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Voorlezen met een focus

1. Inleiding

Bijna iedereen is het erover eens dat het voorlezen van prentenboeken belangrijk is
voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Het voorlezen van prentenboeken heeft
vaak de bevordering van taal- en leesontwikkeling tot doel. Voor het stimuleren van de
wiskundige, de literaire en de sociaal-emotionele ontwikkeling worden prentenboeken
minder benut, terwijl daartoe wel aanleiding is. KPC Groep ontwikkelde, in samen-
werking met wetenschappelijk onderzoekers, een scholingsaanbod waarin het voorle-
zen met een focus op de hiervoor genoemde ontwikkelingsdomeinen centraal staat.

2. Theoretische achtergrond

Verhalende prentenboeken zijn zeer rijk aan inhouden die relevant zijn voor de ont-
wikkelingsdomeinen van kleuters. In veel prentenboeken kan dan ook een verbinding
worden gelegd tussen verhaalelementen en bijvoorbeeld de in Nederland gehanteerde
SLO-doelen voor taal, rekenen en voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters.
De relevantie van de verbinding tussen onderwijsdoelen en prentenboeken wordt door
wetenschappelijk onderzoek ondersteund. In verschillende interventiestudies zijn de
effecten van het gebruik van prentenboeken op de wiskundige begripsontwikkeling
(Van den Heuvel-Panhuizen & van den Boogaard 2008; Van den Heuvel-Panhuizen
& Elia 2011; 2012), de literaire competentie (van der Pol 2010) en de sociaal-emoti-
onele ontwikkeling (Kwant 2011) van kleuters onderzocht. 
De onderzoeken hebben duidelijke evidentie opgeleverd voor de verwachte positieve
effecten van de inzet van prentenboeken. Zo heeft Van den Heuvel-Panhuizen met
collega’s empirische steun gevonden voor de waarde van prentenboeken voor de wis-
kundige begripsontwikkeling (Van den Heuvel-Panhuizen & Van den Boogaard 2008;
Van den Heuvel-Panhuizen & Elia 2011; 2012). In de interventie die in haar onder-
zoek centraal stond, voerden de leerkrachten, naar aanleiding van de prentenboeken,
leerzame klassengesprekken over verschijnselen die te maken hadden met perspectief,
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groei en aantallen. Kwant (2011) deed onderzoek naar de effecten van prentenboeken
op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Haar studie heeft laten zien dat de emotione-
le competentie van kinderen van 4 en 5 jaar wordt bevorderd door het voorlezen van
en praten over prentenboeken met een sociaal-emotionele inhoud. In deze presentatie
richt de focus zich op het derde domein. Van der Pol (2010) heeft laten zien dat de
literaire competentie van kleuters is gebaat bij het voorlezen van en praten over pren-
tenboeken op een manier die zij omschrijft als het lezen van prentenboeken als litera-
tuur: een benadering waarbij – anders dan gebruikelijk – niet de verbinding tussen de
tekst en de leefwereld van de lezers centraal staat, maar één waarin de aandacht van de
kleuters op de structuur en werking van de tekst en de illustraties wordt gericht.

Bij het voorlezen van de prentenboeken werden niet alleen de leerzame inhouden, de
taal en de afbeeldingen, maar ook de interactie over de boeken als belangrijk
beschouwd. Er was dan ook sprake van interactief voorlezen. De veronderstelling was
dat de leereffecten versterkt zouden worden door actieve deelname van de kleuters aan
de voorleessessies (door hun betrokkenheid bij en bijdragen aan leerzame gesprekken
over de voorgelezen boeken). Die veronderstelling sloot aan bij de literatuur over de
effecten van voorlezen. Uit de literatuur is bekend dat niet alleen de kwantiteit van
voorlezen telt, maar ook de kwaliteit. De stijl van voorlezen doet er toe, vooral bij
jonge kinderen en bij kinderen bij wie de ontwikkeling van taal en lezen minder voor-
spoedig verloopt (Mol, Bus & De Jong 2009; What Works Clearinghouse 2007). Het
interactieve voorlezen richtte door middel van voorleesaanwijzingen de aandacht van
de kleuters en het gesprek over de boeken vooral op de tekst, de prenten en het ver-
haal. De invulling was daarmee een andere dan de gebruikelijke aanpak van interac-
tief voorlezen. Daarin gaat veel aandacht uit naar betekenisonderhandeling over en
uitleg van onbekende woorden en worden er vanuit de wereld van het boek al snel
excursies naar de wereld van de lezer gemaakt.

