proces arceert de docent belangrijke gegevens, begrippen
en formules. Deze worden tevens genoteerd op het kladblaadje en deze vormen samen een schema,
tekening, formule etc. Ook leest de docent kritisch. Hij controleert tijdens het lezen hoe deze tekst in
zijn referentiekader past (bijvoorbeeld: als het percentage zout van een zak chips moet worden
berekend, dan zou een percentage van 50% erg vreemd zijn).
Na het lezen van de tekst vat de docent kort samen wat hij nu gelezen heeft. Vervolgens kijkt hij
nogmaals naar de gegeven opdracht (en het bijbehorende aantal punten). Met gebruik van de
gegevens van het kladblaadje lost hij vervolgens de opdracht op of komt hij tot een hoofdgedachte.

Strategie:

Doel:

Toepassing

Taak bij het lezen van zakelijke

Taxonomie

teksten:

van Bloom:
Voor het

1. Oriënterend lezen

lezen

- Voorkennis

toepassen

De leerling bekijkt/leest de titel, lead,

activeren;

creëren

1e alinea, tussenkopjes, illustraties,

- Leesdoel stellen;

plannen

laatste alinea, auteur en bron.

- Onderwerp

onthouden

Daarna noteert hij wat hij al van het

vaststellen.
Tijdens
het lezen

2. Globaal lezen

onderwerp weet.

- Deelonderwerpen

toepassen

De leerling lees de tekst scannend

ontdekken.

evalueren

door. Hij focust hierbij vooral op het

analyseren

begin en het einde van de alinea

begrijpen

(kernzinnen) en de afbeeldingen.
Daarnaast omcirkelt hij de moeilijke
woorden.
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Strategie:

Doel:

Toepassing

Taak bij het lezen van zakelijke
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teksten:

van Bloom:
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- De tekst helemaal

De leerling leest de tekst grondig

begrijpen;

door. Hierbij arceert hij de

- Hoofdzaken uit de

signaalwoorden/gegevens/ begrippen

tekst vinden;

en formules. Hij schrijft in de kantlijn
(of op een kladblaadje) de
trefwoorden op met betrekking tot
het deelonderwerpen die besproken
worden. (Of hij maakt een tekening of
een schematisch overzicht van de
verstrekte gegevens en formules uit
de tekst.)

4. Kritisch lezen

- Betrouwbaarheid
van de informatie

evalueren

De leerling onderstreept de

analyseren

uitspraken en/of gegevens op basis

beoordelen.

van autoriteiten en beoordeelt deze.
De leerling gaat na hoe de context in
zijn referentiekader past.

Na het

5. Evalueren

lezen

- Nagaan wat het

evalueren

De leerling formuleert de

doel van de schrijver

hoofdgedachte van de tekst. De

is.

leerling gaat na wat er nu precies van
hem gevraagd wordt bij het oplossen
van een specifiek probleem.

6. Zoekend lezen

- Bepaalde informatie

toepassen

De leerling gebruikt

in de tekst vinden.

begrijpen

structuurmarkeringen in de tekst om

onthouden

de informatie te vinden en de vragen
te beantwoorden. Daarnaast maakt
hij gebruik van zijn kladblaadje met
de daarop genoteerde gegevens.

Figuur 6: Onderzoeksinstrument ‘Stappenplan lezen’
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3. Aanpak
De deelvragen die uit het literatuuronderzoek zijn voortgekomen dienden in de praktijk onderzocht te
worden. De methodes die per deelvraag werden gebruikt om tot de juiste gegeven te komen, staan
hieronder beschreven.

3.1 Dataverzameling
In de professionele leergemeenschap op het Norbertuscollege hebben de zes docenten middels een
groepsgesprek gediscussieerd over de leesstrategie voor hun vak en hebben zij leerlingen geobserveerd.
Vervolgens hebben de docenten kennisgemaakt met het ontwikkelde stappenplan met de daarbij
behorende hardop-denkmethode. De docenten zijn gevraagd om dit te gaan uitproberen in hun lessen.
Na een korte bijeenkomst waarbij de eerste ervaringen gedeeld konden worden, zijn er afspraken
gemaakt voor lesbezoeken. Bij twee docenten scheikunde hebben er lesobservaties plaatsgevonden. Deze
observaties zijn gemaakt aan de hand van een kijkwijzer (zie bijlage 5). Dit document gaf de observant
handvatten om via te kijken of de leesstrategieën en de bijbehorende didactiek aansluit bij de

inhoud

van de bètavakken.
Omdat docenten uit de PLG de materie van de leesstrategieën nog maar net beheersen heeft bij de klas
van docent scheikunde A, de docent Nederlands een scheikundeles gegeven met gebruik van didactiek
en de strategieën. Deze les is geobserveerd door de docent scheikunde A.
De andere les is gegeven door een docent scheikunde B en geobserveerd door de docent Nederlands. Op
deze manier kon er gekeken worden of er verschil te zien is tussen de docent die deze methode al
beheerst en de docent die hier nog maar net mee oefent. Uiteindelijk hadden beide observaties een
aandeel in het beantwoorden van de vraag met betrekking op de hoofdvraag; ‘Hoe kan strategisch lezen
worden ingezet bij de bètavakken?’.
Tot slot zijn de observaties van de lessen besproken met de deelnemers van de PLG en er werd
uiteindelijk een vragenlijst afgenomen. Bij de docenten Nederlands en wiskunde werd een vragenlijst
afgenomen met negen stellingen (zie bijlage 6), omdat zij een passieve rol hadden in het praktische
gedeelte het onderzoek. Deze vragenlijst konden de docenten online invullen en hiervoor is gebruik
gemaakt van een Google Doc format. Bij de stellingen konden de docenten kiezen uit vijf schalen; zeer
mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - zeer mee oneens.
De docenten die een actieve rol hebben gehad in het onderzoek en dus ook daadwerkelijk gewerkt
hebben met de leesstrategieën en de hardop-denkmethode konden deze stellingen verantwoorden in éénop-één interview. Zo konden zij hun ervaringen persoonlijk toelichten.

3.2 Data-analyse
De informatie die ingewonnen is tijdens het groepsgesprek aan het begin van het onderzoek (de 0meting), de vragenlijsten en interviews aan het eind van het onderzoek zijn met elkaar vergeleken. De
groepsgesprekken werden uitgewerkt aan de hand van de deelonderwerpen en de eindresultaten werden
uitgewerkt volgens de stellingen uit de vragenlijst.
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Uiteindelijk zijn de resultaten per stelling geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Hierdoor kon
vastgesteld worden of de leesstrategieën te integreren zijn in de bètavakken en kon er specifiek antwoord
gegeven op de deelvragen. Daarnaast is er middels de reflectieformulieren van de observaties nagegaan
of er bepaalde leesstappen nodig zijn voor de bètavakken. Ook de samenvattingen hiervan droegen bij
aan de deelvraag over het uiterlijk en de inhoud van de leesstrategie aangeboden middels het nieuwe
stappenplan. Al deze data heeft ervoor gezorgd dat de hoofdvraag beantwoord kon worden.
In het onderstaand schema wordt duidelijk welke specifieke methode per deelvraag is gebruikt. Ook zijn
de verschillende fases die de PLG heeft doorlopen uitgebreid beschreven.

Deelvragen

Onderzoeksactiviteit

Ondersteunende activiteit voor PLG

1. Wat is strategisch

Tekstbronnen bestuderen:

PLG 1 - 6 oktober: Startbijeenkomst, pitch. De

lezen?

vakliteratuur en

docenten brengen in kaart welke leesproblemen zij

onderzoeksliteratuur.

tegenkomen in hun vak.
PLG 2- 24 november: De docenten krijgen uitleg over
taalgericht vakonderwijs en het gebruiken van
leesstrategieën bij het vak Nederlands. Daarnaast
krijgen ze inzicht in de leesgeschiedenis van de
leerling (door middel van het raadplegen van eerdere
testgegevens) en kijken ze kritisch naar het
stappenplan lezen in het huidige taalbeleid.

