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Voorwoord 

 

Deze onderzoeksrapportage was niet mogelijk geweest zonder de hulp van velen. In de eerste plaats 

wil ik de scholen in Amsterdam-West en in het bijzonder de taalcoördinatoren van deze scholen 

bedanken. Dankzij hun inzet zijn alle leerlingen getoetst en zijn de benodigde schoolkenmerken en 

achtergrondkenmerken van de leerlingen aangeleverd. Ook wil ik de docenten Nederlands bedanken 

die de tijd en moeite hebben genomen om een vragenlijst in te vullen over de inhoud van hun lessen 

Nederlands. 

 

Daarnaast wil ik de stuurgroepleden van het project-OTAW bedanken die ervoor hebben gezorgd dat 

alles in goede banen is geleid, in het bijzonder René Hanson, Berend Meijer en Frits Otto als 

initiatiefnemers van het project. Ook projectleidster Karen Slot heeft bij de start van het project een 

belangrijke rol gespeeld, met name bij het aansturen van de scholen. De huidige projectleidster Tessa 

van Schie heeft haar functie het afgelopen jaar met veel enthousiasme en inzet overgenomen. 

 

Daarnaast wil ik Paco Janssen bedanken die in de maanden juli en augustus een bijdrage heeft 

geleverd aan het project door zijn tomeloze inzet bij het verwerken van de grote hoeveelheid data. 

Zijn ondersteunende rol is in de afgelopen maand uitstekend overgenomen door Sabina Kekic. Ook 

de medewerkers van Diataal wil ik bedanken voor hun ondersteuning bij het aanleveren van 

ontbrekende data en hun toelichting bij de toetsen. Door hun coöperatieve houding waren we op tijd 

in het bezit van de benodigde gegevens. 

 

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de VO-raad die door middel van SLOA-gelden het project 

financieel mogelijk heeft gemaakt, alsmede de gemeente Amsterdam (Dienst maatschappelijke 

ontwikkeling) die subsidie aan het project verleent. Ook het onderzoeksinstituut ACLC van de 

Universiteit van Amsterdam draagt financieel bij aan het project en heeft het door aanvullende 

financiering mogelijk gemaakt het project uit te breiden tot lopend dissertatieonderzoek. In dat 

verband wil ik mijn promotoren Folkert Kuiken en Rob Schoonen bedanken die het project als een 

promotieplek hebben aangeboden. Mede door hun deskundige begeleiding is dit rapport tot stand 

gekomen. 

 

Dit rapport laat zien dat de geleverde inspanningen niet voor niets zijn geweest. Door het in kaart 

brengen van de taalvaardigheid van de leerlingen is duidelijk geworden dat die taalvaardigheid op de 

meeste scholen in Amsterdam-West te wensen overlaat. Tevens laat het onderzoek in het 

onderhavige rapport zien dat er nog veel ruimte is voor verbetering van het taalonderwijs.  

In aanvulling op aanbevelingen die gedaan zijn in eerdere publicaties (Kuiken, 2012 & Welie, 2013) 

worden in dit rapport uitgebreide aanbevelingen gedaan met  in het bijzonder veel aanbevelingen voor 

het leesonderwijs. Ik hoop dan ook dat de deelnemende scholen en docenten die aanbevelingen ter 

harte zullen nemen en zullen doorvoeren bij de inrichting van het taalonderwijs.  

 

Amsterdam, oktober 2013 

Camille Welie 
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Samenvatting 

Het project Opbrengst Taalonderwijs Amsterdam-West (OTAW) wordt uitgevoerd bij een consortium 

van middelbare scholen in Amsterdam-West die de handen ineen hebben geslagen om de 

taalvaardigheid van hun leerlingen in kaart te brengen en te verbeteren. Leerlingen in de onderbouw 

van het vo in Amsterdam-West zijn getoetst op hun begrijpend leesniveau en woordenschatniveau. 

Tussen leerlingen van verschillende onderwijsniveaus (praktijkonderwijs, vmbo-b/k, vmbo-t, vmbo-

t/havo, havo, havo/vwo, vwo) zijn er significante verschillen in begrijpend leesniveau en 

woordenschatniveau. Over het algemeen behalen de leerlingen van verschillende onderwijsniveaus 

de door Diataal vastgestelde norm voor begrijpend lezen en woordenschat niet, hoewel de 

woordenschat van leerlingen een ietwat rooskleuriger beeld geeft. Een opmerkelijke trend is dat het 

begrijpend leesniveau in de tweede en derde klas nauwelijks hoger ligt dan het niveau in de brugklas. 

Bovendien is op de meeste scholen het percentage zwakke lezers en het percentage leerlingen met 

een zwakke woordenschat hoger dan nationaal gezien het geval is. 

Verder zijn in dit onderzoek de effecten onderzocht van de methode Nederlands, het aantal 

minuten Nederlands per week en de remediëring op de scholen op het gebied van taal. Uit de 

analyses blijkt dat het niet mogelijk is om sluitende conclusies te trekken over de effecten van de 

methode Nederlands en het aantal minuten Nederlands. Wel lijkt het er sterk op dat remediëring 

effect heeft, met name wanneer niet alleen zwakke lezers worden geselecteerd, maar er daarnaast 

ook wordt gedifferentieerd bij die lezers. Differentiatie op de ondergemiddelde lezers naast de zwakke 

lezers lijkt in het bijzonder effectief. Ook is de invulling van de lessen Nederlands nader beschouwd. 

Dit onderzoek laat zien dat die lessen over het algemeen nog maar weinig kenmerken vertonen van 

wat er uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over effectief taalonderwijs. Hieruit zijn 

aanbevelingen voortgevloeid voor het taalonderwijs en in het bijzonder het leesonderwijs op de 

betrokken scholen. 

Tot slot is onderzocht in hoeverre achtergrondkenmerken van leerlingen samenhangen met 

hun taalvaardigheid. Hieruit blijkt dat het opleidingsniveau van de ouders en de verblijfsduur in 

Nederland (alleen leerlingen die niet in Nederland zijn geboren) van leerlingen positief samenhangt 

met hun taalvaardigheid in één of meerdere leerjaren. Hoe hoger deze kenmerken, hoe hoger de 

taalvaardigheid van leerlingen. Verder blijkt dat leerlingen van wie ouder/verzorger 1  in Nederland is 

geboren in alle leerjaren een hogere taalvaardigheid hebben dan leerlingen van wie ouder/verzorger 1 

niet in Nederland is geboren. Wanneer leerlingen zijn vergeleken op basis van het geboorteland van 

ouder/verzorger 2 of beide ouders/verzorgers zijn de resultaten minder eenduidig. Ook thuistaal blijkt 

een belangrijke factor. Leerlingen die alleen Nederlands spreken met hun ouders/verzorgers bezitten 

over het algemeen een hogere taalvaardigheid dan leerlingen die alleen een andere taal met hun 

ouders/verzorgers spreken of Nederlands én een andere taal. Leerlingen die Nederlands en een 

andere taal spreken hebben over het algemeen weer een hogere taalvaardigheid dan leerlingen die 

alleen een andere taal met hun ouders spreken. Dit geldt ook voor de thuistaal met broertjes of zusjes. 

Kortom, meer Nederlands thuis blijkt over het algemeen samen te hangen met een hogere 

taalvaardigheid. Er zijn nauwelijks significante verschillen gevonden in taalvaardigheid tussen jongens 

en meisjes of leerlingen met of zonder dyslexie.  

Ook is onderzocht in hoeverre de Cito-score en taalvaardigheid samenhangen en in hoeverre 

de taalvaardigheid van leerlingen in verschillende leerjaren samenhangt. De taalvaardigheid van 

leerlingen tussen schooljaren hangt sterk positief significant samen en ook de samenhang tussen de 

Cito-score en taalvaardigheid is groot en significant.  

Het project OTAW is uitgebreid tot een lopend dissertatieonderzoek. In dit onderzoek zullen 

schoolinterventies, met name in de tweede en derde klassen, en achtergrondkenmerken van 

leerlingen nader worden onderzocht. Ook zal onderzocht worden of docenten Nederlands die meer 

kenmerken vertonen van effectief taalonderwijs meer groei in taalvaardigheid bewerkstelligen dan 

docenten die minder van die kenmerken vertonen. Daarnaast is er onderzoek in het vooruitzicht dat 

inzoomt op de vaardigheden en kennis die leerlingen nodig hebben om informatieve teksten 

begrijpend te kunnen lezen. Het onderzoeken van al die factoren draagt bij aan de kennis van 
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invloedrijke factoren op de taalvaardigheid van leerlingen en maakt daardoor een steeds betere 

aansluiting van het taalonderwijs op de behoeftes van de leerlingen in Amsterdam-West mogelijk. 
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1. Inleiding 

De taalvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) laat te wensen over. Dit blijkt 
onder andere uit het internationaal vergelijkende  PISA-onderzoek  naar de leesvaardigheid van 15-
jarigen. In 2003 las 11,5% van de 15-jarigen op het laagste niveau; in 2006 was dat percentage 
toegenomen tot 15,1, terwijl dat in 2009 14,3 betrof. Onderzoek naar Nederlandse leerlingen laat 
zien dat 20 tot 30 procent van de leerlingen in het eerste jaar van het vo niet in staat is om 
zaakvakteksten begrijpend te lezen (Hacquebord e.a., 2004).  

Een bijkomend probleem is dat de motivatie van leerlingen om te leren en te lezen tijdens de 
schoolcarrière afneemt, met name in het vo. Deze cijfers zijn alarmerend omdat de taalvaardigheid 
van leerlingen in belangrijke mate bijdraagt aan het succesvol doorlopen van de schoolcarrière. 
Daarnaast zijn taal- en leesvaardigheid vereiste basisvaardigheden voor het volwaardig kunnen 
participeren in de samenleving en het uitvoeren van een toekomstig beroep. Mensen met een zwakke 
taal- en leesvaardigheid eindigen vaker lager op de maatschappelijke ladder, zijn vaker werkloos en 
belanden vaker in het criminele circuit (OECD, 2007). 

Docenten van middelbare scholen in Nederland worden daarom voor de uitdagende opgave 
gesteld om hun leerlingen te motiveren om te lezen en te leren en tegelijkertijd hun Nederlandse 
taalvaardigheid te vergroten. Deze opgave wordt bemoeilijkt als leerlingen in het vo starten met een 
achterstand. In het algemeen zijn leerlingen die opgroeien in gezinnen met een lagere sociaal 
economische status (SES) minder taalvaardig dan hun medeleerlingen die opgroeien in gezinnen met 
een gemiddelde of een hoge SES (OECD, 2006). Vergelijkbare bevindingen zijn gevonden bij 
leerlingen die worden opgevoed in een minderheidstaal (eventueel naast het Nederlands) of het 
Nederlands op een latere leeftijd hebben geleerd (OECD, 2006). 
 Docenten die lesgeven op scholen waar een groot aantal leerlingen een taalachterstand heeft, 
zijn daarom voor een extra moeilijke opgave gesteld. Niet alleen moeten zij de taalvaardigheid van 
hun leerlingen verbeteren, maar daarnaast ook proberen die zodanig te verbeteren dat er een 
inhaalslag plaatsvindt. Dit is een moeilijke taak, want leerlingen zonder achterstand staan niet stil en 
worden ook taalvaardiger. Hoewel we realistisch moeten blijven in de mogelijkheden om 
taalachterstanden in te halen, ontslaat dit scholen en docenten niet van de verantwoordelijkheid om 
hun taalonderwijs in te richten op een manier die leidt tot positieve effecten voor de taalvaardigheid 
van alle leerlingen. 
 Om die reden hebben 14 vo-scholen in Amsterdam-West, het samenwerkingsverband 28.2 
en de Universiteit van Amsterdam de handen ineen geslagen. Het onderhavige onderzoek brengt de 
taalvaardigheid van leerlingen in Amsterdam-West in kaart aan de hand van woordenschat- en 
tekstbegripstoetsen van de brugklas tot de derde klas. Inzicht in de taalvaardigheid van de leerlingen 
is een voorwaarde voor het belangrijkste doel van dit onderzoek, namelijk beter zicht te krijgen op de 
factoren die die taalvaardigheid beïnvloeden. Dit resulteert in de volgende onderzoeksvraag: 
 
1. Hoe is het gesteld met de taalvaardigheid van leerlingen in Amsterdam-West en wat is het effect 
van het taalonderwijs op de leesvaardigheid en de woordenschatkennis van die leerlingen in de 
onderbouw van het vo? 
 
Het deel van bovenstaande onderzoeksvraag over het effect van het taalonderwijs is opgesplitst in 
twee delen: onderzoek naar de effecten van kenmerken van het taalonderwijs op schoolniveau en de 
effecten van het taalonderwijs in de lessen Nederlands. Dit resulteert in de volgende twee subvragen: 
 
1.1. Welke kenmerken heeft het taalonderwijs op scholen in Amsterdam-West en wat zijn de effecten 

van die kenmerken op het begrijpend leesniveau en het woordenschatniveau van leerlingen? 

 

1.2. Hoe wordt het taalonderwijs in de lessen Nederlands op scholen in Amsterdam-West ingevuld in 

relatie tot wat er bekend is over effectief taalonderwijs?  

 

Naast de invloed van het onderwijs, zijn we geïnteresseerd in hoeverre achtergrondkenmerken van 
leerlingen (zoals bijvoorbeeld de SES van het gezin waarin de leerling opgroeit) hun taalvaardigheid 
beïnvloeden. Bovendien zijn we geïnteresseerd in de vraag in hoeverre taalvaardigheid van leerlingen 
op een eerder tijdstip samenhangt met taalvaardigheid op latere tijdstippen in hun schoolcarrière. Dit 
resulteert in de twee onderzoeksvragen: 
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2.1. Wat is de samenhang tussen achtergrondkenmerken van leerlingen in Amsterdam-West en hun 
taalvaardigheid in de onderbouw van het vo? 
 
2.2. In hoeverre bestaat er samenhang tussen de taalvaardigheid van leerlingen in Amsterdam-West 
op verschillende momenten in de onderbouw van het vo? 
 
Vanwege de grote omvang van dit SLOA-project en de brede onderzoeksvragen is het onderzoek 
uitgebreid tot (lopend) dissertatieonderzoek onder de begeleiding van Folkert Kuiken en Rob 
Schoonen dat aanvullend wordt gefinancierd door het onderzoeksinstituut ACLC van de Universiteit 
van Amsterdam. Hiermee heeft het SLOA-project aangezet tot vervolgonderzoek dat meer resultaten 
voor bovenstaande vragen zal opleveren. Hierdoor zullen de onderzoeksvragen uiteindelijk in een 
breder kader geplaatst worden dan tijdens de duur van het SLOA-project mogelijk was.  
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2. Onderbouwing: effecten van taalonderwijs 

Het lijkt een nuttige exercitie om de effecten van het taalonderwijs onder de loep te nemen 

(onderzoeksvraag 1.1. en 1.2), gegeven de kritiek van de Inspectie van het Onderwijs ten aanzien 

van het huidige taalonderwijs. In 2008 constateerde de Inspectie van het Onderwijs dat de helft van 

de leraren in het vo niet beschikt over een overzicht van de behaalde eindniveaus voor taal in groep 8. 

Daarnaast ontbreekt het bij een constatering van een taalachterstand vaak aan inzicht in de precieze 

vormen van achterstand en is op slechts 30% van de scholen vastgesteld welk taalniveau leerlingen 

aan het eind van het tweede jaar moeten bezitten. Scholen zijn er bij gebaat om vast te leggen welk 

taalniveau hun leerlingen moeten bezitten en hen hierop te toetsen gedurende hun schoolcarrière. De 

toetsing van de taalvaardigheid van leerlingen maakt het namelijk mogelijk om de effecten van het 

onderwijs te onderzoeken en eventuele verbeteringen in het aanbod aan te brengen. 

 

Kenmerken van het taalonderwijs op schoolniveau 

Scholen in het voortgezet onderwijs maken vaak allerlei keuzes betreffende de inrichting van hun 

taalonderwijs zonder de effecten van die vormgeving te onderzoeken, waardoor gerichte bijsturing 

uitblijft. Alleen onderzoek naar de effectiviteit van taalonderwijs maakt het mogelijk om aan te tonen of 

bepaalde kenmerken van het taalonderwijs bijdragen aan de taalvaardigheid van leerlingen. Ook biedt 

zulk onderzoek de mogelijkheid om zicht te krijgen op de condities die nodig zijn om de nagestreefde 

doelstellingen te behalen (bijv. nodige tijdsinvestering). Bovendien kan zulk onderzoek antwoord 

geven op de vraag waarom bepaalde interventies wel werken en andere niet. In het onderhavige 

onderzoek zijn kenmerken van het taalonderwijs van scholen in Amsterdam-West in kaart gebracht en 

gerelateerd aan de taalvaardigheid van leerlingen.  

 

Kenmerken van het taalonderwijs in de lessen Nederlands 

Naast de invloed van schoolinterventies is het ook belangrijk de invloed van het taalonderwijs van de 

docenten Nederlands te onderzoeken. Onderzoek naar de effectiviteit van docenten heeft zich 

voornamelijk gericht op algemeen didactische vaardigheden, zoals de tijd die een docent nodig heeft 

om zijn klas te managen (Stronge e.a., 2009). In dit onderzoek richten wij ons specifiek op het 

taalonderwijs van de docenten Nederlands en de effecten van dit onderwijs op de taalvaardigheid van 

de leerlingen in Amsterdam-West. Een goede docent zijn behelst niet alleen inhoudelijke kennis over 

het eigen vak, maar ook kennis over de pedagogische vertaling van het vak. Er is veel onderzoek 

gedaan naar verschillende instructiemethodes binnen het taalonderwijs, variërend van korter durende 

instructies die inzoomen op een specifieke component (bijv. alleen technisch lezen) tot langdurige 

instructies met meerdere componenten. De meeste van deze studies zijn geplande interventies met 

een voor- en een nameting die weinig zeggen over wat er gebeurt tijdens de lessen wanneer 

bepaalde instructies niet worden ‘opgelegd’ aan docenten. Ons doel is te achterhalen welke 

instructies docenten Nederlands zonder een (experimentele) interventie ondernemen. Met andere 

woorden, hoe het taalonderwijs van de docenten Nederlands op dit moment wordt ingevuld. Een 

hieraan gerelateerde vraag is hoe het taalonderwijs van de docenten Nederlands zich verhoudt tot 

wat er wetenschappelijk bekend is over effectief taalonderwijs. Daarom hebben we docenten 

Nederlands gevraagd naar kenmerken van hun taalonderwijs op grond van onderzoek naar 

kenmerken die positief of negatief  samenhangen met de taalvaardigheid van leerlingen. De 

onderzochte kenmerken kunnen worden ondergebracht in de volgende acht categorieën: activiteiten 

in de klas, werkvormen voor leesvaardigheid, kenmerken van het lezen in tweetallen/groepen, 

kenmerken van het klassikale leesonderwijs, instructie van leesstrategieën, manieren van 

differentiatie, gebruik van diverse teksten en tekstkeuze. 

 

Activiteiten in de klas 

Uit onderzoek blijkt dat adolescenten, zelfs de slechtste lezers, nauwelijks nog hulp nodig hebben bij 

technisch lezen, maar dat het leesprobleem voornamelijk het begrijpend lezen betreft. Dit wordt 

ondersteund door een meta-analyse naar de effecten van interventies op het gebied van technisch en 

begrijpend lezen bij adolescenten, waarbij is vastgesteld dat interventies gericht op begrijpend lezen 
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meer effect sorteren (Edmonds e.a., 2009). Deze focus op begrip sluit aan bij de opvatting dat 

effectief taalvaardigheidsonderwijs zich moet richten op de inhoud en minder op technische aspecten 

van taalvaardigheid, zoals spelling en grammatica. Volgens de voorstanders van inhoudsgerichte 

benaderingen moeten technische aspecten van de taal ingebed worden in inhoudsgericht onderwijs 

en niet geïsoleerd worden onderwezen (bijvoorbeeld Bygate, e.a. 2001; Guthrie, e.a. 2004; Pressley, 

2006, Hajer, e.a. 2009). Recent onderzoek met klassenobservaties binnen vmbo-basis en vmbo-

kaderklassen toont aan dat het taalonderwijs in de les Nederlands niet aan dit criterium voldoet (De 

Milliano, 2013). Meer dan de helft van de tijd (58%) wordt namelijk besteed aan geïsoleerde 

activiteiten, zoals spelling en grammatica of aan het geïsoleerd aanbieden van lees- en 

schrijfonderwijs. Denk in dit laatste geval bijvoorbeeld aan het trainen van begrijpend leesstrategieën, 

zonder dit te koppelen aan relevante teksten die leerlingen ook daadwerkelijk moeten begrijpen, zoals 

teksten voor andere vakken op school zoals biologie of aardrijkskunde.  

 

Werkvormen voor leesvaardigheid 

Verschillend onderzoek heeft de meerwaarde van interactieve werkvormen aangetoond, zoals lezen 

in tweetallen of groepjes (Guthrie, e.a. 2004: Pressley, 2006). Desondanks blijkt uit verschillende 

studies dat het leesonderwijs gedomineerd wordt door klassikaal of individueel lezen met weinig 

interactieve kenmerken (Langer, 2001; De Milliano, 2013).  

 

Kenmerken van lezen in tweetallen/groepjes 

Voorstanders van interactieve werkvormen veronderstellen dat gedeelde cognitie leidt tot 

gezamenlijke kennisconstructie en een verbetering in leesvaardigheid. Er zijn verschillende 

interactieve benaderingen die de effectiviteit van samen lezen door middel van onderzoek hebben 

aangetoond, zoals CSR (Collaborative Strategic Reading; Vaughn & Klinger, 1999; Vaughn e.a., 

2001), of PALS (Peer-assisted Learning Strategies; Fuchs e.a., 1999; Mastropieri e.a., 2001). Hoewel 

die benaderingen op sommige punten verschillen, hebben ze dezelfde basis met elkaar gemeen. 

