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Voorwoord

Dit boek gaat over krachtige taal- en leesdidactiek voor het basis- 

onderwijs. Als lerarenopleiders en onderzoekers komen we veel  

in de basisschoolpraktijk. Daar zien we prachtige lessen waar leer-

lingen veel van leren. We zien ook dat zwakkere leerlingen soms 

onvoldoende profiteren van het taalonderwijs. Bovendien vinden 

leraren het niet altijd eenvoudig om een keuze te maken uit het 

enorme aanbod aan leerlijnen, methodes, toetsen, handreikingen 

en tips voor taal en lezen. We gaan er hier van uit dat het leren van 

taal en lezen voor een groot deel een ontwikkelingsproces is dat 

leraren kunnen faciliteren door de juiste ondersteuning te bieden. 

Duurzaam, betekenisvol taal- en leesonderwijs komt tot stand door- 

dat leerlingen lezen en denken, praten, schrijven en krachtige ont-

werpopdrachten uitvoeren rond rijke contexten waarin rijke teksten 

centraal worden gesteld. We hebben in dit boek dan ook niet geko-

zen voor een traditionele verdeling in taaldomeinen, maar we heb-

ben de hoofdstukken afgestemd op duurzaam betekenisvol leren, 

het creëren van rijke contexten, het kiezen van rijke teksten en het 

vormgeven van actief denken binnen het taalonderwijs. We hebben 

ons in dit boek onder andere gebaseerd op de aanbevelingen zoals 

die zijn gedaan binnen Curriculum.nu. Uiteraard komen er ook ele-

menten in voor uit de Kennisbasis Nederlands voor de pabo (Ken-

nisbases.10voordeleraar.nl).

Dit boek wil een brug zijn tussen theorie en praktijk. Onze bewerin-

gen onderbouwen we waar dat relevant is met wetenschappelijke 



bronnen; dat is essentieel voor handboeken voor lerarenopleidin-

gen (Scienceguide, 2017). Onze aanpakken vormen onze vertaling 

van die bronnen naar de praktijk. We zien dit boek niet als een 

verzameling statische kennis, maar als de weerslag van een visie 

op taalonderwijs op basis van de bronnen zoals we die nu kennen. 

Zonder twijfel is die visie aan verandering onderhevig. We dagen 

onze lezers uit de beschreven aanpakken verder uit te werken en uit 

te proberen. Van ons eigen werk met scholen doen we verslag in de 

blog geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com.

Rijke taal. Taaldidactiek voor het basisonderwijs is geschikt voor  

iedereen die inzicht wil krijgen in wat goed taal- en leesonderwijs 

is. Dat kunnen bachelorstudenten, post-hbo-studenten of master-

studenten zijn op het gebied van educatie of logopedie, maar ook 

werkende leraren, logopedisten, IB’ers en remedial teachers.

Erna van Koeven en Anneke Smits
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1 Taal- en leesonderwijs, 
 een inleiding

Waarover gaat dit hoofdstuk?
In dit hoofdstuk is aandacht voor de vraag wat we onder leren 

verstaan en wat een duurzame betekenisvolle visie op leren  

betekent voor het taal- en leesonderwijs op basisscholen. Hoe 

zou goed taalonderwijs waarin het bouwen aan een ervarings- 

en taalbasis centraal staat, eruit kunnen zien? Wanneer ben je 

een goede taalleraar?

1.1 Taal en lezen op school

1.1.1 Doelgericht taal- en leesonderwijs

Taal- en leesonderwijs
Wie op een willekeurige basisschool een dag de lessen volgt, heeft 

grote kans dat daar ook taallessen bij zijn: lezen, het schrijven van 

teksten, spelling, grammatica, woordenschat, mondelinge commu-

nicatie of taalbeschouwing. Meestal zullen leerlingen taalmethodes 

op papier of op de tablet doorwerken, soms zullen ze aan projecten 

werken waarbij vakken geïntegreerd zijn. Tijdens zo’n dag rondkij-

ken op een school valt – uitzonderingen daargelaten – op dat het 

taal- en leesonderwijs wordt gekenmerkt door schotten en begren-

zingen. Die fragmentarisering is kenmerkend voor het Nederlandse 

taal- en leesonderwijs, niet alleen op de basisschool, maar ook in 
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het voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs worden per taal- 

onderdeel (taaldomein) aparte methodes of methode-onderdelen 

gebruikt: methodes voor kleuters, methodes voor aanvankelijk le-

zen, taal (met leerlijnen voor woordenschat en spelling), voortgezet 

technisch lezen en begrijpend lezen. In veel gevallen lijken taal en 

lezen los te staan van andere vakken en een doorgaande lijn tussen 

basisonderwijs en voortgezet onderwijs is er niet altijd. Ook leer-

lingen zien die verkaveling, zoals Lotte in het volgende voorbeeld.

