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Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. 
Deze website bevat alle informatie en handreikingen die in het kader van School aan Zet worden ontwikkeld om het onderwijs (in de basisvaardigheden) 
te verbeteren.

De meeste leerlingen leren lezen niet vanzelf. Dat geldt zéker voor leerlingen in het S(B)O. Zij hebben naast directe instructie en begeleide oefening voldoende tijd 
nodig om de vaardigheid onder de knie te krijgen. Belangrijk is om elke dag tijd voor lezen in te plannen en hierop niet te beknibbelen voor therapieën en andere 
belangrijke zaken. Leerlingen in het S(B)O lopen risico laaggeletterd te worden. Dit betekent voor deze leerlingen een handicap erbij en dat maakt het voor hen extra 
moeilijk om zich een goede plek te verwerven in onze samen- leving. Op deze kwaliteitskaart wordt een richtlijn gegeven voor de tijd die nodig is om kleuters goed 
voor te bereiden op het leren lezen en om leerlingen van groep 3 t/m 8 goed technisch te leren lezen, zodat ze een goede basis hebben voor begrijpend lezen.

Eerst stapelen, dan pas vertragen en/of vervangen 
Steeds meer S(B)O-scholen werken met groepsplannen. Hierin staat het aanbod beschreven voor leerlingen die het basisarrangement volgen en voor leerlingen die 
extra begeleiding nodig hebben bij lezen (het inten- sieve of zeer intensieve arrangement). Leerlingen die het intensieve of zeer intensieve arrangement volgen, 
krijgen binnen een week extra instructie en oefening boven op het basisaanbod. Dit wordt ook wel aangeduid met ‘stapelen’. Met stapelen probeert u de 
leesontwikkeling van een leerling te versnellen. Met andere woorden, door extra tijd te investeren, probeert u het voor elkaar te krijgen dat de leerling op hetzelfde 
moment de doelen haalt als de leerlingen uit het basisarrangement. Als na een periode van intensieve begeleiding - in de regel wordt hier een jaar voor aangehouden 
in het S(B)O - blijkt dat de leerling nauwelijks of niet vooruitgaat met lezen, is het raadzaam om de doelen aan te passen aan wat voor de leerling wel haalbaar is. 
De ontwikkeling wordt dan welis- waar over een langere tijd uitgespreid, of ‘vertraagd’, maar uiteindelijk zal de leerling de einddoelen van functionele geletterdheid 
wel halen. Bij sommige leerlingen, zoals leer- lingen met ernstige leesproblemen of dyslexie, is het noodzakelijk om leerstof over te slaan, te vervangen en/of 
hulpmiddelen in te zetten ter compensatie of dispensatie. Welke keuzes ook gemaakt worden, uiteindelijk is het doel dat alle leerlingen, al dan niet met hulp- 
middelen, ten minste het minimale niveau van functionele geletterdheid halen. Dit is belangrijk voor hun verdere ontplooiing in de maatschappij. Minimaal niveau 
van functionele geletterdheid betekent zelfstandig gevarieerde teksten kunnen lezen, met of zonder hulpmiddelen, op een volgend niveau: - Hardop lezen: AVI E6 
(of AVI 9). - Stillezen: minimaal 90-100 woorden per minuut.

Beginnende geletterdheid PO

Tijd voor lezen in het S(B)O
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Verhogen van de effectieve leertijd
Om de effectieve leertijd bij lezen te verhogen in het S(B)O, zal het nodig zijn om 
doel- gericht te kijken naar de opdrachten in de methode en opdrachten over te 
slaan die niet aansluiten bij de leerdoelen. 
• Maak keuzes in het gehele aanbod in groep 3 en 4. Sommige scholen 

kiezen er bijvoorbeeld voor om wereldoriëntatie uit te stellen naar de 
hogere groepen. 

• Reserveer bloktijden voor instructie en spreek als team af met de 
therapeuten dat leerlingen alleen buiten de bloktijden uit de klas worden 
gehaald voor therapie.

Gerichte instructie en begeleide oefening
De meeste leerlingen in het S(B)O hebben directe instructie en begeleide oefening 
nodig om te komen tot een goede leesvaardigheid. Door directe instructie kan 
de leerkracht in de groep differentiëren naar verschillende leesniveaus. De 
praktijk heeft uitgewezen dat maximaal drie leesniveaus in een groep 
hanteerbaar is voor de meeste (ervaren) leer- krachten. De leerkracht heeft dan 
de gelegenheid om, bij voorkeur aan een instructietafel, leerlingen (extra) 
instructie te geven. Door binnen een leesles elke 15 à 20 minuten te rouleren, 
komen alle leerlingen binnen een uur aan bod voor gerichte instructie en 
begeleide oefening. In de tijd dat de leerkracht instructie geeft aan de 
instructietafel, lezen de overige leerlingen zelfstandig, in duo’s of onder 
begeleiding van de onderwijsassistent of een tutor. Ook kunnen leerlingen in die 
tijd extra oefenen op de computer.