2. Hoe moet een

Tekstbronnen bestuderen:

PLG 3 - 12 januari : De docenten uit de PLG

leesstrategie er uit zien

vakliteratuur,

observeren een goede en een slechte leerling tijdens

voor de bètavakken?

onderzoeksliteratuur.

het maken van een opdracht. Zij vragen de leerling

Middels een

om de hardop-denkmethode toe te passen. Zo krijgen

groepsinterview wordt er

ze meer inzicht in hoe leerlingen nu te werk gaan. Na

nagegaan welke lees- en

de observatie vullen ze een reflectieformulier in en

denkstappen er gemaakt

sturen de gemaakte geluidsopname. Tijdens de PLG

moeten worden om tot

vindt er een groepsinterview plaats over de

volledig tekstbegrip te komen

leesaanpak bij bèta.

binnen de bètavakken.
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Deelvragen

Onderzoeksactiviteit

Ondersteunende activiteit voor PLG

3. Is er een onderscheid te

Tekstbronnen bestuderen:

PLG 4 - 15 maart: De analyses worden besproken. De

maken tussen een

vakliteratuur en

docenten uit de PLG maken kennis met het ontwerp

leesstrategie voor alfa en

onderzoeksliteratuur. De

‘Het nieuwe stappenplan lezen’ gekoppeld aan de

voor bèta?

docenten uit de PLG proberen

taxonomie van Bloom. Verder krijgen zij een

het ontwerp en de

voorbeeld van een instructie met de didactiek, de

bijbehorende didactiek uit in

hardop-denk-methode of wel modelling.

hun lessen en deze les wordt

PLG 5 - 12 april : De eerste ervaringen uit de praktijk

geobserveerd middels een

worden gedeeld. Er worden afspraken gemaakt voor

kijkwijzer, die aansluit op

een lesbezoek.

het stappenplan. Er worden

PLG 6 - 17 mei: Herhaling van de didactiek met ‘Het

eindinterviews afgenomen

nieuwe stappenplan lezen’ in combinatie met

over de werkbaarheid van

resultaten uit de literatuur. Afspraken maken voor

‘Het nieuwe stappenplan

eindinterviews.

lezen’ en de bijbehorende

PLG 7 - 5 juli

didactiek.

interviews en de eindconclusie worden getoond.

: Reflectiemoment. Resultaten van de

Docenten PLG reflecteren over het proces en de
bijeenkomsten van de PLG. Er wordt vooruit gekeken
naar een vervolgonderzoek.
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4. Resultaten
4.1 Lesbezoeken
Het eerste lesbezoek heeft plaatsgevonden bij scheikundedocent B. Tijdens de eerste les van vwo 4 na de
toetsweek gebruikte hij de hardop-denkmethode in combinatie met het stappenplan. Stap voor stap heeft
hij de leerlingen bij het bespreken van de eerste opgave meegenomen in zijn eigen denkproces. Hij
arceerde gegevens en belangrijke begrippen en maakte daarbij notities op het bord. Terwijl hij deze
opdracht behandelde benoemde hij ook de doelstellingen van deze didactiek. Hij wees op het belang van
lezen voor zijn vak en maakte de koppeling met het vak Nederlands. Vervolgens liet hij de leerlingen op
zijn manier met de volgende opdracht aan de slag gaan. Na enkele minuten vroeg hij of de leerlingen
weer met zijn manier mee wilden doen. Hij nam op dat moment het stokje weer over en besprak de
opgaves via de hardop-denkmethode.
Deze manier van werken zorgde allereerst voor wat onrust in de klas. De leerlingen riepen door de klas;
‘Dit is te veel werk en kost te veel tijd!’, ‘Ik kan dat heus wel zonder’ etc. De docent wist de leerlingen te
overtuigen van deze manier van werken en beloofde hen dat dit resultaat zal geven.
Bij de reflectie op deze les gaf de scheikundedocent B aan dat deze manier van werken goed bij hem
paste. Hij kon ondanks het stappenplan zelf nog wat persoonlijke accenten leggen die belangrijk zijn voor
zijn vak. Ook vindt hij dat hij zelf bewuster is gaan nadenken over de aandacht voor lezen in de les. Door
middel van de hardop-denkmethode was hij bewust met lezen bezig, maar ook absoluut met het
verbeteren van zijn eigen vakdidactiek en het verbreden van de vakkennis van de leerlingen
Het tweede lesbezoek heeft plaatsgevonden bij scheikundedocent A. Alleen hier waren de rollen
omgedraaid. Een docent Nederlands zou met een scheikundeklas uit vwo 4 een opgave uit het
eindexamen scheikunde vwo bespreken middels het stappenplan en de bijbehorende didactiek. De
scheikundedocent A zou de opdracht tijdens de les aanleveren, dus de docent Nederlands had geen
voorbereidingstijd. Tijdens de les bleek dat met behulp van de leesstrategieën de docent Nederlands de
opgave voor 80% kon oplossen. Natuurlijk moest er wel gebruik gemaakt worden van het referentiekader
van de leerlingen om bepaalde scheikundige termen en structuurformules te begrijpen. Deze les wekte
dezelfde negatieve reacties op de bij leerlingen als bij het voorgaande lesbezoek, maar daarna volgde er
vooral verbazing over het feit dat een docent Nederlands tot een uitkomst van een opgave kan komen
door middel van de leesstrategieën.
Bij de reflectie op deze les gaf de scheikundedocent A aan dat hij nu volledig overtuigd is van het effect
van aanbieden van leesstrategieën en de bijbehorende methode. ‘Als zelfs een ‘leek’ op deze manier tot
volledig tekstbegrip kan komen, dan is dit een sleutel voor succes’. Ook hij beaamde hij dat hij deze
manier van lesgeven gemakkelijk kan integreren in zijn lessen. De volledige samenvattingen van de
lesbezoeken en de gebruikte lesmaterialen zijn terug te vinden in bijlage 7 en 8.

4.2 Vragenlijsten
De online vragenlijsten zijn beantwoord door de twee wiskundedocenten en de docent Nederlands. Deze
docent Nederlands verzorgt het taalbeleid op het Norbertuscollege en heeft deze vragenlijst beantwoord
met het belang van alle vakken in zijn achterhoofd. De docenten wiskunde hebben niet deelgenomen aan
de lesobservaties met betrekking tot het stappenplan en bijbehorende didactiek. Hieronder zijn de
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resultaten van de vragenlijsten beknopt weergegeven. De volledige vragenlijsten zijn vindbaar in bijlage
9.
1. ‘Wanneer een leerling het ‘lezen in onvoldoende mate beheerst, wordt het moeilijk om een voldoende
te halen voor mijn vak.’
Twee van de drie bevraagde docenten hebben ‘neutraal’ geantwoord bij de vraag of

leesstrategieën

nodig zijn voor volledig begrip van hun vak. De wiskundedocenten gaven aan dat dit van de soort
wiskunde afhankelijk is. ‘Bij wiskunde A is leesvaardigheid belangrijk en hebben leerlingen moeite om de
wiskunde uit de tekst te halen. Verder moet voor ons vak zo’n tekst worden uitgekleed om er een
wiskundig model van te maken’. Ook gaven de wiskundedocenten aan dat de leerlingen eerst een vraag
moeten ‘vertalen’ voordat ze kunnen gaan berekenen.
2. ’Lezen in stappen heeft een postief effect op de leerresultaten van mijn vak.’
De bevraagde docenten antwoordden alle drie anders op deze stelling (‘neutraal’, ‘mee eens’, ‘zeer mee
eens’). Ze gaven aan dat ze denken dat dit voor alle vakken geldt, maar dat er wel een specifieke
tekstbenadering voor nodig is.
3. ’Voor mijn vak zijn facetten van het hoger orde denken nodig om tot een goed leerresultaat te komen.’
De drie docenten beantwoordden deze vraag alle drie met ‘mee eens’. Maar de beleving bij het begrip
hogere orde denken was bij alle drie anders. Een docent gaf aan dat niet alle onderdelen van het hogere
orde denken van belang zijn voor zijn vak. Een ander zei dat leerlingen vaardigheden die ze eerder
geleerd hebben altijd moeten kunnen toepassen. Docent nummer drie heeft nooit bewust nagedacht over
een koppeling van zijn onderwijs aan deze vaardigheden van het hogere orde denken.
4. ’Leerlingen moeten metacognitieve vaardigheden kunnen inzetten om bij mijn vak tot een goed
leerresultaat te komen.’
Ook bij deze stelling reageerden alle drie de docenten verschillend (‘neutraal’, ‘mee eens’, ‘zeer mee
eens’). Ze hadden ook alle drie een andere visie op deze begripsomschrijving in relatie met hun eigen
vak. De eerste docent gaf aan dat leerlingen moeten leren inzien waar ze goed en slecht in zijn, dan kan
er pas vooruitgang worden geboekt. De volgende docent koppelde de metacognitie vooral aan
toetsbesprekingen en benoemde dat toetsen moeten worden nabesproken om dit deze vaardigheid te
verbeteren. De derde docent opperde dat we te weinig bezig zijn met metacognitie, maar noemde ook
dat hij nog geen bewijzen uit de praktijk die de positieve werking van metacognitieve vaardigheden
bevestigen.

