
Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid, die
leerlingen nodig hebben bij alle vakken in zowel het
basis- als het vervolgonderwijs. Leerlingen die goed

zijn in begrijpend lezen, kunnen verschillende tekstsoorten
en -structuren herkennen. Daarnaast zijn metacognitieve
vaardigheden ook belangrijk voor begrijpend lezen; met de-
ze vaardigheden zal de lezer zich vóór het lezen oriënteren
op de tekst, tijdens het lezen vraagt hij zich af of hij de tekst
begrijpt en na het lezen bedenkt wat hij ervan geleerd heeft.
Goede leerlingen gebruiken deze metacognitieve vaardighe-
den, zodat ze actief en kritisch met een tekst kunnen om-
gaan. 
Het Gronings Instituut voor onderzoek van onderwijs, op-
voeding en ontwikkeling (GION) onderzocht welke vorm
van instructie de beste effecten heeft op het gebied van be-
grijpend lezen. Voor dit onderzoek is een aantal leerkrachten
van groep 7 getraind en gecoacht voor een andere werkwij-
ze. Vijf leerkrachten kregen een training in het model van de
directe instructie, waarbij de leraar de lesstof stap voor stap
uitlegt, acht leerkrachten volgden een training in het model
van het cognitief leerlingschap, waarbij actief en zelfstandig
leren door de scholieren voorop staat. Zeven docenten uit
een controlegroep zijn niet getraind. Allen gebruikten de
methode Ik Weet Wat Ik Lees voor de lessen begrijpend lezen. 
Het lukte de leerkrachten vrij goed om het aangeleerde in-
structiemodel in hun lessen begrijpend lezen te gebruiken.
Maar natuurlijk wilden de onderzoekers ook weten of de ge-
bruikte lesmethode invloed had op de leerlingen. In de direc-
te-instructiegroep deden 68 leerlingen mee, in de cognitief-
leerlingschapgroep 114 leerlingen en in de controlegroep 92
leerlingen. De leerlingen zijn aan het begin en aan het eind
van groep 7 getoetst en toen ze in groep 8 zaten nog eens. 

Directe instructie
De leerlingen in de directe-instructiegroep kregen les op de
volgende manier. De docent begint elke les met een terugblik
op de voorgaande les en vertelt vervolgens aan de klas wat er
nu geleerd gaat worden. De leraar legt de vaardigheden voor
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begrijpend lezen uit en introduceert de inhoud van een tekst
in een gesprekje. Vervolgens oefenen de leerlingen de vaar-
digheden samen met de leerkracht. Ze lezen bijvoorbeeld sa-
men een stukje van de tekst en bespreken daarna of ze ook
een  bepaalde structuur in de tekst zijn tegengekomen. Of ze
bekijken samen de titel en de plaatjes en maken aan de hand
daarvan voorspellingen over de inhoud van de tekst. Vervol-
gens maken de scholieren individueel een aantal opdrachten.
Daarna bespreekt de klas de antwoorden met de leerkracht,
die tot slot de inhoud van de les nog even samenvat.
De prestaties voor begrijpend lezen van de leerlingen in de
directe-instructiegroep bleken niet méér vooruit te zijn ge-
gaan dan die van de leerlingen in de controlegroep. Wat me-
tacognitieve vaardigheden betreft (het nadenken over de
tekst vóór, tijdens en na het lezen) presteerde de directe-in-
structiegroep echter beter dan de controlegroep: de leerlin-
gen gingen actiever en kritischer met teksten om. Ze oriën-
teerden zich bijvoorbeeld vaker op de tekst door de plaatjes
en de kopjes te bekijken en maakten vaker voorspellingen
over de inhoud. Ook wisten ze beter hoe ze het lezen van
een tekst moesten aanpakken. 