Leerlingen delen hun cognitie terwijl ze leesstrategieën oefenen bij een tekst. Gezamenlijk leiden 

leerlingen betekenis af van de voorliggende tekst en delen daarbij verantwoordelijkheid voor het 

volbrengen van deze taak. Een gedeelde verantwoordelijkheid is een vereiste voor succesvolle 

samenwerking (Palinscar & Brown, 2002) en wordt gerealiseerd door een duidelijke rolverdeling.  

Verder blijken er positieve resultaten geboekt te worden wanneer het lezen gecombineerd wordt met 

andere vaardigheden, zoals spreken of schrijven. Deze voorwaarden voor effectief interactief 

leesonderwijs wijzen erop dat het niet voldoende is om lezers simpelweg bij elkaar te zetten. 

Interactie kan uit veel meer bestaan dan het bespreken van de antwoorden op vragen bij de tekst.  

 

Kenmerken van het klassikale leesonderwijs 

Ook tijdens klassikaal onderwijs is er interactie mogelijk door de leerlingen te betrekken bij het 

onderwijs (zie bijvoorbeeld Reciprocal Teaching (RT): Palinscar & Brown, 1984; Palinscar & Brown, 

1989 en Brown & Palinscar,1989). De docent kan de leerlingen bijvoorbeeld ondersteunen terwijl ze 

elkaar vragen stellen over de tekst, terwijl ze elkaars vragen beantwoorden of terwijl ze elkaar 

moeilijke woorden uit de tekst uitleggen. Effectief klassikaal leesonderwijs kenmerkt zich verder door 

een geleidelijke afname van de invloed van de docent.  

 

Instructie van leesstrategieën 

Een effectieve instructie van leesstrategieën begint vaak met klassikale instructie. Zo kan de docent 

klassikaal hardop denken bij de toepassing van leesstrategieën (modeling) terwijl de leerlingen 

luisteren. Vervolgens  kan de docent geleidelijk toewerken naar het zelfstandig kunnen toepassen van 

strategieën door leerlingen. Eerst is nog ondersteuning van de docent nodig, maar uiteindelijk is de 

leerling in staat zonder hulp van de docent de strategieën toe te passen. De hierboven genoemde 

benaderingen (CSR en PALS) tonen aan dat het model staan van de docent door hardop denken en 

toepassen van leesstrategieën positieve effecten heeft op de leesvaardigheid van leerlingen. 

Daarnaast laat onderzoek zien dat effectieve instructie over begrijpend leesstrategieën niet alleen 



  

 

 
Onderzoeksrapportage project OTAW – okt. 2013, p. 13 

 
 

uitleg inhoudt over hoe de strategie wordt toegepast, maar ook wanneer en waarom de strategie 

wordt toegepast. 

 

Manieren van differentiatie 

Onderzoek naar de effectiviteit van docenten toont verder aan dat effectieve docenten differentiëren 

in hun onderwijs (Langer, 2001), ook in het leesvaardigheidsonderwijs, waar differentiatie kan worden 

gerealiseerd door leerlingen verschillende opdrachten, instructie of teksten aan te bieden (Snow e.a., 

2004). Sommige studenten hebben extra (geïndividualiseerde) instructie nodig om mee te kunnen 

met het begrijpend lezen van teksten. Daarnaast moet de docent zijn leerlingen interessante teksten 

aanbieden met ruime verschillen in moeilijkheidsgraad. Dit gezien de grote verschillen in de 

leesvaardigheid van leerlingen binnen klassen. Teksten moeten niet te makkelijk zijn, maar ook niet te 

moeilijk; moeilijke teksten leiden al gauw tot frustratie. Wanneer docenten op de hoogte zijn van de 

uitslagen van leerlingen op woordenschat- en leesvaardigheidstoetsen kunnen ze die kennis 

gebruiken om differentiatie aan te brengen in hun onderwijs. 

 

Diverse teksten 

Zoals al eerder genoemd laat effectief leesonderwijs zien dat vaardigheden voor begrijpend lezen niet 

in isolatie geleerd moeten worden, maar met voor leerlingen relevante teksten (zoals bijvoorbeeld 

biologie- of geschiedenisteksten). Met het gebruik van teksten uit andere methodes wordt het nut van 

de toepassing van leesstrategieën direct tastbaar voor leerlingen. Ook is het nuttig verschillende 

tekstsoorten te gebruiken in het leesonderwijs. Teksttypen (informatieve teksten, advertenties, etc.) 

verschillen in inhoud en structuur, en kennis over teksteigenschappen blijkt positieve samen te 

hangen met leesvaardigheid (bijv. Meyer e.a., 1980; Meyer e.a. 2011). Omdat leerlingen in het 

bijzonder veel moeite blijken te hebben met informatieve zaakvakteksten, zouden docenten 

Nederlands hier veel aandacht aan moeten besteden.  

 

Tekstkeuze 

Daarnaast is het aan te raden leerlingen vaker zelf teksten te laten kiezen die voor het leesonderwijs 

gebruikt worden. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat leerlingen in het vo lezen niet 

leuk vinden en dat het bieden van tekstkeuze aan leerlingen zorgt voor meer motivatie en een 

verbeterde leesvaardigheid (bijv. Guthrie, 2004; Guthrie, 2012).  
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3. Methode 

 

3.1. Participanten 

Aan het onderzoek namen twee soorten participanten deel. Leerlingen werden getoetst op hun 

taalvaardigheid en docenten Nederlands is gevraagd naar de invulling van hun lessen Nederlands. 

 

Leerlingen 

Drie cohorten van leerlingen zijn getest op hun woordenschat en hun begrijpend leesniveau. Het 

eerste cohort is drie jaar gevolgd, van de brugklas in 2010-2011 tot de derde klas in 2012-2013. Aan 

het begin en het eind van de brugklas en aan het eind van de tweede klas werden leerlingen getoetst 

op hun begrijpend leesniveau en hun woordenschatkennis. In de derde klas alleen op hun 

leesvaardigheid. Het tweede cohort startte met de brugklas in het schooljaar 2011-2012 en werd op 

dezelfde manier getoetst in de brugklas en de tweede klas als de leerlingen uit cohort 1. Het derde 

cohort leerlingen startte met de brugklas in 2012-2013 en werd ook op dezelfde manier getoetst. Bij 

de start van het project in 2010-2011 waren er veertien scholen betrokken. Één school neemt deel 

aan het project maar heeft haar leerlingen niet getoetst, één andere school heeft zich teruggetrokken. 

Van de overgebleven twaalf middelbare scholen in Amsterdam-West zijn de leerlingen getoetst op 

verschillende onderwijsniveaus binnen die scholen: praktijkonderwijs, vmbo-b/k, vmbo-t, havo en vwo. 

Sommige scholen hebben gemengde klassen in twee op elkaar aansluitende onderwijsniveaus: 

vmbo-t/havo en havo/vwo. Dit levert zeven verschillende onderwijsniveaus op, van laag naar hoog: 

praktijkonderwijs, vmbo-b/k, vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo en vwo. In totaal waren er per 

cohort circa 1500 leerlingen die deelnamen aan de toetsen, waardoor er in totaal circa 4500 

leerlingen getoetst zijn. In de resultatensectie zijn de precieze aantallen per onderwijsniveau 

weergegeven. Leerlingen die een bepaalde tekstbegripstoets in minder dan 8,5 minuten en/of een 

bepaalde woordenschattoets  in minder dan 4 minuten en 10 seconden hebben afgerond zijn 

uitgesloten van analyse voor die betreffende meting. De uitsluiting van de leesvaardigheidstoets is 

gebaseerd op de rauding theorie van Carver (1984) die ervan uitgaat dat volwassen lezers maximaal 

250 woorden per minuut begrijpend kunnen lezen. De uitsluiting bij de woordenschattoets is 

gebaseerd op de minimale duur die volwassen lezers nodig hadden om een testitem te beantwoorden. 

Zie voor de berekening van de uitsluiting bijlage 1. 

 

Docenten 

Alle docenten Nederlands (in totaal 108) van de betrokken scholen werden uitgenodigd via de mail 

om een online vragenlijst in te vullen over de inhoud van hun lessen Nederlands. De docenten van 

een school die de e-mailadressen van de verkeerde docenten had doorgegeven (mentoren in plaats 

van docenten Nederlands) zijn uitgesloten van de analyse. In totaal hebben er 55 docenten (51%) na 

herhaaldelijke herinneringen de vragenlijst helemaal ingevuld. Er waren 15 docenten die de 

vragenlijst deels invulden (tussen de 15% en 69% van de vragenlijst). Hierdoor zijn er bij een aantal 

vragen meer dan 55 docenten meegenomen in de analyse.  

 

3.2. Instrumenten 

Toets voor tekstbegrip (Diatekst) 

De leerlingen namen (afhankelijk van het cohort: zie participanten) op maximaal vier momenten deel 

aan de tekstbegripstoetsen Diatekst (zie www.diataal.nl): aan het begin en einde van de brugklas en 

aan het einde van de tweede en derde klas. Iedere toets bestaat uit vijf teksten met gemiddeld tien 

vragen per tekst. De teksten hebben een gemiddelde tekstlengte van 273 woorden. De toetsen zijn 

gemaakt voor drie onderscheiden onderwijsniveaus: vmbo, vmbo-t/havo en havo/vwo. Leerlingen die 

les kregen op praktijkonderwijs- en vmbo-b/k-niveau maakten de vmbo-variant. De vmbo-t- en de 

vmbo-t/havo-leerlingen maakten de vmbo-t/havo-variant.  De havo-leerlingen maakten de vmbo-

t/havo- of de havo/vwo-variant. Scholen sloten zich aan bij het advies van Diataal om de betere havo-

klassen met de havo/vwo-variant te toetsen. Bij de havo/vwo- en de vwo-leerlingen werd zoals 



  

 

 
Onderzoeksrapportage project OTAW – okt. 2013, p. 16 

 
 

verwacht de havo/vwo-variant afgenomen. Per getoetst onderwijsniveau (vmbo, vmbo-t/havo en 

havo/vwo) is de toets adaptief. Leerlingen van een bepaald onderwijsniveau krijgen afhankelijk van 

hun score na de eerste twee teksten drie makkelijkere teksten, drie vergelijkbare teksten of drie 

moeilijkere teksten.  

 

                                                                    3 makkelijkere teksten (toets 1) 

 

Start toets vmbo                                          3 vergelijkbare teksten (toets 2) 

(2 teksten)                                    

3 moeilijkere teksten (toets 3) 

                                                         

                                                          3 makkelijkere teksten (toets 4) 

 

Start toets vmbo-t/havo    3 vergelijkbare teksten (toets 5)                                    

(2 teksten)  

      3 moeilijkere teksten (toets 6) 

 

      3 makkelijkere teksten (toets 7) 

 

Start toets havo/vwo    3 vergelijkbare teksten (toets 8) 

(2 teksten) 

      3 moeilijkere teksten (toets 9) 

 

Figuur 1. Weergave adaptiviteit per onderwijsniveau en aantal mogelijke toetsen voor één  toetsafname. 

 

Dit resulteert in negen toetsvarianten voor iedere toetsafname (begin brugklas, eind brugklas, eind 

tweede klas en eind derde klas) en levert een totaal op van zesendertig mogelijk toetsen. In figuur 1 

zijn de mogelijkheden bij één toetsafname grafisch weergegeven. De toetsen zijn geconstrueerd met 

behulp van item-responstheorie (IRT) en het computerprogramma OPLM. Dit houdt in dat 

verschillende items op één schaal zijn gezet die leesvaardigheid meet. Hierdoor kan de 

leesvaardigheid van een leerling worden geschat op basis van de items die hij/zij goed beantwoordt. 

Er zijn geen Cronbach alfa’s uitgerekend voor de verschillende toetsvarianten, omdat de variantie van 

leerlingen op leesvaardigheid binnen één toetsvariant te gering is om betrouwbaarheden uit te 

rekenen op basis van Cronbach alfa’s. De betrouwbaarheden van de toetsen zijn vastgesteld door 

Diataal met behulp van OPLM-analyses, zie hiervoor www.diataal.nl/onderzoek.php 

 

Toets voor woordenschat (Diawoord)  

De leerlingen namen (afhankelijk van het cohort: zie participanten) op drie momenten deel aan de 

woordenschattoetsen Diawoord (zie www.diataal.nl): een toets aan het begin en eind van de brugklas 

en aan het eind van de tweede klas. De vier toetsen waren voor de verschillende onderwijsniveaus 

identiek. Bij iedere toets werd de kennis van 50 woorden getoetst middels meerkeuzevragen met drie 

antwoordmogelijkheden. Het woord werd in een minimale contextzin aangeboden; dat houdt in dat de 

context onvoldoende was om de betekenis van het woord te herleiden. De betrouwbaarheden van de 

toetsen zijn vastgesteld door Diataal met behulp van OPLM analyses, zie hiervoor 

www.diataal.nl/onderzoek.php 

 

Achtergrondkenmerken van leerlingen 

De taalcoördinator van iedere school leverde achtergrondinformatie van de leerlingen aan. Van 

scholen werd verwacht de volgende informatie over de leerlingen aan te leveren: geboortedatum, 

geboorteland, datum in Nederland (wanneer de leerling niet in Nederland was geboren), geboorteland 

ouders/verzorgers, opleiding ouders/verzorgers, moedertaal, thuistaal met ouders, thuistaal met 

broertjes en zusjes, eventuele diagnose van dyslexie en Cito-score in groep 8.  

http://www.diataal.nl/onderzoek.php
http://www.diataal.nl/onderzoek.php
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Kenmerken van het taalonderwijs op schoolniveau 

Daarnaast vulde de taalcoördinator van iedere school een vragenlijst in over kenmerken van het 

taalonderwijs in de brugklasjaren 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013. Er werd gevraagd naar de 

volgende informatie: methodes voor Nederlands, aantal minuten Nederlands per week en 

remediërende activiteiten op de school op het gebied van taal. 

 

Kenmerken van het taalonderwijs in lessen Nederlands  

Docenten Nederlands vulden online een vragenlijst in over de inhoud van hun lessen Nederlands. De 

vragenlijst betreft 68 vragen. De bevraagde kenmerken kunnen worden onderverdeeld in de 

categorieën die in de inleiding zijn besproken: activiteiten in de klas, werkvormen voor 

leesvaardigheid, kenmerken van het lezen in groepen, kenmerken van het klassikale leesonderwijs, 

instructie van leesstrategieën, manieren van differentiatie, gebruik van diverse teksten en tekstkeuze.  
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4. Resultaten 

In paragraaf 4.1 en 4.2. wordt beschreven hoe het gesteld is met het begrijpend leesniveau en de 

woordenschatniveau van leerlingen in Amsterdam-West. Vervolgens wordt in paragraaf 4.3 ingegaan 

op de kenmerken van het taalonderwijs in Amsterdam-West en de effectiviteit daarvan. Daarna wordt 

in paragraaf 4.4 gerapporteerd over het onderzoek naar de inhoud van de lessen Nederlands. In 

paragraaf 4.5 komt vervolgens de samenhang tussen taalvaardigheid en achtergrondkenmerken van 

leerlingen aan de orde en ook hoe de taalvaardigheid van leerlingen op verschillende momenten in de 

onderbouw met elkaar samenhangt. In paragraaf 4.6 worden aanbevelingen gedaan op basis van de 

vastgestelde resultaten. 

 

4.1. Begrijpend leesniveau in de onderbouw van het vo 

 

Begrijpend leesniveau tussen onderwijsniveaus 

In figuur  2 zijn de gemiddelde tekstbegripscores (BLN-scores) per onderwijsniveau weergegeven 

voor de vier meetmomenten van cohort 1 (begin brugklas (T1), eind brugklas (T2), eind tweede klas 

(T3) en eind derde klas (T4)). In figuur 3 zijn dezelfde gegevens van cohort 2 weergegeven met drie 

metingen (begin brugklas (T1), eind brugklas (T2), eind tweede klas (T3)), in figuur 4 dezelfde 

gegevens van cohort 3 met respectievelijk twee metingen (begin brugklas (T1), eind brugklas (T2)). In 

respectievelijk tabel 2 (cohort 1), tabel 3 (cohort 2) en tabel 4 (cohort 3) zijn de bijbehorende getallen 

weergegeven: gemiddelde begrijpendleesniveauscores (BLN-scores), standaarddeviaties en het 

aantal proefpersonen per meetmoment per onderwijsniveau. In de tabellen en figuren zijn de 

resultaten van de volgende onderwijsniveaus weergegeven (van laag naar hoog niveau): 

praktijkonderwijs, vmbo-b/k, vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo en vwo. 

 Uit tabel 2 en figuur 2 blijkt dat op alle metingen de leerlingen van cohort 1 die les krijgen op 

een hoger onderwijsniveau ook hoger scoren, met uitzondering van de meting aan het eind van de 

tweede klas (T3). Op die meting scoren vmbo-t/havo-leerlingen iets lager (M = 64,0, SD = 4,5) dan 

vmbo-t-leerlingen (M = 65,3, SD = 8,7). De verschillen tussen onderwijsniveaus blijken bij one-way 

ANOVA’s significant op alle metingen (begin brugklas: F(6, 1562) = 263,06, p < .01; eind brugklas 

(F(6, 1177) = 382,97, p < .01; eind tweede klas: F(5, 1240) = 586,01, p < .01; eind derde klas: F(5, 

1231) = 440,25, p < .01). Uit de bonferroni post-hoc testen bij de verschillende metingen, blijken de 

meeste niveaus significant van elkaar te verschillen (p < .05). Er is geen sprake van significante 

verschillen tussen havo en havo/vwo op alle vier de metingen (p > .05) en tussen praktijkonderwijs en 

vmbo b/k aan het eind van de derde klas (p > .05). 
Ook in cohort 2 (zie figuur 3 en tabel 3) scoren de leerlingen die op een hoger 

onderwijsniveau zitten hoger op de tekstbegripstoets bij de verschillende metingen. Uitzondering 

hierop zijn de scores van de vmbo-t/havo-leerlingen en de havo-leerlingen aan het eind van de 

brugklas, die nagenoeg gelijk scoren (vmbo-t/havo: M = 65,4, SD = 8,4; havo: M = 65,3, SD = 12,7). 

De verschillen tussen de onderwijsniveaus blijken op alle metingen significant (begin brugklas: F(5, 

1615) = 341,27, p < .01; eind brugklas: F(5, 1278) = 498,46, p < .01; eind tweede klas: F(5, 1522) = 

631,25, p < .01). Uit de bonferroni post-hoc testen komen geen significante verschillen naar voren 

tussen vmbo-t/havo en havo op alle metingen (p > .05), aan het eind van de tweede klas geen 

significant verschil tussen havo en havo/vwo (p > .05). 

 In cohort 3 (zie figuur 4 en tabel 4) blijken de leerlingen op een hoger onderwijsniveau ook 

hoger te scoren. De verschillen tussen de onderwijsniveaus zijn significant aan het begin van de 

brugklas (F(5, 1588) = 370,51, p < .01) en aan het eind van de brugklas (F(5, 1132) = 571,10, p < .01). 

Uit de bonferroni post-hoc testen blijken op beide metingen alleen havo en havo/vwo-niveau niet 

significant van elkaar te verschillen (p > .05).  
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Cohort 1 
tekstbegrip 

T1 T2 T3 T4 

 N M SD N M SD N M SD N M SD 

Praktijkonderwijs 34 40,2 8,0 32 42,2 9,0 - - - 10 44,4 10,8 

Vmbo-b/k 749 45,5 9,5 388 48,1 10,6 506 48,4 11,8 331 53,4 12,2 

Vmbo-t 230 54,0 9,2 227 58,5 10,6 327 65,3 8,7 351 73,4 9,1 

Vmbo-t/havo 140 59,3 8,4 139 62,4 10,1 10 64,0 4,5 - - - 

Havo 155 62,9 8,8 140 75,5 10,2 173 82,5 8,9 236 81,9 8,6 

Havo/vwo 73 64,5 9,4 72 79,0 8,3 84 83,0 9,1 109 83,8 8,2 

Vwo 188 69,4 6,7 186 84,4 8,0 146 88,7 8,4 200 88,9 9,0 

Totaal 1569 53,3 12,7 1184 62,4 17,1 1246 64,8 18,5 1237 72,8 16,5 

 

Tabel 2.  Het gemiddeld  begrijpend leesniveau (BLN) en standaarddeviaties van leerlingen uit cohort 1 op de 

tekstbegripstoets per onderwijsniveau voor de vier meetmomenten. [T1= begin brugklas (2010), T2= eind 

brugklas (2011), T3= eind tweede klas (2012), T4= eind derde klas (2013).] 
 