Zelfstandig werken
Het is zaak om leerlingen vanaf begin groep 3 te leren zelfstandig te werken. Op 
veel scholen wordt hiervoor een planbord voor zelfstandig werken gebruikt. 
Hierop kunnen leerlingen zien wat ze moeten doen, zodat ze de leerkracht niet 
hoeven te storen aan de instructietafel. Belangrijk is om de regels over zelfstandig 
werken consequent toe te passen, zodat leerlingen eraan gewend raken en zelf 
effectief aan de slag gaan. Ook de leerlingen aan de instructietafel zijn dan 
effectief aan het werk.

Tijd voor lezen op het rooster 
A. Tijd voor beginnende geletterdheid
Ter voorbereiding op het leren lezen is het belangrijk om te kijken hoeveel tijd er 
aan doel- gerichte taalactiviteiten, inclusief activiteiten rondom beginnende 
geletterdheid, is in- geroosterd in de kleutergroepen. De landelijke richtlijn 
hiervoor is 5 à 8 uur per week. Risicoleerlingen profiteren van meer intensieve 
aandacht door de leerkracht. Als aan- vulling op de tijd voor de hele groep 
moeten risicoleerlingen ten minste 1 uur per week extra instructie en begeleide 
oefening krijgen om de streefdoelen voor de hele groep te kunnen halen.

Tijd voor lezen in het S(B)O

Beginnende geletterdheid
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Tijd voor lezen op het rooster

A. Tijd voor beginnende geletterdheid

Ter voorbereiding op het leren lezen is het belangrijk om te kijken hoeveel tijd er aan doel-
gerichte taalactiviteiten, inclusief activiteiten rondom beginnende geletterdheid, is in-
geroosterd in de kleutergroepen. De landelijke richtlijn hiervoor is 5 à 8 uur per week. 
Risicoleerlingen profiteren van meer intensieve aandacht door de leerkracht. Als aan-
vulling op de tijd voor de hele groep moeten risicoleerlingen ten minste 1 uur per week
extra instructie en begeleide oefening krijgen om de streefdoelen voor de hele groep te
kunnen halen. 

Groep Geplande tijd Doelgerichte instructie en oefening
per week en per dag

1 – 2 5 à 8 uur per week Minimaal elke dag een kwaliteitsuur met doel-
1 à 1,5 uur per dag gerichte taalactiviteiten. 

Ten minste 1 uur per week Belangrijke onderdelen:
extra instructie en begeleiding • Beginnende geletterdheid
voor risicoleerlingen, verdeeld • Mondelinge taalontwikkeling
in 3 sessies van 20 minuten of • Woordenschat
4 sessies van een kwartier. • Begrijpend luisteren

Elke dag minimaal 15 minuten (interactief) 
voorlezen.

In het tweede kleuterjaar (groep 2 of vijf-
jarigen) 4 à 5 keer per week 15 minuten ge-
richte aandacht voor fonemisch bewustzijn
en letterkennis, bijvoorbeeld volgens de voor-
schotbenadering1 .

Naast de doelgerichte taalactiviteiten in alle
andere activiteiten impliciet aandacht voor
taalontwikkeling. 

Specifieke aandachtspunten

Bij leerlingen met een visusbeperking
In cluster 1 kunnen bij normaal lerende kinderen, mits hulpmiddelen effectief worden in-
gezet, de doelen worden gehaald binnen de tijd die voor het basisarrangement staat. Voor
(vrijwel) blinde kinderen is meer tijd nodig omdat ze hun tastzin moeten ontwikkelen en
braille moeten leren. 

Bij leerlingen die logopedie krijgen
Voor leerlingen die logopedische behandeling krijgen, is afstemming tussen therapie 
en de leeslessen in de klas van belang voor een groter leereffect in de mondelinge en 
schriftelijke taalverwerving.  

1 Zie Wentink, e.a. (2009). Leesonderwijs en Leesbegeleiding voor leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM). Een
katern bij de protocollen leesproblemen en dyslexie, hoofdstuk 3 of Wentink, H. & Van Oorschot, N. (2010). Met lezen aan de slag in
cluster 4. Een katern bij de protocollen leesproblemen en dyslexie, hoofdstuk 8.

1 Zie Wentink, e.a. (2009). Leesonderwijs en Leesbegeleiding voor leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM). Een katern bij de protocollen leesproblemen en dyslexie, hoofdstuk 3 of Wentink, H. & Van 

Oorschot, N. (2010). Met lezen aan de slag in cluster 4. Een katern bij de protocollen leesproblemen en dyslexie, hoofdstuk 8.
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Specifieke aandachtspunten
Bij leerlingen met een visusbeperking
In cluster 1 kunnen bij normaal lerende kinderen, mits hulpmiddelen effectief 
worden in- gezet, de doelen worden gehaald binnen de tijd die voor het 
basisarrangement staat. Voor (vrijwel) blinde kinderen is meer tijd nodig omdat 
ze hun tastzin moeten ontwikkelen en braille moeten leren.

Bij leerlingen die logopedie krijgen
Voor leerlingen die logopedische behandeling krijgen, is afstemming tussen 
therapie en de leeslessen in de klas van belang voor een groter leereffect in de 
mondelinge en schriftelijke taalverwerving.

Bij leerlingen met ASS of een gedragsstoornis
Hanteer bij het aanleren van een versje of een nieuwe letter of bij interactief 
voorlezen vaste routines. Leerlingen vinden dit prettig en het verhoogt hun 
effectieve leertijd.

