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Opbrengstgericht werken
bij begrijpend
lezen?
Een actieve rol voor leerlingen
In het onlangs verschenen actieplan Basis voor presteren
(2011) schrijft minister Van Bijsterveldt: “Een opbrengstgerichte manier van werken leidt aantoonbaar tot betere
prestaties. Dit actieplan legt net als in de afgelopen periode de focus op opbrengstgericht werken en het verhogen
van de taal- en rekenprestaties.” En daarmee lijkt het in
het primair onderwijs vooral te gaan om prestaties, meetbare prestaties.
Auteurs: Anita Oosterloo en Harry Paus

43 |

Opbrengstgericht werken bij begrijpend lezen?

— Er zijn verschillende partijen

Er is niets mis met de ambitie het beste

zijn), actie, evaluatie en bijstellen aan de

uit alle leerlingen proberen te halen. Maar

hand van data-feedback waarbij met be-

betrokken bij meetgestuurd onderwijs,

een zorgelijke ontwikkeling is dat presta-

hulp van gegevens van leerlingen gekeken

ieder met een eigen positie. Leerlingen

ties, verengd tot prestaties die met toetsen

wordt of die doelen gehaald zijn.

die leren en die zich laten sturen door

gemeten kunnen worden, het taalonder-

De definitie die de Inspectie hanteert,

een meting, leraren die onderwijzen en

wijs gaan bepalen. Aangezien die toetsen

focust uiteindelijk op prestaties van leer-

een manager die organiseert.

maar een deel van taalvaardigheid kunnen

lingen: “Opbrengstgericht werken is het

meten, kan het tot een merkwaardig,

systematisch en doelgericht werken aan

verbrokkeld, betekenisloos soort taalon-

het maximaliseren van prestaties” (In-

metingen. “Wij vermijden hier expliciet

derwijs leiden, waarin een aantal deel-

spectie, 2011). Ledoux en anderen (2009)

de term toetsen, een term die vaak

vaardigheden een doel op zich wordt, los

schrijven dat opbrengstgericht werken

gekoppeld wordt aan objectieve toetsen.

van de functies die taal kan hebben.

betekent dat “leraren zich in het bijzon-

We wensen ruimte te laten aan andere

der op leeropbrengsten zouden moeten

vormen van vorderingenmetingen,

Hoe kunnen we proberen te voorkomen

focussen. Toetsresultaten spelen daarin

zoals beoordelingen van schriftelijk

dat het met het taalonderwijs die zorgelijke

een rol, maar ook de dagelijkse praktijk

werk, mondelinge overhoringen,

kant op gaat? Het vraagt naar onze mening

van observeren van leerlingen, nakijken

gedragsobservaties, portfolio’s en me-

om een brede blik op opbrengstgericht wer-

van werk en dergelijke.” Deze omschrij-

thodegebonden toetsen. Het zijn vaak

ken, waarbij niet alleen leraren maar ook

ving staat in exact dezelfde bewoordin-

deze - zachtere - metingen die van nut

leerlingen actief zijn. Na een beschouwing

gen op de site www.schoolaanzet.nl van

zijn voor leerlingen en leraren” (p. 20).

over opbrengstgericht onderwijs illustreren

het Projectbureau Kwaliteit / PO-raad.

Andere metingen zijn metingen van de

we in dit artikel mogelijke rollen die leer-

In plaats van ‘onderwijsopbrengsten’

doorstroom naar voortgezet onderwijs,

lingen kunnen hebben bij opbrengstgericht

(Onderwijsraad) of ‘prestaties’ (Inspectie)

van het welbevinden van leerlingen,

werken bij begrijpend lezen.

wordt hier de term ‘leeropbrengsten’ ge-

tevredenheid van ouders of van leraren.

— Er zijn vorderingenmetingen en andere

bruikt. Waarom er verschillende termen

Een brede focus

gebruikt worden, is ons niet goed dui-

— Het gaat niet alleen om metingen:

delijk. Het zou te maken kunnen hebben

“Meetgestuurd onderwijs impliceert niet

met een verschillend perspectief.

dat het onderwijs alléén door uitkomsten van metingen wordt gestuurd. On-

De Onderwijsraad (2008) verstaat onder
onderwijsopbrengsten “de realisering van

In plaats van opbrengstgericht werken spre-

derwijs wordt gestuurd door doelstellin-

datgene wat in kerndoelen, standaarden

ken Ledoux e.a. (2009) liever van meetge-

gen die men wil bereiken, en natuurlijk

en examenprogramma’s is beschreven,

stuurd onderwijs. Dit is onderwijs “waarbij

ook door de faciliteiten waarover men

zowel in cognitieve zin als wat betreft de

betrokkenen zich in hun taakuitvoering la-

beschikt. Sturing door meetuitkomsten

ontwikkeling van sociale vaardigheden”.

ten sturen door uitkomsten van metingen”.

kan alleen bijsturing zijn. Meetgestuurd

Onder opbrengstgerichtheid verstaat de

In deze formulering komen begrippen als

is zoals zoveel adjectieven gradeerbaar.

