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Samenvatting (Dutch summary)

Lezen is een essentiële vaardigheid om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. 
Eén van de belangrijkste taken van het basisonderwijs is dan ook om alle kinderen te leren 
lezen. Kinderen leren lezen is een complexe taak. Het doel van het aanvankelijk leesonder-
wijs is om leerlingen te helpen zich de vele uitdagingen van het geschreven woord eigen te 
maken, zoals de kennis van het alfabetische systeem, het decoderen van woorden en het 
construeren, integreren en onthouden van de betekenis van woorden in een tekst. 

Deze dissertatie richt zich op effectief leesonderwijs, meer specifiek op de ontwikkeling 
van beginnende geletterdheid. Beginnende geletterdheid is, na de fase van ontluikende 
geletterdheid en voorafgaand aan de fase van gevorderde geletterdheid, de leesontwik-
kelingsfase die loopt van het begin van groep 1 tot het einde van groep 3. Tijdens de fase 
van beginnende geletterdheid staan twee doelen centraal, namelijk het ontdekken van het 
alfabetische principe en het automatiseren van woordherkenning (Verhoeven & Aarnoutse, 
1999). Woordherkenning is het proces van het omzetten van een reeks letters in klanken 
voor het identificeren van een woord (Coltheart, 1978).

De ontwikkeling van woordherkenning is zowel nationaal als internationaal veelvuldig 
onderzocht waarbij fonemisch bewustzijn, letterkennis en benoemsnelheid van onder 
andere letters en cijfers als belangrijke leesvoorwaarden worden genoemd (Aarnoutse, van 
Leeuwe, Voeten, & Oud, 2001; Bowers & Swanson, 1991; Hansen & Bowey, 1994; Näslund 
& Schneider, 1996; National Early Literacy Panel, 2008; Verhoeven & van Leeuwe, 2003; 
Wagner & Torgesen, 1987). Deze onderzoeken geven echter onvoldoende inzicht in welke 
instructiebenadering het beste de ontwikkeling van woordherkenning stimuleert. Het blijkt 
dat verschillende instructiebenaderingen verschillende effecten laten zien. Eén van de 
belangrijkste vragen die de verschillende instructietheorieën oproepen is of kennis dient te 
worden ‘aangeboden’ of te worden ‘gegenereerd’ (Rosenshine, Meister, & Chapman, 1996). 
De vraag van kennis aanbieden of kennis genereren is het vertrekpunt geweest van deze 
dissertatie. Om dit dilemma van ‘aanbieden’ versus ‘genereren’ te overstijgen is een derde 
weg gevonden die leidde tot de instructiebenadering Guided Co-Construction (Begeleide 
Co-Constructie). (Hardman, 2008; Mercer, 1995; Terwel, van Oers, van Dijk, & van den 
Eeden, 2009; van Schaik, Terwel, & van Oers, 2014). Guided Co-Construction (GCC) bevat 
de volgende drie elementen: ‘Guided’ verwijst naar de begeleidende en ondersteunende rol 
van de leerkracht, ‘Co’ refereert aan het samen leren en ‘Construction’ betreft de ontwik-
keling van nieuwe inzichten en vaardigheden waarbij reeds verworven kennis en ervaringen 
worden benut. 

In deze dissertatie is het effect van twee instructiebenaderingen op de ontwikkeling van 
woordherkenning onderzocht: een aanbiedende benadering Direct Instruction (Directe 
Instructie) en een genererende benadering met een coöperatieve leercomponent GCC. 
Direct Instruction (DI) is een instructiebenadering dat gebruikt maakt van gestructureerde 



lesfasen. Waarbij de activiteiten van de leerlingen en de leerkracht zorgvuldig omschreven 
zijn. Reeds verricht onderzoek toont aan dat DI een effectieve manier is om kinderen te 
leren lezen, met name de kinderen die het risico lopen leesproblemen te ontwikkelen 
(Adams, 1990; Bus & van IJzendoorn, 1999; Chall, 1996; Ehri, Nunes, Stahl, & Willows, 
2001; Hattie, 2008). Recente reviews en meta-analyses tonen aan dat ook genererende 
instructiebenaderingen met een coöperatieve leercomponent bijzonder effectief zijn om 
kinderen te leren lezen (Raudenbush, 2009;  Slavin, Lake, Chambers, Cheung, & Davis, 
2009). 