 

Cohort 2 
tekstbegrip 

T1 T2 T3 

 N M SD N GM SD N M SD 

Vmbo-b/k 679 45,2 8,9 532 47,6 10,7 645 51,2 11,7 

Vmbo-t 267 53,8 9,6 259 59,7 10,3 289 64,8 9,6 

Vmbo-t/havo 120 59,6 7,9 118 65,4 8,4 58 68,7 8,1 

Havo 132 61,3 9,6 69 65,3 12,7 187 82,5 10,3 

Havo/vwo 248 65,2 9,1 193 80,3 7,9 161 83,3 9,4 

Vwo 175 69,4 7,3 113 86,5 7,4 188 89,3 8,3 

Totaal 1621 54,7 12,7 1284 60,9 17,0 1528 66,3 18,2 

 

Tabel 3. Het gemiddeld begrijpend leesniveau (BLN) en standaarddeviaties van leerlingen uit cohort 2 op 

de tekstbegripstoets per onderwijsniveau voor de drie meetmomenten. [T1= begin brugklas (2011), T2= eind 

brugklas (2012), T3= eind tweede klas (2013). ] 

 

Cohort 3  
tekstbegrip 

T1 T2 

 N M SD N M SD 

Vmbo-b/k 551 45,7 9,6 238 48,2 9,7 

Vmbo-t 186 52,0 9,9 186 59,4 10,0 

Vmbo-t/havo 278 57,0 9,3 274 63,7 9,6 

Havo 124 65,0 7,2 45 79,8 5,8 

Havo/vwo 239 64,8 7,9 236 82,2 8,1 

Vwo 216 71,1 5,1 159 88,3 7,6 

Totaal 1594 56,2 12,7 1138 67,6 16,8 

 

Tabel 4. Het gemiddeld begrijpend leesniveau (BLN) en standaarddeviaties van leerlingen uit cohort 3 op 

de tekstbegripstoets per onderwijsniveau voor de twee meetmomenten. [T1= begin brugklas (2012), T2= eind 

brugklas (2013).]
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Figuur 2. Gemiddeld begrijpend leesniveau (BLN) van leerlingen uit cohort 1 (C1) per onderwijsniveau voor de vier meetmomenten. [T1= begin brugklas (2010), T2= eind 

brugklas (2011), T3= eind tweede klas (2012), T4= eind derde klas (2013).] 
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Figuur 3. Gemiddeld begrijpend leesniveau (BLN) van leerlingen uit cohort 2 (C2) per onderwijsniveau voor de drie meetmomenten. [T1= begin brugklas (2011), T2= eind 

brugklas (2012), T3= eind tweede klas (2013).] 
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Figuur 4. Gemiddeld begrijpend leesniveau (BLN) van leerlingen uit cohort 3 (C3) op de tekstbegripstoets per onderwijsniveau voor de drie meetmomenten. [T1= begin 

brugklas (2012), T2= eind brugklas (2013).] 

 

30

40

50

60

70

80

90

100

Ref.niveau T1 T2

G
e
m

id
d

e
ld

 b
e
g

ri
jp

e
n

d
 l

e
e
s
n

iv
e
a
u

 C
3

 

Vwo

Havo/vwo

Havo

Vmbo-t/havo

Vmbo-t

Vmbo-b/k

Normering havo/vwo [3]

Normering vmbo-t/havo [2]

Normering vmbo [1]

Naar 1F 

Naar 1F 

1F 

Naar 2F 

Naar 2F 

2F 

Naar 3F 

11 

2

3 

3

3 



   

Onderzoeksrapportage project OTAW – okt. 2013, p. 24 
    

Groei in begrijpend leesniveau binnen onderwijsniveaus 

Het gemiddeld begrijpend leesniveau dat van leerlingen wordt vereist op verschillende momenten in 

hun schoolcarrière en de groei in begrijpend leesniveau die leerlingen behoren door te maken is door 

Diataal vastgesteld op basis van de scores op de tekstbegripstoetsen Diatekst. Van leerlingen aan het 

begin van de brugklas op vmbo-niveau is dat een score van 51 op de tekstbegripstoets, van 

leerlingen op vmbo-t/havo-niveau 61 en van leerlingen op havo/vwo-niveau 71. Van vmbo-leerlingen 

wordt verwacht dat zij per jaar zeven punten groei vertonen in hun begrijpend leesniveau. Van de 

andere niveaus wordt per jaar tien punten groei verwacht. In de figuren 2, 3 en 4 geven de grijze 

lijnen de verwachte groei weer van de leerlingen voor de onderwijsniveaus vmbo, vmbo-t/havo en 

havo/vwo. Tevens zijn in deze figuren de referentieniveaus van het Referentiekader Taal opgenomen, 

zodat duidelijk is hoe die zich verhouden tot het begrijpend leesniveau. Aan het eind van de 

basisschool behoort een leerling het taalniveau 1F te bezitten, aan het eind van het vmbo-niveau 2F, 

aan het eind van de havo-niveau 3F en aan het eind van het vwo-niveau 4F. 

 Uit de figuren en tabellen valt op te maken dat de leerlingen van het praktijkonderwijs en het 

vmbo-b/k de vereiste normering voor vmbo niet halen. Op alle vier de meetmomenten is hun 

begrijpend leesniveau lager dan de norm. De leerlingen van praktijkonderwijs en vmbo-b/k maken 

jaarlijks circa drie tot vier punten groei door in plaats van de verwachte zeven punten groei. Dit is 

zorgelijk want aan het eind van de vierde klas wordt verwacht dat de leerlingen taalniveau 2F hebben 

bereikt, dat nodig is om volwaardig in de samenleving te kunnen participeren. Aan het eind van de 

derde klas behalen de leerlingen uit praktijkonderwijs en vmbo-b/k een score die net hoger is dan wat 

er van hen wordt verwacht aan het begin van de brugklas.   

 Het begrijpend leesniveau van de vmbo-t- en vmbo-t/havo-leerlingen ligt onder de vmbo-

t/havo-norm in de verschillende leerjaren. Vmbo-t- en vmbo-t/havo-leerlingen maken in de 

verschillende leerjaren 4 tot 7 punten groei door in hun begrijpend leesniveau. Wanneer wij het 

begrijpend leesniveau van vmbo-t-leerlingen bezien vanuit de vmbo-norm, voldoen zij aan de norm 

aan het eind van de derde klas. Vanuit de vmbo-t/havo-norm bezien, voldoen de vmbo-t-leerlingen 

niet aan de norm voor het eind van het derde schooljaar. 

 Ook de havo-leerlingen voldoen volgens de vmbo-t/havo-norm aan het begin en eind van de 

brugklas en aan het eind van de tweede klas aan de norm, maar niet aan het eind van de derde klas. 

Opmerkelijk genoeg is het begrijpend leesniveau van leerlingen aan het eind van de derde klas lager 

dan aan het eind van de tweede klas. Bezien vanuit de havo/vwo-norm voldoen de havo-leerlingen op 

geen van de meetmomenten aan de norm. Daarentegen blijkt op havo-niveau het begrijpend 

leesniveau vaak meer dan tien punten hoger ten opzichte van het jaar ervoor, soms wel 17,2 punten 

hoger (cohort 2, verschil tussen eind brugklas en eind tweede klas). Hier staat tegenover dat het 

begrijpend leesniveau in de derde klas op havo-niveau lager ligt dan in de tweede klas op havo-

niveau, zoals we ook al bij de vmbo-t-leerlingen zagen. 

 De havo/vwo- en vwo-leerlingen behalen goede resultaten in de brugklas. Hoewel ze aan het 

begin van de brugklas onder de norm van 71 zitten, behalen ze aan het eind van de brugklas over het 

algemeen een begrijpend leesniveau dat boven de norm ligt door meer dan tien punten groei. In de 

tweede klas daarentegen ligt het begrijpend leesniveau nauwelijks hoger dan aan het eind van de 

brugklas en ook het verschil in begrijpend leesniveau tussen de derde en de tweede klas is 

verwaarloosbaar. 

 

Percentage zwakke lezers 

Leerlingen die op hun begrijpend leesniveau getoetst worden, krijgen niet alleen een niveau 

toegekend, maar worden ook in vaardigheidsgroepen ingedeeld op basis van hun onderwijsniveaus 

(vmbo, vmbo-t/havo of havo/vwo). Deze groepen geven aan hoe een leerling presteert ten opzichte 

van een andere leerling in Nederland met hetzelfde onderwijsniveau en geeft dus een relatieve score 

weer. Diataal onderscheidt vaardigheidsgroepen van A t/m E. Leerlingen in groep A behoren tot de 25% 

beste lezers in Nederland en leerlingen in groep D of E tot de 25% van de zwakste lezers. In tabel 4.1 

is voor de onderwijsniveaus vmbo, vmbo-t/havo en havo/vwo weergegeven hoe groot het percentage 

leerlingen per school in Amsterdam-West is dat nationaal gezien behoort tot de zwakke lezers. In 
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tabel 4.1 zijn de percentages zwakke lezers (D/E-lezer) per school per cohort en per meting 

weergegeven. Als het percentage zwakke lezers op een meting lager dan 25% ligt, is het percentage 

gekleurd, de percentages die hoger dan 25% liggen zijn roodgekleurd. Een verbindingsstreepje 

betekent dat de betreffende meting ontbreekt.  

Aan de overwegend rode getallen in tabel 4.1 valt op te maken dat het aantal zwakke lezers 

op de meeste scholen in Amsterdam-West in de onderbouw van het vo groter is dan 25%. Op vmbo-

niveau heeft alleen school F op de helft van het aantal metingen een percentage D/E-lezer dat lager 

is dan het landelijke percentage. Er zijn een paar andere scholen die op een enkele meting een 

percentage zwakke lezers heeft dat lager ligt dan het landelijke percentage, maar over het algemeen 

is bij de verschillende metingen het aantal zwakke lezers groter dan de 25%. Op vmbo-t/havo is het 

school A die meer dan de helft van de metingen minder zwakke lezers heeft dan het landelijk 

gemiddelde. School E heeft ook op een aantal metingen een percentage zwakke lezers dat lager ligt 

dan 25%. De andere scholen hebben op alle metingen een percentage zwakke lezers dat boven het 

landelijk gemiddelde ligt. Op havo/vwo-niveau zijn het school A en school C waarvan het aantal 

zwakke lezers min of meer overeenkomt met het landelijk gemiddelde van 25%. Op de andere 

scholen is het aantal zwakke lezers voornamelijk hoger, hoewel het aantal zwakke lezers op school D 

in de tweede (alleen cohort 1) en derde klas onder het landelijk gemiddelde van 25% ligt. 

 

Niveau School Cohort T1 T2 T3 T4 
Vmbo  B 1 37,5 - 54 19,5 

2 18,6 57,2 42,2 - 
3 41,9 37,9   

 F 1 24,6 24,5 33,8 - 
2 42,4 18,7 14,7  
3 29,7 31,5   

 G 1 30,7 - - - 
2 35,7 37,8 31,3  
3 22,6 -   

 H 1 46,7 35,5 31,1 23,8 
2 32,8 32,8 31,1  
3 - -   

 I 1 45,3 33,9 23,9 29,7 
2 36,3 29,7 34,0  
3 26,3 34,4   

 K 1 64,1 52,8 50,7 28,6 
2 66,5 49,2 27,1  
3 58,1 -   

 M 1 26,2 30,1 - - 
2 31,2 - -  
3 - -   

 N 1 63,7 47,8 31,9 - 
2 48,5 24,2 15,0  
3 62,8 -   

Vmbo-t/havo  A 1 21,0 20,4 12,6 26,4 
2 24,7 15,4 14,4  
3 28,4 13,7   

 E 1 32,5 23,3 22,8 - 
2 36,9 27,9 25,6  
3 53,5 30,3   

 G 1 46,4 - - - 
2 - - -  
3 - -   

 I 1 50,1 37,5 42,9 37,8 
2 60,5 39,6 26,3 - 
3 68,4 50 - - 

 J 1 54,5 30 42,9 33,7 
2 41,3 31 25,4  
3 53,1 31,3   

 K 1 55,5 55,6 - - 
2 36,8 31,6 -  
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3 - -   

Havo/vwo  A 1 26 23,5 7,7 16,2 
2 25,4 16,4 13,7  
3 28,4 11,8   

 C 1 - - - 24 
2 30,9 - -  
3 27,3 -   

 D 1 44,9 32,7 20,8 19,7 
2 44,4 40,8 31,6  
3 41,2 35,1   

 
 
 
 

E 1 29,7 20,3 32,7 49,7 
2 30,4 31,8 23,7  
3 43,9 31,7   

 

Tabel 4.1. Het percentage zwakke lezers voor de vier meetmomenten.[T1= begin brugklas, T2= eind 

brugklas, T3= eind tweede klas, T4= eind derde klas. Meting ontbreekt = -;  rood gekleurd= meer dan 25% D/E-

lezer; groen gekleurd = minder dan 25% D/E lezer.] 

 

4.2. Woordenschatniveau in de onderbouw van het vo 

 

Woordenschatniveau tussen onderwijsniveaus 

In figuur 5 zijn de gemiddelde woordenschatniveauscores (WSN-scores) per onderwijsniveau 

weergegeven voor de drie meetmomenten van cohort 1 (begin brugklas (T1), eind brugklas (T2) en 

eind tweede klas (T3)). In figuur 6 zijn dezelfde gegevens van cohort 2 weergegeven en in figuur 7 

dezelfde gegevens van cohort 3 met respectievelijk twee metingen (begin brugklas (T1), eind 

brugklas (T2)). In respectievelijk tabel 5 (cohort 1), tabel 6 (cohort 2) en tabel 7 (cohort 3) zijn de 

bijbehorende getallen weergegeven: gemiddelde woordenschatniveauscores (WSN-scores), 

standaarddeviaties en het aantal proefpersonen per meetmoment per onderwijsniveau. 

De resultaten van de leerlingen in cohort 1 (zie tabel 5 en figuur 5) laten zien dat leerlingen op 

een hoger onderwijsniveau telkens hoger scoren op het woordenschatniveau (WSN), behalve op 

havo/vwo-niveau aan het begin en aan het eind van de brugklas net iets lager (begin brugklas, M = 

61,4, SD = 10,1; eind brugklas, M = 68,1, SD = 8,2) in vergelijking met havo-niveau (begin brugklas, 

M = 63,0, SD = 8,1; eind brugklas, M = 69,6, SD = 7,4). De verschillen tussen onderwijsniveaus 

blijken bij one-way ANOVA’s significant op alle metingen (begin brugklas: F(6, 1413) = 158.53, p < .01; 

eind brugklas: F(6, 1193) = 161.45, p < .01; eind tweede klas: F(5, 1032) = 171.27, p < .01). Uit de 

bonferroni post-hoc testen bij de ANOVA’s blijken de meeste niveaus significant van elkaar te 

verschillen (p < .05). Er is geen sprake van significante verschillen tussen vmbo-t/havo, havo en 

havo/vwo-niveau aan het begin van de brugklas (p > .05), tussen enerzijds vmbo-t/havo en havo/vwo 

en anderzijds tussen havo en havo/vwo aan het eind van de brugklas (p > .05), en tussen vmbo-

t/havo en de niveaus vmbo-b/k, vmbo-t en havo en tussen havo en havo/vwo aan het eind van de 

tweede klas (p > .05).  

Uit de resultaten van de leerlingen in cohort 2 (zie tabel 6 en figuur 6) blijkt eveneens dat 

leerlingen op een hoger onderwijsniveau hoger scoren op de vervolgmetingen, met uitzondering van 

havo-leerlingen (M = 66,2, SD = 7,0) ten opzichte van vmbo-t/havo-leerlingen (M = 67,5, SD = 6,6) 

aan het eind van de brugklas en havo/vwo-leerlingen (M = 82,3, SD = 8,6) ten opzichte van havo-

leerlingen (M = 82,8, SD = 9,8) aan het eind van de tweede klas. De verschillen tussen de 

onderwijsniveaus blijken bij one-way ANOVA’s significant op alle metingen (begin brugklas: F(5, 1628) 

= 308.33 p < .01; eind brugklas: F(5, 1289) = 225.35, p < .01; eind tweede klas: F(5,1457) = 329.01, p 

< .01). Uit de bonferroni post-hoc testen blijken de meeste niveaus significant van elkaar te 

verschillen op de drie metingen (p < .05). Er is geen sprake van significante verschillen tussen vmbo-

t/havo en havo en havo/vwo en tussen havo en havo/vwo aan het begin van de brugklas (p < .05), 

tussen havo en vmbo-t en vmbo-t/havo aan het eind van de brugklas (p < .05) en tussen havo en 

havo/vwo aan het eind van de tweede klas (p < .05). 
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De resultaten van de leerlingen in cohort 3 (zie tabel 7 en figuur 7) laten zien dat leerlingen op een 

hoger onderwijsniveau ook telkens hoger scoren, met als uitzondering een iets lagere score op 

havo/vwo-niveau aan het begin van de brugklas (M = 66,1, SD = 8,8) dan op havo-niveau (M = 66,5, 

SD = 9,3). De verschillen tussen de onderwijsniveaus blijken bij one-way ANOVA’s voor de twee 

metingen significant (begin brugklas: F(5, 1572) = 335.40 p < .01; eind brugklas: F(5, 1119) = 163.86, 

p < .01). Uit de bonferroni post-hoc testen blijken de meeste niveaus significant van elkaar te 

verschillen op de twee metingen (p <.01). Uitzondering hierop is dat havo en havo/vwo niet significant 

van elkaar verschillen op beide metingen (p > .05). 

 

Groei in woordenschat binnen onderwijsniveaus 

Ook bij woordenschat heeft Diataal een vereiste norm vastgesteld voor ieder schooljaar en een 

verwachte groei per jaar. Het gemiddelde woordenschatniveau dat wordt verwacht van leerlingen aan 

het begin van de brugklas op vmbo-niveau is 51, op vmbo-t/havo-niveau 61 en op havo/vwo-niveau 

71. Van vmbo-leerlingen wordt verwacht dat zij per jaar zeven punten groeien vertonen in hun 

woordenschatniveau. Van de andere niveaus wordt per jaar tien punten groei verwacht. In de figuren 

5, 6 en 7 geven de grijze lijnen de verwachte groei weer van de leerlingen voor de onderwijsniveaus 

vmbo, vmbo-t/havo en havo/vwo.  

 Net als bij begrijpend lezen behalen de praktijkonderwijsleerlingen in geen van de leerjaren 

de norm. De vmbo-b/k-leerlingen halen daarentegen wel de norm voor woordenschat aan het eind 

van de tweede klas. Het verschil tussen het woordenschatniveau van vmbo-b/k-leerlingen aan het 

eind van de brugklas en aan het eind van de tweede klas bedraagt met tien punten meer dan het 

verwachte verschil van zeven punten.  

De vmbo-t en de vmbo-t/havo-leerlingen halen over het algemeen niet de vmbo-t/havo-norm 

voor woordenschat in de verschillende leerjaren. Het verschil in woordenschatniveau tussen leerjaren 

ligt in de meeste gevallen rond de vijf punten, de helft van de verwachte tien punten. Uitzondering 

hierop is dat vmbo-t-leerlingen tien punten hoger scoren aan het eind van de derde klas ten opzichte 

van de score in de tweede klas. Als vmbo-t-leerlingen bezien worden vanuit de norm voor vmbo met 

zeven punten groei, behalen ze die aan het eind van de derde klas. 

 De havo-leerlingen voldoen in de verschillende leerjaren min of meer aan de vmbo-t/havo- 

norm, maar voldoen in vrijwel geen van de leerjaren aan de havo/vwo-norm, behalve aan het einde 

van de brugklas in cohort 3. De havo-leerlingen verschillen tussen het begin van de brugklas en het 

eind van de brugklas niet meer dan zeven punten in hun woordenschatniveau, terwijl het verschil 

tussen het eind van de brugklas en het eind van de tweede klas meer dan de verwachte tien punten 

bedraagt.  

 De vwo-leerlingen voldoen in tegenstelling tot de havo-leerlingen aan het begin van de 

brugklas bijna altijd aan de norm. Aan het eind van de brugklas voldoen beide niveaus echter niet aan 

de norm. Het verschil in scores tussen het begin van de brugklas en het eind van de brugklas is voor 

havo/vwo- en voor vwo-leerlingen rond de vijf punten groei. Aan het eind van de tweede klas wordt de 

norm voor woordenschat wel behaald door vwo-leerlingen, maar niet door havo/vwo-leerlingen. Het 

verschil in score tussen het eind van de brugklas en het eind van de tweede klas is bij vwo-leerlingen 

dan ook groter dan het verwachte verschil van tien punten (maar liefst veertien punten). Bij havo/vwo-

leerlingen is het verschil ook groter dan tien punten, maar niet genoeg om de norm aan het eind van 

de tweede klas te behalen. 
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Cohort 1 
Woordenschat 

T1 T2 T3 

 N M SD N M SD N M SD 

Praktijkonderwijs 35 41,9 5,4 33 48,3 9,2 - - - 

Vmbo-b/k 596 49,5 8,9 398 56,7 8,3 303 66,2 8,2 
 

Vmbo-t 232 56,7 9,2 227 63,3 6,5 323 73,3 8,7 

Vmbo-t/havo 141 59,9 8,3 139 66,8 6,5 10 73,6 5,0 

Havo 155 63,0 8,1 147 69,9 7,4 173 80,4 8,4 

Havo/vwo 73 61,4 10,1 72 68,1 8,2 83 82,3 9,3 

Vwo 188 69,3 9,41 184 74,9 8,6 146 88,8 8,0 

Totaal 1420 56,2 11,6 1200 64,0 10,5 1038 75,38 11,46 

 

Tabel 5 . Het gemiddelde woordenschatniveau(WSN) en standaarddeviaties van leerlingen uit cohort 1 per 

onderwijsniveau voor de vier meetmomenten. [T1= begin brugklas (2010), T2= eind brugklas (2011), T3= eind 

tweede klas (2012).] 

 

Cohort 2 
Woordenschat 

T1 T2 T3 

 N M SD N M SD N M SD 

Vmbo-b/k 700 48,8 8,9 546 55,8 8,1 598 65,4 8,0 

Vmbo-t 264 57,4 8,1 255 63,6 6,7 287 73,6 8,5 

Vmbo-t/havo 120 64,1 8,6 118 67,5 6,6 58 78,3 8,1 

Havo 130 64,6 8,6 69 66,2 7,0 186 82,8 9,8 

Havo/vwo 248 66,6 10,0 193 70,4 7,9 155 82,3 8,6 

Vwo 172 73,8 11,2 114 78,3 9,6 179 90,8 9,2 

Totaal 1634 57,9 12,8 1295 63,1 10,6 1463 74,6 12,5 

 

Tabel 6. Het gemiddelde woordenschatniveau(WSN) en standaarddeviaties van leerlingen uit cohort 2 op de 

woordenschattoets per onderwijsniveau voor de drie meetmomenten. [T1= begin brugklas (2011), T2= eind 

brugklas (2012), T3= eind tweede klas (2013).] 