Onderwijsraad (2008) het kenmerk van

opbrengsten en resultaten niet meer voor.

We kunnen dus spreken over onderwijs

een school waarin concrete doelstellingen

Ze geven de voorkeur aan meetgestuurd

dat in meer of mindere mate meetge-

voor leerlingen op basis van de leerling-

onderwijs boven opbrengstgericht werken,

stuurd is. Het is geen kwestie van alles

populatie geformuleerd worden en waarin

omdat in meetgestuurd onderwijs, net als

of niets, van wel of niet meetgestuurd

alle betrokken partijen er gericht aan

in data driven teaching, de nadruk ligt op

onderwijs” (p. 20).

werken om de gestelde doelen te berei-

het gebruik van data of de uitkomsten van

ken. Sleegers (2010) concretiseert wat

metingen. Opbrengstgericht werken heeft

Verder stellen ze dat het gebruik van toets-

dat gericht werken inhoudt en omschrijft

deze connotatie niet, deze term mist een

resultaten in dienst moet staan van het

opbrengstgericht werken met “planmatig

verwijzing naar systematische gegevenste-

geven van aanwijzingen (aan leerkrachten,

en systematisch handelen”. Het gaat daar-

rugkoppeling of feedback (p.162).

leerlingen) over hoe iets beter kan. Het

bij om vier stappen: doelbepaling (doelen

Bij hun beschrijving van meetgestuurd

moet dus taakgericht zijn. In de praktijk is

die uitdagend, gespecificeerd en haalbaar

onderwijs maken ze drie opmerkingen:

het nogal eens persoonsgericht en worden
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“Van verschillende kanten
wordt gewaarschuwd voor een
smalle focus, waarin onderwijs
bepaald wordt door ‘test-oriented
accountability’.”

rather than understanding of the key
principles.(…) (Solomon & Black, 2008: 77).
Deze gerichtheid op toetsresultaten heeft
er in Groot-Brittannië toe geleid dat
leraren meer directe instructie zijn gaan
gebruiken, minder accent leggen op actief
leren en leerlingen minder gelegenheid geven om zelf ideeën te ontwikkelen en over
betekenissen (concepten) te onderhandelen (Solomon & Black, 2008: 87).

er uitspraken gedaan in termen van goed/

stuurd onderwijs heeft geleid tot onder-

Een smalle focus kan dus niet alleen leiden

slecht, voldoende/onvoldoende. Dit kan

wijs waarin transmissie, overdracht van

tot verbrokkeld betekenisloos taalonderwijs

competitiegedrag in de hand werken en/

kennis, dominant is, ondanks pogingen tot

in deelvaardigheden, en taalonderwijs dat

of leiden tot overmatige nadruk op het vol-

meer dialogische vormen van interactie

vooral voorbereidt op toetsen, maar zo’n

doen aan verantwoordingseisen (p. 164).

waarbij gezamenlijk kennis opgebouwd

smalle focus kan ook consequenties hebben

wordt. Bij deze transmissieaanpak past

voor de vorm van instructie die de leraar

Van verschillende kanten wordt gewaar-

een manier van praten in de klas die

kiest en de manier waarop leraar en kin-

schuwd voor een smalle focus, waarin

gekenmerkt wordt door een I-R-E-patroon:

deren met elkaar praten in de klas, met de

onderwijs bepaald wordt door ‘test-orien-

de leraar nodigt uit, stelt een vraag

mogelijkheden die ze krijgen om gezamen-

ted accountability’. In Groot-Brittannië en

(Invitation), de leerling geeft een reactie,

lijk kennis op te bouwen, om te leren (zie

de Verenigde Staten, waar het onderwijs

een antwoord (Response), gevolgd door

ook Walsweer, 2011). Een smalle focus kan

jarenlang door een dergelijk beleid werd

feedback van de leraar (Evaluation). Als

tot gevolg hebben dat leerlingen zich niet of

bepaald, lijkt men er langzamerhand

gevolg hiervan zullen leerlingen dat doen

minder verantwoordelijk voelen voor hun

weer van terug te komen, zo sprak Robin

wat de leraar tevreden stelt. Ze geven snel

eigen en voor elkaars leren, het gaat immers

Alexander, hoogleraar onderwijskunde

een kort antwoord in plaats van dat ze bij-

vooral om vlot (en liefst kort) de goede,

in Cambridge op 22 augustus dit jaar in

voorbeeld vragen stellen of alternatieven

gewenste antwoorden te geven. Een smalle

Trouw: “In die landen heeft die aanpak niet

voorstellen (Wells & Ball, 2008).

focus kan dus nadelige gevolgen hebben

geleid tot het hogere prestatieniveau dat de

(…) as Edwards and Mercer demonstrated,

voor de kwaliteit van het onderwijs, en voor

politiek ermee nastreefde. In feite heeft het

the power imbalance between teachers

mogelijkheden voor kinderen om te leren.

