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Inleiding
In 2009 heeft de onderwijsadviesorganisatie CPS in Amersfoort een traject uitgevoerd onder de titel: De stagnerende lezer in het sbo. Het betrof een zogenoemd Op 
Maat-traject rond taal en lezen en opbrengstgericht werken dat werd uitgevoerd onder de verantwoor- delijkheid van PO-Raad/Projectbureau Kwaliteit. Tijdens dit 
Op Maat-traject is ook een onderzoek uitgevoerd naar de aanpak van lees- problemen in het sbo. Vier scholen voor speciaal basisonderwijs hebben hieraan mee- 
gewerkt: De Balans in Roermond, de Detmarschool in Ede, Panta Rhei in Deventer en De Tender in Enschede. Deze scholen hebben een goed zicht op de doorgaande 
lijn van het leesonderwijs op hun school. Ze hebben een effectieve aanpak ontwikkeld om (verdere) leesuitval tegen te gaan en te verminderen. De leesresultaten 
van de betrokken scholen zijn goed.

Het doel van dit onderzoek is drieledig: 
• zicht krijgen op belangrijke beslissingsmomenten bij stagnatie van de leesontwikkeling van een zwakke lezer; 
• zicht op effectieve interventies die de leesontwikkeling van een zwakke lezer optimaliseren; 
• de formulering van de beslissingen die genomen moeten worden wanneer de leesontwikkeling stagneert.

Dit verslag is het resultaat van de interviews met de betrokken scholen over hun aanpak en hun visie op de genoemde vraagstukken.

De schoolspecifieke aanpakken zijn verankerd in de concepten van het LISBO-project van CPS Onderwijsontwikkeling en advies in Amersfoort. LISBO staat voor 
Leesimpuls Speci- aal Basisonderwijs en dit project is in de afgelopen jaren door tientallen sbo-scholen succes- vol uitgevoerd. Het Op Maat-project De stagnerende 
lezer in het sbo bouwt voort op de eerdere inzichten van het LISBO-project. De participerende scholen hanteren de LISBO- aanpak voor het aanvankelijk of het 
voortgezet lezen.

Tijdens de uitvoering van dit project werd door de betrokken scholen de oude versie van de AVI-toets gehanteerd. Inmiddels is de nieuwe versie van de AVI-toets 
verschenen. Vanwege de bruikbaarheid van de informatie is daar waar de oude AVI-aanduiding wordt genoemd, ook steeds het nieuwe AVI-niveau vermeld.
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Hoofdstuk 1
1.1. Visie op (technisch) lezen binnen het sbo: achtergronden en probleem- stelling

Het leesonderwijs krijgt op veel sbo-scholen een nieuwe impuls. Uit recente projecten zoals LISBO blijkt dat het rendement van het leesonderwijs in het sbo onder 
een aantal voorwaarden groter kan zijn dan gedacht. Op veel scholen is sprake van onvoldoende resultaten. Daar zijn een aantal oorzaken voor:
• Veel sbo-scholen doen langer dan één jaar over het aanleren van alle letters. Het leren lezen komt hierdoor veel te traag op gang. In het sbo wordt meestal  
 gebruik gemaakt van een vrij trage methode- en of aanpak. Leerkrachten stellen daardoor ook hun streef- doelen voor het eerste leerjaar te laag.
• Een trage aanpak van het leren lezen en te weinig aandacht voor de automatisering leidt in het algemeen tot meer spellende lezers en ook tot minder  
 gemotiveerde lezers, omdat het leren lezen zolang duurt.
• Door een te laag leesniveau kunnen kinderen hun leesvaardigheid niet voldoende inzetten bij andere schoolse vakken waarbij teksten aan de orde zijn.
• Er zijn scholen die twee jaar over de eerste helft van de aanvankelijk leesmethode doen. 
• Soms ontbreekt een methode voor voortgezet technisch lezen.

Het is moeilijk om van langdurig spellende lezers vlotte lezers te maken. Internationaal leesonderzoek laat echter zien dat risicolezers heel goed in staat zijn om in 
een schooljaar te leren lezen. Voorwaarden hiervoor zijn dat er voldoende tijd aan het leren lezen wordt besteed en dat er kwalitatief goede instructie aan de 
leerlingen wordt gegeven, ook gedurende de verdere leesontwikkeling van het kind. Het is van groot belang om het probleem van de langdurig spellende lezer met 
een veel te laag leesniveau op te lossen. Een vlotte lezer heeft ruimte in het werkgeheugen om aandacht te kunnen schenken aan het begrijpen van de tekst. Het is 
uiteindelijk de bedoeling dat leerlingen de basisschool verlaten met een vloeiende leesvaardigheid. Dat betekent dat schoolverlaters (vooral) functionele teksten 
gemotiveerd, met interesse, en met begrip kunnen lezen. Een effectieve leesaanpak wil het aantal zwakke lezers verminderen en het aantal leerlingen dat met het 
hoogste technisch leesniveau van school gaat, vermeerderen.

1.2. Uitgangspunten

Aan een effectieve leesaanpak binnen het sbo liggen een aantal uitgangspunten ten grondslag.

1. Er wordt gewerkt aan en met een integrale aanpak. Het verbeteren van het lees- onderwijs is geen zaak van een individuele leerkracht, maar een   
 teamaangelegenheid. De integrale aanpak betreft leerlingen, leerkrachten, interne begeleiders en de school- leiding
2. Hoge verwachtingen: alle kinderen kunnen in principe (technisch) leren lezen. Leren lezen is in feitelijk intelligentieloos. Leerlingen die ernstig stagneren binnen  
 het sbo hebben meer tijd nodig om zich de vaardigheden eigen te maken. Voor de leerlingen met dyslexie is een vloeiende beheersing van het hoogste  
 technisch leesniveau aan het einde van groep 8 een streefdoel. Dit is minimaal AVI-9; minimaal M6 beheersing.
3. De nadruk moet liggen op de implementatie van leerkrachtvaardigheden. De leerkracht is de belangrijkste factor bij het behalen van de streefdoelen. De  
 leerkracht die uitlegt, demonstreert en hardop denkend voordoet, die de inoefentijd benut voor veel en herhaald oefenen, zal veel bereiken en de   
 leerlingenprestaties kunnen optimaliseren.
4. Gebruik van de toetsgegevens als basis voor de aansturing van het handelen op zowel groeps- als schoolniveau. De toetsresultaten zijn leidend voor de  
 inrichting van het
 groepsplan en de bijstelling van het aanbod. Regelmatige evaluatie van de resultaten na elk meetmoment waarborgt een nauwkeurige monitoring van de  
 kwaliteit van het lees- onderwijs. De toetsmonitor is richtinggevend voor de wijze waarop de leerkracht het leesonderwijs vorm geeft: er wordt duidelijk welke  
 leerlingen meer intensieve instructie nodig hebben en meer herhalings- en oefentijd.
5. De schoolontwikkeling wordt op basis van deze monitor ondersteund. Daarbij is het belangrijk om groepsoverstijgend te blijven reflecteren op het aanbod en  
 op  de effecten van het aanbod op de leerlingen. Daaruit volgen conclusies die leiden tot bijstellingen. De aanschaf van een methode alleen leidt niet tot  
 verbetering van de leerlingresultaten!

1.3. Doelstellingen en resultaten van leesonderwijs binnen het sbo

Leren lezen
Het doel van technisch leren lezen moet zijn dat alle leerlingen na één jaar leesonderwijs minimaal AVI-2 instructieniveau kunnen behalen. Deze doelstelling houdt 
in dat als kinderen AVI-2 instructieniveau lezen, ze AVI-1 beheersingsniveau beheersen. Voor de nieuwe AVI-normering geldt, dat de leerlingen na één jaar 
leesonderwijs minimaal AVI M3 beheersen.

Voortgezet lezen
Het doel van voortgezet lezen is een leerwinst van twee AVI beheersingsniveaus per jaar. Uiteindelijk wordt beoogd, dat de leerlingen met AVI-9 beheersingsniveau 
de school verlaten. Dit doel kan door tachtig procent van de leerlingen behaald worden. (CPS, LISBO 2009) Voor de nieuwe AVI-normering geldt, dat de leerlingen 
per jaar een AVI M-niveau en een AVI E-niveau (of één E-niveau en een M-niveau) aan voortgang bereiken. De resultaten worden vergeleken met de eerdere 
specifieke toetsresultaten van de leerling zelf. 
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Om deze doelen te bereiken en blijvend in de school te realiseren is het noodzakelijk doel- stellingen voor de school te formuleren. Het gaat hierbij om de manier 
waarop de school de inhoudelijke vernieuwing invoert en de manier waarop de veranderingscapaciteit van de school, gericht op het verbeteren van het leren van 
de leerlingen, verder wordt vergroot. 

Er zijn drie niveaus te onderscheiden waarop doelen gesteld worden. We gaan hierbij uit van de opvatting dat inhoudelijke vernieuwing gericht op het verbeteren 
van het leren van leerlingen alleen blijvend succesvol kan zijn wanneer deze planmatig wordt ingevoerd en aangestuurd. Daarnaast is het nodig dat er permanente 
professionele ontwikkeling plaatsvindt. 
1. Doelen op leerling-niveau. 
2. Doelen op groepsniveau en de voorwaarden daarvoor op schoolniveau. 
3. Doelen voor het vergroten van de veranderingscapaciteit van de school.

Ad 1. Doelen op leerlingniveau
• Verbeteren van de leesresultaten en het behalen van de gestelde (tussen-)doelen 
• Ontwikkeling tot een gemotiveerde lezer, die vloeiend en met begrip teksten kan lezen.

Ad 2. Doelen op groepsniveau en de voorwaarden daarvoor op schoolniveau
Het verbeteren van de kwaliteit van het pedagogisch handelen van de leerkracht. Dit betekent dat leerkrachten gevoelens van zelfvertrouwen en competentie van 
leerlingen bewust stimuleren.

