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Kinderen met risico’s en problemen zijn er al net zolang als er onderwijs 
bestaat. Een probleem is echter, dat het aantal kinderen met leesmoeilijk-
heden in de afgelopen twee decennia in de westerse wereld bijna verdub-
beld is. Dit is zowel voor de betreffende kinderen rampzalig, maar ook voor 
de samenleving. Mensen die niet kunnen of niet goed kunnen lezen, zijn in 
een kenniseconomie dikwijls op de sociale voorzieningen aangewezen. Een 
land dat kenniseconomie wil zijn, kan in principe niets met mensen die niet 
kunnen lezen, o.a. omdat leesvaardigheid een conditie voor effectief functi-
oneren en levenslang leren is. Daarnaast toont heel veel onderzoek dat niet 
goed kunnen lezen het zelfvertrouwen van de betreffende leerlingen sterk 
aantast; de zwakke lezers zijn zich goed bewust van hun leesmoeilijkheden 
en lijden daaronder, waarvan een gering zelfvertrouwen, een lage lees- en 
leermotivatie, angst om in de groep hardop te moeten lezen, de school de 
schuld geven van het niet goed kunnen lezen en probleemgedrag dikwijls 
uitingen zijn. 
Zonder een goede lees- en schrijfvaardigheid zijn leerlingen niet in staat 
hun potentiële leer- en onderwijsmogelijkheden te benutten en zijn hun 
maatschappelijke mogelijkheden begrensd. 
Een goede lezer decodeert nauwkeurig, leest vlot en vloeiend en begrijpt 
wat hij leest.
De leeswetenschappen laten de laatste 10 jaar zien dat bijna elk kind kan 
leren lezen en dat de basis voor goed leren lezen voor alle kinderen het-
zelfde is, ongeacht hun achtergrond, geslacht of specifieke leerbehoeften 
(zie o.a. Allington 2008). Alle kinderen gebruiken dezelfde processen tij-
dens het leren lezen, waarbij sommige kinderen wel meer instructie en hulp 
nodig hebben dan andere kinderen die soms al kunnen lezen als ze naar 
groep 3 gaan, maar uiteindelijk moeten alle kinderen zich dezelfde vaar-
digheden eigen maken om vlot, vloeiend en met begrip te kunnen lezen. 
Robert Slavin (2011) stelde recent dat er geen excuses meer mogen bestaan 
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voor het feit dat er veel kinderen niet goed kunnen lezen, want we kunnen 
namelijk alle kinderen leren lezen! Alle kinderen goed leren begrijpend 
lezen, is de belangrijkste prestatie die een school moet leveren. Elke school 
zal in dat verband de zaken moeten controleren die te maken hebben met 
het zich eigen maken van een goede leesvaardigheid. Uit veel onderzoek 
is bekend, dat zeer goede leesscholen, die als een effectieve professionele 
leergemeenschap functioneren, de milieuachtergrond van kinderen gro-
tendeels teniet weten te doen. De onderwijswetenschappen laten op dit 
moment zien, dat de school het verschil voor leerlingen kan maken en dat 
er grote verschillen in effectiviteit tussen scholen bestaan (zie o.a. Reynolds 
e.a., 2012; Hattie, 2009).

Er is internationaal veel leeskennis na 2000 opgeleverd die daadwerke-
lijk bijdraagt tot beter lezen van elk kind en dan in het bijzonder voor de 
zogenaamde risicolezer. Deze kennis moet zijn weg naar de klas vinden en 
dat doen we met dit op de onderwijspraktijk gerichte boek. Naast effec-
tief gebleken leesinzichten, wordt er uitvoerig ingegaan op wat er nodig is 
om deze in scholen en klassen te realiseren. Van elk kind een goede lezer 
maken is van cruciaal belang voor de toekomst van het kind, zowel voor de 
verdere schoolloopbaan als voor het latere functioneren in de samenleving. 
Kinderen hebben daarom recht op het beste leesonderwijs dat gericht is op 
het begrijpen van teksten die ze moeten lezen. Effectief leesonderwijs heeft 
een direct effect op de leerlingresultaten, het geletterd en gecijferd worden 
en het omgaan met de vakinhoudelijke gebieden, omdat het gericht is op 
het verbeteren van de kwaliteit van het leesonderwijs in alle groepen. Een 
goede leesvaardigheid in de basisschool voorspelt meestal ook een goed 
verloop van de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs. Bovendien 
geeft goed kunnen lezen kinderen zelfvertrouwen; kinderen die niet goed 
kunnen lezen, vinden zich zelf dikwijls niet capabel (zie Sénéchal, 2005).  
Een groot probleem bij leesmoeilijkheden is dikwijls ook dat daardoor bij 
kinderen de liefde voor lezen en leren, die ze hebben als ze starten in het 
onderwijs, dikwijls verdwijnt.
Bij de weg van effectieve kennis naar de klas speelt de leerkracht een cen-
trale rol. Bij herhaling toont onderzoek dat de professionaliteit van de leer-
kracht de sleutel tot het leessucces van elk kind is. Een zeer professionele 
leerkracht is nodig, omdat voor een groot deel van de kinderen goed leren 
lezen een niet gemakkelijk te verwerven vaardigheid is, terwijl niet goed 
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leren lezen het risico voor een kansarme toekomst van het kind met zich 
meebrengt. Een goede leesvaardigheid is voor de meeste kinderen het 
directe effect van goede leesinstructie in de groepen van de school (Brophy 
en Good, 1986). Uit veel onderzoek weten we wat een goede leerkracht-
deskundigheid inhoudt en hoe die zich ontwikkelt. We weten ook dat de 
leerkrachtkwaliteit binnen een school sterk kan verschillen (zie Inspectie 
van onderwijs, 2010). Voor leesonderwijs waarvan elk kind profiteert, is in 
feite een voorwaarde dat elke groep een goede leesdeskundige leerkracht 
heeft. Dit te realiseren, onder meer door gerichte professionalisering, moet 
de uitdaging voor elke schoolleiding en elk bestuur zijn.
Instructiekwaliteit is dan ook de meest krachtige onderwijsfactor die er 
bestaat. Het streven naar effectief leesonderwijs, dat in het belang van elk 
kind altijd opbrengstgericht is, heeft alles, zowel in preventieve als curatieve 
zin, met effectieve instructie en effectief omgaan met verschillen, waaron-
der het realiseren van intensieve interventies, tussen leerlingen te maken. 
Onderzoek heeft ook laten zien, dat het voor de leerkracht belangrijk is dat 
hij in een professionele leergemeenschap met een positief onderwijsleer-
klimaat werkt, waarbij de schoolleiding vanuit haar onderwijskundig leider-
schap een stimulerende en ondersteunende rol vervult en oog heeft voor de 
professionaliseringsbehoeften van haar leerkrachten.
Deze publicatie, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van evidence 
based inzichten, is vooral bedoeld om een rol te spelen bij de scholing 
en nascholing van leerkrachten in het primair onderwijs, maar kan ook 
gebruikt worden door scholen die hun leesresultaten willen verbeteren. 
Dit boekt neemt een aantal fragmenten over uit: Kees Vernooy, Richard 
Vollenbroek & Trees van der Hoogt (2012). Opbrengst gericht werken: Vlot 
en vloeiend lezen. Werkboek voor Pabostudenten. Antwerpen-Apeldoorn: 
Garant.
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