de kwaliteit van het onderwijs in den brede

and pupils and the pressure of school

geschaad.” Ravitch, een van de krachten

performance measures mean that shared

In dit artikel sluiten we aan bij de hier-

achter de No Child Left Behind Act in de

frames of reference are frequently

boven gegeven omschrijving van meet-

Verenigde Staten, schrijft in haar boek

sacrificed as discussion is abandoned

gestuurd onderwijs: onderwijs wordt

The Death and Life of the Great American

or quashed and opportunities for

gestuurd door doelstellingen die je wilt

School System (2010) dat ze spijt heeft en

appropriating prior pupil knowledge are

bereiken en bijgestuurd door metingen.

dat ze fout zaten met dit beleid: “Emphasis

missed. Thus pupils frequently guess what

Die metingen moeten breed opgevat wor-

on test scores led to cheating, dishonesty.”

teachers want them to say in pursuit of

den, het gaat om meer dan alleen toetsen

De focus op toetsen is, althans in de

providing them with ‘final draft’ answers,

(bijvoorbeeld observaties, gesprekken met

Verenigde Staten, vergezeld gegaan van

rather than reflecting upon their own

leerlingen en portfolio’s) en het zijn zowel

onderwijs waarin kinderen meer en meer

ideas or genuinely engaging with teacher’s

leraren als leerlingen die betrokken zijn bij

uit het hoofd leren en van een afname van

expertise. Edwards and Mercer (1987)

het verzamelen van informatie. De uitkom-

werkwijzen die leerlingen aanzetten tot

suggest that the former may result in

sten van de metingen worden vervolgens

het gebruiken van ‘higher order skills’ en

the acquisition of ritual knowledge,

gebruikt om het onderwijs bij te stellen.

tot het toepassen van onderzoekend leren

understanding which is ‘embedded in the

In de brede focus die wij voorstaan, heb-

(García, 2009:369). De focus op toetsge-

paraphernalia of the lesson’ (1987:99)

ben leerlingen een actieve rol; actiever dan
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in de beschrijving van Ledoux e.a. waarin
leerlingen betrokken zijn bij opbrengstgericht werken als een partij die “leert en
zich laat sturen door een meting”. Leerlingen kunnen zich samen met de leerkrachten op school en andere betrokkenen
verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit
van het (taal)onderwijs en ze kunnen die
verantwoordelijkheid ook nemen (zie ook
Oosterloo, Paus, Klep & Noteboom, 2008).
Ze kunnen dat op verschillende manieren
doen. Leerlingen zijn bijvoorbeeld betrokken bij onderzoek naar de bestaande situatie of bij de vormgeving van het curricu-

Opbrengstgericht werken bij begrijpend lezen?

“Een smalle focus kan tot gevolg
hebben dat leerlingen zich niet of
minder verantwoordelijk voelen
voor hun eigen en voor elkaars
leren, het gaat immers vooral
om vlot (en liefst kort) de goede,
gewenste antwoorden te geven.”

lum. Ze kunnen ook actief betrokken zijn
bij de evaluatie van het onderwijsproces.

Er zijn verschillende mogelijkheden om

Elke groep heeft een brief teruggekregen

Hieronder laten we zien hoe dat er in de

onder andere de attitude van de leerlingen

met een samenvatting van wat de leerlingen

praktijk van het begrijpend leesonderwijs

nader te onderzoeken. Leerlingen kunnen

hebben geschreven en met de toezegging

uit kan zien. De voorbeelden zijn ontleend

beschouwd worden als object van onder-

dat de uitkomsten van de brieven bespro-

aan ervaringen op basisschool De Drie-

zoek en ook als subject van onderzoek

ken worden in de teamvergadering: het

master in Alkmaar. Op deze school werken

(‘learners as data resource’ en ‘learners as

team zal deze uitkomsten gebruiken bij de

team, leerlingen en SLO al een aantal ja-

active respondents’ (Fielding, 2004). Een

plannen om het leesonderwijs te verbete-

ren gezamenlijk aan begrijpend leesonder-

probleem hierbij kan zijn dat kinderen die

ren. Het verbeteren van het leesonderwijs is

wijs vanuit een brede focus op opbrengst-

ondervraagd worden, het antwoord geven

een zaak van team en leerlingen samen.

gericht werken. Verhogen van de motivatie

waarvan ze denken dat de onderzoeker het

Alle brieven zijn geanalyseerd: over welk

van leerlingen voor begrijpend lezen, een

verwacht. De laatste tijd worden leerlingen

onderdeel van het curriculum wordt iets

doorgaande lijn ontwikkelen in begrijpend

ook als mede-onderzoekers, of als onder-

gezegd? Alle uitingen van de leerlingen

lezen en gezamenlijk inhoudelijke deskun-

zoekers, co-producers van data en inzich-

zijn ondergebracht bij onderdelen van het

digheid verwerven staan daarbij centraal.

ten, bij het onderzoek betrokken. ‘Partner-

curriculum: bij doelen en inhouden van

ship’ tussen leerling en onderzoeker is dan

begrijpend leesonderwijs, bij de rol en ac-

het dominante motief. Op De Driemaster

tiviteiten van leerlingen en van de leraar,

hebben we gezocht naar manieren om leer-

bij de materialen die gebruikt worden, bij

lingen als onderzoekers te betrekken bij het

groeperingsvormen, plaats en tijd, en bij

Voor veel leerlingen is begrijpend lezen

verbeteren van het leesonderwijs. Hieron-

toetsing/evaluatie (Van de Akker, 2006).

niet hun leukste vak. Ook hun motivatie

der geven we daar enkele voorbeelden van.

