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BLIKSEM: Begrijpend Leesinstructie Kan Strategisch én
Motiverend

1. Introductie

Een goede leesvaardigheid is van groot belang voor later schoolsucces en voor het kun-
nen functioneren in de huidige geletterde samenleving. Niet voor niets wordt er in het
basisonderwijs veel aandacht aan leesvaardigheid besteed. Ondanks die inspanningen
laten diverse studies zien dat een aanzienlijke groep leerlingen het basisonderwijs ver-
laat met onvoldoende leesvaardigheid (voor een overzicht: zie Bogaert e.a. 2008). Zo
rapporteert de Inspectie voor het Onderwijs (2004) dat aan het eind van de basis-
school 10% van de leerlingen problemen heeft met technisch lezen. Onderzoek van
Hacquebord laat zien dat 20% van de leerlingen in de brugklas moeite heeft om
schoolboekteksten te begrijpen (Hacquebord et al. 2004). Recent analyseerde het
CPB, op basis van de internationaal vergelijkende studies naar leesvaardigheid van
PISA en PIRLS, dat voor leesvaardigheid over de gehele linie sprake is van een dalen-
de trend in scores (CPB 2011). 

Hoewel in het basisonderwijs de nodige tijd aan begrijpend lezen wordt besteed, erva-
ren veel leerlingen en leerkrachten de begrijpend leesmethoden als weinig motiverend.
De problemen die genoemd worden zijn: ‘de teksten zijn saai en sluiten niet aan bij de
belevingswereld van kinderen’, ‘de aangeboden strategieën beklijven niet’, ‘door de
veelheid van strategieën zien kinderen door de bomen het bos niet’, en ‘er is geen
transfer naar het lezen van teksten bij de zaakvakken’. Tegen die achtergrond zijn we
vanuit het HCO en het Expertisecentrum Nederlands een onderzoek gestart waarin
we een nieuwe interventie voor begrijpend lezen hebben ontwikkeld die ook op effec-
tiviteit wordt onderzocht. 
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2. Achtergronden van De BLIKSEM-aanpak 

Begrijpend lezen is een proces waarbij de lezer betekenis construeert op basis van
geschreven tekst. Het is een complex proces waarbij ‘lagere orde vaardigheden’ (deco-
deren) en ‘hogere orde begripsvaardigheden’ met elkaar interacteren. Goede lezers leg-
gen tijdens het lezen voortdurend relaties tussen de tekst en hun eigen kennis. Ze inte-
greren wat ze al weten met de informatie in de tekst en kunnen strategieën om pro-
blemen met tekstbegrip op te lossen flexibel inzetten. Een goede decodeervaardigheid,
woordenschat en kennis van de wereld helpen de lezer bij het achterhalen van de bete-
kenis van de tekst. Maar ook motivatie, (meta-)cognitieve vaardigheden en kenmerken
van de tekst spelen een rol. 

Onderzoek in de jaren 1990 liet zien dat leerkrachten bij het begrijpend leesonderwijs
maar weinig expliciete instructie gaven in de manier waarop je de betekenis van de
tekst kunt achterhalen (Aarnoutse & Weterings 1995; Van Elsäcker 2002). Instructie
in strategieën kwam weinig voor en de nadruk lag vooral op het lezen van een tekst en
het maken van vragen. Inmiddels besteden alle methoden voor begrijpend lezen expli-
ciete aandacht aan leesstrategieën, d.w.z. aan cognitieve activiteiten die lezers vóór, tij-
dens en na het lezen van een tekst kunnen uitvoeren om een tekst goed te begrijpen
en om problemen bij het lezen van een tekst te voorkomen, aan te pakken en op te
lossen (Aarnoutse & Schellings 2003).

De BLIKSEM-aanpak is gebaseerd op inzichten die zijn verkregen uit eerder onder-
zoek. Het effectief leren gebruiken van strategieën voor begrijpend lezen is een lang-
durig proces dat jaren in beslag neemt. Het is daarom belangrijk om de leerlingen zich
in een vroeg stadium met een stimulerende werkwijze en op een goede en duidelijke
manier de belangrijkste leesstrategieën eigen te leren maken. Veel onderzoekers en des-
kundigen pleiten daarom voor een beperkte set van ‘evidence-based leesstrategieën’ in
plaats van de grote aantallen strategieën die in veel methodes aan bod komen (Van
Keer 2004; Vernooy & Stoeldraijer 2007). Het komt erop aan dat leerlingen strate-
gieën leren hanteren in betekenisvolle, motiverende leessituaties, want “strategies are
important, but they are boring when used in isolation” (Guthrie et al. 1996). De stra-
tegieën zijn dan geen doel op zich, maar een middel om de betekenis van de tekst te
achterhalen en om over de tekst na te denken.

Op basis van een systematische review van eerder onderzoek komt Pressley (2006) tot
de conclusie dat effectieve begrijpend leesinstructie inhoudt dat de leerkracht een
beperkte set van strategieën hardop denkend voordoet en uitlegt en dat leerlingen ver-
volgens de kans krijgen om de aangeleerde strategieën in een betekenisvolle en moti-
verende context toe te passen. Daarbij is het de bedoeling dat de leerkracht in het
begin gerichte sturing geeft aan het toepassen van de juiste leesstrategieën met als uit-
eindelijk doel interne sturing door de leerling zelf. Dat vereist leerkrachtvaardigheden
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die in de BLIKSEM-aanpak worden getraind. Een van de belangrijkste vaardigheden
is het hardop denkend voordoen ofwel het modelen van leesstrategieën in een beteke-
nisvolle context. Die betekenisvolle context bestaat eruit dat strategieën aangeboden
en geoefend worden tijdens het voorlezen, het stil lezen en het lezen van teksten in de
zaakvaklessen. BLIKSEM wordt ontwikkeld voor groep 5 tot en met groep 8.

