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Leren lezen is een kunst
Hanneke Wentink

Lector Functionele geletterdheid in
doorlopende leerlijnen

Waar werken scholen naartoe
met ál hun leerlingen?
Zo hoog mogelijk niveau van
functionele geletterdheid:
• Hardop lezen: AVI E6, met of zonder
hulpmiddelen
• Stillezen: 90‐100 woorden per minuut
 Ondertiteling kunnen lezen
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Einddoel lezen basisonderwijs
Leerlingen zijn in staat
zelfstandig verschillende
tekstsoorten te lezen en te
begrijpen, die ze in het
dagelijks leven en in het
vervolgonderwijs
tegenkomen.

Uitdaging voor scholen

Technisch
lezen en lezen
met begrip
gaan hand in
hand….. vanaf
het begin !
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Wat maakt begrijpen van
teksten moeilijk voor kinderen?
Verder van de belevingswereld (weinig voorkennis)
+
Moeilijke, onbekende woorden
+
Hoge informatiedichtheid
+
Impliciete gedachtesprongen door auteur
+
Achterliggende ideeënwereld weinig vertrouwd (geen kapstokken)
=
Hoge cognitieve belasting
Veel denkkracht nodig voor begrip
=
Hoog risico van afhaken/opgeven

Moeilijkheidsgraad van een
tekst:

contextuele
inbedding

cognitieve
belasting
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Effecten van veel lezen op
Cito begrijpend lezen

Proefschrift Thijs
Nielen (2016)

Helpen bij het kiezen van boeken

• Leesniveaus: laat AVI‐niveaus los en leer kinderen zelf te
kiezen wat ze willen lezen
• Aansluiten bij interesses
• ‘Ander’ leesmateriaal
• Genres:
– Stripboeken mogen ook (zie G. Ruwel in MLP TOP 25)
–Twin reading: combinatie fictie en non‐fictie rond hetzelfde
onderwerp
–www.jeugdbieb.nl is nog vrij onbekend in het onderwijs
–Toneellezen als nieuwe vorm van samenlezen is heel populair
(www.leesletters.nl/theaterlezen)
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Hulpmiddelen bij lezen
• Dyslexie lettertype is niet voor alle kinderen met dyslexie
prettig leesbaar.
• Brillen met gekleurde glazen zijn niet effectief bij
dyslexie!
• Combinatie van lezen en luisteren is motiverend en
effectief (superboek, bontekoebieb, yoleo).
• Sprint (Plus) is een effectief hulpmiddel bij lezen en
tekstschrijven.
• InPrint is effectief (combinatie plaatje‐tekst met
voorleesfunctie) bij laag functionerende leerlingen (laag
niveau ZML) (www.eelkeverschuur.nl)
• De FingerReader de toekomst voor ernstig zwakke lezers?

Toevoegen van de

e van…

Elektronische en emotiegerichte media:
• Aansluiten bij belevingswereld
• Variëren in leesvormen
• Leeservaring verbreden
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Digitale prentenboeken





www.youtube.com (zoekterm: ‘digitale prentenboeken’)
www.bereslim.nl (60 geanimeerde prentenboeken)
www.wepboek.nl (op thema, leeftijd, ontw.gebied)
www.schooltv.nl (op thema, leeftijd)

Onderzoek met digitale
prentenboeken (Bus e.a.)
Levende boeken hebben effect op:
1. begrip van de hoofdlijn in een verhaal
2. begrip van gevoelsmatige reacties
3. groei in woordenschat:




Statische beelden helpen woorden te onthouden.
Bewegende beelden hebben een extra effect, vooral op
verwerven van abstracte woorden.
Extra effect van interactieve levende boeken:
• meerkeuzevragen
• vergrootglastechniek
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Interactieve e-boeken
www.duhboekjes.nl
Timo en het toverstokje: voorbeeld van interactieve App
www.bibliotheek.nl/apps
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