De leerlingen blijken over alle onderdelen

Leerlingen als onderzoekers

van het curriculum iets te zeggen:

om te lezen is niet groot: zo blijkt uit het
laatste PIRLS-onderzoek dat kinderen in

Leraren van groep 5 t/m groep 8 hebben

Begrijpend lezen is volgens de meesten (in

Nederland wat betreft hun leesattitude bij-

met hun groep besproken dat het team

alle groepen) iets lezen en er daarna vragen

na onderaan op de wereldranglijst staan.

samen met de leerlingen en met twee SLO-

over beantwoorden. Een leerling uit groep

Een positieve leesattitude en een positief

medewerkers het begrijpend leesonderwijs

7/8 schrijft: “Begrijpend lezen is in een boek

zelfbeeld van leerlingen ten opzichte van

wil gaan verbeteren. Ze hebben hun leerlin-

lezen en dan antwoorden in je werkschrift

lezen zijn belangrijke voorspellers voor

gen gevraagd om in een brief aan de SLO-

schrijven.” En een klasgenoot schrijft: “Be-

leesprestaties (Netten & Verhoeven, 2007).

medewerkers te schrijven wat ze van be-

grijpend lezen is volgens mij dat je een tekst

De indruk van leraren op De Driemaster is

grijpend lezen vinden, welk nut begrijpend

leert begrijpen en dan leer je geheugen-

dat bij hun leerlingen de motivatie voor de

lezen voor hen heeft en hoe de lessen in

steuntjes om het goed te begrijpen. Bijvoor-

begrijpend leesles niet hoog is.

begrijpend lezen kunnen worden verbeterd.

beeld een pijlenschema, een woordkaart.”
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“Begrijpend lezen is volgens de
meesten iets lezen en er daarna
vragen over beantwoorden.”

viewd. Het doel van deze interviews is
om samen met leerlingen op zoek te gaan
naar verklaringen voor de uitkomsten van
de brieven en om problemen die ze in
het begrijpend leesonderwijs ervaren te
verhelderen.

Leerlingen van lagere groepen oordelen

we aan de slag.” Een leerlingen uit groep

Door de intern begeleider zijn video-

over het algemeen positiever dan leerlin-

7/8 schrijft: “… omdat er heel veel her-

opnames van leeslessen gemaakt om

gen van hogere groepen. Ongeveer in de

haalt. En het is altijd hetzelfde.” “Er mag

een beeld te krijgen van de praktijk van

groepen 6/7 slaat verveling toe en worden

wel wat meer actie in” (leerling uit groep

begrijpend lezen op school. Die video-

leerlingen kritischer. Een leerling uit

6) en “Iets meer pit erin” (leerling groep

opnames zijn eerst in een werkgroep

groep 7 formuleert het als volgt: “Begrij-

7). Een andere leerling schrijft iets over

besproken en later zijn er fragmenten in

pend lezen vind ik best wel belangrijk.

het functioneel gebruiken van teksten:

een teamvergadering besproken. Een van

Volgens mij gaat het erom dat je een ver-

“En bij een doetekst dat je het tekent of

de eerste, spontane reacties was: “Wat

haal leest en dan vragen er over maakt en

maakt wat je dan moet doen.”

zijn we veel aan het woord!”

als je die vragen goed hebt snap je het of

Over de rol van de leraar wordt minder

In een onderzoeksproject naar ‘dialogic

begrijp je het verhaal.” Een klasgenote:

vaak iets gezegd. “We hebben een meester

teaching’ van Alexander op scholen in

“Nou, ik leer eigenlijk niks. Ik lees alleen

die het heel snel met ons nakijkt,” zegt

Londen en Yorkshire werden ook video-

maar verhaaltjes en daarna beantwoord

een leerling uit groep 7. Anderen vinden

opnames gemaakt waarmee leraren

ik de vragen, wat is dat nou?” En in

de uitleg van de juf plezierig. Een leerling

konden reflecteren op hun eigen praktijk,

groep 7/8 schrijft een leerling: “De tekst

uit groep 6 schrijft: “Ik vind het leuk om

maar niet alleen de leraren: “Observing

is soms een nutteloos verhaal. Waarom

in een groepje te zitten en met een juf of

the camera observing them, many children

doe je dan niet bij elke tekst iets van ge-

meester het door te nemen.”

have asked to see the videotapes and,

schiedenis, aardrijkskunde of een andere

Leerlingen waarderen over het algemeen

naturally, have commented on what they

weettekst? Bijvoorbeeld een tekst over de

het werken in wisselende groeperingen:

see and hear. Some teachers have decided

schaal van richter (die er ook in stond).