Bij leerlingen met een cognitieve beperking
Bied woorden aan in een voor de leerling betekenisvolle context. Dat wil zeggen 
in het hier en nu, met herkenbare/eigen voorwerpen en door handelingen. 
Gebruik dezelfde woor- den in de verschillende taalactiviteiten. Richt u op 
expliciete instructie en inoefening van de volgende deelvaardigheden: temporele 
ordening, auditieve discriminatie, visuele discriminatie, auditieve synthese. 
Tijdens het (interactief) voorlezen is het raadzaam begrippen aan te leren die van 
belang zijn voor het leren lezen, zoals ‘verhaal’, ‘boek’, ‘links’, ‘woord’, ‘eerste’, 
‘laatste’ en ‘klank’.

B. Tijd voor aanvankelijk lezen
De meeste S(B)O-scholen gebruiken de methode Veilig Leren Lezen (2e 
maanversie) of Leeslijn om leerlingen te leren lezen. Van Veilig Leren Lezen wordt 
in het S(B)O in de praktijk over het algemeen tot en met kern 10 aangeboden in 
groep 3 en de overige kernen in de eerste helft van groep 4. Hiermee kunnen in 
principe de streefdoelen worden gehaald. Van Leeslijn, echter, wordt meestal 
t/m niveau 1 aangeboden in groep 3 (omdat de methode dat aangeeft) en 
niveau 2 in de eerste helft van groep 4. Met andere woorden, de periode van het 
aanvankelijk lezen wordt binnen Leeslijn pas eind groep 4 afgesloten in plaats 
van medio groep 4. Hiermee loopt het tempo waarin de methode wordt 
aangeboden in het S(B)O ongeveer een half schooljaar achter op het reguliere 
basisonderwijs. Scholen die met Leeslijn toch de streefdoelen willen halen, zoals 
ze onder andere staan weergegeven in de CED-leerlijnen, zullen het tempo dus 
stevig moeten opschroeven. Over het algemeen valt de meeste winst te behalen 
in de fase waarin de letters worden aangeboden (richtlijn: tot februari in plaats 
van tot de zomervakantie). Bij ZML-leerlingen gelden dezelfde doelen, maar de 
leerlingen doen er ongeveer vier keer zo lang over om ze te bereiken. Wanneer 
het intensiveren van de instructie onvoldoende resultaat heeft bij leerlingen om 
de doelen uit de ZML-leerlijn te behalen, wordt meestal overgestapt op het lezen 
van signaalwoorden of op pictolezen. De nadruk ligt dan op zo groot mogelijke 
zelfstandigheid van de leerling. Bij leerlingen die in braille leren lezen, zal de 
leesontwikkeling over het algemeen ook vertraagd verlopen. Voor de 
leesontwikkeling is het van belang om in ieder geval rond het zesde levensjaar 
met leren lezen te beginnen, en niet later te starten omdat ‘de leerling er nog niet 
aan toe is’ of omdat eerst alle aandacht uit moet gaan naar de primaire 
stoornis(sen). De lees- ontwikkeling kan namelijk de taalontwikkeling 
ondersteunen (dit is vooral van belang in cluster 2 en 3) en leesvaardigheid kan 
een positief effect hebben op het gedrag (dit is vooral van belang in cluster 4). De 
landelijke richtlijn voor het aanvankelijk lezen is elke dag ten minste 1 uur te 
besteden aan gerichte instructie en (begeleide) oefening van de elementaire 
leeshandeling. Het advies is om 8 à 10 uur per week voor technisch lezen, 
mondelinge taal en woordenschat te reserveren. Dit is als volgt verdeeld:

Tijd voor lezen in het S(B)O

Beginnende geletterdheid
Bij leerlingen met ASS of een gedragsstoornis
Hanteer bij het aanleren van een versje of een nieuwe letter of bij interactief voorlezen
vaste routines. Leerlingen vinden dit prettig en het verhoogt hun effectieve leertijd.

Bij leerlingen met een cognitieve beperking
Bied woorden aan in een voor de leerling betekenisvolle context. Dat wil zeggen in het
hier en nu, met herkenbare/eigen voorwerpen en door handelingen. Gebruik dezelfde woor-
den in de verschillende taalactiviteiten. 
Richt u op expliciete instructie en inoefening van de volgende deelvaardigheden: temporele
ordening, auditieve discriminatie, visuele discriminatie, auditieve synthese. 
Tijdens het (interactief) voorlezen is het raadzaam begrippen aan te leren die van belang
zijn voor het leren lezen, zoals ‘verhaal’, ‘boek’, ‘links’, ‘woord’, ‘eerste’, ‘laatste’ en ‘klank’.