5. ’De koppeling van de leesstrategieën aan de taxonomie van Bloom maakt de strategieën behapbaar
voor het bètagebied.’
Twee docenten beantwoordden deze stelling met ‘neutraal’ en één docent met ‘mee eens’. Een
wiskundedocent gaf aan dat dit vooral bij wiskunde A-opgaven het geval is. Leerlingen lezen al gaande
weg de vragen bij de opdracht en komen zo onderweg achter de opbouw van de tekst. ‘In de praktijk
hebben leerlingen vaak hier geen tijd voor of komt het er niet van.’ De andere wiskundedocent geeft aan
dat in de onderbouw niet zo veel sprake is van langere stukken tekst bij de opgaven.
6. ’Het 'nieuwe stappenplan lezen' is te koppelen aan mijn vak.‘
Ook hier varieerden de antwoorden van de docenten (‘neutraal’, ‘mee eens’, ‘zeer mee eens’). De
docenten gaven aan dat de leesstrategieën met name handig zijn voor examentraining in de bovenbouw.
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Ook benoemden ze dat wanneer leerlingen dit vlot beheersen, ze meer moeite zullen doen voor het lezen
van een tekst.
7. ‘Ik kan het 'nieuwe stappenplan lezen' integreren in mijn lessen.’
De drie docenten benoemden dat dit aan bod kan komen in de (voor-)eindexamenklassen en dat het
gebruikt kan worden bij langere opgaven. Een wiskundedocent vond dit stappenplan niet bruikbaar in de
onderbouw en noemde het te uitgebreid. De antwoorden varieerden wederom van ‘neutraal’, ‘mee eens’
naar ‘zeer mee eens’.
8. ‘De bijbehorende didactiek (de hardop-denkmethode) is hanteerbaar voor mijn vak.’
De drie docenten waren het eens met deze stelling (twee keer ‘mee eens’, een keer ‘zeer mee eens’). Een
docent gaf aan dat hij al gebruik maakte van hardop-denken in zijn lessen.
9. ‘Het gebruik van 'nieuwe stappenplan lezen' geeft mij meer inzicht in de lees- en denkstappen van de
leerling.’
Bij deze stelling waren de meningen duidelijk verdeeld (mee oneens - neutraal - mee eens). Een docent
gaf aan dat je op deze manier bij examentraining meer inzicht krijgt in hoe de leerlingen het geleerde in
praktijk brengen, maar ook hoe ze de structuur en de inhoud van de ‘omliggende’ tekst begrijpen. Een
andere docent gaf aan dat hij door hardop-denkmethode veel te weten is gekomen over de denkstappen
die de leerlingen maken. De laatste docent gaf aan dat hij de stelling in sommige gevallen vindt kloppen,
maar hij vindt de klassen te groot om hier grip op de krijgen.

4.3 Interviews
De twee scheikundedocenten die hebben deelgenomen aan de lesobservaties zijn één-op-één
geïnterviewd over de stellingen van de vragenlijst. Deze interviews duurden ongeveer 40 minuten per
docent. Voor een uitgebreide samenvatting van de interviews zie bijlage 10.
1. ’Wanneer een leerling het ‘lezen in onvoldoende mate beheerst, wordt het moeilijk om een voldoende
te halen voor mijn vak.’
Beide docenten waren het volledig eens met deze stelling. Ze geven aan dat ze dit als mentor terug zien
bij alle vakken. ‘De leerlingen zien allereerst niet dat de docent ook begrijpend lezen toepast om een
vraag te kunnen begrijpen. Daarnaast kunnen ze het lezen zelf slecht toepassen. Er wordt vaak gezegd
dat een leerling buiten zijn comfort zone werkt, maar vaak is het zo dat hij zijn leesvaardigheid gewoon
niet voldoende beheerst. Tot slot vraagt de nieuwe scheikunde om begrijpend lezen, alles wordt
aangeboden in context.’
2. ’Lezen in stappen heeft een positief effect op de leerresultaten van mijn vak.’
Ook deze stelling wordt door beide docenten beaamd. De docenten hebben al meteen leerresultaat
gezien bij een paar leerlingen. Ook worden er voor het eerst kladblaadjes gebruikt en aantekeningen op
de toets gemaakt (zie bijlage 11). ‘Er is een soort bewustwording ontstaan zowel bij de leerlingen als bij
ons docenten.’
3. ’Voor mijn vak zijn facetten van het hoger orde denken nodig om tot een goed leerresultaat te komen.’
De twee docenten beantwoordden deze stelling verschillend (‘mee eens’, ‘zeer mee eens). Ze achtten
beide dat hogere orde denken nodig is voor hun vak, maar ze blijven dit wel een vage beschrijving
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vinden. ‘De vaardigheid lezen is nodig om al deze andere vaardigheden te kunnen beheersen. De meeste
onderdelen van hogere orde denken sluiten ook aan bij T2-vragen (bij RTTI). In de vierde klas is dit zo’n
40% van de toetsing, maar in het eindexamen loopt dit op tot 60 à 70%.’
4. ’Leerlingen moeten metacognitieve vaardigheden kunnen inzetten om bij mijn vak tot een goed
leerresultaat te komen.’
De docenten waren het hier niet met elkaar eens (‘mee eens’, ‘niet mee eens’). De ene docent vindt het
heel belangrijk, maar ziet in dat leerlingen tot de derde klas dit nog niet kunnen beheersen. Hij verwacht
dat wanneer we de leesstrategieën integreren, dat de leerlingen al eerder bij deze fase zullen komen.
Daarnaast concludeerde hij dat de leerlingen ons als docent echt nodig hebben om om te leren lezen. ‘Ik
ben geïnspireerd door de didactiek die we hebben gebruikt bij het aanleren van de leesstrategieën.’
De andere docent geeft aan dat de leerlingen metacognitie nog niet echt nodig hebben. ‘Ze zien wat voor
soort vraag het is (RTTI), maar toch nog lopen ze vast. Daarom ben ik de didactiek van de
leesstrategieën gaan gebruiken. Ik hoop dat het ‘klepje open’ bij Nederlands, ‘klepje dicht’ bij andere
vakken op deze manier verdwijnt.’
5. ’De koppeling van de leesstrategieën aan de taxonomie van Bloom maakt de strategieën behapbaar
voor het bètagebied.’
Beide docenten waren het hier mee oneens. Ze vonden deze koppeling prima om de leesstrategieën
wetenschappelijk te kunnen onderbouwen, maar voor de praktijk is het niet nodig gebleken. ‘Een
specifieke koppeling aan RTTI zou misschien nog wel kunnen voor in de toekomst. Ook kan het
stappenplan opgenomen worden in het aantekingenboekje hier staan de regels van RTTI bij.’
6. ’Het 'nieuwe stappenplan lezen' is te koppelen aan mijn vak.’
8. ‘De bijbehorende didactiek (de hardop-denkmethode) is hanteerbaar voor mijn vak.’
Beide docenten waren het hier zeer mee eens. Ze benoemden dat dit moeiteloos past in de
scheikundedidactiek. ’In het begin kost het meer tijd voor de docent en de leerlingen, maar beiden zijn
hierbij gebaat. Bij het bespreken van proefwerken en moeilijke vragen kun je het heel gemakkelijk
toepassen. Ook kun je de leerlingen gericht laten werken aan leesvaardigheid en je vak.’
7. ‘Ik kan het 'nieuwe stappenplan lezen' integreren in mijn lessen.’
Wederom waren beide docenten het zeer eens met deze stelling. De docenten gaan in de bovenbouw tijd
inbouwen om leeslessen te kunnen geven in iedere periode. Ze willen het inzetten zodat de leerlingen
zich beter gaat ontwikkelen. ‘Met deze didactiek zullen alle soort leerlingen bediend kunnen worden,
bijvoorbeeld beelddenkers. Alle leerlingen komen beter uit de opdracht wanneer ze lezen in deze
stappen.’
De docenten zouden het liefst hun hele faculteit al meenemen in deze manier van lesgeven. ‘Bij biologie,
natuurkunde en scheikunde kan er zo gewerkt gaan worden. Wellicht dat er wel wat specifieke accenten
gelegd kunnen worden per vak. Bij scheikunde en natuurkunde is het maken van een structuur of het
tekenen van een afbeelding op het kladblaadje erg belangrijk, bij biologie zal er wellicht meer tijd moeten
worden besteed aan het arceren van kernzinnen en begripsomschrijvingen. De faculteit BiNaS kan gaan
fungeren als een pionier om het stappenplan en de didactiek te integreren in de lessen, studiewijzers,
leerlijnen en de PTA’s.’
Een docent durfde zelfs te stellen dat de gehele school mee moet gaan in deze didactiek. ‘Op deze manier
kunnen we alle leerlingen leesvaardig maken. Bij elkaar kijken, elkaar aanspreken en het gesprek openen
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over lezen is hierbij ook belangrijk. Op deze manier kunnen we als school bekend gaan staan als die
school met leerlingen met goede lees- en studievaardigheden.’
9. ‘Het gebruik van 'nieuwe stappenplan lezen' geeft mij meer inzicht in de lees- en denkstappen van de
leerling.’
Ook bij deze laatste stelling werd door beide docenten positief bevestigd. Door deze manier van werken
zien ze sneller wanneer een leerlingen vastloopt met lezen. Daarnaast hoorden ze de oh’s en ah’s in de
lessen, want sommigen snappen nu sneller waar het over gaat. ‘Je kunt het stappenplan volgen als
docent en daarna ook leerlingen sturen door de te wijzen op bepaalde stappen.’ ‘Intuïtief doe je al veel
dingen als docent, maar deze stappen sluiten ook aan bij de lessen Nederlands. Ik heb gezien dat
leerlingen hierdoor anders (beter) lezen.’
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5. Conclusie en aanbevelingen
Aan de hand van de resultaten uit het theoretisch kader en de lesbezoeken, de vragenlijsten en de
interviews kan er geconcludeerd worden dat de hoofdvraag positief beantwoord kan worden. Strategisch
lezen kan dus worden ingezet om de leesvaardigheid bij de bètavakken te vergroten. Om deze
conclusie te onderbouwen, zullen de specifieke argumenten hiervoor hieronder per deelvraag worden
toegelicht.