“soms alleen, soms met ons buurtje, en

to exploit this interest and have built video

Als je dat nu bij elke tekst doet heb je

soms samen,” schrijft een leerling uit

analysis by children into their language

vaak 2 in 1. Veel handiger.”

groep 5. In alle groepen schrijven leer-

teaching” (Alexander, 2008: 107). In een

Ook over de teksten en de vormgeving

lingen dat ze graag meer willen samen-

Amerikaans onderzoeksproject maakten

ervan worden de leerlingen geleidelijk

werken.

leerlingen zelf video-opnames die

minder enthousiast. Leerlingen van

Over tijd en plaats schrijven leerlingen:

besproken werden (Wells & Ball, 2008:

lagere groepen vinden ze “leuk”, “super”,

“Het duurt altijd heel erg lang” en “ook

176). Deze voorbeelden vormen een bron

“grappig”, soms “saai“ en later krijgen

iets buiten doen” of “achter de computer”.

van inspiratie om op De Driemaster de

negatieve kwalificaties de overhand. Ze

Er is van alle groepen één leerling, uit

actieve rol van leerlingen, als (mede-)

vinden teksten vaak “niet leuk” en “te

groep 7, die iets zegt over toetsing: “De

onderzoekers, te versterken.

lang”, de vormgeving vinden ze saai,

toetsen zijn wel weer leuk, want dat zijn

Net als in het onderzoeksproject van Wells

sommigen vragen of er niet een filmpje

leukere teksten, én de spanning stijgt

en Ball, zijn er in groep 7/8 op De Drie-

bij kan. Ze willen graag meer kleur, meer

natuurlijk…”

master leerlingen die vragen of ze ook zelf

plaatjes, “het moet wat vrolijker”.

De brieven en de analyses zijn voor de

opnames mogen maken. Ze filmen allerlei

Over de leeractiviteiten oordelen leerlin-

leraren aanleiding tot discussies in het

leessituaties in de klas. Deze opnames

gen verschillend; de een zegt “eigenlijk

team. “Wat doen we ze aan?” zei een van

worden met elkaar besproken. In groep 4

niks te leren”, de ander leert antwoorden

de leerkrachten nadat ze alle reacties van

gaan de leerlingen onderzoek doen naar

uit de tekst te halen. Een leerling uit

de kinderen op een rijtje zag. De brieven

voorlezen thuis. De leraar van groep 5/6

groep 5 geeft de activiteiten weer met:

leiden tot nader onderzoek. Uit elke groep

denkt na over een leeshoek in haar lokaal,

“We lezen eerst het verhaal en dan gaan

wordt een groepje leerlingen geïnter-

nadat ze met de collega’s van de werk-
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Begrijpend lezen op de
Driemaster

groep Leerstoflijnen lezen beschreven

voor het begrijpend leesonderwijs kun-

(2010) gelezen heeft. Ze legt het idee voor

nen zijn: mogelijke bouwstenen voor het

aan haar groep. De leerlingen onderzoe-

curriculum.

ken wat de functie van de leeshoek is,

Over de leerbronnen, de materialen die

———————————————————————————

wat er in zo’n hoek te vinden en te doen

gebruikt worden bij begrijpend lezen zijn

zou moeten zijn, hoe de hoek eruit moet

ze duidelijk: ze willen graag minder saaie

Gouden regels

zien. De leerlingen onderzoeken ook de

teksten, meer plaatjes en meer kleur,

haalbaarheid. Ze gaan bijvoorbeeld naar

en meer verschillende soorten teksten.

Regel 1

de directeur om extra middelen te vragen

Verder willen ze meer gebruik kunnen

Snel beginnen met lezen

voor het maken van de hoek en ze speu-

maken van de computer. Wat hun eigen

———————————————————————————

ren op Marktplaats naar spullen om de

leeractiviteiten betreft willen ze graag

Het belangrijkste van een begrijpend leesles is: lezen.

hoek in te richten.

‘meer actie’. Ook willen ze meer samen-

Voordat je begint met lezen, denken we na over het

Op dit soort manieren kunnen leerlingen

werken. Van de leraar willen ze tempo,

onderwerp van de tekst.

ervaren hoe ze in een rol als (mede-)

en soms betere uitleg. Ze willen af van

Bijvoorbeeld:

onderzoeker actief betrokken zijn bij het

een klassikale bespreking van alle vragen

—

Wat heb jij zelf meegemaakt?

onderwijsproces, en hoe er daardoor

en opdrachten aan het eind van de les.