 

Cohort 3  
Woordenschat 

T1 T2 

 N M SD N M SD 

Vmbo-b/k 549 49,0 9,1 236 58,0 7,7 

Vmbo-t 185 56,5 7,9 186 63,8 6,6 

Vmbo-t/havo 278 62,6 7,8 261 67,0 6,6 

Havo 113 66,5 9,3 45 71,6 8,6 

Havo/vwo 239 66,1 8,8 236 71,9 7,7 

Vwo 214 75,0 10,4 161 78,2 9,7 

Totaal 1578 59,6 12,8 1125 67,4 10,0 

 

Tabel 7. Het gemiddelde woordenschatniveau(WSN) en standaarddeviaties van leerlingen uit cohort 3 op de 

woordenschattoets s per onderwijsniveau voor de twee meetmomenten.[ T1= begin brugklas (2012), T2= eind 

brugklas (2013).]
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Figuur 5. Gemiddeld woordenschatniveau (WSN) van leerlingen uit cohort 1 (C1) per onderwijsniveau voor de vier meetmomenten. [T1= begin brugklas (2010), T2= eind 

brugklas (2011), T3= eind tweede klas (2012).] 
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Figuur 6. Gemiddeld woordenschatniveau (WSN) van leerlingen uit cohort 2 (C1) per onderwijsniveau voor de drie meetmomenten. [T1= begin brugklas (2011), T2= eind 

brugklas (2012), T3= eind tweede klas (2013).] 
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Figuur 7. Gemiddeld woordenschatniveau (WSN) van leerlingen uit cohort 3 (C1) per onderwijsniveau voor de twee meetmomenten. [T1= begin brugklas (2012), T2= eind 

brugklas (2013)] 
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Percentage leerlingen met een zwakke woordenschat 

Net als bij begrijpend lezen worden leerlingen ook op basis van hun woordenschatniveau ingedeeld in 

vaardigheidsgroepen behorende bij hun onderwijsniveau (vmbo, vmbo-t/havo of havo/vwo). In tabel 

7.1 is het percentage leerlingen per school in Amsterdam-West weergegeven dat in vergelijking met 

landelijke resultaten behoort tot de 25% leerlingen met een zwakke woordenschat op basis van 

landelijke analyses. De metingen waarbij het percentage leerlingen met een zwakke woordenschat 

onder de 25% ligt, zijn in het groen weergegeven. De metingen waar het percentage hoger ligt zijn 

rood gekleurd. Metingen die ontbreken zijn weergegeven met een verbindingsstreepje.  

Aan het eind van het derde jaar deed een aantal scholen mee aan een pilot-onderzoek naar 

het woordenschatniveau in de vierde klas. De OPLM analyses zijn nog niet uitgevoerd voor deze pilot 

en daarom is er geen woordenschatniveau gerapporteerd aan het eind van de derde klas (op T4). 

Wel zijn er al scores voor vaardigheidsgroepen beschikbaar en daarom worden die in de tabel 

weergegeven.  

Net als bij begrijpend lezen zijn de getallen in de tabel overwegend rood, wat inhoudt dat het 

aantal leerlingen met een zwakke woordenschat in Amsterdam-West hoger ligt dan 25%. Het aantal 

vmbo-leerlingen met een zwakke woordenschat ligt op School F echter op alle metingen onder het 

landelijk gemiddeld. Ook op school G en M is het aantal vmbo-leerlingen met een zwakke 

woordenschat vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. De andere scholen vertonen voornamelijk 

een groter percentage leerlingen met een zwakke woordenschat dan 25% van hun leerlingen. 

 Op vmbo-t/havo-niveau is er op school A op de meeste metingen een percentage leerlingen 

met een zwakke woordenschat dat overeenkomt met 25%. De andere scholen, een enkele 

uitzondering op sommige metingen daar gelaten, hebben een groter aantal leerlingen met een 

zwakke woordenschat dan landelijk genomen het geval is.  

Op havo/vwo-niveau is het aantal leerlingen met een zwakke woordenschat op school C 

meestal lager dan 25%. De andere scholen vertonen voornamelijk hogere percentages. Opmerkelijk 

is dat het percentage leerlingen met een zwakke woordenschat op school A voornamelijk hoger ligt 

dan 25%, terwijl het aantal zwakke lezers op deze school (zie tabel 4.1) min of meer gelijk is aan het 

landelijke percentage.  

 

Niveau School Cohort T1 T2 T3 T4 
Vmbo  B 1 18,1 - - - 

2 42,9 50 31,3  
3 48,7 39,2   

 F 1 18,9 24,5 8,5 - 
2 17 22 11,8  
3 20,4 18,5   

 G 1 16,7 - - - 
2 36,4 19,7 22,6  
3 27 -   

 H 1 35,6 35,6 35,6 19 
2 42,2 37,5 31,1  
3 - - -  

 I 1 40,3 21,7 28,3 71,3 
2 42,9 41,8 28,7 - 
3 42,6 27,1 - - 

 K 1 71,7 61,3 - 22,3 
2 75 54 32,1  
3 65,3 -   

 M 1 27,3 27,2 - - 
2 19,8 - -  
3 - -   

 N 1 52,3 47,8 34 - 
2 45,4 36,4 40,4  
3 53,5    

Vmbo-t/havo  A 1 56,8 23,5 23,8 13,5 
2 28,6 23 22,6 - 
3 26,3 22,5 - - 

 B 1 - - 29,5 - 
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  2 - - -  
  3 - -   

 D 1 - - - - 
2 40 - -  
3 - -   

 E 1 60 19,1 29,4 - 
2 49,1 36,1 37,1  
3 33,3 28,3   

 H 1 - - - 44,6 
2 - - -  
3 - -   

 I 1 75,1 39,6 9,5 37,8 
2 64,6 41,6 52,7  
3 57,9 60,5   

 J 1 83,3 57,8 55,6 - 
2 64,3 58,6 50,7  
3 67,7 38,6   

 K 1 44,4 33,3 - - 
2 47,4 21,1 -  
3 - -   

Havo/vwo  A 1 54,5 28,0 29,2 51,1 
2 27,4 29,4 34,4 - 
3 30,2 21,5 - - 

 C 1 - - - 22,4 
2 31,4 - 22,5  
3 23,8 -   

 D 1 79,8 53,0 44,5 - 
2 66,4 52 57,9  
3 59,5 47,3   

 E 1 62,1 39,2 50 - 
2 40,6 45,1 29,9  
3 56,1 30,5   

 

Tabel 7.1. Het percentage leerlingen met een zwakke woordenschat voor de vier meetmomenten.[T1= 

begin brugklas, T2= eind brugklas, T3= eind tweede klas, T4= eind derde klas. Meting ontbreekt = -;  rood 

gekleurd= meer dan 25% leerlingen met zwakke woordenschat; groen gekleurd = minder dan 25% leerlingen met 

zwakke woordenschat.] 

 

4.3. De effecten van kenmerken van het taalonderwijs op taalvaardigheid 

In deze paragraaf worden de analyses beschreven die zijn uitgevoerd naar de effecten van de 

kenmerken van het taalonderwijs op de taalvaardigheid van leerlingen. De volgende kenmerken 

worden besproken: methodes Nederlands, aantal minuten Nederlands en remediëring voor 

taalvaardigheid. 

 

Methodes Nederlands 

Leerlingen maken op de deelnemende scholen gebruik van verschillende methodes bij het vak 

Nederlands. Met behulp van ANCOVA’s is binnen de zeven onderwijsniveaus (praktijkonderwijs, 

vmbo-b/k, vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo en vwo) onderzocht of leerlingen van cohort 1 die 

werken met verschillende methode Nederlands aan het einde van een schooljaar verschillen in hun 

begrijpend leesniveau, wanneer rekening wordt gehouden met het begrijpend leesniveau aan het 

begin van hetzelfde schooljaar.   

 Op de meeste onderwijsniveaus en in de meeste schooljaren bleken er geen significante 

verschillen te bestaan in het begrijpend leesniveau (BLN) van leerlingen die verschillende methodes 

gebruikten. Op vmbo-t-niveau was er wel sprake van een significant verschil in begrijpend leesniveau 

tussen de leerlingen van school A met de methode Taaldomein aan het eind van de tweede klas 

(covariaat is score eind brugklas) in vergelijking met de vmbo-t-leerlingen met de methode Op Nieuw 

Niveau die op school J zaten, maar niet significant hoger dan de leerlingen met Op Nieuw Niveau die 

op school E zaten. Op havo-niveau waren het de leerlingen van school A die  met de methode 
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Taaldomein een significant hoger begrijpend leesniveau behaalden aan het eind van de brugklas 

(covariaat is BLN begin brugklas) en aan het eind van de tweede klas (covariaat is BLN eind brugklas) 

dan de leerlingen van School E met de methode Op Nieuw Niveau. Op havo-niveau in de derde klas 

gebruikte school A de methode Talent (de school was overgestapt van Taaldomein naar Talent) en 

behaalde daarmee een hoger begrijpend leesniveau hadden dan de leerlingen met de methode Op 

Nieuw Niveau van school E. Daarnaast hadden de vwo-leerlingen op school A aan het eind van de 

tweede klas met de methode Taaldomein een hoger begrijpend leesniveau dan de leerlingen van 

school E met de methode Op Nieuw Niveau. Samenvattend kunnen we concluderen dat de 

effectiviteit van de methodes Taaldomein en Talent samenhangt met de effectiviteit van één school, 

waardoor het niet mogelijk is om een trend waar te nemen. Dat zou pas mogelijk zijn wanneer 

meerdere scholen met de methodes Taaldomein en Talent een hoger begrijpend leesniveau met hun 

leerlingen behalen in vergelijking met andere scholen die andere methodes gebruiken. Bovendien 

zouden we om met grotere waarschijnlijkheid een effect van methodes aan te nemen, moeten 

controleren voor andere variabelen die het begrijpend leesniveau beïnvloeden (kwaliteit van de 

docenten, achtergrondkenmerken van leerlingen, etc.). 

 

Aantal minuten Nederlands 

Per onderwijsniveau is per leerjaar onderzocht of het aantal minuten dat per week besteed wordt aan 

het vak Nederlands bijdraagt aan het begrijpend leesniveau van leerlingen in het betreffende leerjaar. 

Hiervoor hebben we partiële correlatie analyses uitgevoerd waarin de correlatie tussen het aantal 

minuten Nederlands en het begrijpend leesniveau van leerlingen werd onderzocht, waarbij werd 

gecontroleerd voor het effect van het begrijpend leesniveau aan het begin van het jaar. 

De resultaten hiervan variëren: soms zijn de correlaties positief soms negatief. Na nadere 

analyse blijken de gevonden effecten in overeenstemming te zijn met de effecten die we vonden bij 

de analyse van de methodes Nederlands en veroorzaakt te worden door leerlingen van school A die 

een hoger begrijpend leesniveau hebben dan leerlingen van andere scholen. Op havo-niveau blijkt er 

bijvoorbeeld een significante positieve correlatie te zijn tussen het aantal minuten Nederlands en het 

begrijpend leesniveau aan het eind van de brugklas (begrijpend leesniveau begin brugklas als 

covariaat). De leerlingen van school A (250 minuten les per week) met meer minuten Nederlands 

hadden een hoger begrijpend leesniveau dan de leerlingen van school E (200 minuten les per week). 

In de tweede klas blijkt de correlatie tussen aantal minuten Nederlands bij havo- en vwo-leerlingen 

echter negatief. Wederom zijn het de leerlingen van school A met een hoger begrijpend leesniveau 

dan school E, maar ditmaal hadden de havo en de vwo-leerlingen van school A minder minuten 

Nederlands les (150 minuten per week) dan de leerlingen van school E (240 minuten per week).  

Deze resultaten benadrukken dat het belangrijk is om te controleren voor de kwaliteit van de lessen 

Nederlands. Er werden weinig significante verschillen gevonden tussen het aantal minuten 

Nederlands les en het begrijpend leesniveau terwijl scholen grote verschillen vertonen in het aantal 

minuten Nederlands. Het is daarom hoogstwaarschijnlijk dat de kwaliteit van de lessen Nederlands 

tussen scholen en docenten substantieel verschilt.
1
 Bovendien zijn het niet alleen de docenten 

Nederlands die invloed uitoefenen op de taalvaardigheid van leerlingen. De aandacht voor 

taalvaardigheid bij andere vakken speelt ook een grotere rol. 

 

Remediëring voor taalvaardigheid 

In een eerdere publicatie (Welie, 2013) is uitvoerig beschreven welke remediëring de deelnemende 

scholen op het gebied van taal op de verschillende onderwijsniveaus hebben ondernomen in de 

brugklassen 2010-2011 en 2011-2012. Tevens is op kwalitatieve wijze onderzocht welke invulling van 

de remediëring tot de gewenste resultaten leidt. Dit onderzoek zal in het lopende dissertatieonderzoek 

uitgebreid worden met behulp van statistische analyses. 

 

                                                           
1
 Op de kwaliteit van de lessen Nederlands wordt in paragraaf 4.4 en 4.6 ingegaan. 
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In het onderzoek van de brugklasjaren leek het er sterk op dat remediëring op het gebied van taal zijn 

vruchten afwerpt. Dit werd aannemelijk gemaakt door de resultaten van één school (school A) die het 

ene brugklasjaar (2011-2012) vrij uitgebreid remedieerde en het andere brugklasjaar (2010-2011) niet. 

Aan het eind van het jaar dat werd geremedieerd had school A namelijk op vmbo-t/havo-niveau en op 

havo/vwo-niveau een lager percentage probleemlezers
2
 en zwakke lezers (D/E-lezers)

3
 dan in het 

jaar dat er niet werd geremedieerd. Omdat het onderwijsaanbod op school A in die brugklasjaren 

vergelijkbaar was, -met uitzondering van de remediëring-, is het hoogstwaarschijnlijk dat op school A 

de remediëring ervoor heeft gezorgd dat er minder zwakke lezers en probleemlezers aan het eind van 

het brugklasjaar waren waarin remediëring plaatsvond.  

De remediëring van school A bestond uit het aanbod van een extra taalles met moeilijke 

teksten en woordenschat. Daarnaast bood school A een vijf weken durende interventie aan voor 

zwakke lezers en ondergemiddelde lezers
4
 waarbij de verschillende lezerstypes die door Diataal 

worden onderscheiden (probleemlezer, compenserende lezer en schoolse lezer) gedifferentieerd 

aanbod kregen met het remediërende programma Diaplus (ontwikkeld door toetsontwikkelaar Diataal). 

Ook hielden de leerlingen die deelnamen aan de remediëring een woordenschrift bij. Zij werden 

geacht hierin vak- en schooltaalwoorden te noteren bij de zaakvakken. Bovendien werden de ouders 

betrokken bij de taalvaardigheid van de betreffende leerlingen door het ondertekenen van een 

handelingscontract. Daarin stond dat zij erop toezagen dat de leerlingen iedere dag een half uur thuis 

lazen. De zojuist beschreven remediëring van school A leek op havo/vwo-niveau te leiden tot een 

kleiner percentage probleemlezers en zwakke lezers aan het eind van het schooljaar dan de 

remediëring van de andere scholen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de andere scholen 

weliswaar zwakke lezers voor remediëring selecteerden, maar vervolgens niet onderwijs aanboden 

dat aansloot bij hun specifieke behoeftes. In tegenstelling tot school A was er op deze scholen 

namelijk geen gedifferentieerd aanbod voor de verschillende lezerstypes die Diatekst onderscheidt 

(probleemlezer, compenserende lezer, schoolse lezer). Bovendien boden de andere scholen alleen 

remediëring aan voor de zwakke lezers en niet voor de ondergemiddelde lezers. 

Daarnaast hadden de docenten van school A ook een docenttraining gehad in het kader van 

taalgericht vakonderwijs en hadden ze deelgenomen aan een studiemiddag met als doel 

bewustwording van het nut van taalsteun tijdens de lessen en het belang van schooltaalwoorden voor 

tekstbegrip. Uit de vragenlijsten van de andere scholen op havo-vwo-niveau is niet gebleken dat de 

docenten aparte cursussen over taaldidactiek hebben gevolgd. Omdat school A op havo/vwo-niveau 

verschilde van de andere scholen in invulling van de remediëring én docenttraining is het niet mogelijk 

de betere resultaten toe te schrijven aan één element. Wel lijkt het erop dat school A met een 

combinatie van deze elementen (de hierboven beschreven invulling van remediëring én 

docenttraining) op havo/vwo niveau een kleiner percentage probleemlezers en zwakke lezers aan het 

eind van het brugklasjaar bewerkstelligde dan de andere scholen. 

Op vmbo-t/havo-niveau was er niet één school die eruit sprong qua effectiviteit van de 

remediëring in de brugklassen. De meeste scholen met onderwijs op vmbo-t/havo-niveau hadden op 

dit niveau minder zwakke lezers aan het eind van het jaar vergeleken met het begin van het jaar. Ze 

bewerkstelligden dit met verschillende inhoudelijke invulling van die remediëring, maar allemaal met 

remediëring die (deels) betrekking had op begrijpend lezen. Alleen school K bood geen specifieke 

                                                           
2 Diataal onderscheidt verschillende lezerstypes op basis van de itemscores op de tekstbegripstoets.  De 

probleemlezer is van de lezerstypes die worden onderscheiden diegene die het meeste moeite heeft met 

begrijpend lezen, namelijk op alle niveaus van tekstbegrip.  
3
 Op school A bedroeg het percentage zwakke lezers op vmbo-t/havo-niveau aan het eind van de brugklas 

(T2) in cohort 1 (brugklasjaar 2011-2012) 20,4% terwijl het percentage in cohort 2 (brugklasjaar 2010-2011) 15,4% 

bedroeg. Op havo/vwo-niveau in school A bedroeg het percentage aan het eind van de brugklas in cohort 1 

(brugklasjaar 2011-2012) 23,5% terwijl het percentage in cohort 2 (brugklasjaar 2010-2011) 16,4% bedroeg. Zie 

ook tabel 4.1. 
4
 De ondergemiddelde lezer (ofwel C-lezer), behoort tot de 25% lezers die nationaal gezien beter dan de 

zwakke lezers (D/E-lezers, 0-25% zwakste lezers) scoren, maar waarvan 50% van de lezers op dat 

onderwijsniveau nationaal gezien beter scoren. 
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remediëring aan voor begrijpend lezen en had aan het eind van het jaar niet minder zwakke lezers 

dan aan het begin van het brugklasjaar (zie ook tabel 4.1.). Deze resultaten zijn in overeenstemming 

met wat we eerder opmerkten, remediëring voor begrijpend lezen lijkt zijn vruchten af te werpen. 

Op vmbo-t-havo niveau sprong wel één school eruit wat betreft de resultaten van 

ondergemiddelde lezers. Die school (school A) die ook die ondergemiddelde brugklaslezers in de 

remediëring betrok, behaalde opmerkelijk goede resultaten voor die lezers. Een grote proportie van 

de ondergemiddelde lezers van die school behoorden aan het eind van de brugklas nationaal gezien 

tot de groep beste lezers. De ondergemiddelde lezers van andere scholen die op vmbo-t/havo-niveau 

geen remediëring aangeboden kregen, behoorden aan het eind van het jaar vaker tot de groep 

zwakke lezers of bleven tot de groep ondergemiddelde lezers behoren. Het lijkt er daardoor sterk op 

dat scholen die alleen remediëring aanbieden voor de zwakke lezers achter de feiten aanlopen. 

Terwijl ze zwakke lezers remediëren, komen er meer zwakke lezers bij.  Het is waarschijnlijk dat van 

het remediëren van de ondergemiddelde lezers een sterk preventieve werking uitgaat en wellicht zelfs 

een sterk leesbevorderende werking. Hieraan zal in het lopende dissertatieonderzoek nader aandacht 

aan besteed worden. 

Op vmbo-niveau was het school N die het laagste percentage probleemlezers en zwakke 

lezers in de brugklas aan het eind van het schooljaar 2011-2012 vertoonde. De invulling van de 

remediëring van die school betrof net als op school A niet alleen het selecteren van probleemlezers 

en zwakke lezers, maar ook differentiatie met het remediërende programma Diaplus, waarbij werd 

aangesloten op de specifieke behoeftes van de leerlingen. Het remediërende programma Diaplus lijkt 

hiermee op verschillende onderwijsniveaus effecten te sorteren. De remediërende activiteiten van 

andere scholen vertoonden wisselende resultaten op verschillende onderwijsniveaus. 

 

4.4. Inhoud lessen Nederlands 

In deze paragraaf wordt het taalonderwijs in de lessen Nederlands besproken aan de hand van de 

vragenlijst die de docenten Nederlands hebben ingevuld. Het taalonderwijs op de scholen wordt 

beschouwd in het kader van wat er (wetenschappelijk) bekend is over effectief taalonderwijs. Deze 

paragraaf geeft een samenvatting van de analyses met als leidraad de verschillende categorieën die 

bevraagd zijn. De referenties van de onderzoeken die ten grondslag liggen aan deze categorieën zijn  

te vinden in de inleiding van deze rapportage en in de referentielijst (hoofdstuk 6). 