Het verbeteren van de kwaliteit van de instructie 
• Het verbeteren van de kwaliteit van de instructie in het algemeen: de leerkracht hanteert een duidelijk effectief instructiemodel. De leerkracht weet dat hij/zij zelf  
 als model voor leren van de leerlingen fungeert, en weet dat dit belangrijk is.
• Het verbeteren van de kwaliteit van de methodiekspecifieke instructie (aanvankelijk of technisch lezen). De leerkracht maakt keuzes uit het (methodische)  
 aanbod en past (herhalende) oefenvormen toe die zorgen voor betere leerlingresultaten. Het aanbod is gepland en de planning is voor het hele cursusjaar  
 vastgelegd.
• Het verbeteren van de organisatie van de instructie. Dit wil zeggen dat de leerkracht bijvoorbeeld een planbord hanteert. Er wordt onderscheid gemaakt in de  
 (instructie) activiteiten gericht op de zwakke, de gemiddelde en de goede lezer. De meeste tijd is voor leerlingen die dat ook het meeste nodig hebben.
• Het hanteren van een goede verdeling over de onderdelen van de les (voorbereiding, instructie, oefenen, zelfstandige verwerking).

Het verbeteren van het werken met de evaluatieve cyclus 
• Doelen stellen. Een leesles heeft een duidelijk lesdoel. Dit doel wordt steeds op een begrijpelijke manier aan de leerlingen gepresenteerd. De leerlingen krijgen  
 te horen wat ze gaan leren, ze krijgen een duidelijke beeld van wat aan bod komt en ze weten ook van te voren wat ze aan het einde van de les geleerd  
 hebben. De leerkracht koppelt tijdens de les voortdurend naar deze lesdoelstelling terug.
• Reflectie op het gegeven onderwijs met de toetsresultaten. Na een meetmoment richt de leerkracht opnieuw het groepsplan in en op basis van de resultaten  
 stelt de leerkracht het eigen didactisch handelen bij. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat er leerlingen zijn die meer oefening op woordniveau nodig hebben, of  
 letters  moeten intensief worden geautomatiseerd.
• Herindeling van de groep zal nodig zijn. Er hebben verschuivingen plaatsgevonden, wat gevolgen heeft voor het didactische aanbod.
• Het (lees)onderwijs is een teamaangelegenheid. Na elk meetmoment vindt een bespreking van de groepsresultaten in het team plaats. Er worden trends  
 gesignaleerd en op teamniveau is het noodzakelijk om afspraken te maken over de manier waarop de gesignaleerd problemen zullen worden aangepakt.  
 Daarbij gaat het om zaken als: is het aanbod voldoende afgestemd geweest op de onderwijsbehoefte van de leerlingen? Is er voldoende tijd uitgetrokken?  
 Wat moet de inhoud worden van de instructie voor de komende periode?

Voor het verbeteren van het leesonderwijs op groepsniveau zijn de volgende voorwaarden op schoolniveau relevant: 
• Het inplannen van benodigde tijd voor technisch (leren) lezen, inclusief zelfstandig (stil) lezen; 
• Eventuele aanschaf van de benodigde middelen; 
• Het vastleggen van het aanbod voor technisch (leren) lezen in een jaarplanning; 
• Het invoeren van een toetskalender; 
• De organisatie van het groepsdoorbrekend werken; of: een leerkracht hanteert niet meer dan twee instructieniveaus in de klas; 
• Het afstemmen in de tijd van aanbod, de toetsafnames en de leerlingbesprekingen 
• Bewaking van het werken met de evaluatieve cyclus; 
• Zorgen voor de (her)plaatsing van de leerlingen na de toetsafname.
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Ad 3 Doelen voor het vergroten van de veranderingscapaciteit van de school
Het verbeteren van het leesonderwijs en het vasthouden van de verworvenheden vraagt naast de invoering van de onderdelen van de verandering zelf, ook om het 
vergroten van het veranderingsvermogen van de school. Dit omvat drie aspecten: 
• planmatig aansturen, bewaken/evalueren en implementeren/borgen van het proces van verandering 
• professionaliseren van schoolleiding en leerkrachten gericht op het verbeteren van de leerlingresultaten (door bijvoorbeeld klassenbezoeken en filmopnamen) 
• rekening houden met aanwezige opvattingen en kennis van betrokkenen. 

Voor elk van deze aspecten kunnen doelen worden geformuleerd:

Systematisch vernieuwen 
• Uitlijnen van de verandering in een leesverbeterplan. 
• Zorgen voor coördinatie van de ontwikkelingen door het instellen van een regiegroep. 
• Bewaken van de voortgang door de schoolleider en de interne begeleider of taalcoördinator. 
• Bewaken en aansturen van het proces. 
• Uiteindelijk borgen van de verworvenheden door de regiegroep in het schoolplan. 

Werken aan permanente professionalisering 
• Ontwikkelen van onderwijskundig leiderschap. 
• Geven van suggesties op het gebied van lezen door de schoolleider en de interne begeleider. 
• Bevorderen van een functioneel werkklimaat in het team. 
• Bevorderen van professionele samenwerking in het team. 
• Rekening houden met opvattingen van betrokkenen. 
• Bevorderen van het vertrouwen van leerkrachten resultaten bij alle leerlingen te kunnen boeken. 
• Bevorderen van de betrokkenheid van leerkrachten bij de verandering.

Duidelijke, realistische en operationeel gestelde doelen moeten zowel bij leerkrachten als bij leerlingen veel betere resultaten laten zien. De leerlingen zullen actief 
gaan deelnemen aan de leeslessen en de hoeveelheid tijd voor lezen zal toenemen. Een positief nevendoel voor de leerlingen is, dat sneller leren lezen en vloeiend 
kunnen lezen bijdraagt tot meer gemotiveerde lezers. Daarnaast kunnen de sbo-scholen het speciale karakter van hun school waarmaken, want ze laten zien dat 
ook risicolezers betere lezers kunnen worden. Dit is voor de scholen een belangrijk maatschappelijk doel.

Concrete aandachtspunten voor de leerkrachten 
Voor leerkrachten vloeien uit deze doelstellingen onderstaande concrete aandachtspunten voort. In hoofdstuk 2 en verder worden deze nader uitgewerkt. 
• De leerkracht ziet de relatie tussen de eigen inspanning en het leesresultaat van de leerlingen. 
• De leerkracht hanteert een duidelijke planning voor leeslessen en geeft hieraan ook prioriteit. 
• De leerkracht gebruikt het directie instructiemodel. 
• De leesles wordt effectiever door een gefundeerde keuze van leesoefenstof. 
• Er is sprake van (team)overleg over de vorderingen en stagnaties op groepsniveau (en in tweede instantie op leerlingniveau). 
• De ouders worden betrokken bij het leesonderwijs. 
• Onderdelen van de methode die niets met lezen te maken hebben worden overgeslagen. 
• De leerkracht kan trots zijn op behaalde resultaten en communiceert dat binnen en buiten de school. 
• De leerkracht relateert het aanbod aan de behaalde resultaten en monitort de toetsgegevens.
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Hoofdstuk 2

2.1. Aandachtspunten aanvankelijk leesonderwijs binnen het sbo

De meeste kinderen in het speciaal basisonderwijs zijn potentiële risicolezers. Deze leer- lingen hebben meer tijd nodig om het gestelde doel te bereiken. Het is van 
belang dat er voldoende tijd aan lezen wordt besteed en dat de benodigde tijd goed ingepland wordt. Een strakke planning moet er ook voor zorgen dat de 
geplande leerstof uit de leesmethode ook uitgevoerd wordt. Dit is van cruciaal belang voor de leesontwikkeling van kinderen.

Er moet minimaal 400 minuten per week aan leren lezen worden besteed. Daarnaast is het nodig om vanaf het begin van het proces van leren lezen één uur extra 
per week te besteden aan kinderen die onvoldoende resultaten hebben geboekt. (Protocol Lees- problemen en Dyslexie voor het SBO of de Toetsen Beginnende 
Geletterdheid, Aarnoutse). Dit uur extra instructie komt dus naast de groepsinstructie en de verlengde instructie (zie 2.4).

Onderzoek laat zien, dat er een positief verband bestaat tussen de tijd die aan instructie wordt besteed en het leren van de leerlingen (zie Marzano 2003). Risicolezers 
hebben geen andere methodiek, maar wel meer instructie- en oefentijd nodig om een goede lezer te worden. Krijgen kinderen die extra tijd niet, dan zullen ze altijd 
in leesontwikkeling achterblijven.

In het sbo zijn de Leeslijn/Leesweg en Veilig Leren Lezen, Maan 2 versie, de meest gebruikte methodes voor het aanvankelijk lezen. In de bijlage zijn van deze 
methodes leerstofplanningen opgenomen. Hiermee zijn deze doelstellingen te halen:
• 70 tot 75 procent van de leerlingen beheerst op het einde van het schooljaar minimaal AVI-2 instructieniveau voor het eerste leerjaar, groep 3 (AVI M3). 
• 70 tot 75 procent van de leerlingen beschikt over AVI-3 beheersing aan het einde van het tweede leerjaar, groep 4 ( AVI m4 instructie).

De suggesties gelden voor alle methoden voor aanvankelijk lezen binnen het sbo. Het doel van de suggesties is het versterken van de effectiviteit van het leesonderwijs 
voor zowel risicolezers als de andere kinderen.

Onderzoek laat zien, dat het leren lezen van risicokinderen expliciet, doelgericht, goed gepland, maar ook aantrekkelijk voor de leerlingen moet zijn. Het is belangrijk 
dat de kinderen zich bij elke les betrokken voelen.
• Expliciet betekent dat het voor de leerling duidelijk moet zijn wat aan de orde komt. De leerling moet weten – ook bij verlengde instructie – waar het om gaat
• Doelgericht houdt in, dat zowel de leerkracht als de leerling moeten weten wat er met de les nagestreefd en bereikt moet worden
• Aantrekkelijk wil zeggen, dat de leerkracht alle leerlingen bij de leesinstructie kan betrekken. Als leerlingen zich betrokken voelen bij de les, is hun taakgerichte 
 leertijd hoog. Daardoor zullen ze veel van de les opsteken.