—

Wat weet je er al van?

gezamenlijk inzicht ontwikkeld kan

Deze uitspraken van leerlingen worden

—

Wat vind je ervan?

worden. Een leerkracht, Karen Hume,

door het team gebruikt om het curricu-

Dat nadenken kan op verschillende manieren:

uit het onderzoek van Wells en Ball zegt

lum aan te passen. De leerlingen weten

—

Je kunt voor jezelf iets opschrijven, of tekenen.

hierover: “When students become involved

dat ook. De uitkomsten van de brieven

—

We kunnen er met de hele klas over praten.

in knowledge building around action

en interviews hebben in een teamver-

—

Je praat er in groepjes over.

research issues they have the opportunity,

gadering geleid tot het opstellen van vijf

—

We bekijken een plaat of een filmpje.

likely for the first time, to experience

‘Gouden Regels’: afspraken over begrij-

Belangrijk is: het duurt niet langer dan vijf minu-

the connections between knowledge

pend lezen. Het zijn aandachtspunten

ten. Dan gaan we de tekst lezen.

and development, both individual and

voor het team op dit moment. Op gezette

———————————————————————————

collective. I think this cannot help but

tijden zullen ze tegen het licht gehouden

———————————————————————————

change their understanding of the

worden. De regels gelden voor alle groe-

Regel 2

nature of knowledge, helping them to

pen vanaf groep 4; een manier om ook

Altijd lezen met een doel

recognize it as an object that can be

te werken aan een doorgaande lijn. In

———————————————————————————

continually improved through their active

elke groep zijn de regels met de kinderen

Je leest een tekst nooit zomaar. Je wilt altijd iets,

participation. When groups of students

besproken. Ze zijn voor hen op een A4’tje

bijvoorbeeld:

have this collaborative experience, the

gezet, voorzien van een toelichting (zie

—

iets leren over een onderwerp;

possibility exists for the creation of vital

het voorbeeld hiernaast). In elke groep

—

erachter komen hoe je iets kunt doen of maken;

knowledge-building communities which

is er een eigen, zesde gouden regel bij

—

genieten van een grappig of spannend verhaal

may, through their example, transform the

bedacht. Daarna hebben leerlingen in

way we think about teaching, learning,

elke groep een poster gemaakt met de

—

and school.” (Wells & Ball, 2008: 176-177).

zes Gouden Regels erop, die in de klas is

Dit noemen we leesdoel. Je leest een tekst altijd

opgehangen. De poster gaat mee naar de

met een leesdoel.

volgende klas en in de loop van het jaar

In elke les bedenken we wat het leesdoel is.

wordt de zesde regel besproken: “Moet

De ene keer staat het leesdoel in het boek. De

deze nog steeds gelden, of hebben we nu

andere keer bespreek je met elkaar wat het

een andere nodig?” Leerlingen van groep

leesdoel is. En nog een andere keer mag je het

Leerlingen kunnen ook goed aangeven

8 maken boekenleggers met de regels

helemaal zelf bedenken.

wat ze graag zouden willen. In hun

erop en nemen die mee naar het vervolg-

(Een leesdoel is niet: de vragen bij de tekst beant-

brieven en interviews bijvoorbeeld geven

onderwijs, met de bedoeling die ook aan

woorden.)

ze aan wat volgens hen verbeteringen

leraren te laten zien.

———————————————————————————

Leerlingen als curriculumontwerpers

en erachter komen hoe het afloopt;
iets opzoeken.
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Regel 3
Altijd iets leren over lezen
———————————————————————————
In elke leesles leren we iets over begrijpend lezen.
Je leert bijvoorbeeld:
—

wat voor teksten er zijn;

—

hoe teksten in elkaar zitten;

—

hoe je het lezen handig aanpakt.

Wat je in een les gaat leren, noemen we lesdoel.
Daarmee leer je teksten beter te begrijpen.
Bij elke les weten we wat het lesdoel is.
In elk les bespreken we hoe het lesdoel ons geholpen heeft bij het lezen.
———————————————————————————

Regel 4
Alle vragen nabespreken? Hoeft niet!
———————————————————————————

Tijdschrift Taal, jaargang 2, nummer 4

“In de begrijpend leesles is het lesdoel
een middel om het leesdoel te bereiken.
Het hanteren van deze regel heeft onder
andere als consequentie dat opdrachten
uit de methode die niets met het lesdoel
te maken hebben, geschrapt worden
en dat het bewustworden van en lezen
met een leesdoel als activiteit wordt
toegevoegd.”

In het boek staan altijd vragen na de tekst.
Het kost veel tijd als we die allemaal nabespreken.