Lotte (11): Als jij vraagt wat we vandaag op school allemaal doen, 

dan zeg ik: we beginnen met vrij lezen als we binnenkomen, dan 

hebben we eerst de kring, dan taal en na het speelkwartier heb-

ben we rekenen. Na de overblijf hebben we begrijpend lezen, 

dat vind ik stom. En dan muziek, daar ben ik goed in.

Wettelijk bepaalde doelen
Taal- en leesonderwijs is gebonden aan wettelijk bepaalde doelen. 

Dat zijn de Kerndoelen primair onderwijs, die de einddoelen van 

alle basisschoolvakken omvatten en met enige regelmaat worden 

herzien (OCW, 2006). Sinds 2009 is er een ander wettelijk kader 

bijgekomen, het Referentiekader Taal en Rekenen (Meijerink et al., 

2009) dat niet alleen voor het basisonderwijs, maar ook voor alle 

andere onderwijsniveaus is uitgewerkt. Voor taal/leesonderwijs zijn 

er doelen in opgenomen voor mondelinge taalvaardigheid (ge-

sprekken voeren, luisteren, spreken), lezen (zakelijke teksten, fictio- 

nele, narratieve en literaire teksten), schrijven, begrippen om te 

kunnen praten over taal en taalverzorging (onder andere spelling  

en grammatica). Referentieniveau 1F moet minimaal aan het eind 

van de basisschool door alle leerlingen worden behaald. Referentie- 

niveau 2F (ook wel 1S genoemd) is het streefniveau voor de basis-

school en het minimumniveau voor het vmbo en niveau 1, 2 en 3 

van het mbo. Voor leerlingen in de havo en niveau 4 van het mbo 

is als minimumdoel 3F vastgesteld en voor leerlingen in het vwo en 

het hoger onderwijs 4F. Referentieniveau 2F is het minimale niveau 

voor functionele geletterdheid. Leerlingen die dat niveau niet be-
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halen, noemen we laaggeletterd. Als je laaggeletterd bent, kun je 

moeilijk functioneren in een geletterde samenleving als de onze.

Aan het wettelijk vaststellen van onderwijsdoelen gaat altijd een 

brede discussie vooraf. Wat moet wel en niet worden opgenomen? 

Hoe moeten doelen worden geformuleerd? Hoe specifiek moeten 

ze worden uitgewerkt? Iedere Nederlander heeft immers kortere 

of langere tijd in het onderwijs doorgebracht en ouders en groot- 

ouders ervaren de onderwijspraktijk nogmaals doordat hun (klein)

kinderen naar school gaan. Dat maakt dat iedereen graag mee-

praat over onderwijsdoelen.

1.1.2 Resultaten van taal- en leesonderwijs
Wat weten we over taal- en leesresultaten van leerlingen? Interna-

tionaal verliest Nederland terrein als het gaat om leesprestaties. In 

het PISA-onderzoek van 2016 blijkt dat de prestaties van vijftienja-

rige scholieren op het gebied van lezen afnemen. In 2019 zijn die 

prestaties verder gedaald en kan een kwart van de bij het onder-

zoek betrokken leerlingen als laaggeletterd worden aangemerkt. 

Ook de leesmotivatie is significant afgenomen. Daarvoor bungelen 

we zelfs onderaan een lijstje van 77 landen. Bovendien wordt de 

kloof tussen prestaties en motivatie van leerlingen in de hogere en 

lagere onderwijsniveaus groter (Gubbels et al., 2019). Een colum- 

niste van de Volkskrant schrijft:

Referentiekader

Eind
basisonderwijs

Algemeen maatschappelijk niveau

Drempels

1F

2F

3F

4F

Eind
vmbo gl/tl

Eind havo
mbo 4

Eind vwo

hbo/wo

Eind vmbo bb/kb
mbo 1/2
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Als we niets doen wordt het een drama: voor de economie, 

het kennisniveau, de arbeidsmarkt, de democratie en vooral 

voor de toekomstige volwassenen zelf. In wiskunde zijn we 

desondanks nog altijd goed. Wij zijn een volk van handelaren 

en centjestellers, dus dat we kinderen moeten leren rekenen 

snappen we wel. Dat we lezen, het belangrijkste schoolvak, 

hebben verwaarloosd is onvergeeflijk. Goed kunnen lezen is 

een voorwaarde voor iedere vorm van functioneren. 