Cognit ief leerl ingschap 
Hier begint de docent de les met een stel-probleem, dat een
beroep doet op ervaringen die de scholieren al hebben.
Wanneer de leraar bijvoorbeeld de kenmerken van een beto-
gende tekst uit wil leggen, zet hij de leerlingen eerst aan het
werk door ze te vragen: ‘Stel, het vriest en je wilt ijsvrij om
te schaatsen. Hoe kun je de directeur van de school overha-
len om jullie vrij te geven?’ De leerlingen vertellen dan in ei-
gen woorden een verhaal met argumenten, dat de leraar ver-
volgens samenvat als een voorbeeld van een betogende tekst.
Op deze manier, aan de hand van praktijkvragen, moet het
stel-probleem direct duidelijk maken hoe de leerlingen een
vaardigheid kunnen gebruiken. 
In de kern van de les begint de leerkracht met het modelle-
ren van nieuwe vaardigheden. Dit betekent dat hij hardop
vertelt hoe hij zelf de te leren vaardigheid inzet bij het lezen
van een tekst. Daarna gaan de leerlingen zelf ook hardop ver-
tellen hoe ze een vaardigheid inzetten. Vervolgens maken ze
opdrachten in hun werkschrift. Ze werken in tweetallen of
in groepjes, zodat ze ook hun klasgenootjes kunnen vertel-
len hoe ze een vaardigheid inzetten. Daarna bespreekt de do-
cent de inhoud van de tekst en de opdrachten met de leerlin-
gen. Tot slot bespreekt hij ook in welke andere situaties ze
de geleerde vaardigheden kunnen toepassen. Bij een les over
oriëntatie op de tekst vraagt de leraar bijvoorbeeld hoe de
scholieren deze vaardigheid kunnen gebruiken bij aardrijks-
kunde of bij het maken van een werkstuk.
De leerlingen die les kregen volgens dit model van cognitief
leerlingschap presteerden na de lessen hoger op toetsen voor
begrijpend lezen dan de leerlingen in de controlegroep. De
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pend lezen. Echter, toen onderzocht werd of de twee manie-
ren van instructie even geschikt zijn voor álle leerlingen,
bleek dat per leerling te kunnen verschillen. Als het gaat om
begrijpend lezen blijkt cognitief leerlingschap het meest ge-
schikt voor de intelligentere leerlingen, maar de zwakkere
leerlingen steken op dit gebied het meest op in de directe-
instructielessen. Dit betekent dat docenten het beste beide
modellen afwisselend kunnen gebruiken. Ze moeten hun in-
structiegedrag goed laten aansluiten bij hun leerlingen.
De positieve effecten op de prestaties van leerlingen werden
overigens pas bereikt nadat hun leerkrachten getraind en ge-
coacht waren. Met een voor dit onderzoek herschreven
handleiding, waarin het betreffende instructiemiddel ver-
werkt was, lukte het de leraren redelijk goed om het model
te gebruiken in hun klas. Scholen en beleidsmakers kunnen
dus niet zomaar betere prestaties verwachten als er een
nieuw instructiemodel wordt voorgeschreven. •
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lessen volgens dit model hadden dus effect op de prestaties
in begrijpend lezen.
Net als de leerlingen in de directe-instructiegroep, scoorden
de leerlingen in de cognitief-leerlingschapgroep hoger op
metacognitieve vaardigheden dan de leerlingen in de con-
trolegroep. Ook deze groep gebruikte dus meer metacogni-
tieve vaardigheden bij het lezen van een tekst. 

Een jaar later
De scholieren zijn nog een keer getoetst toen ze in groep 8
zaten. Zij die les hadden gehad volgens het model van cog-
nitief leerlingschap, scoorden ook in dat schooljaar op meta-
cognitieve vaardigheden hoger dan de leerlingen in de con-
trolegroep. Met andere woorden, ze gebruikten nog steeds
méér metacognitieve vaardigheden en hadden nog steeds
méér metacognitieve kennis. Voor het overige vonden de
onderzoekers echter geen verschillen meer tussen de twee
onderzoeksgroepen en de controlegroep. 
Hoe kan men nu het beste lesgeven in begrijpend lezen? Dit
onderzoek toont op het eerste gezicht aan dat cognitief leer-
lingschap het meest geschikt is voor het lesgeven in begrij-
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