Bij het vormgeven van de les zijn nog meer zaken relevant: responsiviteit van de leer- kracht, duidelijkheid, relevantie, integrale aanpak van letters en oefenen van 
directe woordherkenning.
• Responsiviteit van de leerkracht. Bij het vormgeven van elke leesles moet rekening worden gehouden met de observaties die de leerkracht tijdens de vorige les 
 heeft gedaan. De observaties van leerlingen in het algemeen en risicolezers in het bijzonder spelen een rol bij het voorbereiden van de nieuwe les.
• Duidelijkheid. Het taalgebruik van de leerkracht en de voorbeelden die hij of zij geeft, moeten de leerlingen helpen duidelijk te maken wat er onderwezen wordt.
 Daarom moet de leerkracht aan de leerlingen voortdurend vragen of ze begrijpen wat er aan de orde is en nagaan of ze wel kunnen toepassen wat ze  
 geleerd hebben. Hoe beter de leerkracht zijn of haar bedoelingen duidelijk kan maken, des te beter zullen de leerlingen begrijpen wat er bedoeld en verwacht  
 wordt en des te effectiever de les.
• Relevantie. De oefenfase van de leesles moet gaan over wat er als lesdoel is geformu- leerd. Dat lijkt erg logisch, maar gebeurt niet altijd. Daarnaast moet de
 leerkracht de leerling uitleggen wat hij of zij buiten de les met de geleerde vaardigheid kan doen. Het moet voor de leerlingen duidelijk zijn dat wat ze leren zowel 
 binnen als buiten de school toegepast kan worden.
• Integrale aanpak van letters. Door de aanwezigheid van veel potentiële risicolezers is het van belang tijdens het leren lezen - vooral in de beginfase - steeds 
 op een integrale wijze te beklemtonen:
 - het horen van de letter,
 - het zien van de letter,
 - het zelf zeggen van de letter,
 - het ’doen’ van de letter,
 - het schrijven van de letter. Dit ondersteunt het lezen.
Onderzoek laat zien, dat dergelijke expliciete aandacht juist in de beginfase van het leren lezen voor risicolezers effectief is.
• Het oefenen van de directe woordherkenning. Met de geleerde letters moeten direct ook nieuwe woorden gemaakt worden waarmee de directe 
 woordherkenning geoefend kan worden. Dit moet spellend lezen voorkomen. Het leren lezen van woorden wordt de leerlingen spellend geleerd, maar de
 leerkracht moet voorkomen dat de kinderen ook in het spellende niveau blijven steken.
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De volgende aanpak is cruciaal voor het leren lezen van risicolezers: 
• letters leren en deze automatisch leren gebruiken, 
• met de geleerde letters de directe woordherkenning oefenen, 
• zodra er tekstjes in de (werk)boekjes verschijnen wordt het lezen van tekstjes ook geoefend, 
• het mkm niveau wordt onderhouden, ook als dit niet meer in de methodes wordt aangeboden. 
Voor een effectieve aanpak is het daarnaast belangrijk om de leerlingen regelmatig hardop te laten lezen.

2.2. Het belang van georganiseerde effectieve instructie en differentiatie

Sbo-leerlingen hebben een leerkracht nodig die uitlegt, voordoet, hardop denkt, veel voor- beelden geeft, helpt bij het toepassen en daarbij veel toegespitste 
feedback op hun lezen geeft. Daarbij moet er veel aandacht zijn voor automatisering. Daarnaast is het belangrijk dat de leerkracht de leerlingen ondersteunt en 
coacht bij het toepassen van hun lees- vaardigheid. Een belangrijk onderzoeksgegeven is dat systematische instructie met het directe instructiemodel belangrijker is 
naarmate de leesproblemen van de kinderen groter zijn. (Lyon, 2004).

Het directe instructie-model

1. Start les
- dagelijkse terugblik 
- lesdoel aangeven, verwachtingen uitspreken 
-  actualiseren van voorkennis 
- aandacht voor woordenschatontwikkeling

2. Presentatie / interactieve groepsinstructie
- onderwijs in kleine stappen 
- geef concrete voorbeelden
- denk hardop
- demonstreer 
- doe voor 
- leg uit

3. (in)oefening
- laat de leerlingen onder begeleiding oefenen. De instructie is begrepen, maar de leerlingen kunnen het nog niet toepassen
- geef korte en duidelijke opdrachten 
- geef veel leesopdrachten met een herhalend karakter 
- maak de leesles effectief. De leerkracht doet hardop voor, de leerlingen doen daarna op allerlei manieren hardop mee. Individuele leesbeurten komen weinig voor! 
Geef veel aandacht aan automatisering van het geleerde, bijvoorbeeld door hardop lezen. Juist voor risicolezers is hardop lezen een effectieve interventie. De 
automatisering van de letter-klankkoppeling en de directe woordherkenning moet tijdens het leren lezen voor de leerkracht een voortdurend aandachtspunt zijn.

4. Zelfstandig of in duo’s toepassen van strategieën en/of samenwerkend leren door de gemiddelde en goede lezers; verlengde instructie (minimaal 10 minuten) 
voor zwakke lezers. Kinderen verschillen van elkaar met betrekking tot de leesontwikkeling vooral in tijd die ze nodig hebben om een goede lezer te worden. Bij het 
uitbreiden van de tijd voor kinderen die meer moeite met lezen hebben, zijn herhaling en begeleid oefenen effectieve interventies. Daarbij wordt nogmaals, extra 
intensief, geoefend met het methodisch materiaal. Er is geen sprake van het gebruik van remediërende pakketten. Intussen kunnen de kinderen waarbij de 
leesontwikkeling goed verloopt zelfstandig oefenen en zelf- standig lezen (stillezen).

5. Feedback op het zelfstandig werken en terugblik op de les
Kinderen die individueel, in tweetallen of in groepjes zelfstandig gewerkt hebben verdienen aandacht voor hun geleverde prestaties. In de terugblik wordt 
steekproefsgewijs stilgestaan bij de opbrengsten van de les.

6. Periodieke terugblik
Af en toe wordt stilgestaan bij de groeiende leesvaardigheden: het aantal letters neemt toe, we kunnen woorden vlotter lezen, we lezen steeds moeilijker woorden, 
het lezen van tekst gaat vloeiender.

7. Vooruitblik op de komende les
De leerkracht bespreekt kort wat de volgende dag aan de orde zal komen.

Technisch (leren) lezen in het speciaal basisonderwijs

Aanvankelijk technisch lezen
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Convergente differentiatie

Het doel van convergente differentiatie is tweeledig. 
1. Alle leerlingen in de groep minstens een minimumdoel te laten bereiken. 
2. Het dichten van de kloof tussen goede en zwakke lezers.

Convergente differentiatie wordt dikwijls geplaatst tegenover divergente differentiatie. Voorbeelden van divergente differentiatie zijn sterk geïndividualiseerd 
onderwijs en vaste homogene niveaugroepen. Ook tempodifferentiatie kan als een vorm van divergente diffe- rentiatie worden gezien. In de praktijk betekent 
divergente differentiatie dat goede leerlin- gen sneller door de methode heengaan dan zwakke leerlingen, waardoor de verschillen tussen leerlingen groter worden 
(Bosker, 2005).

Convergente differentiatie staat ook tegenover star klassikaal onderwijs waar geen differentiatie plaatsvindt. Bij convergente differentiatie streeft een school ernaar 
alle leerlingen te laten profiteren van de groepsinstructie. Tijdens de verwerking wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen. Goede lezers krijgen 
dan verrijkingsstof en zwakke lezers krijgen extra instructie die rekening houdt met hun leesbehoef ten.

Het leerlingvolgsysteem en protocolmatig werken zijn belangrijke hulpmiddelen om na te gaan of leerlingen zich in de richting van de gestelde doelen ontwikkelen. 
Een praktische consequentie van convergente differentiatie is dat risicoleerlingen meer instructie- en leertijd moeten krijgen om deze doelen te kunnen bereiken. 
Hiervoor is uitbreiding van de instructie- en leertijd nodig, bijvoorbeeld in de vorm van extra instructie, minimaal een uur per week.

Hieronder is het basismodel voor directe instructie en convergente differentiatie schematisch weergegeven. Er zijn vele variaties op het model mogelijk. Het gaat 
erom dat de leerlingen die dit het meeste nodig hebben, ook de meest intensieve instructie kunnen krijgen.

Figuur 1: basismodel instructie en convergente differentiatie
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In dit tweede model gaat een aantal leerlingen direct zelfstandig aan het werk, 
zij doen niet mee met de instructie. Het grootste deel van de groep volgt de 
instructie en gaat dan aan de slag met de zelfstandige verwerking. De leerkracht 
geeft verlengde instructie aan een kleine groep.

2.3. Het aanbod voor leren lezen; het eerste en het 
tweede leerjaar inrichten en plannen

Om de gestelde doelen te kunnen halen is het van belang dat: 
• Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar tot aan de zomervakantie de 
 leerstof wordt ingepland. 
• Lezen prioriteit heeft. Als er lessen moeten vervallen worden ze altijd 
 ingehaald. 
• Er niet wordt vertraagd omwille van zwakke lezers. Zij hebben behoefte aan 
 meer tijd in de vorm van intensieve instructie. 
• Voor instructie minimaal 400 minuten per week is ingepland (exclusief het 
 uur dat zwakke lezers voor verlengde instructie minimaal nodig hebben).
• Er vanaf het begin één uur extra per week wordt ingepland voor de kinderen 
 die moeite hebben met het leren lezen. In dat verband spreken we voor het 
 sbo van intensieve verlengde instructie.

Eerste leerjaar
In alle methoden voor leren lezen worden in het eerste leerjaar twee fasen te 
onderscheiden.
• De eerste fase loopt meestal tot eind februari. Leerlingen kennen tegen die 
 tijd de letters geautomatiseerd; de geautomatiseerde letters worden 
 toegepast in het lezen van nieuwe woorden waarvan het niveau niet 
 moeilijker is dan mkm. Tussendoelen voor het eind van de eerste periode 
 zijn: een volledige, geautomatiseerde letterkennis en vlot lezen van mkm-
 woorden. In het sbo wordt deze fase aan het einde van het eerste leerjaar 
 afgerond.
• De tweede fase loopt van begin maart tot de zomervakantie. Leerlingen 
 moeten op woordniveau vlot en op tekstniveau vlot en vloeiend lezen, met als 
 doel: AVI-1 beheerst en AVI-2 instructieniveau. In het sbo wordt deze fase in 
 januari/februari van het tweede leerjaar afgerond.