 

Activiteiten in de klas 

De docenten die de vragenlijst hebben ingevuld geven aan ongeveer 20% van hun lestijd te besteden 

aan begrijpend lezen en ongeveer 15% van hun lestijd aan schrijfvaardigheid. Door de beantwoording 

van andere vragen uit de vragenlijst kunnen we concluderen dat bij de meeste docenten een groot 

deel van de tijd die zij aan deze vaardigheden besteden, bestaat uit geïsoleerd aanbod zonder 

koppeling aan relevante inhoud. Uit andere vragen van de vragenlijst blijkt namelijk dat een 

inhoudsgerichte benadering bij de meeste docenten in Amsterdam-West ontbreekt. Het grootste deel 

van de docenten gebruikt geen teksten uit andere methodes en het lees- en schrijfonderwijs wordt 

onvoldoende gekoppeld aan betekenisvolle taken. Uit verschillend onderzoek blijken er positieve 

resultaten geboekt te worden wanneer het lezen gecombineerd wordt met andere vaardigheden. 

Bovendien blijkt dat ongeveer een kwart van de lestijd volgens de docenten uitgaat naar aanbod van 

grammaticaonderwijs en spelling. Ook hier kunnen we op basis van de beantwoording van andere 

vragen uit de lijst concluderen dat dit voornamelijk gaat om het geïsoleerd oefenen van die activiteiten 

in plaats van een inbedding in inhoudelijke taken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan op zichzelf staande 

oefeningen met werkwoordspelling in plaats van werkwoordspelling oefenen en controleren met 

behulp van een sollicitatiebrief. Dit komt sterk overeen met de bevindingen van De Milliano (2013), die 

ook vond dat het onderwijs in de lessen Nederlands voornamelijk bestaat uit het geïsoleerd 

aanbieden van lees- en schrijfonderwijs en het geïsoleerd aanbieden van spelling en 

grammaticaonderwijs. 
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Kenmerken van het klassikale leesonderwijs en instructie van leesstrategieën 

Verschillende onderzoeken wijzen erop dat interactief taalonderwijs bijdraagt aan het vergroten van 

de taalvaardigheid. Desondanks vertoont  het taalonderwijs in Amsterdam-West in de lessen 

Nederlands hier nog niet veel kenmerken van. Tijdens het klassikale leesonderwijs ondernemen 

docenten weliswaar verschillende interactieve activiteiten, maar die zijn voornamelijk docentgestuurd. 

Ongeveer twee derde van de docenten Nederlands geeft wel aan de leerlingen de ruimte te geven om 

klassikaal te laten oefenen met leesstrategieën, nadat ze zelf hebben voorgedaan (modeling) hoe die 

toegepast kunnen worden. Effectieve instructie over leesstrategieën behelst het aanbieden van 

strategieën voor, tijdens en na het lezen en ook bij de uitleg hoe, wanneer en waarom die strategieën 

toe te passen. Uit de vragenlijst is gebleken dat een groot aantal docenten Nederlands in Amsterdam-

West niet met al die elementen van instructie rekening houdt.  

 

Werkvormen voor leesvaardigheid 

Een van de opvallendste uitkomsten van de vragenlijst is dat de helft van de docenten Nederlands die 

de vragenlijst invulde, aangeeft leerlingen nooit in tweetallen en/of groepjes te laten lezen en maar 

een kwart van de docenten aangeeft leerlingen in tweetallen én groepjes te laten lezen. Dit is een 

gemiste kans aangezien diverse onderzoeken aannemelijk maken dat met name zwakke lezers 

kunnen leren van samenwerkend lezen. Bovendien toont dit onderzoek aan dat samenwerken de 

leesmotivatie bevordert met als gevolg een verbeterde leesvaardigheid. Op de scholen in Amsterdam-

West is het aandeel zwakke lezers groot (zie ook paragraaf 4.1 en 4.2) en die lezers zouden ervan 

kunnen leren om samen met andere leerlingen te lezen. Het leesonderwijs bestaat voornamelijk uit 

zelfstandig lezen en klassikaal lezen, ook dit sluit aan bij de bevindingen van De Milliano (2013). 

 

Kenmerken van het lezen in tweetallen/groepjes 

Een groot deel van de docenten die leerlingen wel laten lezen in tweetallen of groepjes schort het nog 

aan een effectieve invulling. Ongeveer de helft van de docenten vormt bijvoorbeeld tweetallen of 

groepjes zonder rekening te houden met het leesniveau van de leerlingen, terwijl onderzoek laat zien 

dat het de voorkeur verdient om  heterogene paren/groepen te vormen, waarschijnlijk omdat de 

minder leesvaardige leerling kan profiteren van de gedeelde cognitie van een leerling met een grotere 

leesvaardigheid. Daarnaast geeft de helft van de docenten die leerlingen in tweetallen en/of groepjes 

laat werken aan geen rolverdeling te gebruiken wanneer leerlingen samenwerken, terwijl 

benaderingen van effectief samen lezen sterk de nadruk leggen op een gedeelde 

verantwoordelijkheid, een duidelijke rolverdeling en een duidelijk te volgen stappenplan. Ook blijken 

de leerlingen in tweetallen of groepjes voornamelijk te oefenen met tekstbegripsvragen. Er blijken uit 

de vragenlijst weinig koppelingen gemaakt te worden tussen leesvaardigheid en andere vaardigheden 

(zoals spreken of schrijven). Schrijven in de vorm van samenvatten wordt slechts door één docent 

genoemd en inhoudelijke schrijfopdrachten (bijvoorbeeld een brief) naar aanleiding van een gelezen 

tekst door geen van de docenten. Bovendien is het leerlingen in groepjes (hardop) laten oefenen met 

leesstrategieën eerder uitzondering dan regel, terwijl bekende benaderingen voor samen lezen de 

oefening van leesstrategieën als essentiële basis delen. Het delen van cognitie tijdens toepassing van 

leesstrategieën zorgt ervoor dat leerlingen van elkaar kunnen leren over goed en efficiënt lezen. Ook 

andere vormen van interactief samenwerken zoals het beurtelings lezen van leerlingen of het elkaar 

vragen stellen tijdens het lezen zijn niet breed gedeeld.  

 

Manieren van differentiatie en diverse teksten 

De vormen van differentiatie die docenten toepassen hebben over het algemeen niet het brede 

repertoire van differentiatie op alle vlakken: differentie op basis van instructie, tekst en 

vragen/opdrachten. Een beperkte toepassing van differentiatie blijkt ook uit de tekstkeuze. Docenten 

Nederlands gebruiken voornamelijk teksten uit de methode Nederlands voor het leesonderwijs. 

Andere bronnen van teksten zijn hoofdzakelijk Nieuwsbegrip en kranten. Voor het aanleren van 

leesstrategieën wordt door verschillende inhoudsgerichte benaderingen aanbevolen gebruik te maken 

van relevante teksten, zoals teksten uit andere methodes op school. Die aanbeveling volgt ook uit de 
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moeite die leerlingen met zaakvakteksten hebben. Slechts eenvijfde van de docenten geeft aan 

teksten uit andere methodes te gebruiken en die worden maar in 25% van de gevallen gebruikt om 

leesstrategieën mee te oefenen. Leesstrategieën worden voornamelijk geoefend met  

teksten uit de methode Nederlands en Nieuwsbegrip. Hiermee lijkt er sterk de nadruk te worden 

gelegd op journalistieke teksten. Dit lijkt ondersteund te worden doordat minder docenten aangeven 

betogende/beschouwende en instruerende/activerende teksten te gebruiken dan journalistieke 

teksten.  

 

Tekstkeuze 

Tot slot is het zorgelijk dat driekwart van de docenten aangeeft dat zij als enigen de teksten uitkiezen 

voor het leesonderwijs. De leesmotivatie van leerlingen neemt toe wanneer zij zelf teksten kunnen 

kiezen. Als zij een toets hebben voor een bepaald vak en leesstrategieën met de teksten van dat vak 

kunnen oefenen, zullen zij hoogstwaarschijnlijk gemotiveerder zijn om de teksten te begrijpen en 

direct het nut inzien van de toepassing van die strategieën.  

 

4.5. Samenhang tussen taalvaardigheid, eerdere toetsuitslagen en leerlingachtergrond 

In deze paragraaf worden de analyses beschreven naar de samenhang tussen de uitslag van eerdere 

toetsen (van taalvaardigheid) en de uitslag van toetsen op een later tijdstip. Vervolgens worden de 

analyses beschreven die zijn uitgevoerd naar de samenhang tussen achtergrondkenmerken van 

leerlingen en hun taalvaardigheid. 

 

Correlaties tussen taalvaardigheidstoetsen 

In tabel 9 zijn de correlaties weergegeven tussen de Cito-score en het begrijpend leesniveau aan het 

begin van de brugklas, aan het eind van de brugklas, aan het eind van de tweede klas en aan het 

eind van de derde klas. Ook zijn de correlaties tussen verschillende toetsmomenten van begrijpend 

lezen weergegeven. In tabel 10 zijn dezelfde correlaties voor het woordenschatniveau weergegeven. 

Uit tabel 9 en 10 valt op te maken dat de Cito-score significant positief correleert met het begrijpend 

leesniveau en het woordenschatniveau op de metingen in alle leerjaren (p < .01). Hoe hoger de Cito-

score hoe hoger het begrijpend leesniveau en het woordenschatniveau. De correlaties liggen 

voornamelijk boven de .60. Dit geldt niet voor de correlatie tussen de Cito-score en het begrijpend 

leesniveau aan het eind van de brugklas in cohort1 (r = .32, p < .01) en aan het eind van de derde 

klas (r = .23, p < .01) en ook niet voor de correlatie tussen de Cito-score en woordenschat aan het 

begin en het eind van de brugklas in cohort 1 (begin brugklas: r = .23, p < .01; eind brugklas: r = .25, 

p < .01 ). Ook de scores op begrijpend leesniveau en de woordenschat tussen de verschillende 

meetmomenten blijken significant positief te correleren en liggen in de meeste gevallen rond de .70 of 

hoger (p <.01). Hoe hoger het begrijpend leesniveau of het woordenschatniveau in een eerder jaar, 

hoe hoger dat in een daaropvolgend jaar ligt. 

 

Samenhang taalvaardigheid en achtergrondkenmerken 

In tabel 11 zijn de correlaties weergegeven tussen de vier metingen van het begrijpend leesniveau en 

de volgende achtergrondkenmerken: leeftijd van de leerling, verblijfsduur in Nederland (alleen 

wanneer de leerlingen niet in Nederland geboren zijn), opleidingsniveau ouder/verzorger 1, 

opleidingsniveau ouder/verzorger 2 en het gemiddelde opleidingsniveau van ouders/verzorgers.
5
 In 

tabel 12 zijn de correlaties van dezelfde achtergrondkenmerken weergegeven met woordenschat. In 

tabel 13 is per achtergrondkenmerk de gemiddelde waarde en standaarddeviatie weergegeven en het 

bijbehorend aantal proefpersonen.  

                                                           
5
 Het opleidingsniveau van de ouders is geclassificeerd met behulp van de SOI (Standaardonderwijsindeling) 

2006  editie 2012, 2013, die onderscheid maakt tussen verschillende opleidingsniveau. Ouders kregen op basis 
van hun hoogst genoten opleiding een cijfer toegekend, variërend van 1 t/m 7, waarbij een 1 staat voor de 
laagst mogelijke opleiding en een 7 voor de hoogst mogelijke opleiding. De SOI is via de volgende link te 
downloaden: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/soi/2006/default.htm  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/soi/2006/default.htm
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Correlaties begrijpend leesniveau Cohort Pearson correlatie (r) 

Cito-score en meting begin brugklas 1 .60
**
 

2 .65
**
 

3 .66
**
 

 
Cito-score en meting eind brugklas 
 

1 .32
**
 

2 .75
**
 

3 .77
**
 

Cito-score en meting eind tweede klas 
 

1 .76
**
 

2 .72
**
 

  
Cito-score en meting eind derde klas 
 

1 .23
**
 

  
  

Score begin brugklas en eind brugklas 1 .75
**
 

2 .73
**
 

3 .72
**
 

Score begin brugklas en eind tweede klas 1 .74
**
 

2 .74
**
 

  
Score begin brugklas en eind derde klas 
 

1 .64
**
 

  
  

Score eind tweede klas en eind derde klas 
 

1 .70
**
 

  
  

 

Tabel 9. Correlaties toetsscores voor begrijpend leesniveau en Cito-score, **p<.01. 

 

 

Correlaties woordenschatniveau Cohort Pearson correlatie (r) 

Cito-score en meting begin brugklas 1 .23
**
 

2 .65
**
 

3 .66
**
 

Cito-score en meting eind brugklas 
 

1 .25
**
 

2 .75
**
 

3 .77
** 

           
Cito-score en meting eind tweede klas 
 

1 .67
**
 

2 .72
**
 

  
Score begin brugklas en eind brugklas 1 .73

**
 

2 .73
**
 

3 .72
** 

          
Score begin brugklas en eind tweede klas 1 .71

**
 

2 .74
**
 

  
 

Tabel 10. Correlaties toetsscores voor woordenschatniveau en Cito-score, **p<.01. 
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Correlaties BLN Cohort T1 T2 T3 T4 

Leeftijd leerling 1 - .18
**
 

 
-.14

**
 

 
-.31

**
 

 
-.22

**
 

 
2 .08

**
 

 
.11

**
 

 
-.01 

 
 

3 -.28
**
 

 
-.18

**
 

 
  

Verblijfsduur in 
Nederland 

1 .41 
 

.36 
 

.41
**
 

 
.51

**
 

 
2 .60

**
 

 
.13 .54

**
  

3 .43
**
 

 
-.35 

 
  

Opleidingsniveau 
ouder/verzorger 1 
 

1 .05 
 

.10 
 

.08 
 

.17
**
 

 
2 .25

**
 

 
.09 

 
.17

**
 

 
.03 

 
3 .20

**
 

 
.08 

 
  

Opleidingsniveau 
ouder/verzorger 2 
 

1 -.06 
 

.02 
 

-.10 
 

.13
*
 

 
2 .35

**
 

 
.22

**
 

 
.25

**
 

 
 

3 .33
**
 

 
.14

*
 

 
  

Gemiddelde 
opleidingsniveau 
ouders/verzorgers 
 
 

1 .01 
 

.06 
 

.02 
 

.16
**
 

 
2 .26

**
 

 
.10 

 
.22

**
 

 
 

3 .27
**
 

 
.08 

 
  

 

Tabel 11. Correlaties tussen de scores op de vier metingen van begrijpend leesniveau (BLN) en 

achtergrondvariabelen voor de drie cohorten. [ Metingen: T1= begin brugklas, T2= eind brugklas, T3=eind 

tweede klas, T4= eind derde klas, *p<.05,  **p<.01.] 

 

 

Correlaties WSN Cohort T1 T2 T3 T4 

Leeftijd leerling 1 -.14
**
 -.13

**
 -.16

**
  -.26

**
 

2 .08
**
 .04        -.01  

3 -.24
**
  -.14

**
   

Verblijfsduur in 

Nederland 

1 .57
**
  .47

*
 .35 .31

*
 

2 .61
**
 .21  .28

*
  

3 .43
**
 .28   

Opleidingsniveau 

ouder/verzorger 1 

 

1        .05 .08    .18
**
 .21

**
 

2 .21
**
 .09    .21

**
  

3 .26
**
  .12

*
   

Opleidingsniveau 

ouder/verzorger 2 

 

1       -.01 . 04 .05 .13
*
 

2 .29
**
  .15

*
   .27

**
  

3 .36
**
    .16

**
   

Gemiddelde 1        .03 .06 .11 .17
**
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opleidingsniveau 

ouders/verzorgers 

 

 

2 .23
**
 .10   .24

**
  

3 .32
**
  .13

*
   

 

Tabel 12. Correlaties tussen de scores op de vier metingen van het woordenschatniveau (WSN) en 

achtergrondvariabelen voor de drie cohorten. [Metingen: T1= begin brugklas, T2= eind brugklas, T3=eind tweede 

klas, T4= eind derde klas, p<.05,  **p<.01] 

 

Achtergrond- Cohort 1 Cohort 2 Cohort 3 

kenmerk N GM SD N GM SD N GM SD 

Leeftijd 
 

2409 

 
16,1 

 
1,1 

 
2021 15,2 13,2 1639 13,8 0,7 

Verblijfsduur in 
Nederland (j,m) 
 

74 

 
5,9 

 
4,2 

 
84 4,3 3,4 38 5,8 3,6 

Opleidingsniveau 
ouder/verzorger 1 
 

482 

 
3,2 1,7 467 3,1 1,7 420 3,2 1,7 

Opleidingsniveau  
ouder/verzorger 2 
 

387 2,5 1,9 385 2,5 1,8 364 2,6 1,8 

Gemiddelde 
opleidingsniveau 
ouders/verzorgers 
 
 

513 2,9 1,7 510 2,9 1,7 454 2,9 1,6 

 

Tabel 13. Aantallen, gemiddeldes en standaarddeviaties van de achtergrondkenmerken. 

 

Uit tabel 13 hierboven blijkt dat het gemiddelde opleidingsniveau van de ouders rond de 3 ligt volgens 

de SOI codering. Dat houdt in dat het gemiddelde hoogst genoten opleidingsniveau van de ouders 

gelijk staat aan het volgen van de brugklasjaren van het algemeen vormend onderwijs, 

praktijkonderwijs of aan korte opleidingen na het basisonderwijs, zoals deelcertificaten, 

talencursussen, rijbewijs of Nederlands als tweede taal (NT2) cursussen (geen beroepsopleiding).  

Uit tabel 11 en 12 blijkt dat de leeftijd van de leerling in de meeste gevallen negatief significant 

correleert met het begrijpend leesniveau en het woordenschatniveau in verschillende leerjaren (p 

<.01). Hoe ouder de leerling in het betreffende leerjaar, hoe lager het begrijpend leesniveau en het 

woordenschatniveau. De correlatie tussen leeftijd en taalvaardigheid is in significante gevallen vrij 

laag, rond de .20. De relatie tussen de verblijfsduur in Nederland (alleen leerlingen die niet in 

Nederland geboren zijn) en het woordenschat- en begrijpend leesniveau is naar verwachting 

significant vrij hoog op de meeste meetmomenten (p < .01). Aan het eind van de tweede en het eind 

van de derde klas is de positieve correlatie tussen begrijpend lezen en verblijfsduur hoger dan tussen 

woordenschat en verblijfsduur. Het lijkt er daarmee op dat leerlingen die niet in Nederland geboren 

zijn meer moeite hebben met de leestoetsen dan met woordenschat. Er zijn ook positieve significante 

correlaties tussen het opleidingsniveau van ouders en het woordenschat- en begrijpend leesniveau in 

verschillende leerjaren. De correlaties zijn significant voor het opleidingsniveau van ouder/verzorger 1 

en 2 en het gemiddelde opleidingsniveau van de ouders (p <.01). Hoe hoger het opleidingsniveau van 

de ouder/verzorger, hoe hoger het begrijpend leesniveau en het woordenschatniveau.  Het 

opleidingsniveau van ouder/verzorger 2 correleert iets sterker met het begrijpend leesniveau en het 

woordenschatniveau dan het opleidingsniveau van ouder/verzorger 1. De correlaties liggen over  het 

algemeen rond de .30, maar zijn lager aan het eind van de derde klas. 
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Op basis van sommige achtergrondkenmerken zijn subgroepen gevormd en met behulp van 

ANOVA’s is onderzocht of die subgroepen van leerlingen van elkaar verschillen in hun begrijpend 

leesniveau en woordenschatniveau op de vier metingen. Deze analyses zijn uitgevoerd bij de 

leerlingen van cohort 1.  Het gaat om de volgende achtergrondkenmerken, de gevormde subgroepen 

staan tussen haakjes na het achtergrondkenmerk:  

 

- geslacht (jongen of meisje) 

- moedertaal (Nederlands, Nederlands en een andere taal, een andere taal dan Nederlands),  

- geboorteland leerling (wel/niet in Nederland) 

- geboorteland ouder/verzorger 1 (wel/niet in Nederland geboren) 

- geboorteland ouder/verzorger 2 (wel/niet in Nederland geboren) 

- geboorteland beide ouders/verzorgers (beide ouders/verzorgers niet in Nederland geboren, 

één ouder/verzorger wel in Nederland geboren en de ander niet, beide ouders/verzorgers in 

Nederland geboren) 

- thuistaal met de ouders/verzorgers (alleen een andere taal dan Nederlands, een andere taal 

en Nederlands, alleen Nederlands) 

- thuistaal met (eventuele) broertjes of zusjes (alleen een andere taal dan Nederlands, een 

andere taal en Nederlands,  alleen Nederlands) 

- dyslexie (wel/niet) 

 

Het gemiddelde begrijpend leesniveau en de standaarddeviatie op de verschillende meetmomenten 

voor bovenstaande subgroepen zijn weergegeven in tabel 14. In tabel 15 zijn dezelfde gegevens voor 

woordenschat weergegeven. De resultaten van de ANOVA’s zijn weergegeven in bijlage 2. 

 

Geslacht 

Uit de resultaten van de ANOVA’s die zijn uitgevoerd voor begrijpend lezen en woordenschatniveau 

blijkt dat over het algemeen jongens en meisjes niet significant verschillen in hun begrijpend 

leesniveau en hun woordenschatniveau met als enige uitzondering dat jongens aan het eind van de 

tweede klas een significant hoger woordenschatniveau hebben.  

 

Moedertaal 

Leerlingen met Nederlands als moedertaal bezitten aan het eind van de derde klas een significant 

hoger begrijpend leesniveau dan hun medeleerlingen die een andere taal als moedertaal hebben of 

Nederlands en een andere taal als moedertaal. In andere jaren zijn er geen significante verschillen op 

woordenschat en begrijpend leesniveau aanwezig.  

 

Geboorteland leerling 

Aan het eind van de brugklas hebben leerlingen die in Nederland geboren zijn een hoger begrijpend 

leesniveau en woordenschatniveau dan leerlingen die in een ander land geboren zijn. Het 

woordenschatniveau aan het begin van de brugklas en het begrijpend leesniveau aan het eind van de 

derde klas is ook significant hoger bij leerlingen die in Nederland geboren zijn. Op de andere 

metingen zijn geen significante verschillen tussen groepen leerlingen met verschillende 

geboortelanden aanwezig. 