B. Tijd voor aanvankelijk lezen

De meeste S(B)O-scholen gebruiken de methode Veilig Leren Lezen (2e maanversie) of
Leeslijn om leerlingen te leren lezen. Van Veilig Leren Lezen wordt in het S(B)O in de 
praktijk over het algemeen tot en met kern 10 aangeboden in groep 3 en de overige kernen
in de eerste helft van groep 4. Hiermee kunnen in principe de streefdoelen worden gehaald.
Van Leeslijn, echter, wordt meestal t/m niveau 1 aangeboden in groep 3 (omdat de methode
dat aangeeft) en niveau 2 in de eerste helft van groep 4. Met andere woorden, de periode
van het aanvankelijk lezen wordt binnen Leeslijn pas eind groep 4 afgesloten in plaats van
medio groep 4. Hiermee loopt het tempo waarin de methode wordt aangeboden in het
S(B)O ongeveer een half schooljaar achter op het reguliere basisonderwijs. Scholen die
met Leeslijn toch de streefdoelen willen halen, zoals ze onder andere staan weergegeven
in de CED-leerlijnen, zullen het tempo dus stevig moeten opschroeven. Over het algemeen
valt de meeste winst te behalen in de fase waarin de letters worden aangeboden (richtlijn:
tot februari in plaats van tot de zomervakantie). Bij ZML-leerlingen gelden dezelfde doelen,
maar de leerlingen doen er ongeveer vier keer zo lang over om ze te bereiken. Wanneer
het intensiveren van de instructie onvoldoende resultaat heeft bij leerlingen om de doelen
uit de ZML-leerlijn te behalen, wordt meestal overgestapt op het lezen van signaalwoorden
of op pictolezen. De nadruk ligt dan op zo groot mogelijke zelfstandigheid van de leerling.
Bij leerlingen die in braille leren lezen, zal de leesontwikkeling over het algemeen ook 
vertraagd verlopen.
Voor de leesontwikkeling is het van belang om in ieder geval rond het zesde levensjaar
met leren lezen te beginnen, en niet later te starten omdat ‘de leerling er nog niet aan toe
is’ of omdat eerst alle aandacht uit moet gaan naar de primaire stoornis(sen). De lees-
ontwikkeling kan namelijk de taalontwikkeling ondersteunen (dit is vooral van belang in
cluster 2 en 3) en leesvaardigheid kan een positief effect hebben op het gedrag (dit is vooral
van belang in cluster 4). 
De landelijke richtlijn voor het aanvankelijk lezen is elke dag ten minste 1 uur te besteden
aan gerichte instructie en (begeleide) oefening van de elementaire leeshandeling. Het 
advies is om 8 à 10 uur per week voor technisch lezen, mondelinge taal en woordenschat
te reserveren. Dit is als volgt verdeeld:

Groep Geplande tijd Doelgerichte instructie en oefening
per week en per dag

3 en 8 à 10 uur per week • Aanvankelijk lezen volgens een moderne 
eerste 1,5 à 2 uur per dag methode.
helft 4 • Voorlezen (minimaal 15 minuten per dag),  

Tenminste 1 uur per week leesvormen en gevarieerde activiteiten
extra voor leerlingen die moeite rondom boeken in samenhang met woor-
hebben met leren lezen. denschatontwikkeling. Voor ZML-leer-

lingen wordt gekozen voor (functionele)
leesactiviteiten in een betekenisvolle 
context.
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Specifieke aandachtspunten
Bij leerlingen met een korte aandachtsspan
Voor leerlingen met een korte aandachtsspan, zoals leerlingen met ASS, een 
angststoornis, OCD/ODD of ZML-leerlingen, zal het nodig zijn om bepaalde 
opdrachten uit de leesmethode in te korten of over te slaan. Dit betekent niet dat 
daarmee ook de tijd op het rooster voor lezen kan worden ingekort, maar dat de 
lessen in kleinere blokken worden aangeboden of binnen een les meer 
verschillende korte leesactiviteiten worden aangeboden. Zorg voor korte, 
duidelijke opgaven en deel grote en complexe taken op in kleine, enkelvoudige 
taken. Geef leerlingen steeds één werkblad tegelijk om aan te werken en laat ter 
afwisse- ling taken op de computer uitvoeren. Varieer ook in werkvormen die 
veel en weinig con- centratie vergen, zodat leerlingen het langer vol kunnen 
houden om gericht aan het werk te zijn. Ook leerlingen met ADHD hebben vaak 
een korte aandachtsspan. Zij hebben bij alle leer- activiteiten, dus ook bij lezen, 
last van hun rusteloze, impulsieve en ongeconcentreerde gedrag. Door hun 
ongeconcentreerdheid en overbeweeglijkheid lijken ze vaak onvoldoende 
betrokken bij taken en maken ze een vluchtige indruk. Ze missen de innerlijke 
organisatie om hun concentratie te richten en hebben moeite om onbelangrijke 
prikkels te negeren. Opvallend is dat hun concentratie beter wordt bij sterke 
prikkels. Dit betekent voor de leeslessen bijvoorbeeld dat een variatie aan korte 
leesopdrachten hun helpt om bij de les te blijven. De meeste leerlingen met 
ADHD zijn zo in staat goede lezers te worden. Leerlingen met ADHD van het type 
‘overwegend onoplettend’ (meestal ADD genoemd, maar dit is geen officiële 
DSM-IV classificatie) hebben vaker moeite met leren lezen dan leerlingen met 
ADHD van het type ‘overwegend hyperactief-impulsief’. Ze lijken ongeïnte- 
resseerd en afwezig tijdens de (lees)les, maar hebben in feiten meer hulp nodig 
bij lezen dan ze laten merken

Bij leerlingen met een trage verwerkingssnelheid
Leerlingen met ASS verwerken informatie over het algemeen trager dan andere 
leerlingen. Bij deze leerlingen is het belangrijk te zorgen voor visuele 
ondersteuning bij auditieve taken. Dit geldt ook voor leerlingen in cluster 2, maar 
dan om hun gebrekkige auditieve vaardigheden te ondersteunen. Bij leerlingen 
met ASS is het belangrijk om zo concreet mogelijke afbeeldingen te gebruiken; 
bij leerlingen met ESM of slechthorendheid kunnen ook plaatjes, pictogrammen 
of gebaren worden gebruikt. Ook helpt het om de stappen die ze binnen een 
opdracht moeten uitvoeren kort en schematisch op papier te zetten.