Tweede leerjaar
In het tweede leerjaar wordt het ontwikkelingsproces van het lezen voortgezet 
en afgerond en wordt de overstap naar voortgezet (technisch) lezen gemaakt. In 
februari/maart van het tweede leerjaar vindt die overstap plaats, afhankelijk van 
regio en de vakantiespreiding binnen het schooljaar. Aan het einde van dit 
cursusjaar beheersen de leerlingen minimaal het AVI-3 niveau (AVI M4 
instructieniveau). Dit moment is dus een belangrijk keuzemoment. Niet alle 
leerlingen zullen de overstap naar het voortgezet lezen kunnen maken, ondanks 
de hoge kwaliteit en effectiviteit van het aangeboden leesonderwijs.

Technisch (leren) lezen in het speciaal basisonderwijs
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De inrichting van dit keuzemoment.

Figuur 3: Overstap tweede leerjaar van aanvankelijk lezen naar voortgezet technisch lezen

10



Als aan het einde van deze interventieperiode blijkt dat de vooruitgang te klein is moet er een beslissing genomen worden welk aanbod en welke instructie dan 
geïndiceerd is. Voor de nadere uitwerking van dit beslismoment en de consequenties daarvan: zie paragraaf 2.4.

In de bijlagen is de planning van de methodische leerstof opgenomen voor het eerste en het tweede leerjaar, van zowel Veilig Leren Lezen, 2e Maanversie, als voor 
de Leesweg, vernieuwde versie.

2.4. Stagnerende lezers

Een belangrijke preventieve wijze van werken is uiteraard de groepsinstructie zo optimaal mogelijk in te richten. Voor de leerling met een gemiddelde risicofactor is 
een optimale groepsinstructie voldoende. Daarnaast zullen er leerlingen zijn die niet genoeg van de groepsinstructie profiteren en die extra begeleide inoefening 
nodig hebben. Deze subgroep vormt een kleine tijdelijke homogene groep die extra aandacht krijgt. Deze vorm van instructie wordt ook wel intensieve of verlengde 
instructie genoemd, omdat in een kleine groep van twee tot vijf kinderen intensieve interactie tussen de leerkracht en de kinderen kan plaatsvinden. Met name 
risicoleerlingen en zwakke leerlingen hebben naast de groepsinstructie behoefte aan verlengde instructie. Dergelijke aanvullende, extra ondersteuning is effectief 
als deze naadloos afgestemd is op de groepsinstructie en elementen daarvan intensief herhaalt: de letters, de letters in het woord, het woord in de zin, de zin in een 
(korte) tekst.

Samengevat gaat het erom dat kinderen die problemen met het leren lezen hebben, primair behoefte hebben aan vroegtijdige interventies vanuit het oogpunt van 
preventie van proble- men. Verder gaat het om de volgende aspecten waarmee deze groep dus ook in eerste in- stantie het meest gebaat is:
• Meer expliciete instructie bij het leren lezen in het algemeen en bij de problemen waar- mee ze zitten in het bijzonder (systematisch gebruikmaken van het  
 alfabetisch principe). Vooral oefenvormen die de stof herhalen, zijn effectief. De ‘minimalistische schaaf’ gaat over de leesstof: er worden kleine stappen gezet,  
 die zeer intensief geoefend worden.
• Meer instructietijd. Risicolezers verschillen van gewone lezers in de zin dat ze veel meer tijd nodig hebben om een goede lezer te worden.
• De verlengde instructie vindt plaats in kleine groepjes. Bijvoorbeeld tijdens het zelf- standig toegepast lezen van de andere leerlingen.
• De verlengde instructie verloopt sterk gestructureerd en volgens een vast stramien, net als de groepsinstructie. Het doel wordt aangegeven, verwachtingen  
 uitgesproken, de leerkracht is model, er wordt veel geoefend in een hoog tempo wat de aandacht vast- houdt en de leerlingen volop de gelegenheid biedt het  
 betreffende leesaspect onder de knie te krijgen. De aanpak: voor – koor – zelf/herhaald blijft de belangrijkste didactische aanpak (zie 3.2).
• Er is sprake van begeleide toepassing. Dit wil zeggen dat de leerlingen bij het toepassen ook ondersteund worden.
• De leerkracht reflecteert met de leerlingen ook op de inhoud van de tekst. De leerkracht ondersteunt het denken over de tekst en geeft expliciete   
 woordenschatinstructie. Het begrijpend lezen met een methode voor begrijpend lezen wordt (nog) niet toegepast.
• Waar mogelijk worden lezen en schrijven gecombineerd. Schrijven ondersteunt het (leren) lezen. (Fountas, Pinell, When readers struggle, Heinemann 2008).

Wanneer de verlengde instructie niet genoeg resultaat oplevert, is een extra instructie van minimaal een uur per wek geïndiceerd.

Aandachtspunten voor de leerkracht
Als er regelmatig intensief herhaald wordt, blijft het dan wel ’leuk‘ voor de leerlingen? Een aantal concrete aandachtspunten op leerkrachtniveau:
• De leerkracht blijft altijd positief. Niet: ’We gaan terug, we doen het nog een keer omdat dat goed voor je is’, maar ‘We gaan samen...’ en vervolgens de  
 verwachting uitspreken: ‘Dan kun jij ....’.
• De leerkracht omschrijft het concrete doel en zorgt ervoor dat dit zo is geformuleerd dat het ook bereikt wordt.
• De leerkracht gaat voorzichtig om met tijdsfeedback. Niet altijd is dat mogelijk omdat het leerlingen teveel onder druk kan zetten. Dan kan bijvoorbeeld Het  
 Leesstokje in- gezet worden als ’aanjager‘, als een Derde Oog. Het stokje op de eerste letter zetten , die letter zeg je het eerste en de rest plak je erachter aan.  
 Het stokje kan zeker ook gebruikt worden bij meerlettergrepige woorden om de structuur aan te reiken. Later om alleen aan te wijzen waar de leerlingen zijn in  
 de tekst. Langzaam gaat het stokje steeds minder betekenen. (Bron: sbo De Balans, Roermond).
• Directe controle van alles wat er gezegd/gelezen wordt. Onmiddellijke, directe inhoudelijke feedback op de leesprestatie. Een compliment kan zeer terecht zijn.  
 Inhoudelijke opmerkingen gerelateerd aan het lesdoel bieden leerlingen concrete informatie over hun leesprestatie. Zoals: ‘De woorden van vandaag heb jij  
 zonder spellen gelezen’, of: ‘Je las de woorden heel snel, sneller dan gisteren, dat heb je goed gedaan’.
• Het is van belang dat de leerkracht uitdraagt dat goed leren lezen prioriteit heeft. De leerkracht straalt veel positiviteit uit, er is veel bemoediging, veel  
 pedagogische ondersteuning. Het feit dat door de (herhaalde) didactiek het erg veilig wordt en er weinig fouten kunnen worden gemaakt, motiveert   
 leerlingen. Pedagogisch positivisme wordt heel bewust ingezet.

Uit toetsing kan blijken dat sommige leerlingen de gestelde doelen niet halen, ondanks de toepassing van de hierboven genoemde voorwaarden ten aanzien van 
het aanbod, de tijd, instructiekwaliteit van de leerkracht en de organisatie van de instructie.

Een belangrijk beslismoment is de vaststelling dat leerlingen in het sbo zich niet langer dan twee jaar in het aanvankelijk leesproces bevinden. Meestal hebben 
leerlingen op de basisschool ook al een jaar aanvankelijk leesonderwijs gekregen. Leerlingen zijn dan in totaal drie jaar bezig geweest om zich het decoderen eigen 
te maken. Als leerlingen bij de overstap van het aanvankelijk lezen naar het voortgezet lezen in januari/februari van het tweede leerjaar het gewenste AVI-2 niveau 
niet beheersen, kan met intensieve begeleiding geprobeerd worden alsnog deze mijlpaal te halen. Maar wordt de doelstelling niet behaald, dan is er geen derde 
jaar aanvankelijk lezen. Deze beslissing voorkomt dat oudere leer- lingen van 9 of 10 jaar teksten lezen op een simpel mkm-niveau. Dit is zeer demotiverend. Het is 
van groot belang dat dit uitgangspunt op teamniveau wordt vastgelegd en wordt opgenomen in het beleid van de school.

Technisch (leren) lezen in het speciaal basisonderwijs

Aanvankelijk technisch lezen
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Het bereiken van de overstap naar het voortgezet technisch lezen met zoveel mogelijk leerlingen is van cruciaal belang en heeft een hoge prioriteit. Leerlingen die 
in deze fase stagneren zijn de leerlingen die in hun hele verdere schoolloopbaan problemen zullen houden in hun leesontwikkeling. Zij zullen de grootste moeite 
hebben om het gewenste AVI-niveau aan het einde van de basisschool te halen.

Voor de groep leerlingen die het overstapmoment in januari/februari van het tweede leer- jaar naar het voortgezet lezen nog niet kunnen maken, geldt:
• Het gaat in deze fase om een verbetering van het woord- en tekstniveau. Het voorkomen van het ontleren van letters is belangrijk in de eerste fasen van het leren 
 lezen. Maar nu heeft het weinig zin meer om in te zetten op de automatisering van letters. Van het leren lezen van losse letters leert het kind op zich geen lezen, 
 het gaat om de synthese van de letters tot een nieuw (betekenisvol) woord.
• Er worden dus geen losse letters meer geoefend die nog niet beheerst worden. De lastige letters worden geoefend in het lezen van woorden waarin ze 
 voorkomen. Die woorden lezen de leerlingen makkelijker, naarmate de betekenis ervan bij hen beter bekend is. Lezen van tekst bepaalt de klank-tekenkoppeling
 op woordniveau, waarbij de aandacht moet liggen op herhaald lezen, ondersteunend lezen en vooral ook: veel toe- gepast, begeleid, lezen.

Een aanpak die in deze interventieperiode goed kan werken om het gewenste niveau alsnog te bereiken is de Connect-aanpak.
De uitgangspunten van Connect: 
• uitbreiding instructie- en oefentijd, 
• betekenisvolle tekst, 
• hoogste instructieniveau, 
• herhaald lezen, 
• directe verbinding lezen en schrijven, 
• procesgerichte feedback, 
•  instructiestrategieën.
Voor een uitgebreide beschrijving van Connect verwijzen we naar het Protocol Lees- problemen en Dyslexie voor het Speciaal Basisonderwijs.

