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Het vroeg signaleren van leesproblemen
1. Inleiding
Lezen is een essentiële vaardigheid om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Eén van de belangrijkste taken van het basisonderwijs is dan ook om alle kinderen te leren lezen.
In de kleutergroep worden de kinderen al vroeg op het leren lezen voorbereid. In een
krachtige leeromgeving leren de kleuters op een speelse manier letters benoemen (letterkennis) en leren ze dat woorden uit klanken bestaan (fonemisch bewustzijn).
Vervolgens krijgen de kinderen in groep 3 gerichte instructie om te leren lezen.
Uit onderzoek blijkt dat een beperkt aantal vaardigheden gerelateerd is aan het lezen
in groep 3, namelijk ‘fonemische analyse’, ‘fonemische synthese’, ‘letterkennis’ en
‘benoemsnelheid’ (Aarnoutse 2004; Aarnoutse, van Leeuwe & Verhoeven 2000; 2005;
Beernink 2002; Verhagen, Aarnoutse & van Leeuwe 2006; 2008). Dat betekent voor
een gemiddelde groep kleuters dat, als zij die vaardigheden goed beheersen, de kans
groot is dat zij in groep 3 het leesproces goed doorlopen en op een goede manier leren
lezen.
‘Fonemische analyse’ is de bekwaamheid om klanken in woorden te onderscheiden,
terwijl ‘fonemische synthese’ betrekking heeft op het samenvoegen van klanken tot een
gesproken woord. ‘Letterkennis’ is de bekwaamheid om letters te herkennen en
‘benoemsnelheid’ is de snelheid waarin kinderen een reeks van bekende tekens zoals
‘letters’, ‘cijfers’, ‘plaatjes’ en ‘kleuren’ kunnen benoemen.

2. Onderzoek en resultaten
In het promotieonderzoek van Mirjam Snel is onderzoek gedaan naar het antwoord
op de vraag wat de relatie is tussen ‘fonemische analyse’, ‘fonemische synthese’, ‘letterkennis en benoemsnelheid’ (cijfers en letters) en ‘de leesvaardigheden van kinderen in
groep 3’, na zes maanden leesonderwijs (Snel 214). In het onderzoek zijn 178 kleuters
aan het eind van groep 2 getoetst. De scores op die toetsen zijn vergeleken met de
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woordherkenningsvaardigheden van diezelfde kinderen, maar dan in groep 3. De
resultaten van het onderzoek laten zien dat voor de gemiddelde groep ‘fonemische analyse’, ‘fonemische synthese’ en ‘letterkennis en benoemsnelheid’ een relatie hebben
met ‘de snelheid van woordherkenning’. Echter, aanvullende analyses tonen aan dat
53% van de variantie van de snelheid van woordherkenning door ‘letterkennis’ en
‘benoemsnelheid cijfers’ wordt verklaard. Dat zou betekenen dat met name de ‘letterkennis’ en de ‘benoemsnelheid cijfers’ van kinderen belangrijke indicatoren zijn voor
de leesvaardigheden van kinderen in groep 3.

3. Vertaling naar de praktijk
Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun leesontwikkeling, is het
belangrijk om leesproblemen vroeg te signaleren. Naar aanleiding van het promotieonderzoek van Mirjam Snel wordt aangeraden om dat al in de kleutergroep te doen.
De mogelijkheden daartoe zijn er ook. Middels het afnemen van ‘de letterkennistoets’
en ‘de toets voor de benoemsnelheid van cijfers’, kan een leerkracht zicht krijgen op de
leerlingen die leesproblemen in groep 3 zouden kunnen krijgen. Op die manier is het
mogelijk om risicolezers al in de kleutergroep, en direct aan het begin van groep 3, passend te begeleiden. En niet, zoals dat nu nog wel eens gebeurt, pas na de herfstsignalering (oktober groep 3).
Dit houdt echter niet in dat ‘fonemische analyse’ en ‘fonemische synthese’ niet meer
geoefend zouden moeten worden. Deze vaardigheden blijken namelijk, naast ‘letterkennis’ en ‘benoemsnelheid’, ook een relatie te hebben met de woordherkenningsvaardigheden van kinderen in groep 3. Het heeft echter geen zin om de benoemsnelheid
met de kinderen in de klas te oefenen. Onderzoek van Eleveld (2005) toont namelijk
aan dat het trainen van benoemsnelheid niet tot het verminderen van leesproblemen
op latere leeftijd leidt. Dat zou betekenen dat de toets het beste ingezet kan worden
als signaleringtoets en niet ten behoeve van de ontwikkeling van het snel benoemen
van cijfers of letters.
Al met al, om kinderen met leesproblemen zo goed mogelijk te ondersteunen, is het
belangrijk om stagnaties in de leesontwikkeling vroeg te signaleren. Dat kan al in de
kleutergroep. Alleen op die manier kunnen kinderen op een passende manier begeleid
worden, met als doel dat alle kinderen leren lezen.

4. Presentatie
Tijdens mijn presentatie worden de kenmerken van een krachtige leeromgeving, het
onderzoek en de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Vervolgens gaan we
samen in gesprek over de implicaties van de resultaten voor de praktijk.
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Kennisontwikkeling tijdens gezamenlijke lees- en schrijfactiviteiten
1. Inleiding
Samen onderzoeken biedt tal van mogelijkheden om tegelijkertijd te werken aan het
gezamenlijk uitbreiden van kennis en aan het ontwikkelen van taalvaardigheden, ook
met het oog op 21ste-eeuwse vaardigheden. Onderzoekend leren daagt kinderen uit om
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