Bij leerlingen die veel onderwijstijd missen
Langdurig zieke kinderen (LZK, cluster 3) missen vaak veel onderwijs. Voor hen 
zullen de leesactiviteiten uit de methode beperkt moeten worden tot de essentie 
om de doelen te kunnen bereiken. De tijd die zij op school doorbrengen moet zo 

optimaal mogelijk worden ingezet. Dit betekent veel oefenen en leeskilometers 
maken. Desondanks zal de leesont- wikkeling meestal vertraagd verlopen; in de 
CED-leerlijn wordt een vertraging van een half jaar aangehouden.

Bij leerlingen met een visusbeperking
In cluster 1 is het effectief inzetten van hulpmiddelen bij slechtziende leerlingen, 
zoals vergrote teksten, loep of bril, essentieel voor een goede leesontwikkeling. 
Bij (vrijwel) blinde leerlingen is extra tijd nodig in de fase van voorbereidend 
braille (tastontwikkeling). Als leerlingen eenmaal braille kunnen lezen, zullen zij 
over het algemeen meer tijd nodig hebben voor leesactiviteiten dan ziende 
leerlingen, omdat braille lezen over het algemeen langzamer gaat dan schrift 
lezen.

Bij leerlingen die logopedie krijgen
Voor leerlingen die logopedische behandeling krijgen, is afstemming tussen 
therapie en de leeslessen in de klas van belang voor een groter leereffect in de 
mondelinge en schriftelijke taalverwerving.

Bij leerlingen die Remedial Teaching krijgen
Voor leerlingen die remedial teaching krijgen is afstemming met de leerkracht 
over het algemeen al geregeld. De remedial teacher speelt een belangrijke rol 
bij het herhalen, inslijpen en vooruit oefenen (pre- en re-teaching) van 
leesvaardigheden. Ook speelt de remedial teacher vaak een belangrijke rol in 
de extra leesbegeleiding en/of het leren omgaan met hulpmiddelen bij 
leerlingen met (een vermoeden van) dyslexie.

Bij leerlingen met een cognitieve beperking
De leerlingen werken niet aan andere doelen voor aanvankelijk technisch lezen, 
maar doen vier keer zo lang over dezelfde doelen. Het aanvankelijk leesproces 
loopt hierdoor van 6 t/m 10 jaar. Dit betekent dat de stappen kleiner zijn en de 
leerling iedere stap vaker moet oefenen. Omdat het lezen veel oefening vraagt, 
is het belangrijk voor de motivatie om (kleine) successen te creëren, deze voor de 
leerling zichtbaar te maken en samen te vieren. Combineer het leren lezen met 
spellen. Bied spelling aan bij alle aan te leren woordtypes. Het spellen 
ondersteunt het leren lezen. Bied woorden aan in een voor de leerling 
betekenisvolle context. Ook de woorden die u aanleert bij het lezen. Dat wil 
zeggen in het hier en nu, met herkenbare/eigen voorwerpen en door 
handelingen.

Tijd voor lezen in het S(B)O

Beginnende geletterdheid

Groep Geplande tijd Doelgerichte instructie en oefening
per week en per dag

• Taal (mondelinge taal, stimulering uit-
drukkingsvaardigheid)

4 à 5 keer per week 20 minuten extra instruc-
tie en begeleide oefening voor leerlingen die
moeite hebben met leren lezen, gericht op 
automatiseren en herhaald lezen (pre- en re-
teaching)1.

Specifieke aandachtspunten

Bij leerlingen met een korte aandachtsspan
Voor leerlingen met een korte aandachtsspan, zoals leerlingen met ASS, een angststoornis,
OCD/ODD of ZML-leerlingen, zal het nodig zijn om bepaalde opdrachten uit de leesmethode
in te korten of over te slaan. Dit betekent niet dat daarmee ook de tijd op het rooster voor
lezen kan worden ingekort, maar dat de lessen in kleinere blokken worden aangeboden of
binnen een les meer verschillende korte leesactiviteiten worden aangeboden. Zorg voor
korte, duidelijke opgaven en deel grote en complexe taken op in kleine, enkelvoudige
taken. Geef leerlingen steeds één werkblad tegelijk om aan te werken en laat ter afwisse-
ling taken op de computer uitvoeren. Varieer ook in werkvormen die veel en weinig con-
centratie vergen, zodat leerlingen het langer vol kunnen houden om gericht aan het werk
te zijn.
Ook leerlingen met ADHD hebben vaak een korte aandachtsspan. Zij hebben bij alle leer-
activiteiten, dus ook bij lezen, last van hun rusteloze, impulsieve en ongeconcentreerde
gedrag. Door hun ongeconcentreerdheid en overbeweeglijkheid lijken ze vaak onvoldoende
betrokken bij taken en maken ze een vluchtige indruk. Ze missen de innerlijke organisatie
om hun concentratie te richten en hebben moeite om onbelangrijke prikkels te negeren.
Opvallend is dat hun concentratie beter wordt bij sterke prikkels. Dit betekent voor de
leeslessen bijvoorbeeld dat een variatie aan korte leesopdrachten hun helpt om bij de les
te blijven. De meeste leerlingen met ADHD zijn zo in staat goede lezers te worden.
Leerlingen met ADHD van het type ‘overwegend onoplettend’ (meestal ADD genoemd,
maar dit is geen officiële DSM-IV classificatie) hebben vaker moeite met leren lezen dan
leerlingen met ADHD van het type ‘overwegend hyperactief-impulsief’. Ze lijken ongeïnte-
resseerd en afwezig tijdens de (lees)les, maar hebben in feiten meer hulp nodig bij lezen
dan ze laten merken.