Er zullen altijd leerlingen zijn die tegen de zomervakantie van het tweede leerjaar de doe- len zoals ze zijn gesteld, niet halen. Deze leerlingen komen niet verder dan 
een AVI-1 in- structieniveau. Ook voor hen geldt dat het aanvankelijk lezen afgesloten moet worden. Zij hebben een aparte aanpak nodig in hun derde leerjaar.

Mogelijkheden:
• In het derde leerjaar kan connect nog verder worden voortgezet.
• De compenserende software kan een ondersteunende rol gaan spelen.
• De inzet van de RALFI-aanpak.
• De software wordt ondersteunend gebruikt bij de RALFI-aanpak.
Zie voor een beschrijving van de RALFI-aanpak paragraaf 3.3.

Mogelijke interventies op de grens van de overgang van het tweede leerjaar naar het derde leerjaar Het dyslexieprogramma Kurzweil geeft voor sommige leerlingen 
een te hoog tempo aan. Het softwareprogramma Lees mee kan ingesteld worden op een lagere leessnelheid. Vanuit de RALFI-aanpak kan ingestoken worden op 
een bepaald instructieniveau. De RALFI-methodiek volgend, kan het doel zijn om op een iets hoger tempo (het startniveau van Kurzweil) op het gewenste 
instructieniveau te kunnen lezen. Het aanbod moet goed geëvalueerd worden op de effecten op de leerlingresultaten. Dat geldt ook voor deze aanpak. Die evaluatie 
zou er als volgt uit kunnen zien:
• De nulmeting vindt plaats aan het einde van de eerste week: wat is het leestempo van de leerling op dit instructieniveau? 
• Er wordt gemeten aan het einde van de vastgestelde interventieperiode, bijvoorbeeld na zes weken. Hoeveel tijd heeft de leerling nodig om de AVI-4 tekst te lezen 
 aan het einde van die week? Kan de leerling het tempo van Kurzweil dan wel aan op het gewenste instructieniveau?

Ook het volgen van de interventie in het effect ervan is belangrijk. Wat stagnerende lezers wordt aangeboden, moet afgestemd zijn op de onderwijsbehoefte van de 
leerling en moet zorgvuldig worden gemonitord. Plezier, motivatie en andere kindkenmerken zijn minstens zo belangrijk om mee te wegen in het vervolgaanbod. 
(Bron: sbo De Balans, Roermond)
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Hoofdstuk 3
3.1. Aandachtspunten voortgezet leesonderwijs binnen het sbo

Ongeveer in de periode januari/februari van het tweede leerjaar wordt met de meeste leerlingen de overstap gemaakt naar het voortgezet lezen. Andere leerlingen 
doen dat aan het einde van het tweede jaar aanvankelijk leesonderwijs. Er wordt niet meer dan twee jaar uitgetrokken voor het proces van het aanvankelijk lezen. 
In de middenbouw wordt het (leren) lezen verder voortgezet met het accent op het vlot en vloeiend lezen: de leerlingen moeten nauwkeurig, automatisch, gemakkelijk 
en met een goede intonatie zonder woordherkenningsproblemen een tekst kunnen lezen. De aandacht kan gericht worden op het begrijpen van de inhoud van de 
tekst. Onderwijs in vlot lezen werkt als onder meer de volgende zaken aandacht krijgen (Shanahan, 2005):
• Hardop lezen. Veel onderzoek laat zien, dat leerlingen hardop laten lezen werkt: met voor–koor–zelf (zie 3.2). 
• Ondersteuning. Leerlingen profiteren van de feedback die ze op hun lezen krijgen. Met name toegespitste feedback is belangrijk.
• Herhaling. Herhaling dient een onderdeel te zijn van het oefenen van vlot lezen (van zwakke lezers). Een tekst moet drie of meer keren herlezen worden. Dit kan
 onderdeel zijn van het stilleesbeleid.

Met het verbeteren van vlot lezen door kwalitatief hoogstaande instructie, de uitbreiding van leestijd en expliciete woordenschatinstructie, zullen de resultaten op het 
gebied van begrijpend lezen ook omhoog gaan.

De aspecten van vlot- en vloeiend lezen: 
• het leren lezen van meerlettergrepige woorden in teksten, waarbij er ook aandacht is voor de deelstructuren van woorden, 
• het verhogen van de leessnelheid, 
• het nauwkeurig lezen,. 
• met een goede intonatie lezen, 
• leesplezier en leesbeleving.

De doelen van het leesonderwijs zullen behaald worden, wanneer goede lezers de kans krijgen om veel en gevarieerd te lezen en wanneer zij de gelegenheid 
hebben om teksten ook functioneel te verwerken. Dit gebeurt door er met elkaar over te praten of te schrijven naar aanleiding van de tekst. Voor zwakke lezers geldt 
dit uiteraard net zo. Het verschil is dat zij naast het groepsaanbod extra intensieve herhalende instructie nodig hebben.

Het is een misverstand te denken dat leerlingen die na het tweede leerjaar het gewenste niveau nog niet hebben behaald, dit alsnog gaat lukken met een andere 
methode of aanpak. Net zo’n misverstand is de veronderstelling dat het lezen na het aanvankelijk lezen ’vanzelf’ gaat. Deze misverstanden zijn dodelijk voor de 
leesmotivatie en leiden tot grote frustraties met begrijpend lezen.

Net als bij het aanvankelijk lezen in hoofdstuk 2, blijkt het grootste struikelblok bij het voortgezet lezen het omgaan met verschillen tussen de leerlingen te zijn. 
Daardoor ontwikkelen de leesprestaties zich onvoldoende. Kinderen verschillen vooral in tijd van elkaar om een goede lezer te worden. Daarnaast is het overgrote 
deel van de problematiek toe te schrijven aan de matige kwaliteit van de leesinstructie.
Een slechte of matige kwaliteit van leesinstructie kenmerkt zich onder meer door:
• onvoldoende doelgerichtheid van het leesonderwijs, 
• het werken met slechte methoden, 
• werken met orthotheekprogramma’s die niet aansluiten op wat de leerlingen tijdens de groepsinstructies aangeboden krijgen,
• onvoldoende tijd voor lezen, 
• ineffectieve leesinstructie.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vlot kunnen lezen en woordenschat veel invloed op het begrijpend lezen hebben. Beide dimensies hebben een hoge 
correlatie (rond .80) met begrijpend lezen (Jenkins e.a., 2000; Stahl, 2003, Kameenui, 2004). Onderwijsverbetering zonder duidelijke toetsbare doelen voor risicolezers 
werkt niet. Duidelijke doelen zijn vooral in het speciaal basisonderwijs nodig. In sommige (inter- nationale) publicaties wordt gesteld dat het speciaal onderwijs geen 
prioriteit geeft aan het creëren van betere leesresultaten voor de leerlingen. Het is belangrijk om als doel vast te stellen dat 80 procent van de leerlingen minimaal 
twee AVI-niveaus beheerst per jaar voor- uit gaat en dat van de schoolverlaters 80 procent het hoogste technisch leesniveau heeft gehaald. In de nieuwe AVI-
normering geldt dat 75 procent van de leerlingen een AVI-M en een AVI-E-niveau per jaar vooruitgaat en dat aan het eind van de basisschool minimaal tachtig 
procent AVI M6 beheerst. Leerkrachten en leerlingen moeten zich bewust zijn van deze doelen. De leerstofplanning moet hierop gebaseerd zijn. Dit betekent ook dat 
het leesonderwijs doelstellend georiënteerd is in tegenstelling tot kindvolgend. Dus wanneer een leerling dreigt een (tussen)doel niet te halen, wordt er niet 
getemporiseerd (het kind mag er langer over doen om een doel te behalen), maar geïntensiveerd (de hulp aan het kind wordt uitgebreid, er wordt intensiever 
geoefend). Zo wordt geprobeerd het doel toch binnen de gestelde termijn te halen.
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De kwaliteit van een curriculum waarmee de doelen behaald kunnen worden en waarbij leerkrachten worden ondersteund in hun dagelijks handelen is heel 
belangrijk. Een af- gestemd aanbod is van belang, omdat:
• er in het sbo sprake is van substantieel meer zwakke lezers, 
• veel leerlingen in hun eerdere schoolcarrière voordat ze op het sbo kwamen al faal- ervaringen hebben opgedaan met een slechte methodiek of didactiek,
• leerkrachten ondersteuning nodig hebben bij het toepassen van een uitstekende groeps- instructie en effectieve verlengde instructie,
• leerkrachten ondersteuning nodig hebben bij het inplannen van de leerstof, zo, dat de doelen haalbaar zijn,
• leerkrachten, interne begeleiders en taalcoördinatoren vaak gedwongen worden keuzes te maken als het leesproces zich zeer moeizaam ontwikkeld. Die keuzes 
 moeten onder- bouwd worden genomen.

Voldoende tijd
Kinderen verschillen vooral van elkaar in de tijd die ze nodig hebben om een goede lezer te worden. Sommige kinderen hebben drie keer zoveel tijd nodig om een 
goede lezer te worden dan andere. Tijd is daardoor een factor die van grote invloed is op de lees- ontwikkeling van kinderen. In het algemeen is voor lezen (inclusief 
begrijpend lezen) 4,5 uur per week nodig. Van deze 4,5 uur moet er 3 uur aan vlot en vloeiend lezen besteed worden. De stagnerende lezers krijgen minimaal een 
uur per week extra instructie. Er wordt iedere dag tijd aan lezen besteed.

Effectieve instructie
Leerkrachten moeten zich ervan bewust zijn dat onderwijseffectiviteit vooral instructie- effectiviteit is (National Commission on Teaching and America’s Future (1977): 
Doing What Matters Most). Kwalitatief goede directe instructie op woord-, zins- en tekstniveau, met als doel om vlot meerlettergrepige woorden binnen teksten te 
kunnen lezen en om de lees- snelheid te verhogen, is voor het vlot en vloeiend leren lezen van risicolezers cruciaal. Met name sbo-leerlingen hebben een leerkracht 
nodig die uitlegt, voordoet, hardop denkt, helpt bij het toepassen en daarbij veel toegespitste feedback op hun lezen geeft, en die veel aandacht voor automatisering 
heeft. Vlot leren lezen is vooral het resultaat van effectieve, directe instructie (Allington, 2001). De instructie wordt geboden op het hoogste instructieniveau. Soms 
spelen er andere zorg- punten, bijvoorbeeld als er na een meetmoment blijkt dat een leerling een ontwikkelings- sprong heeft gemaakt, of wanneer leerlingen 
halverwege een interventieperiode instromen.