Opvallend is dat in veel groepen die zesde

nen en terug te vinden. Ze bespreken met

Het wordt ook wel eens een beetje saai, en dat is

regel over samenwerken gaat. Samen

elkaar wat een handige manier is, maken

jammer.

met de leerlingen zoeken de leraren nu

rubrieken en labels voor op de planken en

We gaan niet meer alle vragen met de hele klas

naar mogelijkheden zodat leerlingen meer

richten hun leeshoek in volgens het systeem

nabespreken.

kunnen samenwerken. Dit betekent bij-

dat ze met elkaar bedacht hebben. Op een

Het belangrijkste is dat we in elke les nadenken en

voorbeeld dat opdrachten in de methode

andere school is de voorbereiding van de

praten over de tekst:

worden aangepast. Ook de andere regels

Kinderboekenweek in volle gang. Er is een

—

Wat heb je gelezen? Heb je je leesdoel bereikt?

leiden tot aanpassingen. Zo wordt in alle

werkgroep die de week voorbereidt. Deze

—

Hoe heb je het aangepakt? Heeft het lesdoel

begrijpend leeslessen gewerkt met een

werkgroep bestaat uit leraren én leerlingen.

ons goed geholpen?

lesdoel en een leesdoel. Vaak ontbrak er

———————————————————————————

namelijk een leesdoel, of bleef het impliciet. Lezen doe je echter altijd met een

Leerlingen als kritische
volgers

Regel 5

doel. In de begrijpend leesles is het lesdoel

Ook bij andere vakken

een middel om het leesdoel te bereiken.

———————————————————————————

Het hanteren van deze regel heeft onder

Leerlingen kunnen betrokken zijn bij on-

Op school lees je heel vaak, niet alleen bij begrij-

andere als consequentie dat opdrachten

derzoek naar het begrijpend leesonderwijs,

pend lezen.

uit de methode die niets met het lesdoel te

ze kunnen een actieve rol hebben bij het

In de lessen begrijpend lezen leer je hoe je teksten

maken hebben, geschrapt worden en dat

aanpassen van het curriculum en ze kunnen

steeds beter kunt begrijpen.

het bewustworden van en lezen met een

ook actief betrokken zijn bij reflectie op het

Het is handig wanneer je alles wat je bij begrijpend

leesdoel als activiteit wordt toegevoegd.

onderwijsproces. Zo zei een van de leer-

lezen geleerd hebt, gebruikt bij de andere vakken.

Ook op andere manieren kunnen leerlingen

lingen uit groep 7/8 kortgeleden spontaan:

We proberen daar met elkaar op te letten.

betrokken zijn bij curriculumontwerpen. Zo

“Juf, ik vind het veel leuker nu. Ik begrijp

zijn de leerlingen in groep 5/6 tot de ont-

nu tenminste waar ik mee bezig ben.”

dekking gekomen dat – nu er steeds meer

Leerlingen bewaken – uit zichzelf - de

Regel 6

boeken en allerlei anderssoortige teksten

gemaakte afspraken over begrijpend lezen,

...

voor hun leeshoek binnenkomen – er een

de Gouden Regels. Tijdens de introduc-

———————————————————————————

systeem nodig is om al die teksten te orde-

tiefase van een les zei een van de kinderen
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Opbrengstgericht werken bij begrijpend lezen?

in groep 8: “Juf, de vijf minuten zijn voor-

besluiten over de richting die het onderwijs

tonomie en onafhankelijkheid in denken en

bij!” De leraar benutte deze opmerking om

op zou moeten gaan, juist gebruik zouden

handelen te ontwikkelen. Bij de vraag naar

met de leerlingen in te gaan op de bedoe-

moeten maken van antwoorden op de

wat goed onderwijs is, moeten we dus deze

ling van de eerste regel. Bij een zaakvakles

vraag wat we waardevol vinden. “The

drie functies betrekken: het is belangrijk ex-

merkte een leerling op: “Wat we nu doen,

managerial approach to accountability has

pliciet te maken hoe onze antwoorden gere-

hoort bij regel 5” (transfer). Toen de leraar

eroded opportunities for educators to take

lateerd kunnen worden aan deze drie func-

in een begrijpend leesles uit de methode

responsibility for their actions and activities

ties. Met de focus op meetbare opbrengsten

met de kinderen doornam welke opdrach-

and, more specifically, for what their actions

gaat de aandacht vooral uit naar de vraag

ten na de tekst ze niet hoefden te doen, zei

and activities are supposed to bring about.”

of de school zijn kwalificatiefunctie wel goed

een leerling dat dat opdrachten waren die

(p. 50). Biesta stelt dat de huidige cultuur

vervult (Volman, 2011). Ze pleit ervoor ook

niet bij het lesdoel pasten.

van ‘accountability’ zeer problematisch

de vraag te blijven stellen of het onderwijs

Deze anekdotes laten zien dat kinderen zich

is; die accountability wordt in plaats van

zijn functies van socialisatie en persoons-

verantwoordelijk voelen voor de afspraken

een middel een (economisch) doel op

vorming wel goed vervult: “We willen dat

die mede op basis van hun suggesties zijn

zich: “Accountability is an apolitical and

kinderen en jongeren kennis en vaardighe-

gemaakt, dat ze reflecteren op het onderwijs-

antidemocratic strategy that redefines all

den ontwikkelen die hen in staat stellen hun

proces, dat ze zich daarbij betrokken voelen.