Bij leerlingen met een trage verwerkingssnelheid
Leerlingen met ASS verwerken informatie over het algemeen trager dan andere leerlingen.
Bij deze leerlingen is het belangrijk te zorgen voor visuele ondersteuning bij auditieve
taken. Dit geldt ook voor leerlingen in cluster 2, maar dan om hun gebrekkige auditieve
vaardigheden te ondersteunen. Bij leerlingen met ASS is het belangrijk om zo concreet
mogelijke afbeeldingen te gebruiken; bij leerlingen met ESM of slechthorendheid kunnen
ook plaatjes, pictogrammen of gebaren worden gebruikt. Ook helpt het om de stappen die
ze binnen een opdracht moeten uitvoeren kort en schematisch op papier te zetten. 

Bij leerlingen die veel onderwijstijd missen
Langdurig zieke kinderen (LZK, cluster 3) missen vaak veel onderwijs. Voor hen zullen de
leesactiviteiten uit de methode beperkt moeten worden tot de essentie om de doelen te
kunnen bereiken. De tijd die zij op school doorbrengen moet zo optimaal mogelijk worden
ingezet. Dit betekent veel oefenen en leeskilometers maken. Desondanks zal de leesont-
wikkeling meestal vertraagd verlopen; in de CED-leerlijn wordt een vertraging van een
half jaar aangehouden.
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C. Tijd voor voortgezet technisch lezen
In een reguliere groep 4 is 2 uur per week voor voortgezet technisch lezen een absoluut minimum; voor S(B)O-scholen is het advies om vanaf de tweede helft van 
groep 4 tot het AVI-eindniveau is bereikt ten minste 2,5 uur per week (een halfuur per dag) in te roosteren voor leesinstructie en begeleide oefening. Daarnaast is het 
van belang dat leerlingen elke dag zelfstandig lezen en worden voorgelezen, beide minimaal 15 minuten per dag. Zodra leerlingen het AVI-eindniveau hebben 
bereikt, is het van belang dat er minimaal 1 uur per week is ingeroosterd voor het onderhouden van de vaardigheid in het voortgezet technisch lezen. Zwakke lezers 
dienen minimaal 1 uur extra directie instructie en begeleide oefening per week, verspreid over ten minste vier dagen, te krijgen. Uitgaande van 8 à 10 uur per week 
aandacht voor technisch lezen, mondelinge taal, woordenschat en begrijpend lezen, is de richtlijn voor groep 4 tot en met 8 als volgt:

Specifieke aandachtspunten
Alle aandachtspunten die onder aanvankelijk lezen voor specifieke doelgroepen staan vermeld, gelden ook voor de fase van voortgezet technisch lezen. Bij leerlingen 
met een cognitieve beperking geldt dat de meeste leerlingen in deze leerjaren nog bezig zijn met de doelstellingen voor het aanvankelijk lezen.

Tijd voor lezen in het S(B)O

Beginnende geletterdheid

Bij leerlingen met een visusbeperking
In cluster 1 is het effectief inzetten van hulpmiddelen bij slechtziende leerlingen, zoals 
vergrote teksten, loep of bril, essentieel voor een goede leesontwikkeling. Bij (vrijwel)
blinde leerlingen is extra tijd nodig in de fase van voorbereidend braille (tastontwikkeling).
Als leerlingen eenmaal braille kunnen lezen, zullen zij over het algemeen meer tijd nodig
hebben voor leesactiviteiten dan ziende leerlingen, omdat braille lezen over het algemeen
langzamer gaat dan schrift lezen.  

Bij leerlingen die logopedie krijgen
Voor leerlingen die logopedische behandeling krijgen, is afstemming tussen therapie en
de leeslessen in de klas van belang voor een groter leereffect in de mondelinge en 
schriftelijke taalverwerving.  
Bij leerlingen die Remedial Teaching krijgen
Voor leerlingen die remedial teaching krijgen is afstemming met de leerkracht over het
algemeen al geregeld. De remedial teacher speelt een belangrijke rol bij het herhalen, 
inslijpen en vooruit oefenen (pre- en re-teaching) van leesvaardigheden. Ook speelt de 
remedial teacher vaak een belangrijke rol in de extra leesbegeleiding en/of het leren 
omgaan met hulpmiddelen bij leerlingen met (een vermoeden van) dyslexie. 