5.1. Toepasbaarheid ‘Stappenplan lezen’
Uit de literatuurstudie bleek dat diverse onderzoekers (Prenger (2005), De Taalunie (2008) en De Bruijn
(2009)) pleitten voor het integreren van leesvaardigheid in het bètaonderwijs. Het gebruiken van een
leesaanpak door middel van leesstrategieën kan veel leesproblemen ondervangen. Zowel in de theorie als
in de praktijk was er geen specifieke leesaanpak terug te vinden voor de bètavakken, daarom was een
koppeling aan de bestaande leesstrategieën, zoals ze worden aangeleerd bij het vak Nederlands, een
logische stap. Om deze bestaande strategieën toch te kunnen koppelen aan cognitieve vaardigheden die
binnen het bètagebied vereist worden, werd er gekozen om deze te koppelen aan de Taxonomie van
Bloom. Dit bleek later niet relevant voor de uitvoering in de praktijk.
Uit de lesbezoeken en de vragenlijsten is gebleken dat het stappenplan met de leesstrategieën bij de
bètavakken gebruikt kan worden. De twee scheikundedocenten zijn het stappenplan blijven toepassen en
zijn zeer tevreden over het resultaat. Zij hebben gezien dat leerlingen die moeite hebben met lezen
vooruitgang boeken door stapsgewijs te kijken naar de tekst. Ook maken de leerlingen voor het eerst
gebruik van kladpapier en noteren/arceren ze op toetsen. Tot slot kunnen de docenten, doordat ze de
fases van het stappenplan doorlopen, leerlingen sturen en helpen wanneer ze vastlopen. Door gebruik te
maken van deze leesstrategieën zijn de leerlingen bewuster bezig met lezen, zonder dat het een
belemmering vormt voor de vakinhoud.

5.2. Toepasbaarheid van de hardop-denkmethode
Uit de vakliteratuur is gebleken dat leesstrategieën echter niet beklijven wanneer er geen onderwijs van
wordt gemaakt. Hajer en Meestringa (2010) stelden vast dat taalgericht vakonderwijs samen moet gaan
met contextrijke lessen waarin interactie en taalsteun centraal moeten staan. Ook op het
Norbertuscollege is dit in de praktijk het geval gebleken, want van het oude leesplan uit het taalbeleid
werd geen gebruik gemaakt. Diverse andere onderzoekers (o.a. van Bimmel en Oostdam (1998)) tonen
aan dat de docent de belangrijkste rol moet spelen in het laten beklijven van de leesstrategieën. Hij kan
door het hardop voordoen ervoor zorgen dat leerlingen deze zelf gaan ontwikkelen en weten wanneer ze
deze kunnen inzetten (metacognitie).
In de praktijk de docenten hebben de methodiek van het hardop denken positief ervaren. Deze manier
van lesgeven geeft hen de ruimte om zelf bepaalde accenten te leggen binnen de leesstrategieën. Ook is
er op deze manier ruimte om aandacht te besteden aan de denkwijze die hoort bij hun eigen vak. Het
hardop voordoen is ideaal te gebruiken bij het bespreken van examenopgaves of contextrijke opdrachten.
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5.3. Aanbevelingen
Gelet op de uitkomsten van dit onderzoek hebben de leden uit de PLG een verzoek ingediend bij de
directie om deze manier van werken te implementeren in de gehele faculteit BiNaS. Zij willen deze
didactiek van de leesstrategieën integreren in hun dagelijkse onderwijs, de studiewijzers, de leerlijnen en
de PTA’s (zie bijlage 12).
Maar om de functionele leesvaardigheid binnen het hele Norbertuscollege te gaan verbeteren, zullen deze
leesstrategieën (vormgegeven in het stappenplan) en de didactiek een plaats moeten krijgen binnen al
het onderwijs (De Nederlandse Taalunie, 2008). Hiervoor zullen alle docenten, als sleutelfiguren,
bekwaam moeten worden in het aanbieden van de leesstrategieën op een dynamische en effectieve
manier.
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6. Discussie
6.1. Het onderzoek
Tijdens dit onderzoek is er geprobeerd om te zorgen voor triangulatie. Door groepsgesprekken,
observaties, lesbezoeken en vragenlijsten is er zo’n helder mogelijke meting uitgevoerd.
Maar natuurlijk dient er kritisch gekeken te worden naar de positieve uitkomsten van dit onderzoek. Gelet
op de kleine hoeveelheid respondenten van de vragenlijst is de hoofdvraag niet volledig valide te
beantwoorden.
De deelnemers die geen lesbezoek en/of observaties hebben uitgevoerd waren soms wat negatief kritisch
over het ontworpen instrument. De docenten hebben echter nog niet allemaal ervaring opgedaan met
deze manier van werken en hun mening berust zich hier dus ook op aannames.
De twee docenten scheikunde, die alle fases van het onderzoek doorlopen hebben en alle metingen
hebben uitgevoerd, waren echter positief. Zij zien de uitkomsten van dit onderzoek als een positieve
bijdrage aan de ontwikkeling van hun dagelijkse lespraktijk. Maar deze twee docenten zijn werkzaam in
hetzelfde vakgebied, scheikunde. Mag de hoofdvraag dan ook positief beantwoord worden voor alle
bètavakken? Ik vind van wel. Het ontworpen stappenplan en de didactiek is niet vak- of zelfs bètaafhankelijk. De collega’s hebben over dit onderzoek gesproken met de andere leden van hun faculteit
(biologie, natuurkunde en scheikunde) en zien mogelijkheden om dit straks voor alle vakken toe te
passen.
Er moet vervolgens ook kritisch blik op het ontworpen instrument geworpen worden. In het belang van
de leerlingen op het Norbertuscollege is er gekozen voor een koppeling aan de leesstrategieën van het
vak Nederlands. Door uit te gaan van bestaande kennis zullen deze leesstrategieën daardoor ook beter
beklijven bij de bèta-afdeling. Wellicht had een nadere studie naar methodes en toetsing van de
verschillende bètavakken voor een ander instrument gezorgd. Toch lijkt dit geen onverstandige keuze te
zijn geweest, want door de koppeling aan het vak Nederlands ligt er misschien wel een algemene
leesdidactiek voor de gehele school in het vooruitschiet.