 

Geboorteland ouders/verzorgers 

In alle leerjaren vinden we dat leerlingen van wie ouder/verzorger 1 in Nederland is geboren een 

significant hoger woordenschatniveau en begrijpend leesniveau hebben dan leerlingen van wie 

ouder/verzorger 1 niet in Nederland is geboren. Wanneer als uitgangspunt voor vergelijking het 

geboorteland van ouder/verzorger 2 wordt gebruikt, dan zijn de verschillen bij woordenschatniveau 

ook allemaal significant. Leerlingen met een ouder/verzorger 2 die niet in Nederland is geboren 

hebben een lager woordenschatniveau dan de leerlingen wiens ouder/verzorger 2 wel in Nederland is 

geboren. Bij het begrijpend leesniveau bestaan tussen groepen leerlingen met verschillende 
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geboortelanden van ouder/verzorger 2 alleen significante verschillen aan het begin van de brugklas 

en het eind van de derde klas. Leerlingen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren hebben 

aan het begin van de brugklas en het eind van de derde klas ook een significant hoger begrijpend 

leesniveau dan leerlingen van wie beide ouders niet in Nederland zijn geboren. Aan het eind van de 

derde klas hebben leerlingen van wie één van beide ouders/verzorgers niet in Nederland is geboren 

ook een significant hoger begrijpend leesniveau dan leerlingen van wie beide ouders niet in 

Nederland geboren zijn. Het woordenschatniveau van leerlingen van wie beide ouders/verzorgers in 

Nederland zijn geboren is echter op geen van de metingen hoger dan de leerlingen van wie één of 

beide ouders niet in Nederland zijn geboren. Het woordenschatniveau van leerlingen van wie één 

ouder in Nederland is geboren en één ouder/verzorger niet ligt zelfs net iets hoger dan de leerlingen 

wiens beide ouders/verzorgers in Nederland zijn geboren, maar dit verschil is niet significant. Wel 

hebben de leerlingen van wie één ouder/verzorger in Nederland is geboren en één niet in Nederland 

een hoger woordenschatniveau in alle leerjaren dan de leerlingen van wie beide ouders/verzorgers 

niet in Nederland zijn geboren. 

 

Thuistaal 

Leerlingen die thuis Nederlands met hun ouders/verzorgers praten en met hun broertjes en zusjes 

hebben een significant hoger begrijpend leesniveau aan het eind van de tweede en derde klas dan 

leerlingen die geen Nederlands thuis spreken. Het woordenschatniveau verschilt niet significant 

tussen deze groepen. Leerlingen die alleen Nederlands met hun ouders/verzorgers spreken blijken op 

alle metingen een significant hoger begrijpend leesniveau  en woordenschatniveau te hebben dan 

leerlingen die alleen een andere taal  met hun ouders spreken. Daarnaast blijken leerlingen die alleen 

Nederlands met hun ouders/verzorgers spreken ook op alle metingen een significant hoger 

woordenschatniveau en begrijpend leesniveau te hebben dan leerlingen die Nederlands en een 

andere taal met hun ouders spreken, met uitzondering van het begrijpend leesniveau aan het eind 

van de tweede klas. De leerlingen die Nederlands en een andere taal met hun ouders/verzorgers 

spreken blijken op alle metingen weer een significant hoger begrijpend leesniveau te hebben dan de 

leerlingen die alleen een andere taal met hun ouders/verzorgers spreken en aan het begin en het eind 

van de tweede klas ook een hoger woordenschatniveau.  

Leerlingen die Nederlands met hun broertjes of zusjes praten hebben aan het eind van de 

tweede en de derde klas een significant hoger begrijpend leesniveau dan leerlingen die alleen een 

andere taal spreken met hun broertjes of zusjes en aan het eind van de derde klas ook een significant 

hoger begrijpend leesniveau dan leerlingen die Nederlands en een andere taal met hun broertjes of 

zusjes spreken. Het woordenschatniveau tussen leerlingen met diverse thuistalen met broertjes of 

zusjes vertoont alleen aan het begin van de brugklas een significant verschil. Leerlingen die alleen 

Nederlands praten hebben een significant hoger woordenschatniveau dan leerlingen die alleen een 

andere taal met hun broertjes of zusjes spreken. 

 

Dyslexie 

Het begrijpend leesniveau en het woordenschatniveau verschilt op geen van de metingen significant 

tussen leerlingen met of zonder dyslexie. 

 

 

Groep  Subgroep T1 T2 T3 T4 
  N GM SD N GM SD N GM SD N GM SD 

Geslacht Jongen 819 53,5 13,0 613 62,5 17,7 648 64,1 18,7 619 73,0 17,0 

Meisje 750 53,3 12,5 571 62,4 16,6 588 65,5 18,4 602 72,7 16,0 

Moedertaal Nederlands 46 51,9 12,6 44 56,1 16,0 44 61,9 17,9 113 78,7 15,6 

Nederlands 93 50,5 12,3 81 56,3 16,6 89 62,3 16,9 110 68,4 17,1 
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en anders 

Anders  290 49,5 11,7 272 56,1 15,9 304 57,6 16,4 348 64,5 16,9 

Geboorteland Nederland 823 57,9 12,3 781 66,5 16,6 803 71,1 16,4 971 76,0 14,8 

Anders 79 55,8 13,0 74 61,7 17,6 115 60,2 18,8 113 63,2 20,7 

Geboorteland 

verzorger 1 

Nederland 143 63,4 10,9 135 71,1 15,5 142 77,0 15,0 229 82,3 12,0 

Anders 779 56,1 12,5 738 64,4 17,0 797 67,6 17,3 864 72,1 16,4 

Geboorteland 

verzorger 2 

Nederland 43 57,8 13,4 39 64,0 17,7 45 67,2 17,6 93 80,7 14,3 

Anders 572 53,4 12,4 530 61,0 17,0 591 64,1 17,1 637 69,1 16,7 

Geboorteland 

beide 

verzorgers 

Nederland 19 55,6 13,9 16 58,9 17,7 20 69,0 20,3 64 82,7 14,3 

Één Ned. en 

één anders 

42 59,2 12,6 37 66,3 16,5 40 69,6 16,3 57 76,8 13,5 

Anders 543 53,2 12,3 504 60,9 17,0 566 63,6 17,0 598 68,6 16,9 

Thuistaal  Nederlands  276 51,0 11,9 257 57,2 16,4 278 61,3 16,8 409 70,1 17,5 

Nederlands 

broers/zussen 

anders met 

verzorgers  

54 50,2 12,9 49 58,4 18,6 63 57,9 18,8 78 65,9 18,0 

Anders  16 47,7 14,5 16 52,3 15,3 22 51,3 16,5 27 58,9 19,3 

Thuistaal met 

verzorgers 

Nederlands 187 59,1 13,0 174 66,8 17,4 182 71,6 17,3 256 78,2 15,8 

Nederlands 

en anders 

423 55,6 12,5 406 63,3 16,8 416 67,6 17,9 469 72,0 16,8 

Alleen anders  84 49,7 13,0 80 57,5 17,7 99 56,8 18,1 107 64,0 17,2 

Thuistaal met 

broers/zussen 

Nederlands 194 51,9 11,6 180 57,3 15,7 196 61,7 16,2 293 71,1 16,9 

Nederlands 

en anders 

135 49,1 12,4 125 56,7 17,9 143 58,8 18,3 178 65,2 18,3 

Anders 14 48,6 15,3 14 53,7 16,2 20 50,7 17,1 24 58,2 19,5 

Dyslexie  Ja 28 60,7 11,3 27 67,3 16,0 27 74,7 13,3 36 77,0 13,0 

Nee  754 59,7 11,5 726 68,3 16,0 765 73,0 15,4 912 78,1 13,2 

 

Tabel 14. Gemiddeld begrijpend leesniveau en standaarddeviatie voor de vier metingen van cohort 1 voor 

verschillende subgroepen. 
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Groep  Subgroep T1 T2 T3 
  N GM SD N GM SD N GM SD 

Geslacht Jongen 744 56,6 11,9 615 64,7 11,0 537 76,2 11,9 

Meisje 676 55,9 11,3 585 63,3 9,8 490 74,4 10,8 

Moedertaal Nederlands 47 54,1 9,3 43 62,6 9,6 39 73,8 11,4 

Nederlands 

en anders 

90 51,4 10,0 88 60,4 8,4 86 70,1 11,2 

 Anders 290 51,0 10,5 273 59,8 10,1 196 72,0 10,7 

Geboorteland Nederland 821 59,2 11,7 792 66,5 9,8 736 77,6 11,0 

Anders 79 54,8 12,3 76 61,1 10,4 60 76,2 11,8 

Geboorteland 

verzorger 1 

Nederland 142 66,4 10,8 138 70,5 9,4 140 83,0 10,8 

Anders 780 56,9 11,4 752 64,8 10,0 682 75,7 10,9 

Geboorteland 

verzorger 2 

Nederland 44 60,1 11,4 41 66,9 11,9 44 77,9 12,1 

Anders 570 54,9 11,5 542 63,0 9,8 480 73,7 10,6 

Geboorteland 

beide 

verzorgers 

Nederland 20 59,4 12,3 19 65,4 12,2 21 77,5 13,3 

Één Ned. en 

één anders  

40 60,1 10,3 36 67,6 11,0 36 78,4 10,6 

Anders 542 54,6 11,6 518 62,8 9,8 457 73,5 10,5 

Thuistaal  Nederlands  272 52,1 9,84 260 60,7 9,3 203 72,4 11,0 

Nederlands 

broers/zussen 

anders met 

verzorgers  

54 50,7 13,6 50 61,0 12,0 35 76,2 11,6 

Anders 15 49,1 10,2 15 57,0 11,2 6 74,2 13,3 

Thuistaal met 

verzorgers 

Nederlands 186 61,3 12,1 179 68,1 10,7 172 79,3 12,5 

Nederlands 

en anders 

424 55,9 11,0 410 64,1 9,6 410 64,1 9,6 

Anders  84 50,5 12,0 80 59,5 11,7 58 73,9 11,6 

Thuistaal met 

broers/zussen 

Nederlands 193 52,9 9,7 183 61,6 9,0 149 72,6 11,2 

Nederlands 

en anders 

132 49,9 11,3 126 59,2 10,9 88 73,1 11,0 

Anders 13 48,7 11,0 13 56,9 11,9 5 73,6 14,8 
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Dyslexie  Ja 29 61,7 9,9 29 67,3 8,4 28 80,5 12,1 

Nee  758 60,6 11,0 742 67,4 9,1 759 77,4 11,2 

 

Tabel 15. Gemiddeld begrijpend woordenschatniveau en standaarddeviatie voor de drie metingen van cohort 1 

voor verschillende subgroepen. 

 

4.6. Aanbevelingen voor het taalonderwijs 

In eerdere rapporten van het OTAW project (Kuiken, 2012; Welie, 2013) zijn al de nodige 

aanbevelingen gedaan voor het taalonderwijs op de scholen in Amsterdam-West. De aanbevelingen 

in dit rapport kunnen daaraan worden toegevoegd. 

 

4.6.1. Aanbevelingen voor remediëring 

Vanwege het grote percentage zwakke lezers en leerlingen met een zwakke woordenschat op de 

meeste scholen in Amsterdam-West wordt de scholen sterk aangeraden om remediërende activiteiten 

te ondernemen voor leerlingen met een zwakke taalvaardigheid. Het nut van remediëring wordt 

ondersteund door een school die in het ene brugklasjaar remediëring aanbood en in het andere 

brugklasjaar niet. Aan het eind van het jaar waarin die school remediëring aanbood telde de school 

minder probleemlezers en zwakke lezers dan het jaar waarin geen remediëring plaatsvond.  

De inhoud van effectieve remediëring lijkt te bestaan uit een combinatie van factoren. De 

school die effectiever was dan andere scholen bood gedifferentieerd remediëring aan voor zwakke en 

ondergemiddelde lezers met behulp van Diaplus en liet leerlingen gebruik maken van een 

woordenschrift waarin ze geacht werden vak- en schooltaalwoorden te noteren. Daarnaast bood de 

school een extra taaluur aan waarin leerlingen met moeilijke teksten en woordenschat oefenden. 

Verder werd in een handelingscontract met de ouders vastgelegd dat ze erop toezagen dat de 

betreffende leerlingen een half uur per dag lazen. Ook werden op deze school docenten getraind in 

het belang van schooltaalwoorden en namen ze deel aan een studiemiddag die inging op het bieden 

van taalsteun in hun lessen. De kracht van bovenstaande interventies lijkt hem met name te liggen in 

het totaalpakket aan maatregelen dat werd toegepast: een extra taalles én een woordenschrift 

bijhouden én gedifferentieerde remediëring én training van docenten én de ouders betrekken bij de 

verhoging van de taalvaardigheid. Scholen wordt aangeraden dit totaalpakket aan interventies toe te 

passen en hierbij rekening te houden met een aantal kenmerken van remediëring die in het 

onderzoek effectief schenen. 

 Wat betreft de leerlingen die in aanmerking komen voor remediëring wordt de scholen 

aangeraden om naast de zwakke taalvaardige leerlingen ook de ondergemiddelde leerlingen te 

selecteren voor remediëring. Het lijkt erop dat er van remediëring bij de ondergemiddelde lezers een 

sterke preventieve werking kan uitgaan en wellicht zelfs een sterke taalbevorderende werking. De 

ondergemiddelde leerlingen van scholen die geen remediëring ontvingen behoorden aan het eind van 

het schooljaar vaker tot de categorie zwakke leerlingen. Het lijkt erop dat wanneer scholen alleen de 

zwakke leerlingen remediëren er nieuwe zwakke leerlingen bijkomen door ondergemiddelde lezers 

die te weinig vooruitgang vertonen.  

 Wat betreft de inhoud van de remediëring wordt een gedifferentieerde instructie aanbevolen. 

De scholen die niet alleen lezers selecteerden, maar daarnaast ook inspeelden op de afzonderlijke 

behoeftes van de betreffende leerlingen telden aan het eind van het schooljaar minder 

probleemlezers en zwakke lezers. Het gedifferentieerd aanbod op die scholen betrof verschillend 

aanbod voor de lezerstypes (probleemlezers, compenserende lezer, schoolse lezer) die Diataal 

vaststelt. Ook andere vormen van differentiatie zullen waarschijnlijk leiden tot een verbeterde 

taalvaardigheid. 
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Een doeltreffende interventie is waarschijnlijk ook het handelingscontract dat met de ouders werd 

afgesloten. Alhoewel leerlingen verplicht een half uur laten lezen per dag waarschijnlijk niet door alle 

ouders precies is nageleefd, getuigt dit wel van een behoorlijke ambitieuze tijdsinvestering die 

daadwerkelijk verschil kan maken in het taalvaardigheidsniveau van leerlingen. Uit allerlei onderzoek 

komt immers de voor de hand liggende conclusie naar voren dat meer lezen (kilometers maken) leidt 

tot een betere leesvaardigheid. De concrete vertaling naar een half uur lezen per dag met hulp van 

ouderbetrokkenheid kan veel voordeel opleveren. Scholen wordt aangeraden om op soortgelijke wijze 

de ouders te betrekken bij het verhogen van de taalvaardigheid van hun leerlingen. 

Hoewel het taalonderwijs en de remediëring in de tweede en derde klassen nog niet is 

onderzocht, kunnen we in ieder geval vaststellen dat de taalvaardigheid in die jaren vaak te wensen 

overlaat. Het lijkt erop dat de aandacht voor begrijpend lezen afneemt in latere schooljaren in 

vergelijking met de brugklas. Vervolganalyses zullen hun licht werpen op de invloed van het 

taalonderwijs in de tweede en derde klassen, maar voor het zover is kunnen scholen al actie 

ondernemen door remediëring aan te bieden voor de leerlingen met een zwakke taalvaardigheid in de 

tweede en derde klassen.  

 

4.6.2. Aanbevelingen voor het taalonderwijs in klassen 

Uit de vragenlijst die is ingevuld door de docenten Nederlands blijkt dat de inhoud van de lessen 

Nederlands over het algemeen nog maar weinig kenmerken vertoont van effectief taalonderwijs. 

Hieruit volgt een reeks aanbevelingen met betrekking tot de verschillende categorieën die bevraagd 

zijn waar docenten Nederlands voordeel van kunnen hebben bij de inrichting van hun taalonderwijs. 

De referenties van de onderzoeken die ten grondslag liggen aan deze categorieën zijn  te vinden in 

de inleiding van deze rapportage en in de referentielijst (hoofdstuk 6). De onderstaande 

aanbevelingen zijn ook puntsgewijs weergegeven in bijlage 3. Ook worden in die bijlage een aantal 

tips voor het woordenschatonderwijs gegeven die in een vorige publicatie zijn toegelicht (Welie, 2013). 

Dit document met een puntsgewijze opsomming van didactische tips voor het taalonderwijs zal via de 

taalcoördinatoren verspreid worden onder de docenten Nederlands op de scholen in Amsterdam-

West.  

Daarnaast is het belangrijk op te merken dat niet alleen de docenten Nederlands grote 

invloed kunnen uitoefenen op de taalvaardigheid van leerlingen, maar ook de zaakvakdocenten. In 

het onlangs verschenen proefschrift van De Milliano (2013) wordt geopperd dat leerlingen er veel baat 

bij kunnen hebben als zaakvakdocenten leerlingen met hun zaakvakteksten laten oefenen met 

strategieën voor begrijpend lezen en schrijfvaardigheid. Lees- en schrijfvaardigheid van leerlingen is 

namelijk niet een doel op zich en zeker niet alleen een verantwoordelijkheid van de docent 

Nederlands. Beter leren lezen is een middel en een voorwaarde om informatie te kunnen opdoen uit 

allerlei soorten geschreven bronnen, waaronder zaakvakteksten. Beter leren schrijven is een middel 

om inhoud over te dragen, ook bij de zaakvakken. Daarom zou het document met didactische tips, 

mits voorzien van een goede toelichting, ook geschikt zijn voor zaakvakdocenten. 

 

Activiteiten in de klas 

Docenten Nederlands wordt aangeraden om in hun taalonderwijs te focussen op de inhoud. Dit houdt 

in dat de technische aspecten van de taal, zoals spelling en grammatica niet geïsoleerd worden 

aangeboden, maar ingebed in betekenisvolle taken. Denk bijvoorbeeld aan het oefenen van 

werkwoordspelling bij het schrijven van een sollicitatiebrief in plaats van werkwoordspelling door 

middel van (geïsoleerde) invuloefeningen waar het overbrengen van inhoud en betekenis niet centraal 

staat. 

Een inhoudsgerichte benadering betekent ook dat docenten leesstrategieën niet in isolatie 

oefenen, maar met behulp van voor de leerling (!) relevante teksten (bijvoorbeeld geschiedenis- of 

biologieteksten). Wanneer leerlingen ervaren dat begrijpend leesstrategieën effectief zijn voor het 

beter begrijpen van een geschiedenistekst die ze moeten leren voor een (belangrijk) proefwerk is het 
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nut van die strategieën tastbaarder dan bij een tekst uit de methode Nederlands waar tekstbegrip 

waarschijnlijk niet zo belangrijk is. 

Ook wordt docenten aangeraden in hun taalonderwijs het oefenen van taalvaardigheden met 

elkaar te combineren, omdat verschillend onderzoek laat zien dat onderwijs waarin vaardigheden 

worden gecombineerd positieve effecten heeft op de taalvaardigheid en de motivatie van leerlingen. 

Denk bij een koppeling van lees- aan spreekvaardigheid bijvoorbeeld aan het elkaar vragen stellen 

tijdens het lezen of elkaar vertellen over (delen van) de inhoud van de tekst. Hier kunnen allerlei 

spelachtige werkvormen de motivatie van de leerlingen vergroten. Neem bijvoorbeeld de 

informatiekloof waarbij een leerling informatie van een andere leerling nodig heeft om zijn eigen taak 

te volbrengen, waardoor interactie noodzakelijk wordt. Ook lees- en schrijfvaardigheid vormen een 

goed duo. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld  samenvattingen maken op basis van een tekst of 

betekenisvolle schrijftaken verrichten naar aanleiding van een gelezen tekst. Dit kunnen allerlei 

schrijfproducten zijn zoals brieven, betogen, werkstukken, etc. 

Docenten Nederlands wordt verder aangeraden interactieve werkvormen te gebruiken in hun 

lessen. Dit geldt in het bijzonder voor leerlingen laten lezen in tweetallen of groepjes. Diverse 

onderzoeken tonen aan dat met name zwakke lezers hierbij gebaat zijn, waarschijnlijk omdat ze 

kunnen leren van de strategieën waarmee betere lezers komen tot tekstbegrip. Bovendien blijkt dat 

leerlingen niet alleen beter gaan lezen door samen lezen, maar ook gemotiveerder worden om te 

lezen. 

 

Kenmerken van het lezen in tweetallen/groepjes 
Wanneer docenten Nederlands leerlingen in tweetallen of groepjes gaan laten lezen is het belangrijk 

dat zij rekening houden met een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om leerlingen 

effectief samen te laten lezen. In de eerste plaats is de meerwaarde van samen lezen dat leerlingen 

hun cognitie delen. Terwijl een leerling uit een tweetal of groepje leest, vertelt hij wat er allemaal in 

zijn hoofd omgaat en zodoende worden de strategieën blootgelegd die gebruikt worden om betekenis 

van de voorliggende tekst af te leiden. Docenten wordt aangeraden om leerlingen in tweetallen of 

groepjes te laten oefenen met leesstrategieën zoals voorspellen, vragen stellen (voor, tijdens en na 

het lezen), samenvatten, etc. Leerlingen vragen aan zichzelf laten stellen tijdens een tekst leert 

leerlingen om hun eigen tekstbegrip te monitoren en leerlingen zelf goede vragen laten formuleren bij 

een tekst oefent hen in de essentie uit een tekst(deel) halen. Die strategieën kunnen eerst door de 

docent klassikaal worden voorgedaan zodat de leerlingen er genoeg vertrouwd mee zijn als ze er 

samen mee gaan oefenen. 