significant relationships in economic terms,

plaats in de samenleving te vinden en daar

Er zijn meer mogelijkheden. Zo gaan

and hence conceives of them as formal

een bijdrage te leveren. Daarvoor is betrok-

leerlingen van De Driemaster een stukje

rather than substantial relationships. (…)

kenheid als kwaliteit van leerprocessen en

schrijven in de Kidsgids, een afdeling

As a result, parents and students are also

van leerresultaten nodig. Kennis en vaardig-

in de schoolkrant speciaal voor kinde-

manoeuvred into an economic relationship

heden moeten voor leerlingen niet alleen een

ren, waarin ze beschrijven wat ze tot nu

– one in which they are the consumers of

middel zijn om een hoge score te verwerven

gemerkt hebben aan veranderingen in de

the provision called ‘education’ – without

maar een middel om zich te oriënteren in de

begrijpend leeslessen en wat ze daarvan

there being an opportunity for them to

wereld, die te begrijpen en er in te (willen)

vinden. In groep 7/8 gaan leerlingen met

hold either the schools or the government

handelen. Dat vereist ‘kennis van betekenis’,

een camera opnames maken tijdens de be-

directly to account. In the end, we are

in verschillende betekenissen. Leerlingen

grijpend leesles. Ze kiezen een of een paar

left with a situation in which systems,

moeten kennis verwerven die van betekenis

Gouden Regels en proberen te filmen wat

institutions and individual people adapt

is: vanuit het perspectief van de samenle-

ze daarvan in de les zien. Deze opnames

themselves to the imperatives of the logic

ving omdat het gaat om zaken die nodig zijn

worden in de klas besproken, en later in

of accountability, so that accountability

om mee te doen en de samenleving verder

een team- of bouwvergadering.

becomes an end in itself, rather than a

te brengen; en van betekenis voor hen zelf

means for achieving other ends.” (p. 59).

omdat het nieuwe perspectieven en hande-

Terug naar opbrengstgericht
werken, een brede focus

lingsmogelijkheden biedt. Leraren moeten
Biesta onderscheidt drie functies van onder-

kennis hebben van de denkwereld (ofwel de

wijs: qualification, socialization en subjecti-

betekenissen) van jongeren, om daarbij aan

fication. De kwalificatiefunctie van onderwijs

te sluiten en ze te helpen betekenis te geven

Biesta stelt in zijn boek Good Education in

zorgt voor kennis, vaardigheden, inzichten

aan nieuwe kennis. En tot slot: leerlingen

an Age of Measurement (2010) dat de vraag

die het mogelijk maken ‘iets te doen’ (p.20),

moeten de ervaring hebben dat ze zelf van

wat onderwijs tot goed onderwijs maakt,

bijvoorbeeld voorbereiden op werk, of

betekenis zijn.” (p.10).

verdwenen lijkt te zijn uit discussies over

kennis en vaardigheden die nodig zijn voor

onderwijs. De normatieve vraag over goed

burgerschap. De socialisatiefunctie heeft te

Wanneer een school besluit om het begrij-

onderwijs is vervangen door technische

maken met de vele manieren waarmee we –

pend leesonderwijs te verbeteren, is dat

en bestuurlijke vragen naar efficiency en

door onderwijs – deel worden van bepaalde

een concreet aanknopingspunt om vanuit

effectiviteit van processen, niet naar waar

sociale, culturele en politieke structuren.

een normatieve vraag naar goed onderwijs

deze processen voor bedoeld zijn. Het

Bij de ‘subjectification’functie, of ‘persoons-

te zoeken naar die verbeteringen, in plaats

gevaar hiervan is dat we gaan waarderen

vorming’ (Volman, 2011), gaat het juist om

vanuit de vraag hoe er zo hoog mogelijke

wat we kunnen meten, terwijl we bij

onafhankelijkheid van die structuren, om au-

scores op de toetsen behaald kunnen wor-
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den. De drie functies van onderwijs krijgen

die leerlingen aan lezen geven en kunnen

Ministerie van OCW (2011). Actieplan ‘Basis

bij die zoektocht in gesprekken in het team

daarbij aansluiten en hun leerlingen helpen

voor presteren’. Naar een ambitieuze leercultuur

en met leerlingen op een natuurlijke ma-

betekenis te geven aan nieuwe kennis. En

voor alle leerlingen. Bijlage bij brief aan Tweede

nier een plek; geleidelijk wordt duidelijk

leerlingen ervaren dat ze ertoe doen.

Kamer, ref. 303172.

welke rol deze functies spelen en op welke

Over opbrengsten gesproken.

manier ze in het begrijpend leesonderwijs

Netten, A. & L. Verhoeven (2007). PIRLS 2006.

tot uitdrukking komen, en wat de school

Anita Oosterloo en Harry Paus zijn leer-

Rapport Nederland. Nijmegen: Expertisecentrum

wenselijk vindt. Het merendeel van de

planontwikkelaar bij SLO.

Nederlands.

kinderen op De Driemaster geeft in de
brieven aan dat begrijpend lezen betekent
vragen beantwoorden bij teksten. Daarmee
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