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Mijn onderzoeksinteresses
•
•

•

•
•

Welke kenmerken maken teksten lastiger te lezen?
Wat betekent dat voor het ontwerp van
– educatieve teksten
– toets- en examenvragen?
Wat betekent dit voor het onderwijs over deze
tekstkenmerken? Dus: wat moeten leerlingen dan leren
over
– verschillende tekststructuren
– de opbouw van een alinea
– perspectief, enz.
Wat zijn effectieve didactieken voor lezen en schrijven?
– bv. observerend leren / modeling
Wat hebben leerkrachten nodig om deze toe te passen?

Leren lezen: een mensenrecht

Wat betekent dit voor het curriculum?

(werk met José van der Hoeven,
CED-Groep / Kenniscentrum Begrijpend Lezen)

Bij alle taken die een school heeft,
is kinderen goed leren lezen de allerbelangrijkste.
Catherine Snow, Harvard University
Geletterdheid is een essentiële voorwaarde voor alle
vormen van leren. Met de komst van nieuwe
technologieën en met de constant veranderende
werkomgevingen die onze huidige samenleving
karakteriseren, is geletterdheid niet langer beperkt tot
kindertijd en adolescentie, maar moet het worden
erkend als een levenslange behoefte en vereiste.
European Declaration of the Right to Literacy
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Wat betekent dit voor het curriculum?
Belang van verhalen
•

•
•
•

Voorlezen!
– woordenschat en wereldkennis
– begrijpend luisteren
– verbanden herkennen (chronologie, causaliteit, …)
– inferenties maken
– perspectieven innemen
– hoofd- en bijzaken onderscheiden
Verhalen in setjes teksten rondom een thema
Verhalen bij taal: motiveren om te (blijven) lezen
Verhalen in zaakvakken: motiveren voor thema’s
– thema’s dichterbij: voorstelbaarheid
– koppeling met eigen voorkennis
– relevantie voor eigen leven

Wat betekent dit voor
het curriculum?

Belang van teksten
•
•

Schoolteksten:
essentieel onderdeel van het curriculum
Veel middelbare scholieren zijn niet goed in lezen:
- 25% VS-leerlingen uit grade 8 hebben onvoldoende basale
leesvaardigheden (NCES, 2012)
- 14,3% van de Nederlandse 15-jarigen is laaggeletterd
(OECD, 2010)

Belang van
• effectieve didactieken
• goede onderwijsteksten

Meer persoonlijke versie
Stel je voor dat je rond 1780 leeft. Je leeft in een tijd
waarin de Republiek der Verenigde Nederlanden (wat nu
Nederland is) bestuurd wordt door een stadhouder en door
regenten. Regenten zijn mensen die het land besturen, een
soort ministers dus! De regenten hebben ruzie over het
landsbestuur met de rijke burgers. Die vinden dat de
regenten het land niet goed besturen. Deze boze, rijke
burgers hebben niets te zeggen. Dit willen ze wel! Ze
eisen ook een plek in het landsbestuur. Best begrijpelijk!
De rijke burgers noemen zich patriotten. Het woord
‘patriotten’ betekent ‘goede vaderlanders’. Moeilijke term,
vind je niet?

Intermezzo
Op welke manier profiteer jij in jouw
onderwijs van de kracht van verhalen?

Wat betekent dit voor het curriculum?

Toenemende complexiteit
in...
• woordkeuze
• zinsbouw
• tekststructuur
• tekstlengte

Toenemende afstand tussen de ‘wereld van de lezer’ en de
‘wereld in de tekst’ qua
• onderwerpen
• stijl
– alledaags, persoonlijk, conversationeel
– zakelijk, onpersoonlijk, authoriaal

Afstandelijke versie
In 1780 wordt de Republiek der Verenigde Nederlanden
(wat nu Nederland is) bestuurd door een stadhouder en
door regenten. Regenten zijn mensen die het land
besturen, een soort ministers. De regenten hebben ruzie
over het landsbestuur met de rijke burgers. Die vinden dat
de regenten het land niet goed besturen. Deze rijke burgers
hebben niets te zeggen. Ze eisen ook een plek in het
landsbestuur. De rijke burgers noemen zich patriotten. Het
woord ‘patriotten’ betekent ‘goede vaderlanders’.
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Informatiereeksen

(Evers-Vermeul, Sangers & De Vreede
in bundel St. Lezen 2017)

Verhalen om te leren: waarom?