Bij leerlingen met een cognitieve beperking
De leerlingen werken niet aan andere doelen voor aanvankelijk technisch lezen, maar doen
vier keer zo lang over dezelfde doelen. Het aanvankelijk leesproces loopt hierdoor van 6
t/m 10 jaar. Dit betekent dat de stappen kleiner zijn en de leerling iedere stap vaker moet
oefenen. Omdat het lezen veel oefening vraagt, is het belangrijk voor de motivatie om
(kleine) successen te creëren, deze voor de leerling zichtbaar te maken en samen te vieren.
Combineer het leren lezen met spellen. Bied spelling aan bij alle aan te leren woordtypes.
Het spellen ondersteunt het leren lezen.
Bied woorden aan in een voor de leerling betekenisvolle context. Ook de woorden die u
aanleert bij het lezen. Dat wil zeggen in het hier en nu, met herkenbare/eigen voorwerpen
en door handelingen. 

C. Tijd voor voortgezet technisch lezen 

In een reguliere groep 4 is 2 uur per week voor voortgezet technisch lezen een absoluut
minimum; voor S(B)O-scholen is het advies om vanaf de tweede helft van groep 4 tot het
AVI-eindniveau is bereikt ten minste 2,5 uur per week (een halfuur per dag) in te roosteren
voor leesinstructie en begeleide oefening. Daarnaast is het van belang dat leerlingen elke
dag zelfstandig lezen en worden voorgelezen, beide minimaal 15 minuten per dag. Zodra
leerlingen het AVI-eindniveau hebben bereikt, is het van belang dat er minimaal 1 uur per
week is ingeroosterd voor het onderhouden van de vaardigheid in het voortgezet technisch
lezen. Zwakke lezers dienen minimaal 1 uur extra directie instructie en begeleide oefening
per week, verspreid over ten minste vier dagen, te krijgen.

Uitgaande van 8 à 10 uur per week aandacht voor technisch lezen, mondelinge taal, 
woordenschat en begrijpend lezen, is de richtlijn voor groep 4 tot en met 8 als volgt:

Groep Geplande tijd Doelgerichte instructie en oefening
per week en per dag

4 (2de 2,5 uur per week Voortgezet technisch lezen volgens een 
helft), 0,5 uur per dag moderne methode. 
5, 6
en 7 1 uur per week Extra aandacht voor automatiseren en 

herhaald lezen.

1,5 à 2 uur per week Voorlezen, vrij lezen en gevarieerde activi-
teiten rond boeken in samenhang met lees-
begrip en woordenschatontwikkeling.
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Groep Geplande tijd Doelgerichte instructie en oefening
per week en per dag

1 uur per week 4 à 5 keer per week 20 minuten extra in-
structie en begeleide oefening voor de risico-
lezers, gericht op automatiseren en herhaald 
lezen (pre- en re-teaching)1.

Specifieke aandachtspunten

Alle aandachtspunten die onder aanvankelijk lezen voor specifieke doelgroepen staan ver-
meld, gelden ook voor de fase van voortgezet technisch lezen. 
Bij leerlingen met een cognitieve beperking
De meeste leerlingen zijn in deze leerjaren nog bezig met de doelstellingen voor het aan-
vankelijk lezen. 

Groep Geplande tijd Doelgerichte instructie en oefening
per week en per dag

8 2 à 2,5 uur per week Voortgezet technisch lezen volgens een mo- 
derne methode (onderhouden bij leerlingen
die AVI-9/AVI-E6 al hebben behaald).

30 minuten Voorlezen, vrij lezen en gevarieerde activi-
teiten rond boeken in samenhang met lees-
begrip en woordenschatontwikkeling.

1 uur per week 4 à 5 keer per week 20 minuten extra in-
structie en begeleide oefening voor de risico-
lezers, gericht op automatiseren en herhaald 
lezen (pre- en re-teaching)1.

Specifieke aandachtspunten

Bij leerlingen met een cognitieve beperking
Het voortgezet technisch lezen is voor de meeste ZML-leerlingen aan de orde als zij 10 jaar
oud zijn. Omdat het lezen vooral veel doen is, is het van belang de motivatie van leerlingen
hoog te houden. Maak voor de leerlingen vorderingen inzichtelijk door ze bijvoorbeeld te
visualiseren. Geef de leerling zelf een actieve rol in het bijhouden van vorderingen. Laat
de leerling tijdens het begrijpend lezen ervaren wat het lezen van een tekst hem/haar 
functioneel oplevert.

Bronnen

CED-leerlijnen schriftelijke taal, http://www.cedgroep.nl/sbo-en samenwerkingsverbanden/
innovatie/leerlijnen/downloads.aspx 
Kwaliteitskaart Tijd voor lezen en taal, www.taalpilots.nl.
Wentink, H., Hoogenboom, S. & Cox, A. (2009). Leesonderwijs en Leesbegeleiding voor
leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM). Een katern bij de proto-
collen leesproblemen en dyslexie. www.masterplandyslexie.nl.
Wentink, H. & Van Oorschot, N. (2010). Met lezen aan de slag in cluster 4. Een katern bij
de protocollen leesproblemen en dyslexie. www.masterplandyslexie.nl.
Fototaal (Uitgeverij Edu-desk, 2009. Ontwikkeld door CED-Groep). Geïntegreerde taal-
methode ZML voor het verwerven van vaardigheden op het gebied van mondelinge en
schriftelijke taal. www.edu-desk.nl. 
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Groep Geplande tijd Doelgerichte instructie en oefening
per week en per dag

1 uur per week 4 à 5 keer per week 20 minuten extra in-
structie en begeleide oefening voor de risico-
lezers, gericht op automatiseren en herhaald 
lezen (pre- en re-teaching)1.