6.2. De professionele leergemeenschap
Het meest spannende onderdeel van dit onderzoek was het opzetten en laten functioneren van een
professionele leergemeenschap die in relatie staat met het onderzoek. Als onderzoeker zat ik daarom
vaak in een spagaat. Aan de ene kant wilde ik gedegen en leerzame bijeenkomsten organiseren voor mijn
PLG en aan de andere kant wilde ik mijn onderzoek verder voltooien.
Het voorbereiden van de bijeenkomsten kostte me meer tijd dan verwacht en dit had soms een negatief
effect op het tijdspad van mijn onderzoek. Maar ook door organisatorische facetten kwam ik wel eens in
de knel. Jaarprogramma’s en activiteiten strooiden roet in het eten van de geplande PLG’s. Daarnaast
was ik tijdens de bijeenkomsten zowel een gespreksleider, een tijdbewaker en een onderzoeker die
kritische vragen moest stellen.
Ook moest er in deze bijeenkomsten draagvlak gecreëerd worden. De bestudeerde theorie en de
ervaringen uit de praktijk werden in de gesprekken soms haaks op elkaar gezet. Hierdoor twijfelde ik
soms of er wel een goede uitkomst in het verschiet zou liggen, maar ik merkte dat er steeds meer
betrokkenheid en interesse ontstond vanuit de leden van de PLG. Uiteindelijk hebben zij ook middels een
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brief aan de directie laten weten dat zij het onderzoek een warm hart toedragen en graag een
vervolgtraject aangaan met hun gehele faculteit (zie bijlage 12).
Al met al kan ik positief en tevreden terugkijken over het verloop van mijn PLG. In zes bijeenkomsten
(zie bijlage 13) heeft er veel input en ervaring uit de praktijk ervoor gezorgd dat er een praktisch
instrument is voortgekomen uit dit onderzoek.

6.3. Een vervolgonderzoek
Mede dankzij de aanbevelingen van de collega’s uit de PLG ligt er een vervolgtraject in het verschiet. In
het komende schooljaar hoop ik de faculteit BiNaS te gaan begeleiden in het implementeren van deze
leesstrategieën en de bijbehorende didactiek. Lezen zal dan een officiële plaats gaan krijgen binnen de
lessen, studiewijzers en toetsing van de BiNaS.
Maar ook de wens om uiteindelijk naar een schoolbrede leesaanpak te gaan werken, werd beaamd door
de PLG. Hiervoor zal een onderzoek naar implementatie binnen een schoolorganisatie nodig zijn, want het
zou zonde zijn als dit instrument, net als het voorgaande stappenplan, in de school verdwijnt. Een ander
interessant vervolgonderzoek zou een onderzoek naar effecten van het onderwijs in leesstrategieën
kunnen zijn. Natuurlijk heb ik reeds al onderzoek gedaan naar de effecten binnen het vak Nederlands
(Schrauwen, 2015) en is er wellicht al enige bewijsvorming geweest toen de docent Nederlands een
scheikunde-examen kon ontleden. Toch zou ik erg benieuwd zijn of dit huidige onderzoek een direct
positief resultaat zal hebben op de prestaties van de leerlingen.
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8 Bijlagen
Bijlage 1

inventarisatie taalproblemen bij bèta

‘Weten leerlingen welke strategieën zij moeten toepassen bij vragen naar uitleg, verklaring bekeringen en
toelichting?’
‘De woordenschat is te klein.’
‘Taalvaardigheden zijn te zwak.’
‘Spreek- en schrijftaal wordt niet los van elkaar gezien.’
‘Ze kennen weinig uitdrukkingen en gezegdes.’
‘Ze kunnen de wiskundetaal niet vertalen naar gewoon Nederlands.’
‘Leerlingen pakken geen signaalwoorden op, door de hoeveelheid tekst missen ze gegevens.’
‘Leesstrategieën worden niet toegepast.’
‘Leerlingen schrijven de essentie van het antwoord niet op.’
‘Leerlingen slaan fases in de wiskundeoplossingen over door niet goed te lezen.’
‘Leerlingen willen te snel aan het werk en lezen daardoor te snel. Ze maken daardoor onnodig veel
fouten.’
‘Leerlingen nemen de tijd niet om de tekst eerst goed te lezen.’
‘Ze kunnen de gegevens niet filteren.’
‘Leerlingen zien de wiskunde niet door de grote hoeveelheid tekst.’
‘Leerlingen hebben moeite met bepaalde schoolwoorden, zoals bijvoorbeeld ‘herleiden.’
‘De woordenschat is zo klein dat normale Nederlandse begrippen niet begrepen worden.’
‘De leerlingen kunnen de hoofd- en bijzaken niet van elkaar onderscheiden.’
‘Leerlingen geven een verkeerde begripsomschrijving.’
‘Ze kunnen niet formuleren in een goed lopende zin.’
‘ Ze geven te korte antwoorden op een ‘leg uit’ vraag.
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Bijlage 2

oude stappenplan lezen uit het taalbeleid

Stappenplan	
  lezen	
  
1.	
  Kijk	
  naar	
  de	
  buitenkant,	
  voordat	
  je	
  een	
  tekst	
  gaat	
  lezen	
  
q

Titel	
  

q

Alinea’s	
  

q

Tussenkopjes	
  

q

Illustra=es	
  

q

Opvallende	
  woorden	
  

Ø
Ø
Ø

WAT WEET JE NU OVER DE INHOUD?
WAT WEET JE ZELF NOG MEER?
WAAR KOMT DE TEKST VANDAAN?

2.	
  Lees	
  de	
  tekst
	
  
q Zoek	
  de	
  betekenis	
  van	
  moeilijke	
  woorden	
  
- Staat de betekenis in de tekst?
- Is er uitleg door plaatjes
- Kan ik de betekenis uit het woord zelf halen?
q

Schrijf	
  de	
  betekenis	
  in	
  je	
  eigen	
  woorden	
  

3.	
  Ga	
  na	
  wat	
  je	
  geleerd	
  hebt	
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Bijlage 3a

reflectieformulier observaties

STARR	
  reﬂec=emodel	
  	
   observa=e	
  taalzwakke	
  of	
  taalsterke	
  leerling	
  
Voornaam	
  leerling:
Klas:	
  
Vak:	
  
Datum:	
  
Waarom	
  heb	
  je	
  voor	
  deze	
  leerling	
  gekozen?
Score	
  Diataal:
Score	
  CITO	
  VAS:	
  
SituaFe	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

vanuit	
  de	
  docent

Taak:	
   	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

vanuit	
  de	
  docent

AcFe:	
   	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

vanuit	
  de	
  leerling

Resultaat:	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

vanuit	
  de	
  docent	
  

ReﬂecFe:	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

vanuit	
  de	
  docent

Voorlopige	
  conclusie:	
   	
  

	
  

	
  

vanuit	
  de	
  docent

(Wat	
  was	
  de	
  situaFe?	
  Wie	
  waren	
  er	
  bij	
  betrokken?	
  Waar	
  speelde	
  de	
  situaFe	
  zich	
  af?	
  Wanneer	
  
speelde	
  deze	
  situaFe?)	
  

(Wat	
  was	
  je	
  rol?	
  Wat	
  wilde	
  je	
  bereiken?	
  Welke	
  opdracht	
  heb	
  je	
  gekozen?)	
  	
  

(Wat	
  heeL	
  de	
  leerling	
  	
  precies	
  gezegd	
  en	
  of	
  gedaan?	
  Hoe	
  was	
  zijn	
  aanpak?	
  Liep	
  de	
  leerling	
  tegen	
  
problemen	
  aan?	
  Wat	
  heeL	
  hij	
  vervolgens	
  gedaan?	
  Etc.)	
  

(Wat	
  kwam	
  er	
  uit?	
  Hoe	
  is	
  het	
  afgelopen?	
  Hoe	
  reageerde	
  de	
  leerling?)	
  

(Hoe	
  vond	
  je	
  dat	
  de	
  leerling	
  het	
  deed?	
  Was	
  je	
  tevreden	
  met	
  het	
  resultaat?	
  Wat	
  zou	
  je	
  de	
  volgende	
  
keer	
  anders	
  doen?	
  	
  Is	
  het	
  verlopen	
  zoals	
  je	
  verwacht	
  had?	
  HeeL	
  de	
  leerling	
  volgens	
  jou	
  een	
  
strategie	
  toegepast?	
  Bijvoorbeeld	
  oriënterend,	
  globaal,	
  grondig,	
  zoekend	
  of	
  kriFsch	
  lezen?)	
  

(Kun	
  je	
  nu	
  	
  voorspellen/aanwijzen	
  welke	
  leesstappen	
  de	
  leerling	
  moet	
  zeWen	
  om	
  tot	
  volledig	
  
tekstbegrip	
  te	
  komen	
  voor	
  jouw	
  vak?)	
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Bijlage 4

M.J.H. Schrauwen

voorbeelden ingevulde reflectieformulieren
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STARR	
  reﬂec=emodel	
  	
   observa=e	
  taalzwakke	
  of	
  taalsterke	
  leerling	
  
Voornaam	
  leerling:	
  Fenna
Klas:	
  V5	
  
Vak:	
  wiskunde	
  A
Datum:	
  12	
  januari	
  2016	
  
Waarom	
  heb	
  je	
  voor	
  deze	
  leerling	
  gekozen?	
  