Noordhoff:
• Junior-informatiereeks (groep 5-7)
• Informatiereeks (groep 7-8)

•

Interessanter  meer aandacht voor de tekst

•

Meer betrokkenheid  makkelijker

•

Meer mogelijkheden voor identificatie: groter meeleven 
meer begrip

Inleidend hoofdstuk vs. hoofdstuk 4
- vaker verhalende elementen in inleading
- vaak: lezer aanspreken + korte evaluaties
- nauwelijks verschillen tussen twee reeksen
- wel variatie per thema (natuur, techniek, mensen)

(Hidi 2001; Sanchez & Wiley 2006; Schraw & Lehman 2001)
•

Concrete, verhalende informatie als
‘kapstok’ voor abstractere leerstof
(Wolfe & Mienko 2007)

=> Zaakvakteksten tonen qua zakelijkheid weinig opbouw van
groep 5 naar groep 8

Intermezzo

Huidige praktijk voor vmbo’ers (1)

Hoe zet jij verhalen in bij de zaakvakken?
Wat zijn jouw ervaringen hiermee?

Huidige praktijk voor vmbo’ers (2)

‘Opleuken’ is
lang niet altijd zinvol
•

Concreet maken van een tekst is op zich niet verkeerd,
maar…

•

de extra verhaallaag kan afleidend werken

•

en leidt lang niet altijd tot beter begrip,

zoals zal blijken uit de volgende studies:
•

Beck e.a. (1995)

•

Van Silfhout (2014) en

•

Cervetti e.a. (2009)
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Hoe bepaal je de invloed van het
toevoegen van narratieve informatie?
Beck e.a.

Van Silfhout

tekstwaardering
tekstbegrip

X

wat ze hebben
onthouden

X

leesgemak

Cervetti e.a.

X

X+
genrevoorkeur

X

X

Methode: tekstwaardering
Aantrekkelijkheid:
Ik heb de tekst met plezier gelezen.
Helemaal niet mee eens 1 2 3

4

5

Helemaal mee eens

4

5

Helemaal mee eens

X

Begrijpelijkheid:

oogbewegingen

hardop
voorlezen

Methode: recall en tekstbegrip

Ik vond de tekst makkelijk.
Helemaal niet mee eens 1

2

3

Methode: leesgemak

- Wat weet je nog over deze tekst?
- Vragen over de leerstof
Waarom waren sommige schutters niet tevreden over
Rembrandts schilderij?
- Vragen over narratieve details
Welke verrassing had Daans vader voor Daan toen ze naar
het Rijksmuseum gingen?

Methode: leesgemak

Concretiseren werkt!
•
•
•

Beck e.a. (1995)
Een tekst concreet maken werkt voor leerlingen uit groep 6
Geschiedenisteksten waarin
– de lezer wordt aangesproken
– mensen voorkomen met concrete acties
– dialogen voorkomen en emotionele reacties

•
•

Beter begrip
Betere recall

= Concreetheidseffect
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Een extra verhaallaag in leerteksten
werkt niet altijd bij tieners…
Van Silfhout (2014):
164 vmbo’ers (bb en gl/tl)
Leerlingvariabelen:
- leesvaardigheid (VAS-toets Cito)
- voorkennis (meerkeuzevragen per thema)
- ervaren voorkennis
Alle leerlingen lazen 3 teksten (1 versie per tekst)
- een uiteenzettende versie met alleen leerstof
- een narratieve versie met een historisch personage
- een narratieve versie met een fictief personage

Resultaten: tekstwaardering
•

geen effect van genre op aantrekkelijkheid

•

historische narratieven worden als moeilijker/minder
begrijpelijk ervaren dan uiteenzettingen

Methode: materialen
Uiteenzetting

Historisch narratief

Fictief narratief

Omdat het schilderij
erg donker was,
dachten veel mensen
dat Rembrandt de
schutters tijdens een
actie ’s nachts
schilderde. Daarom
kreeg het schilderij in
de achttiende eeuw
de bijnaam ‘De
Nachtwacht’.