De overkoepelende vraag die in deze dissertatie wordt beantwoord is: Wat zijn de effecten 
van de twee instructiebenaderingen: Direct Instruction en Guided Co-Construction op de 
ontwikkeling in woordherkenning van groep 3 leerlingen en door welke factoren wordt de 
ontwikkeling van woordherkenning van leerlingen beïnvloed? De onderzoeksvragen die 
hieruit voortvloeien zijn:

1. Welke instructiebenadering (DI of GCC) is het meest effectief om de ontwikkeling 
 van woordherkenning in groep 3 te stimuleren?
2. Welke leesvoorwaarden zijn belangrijk voor de ontwikkeling van woordherkenning? 
3. Hoe ontwikkelt woordherkenning zich bij leerlingen in groep 3? 

Om deze drie vragen te beantwoorden is de ontwikkeling van woordherkenning van 178 
leerlingen uit groep 3 in een longitudinale studie onderzocht.
 

Guided Co-Construction versus Direct Instruction 

In hoofdstuk 2 is onderzocht welke instructiebenadering het beste de ontwikkeling van 
woordherkenning stimuleert. Er is een veldexperiment uitgevoerd met een pre-test/post-
test controlegroep-design. Twee varianten van het leesprogramma ‘Veilig Leren Lezen’ 
werden in twee verschillende groepen geïmplementeerd: de DI in de controlegroep en 
de GCC in de experimentele groep. In beide condities werden de leerkrachten getraind in 
de uitvoering van de verschillende instructiebenaderingen en  materialen ontwikkeld en 
aangeboden om zowel DI als GCC te faciliteren.

Om te bepalen welk instructiebenadering het meest effectief was voor de ontwikkeling van 
woordherkenning, is de ontwikkeling van woordherkenning van 178 kinderen uit groep 3 
met elkaar vergeleken. De meer specifieke vraag was: Is het beter om leerlingen tijdens 
het aanvankelijk leesonderwijs letter-klank relaties in van tevoren vastgelegde woorden 
aan te bieden (DI), of is het juist beter leerlingen te ondersteunen en te helpen zelf hun 
eigen letter-klank relaties en woorden te analyseren en te maken in samenwerking met 
medeleerlingen onder de begeleiding van de leerkracht (GCC)? Bovendien is onderzocht of 
leerlingen die verschillen qua sociaal-culturele achtergrond verschillend profiteren van de 
twee instructiebenaderingen. 
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De hypothese voor dit onderzoek was dat de woordherkenningsvaardigheden van de leer-
lingen in de GCC-groep beter zouden zijn dan die van de leerlingen in de DI-groep (Terwel, 
van Oers, van Dijk, & van den Eeden 2009; van Dijk, van Oers, & Terwel, 2003). Tevens 
werd verwacht dat leerlingen met een Nederlandse achtergrond meer van GCC zouden 
profiteren en dat leerlingen uit families met een buitenlandse achtergrond meer baat zou-
den hebben van DI (Leseman & De Jong, 1998).