Kunnen leerlingen dan bepaalde instructieaspecten overslaan? Als er instructieaspecten zijn, waarvan de leerkracht inschat dat dit problematisch kan zijn in het 
toegepaste lezen, is dit een kwestie van inplannen. Soms vragen dit soort instructieaspecten kortdurende, aparte aandacht en ook toepassing van de instructie op 
tekstniveau, onder begeleiding van de leerkracht. Het bewust inplannen van de instructie over het leesaspect binnen het groepsplan biedt daartoe de gelegenheid.

De groepsinstructie wordt aangeboden aan de ‘mainstream‘ leerlingen. Zo blijken veel scho- len met methodes als Estafette van Zwijsen te werken en met Leesweg 
(Plus-versie, CPS, 2009) en met het SLIM-pakket (Expertisecentrum Nederlands 2007). Een leerkracht begeleidt maximaal twee instructiegroepen. Instructie, begeleid 
oefenen en toepassen vinden plaats in een les en de vorderingen van de leerlingen worden elke zes weken bijgehouden.
Met hoogwaardige groepsinstructie voor alle leerlingen en een gerichte intensieve aanpak voor de stagnerende lezers zijn de gestelde leesdoelen voor het sbo 
haalbaar. (LISBO 2007, CPS, Amersfoort.)

(Zie voor instructie- en differentiatiemodellen: hoofdstuk 2.2)

3.2 Voortgezet lezen op het sbo: de didactiek van lezen – oefenen - lezen

Onafhankelijk van de aanpak of methode zijn er een aantal didactische aanwijzingen die van belang zijn voor het leesonderwijs. Vanuit de visie dat de leerkracht 
model is, zal het niet voorkomen dat een leerling onvoorbereid hardop iets leest, tenzij de tekst al diverse malen geoefend is. Het principe van ‘voor–koor-zelf‘ is altijd 
van toepassing. De leerkracht doet (leest) eerst diverse malen voor waarna de leerlingen samen herhaald hardop lezen op allerlei manieren. Herhalen leidt tot het 
verhogen van het tempo en tot automatisering. Leuk herhalen is een kunst. Werkvormen in het kader van samenwerkend leren onder- steunen de mogelijkheden 
en dus ook de noodzaak tot herhalen. Na samen hardop, volgen er zeer korte individuele leesbeurten (‘zelf’).

Gefaseerd:

• Oriënteren. De leerkracht oriënteert met de leerlingen op het leesaspect dat in deze les centraal staat. Wat zijn de specifieke kenmerken van dit woordtype of  
 van dit instructie- aspect? De leerkracht biedt de leerlingen instructie: de leerkracht leest herhaald voor en benadrukt de accenten die gelegd moeten worden.
• Decoderen. Met behulp van woordrijen vindt de begeleide inoefening plaats. De leer- lingen hebben de instructie wel begrepen, maar ze kunnen dat nog  
 zeker niet zelfstandig toepassen.
• Toepassen. De leerkracht begeleidt de verwerking als het geoefende toegepast wordt op tekstniveau.
• Herhalen als fase. De leerkracht herhaalt een eerdere oefening, laat een oefening opnieuw toepassen en leest met de leerlingen een tekst nog eens een keer.  
 Correct (nauwkeurig) lezen is een belangrijk doel; snel(ler) leren lezen leidt tot automatisering.
• Verbreding. De leerkracht zorgt ervoor dat het instructieaspect op woordniveau ook wordt toegepast op zins- en tekstniveau. De voordrachtsaspecten worden  
 hierbij geïntegreerd.
• Als de leerlingen stillezen, kunnen ze zelfstandig toepassen wat ze hebben geleerd.
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Na de meetmomenten volgens de toetskalender van de school moeten de schoolresultaten op teamniveau worden besproken. Iedere keer wordt vastgesteld 
hoeveel procent van de kinderen de doelstellingsnorm haalt. Deze cijfers moeten ook per groep worden berekend. Bovendien is het van belang vergelijkingen te 
maken met voorgaande jaren. De groeps- overzichten worden door directie, intern begeleiders en leerkrachten besproken. Het is aan te bevelen om uitsplitsingen 
van de groep te maken: welke leerlingen presteren op, boven of onder het gewenste niveau? Dit zorgt voor een beter zicht op de goed tot zeer goed presterende 
kinderen, zodat het onderwijsaanbod beter afgestemd kan worden op de instructiebehoef ten. De groep kinderen die de doelstelling niet haalt, wordt uitgebreid in 
kaart gebracht.

3.3 Stagnerende lezers

Voor leerlingen met leesproblemen geldt dat zij moeten profiteren van een uitstekende groepsinstructie en dat door de intensieve verlengde instructie zij in staat zijn 
om de groepsinstructie te kunnen blijven volgen. Wat stagnerende lezers nodig hebben:
- meer instructietijd naast de groepsinstructie 
- zorgvuldig opgebouwde expliciete directe verlengde instructie (instructie met veel voorbeelden) waarbij de leerkracht model is: de leerkracht legt uit, doet voor,  
 denkt en leest hardop 
- zorgvuldig volgen van hun leesontwikkeling. Op basis van die gegevens is de instructie en het aanbod aangepast 
- de mogelijkheid om het geleerde toe te passen en veel te oefenen onder begeleiding en coaching van de leerkracht met gerichte feedback op de leesprestatie.

RALFI
De RALFI-aanpak is geïndiceerd wanneer er sprake is van geen of slechts een instructie- niveau vooruitgang bij twee opeenvolgende toetsmomenten.
Overwegingen:
• De leerling gaat minder dan twee AVI instructieniveaus (AVI oude versie) per jaar vooruit. 
• De leerling heeft twee jaar optimale (sub)groepsinstructie gekregen op het niveau van het aanvankelijk lezen. 
• Kindfactoren kunnen de beslissing mee bepalen.

Bij de door Smits ontwikkelde RALFI-aanpak worden kinder- en informatieve boeken maar ook de boekjes van de leesmethode gebruikt om vlot lezen te stimuleren.

De naam RALFI van deze sterk leerkrachtgestuurde methodiek staat voor: 
• Repeated: herhaald lezen met tussenpozen, 
• Assisted: ondersteund door voorlezen, voorzeggen en bijwijzen, 
• Level: inzetten op een hoog niveau,
• Feedback: directe neutrale feedback bij fouten, maar ook toegespitste positieve feedback, 
• Interaction: plezierige interactie over de inhoud, 
• Instruction: vooral bij lange woorden gebruik maken van boogjes en prompts.

De RALFI-aanpak wordt gebruikt als een aanvullende methodiek voor de 20 procent kinderen die onvoldoende profiteren van de methodische aanpak. Van de RALFI-
aanpak mag verwacht worden dat de leerlingen twee instructieniveaus per jaar vooruitgaan (oude AVI-versie). Een leerling kan na een RALFI-periode weer terug 
naar de reguliere groepsinstructie als blijkt dat over een langere termijn de leesprestaties aantoonbaar vooruitgaan. Het is verstandig om niet te snel de overstap 
naar de reguliere groepsinstructie te maken. Als het niet lukt is dat voor een leerling bijzonder frustrerend. De leerling moet kunnen voldoen aan de reguliere 
leesdoelen van het sbo: een groei van twee AVI’s (AVI M + E) per jaar beheerst vooruit, ten opzichte van zichzelf gemeten. Een uitgebreide beschrijving van de RALFI-
aanpak is opgenomen in het Protocol Lees- problemen en Dyslexie voor het Speciaal Basisonderwijs.
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Verlengde instructie aan zwakke leerlingen 
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Intensief oefenen

Zelfstandige verwerking
Toepassen

Zelfstandige verwerking
Samenwerkend leren
Individueel toepassen
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Figuur: Het directe instructiemodel voortgezet lezen: organisatie en differentiatie
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overzichten worden door directie, intern begeleiders en leerkrachten besproken.

Het is aan te bevelen om uitsplitsingen van de groep te maken: welke leerlingen presteren

op, boven of onder het gewenste niveau? Dit zorgt voor een beter zicht op de goed tot zeer

goed presterende kinderen, zodat het onderwijsaanbod beter afgestemd kan worden op de

instructiebehoeften. 

De groep kinderen die de doelstelling niet haalt, wordt uitgebreid in kaart gebracht. 

3.3 Stagnerende lezers

Voor leerlingen met leesproblemen geldt dat zij moeten profiteren van een uitstekende

groepsinstructie en dat door de intensieve verlengde instructie zij in staat zijn om de

groepsinstructie te kunnen blijven volgen.

Wat stagnerende lezers nodig hebben:

- meer instructietijd naast de groepsinstructie

- zorgvuldig opgebouwde expliciete directe verlengde instructie (instructie met veel 

voorbeelden) waarbij de leerkracht model is: de leerkracht legt uit, doet voor, denkt en 

leest hardop

- zorgvuldig volgen van hun leesontwikkeling. Op basis van die gegevens is de instructie 

en het aanbod aangepast

- de mogelijkheid om het geleerde toe te passen en veel te oefenen onder begeleiding en 

coaching van de leerkracht met gerichte feedback op de leesprestatie.

RALFI

De RALFI-aanpak is geïndiceerd wanneer er sprake is van geen of slechts een instructie-

niveau vooruitgang bij twee opeenvolgende toetsmomenten.

Overwegingen:

• De leerling gaat minder dan twee AVI instructieniveaus (AVI oude versie) per jaar 

vooruit.

• De leerling heeft twee jaar optimale (sub)groepsinstructie gekregen op het niveau van 

het aanvankelijk lezen.

• Kindfactoren kunnen de beslissing mee bepalen.

Bij de door Smits ontwikkelde RALFI-aanpak worden kinder- en informatieve boeken maar

ook de boekjes van de leesmethode gebruikt om vlot lezen te stimuleren. 