Johannes vroeg verder:
‘Heb je daarom die
donkere kleuren
gebruikt?’ ‘Ja, daar heb
ik een speciaal soort verf
voor gebruikt’, zei
Rembrandt trots. ‘Ik
weet zeker dat niemand
mijn verf kan namaken.’
Omdat het schilderij erg
donker was (....)

Door alle interessante
informatie over de
Nachtwacht begon Daan
zijn docent Kunst steeds
meer te begrijpen. ‘Het is
inderdaad wel bijzonder,
ja’, zei hij. Daan pakte zijn
smartphone. ‘Even kijken
wat er op internet over
‘De Nachtwacht’ staat’, zei
hij. ‘Hé pa, moet je horen.
Omdat het schilderij erg
donker was (…)

Resultaten: tekstbegrip
Leerstof:
• uiteenzettende versie  hogere begripsscore dan fictief
narratief
Leuke details:
•

 Als er al een faciliterend effect van narratieve informatie is,
dan ontstaat dat niet via een hogere waardering

Methode: leesgemak
Narratieve passages (niet geanalyseerd)
Door alle interessante informatie over de Nachtwacht begon
Daan zijn docent Kunst steeds meer te begrijpen. ‘Het is
inderdaad wel bijzonder, ja’, zei hij. Daan pakte zijn
smartphone. ‘Even kijken wat er op internet over ‘De
Nachtwacht’ staat’, zei hij. ‘Hé pa, moet je horen.
Overgangszin
Omdat het schilderij erg donker was, dachten veel mensen
dat Rembrandt de schutters tijdens een actie ’s nachts
schilderde.
Vervolgzin
Daarom kreeg het schilderij in de achttiende
eeuw de bijnaam ‘De Nachtwacht’.

narratieve details worden beter begrepen dan leerstof:
– 50% vragen goed over leerstof
– 70% vragen goed over narratieve details

Resultaten:
leesgemak overgangszinnen
Totale leestijd: geen verschil
1e blik: langere leestijd in zakelijke versie dan in verhalen
Terugkijkfrequentie:
• minder terugkijken in zakelijke versies dan in fictieve
narratieven
Terugkijkduur:
• Korter terugkijken in zakelijke versies dan in historische
narratieven
 overgang van verhalende naar zakelijke passages maakt
verschil in wijze van verwerken
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Resultaten:
leesgemak vervolgzinnen

Een verhaal om te leren werkt bij
kinderen ook niet altijd beter…

Totale leestijd en 1e blik: geen verschil
Terugkijkfrequentie:
• meer herlezen in zakelijke versies dan in narratieven
• meer herlezen in historische dan in fictieve versies
Terugkijkduur:
• korter terugkijken in zakelijke versies dan in narratieven
• korter terugkijken in historische dan in fictieve narratieven

•
•
•

•

 vaker, maar korter terugkijken = integreren;
 dit leesgedrag zien we ook als gevolg van connectieven
(Van Silfhout 2014; Van Silfhout, Evers-Vermeul, Mak &
Sanders 2014)

Cervetti e.a. (2009)
Vergelijkbare resultaten bij groep 5 en 6
Twee teksten:
– Verhaal over een concrete slang om informatie over
slangen te geven
– Verhaal over een rots die langzamerhand een zandkorrel
wordt om informatie over erosie te geven
Effecten op
– Leesgemak (stukje hardop voorlezen) – geen verschil
– Begrip – hogere score op de informatieve zand-tekst
– Recall – hogere score op de informatieve zand-tekst
– Genrevoorkeur – interactie met onderwerp van de tekst

Afstand verkleinen: werkt dat?
(scriptie Van de Ketterij 2016)
•

De regenten regeren het land. Ze verdelen belangrijke
baantjes onder elkaar. Oneerlijk hè?

•
•
•

Geen effect op tekstbegrip bij groep 7
Geen verschil in tekstwaardering
Wel een effect op lezersevaluaties van de
personages/organisaties in de tekst. Dus op vragen als:
Vind je dat de VOC/regenten goed bezig zijn?

‘Opleuken’ is
lang niet altijd zinvol
•

Concreet maken van een tekst is op zich niet verkeerd,
maar…

•

een complete extra verhaallaag kan afleidend werken

•

en leidt lang niet altijd tot beter begrip of meer leesgemak.
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Intermezzo

Verder lezen?
•

Op welke manier leer jij jouw leerlingen
omgaan met verhalende leerteksten?

•

•

•

•

•
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