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Leek het maar zo, of scoorden leerlingen slechter dan nodig? Leerkracht Yaëlle van de Stolpe zocht het
uit. ‘Als je denkt dat iets niet klopt, plak niet meteen een pleister, maar zoek de oorzaak.’

Toen Yaëlle van de Stolpe twee jaar geleden op haar nieuwe school aan de slag ging als groepsleerkracht van groep 8, viel ze met
haar neus in de boter. Ze wilde meer diepgang en onderzoek in haar werk, en op rkbs Drie Koningen in De Meern, bij Utrecht, kon ze
meedraaien in een van de vijf leerteams. Het team richtte zich ook nog eens op een thema dat haar na aan het hart lag: begrijpend
lezen. Toch was het ook even wennen, daar in De Meern. Na twaalf jaar werken op scholen in de Utrechtse wijken Overvecht en
Kanaleneiland, bevond ze zich opeens op een ‘minder multiculturele’ dorpsschool.

Van de Stolpe zit inmiddels veertien jaar in het onderwijs. Ze studeerde in de tussentijd pedagogiek en was betrokken bij het
opzetten van de Brede School Academie, een naschoolse voorziening in Overvecht voor talentvolle leerlingen die uitblinken in
rekenen, maar op taalgebied achterblijven. Twee middagen in de week krijgen ze lessen bomvol taal en begrijpend lezen. ‘Alles is
gericht op het vergroten van hun kennis van de wereld,’ vertelt Van de Stolpe. ‘En die kennis doen kinderen onder meer op door
begrijpend lezen.’ Ze heeft met deze groepen leerlingen heel wat krantenartikelen en boeken doorgespit.

 

Demografische gegevens
Toch bleek ook in De Meern begrijpend lezen een onderwerp van verhitte gesprekken. ‘Collega’s waren ontevreden over hoe het
ging,’ zegt Van de Stolpe. Maar toen het leerteam naar de Cito-scores ging kijken, bleek er niet zoveel mis mee. Er waren veel I- en
II-scores, op een schaal van vijf de beste. Was het alleen een onderbuikgevoel of was er toch iets aan de hand? Het team kwam op
het idee om te kijken naar de opleidingsniveaus van ouders. 65% bleek hoger opgeleid te zijn. ‘Daarmee kregen we inzicht in onze
ontevredenheid,’ zegt Van de Stolpe. ‘Want op basis daarvan zou ook 65% van de leerlingen een I- of II-score moeten hebben, en
dat was lang niet in elke groep het geval. Onze leerlingen scoorden lager dan we van ze mochten verwachten.’
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Het leerteam, waarin leerkrachten in groepjes van vijf of zes het onderwijs onder de
loep namen, stelde vast dat dit voor begrijpend lezen onvoldoende effectief was. ‘Ik
vind het mooi dat data en demografische gegevens ons besluit om onderzoek te
doen, konden legitimeren,’ zegt Van de Stolpe. De vervolgstap: een vragenlijst voor
collega’s om erachter te komen wie wat deed aan begrijpend lezen. ‘Er bleek een
diversiteit aan aanpakken te zijn, daar moest iets aan gebeuren.’ Vervolgens dook
het team de literatuur in om bewezen effectieve aanpakken op een rij te zetten. Ze
stuitten onder meer op een meta-analyse van twee Amerikaanse
onderwijspsychologen, Barak Rosenshine en Carla Meister.

‘Die studie hebben we benut om de succesfactoren voor begrijpend lezen te
verzamelen. Het allereffectiefste blijkt steeds weer: teksten herhaald lezen, vragen
stellen en samen praten over de tekst.’ Natuurlijk wist Van de Stolpe dat close
reading hot was. Volgens deze aanpak lezen leerlingen uitdagende teksten
meerdere malen, steeds vanuit een andere invalshoek. ‘Close reading heeft de
succesfactoren van begrijpend lezen gebundeld in één aanpak,’ vindt ze. ‘Dus dit
werd ook ons advies aan ons managementteam: zorg dat we hier goed in gaan
worden, koop scholing in.’

 

Toetsen op één lijn
Van de Stolpe is trots als ze terugkijkt op het onderzoek. Voor het leerteam heeft iedere leerkracht officieel maar een uur per week.
‘Natuurlijk, we zijn geen wetenschappers. Maar als je constateert dat iets niet klopt op je school, plak dan niet meteen een pleister.
Kijk eerst hoe het komt en wat bewezen manieren zijn om er verandering in te brengen.’ De school nam het advies van het leerteam
over: close reading verspreidt zich in de klassen. Inmiddels zijn ze alweer met nieuw onderzoek bezig. ‘We constateerden dat er
verschillende manieren van toetsen waren en dat het ontbrak aan een schoolbrede visie.’

Het leerteam begon aan een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van toetsvormen. Van de Stolpe las onder meer een studie in
het Journal of Education Research, uitgevoerd door Paul Kirschner en collega’s. ‘Daaruit kwam naar voren dat een aanpak met het
bestuderen van een tekst én twee tussentijdse toetsen het leren van feitelijke en procedurele kennis bevordert.’ Op basis van die
studie en ander overtuigend bewijs wil Van de Stolpe vaker met tussentijdse toetsen gaan werken. Veel verder dan het
literatuuronderzoek kwam het team nog niet, corona gooide roet in het eten. ‘Maar in het nieuwe schooljaar hopen we het weer op
te pakken.’

 

Kenniscurriculum
Wat wel doorging, was dat andere project waar ze een dag per week aan werkt: het ontwikkelen van een nieuw kenniscurriculum.
Vier schoolbesturen in het land bouwen een eigen curriculum voor de zaakvakken. Van de Stolpe is vanuit de Drie Koningenschool
een van de leerkrachten die eraan meewerkt. Ze vindt het belangrijk dat dit curriculum kennis centraal stelt, in plaats van
vaardigheden. ‘In het onderwijs denken mensen nog te vaak: we gaan leuke activiteiten bedenken, en o ja, ze moeten ook nog iets
leren.’
Niet voor niets is een van haar favoriete boeken Why Knowledge Matters van E.D. Hirsch. Deze Amerikaanse
onderwijswetenschapper houdt een stevig pleidooi voor de herwaardering van kennis, als beginsel van het beste onderwijs waarin
iedereen gelijke kansen heeft. ‘Dat is voor mij ook de basis,’ zegt Van de Stolpe stellig. ‘Kennis is de sleutel tot plezier in leren en
lezen.’

 



Op de boekenplank
 

‘Taai leesvoer, maar een fantastisch boek. Kennis gaat boven vaardigheden: wie 
dit boek leest, weet waarom.’

E.D. Hirsch, Why Knowledge Matters: Rescuing Our Children from Failed Educatio
nal Theories. Harvard Education Press, 2016, ca. € 35,95.

 

‘Zeer grondig kwalitatief onderzoek naar de succesfactoren van begrijpend lezen. 
Oud, maar nog altijd actueel.’

Barak Rosenshine en Carla Meister, Reciprocal Teaching: A Review of the Researc
h. In: Review of Educational Research, 1994.

 

‘Voor ons onderzoek naar toetsen had ik veel aan dit artikel, waarin onder meer het nut van tusse
ntijdse toetsen wordt aangetoond.’

Kim Dirkx, Liesbeth Kester en Paul A. Kirschner, The Testing Effect for Learning P
rinciples and Procedures from Texts. In: The Journal of Educational Research, 20
14.

 

Dit artikel verscheen in Didactief, juni 2020. 
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We zijn het er allemaal over eens: goed leren lezen is ontzettend belangrijk.
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