Figuur 4: Het directe instructiemodel voortgezet lezen: organisatie en differentiatie

15



Compenserende software
Het komt voor dat leerlingen ingedeeld worden op een frustratieniveau, omdat er totaal geen sprake is van vooruitgang, ook niet met de inzet van RALFI op de manier 
zoals RALFI is bedoeld. In die situatie biedt de compenserende software mogelijkheden voor zwakke lezers om teksten (voor)gelezen te krijgen en om met allerlei 
informatie bezig te kunnen zijn. De compenserende software vermindert belemmeringen die verbonden zijn aan het kunnen lezen van de tekst en kan een uitdaging 
betekenen omdat inzet hiervan intellectuele activiteiten mogelijk maakt. De inzet van de compenserende software bevordert het leesbegrip. Door deze hulpmiddelen 
in te zetten, krijgt het lezen een op- waardering naar het groepsniveau. De software stelt de leerlingen beter in staat om op een hoger cognitief niveau zelfstandig te 
kunnen functioneren. Dat werkt positief door in motivatie en competentiegevoelens. De Reading Pen, de Daisyspeler en de voorleessoftware van Sprint bieden 
mogelijkheden voor de leerlingen met minder zware leesproblemen. Leerlingen met een ernstige mate van dyslexie kunnen ook van deze middelen gebruik maken, 
maar voor hen ondersteunen Sprint+ en Kurzweil 3000 het leesproces beter. Voor de inhoudelijke mogelijkheden van de diverse middelen: zie www.lexima.nl. Naast 
bovengenoemde aandachtspunten is het zaak om de motivatie van de leerling niet te verliezen en het plezier in lezen te behouden. De leesomgeving moet dan 
waarborgen dat er sprake is van uitdaging en afwisseling. Leerlingen lezen met behulp van de software een gevarieerd aanbod aan teksten en genres. Er is sprake 
van veel gevarieerde werkvormen en groeperingvormen. De teksten worden vooral functioneel verwerkt, op basis van samenwerkend leren. De SLIM aanpak van 
het Expertisecentrum Nederlands creëert de ruimte om het herhaald lezen te kunnen blijven toepassen en om op een gevarieerde manier met teksten om te kunnen 
gaan.

Uitgangspunten voor de inzet van software zijn: 
• De software is standaard geïntegreerd in de onderwijsleersituatie, ook in de aanvankelijke leesgroepen en bij andere vakgebieden waarbij het lezen van  
 teksten een rol speelt. Het gebruik van compenserende software moet als ’gewoon‘ worden ervaren. Leerlingen die dit niet nodig hebben, zullen hiervan geen  
 of anders gebruik maken.
• Leerlingen krijgen (bijvoorbeeld) Sprint aangeleerd en leren schrijven met Sprint. 
• De leerlingen die met RALFI stagneren, krijgen bijvoorbeeld Sprint+ aangeboden, ook in de klassikale situatie. Om de tekst van RALFI te kunnen lezen, wordt  
 Sprint+ ingezet. 
• De leerkracht voorkomt herhaling: de leerling leest niet opnieuw dezelfde boekjes/teksten.
• Ook met de inzet van de software blijft de intensieve herhalende didactiek gehandhaafd en dat wordt ook volgehouden. Er zijn leerlingen die uiteindelijk, na  
 een periode van enige jaren, alsnog gaan lezen.
• De leerkracht moet intensiveren en extra verdichting toepassen. Dat dit dan ten koste gaat van andere zaken is acceptabel gezien het belang van het bereiken  
 van enig lees- niveau.
• Zelfredzaamheid bij het verlaten van de basisschool door de inzet van de software is voor deze groep het na te streven doel.

De inzet van compenserende software is de kernopdracht voor ondersteuning van de stagnerende lezer in het sbo.
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Bijlagen
Planning en toetskalender per methode, geïntegreerd, het eerste en het tweede leerjaar.

Planning leerstof en meetmomenten Veilig Leren Lezen 2e maan, eerste leerjaar

• Planning in werkbare schoolweken, de vakantieweken worden niet meegeteld. 
• Meetmomenten worden gepland in de laatste schoolweek van een periode.
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planning datum invullen aantal weken aan te leren letters 
en instructieaspecten

schoolweek 1 en 2 2 m  r  v 

schoolweek 3 en 4 2 i  s  a  a

schoolweek 5 en 6 2 p  e  t

schoolweek 7 en 8 2 ee  n  b

schoolweek 9 1 oo

meetmoment 1 (na kern 2) in de 9e schoolweek

schoolweek 10 en 11 2 d  oe  k

schoolweek 12 en 13 2 ij  z  h

schoolweek 14 en 15 2 w  o  a

schoolweek 16 en 17 2 u

meetmoment 2 (na kern 4) in de 17e schoolweek

schoolweek 18 en 19 2 eu  j  i

schoolweek 20 en 21 2 l  ou  uu

schoolweek 22 en 23 2 g  ui  au

schoolweek 24 en 25 2 f  ei

meetmoment 3 (na kern 6) in de 25e schoolweek

schoolweek 26 en 27 2 instructieaspecten kern 7
sch, hoofdletters

schoolweek 28 en 29 2 ng  d  b 

schoolweek 30 en 31 2 woorden met mmkm en mkmm 

schoolweek 32 en 33 2 instructieaspecten kern 8
nk  cht 

schoolweek 34 en 35 2 woorden als ‘ja’ ‘nu’, 
woorden met mmkmm

meetmoment 4 (tijdens kern 8) 
in de 35e schoolweek 
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Planning leerstof en meetmomenten Veilig Leren Lezen 2e maan, kern 9, 10, 
11. Tweede leerjaar, tot januari/februari

• Planning in werkbare schoolweken, de vakantieweken worden niet meegeteld. 
• Meetmomenten worden gepland in de laatste schoolweek van een periode. 
• Accent op technisch lezen wil zeggen: dagelijks Veilig & vlot en Woordzetter inzetten. 
• Dag 1, 2 en 3 = lessen uit handleiding, V&V = Veilig & vlot, Wz = Woordzetter. 
• Wanneer kinderen niveau kern 11 hebben, kunnen ze doorstromen naar voortgezet technisch lezen.

Technisch (leren) lezen in het speciaal basisonderwijs

Aanvankelijk technisch lezen

23
SO - school aan zet

P
A
P
E
R

planning datum invullen aantal weken aan te leren letters 
en instructieaspecten

schoolweek 36 en 37 2 instructieaspecten kern 8
verkleinwoorden, mkmm,  d

schoolweek 38 en 39 2 instructieaspecten kern 9, 
dag 1 t/m 5: mmmkm en mkmmm, 
aai  ooi  oei

schoolweek 40 meetmoment 5 in de 40e schoolweek

Planning leerstof en meetmomenten Veilig Leren Lezen 2e maan, kern 9, 10,

11. Tweede leerjaar, tot januari/februari 

• Planning in werkbare schoolweken, de vakantieweken worden niet meegeteld.

• Meetmomenten worden gepland in de laatste schoolweek van een periode.

• Accent op technisch lezen wil zeggen: dagelijks Veilig & vlot en Woordzetter inzetten.

• Dag 1, 2 en 3 = lessen uit handleiding, V&V = Veilig & vlot, Wz = Woordzetter.

• Wanneer kinderen niveau kern 11 hebben, kunnen ze doorstromen naar voortgezet 

technisch lezen.

planning datum invullen aan te leren instructie- aan te leren letters 
aspecten, met accent 
op technisch lezen

Kern 9 Kern 8

schoolweek 1 Dag 1, 2 en 3 V&V 8 - 1,2,3
V&V 9- 1,2,3 Wz  - 9.1 Wz  - 8.1 en 8.2

schoolweek 2 Dag 4, 5 en 6 V&V 8 - 4,5,6
V&V 9 - 4,5,6 Wz  - 9.2 Wz  - 8.2 en 8.3

schoolweek 3 Dag 7, 8 en 9 V&V 8 - 7,8,9
V&V 9 - 7,8,9 Wz  - 9.3 Wz  - 8.3 en 8.4

schoolweek 4 Dag 10, 11 en 12 V&V 8 - 10,11,12
V&V 9 - 10,11,12 Wz  - 9.4 Wz  - 9.4 en 9.5

schoolweek 5 Dag 13, 14 en 15 V&V 8 - 13,14
V&V 9 - 13,14 Wz  - 9.5, 9.6 Wz  - 8.5 en 8.6

Kern 10 Kern 9 Kern 8

schoolweek 6 Dag 1, 2 en 3 V&V 9 - 1,2,3 V&V 8 - 1,2,3
V&V 10 - 1,2,3   Wz  - 10.1 Wz  - 9.1  Wz  - 8.1   

schoolweek 7 Dag 4, 5 en 6 Wz  - 10.2 V&V 9 - 4,5 ,6 V&V 8 - 4,5,6 
V&V 10 - 4,5    Wz  - 9.2       Wz  - 8.2

schoolweek 8 Dag 7, 8 en 9 Wz  - 10.3 V&V 9 - 7,8,9 V&V 8 - 7,8,9
V&V 10 - 6,7,8 Wz  - 9.3 Wz  - 8.3

23
SO - school aan zet
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planning datum invullen aantal weken aan te leren letters 
en instructieaspecten

schoolweek 36 en 37 2 instructieaspecten kern 8
verkleinwoorden, mkmm,  d

schoolweek 38 en 39 2 instructieaspecten kern 9, 
dag 1 t/m 5: mmmkm en mkmmm, 
aai  ooi  oei

schoolweek 40 meetmoment 5 in de 40e schoolweek

Planning leerstof en meetmomenten Veilig Leren Lezen 2e maan, kern 9, 10,

11. Tweede leerjaar, tot januari/februari 

• Planning in werkbare schoolweken, de vakantieweken worden niet meegeteld.

• Meetmomenten worden gepland in de laatste schoolweek van een periode.

• Accent op technisch lezen wil zeggen: dagelijks Veilig & vlot en Woordzetter inzetten.

• Dag 1, 2 en 3 = lessen uit handleiding, V&V = Veilig & vlot, Wz = Woordzetter.