Fenna	
  is	
  een	
  meisje	
  wat	
  serieus	
  werkt	
  en	
  hierbij	
  de	
  nodige	
  moeite	
  moet	
  doen	
  
om	
  het	
  te	
  begrijpen.	
  
Score	
  Diataal:	
  ?
Score	
  CITO	
  VAS:	
  ?	
  

SituaFe	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

vanuit	
  de	
  docent

(Wat	
  was	
  de	
  situaFe?	
  Wie	
  waren	
  er	
  bij	
  betrokken?	
  Waar	
  speelde	
  de	
  situaFe	
  zich	
  af?	
  Wanneer	
  
speelde	
  deze	
  situaFe?)	
  

In	
  de	
  groep	
  zijn	
  wij	
  bezig	
  met	
  het	
  onderwerp	
  FuncFes	
  van	
  meer	
  variabelen.	
  
Hiervoor	
  heb	
  ik	
  haar	
  de	
  eindexamenopgave	
  Bloedalcoholpromillage	
  (vraag	
  10)	
  voorgelegd	
  
om	
  erachter	
  te	
  komen	
  wat	
  haar	
  aanpak	
  hierbij	
  is.	
  
Taak:	
   	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

vanuit	
  de	
  docent

(Wat	
  was	
  je	
  rol?	
  Wat	
  wilde	
  je	
  bereiken?	
  Welke	
  opdracht	
  heb	
  je	
  gekozen?)	
  	
  

Ik	
  heb	
  geprobeerd	
  haar	
  zoveel	
  mogelijk	
  te	
  laten	
  praten...	
  
AcFe:	
   	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

vanuit	
  de	
  leerling

(Wat	
  heeL	
  de	
  leerling	
  	
  precies	
  gezegd	
  en	
  of	
  gedaan?	
  Hoe	
  was	
  zijn	
  aanpak?	
  Liep	
  de	
  leerling	
  tegen	
  
problemen	
  aan?	
  Wat	
  heeL	
  hij	
  vervolgens	
  gedaan?	
  Etc.)	
  

Fenna	
  heeL	
  eerst	
  de	
  gegevens	
  (gedeeltelijk)	
  genoteerd	
  en	
  bekeken,	
  voordat	
  zij	
  tot	
  acFe	
  
overging.	
  Zij	
  had	
  meteen	
  door	
  dat	
  zij	
  de	
  gegeven	
  waarden	
  in	
  de	
  formule	
  moest	
  invullen,	
  
maar	
  zij	
  had	
  de	
  waarde	
  0,5	
  over	
  het	
  hoofd	
  gezien.	
  Hierdoor	
  kwam	
  zij	
  er	
  niet	
  uit	
  en	
  
onderweg	
  vergiste	
  zij	
  zich	
  nog	
  in	
  bewerkingen.	
  

Resultaat:	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

(Wat	
  kwam	
  er	
  uit?	
  Hoe	
  is	
  het	
  afgelopen?	
  Hoe	
  reageerde	
  de	
  leerling?)	
  

Zoals	
  aangegeven	
  kwam	
  ze	
  er	
  uiteindelijk	
  niet	
  uit.	
  Ze	
  vond	
  het	
  leuk	
  om	
  mee	
  te	
  werken.	
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ReﬂecFe:

(Hoe	
  vond	
  je	
  dat	
  de	
  leerling	
  het	
  deed?	
  Was	
  je	
  tevreden	
  met	
  het	
  resultaat?	
  Wat	
  zou	
  je	
  de	
  volgende	
  
keer	
  anders	
  doen?	
  	
  Is	
  het	
  verlopen	
  zoals	
  je	
  verwacht	
  had?	
  HeeL	
  de	
  leerling	
  volgens	
  jou	
  een	
  
strategie	
  toegepast?	
  Bijvoorbeeld	
  oriënterend,	
  globaal,	
  grondig,	
  zoekend	
  of	
  kriFsch	
  lezen?)	
  

Ik	
  vind	
  haar	
  werkwijze	
  ietwat	
  gehaast.	
  Zij	
  wilde	
  te	
  graag	
  snel	
  tot	
  een	
  antwoord	
  komen,	
  
waardoor	
  zij	
  een	
  getal	
  miste	
  en	
  verderop	
  misschien	
  zich	
  vergissen	
  door	
  een	
  stukje	
  
spanning/onzekerheid.	
  

Voorlopige	
  conclusie:

(Kun	
  je	
  nu	
  	
  voorspellen/aanwijzen	
  welke	
  leesstappen	
  de	
  leerling	
  moet	
  zeWen	
  om	
  tot	
  volledig	
  
tekstbegrip	
  te	
  komen	
  voor	
  jouw	
  vak?)	
  

Fenna	
  zou	
  iets	
  meer	
  de	
  rust	
  moeten	
  nemen	
  om	
  van	
  te	
  voren	
  eerst	
  de	
  gegevens	
  meer	
  te	
  
scannen/accentueren	
  om	
  daarna	
  pas	
  naar	
  de	
  eigenlijke	
  vraag	
  te	
  gaan.	
  
Verder	
  is	
  het	
  hardop	
  denken	
  van	
  leerlingen	
  in	
  de	
  klas,	
  het	
  laten	
  uitleggen	
  door	
  leerlingen	
  
aan	
  de	
  klas	
  een	
  goede	
  zaak.	
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Bijlage 5
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Bijlage 6

vragenlijst Google formulieren

1. Lezen in stappen heeft een positief effect op de leerresultaten van mijn vak.
2. Wanneer een leerling het ‘lezen’ in onvoldoende mate beheerst, wordt het moeilijk om een voldoende
te behalen voor mijn vak.
3. Het ‘nieuwe stappenplan lezen’ is te koppelen aan mijn vak.
4. Voor mijn vak zijn facetten van het hogere orde denken nodig om tot een goed leerresultaat te kunnen
komen.
5. Leerlingen moeten metacognitieve kennis kunnen inzetten om tot een goed leerresultaat te komen.
6. De koppeling van het stappenplan aan de Taxonomie van Bloom maakt de leesstrategie van de talen
behapbaar voor het bètagebied.
7. De bijbehorende didactiek (hardop-denkmethode) is te koppelen aan mijn vak.
8. Ik kan het ‘nieuwe stappenplan lezen’ integreren in mijn lessen.
9. Ik kan het ‘nieuwe stappenplan lezen’ integreren in de leerlijn.
10. Het ‘nieuwe stappenplan lezen’ meer inzicht in de lees- en denkstappen van de leerling?
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Bijlage 7