Uit de eind-analyse met ‘herhaalde metingen’ blijkt dat de leerlingen in de GCC-groep 
over het geheel gezien beter presteren dan de leerlingen in de DI-groep. Echter, uit deze 
analyse komt ook naar voren  dat de verschillen tussen beide groepen in de loop van 
het jaar afnemen en dat de  DI-leerlingen aan het eind van het jaar hun tegenvoeters 
in de GCC-conditie vrijwel inhalen. Bovendien is er een differentieel effect gelet op de 
sociaal-culturele achtergrond. Leerlingen met een Nederlandse achtergrond profiteren 
meer van GCC terwijl leerlingen uit families met een buitenlandse achtergrond  beter 
presteren in de  DI-conditie. De grootste vooruitgang boeken de DI-leerlingen met een 
buitenlandse  achtergrond. Als we afzonderlijk kijken naar de 109 Nederlandse leerlingen, 
dan blijven de prestatieverschillen tussen de condities nagenoeg constant gedurende het 
gehele jaar. 

Implementatie

In hoofdstuk 3 is de kwaliteit van de implementatie van de twee instructiebenaderingen (DI 
en GCC) geanalyseerd. De onderzoeksvraag was of de twee benaderingen geïmplemen-
teerd zijn zoals bedoeld. Dat wil zeggen, lieten de activiteiten van de leerlingen en de leer-
krachten in de DI-groep meer DI-kenmerken zien dan de activiteiten van de leerlingen en 
de leerkrachten in de GCC-groep? En omgekeerd, lieten de leerlingen en de leerkrachten 
in de GCC-groep meer GCC-kenmerken zien dan de activiteiten van de leerlingen en de 
leerkrachten in de DI-groep? Om deze vragen te beantwoorden is het implementatieproces 
van de twee instructiebenaderingen zorgvuldig beschreven. Tevens zijn op systematische 
wijze observatiegegevens in beide groepen via de time-sampling methode verzameld en is 
de kwaliteit van de implementatie van beide groepen vergeleken. De resultaten toonden 
aan dat zowel de activiteiten van de leerkrachten als die van de leerlingen van elkaar ver-
schilden in de beoogde richting. 

Voorspellers van woordherkenning 

Hoofdstuk 4 richtte zich op de vraag hoe goed woordherkenning van kinderen kan worden 
voorspeld. Uit onderzoek blijkt dat verschillende cognitieve factoren bijdragen aan het 
leren lezen (Adams, 1990; Verhagen, 2009) zoals het fonemisch bewustzijn (Aarnoutse, 
2004), letterkennis als voorwaarde om het alfabetische principe te begrijpen (Bowey, 2005) 
en benoemsnelheid (Verhagen, 2009). In deze studie is het effect van fonemisch bewustzijn, 



letterkennis en benoemsnelheid op de woordherkenning na zes maanden leesonderwijs 
in groep 3 onderzocht. 

Resultaten laten zien dat alle leesvoorwaarden een rol spelen in de snelheid van woord-
herkenning. De multiple regressie analyse waarin een set van achtergrondvariabelen 
is opgenomen toont dat het model 53% verklaart van de variantie van de snelheid van 
woordherkenning. Echter alleen letterkennis en de benoemsnelheid van cijfers hadden een 
significant direct effect. De conclusie is dan ook dat letterkennis en benoemsnelheid van 
cijfers het beste gebruikt kunnen worden om te voorspellen welke kinderen er mogelijk 
achter zullen blijven in hun leesvaardigheid.

Ontwikkeling van woordherkenning

In hoofdstuk 5 is de ontwikkeling van woordherkenning van leerlingen uit groep 3 onder-
zocht. Volgens verschillende onderzoekers laten kinderen met verschillende capaciteiten 
verschillende leesresultaten zien (Stanovich, 1986; Williamson, Appelbaum, & Enpanchin, 
1991). In hoofdstuk 5 is onderzocht hoe leerlingen van groep 3 zich ontwikkelen in woord-
herkenning, hoe deze ontwikkeling verloopt voor zwakke en niet-zwakke lezers en of leer-
lingen vastzitten aan de classificatie ‘zwakke en niet-zwakke’ lezers? 