Uit de hierboven vermelde studies is naar voren gekomen dat leerkrachten scholing
nodig hebben in deze (voor velen onder hen) nieuwe manier van interactief voorlezen.
Leerkrachten zijn vooral georiënteerd op de waarde die voorlezen kan hebben voor de
ontwikkeling van taal en geletterdheid (Ghonem-Woets 2008). Voor het belang van
prentenboeken voor de bredere ontwikkeling van kleuters hebben zij wel oog (zij het
in beperkte mate), maar het ontbreekt docenten aan praktische vaardigheden. Zonder
scholing in de didactische aanpak vervallen leerkrachten in de routines die zij ten aan-
zien van interactief voorlezen hebben ontwikkeld. De potentie die prentenboeken
hebben voor de brede ontwikkeling van kleuters wordt zo onvoldoende gerealiseerd.

1. Basisonderwijs
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3. Ontwerp

Er werd een scholingsaanbod ontwikkeld voor leerkrachten van groep 1 en 2, voor
Pabo-docenten en onderbouwcoördinatoren en voor interne begeleiders in groep 1-2
van het basisonderwijs. Het ging daarbij om het voor het onderwijs breed toepasbaar
maken van bovenstaande wetenschappelijke kennis. 

Binnen de drie ontwikkelingsdomeinen (wiskundige ontwikkeling, literaire ontwikke-
ling en sociaal-emotionele ontwikkeling) werden thema’s onderscheiden. Het scho-
lingsaanbod richtte zich alleen op aspecten in de prentenboeken. Voor literaire com-
petentie ging het om de thema’s ‘personages’, ‘spanning’ en ‘ironische humor’. 

De prentenboeken die voor het scholingsaanbod werden geselecteerd, waren verha-
lend. Dat betekent dat in deze boeken geen educatieve nadruk op de door ons onder-
scheiden domeinen of thema’s werd gelegd. 

Bij het voorlezen werden voorleesaanwijzingen gebruikt. Daaronder werd verstaan
boekspecifieke aanwijzingen voor de leerkracht voor het voorlezen van en praten over
de prentenboeken. De voorleesaanwijzingen waren bedoeld om de rijkdom van de
prentenboeken te ontsluiten en moesten kleuters toegang verschaffen tot de thema’s in
de prentenboeken en de daarmee verbonden processen van begripsconstructie en bele-
ving. Dat werd bewerkstelligd door de aandacht van de kleuters te richten op de hier-
boven genoemde aspecten van de voorleestekst, de afbeeldingen en het onderliggende
verhaal. In de voorleesaanwijzingen waren daartoe instructies voor de voorlezer opge-
nomen. Ze bevatten hints of vragen, riepen het laten vallen van pauzes of het spelen
van verwondering of onbegrip op.

In onze presentatie kunt u kennismaken met het scholingsaanbod. Er wordt met name
ingezoomd op de domeingerichte interactieve voorleesaanpak bij literaire competen-
tie. 

4. Partners

Het scholingsaanbod is door KPC Groep ontwikkeld, in samenwerking met de
Rijksuniversiteit Groningen (prof. dr. C.M. de Glopper en dr. A. Kwant), Tilburg
University (prof. dr. H. van Lierop en dr. C. van der Pol), Universiteit Utrecht (prof.
dr. M. van den Heuvel-Panhuizen) en Stichting Lezen.
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Effectief woordenschatonderwijs aan jonge
tweedetaalleerders

1. Nieuwe woorden leren: kan dat sneller?

Recente peilingen laten zien dat kinderen die het Nederlands als tweede taal leren hun
achterstand ten opzichte van Nederlandstalige leeftijdgenoten langzaam inlopen.
Kleuters van Turkse en Marokkaanse afkomst scoorden in 2007-2008 iets hoger op
onderdelen van de toets ‘Taal voor Kleuters’ dan bij afnames vijf jaar eerder (Gijsberts,
Huijnk & Dagevos 2012). Ook in groep acht zijn de prestaties van immigrantenkin-
deren, onder andere op het gebied van begrijpend lezen, vooruitgegaan. Toch blijft de
achterstand ten opzichte van het gemiddelde niveau nog groot, met name in de eerste
vier leerjaren. 
De laatste jaren zijn extra inspanningen geleverd om de taalontwikkeling van jonge
kinderen te bevorderen (onder andere via de zogenaamde voor- en vroegschoolse pro-
gramma’s). Met name de groei van de woordenschat is een punt van zorg. Bij de aan-
vang van het basisonderwijs kennen jonge kinderen uit anderstalige gezinnen aanzien-
lijk minder Nederlandse woorden dan het gemiddelde Nederlandstalige kind. In de
periode voordat het formele leren begint – dus:  voor groep 3 – zouden anderstalige
kleuters in hoog tempo nieuwe woorden moeten leren om die achterstand in te lopen.
Voor lerarenopleidingen is dit een belangrijk punt, omdat het hen stelt voor de vraag
welke vaardigheden aangeboden moeten worden aan (toekomstige) leerkrachten die
aan jonge kinderen gaan lesgeven. Welke didactische aanpak kunnen zij het beste kie-
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