Ook wordt docenten aangeraden om heterogene tweetallen of groepen te vormen. Dat schept 

de mogelijk voor minder goede lezers om te leren van de betere lezers. Verschillende onderzoeken 

tonen aan dat heterogene paren de beste effecten sorteren. Ook wordt docenten aangeraden een 

duidelijke rolverdeling te gebruiken als leerlingen samen gaan lezen en bij de roltoekenning als 

belangrijke maatstaf ervoor te zorgen dat er gedeelde verantwoordelijkheid is binnen het tweetal of 

groepje. Als leerlingen allemaal verantwoordelijkheid dragen, doen ze ook allemaal mee. Gedeelde 

verantwoordelijkheid kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door leerlingen verantwoordelijk te stellen 

voor de uitvoering van een deeltaak zoals een samenvatting schrijven of de betekenis van moeilijke 

woorden opzoeken en schrijven. Mogelijke rollen die leerlingen kunnen krijgen zijn bijvoorbeeld: 

groepsleider, tijdbewaker, samenvatter, (voor)lezer, opzoeker. Die rollen worden toegelicht in bijlage 3. 

Belangrijk is dat iedere leerling precies weet hoe hij zijn eigen rol moet invullen. Bij het samen lezen 

moet een duidelijk stappenplan zijn dat voor structuur zorgt tijdens het samen lezen. Het is niet aan te 

raden om leerlingen tijdens een leessessie van rol te laten wisselen, dat geeft teveel onrust. 
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Kenmerken van het klassikale leesonderwijs 

Docenten wordt aangeraden om hardop leesstrategieën klassikaal voor te doen. Door hardop te 

denken wordt de leerlingen een model getoond en door te observeren ervaren de leerlingen de 

effectiviteit van leesstrategieën bij de docent. Docenten kunnen met begeleide inoefening toewerken 

naar zelfstandig gebruik van leesstrategieën door de leerlingen. De docent wordt aanbevolen om toe 

te lichten hoe, wanneer en waarom leesstrategieën worden toegepast en strategieën voor, tijdens en 

na het lezen aan de leerlingen te onderwijzen. Ook tijdens het klassikale leesonderwijs is interactie 

essentieel en onderwijs met meer inbreng van leerlingen verdient sterk de voorkeur. Docenten 

zouden het aandeel van leerlingen in het afleiden van betekenis bij een tekst kunnen vergroten door 

hen bijvoorbeeld vragen aan elkaar te laten stellen over de tekst of hun een rol te geven bij de uitleg 

van moeilijke woorden. 

 

Manieren van differentiatie en diverse teksten 

Docenten wordt aanbevolen om rekening te houden met de grote verschillen in leesvaardigheid 

binnen hun klassen. Daarom is het nodig teksten met verschillende moeilijkheidsgraad aan te bieden 

en de instructie en opdrachten aan te passen aan het niveau van de leerling. Ook wordt docenten 

aangeraden om een breed arsenaal aan teksttypen (informatief, beschouwend, activerend, verhalend) 

te gebruiken in hun lessen Nederlands. Ieder teksttype heeft namelijk zijn eigen specifieke 

eigenschappen en uit diverse onderzoeken blijkt de kennis over teksteigenschappen sterk samen te 

hangen met de leesvaardigheid van een leerling. Die teksteigenschappen kunnen door leerlingen ook 

aan den lijve worden ondervonden door te oefenen met het schrijven van verschillende tekstsoorten.  

Bovendien wordt docenten Nederlands aangeraden om ook teksten te gebruiken uit 

methodes van andere vakken op school. Met name voor het oefenen van leesstrategieën zoals 

voorspellen, vragen stellen of samenvatten is de toepassing van leesstrategieën relevant. Een 

gebruik van informatieve, informatiedichte teksten in het leesonderwijs tijdens de lessen Nederlands 

wordt sterk aangeraden. Uit verschillend onderzoek blijkt dat de leerlingen met die teksten (waaronder 

zaakvakteksten) de meeste moeite hebben en begrip van die teksten is nodig voor het succesvol 

doorlopen van hun schoolcarrière. 

 

Tekstkeuze 

Docenten wordt verder aangeraden om niet alleen zelf teksten te kiezen die leerlingen gaan lezen, 

maar leerlingen ook de gelegenheid te geven om teksten uit te kiezen die ze willen lezen, ook voor de 

oefening van leesstrategieën. Keuzevrijheid kan ook gerealiseerd worden met een enigszins beperkte 

keuze (een x aantal teksten om uit te kiezen, kies uit deze vier teksten), of verbonden zijn aan 

bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld een tekst kiezen uit een andere methode van een vak op school. 

 

4.6.3. Aanbevelingen op basis van achtergrondkenmerken 

Uit paragraaf 4.5. over de samenhang tussen achtergrondkenmerken en taalvaardigheid blijkt welke 

subgroepen van leerlingen een risico vormen voor het hebben van een lage taalvaardigheid. Scholen 

en docenten zouden die leerlingen vanaf het begin van hun middelbare schoolcarrière extra 

ondersteuning moeten bieden. Tevens is gebleken dat de Cito-score en de taalvaardigheid van 

leerlingen aan het begin van het vo sterk samenhangt met de taalvaardigheid in latere jaren in het vo. 

Dit gegeven geeft scholen de mogelijkheid om toetsresultaten te gebruiken als belangrijke signalen 

om taalachterstand te diagnosticeren en dienovereenkomstig te remediëren. 
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5. Conclusie, discussie en reflectie 

Het doel van het onderzoek in het kader van het project Opbrengst Taalonderwijs Amsterdam-West is 

drieledig: 1) het in kaart brengen van de taalvaardigheid van leerlingen in de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs Amsterdam-West, 2) onderzoeken wat de effecten zijn van taalonderwijs en 

achtergrondkenmerken van leerlingen op hun taalvaardigheid en 3) op basis van deze resultaten 

aanbevelingen doen voor het taalbeleid op de scholen om zodoende de taalvaardigheid van 

leerlingen in Amsterdam-West te vergroten. 

 

Begrijpend leesniveau en woordenschatniveau 

Het begrijpend leesniveau en het woordenschatniveau van de leerlingen in Amsterdam-West in het vo 

is in de onderbouw meestal onder de vereiste norm die door Diataal is vastgesteld. De 

praktijkonderwijs- en vmbo-leerlingen in Amsterdam-West behalen aan het eind van de derde klas 

min of meer het begrijpend leesniveau dat aan het begin van de brugklas vereist is. Het verschil in 

begrijpend lezen tussen leerjaren is op het praktijkonderwijs- en vmbo-b/k-niveau ongeveer de helft 

van de verwachte zeven punten verschil. De vmbo-b/k-leerlingen behalen wel het vereiste 

woordenschatniveau aan het eind van de tweede klas. De leerlingen van hogere onderwijsniveaus 

behalen de normeringen voor begrijpend lezen en woordenschat over het algemeen evenmin en het 

verschil tussen de leerjaren is ook hier vaak ongeveer de helft van de verwachte tien punten groei, 

enkele uitzonderingen daar gelaten. Op havo-, havo/vwo- en vwo-niveau is de groei in begrijpend 

lezen aanzienlijk in de brugklas, maar is het verschil in begrijpend leesniveau tussen het eind van de 

brugklas en het eind van de tweede klas verwaarloosbaar, evenals het verschil tussen de tweede en 

derde klas. Het verschil in woordenschatniveau tussen leerjaren is positiever en de leerlingen van 

vwo-niveau halen aan het eind van de tweede klas zelfs de norm. Tot slot is het aantal zwakke lezers 

en het aantal leerlingen met een zwakke woordenschat op de meeste scholen groter dan landelijk 

gezien het geval is. 

 Hieruit kunnen we concluderen dat de taalvaardigheid van leerlingen in Amsterdam-West 

over het algemeen tekortschiet. Scholen in Amsterdam-West hebben de verantwoordelijkheid om de 

taalvaardigheid van hun leerlingen zo goed mogelijk te vergroten. Hierin ligt ook een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid opgesloten, want taalvaardigheid is een belangrijke 

voorspeller van schoolsucces en minder taalvaardige leerlingen eindigen vaker lager op de 

maatschappelijke ladder, zijn vaker werkloos en belanden vaker in het criminele circuit (OECD, 2007).  

 

Effecten van het taalonderwijs op schoolniveau 

Een kritische en onderzoekende houding ten aanzien van het taalonderwijs is nodig om met de 

beschikbare middelen een maximale groei in taalvaardigheid bij leerlingen te bewerkstelligen. Alleen 

wanneer de effecten van het taalonderwijs worden onderzocht, kunnen we vaststellen of we op de 

goede weg zijn of dat het taalonderwijs bijgesteld moet worden.  

Uit het onderzoek naar de invloed van de methode Nederlands op het begrijpend leesniveau 

van leerlingen blijkt het niet mogelijk om bepaalde methodes aan te wijzen die significant effectiever 

zijn dan andere methodes. Het betrof voornamelijk één school die op bepaalde onderwijsniveaus een 

significant hoger begrijpend leesniveau behaalde dan andere scholen. Die school behaalde betere 

effecten met verschillende methodes Nederlands. Om te kunnen concluderen dat een bepaalde 

methode Nederlands effectiever is dan andere moet gecontroleerd worden voor andere effecten die 

de taalvaardigheid beïnvloeden (zoals kwaliteit van de docenten, aandacht voor taalvaardigheid in 

andere vakken, etc.) en moeten groepen met verschillende methodes min of meer vergelijkbaar zijn 

wat betreft deze kenmerken. In het onderhavige onderzoek zijn niet al die andere kenmerken in kaart 

gebracht. De vraag is of dit überhaupt mogelijk is en zo ja wanneer we mogen spreken van een 

acceptabele vergelijkbaarheid tussen groepen. Omdat anders dan in een experimentele setting 

scholen van elkaar verschillen op tal van punten is het niet mogelijk de effecten van een bepaald 

kenmerk van het taalonderwijs te isoleren.  
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Zo ook het aantal minuten dat Nederlands wordt gegeven. Scholen verschillen nogal in het aantal 

minuten dat Nederlands wordt gegeven, hoewel er weinig significante verschillen werden gevonden in 

het begrijpend leesniveau van leerlingen tussen deze scholen op verschillende onderwijsniveaus. 

Hieruit valt op te maken dat scholen met minder minuten Nederlands per week vergelijkbare 

resultaten bereiken voor het begrijpend leesniveau van leerlingen als scholen met meer minuten 

Nederlands per week. Het lijkt er daarom sterk op dat het simpelweg verhogen van het aantal minuten 

Nederlands niet per definitie leidt tot een verhoogde taalvaardigheid. Deze resultaten geven aan dat 

het noodzakelijk is om de kwaliteit van de lessen Nederlands mee te nemen om uitspraken te doen 

over de effectiviteit van het verhogen van het aantal minuten Nederlands. Echter, ook hier moet 

de invloed van andere factoren (taalvaardigheid in andere vakken, kwaliteit van de zaakvakdocenten, 

etc.) die de taalvaardigheid beïnvloeden worden meegenomen. De correlatie tussen het aantal 

minuten Nederlands en de taalvaardigheid van leerlingen bleek net als bij de analyse naar de 

effectiviteit van methodes Nederlands samen te hangen met de effectiviteit van één school. Hieruit 

kunnen we concluderen dat een verscheidenheid aan kenmerken van die school (gebruikte methode 

Nederlands, aantal minuten Nederlands en wellicht andere kenmerken) op bepaalde 

onderwijsniveaus zorgt voor grotere effecten.  

 Remediëring in de brugklas op het gebied van taalvaardigheid lijkt te helpen, als een school 

geen remediëring toepast ligt het percentage probleemlezers en zwakke lezers aan het eind van het 

jaar hoger dan wanneer er wel remediëring heeft plaatsgevonden. Ook lijkt het erop dat effectieve 

remediëring verbonden is aan een aantal voorwaarden, namelijk niet alleen lezers selecteren, maar 

vervolgens ook differentiëren. Het programma Diaplus behaalt telkens goede resultaten voor 

remediëring, terwijl de resultaten van andere programma’s minder consistent zijn. Daarnaast lijkt het 

erop dat het effectief is om niet alleen de zwakke lezers in de remediëring mee te nemen, maar ook 

de ondergemiddelde lezers. Scholen die ook de ondergemiddelde lezers meenemen in hun 

remediëring boeken grotere vooruitgang dan de ondergemiddelde lezers van scholen waar dit niet 

gebeurt. Op die scholen blijft de taalvaardigheid van de ondergemiddelde lezers vergelijkbaar of 

behoren ze aan het eind van het jaar tot de groep zwakke lezers nationaal gezien. Gezien de 

tegenvallende resultaten in de tweede en derde klas op het begrijpend leesniveau is nader onderzoek 

nodig naar de oorzaken van deze stagnatie en de mogelijke invloeden van (het ontbreken van) 

remediëring en taalonderwijs in deze leerjaren. Het lijkt erop dat de aandacht voor begrijpend lezen 

afneemt in latere schooljaren in vergelijking met de brugklasjaren en de vraag is of dit een goede 

zaak is gezien de geringe groei in begrijpend leesniveau. In paragraaf 4.5 worden aanbevelingen voor 

scholen gedaan. 

 

Inhoud van de lessen Nederlands 

Het onderzoek heeft ook de lessen Nederlands onder de loep genomen. Door middel van een 

vragenlijst over het taalonderwijs in de lessen Nederland is er beter zicht gekregen op de invulling van 

die lessen in relatie tot wat er bekend is uit wetenschappelijk onderzoek. Gebleken is dat het 

taalonderwijs in de lessen Nederlands nog weinig kenmerken vertoont van wat er wetenschappelijk 

bekend is over effectief taalonderwijs. Op basis hiervan is een reeks aanbevelingen gedaan die 

betrekking hebben op de volgende elementen van het taalonderwijs: activiteiten in de klas, 

kenmerken van het lezen in tweetallen/groepjes, kenmerken van het klassikale leesonderwijs, 

manieren van differentiatie, diverse teksten en tekstkeuze. De aanbevelingen bij die elementen 

worden besproken in paragraaf 4.6.2. Om docenten Nederlands én zaakvakdocenten te faciliteren in 

het implementeren van die kenmerken is er op basis van de aanbevelingen voor leesonderwijs in dit 

rapport en de aanbevelingen voor het woordenschatonderwijs die in een eerdere publicatie zijn 

verschenen (Welie, 2013) een hand-out samengesteld met tips voor het lees- en 

woordenschatonderwijs. Dit document met didactische tips (zie bijlage 3) zal via de taalcoördinatoren 

verspreid worden onder de docenten op de scholen in Amsterdam-West.  In het onderhavige 

onderzoek is vooralsnog alleen in kaart gebracht in hoeverre het taalonderwijs kenmerken vertoont 

van wat er bekend is over effectief taalonderwijs. Vervolgonderzoek zal zich richten op dé wezenlijke 

vervolgvraag, namelijk of de leerlingen van docenten Nederlands die (een x aantal) kenmerken van 
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dit onderwijs vertonen meer groei in taalvaardigheid vertonen dan docenten Nederlands waarbij dit 

niet het geval is. 

 

Effecten van achtergrondkenmerken op taalvaardigheid 

Verder is in dit rapport de samenhang tussen eerdere taalvaardigheid en latere taalvaardigheid 

onderzocht door toetsresultaten van taalvaardigheid in verschillende leerjaren met elkaar te 

vergelijken en ook de relatie tussen de Cito-score en latere taalvaardigheid. Zowel voor het 

begrijpend leesniveau als het woordenschatniveau blijkt de samenhang in verschillende leerjaren 

groot te zijn, er is sprake van een significante positieve samenhang. Hoe groter de taalvaardigheid in 

eerdere schooljaren, hoe groter die is in latere schooljaren. Hiermee bieden de 

taalvaardigheidstoetsen een schat aan informatie en kunnen deze gebruikt worden als belangrijk 

signaal om aan de slag te gaan met de taalvaardigheid van de leerlingen die aan het begin van hun 

schoolcarrière te wensen overlaat. Gezien de grote samenhang in taalvaardigheid tussen leerjaren is 

het zinvol om toetsresultaten te benutten om vast te stellen van welke leerlingen de taalvaardigheid 

tekortschiet en navenant actie te ondernemen. Ook de score van de Cito-toets is in dit verband een 

bruikbaar gegeven. De score op de Cito-toets blijkt significant positief te correleren met het begrijpend 

leesniveau en het woordenschatniveau in de verschillende leerjaren. 

Een analyse van de samenhang tussen achtergrondkenmerken en taalvaardigheid laat zien 

welke groepen leerlingen meer risico hebben op een lagere taalvaardigheid. Zoals verwacht correleert 

het opleidingsniveau van de ouders positief met taalvaardigheid. Hoe hoger het opleidingsniveau van 

de ouders, hoe hoger het begrijpend leesniveau en het woordenschatniveau van de leerlingen. Ook 

de verblijfsduur in Nederland (alleen leerlingen die niet in Nederland geboren zijn) hangt naar 

verwachting positief samen met het begrijpend leesniveau en het woordenschatniveau. Tussen 

jongen en meisjes en leerlingen met of zonder dyslexie vonden we geen significante verschillen in 

hun woordenschatniveau en hun begrijpend leesniveau.  

Er blijken wel verschillen te zijn tussen leerlingen met ouders uit verschillende 

geboortelanden. Leerlingen van wie ouder/verzorger 1 niet in Nederland is geboren, blijken in alle 

leerjaren een lager woordenschatniveau en begrijpend leesniveau te hebben dan leerlingen van wie 

ouder/verzorger 1 wel in Nederland is geboren. Opmerkelijk is dat groepen leerlingen met 

verschillende geboortelanden van ouder/verzorger 2 niet zulke eenduidige verschillen vertonen, 

waardoor het erop lijkt dat ouder/verzorger 1 meer invloed uitoefent op de taalvaardigheid van 

leerlingen in Amsterdam-West dan ouder/verzorger 2. Wanneer groepen leerlingen zijn vergeleken 

met het geboorteland van beide ouders als criterium, blijken de resultaten ook minder eenduidig. 

Leerlingen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, behalen geen hoger begrijpend 

leesniveau dan leerlingen van wie één ouder wel en een andere niet in Nederland was geboren. 

Bovendien verschilt het woordenschatniveau van leerlingen van wie één ouder in Nederland en één 

ouder niet in een ander land is geboren niet significant van leerlingen van wie beide ouders in 

Nederland waren geboren, maar wel significant van leerlingen van wie beide ouders niet in Nederland 

zijn geboren.  

Een ander belangrijk achtergrondkenmerk dat samenhangt met de taalvaardigheid van 

leerlingen is de thuistaal van leerlingen met ouders/verzorgers en broertjes/zusjes. Leerlingen die 

alleen Nederlands spreken met hun ouders/verzorgers halen over het algemeen een hoger 

woordenschatniveau en begrijpend leesniveau dan leerlingen die alleen een andere taal met hun 

ouders/verzorgers spreken én dan leerlingen die Nederlands en een andere taal met hun 

ouders/verzorgers spreken. Leerlingen die Nederlands en een andere taal spreken hebben over het 

algemeen juist weer een hoger begrijpend leesniveau en woordenschatniveau dan leerlingen die 

alleen een andere taal met hun ouders spreken. Kortom, meer Nederlands thuis blijkt over het 

algemeen samen te hangen samen met een hogere taalvaardigheid. Dit geldt ook voor de thuistaal 

met broertjes of zusjes.  

De analyse van de achtergrondkenmerken kan in vervolgonderzoek uitgebreid worden door 

te controleren voor andere factoren die de relatie tussen de variabelen mogelijk beïnvloeden, zoals de 

SES van leerlingen. Ook zou vervolgonderzoek kunnen bekijken of de relatie tussen de 
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achtergrondkenmerken en taalvaardigheid hetzelfde is voor verschillende type leerlingen, zoals 

leerlingen van verschillende onderwijsniveaus. 

 

Reflectie en vooruitblik  

Door het OTAW project zijn scholen in Amsterdam-West bij elkaar gebracht met een gezamenlijk doel, 

de taalvaardigheid van hun leerlingen verbeteren. Door middel van diverse bijeenkomsten zijn 

scholen op de hoogte gebracht van de taalvaardigheid van hun leerlingen en dit heeft ertoe geleid dat 

taal en taalonderwijs hoog op de agenda bij de scholen is komen te staan. Scholen zijn zich er bewust 

van geworden dat de huidige taalvaardigheid van leerlingen in Amsterdam-West te wensen overlaat 

en dat dienovereenkomstig actie moet worden ondernomen. Tussen scholen is een gezonde 

competitie ontstaan in het verhogen van de taalvaardigheid van hun leerlingen. Ook hebben diverse 

bijeenkomsten ertoe geleid dat het taalbeleid van scholen is aangepast op basis van de 

aanbevelingen die uit de resultaten van het onderzoek zijn voortgevloeid (o.a. Kuiken, 2012 & Welie, 

2013). 

