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Het onderzoeksproject
Leeshulp 4-6 

Zwakke lezers helpen met 
begeleid hardop lezen



Voortgezet 
technisch 
leesonderwijs

§ Doel: leerlingen leren vloeiend te lezen, dat wil zeggen: vlot, 
foutloos, en met passende voordracht (zinsmelodie)

§ Aanname: vloeiend lezen helpt om beter te begrijpen wat je leest
§ Jaargroepen 4 – 6 (uitloop in jaargroepen 7 en 8)
§ Veel lezen belangrijk voor de ontwikkeling van de leesvaardigheid
§ Motivatie voor lezen en leesplezier belangrijke voorwaarden voor 

het maken van leeskilometers



Centrale vraagstelling  
project Leeshulp 4-6

§ Is begeleid hardop lezen een effectieve methodiek voor zwakke 
lezers in de groepen 4, 5 en 6?

§ Leerling krijgt leeshulp van een geschoolde ervaren lezer. De 
leerling leest een tekst hardop voor, waarbij de begeleider 
stimuleert, helpt, controleert en corrigeert.

§ Doelgroep: leerlingen die behoren tot de 10-20% zwakke 
technische lezers

§ Twee varianten van begeleid hardop lezen: Opnieuw lezen (of  
herhaald lezen) en Verder lezen



Opzet 
Onderzoek

§ ‘True experimental design’ met voor-, tussen-, na- en 
retentiemeting

§ Drie condities:
Ø Opnieuw lezen
Ø Verder lezen
Ø Controle conditie (kreeg in de tweede helft van het 

schooljaar alsnog de interventie)



Resultaten
§ Beide methodieken (Opnieuw Lezen en Verder Lezen) even 

effectief
§ Geen leerjaareffecten: de effectiviteit van de geboden 

leeshulp is dus in alle drie de leerjaren ongeveer even groot
§ Significante effecten voor vloeiend lezen op tekstniveau

(AVI) en woordniveau (DMT)
§ Significant effect op leesplezier (stijging leesplezier in 

experimentele groep versus daling in controlegroep)
§ Hoe kunnen we zwakke lezers stimuleren en tijdens het 

zelfstandig lezen leeskilometers laten maken?



Praktijkvragen

§ Moeten leerlingen lezen op hun eigen AVI-
niveau?

§ Zijn boeken op een hoger niveau te moeilijk?
§ Wat doen te moeilijke boeken met het leesplezier

van een leerling?



Tegenstrijdige
adviezen

§ Teksten lezen op een hoger niveau frustreert: leerlingen 
leren onvoldoende en raken ontmoedigd omdat ze nog 
te langzaam lezen en te veel fouten maken

§ Frustratieniveau: meer dan 5% fout gelezen woorden en 
30-50% meer benodigde leestijd (Struiksma et al., 2009)

§ AVI-beheersingsniveau geen vanzelfsprekend criterium: 
leerlingen moeten vooral boeken kunnen lezen die ze 
interesseren (Smits & Braams, 2006)



Onderzoeksvragen

§ Hoe vaardig zijn leerlingen in het lezen van teksten 
of  boeken die in meer of  mindere mate boven hun 
getoetste AVI-niveau liggen?

§ Hoe waarderen leerlingen dergelijke teksten?
§ Zijn er verschillen tussen zwakke en vlotte lezers?



Deelnemers aan 
het onderzoek

§ Zestig leerlingen van zes verschillende scholen 
geselecteerd uit een van de leerjaren 4, 5 en 6

§ Evenveel vlotte als zwakke lezers
§ Vlotte lezers haalden een A-score op de DMT 

(aangevuld met een enkele leerling met een B-score)
§ Zwakke lezers hadden een D/E-score (soms 

aangevuld met een enkele leerling met een lage C-
score)



Leesmateriaal

§ Informatief, rijk geïllustreerde en aantrekkelijk 
vormgegeven boeken uit de reeksen Weethuisjes, Mini 
Informatie en Junior Informatie (Noordhoff  
Uitgevers) die graag worden gelezen

§ Uitgever verstrekte de AVI-indices per pagina of  
paragraaf

§ Niveau van de fragmenten liep uiteen van M3 tot 
PLUS



Onderzoeksopzet
� Tijdens leessessies lazen leerlingen zelfgekozen hele boeken waar 

de geselecteerde fragmenten deel van uitmaakten
� De fragmenten werden zelfstandig hardop gelezen
� Aantal fouten en leestempo werden per getoetst moment berekend
� Elke leerling las 2 fragmenten op het eigen AVI-niveau, 2 

fragmenten op een niveau hoger (+1), 2 fragmenten van twee 
niveaus hoger (+2) en 2 fragmenten van drie niveaus hoger (+3)

� Per fragment werd gemeten hoe leuk ze het vonden om het te 
lezen (vijfpuntschaal van 1= helemaal niet tot 5= heel erg leuk)

� Resultaten worden gerapporteerd op basis van 370 gelezen 
fragmenten



Gemiddeld aantal gelezen woorden per minuut
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� Naarmate teksten moeilijker worden, lezen leerlingen minder woorden 
per minuut (afname van 13-16%)

� Geen grote vertraging en zeker geen afname van 30-50%



Gemiddeld percentage fouten per 100  gelezen woorden
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� Bij moeilijker teksten maken leerlingen iets meer fouten
� Bij zwakke lezers een toename van 2,5 naar 3,3 en bij vlotte lezers van 1,6 naar 

2,9
� Voor beide type lezers komt dit foutenpercentage dus niet in de buurt van het 

genoemde percentage van 5% of  meer op frustratieniveau door Struiksma



Gemiddelde waardering voor de tekst 
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� Nauwelijks verschillen qua waardering
� Informatieve boeken vallen bij veel leerlingen erg in de smaak



Conclusie

§ Algemeen: zowel zwakke als vlotte lezers blijken redelijk vaardig te 
zijn in het lezen van fragmenten tot en met drie niveaus boven hun 
AVI-niveau

§ Uitsluitend gewerkt met informatieve boekjes, maar geen indicatie 
dat het lezen van fictionele teksten andere resultaten oplevert

§ Leestempo neemt af, maar het betreft geen grote vertraging
§ Aantal fouten stijgt, maar blijft binnen de marge
§ Geen verschillen qua tekstwaardering: teksten uit de zelfgekozen 

informatieve boeken scoren hoog
§ Van lezen op frustratieniveau in technische zin en qua belevening 

blijkt geen sprake



Praktische 
implicaties

§ Geen ernstige bezwaren voor het laten lezen op een hoger niveau
§ Dit geldt voor zowel de zwakke als de vlotte lezers
§ Slechts relatieve toename van aantal fouten en afname leestempo
§ Kennis van en interesse in een onderwerp hebben een 

belangrijke invloed op leesbaarheid van teksten
§ Voor het bevorderen van het leesplezier zou de interesse en 

motivatie van een leerling centraal moeten staan en niet het AVI-
niveau

§ Begeleiding van leerlingen in het kiezen van boeken blijft 
belangrijk, maar hoeft niet beperkt te worden op grond van het 
AVI-niveau



voor uw aandacht