lesbezoeken

Lesbezoek docent scheikunde B

vwo 4

9 mei 2016

Eerste les na de meivakantie en toetsweek.
De docent deelt kladblaadjes en toetsblaadjes uit. Ook wordt de voorgaande toets uitgedeeld.
De leerlingen gaan vandaag de toets deels opnieuw maken met daarbij. Hiervoor gebruiken ze pen, binas
en rekenmachine (grafisch). Het tweede deel (wanneer de contextrijke opdrachten beginnen) gaan de
leerlingen opnieuw maken. De docent zegt verder niets. De leerlingen aan aan de slag met de eerste
opdracht (T1- vraag met context).
Na 5 minuten vraagt de docent of de leerlingen met de volgende opdracht (T2 -vraag met context en
afbeelding met daarbij drie vragen) willen beginnen. De voorgaande opdracht hoeft niet af te zijn. Ook
weer na vijf minuten vraagt de docent of de leerlingen door willen gaan met de volgende opdracht. Deze
opdracht heeft een grote lap tekst voorafgaand aan vijf vragen (T2).
Docent zegt dat iedereen een onvoldoende heeft gehaald voor de voorgaande toets en dat de start van
deze les een beetje gek was. Bij de talen wordt er geleerd hoe je moet lezen, maar bij de beta vakken
gebruik dat eigenlijk helemaal niet. Het klepje lezen in je hersenen blijft bij betavakken dicht. Als je de
technieken die je bij Nederlands leert toepast dan presteer je bezig. Het helpt, het is simpel te
combineren.
Hoe moet je het ook alweer doen? Zet je klepje lezen open.
Leerling - De titel lezen en plaatjes kijken. Docent - Ja eerst bekijken. Eerst naar de toets kijken. Lappen
tekst, aantal formules.
Globaal lezen - Wat ga ik doen? Wat wordt er van mij verwacht? Pas daarna ga je lezen. Maar bij dat
lezen ga je niet alleen lezen. Je gaat noteren op een kladblaadje. We gaan gezamenlijk lezen bij deze
toets. Ook heeft niemand op de toets geschreven.
Eerste opgave:
De docent doet de eerste opdracht hardop voor. Hij maakt zijn denkstappen en leesstappen duidelijk en
schrijft deze op het bord. Ook onderstreept hij de begrippen en maakt een kleine tekening van de
bijbehorende opdracht. Een aantal van jullie zullen zeggen. Is het zo simpel? Deze vraag wordt pas
inzichtelijk als je ook echt goed leest.
Tweede opgave:
Ga de tweede opgave maken zoals het moet (met het klepje lezen open). De leerlingen gaan
onderstrepen en gebruiken hun kladblaadje. De docent gaat de opdracht voordoen en leest de opdracht
voor. Hij wijst op de moeilijkheidsgraad van de tekst (te veel dezelfde woorden). Ook hier maakt de
docent zijn denkstappen duidelijk en hij tekent daarbij op het bord. Wanneer je notities maakt op je
kladpapier zie je meteen de link tussen de afbeeldingen.
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Derde opgave:
Het duurt te lang voor op een toets, zegt een leerling. Ik zie dat in mijn hoofd. Docent B legt het verschil
uit tussen verbaal en performaal iq. Een echte beta organiseert alles, daar ben je beta voor, dus tekenen
en afbeeldingen maken helpt. Docent B maakt duidelijk dat een tekeningetje toch sneller is. Een
denkproces wordt verkort door het tekeningetje en het onderstrepen.
De docent bespreek de antwoorden van de gemaakte toets en herhaalt bij de laatste opdracht zijn denken leesstappen. Hier neemt hij ook het kritisch bekijken van de vraag in mee.
‘Kijk eerst naar wat er gevraagd wordt voor dat je de vraag gaat maken. Denk ook aan de realiteit. Wat
kan? Denk aan je eigen referentiekader. ‘
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Bijlage 8

M.J.H. Schrauwen

materiaal lesbezoeken
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Bijlage 9

M.J.H. Schrauwen

resultaten vragenlijst
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Bijlage 10

Interview Andre

samenvatting interviews

26 mei 2016

Stelling 1:
Mee eens, helemaal mee eens. In alle klassen merk je effect en bij andere vakken ook. Je kunt
gemakkelijk iets uitleggen wat leerlingen herkennen. Leerlingen zien niet dat de docent tijdens uitleg ook
begrijpend leest. De leerling kan dat zelf niet goed, dus wordt het thuis ook moeilijk om de stof te
begrijpen en te gebruiken. Er wordt snel gezegd hij werkt buiten z’n comfort zone, maar vaak is het dat
hij zijn leesvaardigheid niet beheerst.
Stelling 2:
Ja dat heeft het. Ik zoek naar een manier om het per leerling passend te maken. Sommige leerlingen
hebben al een goede manier, maar die willen niet in een stappenplan. Dit zijn de aankomende goede
lezers.
Stelling 3:
Ja, de hogere orde denken vaardigheden zijn nodig. Maar een vage beschrijving. Een variëteit aan
vaardigheden moet je hebben. De vaardigheid lezen is toch belangrijker gebleken bij de
natuurwetenschappen.
Stelling 4:
Ik merk dat ongeveer tot de 3e leerlingen echt niet metacognitief kunnen denken. Ik vind het wel heel
belangrijk, maar tegen de tijd dat ze het kunnen moeten ze het allang beheersen. Dit vind ik een groot
probleem. Ik denk dat wanneer we de leesstrategieën zullen integreren we al eerder bij die fase zullen
komen. Je moet er vroeg mee begin
nen, maar leerlingen moeten zien dat het op deze manier beter gaat. Wij als docenten moeten een
didactiek gebruiken die hierbij aansluit. De docent moet het voordoen, dat heb ik echt geleerd. Dat
moeten we in de didactiek inbouwen en daar ben ik door geïnspireerd.
Stelling 5:
Voor mij hoeft dit niet. De leerling heeft er ook niet zo veel aan De docent hoeft niet specifiek die
taxonomie van Bloom of het theoretische kader te hebben. De docent moet worden overtuigd en moet
het vaak doen en ervoor zorgen dat het in de lessen wordt geïntegreerd. Liefst voor de hele school.
Stelling 6/7
Ja zeker, moeiteloos. Ik kan dingen uit mijn opleiding koppelen aan de didactiek en de werkvormen. Ik
heb nu geen inzicht in de didactiek bij de andere vakken. Je ziet welke leerling al een soort structuur
heeft en die kan ook groepen leiden. Dan hoeft de docent dat niet altijd zelf te doen. Je kan er
schitterend in differentiëren. Ook beelddenkers zijn gebaat bij deze manier van werken. In het begin kost
het echt meer tijd. Je moet je programma ombouwen. Bart en ik gaan in de bovenbouw tijd in bouwen
om leeslessen te kunnen geven in iedere periode. Hoe we dat administratief gaan aanpakken en of dat
we daar een beloning aan koppelen is nog onzeker. We willen het inzetten zodat de leerling zich beter
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gaat ontwikkelen, niet dat wij daar meer werk door krijgen. Ook het inleveren van blaadjes bij het SPW
wordt dan een organisatorisch iets, dit kun je vermijden door het als school te benaderen. Laat iedereen
overal op schrijven.
Stelling 8/9:
Ik wil het liefste dat heel de school meegaat in deze didactiek. Zo bereiken we het meeste bij de
leerlingen. Zet groots in als school om ergens de komen! De tegenstelling taal- en zaakvakken eruit
halen. Iedereen moet zich hierin kunnen herkennen. Het schoolmanagement moet gaan staan achter een
set vaardigheden die iedere docent moet beheersen. Dit is daar een van! Alle docenten moet beheersen.
Er moet gekeken worden naar de didactiek van de docenten. Ga bij elkaar kijken om de didactiek te
beheersen. We zijn het stadium van een PLG voorbij, zet maar groot in. Dan pas zullen we betere
resultaten gaan krijgen.
Binnen de faculteiten kan het ook geïntegreerd worden. De PLG wordt dan een pionier om het in de
studiewijzer, leerplan en het PTA te integreren en de didactiek bij elkaar in de gaten te houden. Ik ben
hier een beetje ongeduldig voor, want ik wil graag een grootste beweging in de school.
Ga ook eens kijken hoe het per vak staat met betrekking tot de didactiek binnen de verschillende vakken.
Bij elkaar kijken, elkaar aanspreken en het gesprek openen over lezen. Wij moeten als school bekend
staan die goede lees- en studievaardigheden heeft en daarom moeten leerlingen kiezen voor het NC. Ook
moeten hogescholen en universiteiten dat terug zien.
Stelling 10:
Ik zie sneller wanneer een leerling vastloopt met lezen. Je hoort de oh’s en ah’s want nu snappen ze het
wel. Maar leerlingen vinden het leuk en gaan automatisch hardop denken. Je kunt het als docent volgen
en daarna ook sturen door te wijzen op bepaalde stappen.
Interview Bart