Het onderzoek op de scholen wordt in de vorm van dissertatieonderzoek voortgezet, onder 

andere met een verdere analyse van kenmerken van het taalonderwijs op de deelnemende scholen, 

met name in de tweede en derde klassen. Ook zal, zoals eerder vermeld, op klasniveau onderzocht 

worden welke kwaliteitskenmerken bijdragen aan een verhoogde taalvaardigheid. Tot slot staat er 

onderzoek gepland dat inzoomt op leerlingkenmerken. Hiermee willen we de vraag beantwoorden 

welke vaardigheden en kenmerken van leerlingen met name belangrijk zijn voor het lezen van 

informatieve teksten. Die teksten zijn veelvoorkomend op de middelbare school en die blijken ook het 

moeilijkst te behappen voor leerlingen (Hacquebord e.a., 2004). Het onderzoek zal leerlingen meten 

op een arsenaal aan componenten: de woordenschatkennis van leerlingen, de kennis van leerlingen 

over signaalwoorden, de kennis van leerlingen over logische relaties, de mate waarin leerlingen in 

staat zijn verbanden tussen zinnen, groepen van zinnen en alinea’s te infereren en negatieve en 

positieve motivaties ten aanzien van informatieve teksten.  

Onderzoek naar de samenhang tussen deze verschillende componenten en de 

leesvaardigheid van leerlingen op het gebied van informatieve teksten dient een belangrijk didactisch 

doel. Het geeft docenten namelijk beter zicht op de meest essentiële componenten voor de 

leesvaardigheid van informatieve teksten voor de leerlingen in Amsterdam-West en de mogelijkheid 

om hierop aansluitend hun leesonderwijs in te richten. Door onderzoek naar voorspellers van 

taalvaardigheid op verschillende niveaus (school, klas, leerling) krijgen we steeds beter zicht op de 

invloedrijke factoren die op die verschillende niveaus bijdragen aan de taalvaardigheid van leerlingen 

in Amsterdam-West. Zodoende is het onderzoek een katalysator van verandering en wordt 

toegewerkt naar een vormgeving van het taalonderwijs op de scholen in Amsterdam-West die steeds 

beter aansluit bij de specifieke behoeftes van de leerlingen in Amsterdam-West.  
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Bijlage 1: Berekening uitsluiting voor toetsen 

 
Minimale duur leestoetsen 

De leesvaardigheidstoetsen bestaan uit vijf verschillende teksten. In totaal zijn er 32 teksten gebruikt 

met een gemiddelde tekstlengte van 273 woorden (minimaal 174 woorden, maximaal 624 woorden) 

om groepjes van vijf teksten voor een leesvaardigheidstoets samen te stellen. De gemiddelde lengte 

van de verschillende toetsen bedraagt hiermee 1365 woorden. Iedere tekst heeft hiernaast gemiddeld 

10 vragen (minimaal 7, maximaal 13 woorden), dus bedraagt een toets gemiddeld 50 vragen. Deze 

vragen hebben gemiddeld genomen 15 woorden (één antwoord inclusief), het totaal aantal woorden 

in de vragen bedraagt daarom gemiddeld 750 woorden per tekst. De toetsen en de bijbehorende 

vragen bestaan dus gemiddeld uit 2115 woorden. Als we uitgaan van de tijd die leerlingen minimaal 

nodig hebben om de teksten te lezen (250 woorden per minuut, volgens Carver (1984)), betekent dit 

dat de leerlingen afgerond minimaal 8,5 minuten nodig hebben om een toets en de bijbehorende 

vragen te lezen. 

 

Minimale duur woordenschattoetsen 

Bij de woordenschattoets is er sprake van items die niet met elkaar samenhangen. Anders dan bij het 

lezen van een tekst kan er niet aan één stuk door worden gelezen en daarom is het niet verstandig 

om leerlingen uit te sluiten op een criterium dat gebaseerd is op het aantal woorden dat maximaal 

gelezen kan worden bij het lezen van bij elkaar horende zinnen. In plaats daarvan is berekend (op 

basis van een steekproef bij volwassen lezers) dat er gemiddeld genomen minimaal 5 seconden 

nodig is voor het beantwoorden van een item. Aangezien de toetsen 50 items hebben (met 

uitzondering van de toetsen in de derde klas met 52 items) resulteert dit in een minimale duur van 4 

minuten en 10 seconden voor de woordenschattoetsen. 
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Bijlage 2: ANOVA’s voor subgroepen achtergrondkenmerken  

 

Subgroepen achtergrondkenmerken 

Achter ieder achtergrondkenmerk staan tussen haken de subgroepen die met elkaar worden 

vergeleken. 

- geslacht (jongen of meisje) 

- moedertaal (Nederlands, Nederlands en een andere taal, een andere taal dan Nederlands),  

- geboorteland leerling (wel/niet in Nederland) 

- geboorteland ouder/verzorger 1 (wel/niet in Nederland geboren) 

- geboorteland ouder/verzorger 2 (wel/niet in Nederland geboren) 

- geboorteland beide ouders/verzorgers (beide ouders/verzorgers niet in Nederland geboren, 

één ouder/verzorger wel in Nederland geboren en de ander niet, beide ouders/verzorgers in 

Nederland geboren) 

- thuistaal met de ouders/verzorgers (alleen een andere taal dan Nederlands, een andere taal 

en Nederlands, alleen Nederlands) 

- thuistaal met (eventuele) broertjes of zusjes (alleen een andere taal dan Nederlands, een 

andere taal en Nederlands,  alleen Nederlands) 

- dyslexie (wel/niet) 

 

Begrijpend leesniveau en achtergrondkenmerken 

Het vergelijken van de subgroepen op hun begrijpend leesniveau met behulp van ANOVA’s gaf de 
volgende resultaten:  
 
a) geslacht: T1: F(1,1567) = 0.05, p > .05; T2: F(1,1182) = 0.01, p > .05; T3: F(1,1234) = 1.79, p > 

.05; T4: F(1,1219) = 0.12, p > .05. 
b) moedertaal: T1: F(2,426) = 0,88, p > .05; T2: F(2,394) = 0,00, p > .05: T3: F(2,434) = 3,45, p < 

.05, T4  F(2,568) = 30,78, p < .01. Post-hoc test op T2 niet significant. Post-hoc test op T4: 
moedertaal Nederlands > andere moedertaal en moedertaal Nederlands en andere taal. 

c) geboorteland leerling: T1: F(1,900) = 2.16, p > .05; T2: F(1,853) = 5.46,  p < .05; T3: F(1,916) = 

43.36, p < .01; T4: F(1,1082) = 68.23,  p < .01. Op T2 en T4: geboorteland Nederland > 

geboorteland anders. 

d) geboorteland ouder/verzorger 1: T1: F(1,920) = 43.28, p < .01; T2: F(1,871) = 18.53, p < .01; 

T3: F(1,937) = 37,37, p < .01; T4: F(1,1091) = 77.44, p < .01. Op T1 t/m T4: geboorteland 

ouder/verzorger 1 Nederland > geboorteland ouder/verzorger 1 anders. 

e) geboorteland ouder/verzorger 2: T1: F(1,613) = 4.91, p < .05; T2: F(1,567) = 1.13, p > .05; T3: 

F(1,634) = 1.33, p > .05; T4: F(1,728) = 40.37, p < .01. Op T1 en T4: geboorteland 

ouder/verzorger 2 Nederland > geboorteland ouder/verzorger 2 anders. 

f) geboorteland beide ouders/verzorgers: T1: F(2,601) = 4.89 , p < .01; T2: F(2,554) = 1.93, p > 

.05; T3: F(2,623) = 3.11, p < .05; T4: F(2,716) = 25.66, p < .01. Post-hoc test op T1: geboorteland 

beide ouders/verzorgers Ned. > geboorteland beide ouders/verzorgers anders. Post-hoc test op 

T3 niet significant. Post-hoc testen op T4: geboorteland beide ouders/verzorgers Ned. > 

geboorteland beide ouders/verzorgers anders & geboorteland één ouder/verzorger Ned. en één 

ouder/verzorger anders > geboorteland beide ouders/verzorgers anders. 

g) thuistaal: T1: F(2,343) = 0.62, p > .05; T2: F(2,319) = 0.66, p > .05; T3: F(2,360) = 4.13, p < .05; 

T4: F(2,511) = 6.37, p < .01. Post-hoc testen op T3 en T4: Ned. met ouders/verzorgers en 

broertjes/zusjes > alleen andere taal met ouders/verzorgers en broertjes/zusjes. 

h) thuistaal ouders/verzorgers: T1: F(2,691) = 16.10, p < .01; T2: F(2,657) = 8.24, p < .01; T3: 

F(2,694) = 22.59, p < .01; T4: F(2,829) = 29.59, p < .01. Post-hoc testen op T1, T3 en T4: Ned. 

met ouders/verzorgers > alleen andere taal ouders/verzorgers en Ned. en een andere taal met 

ouders/verzorgers. Post-hoc test op T2: Ned. met ouders/verzorgers > alleen andere taal 

ouders/verzorgers. Post-hoc testen op T1 t/m T4: Ned. en een andere taal met ouders/verzorgers 

> alleen andere taal ouders/verzorgers. 
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i) Thuistaal broertjes/zusjes: T1: F(2,340) = 2.40, p > .05; T2: F(2,316) = 0.32, p > .05; T3: 

F(2,356) = 4.21, p < .05; T4:  F(2,492) = 10.31, p < .01. Post-hoc testen op T3 en T4: Nederlands 

met broertjes/zusjes > alleen andere taal met broertjes/zusjes. Post-hoc test T4: Nederlands met 

broertjes/zusjes > Ned. en andere taal met broertjes/zusjes. 

j) dyslexie: T1: F(1,780) = 0.23, p > .05; T2: F(1,751) = 0.11, p > .05; T3: F(1,790) = 0.34,  p > .05: 

T4:  F(1,946) = 0.24, p > .05. 

 

Woordenschatniveau en achtergrondkenmerken 
Het vergelijken van de subgroepen op hun woordenschatniveau met behulp van ANOVA’s gaf de 
volgende resultaten:  
 
a) geslacht: T1 F(1,1418) = 1.57, p > .05; T2 F(1,1198) = 5.98, p < .05; T3 F(1,1025) = 6.12, p < 

.01. Op T3: jongen > meisje. 

b) moedertaal: T1: F(2,424) = 1.76, p > .05; T2: F(2,401) = 1.61, p > .05; T3: F(2,318) = 1.73, p > 

.05. 

c) geboorteland leerling: T1: F(1,898) = 10.07, p < .01; T2: F(1,866) = 20.84, p < .01; T3: F(1,794) 

= 0.82, p > .05. Op T1 en T2: geboorteland Nederland > geboorteland anders 

d) geboorteland ouder/verzorger 1: T1: F(1,920) = 84.09, p < .01; T2 F(1,888) = 39.37, p < .01; T3 

F(1,820) = 51.84, p < .01. Op T1 t/m T3: geboorteland ouder/verzorger 1 Nederland > 

geboorteland ouder/verzorger 1 anders. 

e) geboorteland ouder/verzorger 2: T1: F(1,612) = 8.51, p < .01; T2: F(1,581) = 5.88, p < .05; T3: 

F(1,522) =6.02, p < .01. geboorteland ouder/verzorger 2 Nederland > geboorteland 

ouder/verzorger 2 anders 

f) geboorteland beide ouders/verzorgers: T1: F(2,599) = 5.56, p < .01; T2: F(2,570) = 4.26, p < 

.05; T3: F(2,511) = 4.75, p < .01. Post-hoc test op T1, T2 en T3: geboorteland één 

ouder/verzorger Ned. en één ouder/verzorger anders > geboorteland beide ouders/verzorgers 

anders. 

g) thuistaal: T1: F(2,338) = 0.93, p > .05; T2: F(2,322) = 1.06, p > .05; T3: F(2,241) =1.78, p > .05. 

h) thuistaal ouders/verzorgers: T1: F(2,691) = 28.32, p < .01; T2: F(2,666) = 21.53, p < .01; T3: 

F(2,579) =7.61, p < .01. Post-hoc testen op T1, T2 en T3: Ned. met ouders/verzorgers > alleen 

andere taal ouders/verzorgers & Ned. en andere taal met ouders/verzorgers. Post-hoc testen op 

T1 en T2: Ned. en een andere taal met ouders/verzorgers > alleen andere taal met 

ouders/verzorgers. 

i) thuistaal broertjes/zusjes: T1: F(2,335) = 3.85, p < .05; T2: F(2,319) = 3.06, p < .05; T3: 

F(2,239) =0,06, p > .05. Post-hoc test op T1: Ned. en andere taal met broertjes/zusje > alleen 

andere taal met broertjes/zusjes. Post-hoc test op T2 is niet significant. 

j) dyslexie: T1: F(1,785) = 0.26, p > .05; T2: F(1,769) = 0.00, p > .05; T3: F(1,785) = 2.04, p > .05. 
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Bijlage 3: Didactische tips voor het taalonderwijs 

 

 

 

 

Activiteiten in de klas 

 

 

 

 Focus op inhoud bij lezen (maar ook bij luisteren, spreken en schrijven!) 

Toelichting: geen geïsoleerde oefening van leesstrategieën, maar oefenen met relevante 

teksten (bijvoorbeeld geschiedenis- of biologieteksten). 

 

 Grammaticaonderwijs en spelling inbedden in inhoudsgericht onderwijs 

Toelichting: geen geïsoleerde speloefeningen (bijvoorbeeld werkwoordspelling), maar spelling 

inbedden in betekenisvolle schrijftaken, zoals een sollicitatiebrief. 

 

 Laat leerlingen vaker in tweetallen/groepjes lezen! 

Toelichting: het is leerzaam en vergroot hun motivatie! 

Voor effectieve invulling zie onderstaand. 

 

 

 

Kenmerken van het lezen in tweetallen/groepjes 

 

 

 

 Laat leerlingen hun cognitie delen tijdens het samen lezen 

Toelichting: terwijl een leerling leest, vertelt hij wat er allemaal in zijn hoofd omgaat, leerlingen 

uit hetzelfde tweetal/groepje luisteren hiernaar. Leerlingen oefenen leesstrategieën met elkaar: 

voorspellen, vragen stellen (voor, tijdens en na het lezen), samenvatten, etc. 

 

 Zet lezers met verschillend leesniveau bij elkaar. 

Toelichting: de minder vaardige lezers kunnen veel leren van de betere lezers. 

 

 Gebruik een duidelijke rolverdeling 

Toelichting: een paar mogelijke rollen (er zijn er veel meer mogelijk):  

 

Groepsleider: stuurt de groep aan, geeft een leerling de beurt om een stukje te lezen. Stelt 

vragen aan andere leerlingen voor, tijdens en na het lezen van tekstgedeeltes, zoals: ‘waar 

denken jullie dat de tekst over gaat?’, ‘hoe denken jullie dat de tekst nu verder gaat?’ of ‘hoe 

kun je deze alinea in één zin samen vatten?’ 

 

Tijdbewaker: heeft een duidelijk stappenplan met beschikbare tijd per ‘activiteit’ en zorgt dat 

de groep zich hier aan houdt. Bijvoorbeeld voor aanvang van het lezen wordt 5 minuten 

gesproken in het groepje waar de leerlingen denken dat de tekst over gaat als ze de titel en 

de tussenkopjes lezen.  

 



  

 

 
 Onderzoeksrapportage project OTAW – okt. 2013, p. 61 

 
 

Samenvatter: geeft een mondelinge samenvatting van een stukje gelezen tekst of schrijft een 

samenvattende zin na een stukje gelezen tekst. Eindresultaat is een samenvatting van de 

tekst waarover de leerlingen overleg hebben, 

 

(Voor)lezer: leest telkens een stukje tekst voor en denkt hardop na tijdens het lezen. Geeft 

tijdens of na het lezen aan welke woorden of zinnen niet begrepen worden en/of deelt 

voorkennis over wat hij gelezen heeft. 

 

Opzoeker: zoekt moeilijke woorden op in het woordenboek en schrijft de juiste betekenis op. 

Ook mogelijk: bepaalt of het woord belangrijk genoeg is om te worden opgezocht voor het 

begrijpen van de tekst (in overleg met andere leerlingen). 

 

 Zorg voor gedeelde verantwoordelijkheid 

Toelichting: zorg dat iedere leerling in het tweetal/groepje een duidelijke rol heeft, weet hoe hij 

die moet invullen en hiervoor verantwoordelijkheid draagt. Als alle leerlingen 

verantwoordelijkheid dragen, doen ze ook allemaal mee. Leerlingen in het groepje kunnen 

bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor een deeltaak krijgen, zoals een samenvatting schrijven 

of de betekenis van moeilijke woorden opzoeken.  

 

 Leerlingen behouden hun rol tijdens een leessessie 

Toelichting: Rolwisselingen zorgen voor onrust. 

 

 Leerlingen oefenen met leesstrategieën  

Toelichting: leerlingen oefenen met leesstrategieën zoals voorspellen, samenvatten, vragen 

stellen (voor, tijdens en na het lezen), onduidelijkheden oplossen (woorden opzoeken, 

herlezen, etc.). Voorwaarde is dat de strategieën eerst zijn voorgedaan door de docent en ze 

toereikend worden beheerst voor toepassing in groepjes. 

 

 Combineer het lezen met andere vaardigheden 

Toelichting: koppel andere vaardigheden (schrijven, spreken) aan het lezen. Bijvoorbeeld 

schrijfproducten of discussie naar aanleiding van een (gedeelte van de) gelezen tekst. 

 

 

 

  Kenmerken van het klassikale leesonderwijs 

 

 

 

 Toepassen van leesstrategieën hardop voordoen 

Toelichting: door hardop te denken tijdens het lezen wordt de leerlingen een model getoond. 

Zij ervaren de effectiviteit van de strategieën. Werk geleidelijk toe naar het zelfstandig 

toepassen van leesstrategieën  

 

 Vertel hoe, wanneer en waarom leesstrategieën worden toegepast. 

Toelichting: vertel hoe, wanneer en waarom leesstrategieën worden toegepast. Discussieer 

met leerlingen over het nut van de strategieën en laat ze zelf oefenen. 

 

 Maak gebruik van de input van leerlingen 

Toelichting: laat leerlingen meehelpen bij de uitleg van moeilijke woorden. Laat de leerlingen 

zelf goede vragen bij een tekst formuleren en stellen aan andere leerlingen uit de klas. 

             



  

 

 
 Onderzoeksrapportage project OTAW – okt. 2013, p. 62 

 
 

 

 

  

 

Differentiatie en diverse teksten 

 

 

 

 Differentieer met behulp van verschillende teksten, instructie, opdrachten 

Toelichting: gebruik teksten van verschillende moeilijkheidsgraad. Gebruik verschillende 

opdrachten bij teksten, moeilijkere opdrachten voor betere lezers en makkelijkere voor minder 

goede lezers. Pas instructie aan op leesniveau van de leerling. 

 

 Gebruik een grote verscheidenheid aan teksten 

Toelichting: gebruik verschillende soorten teksten in de klas (informatief, beschouwend, 

activerend, verhalend) en laat de leerlingen de specifieke eigenschappen van iedere tekst 

ontdekken, dit kan ook in combinatie met schrijfvaardigheid. Gebruik informatieve 

informatiedichte teksten, ook uit andere methodes (biologie, geschiedenis, aardrijkskunde) op 

school. 

 

 Gebruik verschillende teksten voor leesstrategieën 

Toelichting: gebruik bijvoorbeeld teksten uit andere methodes op school om begrijpend 

leesstrategieën mee te oefenen zoals voorspellen, vragen stellen of samenvatten. 

 

 

 

Tekstkeuze 

 

 

 

 Laat leerlingen ook zelf teksten kiezen 

Toelichting: als leerlingen zelf de teksten mogen kiezen die gelezen worden, verhoogt dat hun 

leesmotivatie. Als zij bijvoorbeeld een tekst mogen kiezen van een ander vak waar ze een 

proefwerk over krijgen, zullen ze gemotiveerder zijn om die tekst te lezen. De keuze kan 

ingeperkt worden in allerlei gradaties (kies uit deze vier teksten, kies uit dit boek). 

 

 

 

Tips voor het woordenschatonderwijs 

 

 

 

 Voorbewerken, semantiseren, consolideren, controleren 

Toelichting: bied woorden aan volgens de viertakt voorbewerken, semantiseren, consolideren 

en controleren. Controleer regelmatig of nieuwe woorden gekend zijn met behulp van toetsing. 

  



  

 

 
 Onderzoeksrapportage project OTAW – okt. 2013, p. 63 

 
 

 

 Vertel meer dan de betekenis van een woord 

Toelichting: geef niet alleen de betekenis aan maar ook hoe het woord wordt vervoegd, met 

welke andere woorden het woord vaak samengaat, verbindingen van het woord met andere 

woorden (tegenstellingen, synoniemen, etc.) en idioom met het betreffende woord. Betrek de 

leerlingen hierbij! 

 

 Behandel alleen nuttige en frequente woorden 

Toelichting: niet alle onbekende woorden hoeven uitvoerig behandeld te worden. Behandel 

alleen nuttige en frequente woorden. Behandel voornamelijk woorden uit teksten die 

conceptueel moeilijk zijn (abstractere woorden) uitvoeriger. 

 

 Leer leerlingen strategieën aan om zelfstandig woordenschat te vergroten 

Toelichting: behandel woordenboekgebruik uitvoerig (opzoeken, juiste betekenis kiezen, 

betekenis controleren), met name voor idiomatische uitdrukkingen en vervoegde woorden. 

Gebruikmaken van (signaalwoorden uit de) context bij achterhalen betekenis.  

 

 Woordanalyse vaardigheden 

Toelichting: laat leerlingen wanneer mogelijk woorden ontleden en leer hen de betekenis van 

veelgebruikte morfemen. Vergroot hun woordbewustzijn. 

 

 Combinatie van woordanalyse, context en woordenboekgebruik 

Toelichting: leer leerlingen dat ze strategieën voor het vergroten van de woordenschat 

tegelijkertijd kunnen inzetten, bijvoorbeeld eerst een woord ontleden, dan de context 

gebruiken, daarna het woord opzoeken in een woordenboek om te controleren of de 

verwachte betekenis klopt. 

 