• Wanneer kinderen niveau kern 11 hebben, kunnen ze doorstromen naar voortgezet 

technisch lezen.

planning datum invullen aan te leren instructie- aan te leren letters 
aspecten, met accent 
op technisch lezen

Kern 9 Kern 8

schoolweek 1 Dag 1, 2 en 3 V&V 8 - 1,2,3
V&V 9- 1,2,3 Wz  - 9.1 Wz  - 8.1 en 8.2

schoolweek 2 Dag 4, 5 en 6 V&V 8 - 4,5,6
V&V 9 - 4,5,6 Wz  - 9.2 Wz  - 8.2 en 8.3

schoolweek 3 Dag 7, 8 en 9 V&V 8 - 7,8,9
V&V 9 - 7,8,9 Wz  - 9.3 Wz  - 8.3 en 8.4

schoolweek 4 Dag 10, 11 en 12 V&V 8 - 10,11,12
V&V 9 - 10,11,12 Wz  - 9.4 Wz  - 9.4 en 9.5

schoolweek 5 Dag 13, 14 en 15 V&V 8 - 13,14
V&V 9 - 13,14 Wz  - 9.5, 9.6 Wz  - 8.5 en 8.6

Kern 10 Kern 9 Kern 8

schoolweek 6 Dag 1, 2 en 3 V&V 9 - 1,2,3 V&V 8 - 1,2,3
V&V 10 - 1,2,3   Wz  - 10.1 Wz  - 9.1  Wz  - 8.1   

schoolweek 7 Dag 4, 5 en 6 Wz  - 10.2 V&V 9 - 4,5 ,6 V&V 8 - 4,5,6 
V&V 10 - 4,5    Wz  - 9.2       Wz  - 8.2

schoolweek 8 Dag 7, 8 en 9 Wz  - 10.3 V&V 9 - 7,8,9 V&V 8 - 7,8,9
V&V 10 - 6,7,8 Wz  - 9.3 Wz  - 8.3
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Technisch (leren) lezen in het speciaal basisonderwijs

Aanvankelijk technisch lezen

24
SO - school aan zet

P
A
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E
R

planning datum invullen aan te leren instructie- aan te leren letters 
aspecten, met accent 
op technisch lezen

Kern 10 Kern 9 Kern 8

schoolweek 9 Dag 10, 11 en 12 V&V 9 – V&V 8 - 10,11,12
V&V 10 - 9,10 Wz  - 10.4      Wz  - 9.4  Wz  - 8.4   

schoolweek 10 Dag 13, 14 en 15 V&V 9 – 13,14 V&V 8 - 13,14 
V&V 10 -11,12 Wz -10.5  Wz  - 9.5 of 9.6 Wz  - 8.5 of 8.6

meetmoment 1 (na kern 10) in de 10e schoolweek: DMT 1 en 2, 
AVI

Kern 11 Kern 10 Kern 10

schoolweek 11 Dag 1, 2 en 3 V&V 10 - 1,2,3 V&V 9 - 1,2,3
V&V 11 - 1,2 Wz  - 11.1 Wz  - 10.1 Wz  - 9.1

schoolweek 12 Dag 4, 5 en 6 V&V 10 – 4,5 V&V 9 - 4,5,6
V&V 11 – 3,4 Wz  - 11.2 Wz  - 10.2 Wz  - 9.2

schoolweek 13 Dag 7, 8 en 9 V&V 10 – 6,7,8 V&V 9 - 7,8,9
V&V 11 – 5,6 Wz  - 10.3 Wz  - 9.3
Wz  - 11.3

schoolweek 14 Dag 10, 11 en 12 V&V 10 – 9,10 V&V 9 - 10,11,12
V&V 11 – 7,8 Wz  - 11.4 Wz  - 10.4 Wz  - 9.4

schoolweek 15 Dag 13, 14 en 15 V&V 10 – 11,12 V&V 9 - 13,14
V&V 11 – 9,10   (Wz  - 11.4) Wz  - 10.5 Wz  - 9.5 of 9.6

Meetmoment 2 (na kern 11) in de 15e schoolweek DMT 1,2 en 3, 
AVI
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Planning leerstof en meetmomenten Leeslijn nieuw, eerste leerjaar
• Planning in werkbare schoolweken, de vakantieweken worden niet meegeteld. 
• Meetmomenten worden gepland in de laatste schoolweek van een periode.

Technisch (leren) lezen in het speciaal basisonderwijs

Aanvankelijk technisch lezen

25
SO - school aan zet
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planning datum invullen aantal weken aan te leren letters 
en instructieaspecten

schoolweek 1 en 2 2 d  i  k 

schoolweek 3 en 4 2 e  n  r 

schoolweek 5 en 6 2 j  o  s

schoolweek 7 en 8 2 p  a  m  (de)

schoolweek 9 1 uitloop

meetmoment 1 in de 9e schoolweek

schoolweek 10 en 11 2 t  h  l

schoolweek 12 en 13 2 z  g  w

schoolweek 14 en 15 2 u  b  v

schoolweek 16 en 17 2 f

meetmoment 2 (eind blok a) in de 17e schoolweek

schoolweek 18 en 19 2 oo  aa  ee

schoolweek 20 en 21 2 uu  ij  ie

schoolweek 22 en 23 2 ui  ou  oe

schoolweek 24 en 25 2 ei  au  eu

meetmoment 3 (eind blok b) in de 25e schoolweek

schoolweek 26 en 27 2 1-1 t/m 1-3

schoolweek 28 en 29 2 1-4 t/m 1-6 

schoolweek 30 en 31 2 1-7 t/m 1-9 

schoolweek 32 en 33 2 1-10 t/m 1-12 

meetmoment 4 (na blok 1) in de 33e schoolweek 

schoolweek 34 en 35 2

schoolweek 36 en 37 2 herhaling / zo mogelijk enkele
instructieaspecten van blok 2

schoolweek 38 en 39 2

schoolweek 40 1 

meetmoment 5 in de 39e en 40e schoolweek

Planning leerstof en meetmomenten Leeslijn nieuw, eerste leerjaar

• Planning in werkbare schoolweken, de vakantieweken worden niet meegeteld.

• Meetmomenten worden gepland in de laatste schoolweek van een periode.
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Planning leerstof en meetmomenten Leeslijn, Leerboek 2 en 3, tot januari/ februari
• Planning in werkbare schoolweken, de vakantieweken worden niet meegeteld. 
• Meetmomenten worden gepland in de laatste schoolweek van een periode. 
• Accent op technisch lezen wil zeggen: dagelijks Veilig & vlot en Woordzetter inzetten. 
• Dag 1, 2 en 3 = lessen uit handleiding, V&V = Veilig & vlot, Wz = Woordzetter. 
• Wanneer kinderen niveau kern 11 hebben, kunnen ze doorstromen naar voortgezet technisch lezen.

Technisch (leren) lezen in het speciaal basisonderwijs

Aanvankelijk technisch lezen

Planning leerstof en meetmomenten Leeslijn, Leerboek 2 en 3, tot januari/

februari 

• Planning in werkbare schoolweken, de vakantieweken worden niet meegeteld.

• Meetmomenten worden gepland in de laatste schoolweek van een periode.

• Accent op technisch lezen wil zeggen: dagelijks Veilig & vlot en Woordzetter inzetten.

• Dag 1, 2 en 3 = lessen uit handleiding, V&V = Veilig & vlot, Wz = Woordzetter.

• Wanneer kinderen niveau kern 11 hebben, kunnen ze doorstromen naar voortgezet 

technisch lezen.

26
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planning datum invullen aan te leren instructie- herhaling 
aspecten, met accent 
op technisch lezen

Leerboek 2 Leerboek 1

schoolweek 1, 2 2.1  -  2.2  -  2.3 1.1  -  1.2  -  1.3
+herhaling blz. 40      één keer per week woordrijtjes

vier keer per week verhaaltjes
+ herhaling blz. 44   

schoolweek 3, 4 2.4  -  2.5  -  2.6 1.4  -  1.5  -  1.6 
+ herhaling blz. 41, 42, 43 één keer per week woordrijtjes

vier keer per week verhaaltjes
+ herhaling blz. 45   

schoolweek 5,6 2.7  -  2.8  -  2.9 1.7  -  1.8  -  1.9
+ herhaling blz. 44, 45 één keer per week woordrijtjes

vier keer per week verhaaltjes
+ herhaling blz. 46, 47

schoolweek 7, 8 2.10  -  2.11  -  2.12 1.10  -  1.11  -  1.12
+ herhaling blz. 46, 47 één keer per week woordrijtjes

vier keer per week verhaaltjes
+ herhaling blz. 48, 49

Leerboek 3 Leerboek 2 Leerboek 1

schoolweek 9, 10 3.1  -  3.2  -  3.3 2.1  -  2.2  -  2.3 1.1  -  1.2  -  1.3
+ herhaling blz. 38, 39 één keer p. week drie keer p. week

woordrijtjes verhaaltjes
vier keer p. week + herhaling 
verhaaltjes blz. 44
+ herhaling
blz. 40

meetmoment 1 (na Leerboek 3, instr. asp. 3) in de 10e 
schoolweek: DMT 1 en 2, AVI

schoolweek 11, 3.4  -  3.5  -  3.6 2.4  -  2.5  -  2.6 1.4  -  1.5  -  1.6
12 + herhaling blz. 38, 39 één keer p. week drie keer p. week

woordrijtjes verhaaltjes
vier keer p. week + herhaling 
verhaaltjes blz. 45
blz. 41, 42, 43

schoolweek 13, 3.7  -  3.8  -  3.9 2.7  -  2.8  -  2.9 1.7  -  1.8  -  1.9
14 + herhaling blz. 40, 41, 43, één keer p. week drie keer p. week

44, 45 woordrijtjes verhaaltjes
vier keer p. week + herhaling 
verhaaltjes blz. 46, 47
blz. 44, 45
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Technisch (leren) lezen in het speciaal basisonderwijs

Aanvankelijk technisch lezen

27
SO - school aan zet
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planning datum invullen aan te leren instructie- herhaling 
aspecten, met accent 
op technisch lezen

Leerboek 3 Leerboek 2 Leerboek 1

schoolweek 15 3.10  -  3.11  -  3.12 2.10 - 2.11 - 2.12 1.10 - 1.11 - 1.12
+ herhaling blz. 46, 47 alleen alleen

verhaaltjes woordrijtjes
+ herhaling + herhaling 
blz. 46, 47 blz. 48, 49

meetmoment 2 (na Leerboek 3, in de 15e schoolweek: DMT 1, 2, 3
en AVI
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