Resultaten tonen aan dat de ontwikkeling van woordherkenning van de leerlingen in groep 
3 bijna lineair is en dat zwakke lezers en niet-zwakke lezers zich parallel van elkaar ontwik-
kelen. Tevens laten de resultaten zien  dat de leerlingen niet vastzitten aan de classificatie 
die aan het begin van het jaar gemaakt is. Ongeveer 40% van de lezers die in november 
als zwak geclassificeerd waren, waren in mei als niet-zwakke lezers geclassificeerd. En 
ongeveer 10% van de lezers die in november als niet-zwakke lezers geclassificeerd waren, 
waren in mei zwakke lezers.

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek

In hoofdstuk 2 is woordherkenning gekozen als belangrijkste variabele om de effecten van 
twee instructiebenaderingen (DI en GCC) te onderzoeken. Het is zinvol in vervolgonderzoek 
ook naar andere variabelen te kijken, zoals bijvoorbeeld woordenschat, begrijpend lezen en 
leesmotivatie. Ook kan worden gekeken naar coöperatieve vaardigheden zoals het luister-
en naar anderen en het perspectief van anderen proberen te begrijpen (Ivey, 1994). 

Van woordherkenning kan zowel de nauwkeurigheid als de snelheid gemeten worden. 
Omdat de snelheid van woordherkenning vaak het probleem is van kinderen die moeite 
hebben met het leren lezen, is er in de studies van deze dissertatie voor gekozen om de 
snelheid te meten. In een toekomstig onderzoek zou ook de nauwkeurigheid van woordher-
kenning onderzocht kunnen worden. 
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Tevens is er breder onderzoek nodig om meer inzicht te krijgen op het stimuleren van de 
leesontwikkeling van leerlingen en op het voorkomen van uitval bij het lezen. Toekomstig 
onderzoek zou zich daarom kunnen richten op: het voorkomen van leesproblemen, lees-
motivatie, effectieve leesmethoden en effectieve leerkrachtvaardigheden.   

Implicaties voor de onderwijspraktijk

De resultaten van deze dissertatie leveren enkele implicaties voor de praktijk op, die helpen 
de ontwikkeling van woordherkenning te stimuleren en uitval te voorkomen. Op basis van 
de resultaten van de eerste twee studies blijkt dat zowel DI als GCC binnen het aanvanke-
lijk leesonderwijs in een gewone klassencontext uitvoerbaar zijn. GCC is over het geheel 
gezien het meest effectief om de ontwikkeling van woordherkenning te stimuleren. Echter, 
in de loop van het jaar worden de verschillen in gemiddelde prestaties tussen leerlingen 
in beide instructiegroepen steeds kleiner. Gedurende deze periode is wel extra aandacht 
nodig voor leerlingen afkomstig uit families met een buitenlandse achtergrond omdat zij 
meer profiteren van DI dan van GCC. 

Daarnaast is het van belang om aan het eind van groep 2 letterkennis en benoemsnelheid 
van cijfers, te toetsen. Dit kan vroegtijdig  problemen in de ontwikkeling van woordherken-
ning opsporen. Deze signalering maakt het mogelijk in een vroeg stadium interventies te 
plegen om verdere stagnatie te voorkomen. 

Tevens is het van belang om in groep 3 dagelijks ruim voldoende tijd te besteden aan het 
aanvankelijk leesonderwijs met extra tijd voor de zwakke lezers. 

Tenslotte heeft de laatste studie aangetoond dat leerlingen die in eerste instantie gecate-
goriseerd zijn als ’zwakke lezers’ niet altijd ‘zwakke lezers’ blijven en omgekeerd. Dit 
betekent dat als de leerkracht van groep 3 zich vasthoudt aan de categorisering die aan het 
begin van het schooljaar gemaakt is, sommige leerlingen niet de begeleiding krijgen die 
ze nodig hebben. Daarom is het belangrijk om de woordherkenningsvaardigheden regel-
matig te toetsen om naar aanleiding van die resultaten passende acties te ondernemen. 
Regelmatige toetsing is echter niet alleen in groep 3 van belang, maar ook in de daarop 
volgende groepen.