Specifieke aandachtspunten

Alle aandachtspunten die onder aanvankelijk lezen voor specifieke doelgroepen staan ver-
meld, gelden ook voor de fase van voortgezet technisch lezen. 
Bij leerlingen met een cognitieve beperking
De meeste leerlingen zijn in deze leerjaren nog bezig met de doelstellingen voor het aan-
vankelijk lezen. 

Groep Geplande tijd Doelgerichte instructie en oefening
per week en per dag

8 2 à 2,5 uur per week Voortgezet technisch lezen volgens een mo- 
derne methode (onderhouden bij leerlingen
die AVI-9/AVI-E6 al hebben behaald).

30 minuten Voorlezen, vrij lezen en gevarieerde activi-
teiten rond boeken in samenhang met lees-
begrip en woordenschatontwikkeling.

1 uur per week 4 à 5 keer per week 20 minuten extra in-
structie en begeleide oefening voor de risico-
lezers, gericht op automatiseren en herhaald 
lezen (pre- en re-teaching)1.

Specifieke aandachtspunten

Bij leerlingen met een cognitieve beperking
Het voortgezet technisch lezen is voor de meeste ZML-leerlingen aan de orde als zij 10 jaar
oud zijn. Omdat het lezen vooral veel doen is, is het van belang de motivatie van leerlingen
hoog te houden. Maak voor de leerlingen vorderingen inzichtelijk door ze bijvoorbeeld te
visualiseren. Geef de leerling zelf een actieve rol in het bijhouden van vorderingen. Laat
de leerling tijdens het begrijpend lezen ervaren wat het lezen van een tekst hem/haar 
functioneel oplevert.

Bronnen

CED-leerlijnen schriftelijke taal, http://www.cedgroep.nl/sbo-en samenwerkingsverbanden/
innovatie/leerlijnen/downloads.aspx 
Kwaliteitskaart Tijd voor lezen en taal, www.taalpilots.nl.
Wentink, H., Hoogenboom, S. & Cox, A. (2009). Leesonderwijs en Leesbegeleiding voor
leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM). Een katern bij de proto-
collen leesproblemen en dyslexie. www.masterplandyslexie.nl.
Wentink, H. & Van Oorschot, N. (2010). Met lezen aan de slag in cluster 4. Een katern bij
de protocollen leesproblemen en dyslexie. www.masterplandyslexie.nl.
Fototaal (Uitgeverij Edu-desk, 2009. Ontwikkeld door CED-Groep). Geïntegreerde taal-
methode ZML voor het verwerven van vaardigheden op het gebied van mondelinge en
schriftelijke taal. www.edu-desk.nl. 
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Specifi eke aandachtspunten

Bij leerlingen met een cognitieve beperking
Het voortgezet technisch lezen is voor de meeste ZML-leerlingen aan de orde als zij 10 jaar oud zijn. Omdat het lezen vooral veel doen is, is het van belang de 
motivatie van leerlingen hoog te houden. Maak voor de leerlingen vorderingen inzichtelijk door ze bijvoorbeeld te visualiseren. Geef de leerling zelf een actieve rol 
in het bijhouden van vorderingen. Laat de leerling tijdens het begrijpend lezen ervaren wat het lezen van een tekst hem/haar functioneel oplevert.

Bronnen
CED-leerlijnen schriftelijke taal, http://www.cedgroep.nl/sbo-en samenwerkingsverbanden/innovatie/leerlijnen/downloads.aspx 
Kwaliteitskaart Tijd voor lezen en taal, www.taalpilots.nl. 
Wentink, H., Hoogenboom, S. & Cox, A. (2009). Leesonderwijs en Leesbegeleiding voor leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM). Een katern bij 
de protocollen leesproblemen en dyslexie. www.masterplandyslexie.nl. 
Wentink, H. & Van Oorschot, N. (2010). Met lezen aan de slag in cluster 4. Een katern bij de protocollen leesproblemen en dyslexie. www.masterplandyslexie.nl. 
Fototaal (Uitgeverij Edu-desk, 2009. Ontwikkeld door CED-Groep). Geïntegreerde taal- methode ZML voor het verwerven van vaardigheden op het gebied van 
mondelinge en schriftelijke taal. www.edu-desk.nl.

Tijd voor lezen in het S(B)O

Beginnende geletterdheid

Colofon
De kwaliteitskaart Tijd voor lezen in het s(b)o is samengesteld door Hanneke Wentink (M&O-groep), Marléone Goudswaard (CED-groep) en Femke 
Scheltinga (Expertisecentrum Nederlands) en is een uitgave van School aan Zet dat zorg draagt voor de uitvoering van de Kwaliteitsagenda PO Scholen 
voor morgen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de PO-Raad. Meer informatie: Gea Spaans, e-mail secretariaat@schoolaanzet.nl.
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