(Aleid Truijens, de Volkskrant, 6 december 2019)

Nederlandse basisscholen geven in vergelijking tot andere landen 

heel veel taal- en leesonderwijs. Met 363 uur per jaar staat Neder- 

land bovenaan de PIRLS-ranglijst van 50 landen (Gubbels et al., 

2017). In de PIRLS-toets worden groep 6-leerlingen internationaal 

vergeleken. Daaruit blijkt dat Nederlandse leerlingen zich weinig 

betrokken voelen bij het leesonderwijs op school en ook hier wordt 

weer duidelijk dat, ten opzichte van hun leeftijdgenoten elders, hun 

leesmotivatie laag is. Dat heeft een direct effect op hun leespres-

taties. Het PIRLS-onderzoek laat eveneens zien dat het aantal uren 
stillezen op Nederlandse scholen is toegenomen, maar de voor-

leestijd juist is verminderd. Verder blijkt dat bij begrijpend lezen 

veel aandacht is voor het aanleren van leesstrategieën en dat het 

nadenken over de inhoud van een tekst en de betekenis ervan min-

der wordt benadrukt. PIRLS laat bovendien zien dat er grote ver-

schillen bestaan tussen de prestaties van scholen met vergelijkbare 

leerlingenpopulaties. In scholen zonder leerlingen met een migra-

tieachtergrond varieert het aantal leerlingen dat het streefniveau 

haalt van 47 tot 86%, in scholen met enkel leerlingen met een mi-

gratieachtergrond van 18 tot 69%.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat het percentage leerlingen dat 

in groep 8 2F beheerst voor lezen de afgelopen jaren is gedaald 

(2015-78%; 2016-76%; 2017-65%). Leerlingen met laagopgeleide 

ouders en ouders met een migratieachtergrond behalen de refe- 

rentieniveaus minder vaak (Inspectie van het onderwijs, 2018). 
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Zwakke lezers uit basisonderwijs stromen vaak door naar het vmbo 

en vervolgens naar het mbo. 13% van de vmbo-theoretische leer-

weg-leerlingen haalt niveau 2F niet. Dit geldt ook voor 19% van de 

vmbo-kader-leerlingen en 9% van de vmbo-basis-leerlingen. In het 

mbo voldoet 36% van de studenten op mbo-niveau 2 en 15% van 

de studenten op mbo-niveau 3 niet aan de eisen voor niveau 2F 

(Christoffels et al., 2017). Uit cijfers van de Stichting Lezen en Schrij-

ven (2019) blijkt dat 34 tot 40% van de werknemers in de schoon-

maak, bouw, industrie, productie, landbouw en keuken nauwelijks 

kan lezen en schrijven. Dat heeft gevolgen voor hun productiviteit. 

Ze zijn langzamer en maken meer fouten in hun werk. Ook het risico 

op bedrijfsongevallen is groter. De schoonmaak scoort het laagst. 

Daar kan 40% van de werknemers geen etiketten op schoonmaak-

producten lezen of taaklijsten invullen. De spellingprestaties van 

leerlingen zijn gemiddeld genomen gelijk gebleven. Van het niveau 

van het zelf schrijven van teksten of mondelinge taalvaardigheid 

zijn geen landelijke data beschikbaar. Datzelfde geldt voor monde-

linge taalvaardigheid (Inspectie van het onderwijs, 2012).

Wat leren we uit deze resultaten? Dat we in het Nederlandse on-

derwijs veel uren besteden aan taal en lezen, maar dat die uren niet 

leiden tot motivatie bij leerlingen voor lezen, ook niet bij de leerlin-

gen die goed kunnen lezen. We slagen er bovendien tijdens al die 

lesuren onvoldoende in zwakkere leerlingen goed genoeg toe te 

rusten voor onze geletterde maatschappij. Dat leidt tot een toene- 

mende kansenongelijkheid (Inspectie van het Onderwijs, 2017). Le-

zen is nog altijd de belangrijkste basis voor school- en maatschap-

pelijk succes (Mol, 2010). Maar ook de lees- en schrijfvaardigheid 

van beter presterende leerlingen laat nogal eens te wensen over. 

Zij kunnen wel lezen, maar ze doen het niet. Docenten in het hoger 

onderwijs ervaren dat veel studenten problemen hebben met het 

begrijpen en schrijven van teksten.