3. De BLIKSEM-aanpak in het kort

De leerlingen werken met de BLIKSEM-aanpak tijdens het zelfstandig lezen (enkele
keren per week) en tijdens het lezen van een zaakvaktekst (één keer per week). De aan-
pak is toepasbaar op om het even welke tekst en beperkt zich tot negen kernstrate-
gieën, waarvan in onderzoek is aangetoond dat ze werken. De strategieën zijn te ver-
delen in strategieën voor, tijdens en na het lezen: 

Voor het lezen:
0. Voorkennis activeren, voorspellen: Als ik deze tekst zie, denk ik ……

Tijdens het lezen:
1. Relaties leggen: Dit doet me denken aan ……
2. Begrip monitoren/controleren: Dit begrijp ik niet: ……
3. Visualiseren: Dit stel ik me voor in mijn hoofd: ……
4. Woordbetekenis uit context halen: Ik heb dit woord nieuw geleerd door ……
5. Vragen stellen: Ik vraag me af ……

Na het lezen:
6. Hoofdgedachte van de tekst in één zin: Deze tekst gaat vooral over ……
7. Samenvatting maken in een paar zinnen: ……
8. Oordeel of mening geven: Ik vind ……

De strategieën worden aangeboden door de leerkracht terwijl ze voorleest uit een boek.
Op gezette momenten modelt ze een van de strategieën, bijvoorbeeld hoe ze de bete-
kenis van een moeilijk woord uit de context achterhaalt of hoe ze zich een bepaalde
passage voorstelt in haar hoofd. De leerkracht toont daarna voor hoe de kinderen de
strategie op hun strategieblad moeten invullen door een geeltje met viltstift te beschrij-
ven en dat op een grote gelamineerde voorbeeldkaart te plakken. Vervolgens oefenen
de kinderen de strategieën tijdens het vrij lezen in zelfgekozen boeken. Ze proberen in
hun boek ook een passage te vinden die ze zich goed in hun hoofd voor kunnen stel-
len of ze proberen de betekenis van een onbekend woord te achterhalen uit de context
van het verhaal. Ze noteren hierbij op hun strategieblad wat ze gedaan hebben. Om
de leerkrachten een goed idee te geven van het modelen van leesstrategieën is bij een
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aantal aantrekkelijke kinderboeken van bekende Nederlandse schrijvers een handlei-
ding gemaakt waarin is opgenomen op welke plek en op welke manier een strategie
gemodeld kan worden. Elke leesles omvat een onderdeel voorlezen met modeling van
enkele strategieën, een groepsopdracht naar aanleiding van het verhaal, 15 minuten
stillezen waarbij de strategieën geoefend worden en een nabespreking. In de zaakvakles
passen de kinderen de strategieën toe.

4. Het onderzoek

Om het effect na te gaan van de BLIKSEM-aanpak is een tweejarig longitudinaal
onderzoek opgezet. Veertig scholen in Den Haag en omstreken werkten eraan mee.
Het onderzoek is uitgevoerd in de schooljaren 2009-2010 (groep 5) en 2010-2011
(groep 6). In het eerste onderzoeksjaar hebben 32 groepen (groep 5) de BLIKSEM-
aanpak ingevoerd; 28 groepen hebben deelgenomen als controlegroep. Zij werkten
met de reguliere methoden voor begrijpend lezen. In het tweede schooljaar is de aan-
pak op de BLIKSEM-scholen ingevoerd in groep 6. Met metingen van technisch en
begrijpend lezen, woordenschat, leesmotivatie en kennis van leesstrategieën aan het
begin van groep 5, het eind van groep 5 en aan het eind van groep 6 zullen we het
effect van de aanpak vaststellen op de leesresultaten van de leerlingen. Daarnaast is in
alle groepen geobserveerd hoe de leerkrachten de lessen uitvoeren. Ook in de contro-
legroepen zijn begrijpend leeslessen geobserveerd. 

Op het moment van schrijven van deze tekst is de dataverwerking van de laatste
meting nog volop bezig. De eerste resultaten zullen we presenteren tijdens onze work-
shop op de HSN-conferentie.
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Hoe overleef ik de eindtoets Taal voor de Pabo?

Het cohort studenten dat in september 2011 start met de pabo-opleiding zal verplicht
moeten deelnemen aan een landelijke eindtoets Taal. Wat behelst die toets en hoe kun-
nen we de studenten hierop voorbereiden op een voor hen betekenisvolle manier? Dat
zijn de vragen die centraal staan in deze presentatie.

Ik laat zien welke rol het Kennisplatform Taaldidactiek Primair Onderwijs (dat ont-
wikkeld is bij het Expertisecentrum Nederlands) hierbij kan spelen en welke aanvul-
lende middelen hierbij ingezet kunnen worden. De opleider krijgt hiermee concrete
middelen en materialen in handen die op de lerarenopleiding basisonderwijs kunnen
worden ingezet.
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