24 mei 2016

Stelling 1:
Dat klopt voor een groot deel. In havo 4 heb ik een som ontleed op jouw manier. Er kwam uit dat het
eigenlijk een hele simpele vraag was. Ze kregen het in eerste instantie niet gelezen. Nieuwe scheikunde,
lezen in context, alles wordt in verhaalvorm gevraagd. De tekst doet er soms niet toe, ze moeten er de
juiste gegevens uithalen.
Stelling 2:
Ja, als ze het toepassen wel. Een leerling haalde zijn eerste onvoldoende toen ik het zo benaderde. Ook
zie je dat leerlingen sneller tot de kern komen en ze worden beter in de tekstuele vragen door middel van
die stappen.
Stelling 3:
Deze vaardigheden sluiten soms aan bij mijn vak. Die sluiten meestal ook wel aan bij de T2- vragen in de
tekst (rtti). In de vierde klas is er sprake van 40% t2, het examen is 60 of 70% T2.
Stelling 4:
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Metacognitie hebben ze nog niet echt nodig. Er staat vaak welke vraag het is en de vraag is vaak ook
voorgeprogrammeerd. Bij het lezen lopen ze dan nog wel vast, terwijl ze wel weten hoe ze de vraag
moeten kunnen beantwoorden. Daarom ben ik bezig met deze didactiek.
Hele goede lezers willen het soms niet toepassen. Ik hoop dat klepje open, klepje dicht verdwijnt voor de
leesvaardigheid van de lessen.
Stelling 5:
Als je er rtti naast legt, dan kunnen we nog winst maken. De leerling moet de noodzaak ondervinden van
het toepassen van de regeltjes. Deze strategieen zouden in het aantekingenboekje kunnen worden
opgenomen. Hier staat ook de uitleg over rtti.
Stelling 6:
Het is zinvol om te werken volgens deze manier. Het blaadje is niet zo toepasbaar. Ze komen beter tot de
uitvoering van de som als ze lezen in deze stappen.
Stelling 7:
Bij het bespreken van proefwerken en moeilijk vragen kun je het heel goed toepassen. Hier kan ik het
dan voordoen voor de groep en hier kan ik ze ook gericht aan laten werken. Ik wil het kunnen integreren
binnen mijn lesplanning en de studiewijzer. Ik kan dan de didactiek van jouw onderzoek gebruiken in de
leerlijn.
Stelling 8:
Ja, de manier van hardop voordoen werkt voor scheikunde. Ik denk dat het toepasbaar is voor elk vak,
maar er zijn detailverschillen. Bij natuur-scheikunde wordt er meer gevraagd om uittekenen, bij biologie
gaat het meer over onderstrepen en dergelijke. Docenten moeten hier afspraken over maken en moeten
het ook hetzelfde uitvoeren. Wanneer dit in studiewijzers wordt opgenomen kan deze didactiek weer
besproken worden. We moeten elkaar dit leren. Het moet in een systeem komen en dat lijkt me nog best
moeilijk.
Stelling 9:
Ik wil het in de lesplanner opnemen. Je zou het binnen iedere cyclus kunnen opnemen. Door herhaling
krijgen we dan een beter resultaat.
Bij de faculteit bèta 2 kunnen we dit goed implementeren. We zouden dit op de agenda kunnen zetten en
hier afspraken kunnen maken. We kunnen de goede weg inslaan in het komende schooljaar door er
samen aan te werken. Je zou het kunnen zien als een gezamenlijke cursus. Onze faculteit kan hier best
een rol in gaan spelen. We moeten wel geholpen worden om de stappen te zetten.
Stelling 10:
Intuïtief doe je al heel veel dingen als docent, maar nu heb ik meer handvatten gekregen die ook
aansluiten bij de lessen Nederlands. Bijvoorbeeld het onderstrepen en arceren. Ik zie nu dat leerlingen
hierdoor anders (beter!) lezen. Ik moest hier zelf aan wennen maar het went wel.
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Bijlage 12

aanbeveling directie

Nooijens, BPF
Acties
Aan:
Derks, WHJ
CC:
Schrauwen, MJH; Pol vander, A; Hurk van den, MAJ; Mooij de, ARM
maandag 20 juni 2016 20:04

Dag Wim,

binnenkort moeten er beslissingen genomen worden omtrent het vervolg van de plg's/onderzoeken van dit
schooljaar.
André en ik hebben in het kader van Margot's onderzoek wat dingen uitgeprobeerd en met bijzonder
resultaat. De leerlingen schrikken er zelfs van en durven zelfs soms niet, we brengen ze namelijk vanuit hun
comfortzone naar een leerzone die zelfs comfortabel aanvoelt. Ik wil je graag voorbeelden geven, maar mail
is daar niet voor geschikt. Wij zijn er echter van overtuigd dat het onderzoek een praktische invulling moet
krijgen binnen onze faculteit.
Margot heeft al met Rob de Mooij contact opgenomen, maar binnen onze faculteit zijn de neuzen vrij snel
een kant op. Zeker als André en ik ook een duit in het zakje doen.
Ik wil je dan ook vragen om te pleiten voor een praktisch vervolg van het onderzoek.
Wij zijn er klaar voor!
groeten,
Bart

Roosendaal, 17 juni 2016

Beste directieleden,
In het afgelopen schooljaar heb ik met veel plezier en enthousiasme mijn onderzoek ‘Leesvaardigheid
voor bèta’ binnen de AOS West-Brabant uitgevoerd en de bijbehorende PLG opgestart en begeleid. De
hoofdvraag: ‘Hoe kan strategisch lezen worden ingezet om de leesvaardigheid bij de bètavakken te
vergroten?’ is positief beantwoord en de deelnemers van de PLG hebben geconstateerd dat
leesvaardigheid een belangrijk(er) onderdeel van hun onderwijs moet worden om de cognitieve
vaardigheden van de leerlingen en hun prestaties te vergroten. Daarom zou ik graag een vervolg geven
aan mijn onderzoek en de PLG in het schooljaar 2016-2017 voortzetten.

In het onderzoek is duidelijk geworden dat de bètavakken afhankelijk zijn van contextrijke vragen en dat
hier leesonderwijs voor nodig is. Diverse wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat het inzetten van
een leesstrategie een uiterst effectieve manier kan zijn om zowel bij de talen als bij de bètavakken de
leesvaardigheid te vergroten. Vanuit het Platform Taalgericht Vakonderwijs wordt zelfs genoemd dat
leesstrategieën een centrale plaats zouden moeten hebben binnen de leesaanpak van de school.
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Uit mijn onderzoek is een instrument voortgekomen waarbij de geleerde leesstrategieën bij het vak
Nederlands getransformeerd zijn naar de bètavakken. Om de cognitieve doelstellingen voor de
bètadocent te kunnen verhelderen en om deze aan te laten sluiten bij hun manier van determineren
(RTTI), is er een koppeling gemaakt met de Taxonomie van Bloom. Ook is er onderzocht hoe men deze
leesstrategieën het beste kan aanleren. Dit is de hardop-denkmethode, ofwel modelling genoemd. Hierbij
laat de docent zijn denk- en leesstappen zien door ze hardop voor te doen. Deze didactiek zorgt voor
bewustwording bij de leerlingen zodat zij later de leesstrategieën zelfstandig kunnen inzetten.

De docenten uit de PLG hebben dit schooljaar gefungeerd als klankbord, inspiratiebron, kennisbank en
pilotgroep. Allereerst hebben zij kennisgenomen van de theoretische (en taalkundige) achtergrond van de
didactiek en het effect van leesstrategieën. Daarna hebben ze leerlingen geobserveerd om meer inzicht te
krijgen in hun leesprocessen. Vervolgens hebben ze het ontworpen instrument met de bijbehorende
didactiek uitgeprobeerd binnen hun eigen lessen. Hierdoor hebben zij geconstateerd dat het werken met
leesstrategieën volgens het ontworpen instrument en de bijbehorende didactiek aansluit bij hun vakken.
Daarnaast hebben ze ontdekt dat de leesaanpak van de leerlingen op deze manier positief verbetert.
Leerlingen maken gebruik van hun kladblaadjes, schrijven/arceren op toetsen en maken op deze manier
hun denk- en leesstappen zichtbaar. Bij een aantal leerlingen was in deze korte tijd ook al een positief
leerresultaat te ontdekken. Tot slot hebben de docenten gemerkt dat hun eigen expertise van belang is
bij het aanleren van de leesaanpak en zij kunnen zo ook meer aandacht geven aan de denkprocessen die
noodzakelijk zijn voor hun vak.

Een nader onderzoek zou kunnen uitwijzen of leerlingen ook daadwerkelijk beter gaan scoren op de
bètavakken door te werken aan de leesvaardigheid op deze specifieke manier. De docenten uit de PLG
hebben immers al positieve ontwikkelingen geconstateerd. Zij hebben gezien dat er bij de leerlingen een
bewustwording is ontstaan en zouden daarom graag willen dat leesvaardigheid een deel van hun
onderwijs wordt. De PLG-deelnemers van de sectie BiNaS hopen zelfs dat dit aankomend schooljaar al
geïmplementeerd kan worden.

Gelet op de uitkomsten van mijn onderzoek verzoek ik jullie dan ook om mij te faciliteren om de
leesstrategieën te implementeren in de faculteit BiNaS. Hier kan volgend jaar een mooie start worden
gemaakt wanneer ik implementatieonderzoek kan doen en de gehele faculteit kan begeleiden bij het
implementatieproces. In verschillende bijeenkomsten kan er dan opnieuw gewerkt worden aan de
theoretische en didactische basis van leesstrategieën en aan de implementatie binnen de drie vakken
natuurkunde, scheikunde en biologie. Er zijn al oriënterende gesprekken gevoerd met collega’s van deze
vakken voor een eventueel vervolg van dit onderzoek.
Deze faculteit zal op deze manier als pionier kunnen fungeren om uiteindelijk mijn einddoel te bereiken,
namelijk een het implementeren van een algemene leesaanpak op het Norbertuscollege.

Hartelijke groeten,
Margot Schrauwen
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