
De keuze om van opleidingsschool door te 
groeien naar een academische basisschool is 
door de Borgloschool snel gemaakt. De mede-
werkers vinden kennisontwikkeling en kennisuit-
wisseling tussen wetenschap en onderwijs van 
groot belang. Het ideaal dat de Borgloschool 
wil verwezenlijken is: ‘Dat de leraar zich 
afvraagt wát leerlingen moeten leren, waaróm 
ze juist dát moeten leren, hóe ze dat moeten 
leren, én of de leraar erin slaagt dat te bereiken 
(Leeman & Wardekker, 2010).’ Het team wil 
weten wat de juiste wijze is van onderwijs 
geven: ‘Doen wij de goede dingen en doen we 
die dingen wel op een goede manier?’ Om 
daar achter te komen is onderzoek 
noodzakelijk.

Om de drie aspecten van een academische 
basisschool (schoolontwikkeling, opleiding en 
onderzoek) goed vorm te kunnen geven, heb-
ben Ingrid Snoeijer en Sandra Geerdink van de 
Borgloschool in het schooljaar 2012-2013 en 
2013-2014 deelgenomen aan een cursus bij 
Saxion. Ze leerden hoe ze een praktijkonder-
zoek in de school konden opzetten en uitvoeren 
en hoe ze de resultaten ervan konden interprete-
ren. Ook werd stilgestaan bij het implementeren 
van onderzoeksresultaten in de dagelijkse 
onderzoekspraktijk. Een nieuwe manier van wer-
ken, die vraagt om een omslag: ‘Het doen van 
onderzoek heeft tot gevolg dat er weloverwo-
gen gehandeld wordt op basis van gedegen 
onderzoek’, aldus een van de leerkrachtonder-
zoekers. Het onderzoek werd gefaciliteerd door 
de school en de kwaliteit van het onderzoek (uit-

Op de Borgloschool in Deventer proberen 
de leerkrachten het beste uit de leerlingen 

te halen. Dat kan alleen door ook het maximale 
uit jezelf te halen. Om te onderzoeken hoe de 
prestaties begrijpend lezen verhoogd konden 
worden, was het dan ook een logische stap om 
eerst kritisch te kijken naar de rol van de leer-
kracht: welke kennis en vaardigheden worden 
van de leerkrachten verwacht? En in welke mate 
beschikt het team over de benodigde vaardig-
heden? Twee jaar lang deden Ingrid Snoeijer 
en Sandra Geerdink onder begeleiding van 
Saxion onderzoek naar het begrijpend leeson-
derwijs. Zij delen hun onderbouwde antwoor-
den in deze bijdrage.

Academische basisschool
De Borgloschool is sinds juli 2014 officieel 
erkend als eerste academische basisschool in 
de Stedendriehoek. Dit zijn basisscholen waar 
het opleiden van studenten en het uitvoeren van 
praktijkgericht onderzoek en innovatie hand in 
hand gaan. Hoewel er verschillende definities 
zijn van een academische basisschool, komt 
het er in het algemeen op neer dat ‘opleiding 
en innovatie gekoppeld worden aan onderzoek 
en ontwikkeling’ (Kallenberg, 2007). Dat bete-
kent dat er samen met andere instituten (hoge-
scholen, universiteiten, onderwijsadviesbureaus) 
gestreefd wordt naar voortdurende verbetering 
van de onderwijspraktijk en de beroepsgroep. 
In de academische basisschool staan drie 
aspecten centraal: schoolontwikkeling, oplei-
ding en onderzoek (Van den Eijnden & Brui-
ning, 2009).

Een stimulans voor 
begrijpend lezen

Veel basisscholen kampen met tegenvallende resultaten bij begrijpend lezen. Hoe kun-
nen de resultaten verbeterd worden? Wat is hierbij je rol als leerkracht? Deze vragen 
vormden het uitgangspunt van onderzoek op de Borgloschool in Deventer. Lees over de 
bevindingen in dit artikel. 
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Wat doe je als de 
resultaten op de Cito-
toets begrijpend lezen 

achterblijven bij 
verwachting?

Human Touch Photo

thode, aanschaf van nieuwe methodes voor 
begrijpend lezen en verhoogde aandacht voor 
woordenschat. Ondanks al deze maatregelen 
gingen de resultaten op begrijpend lezen niet 
vooruit. De hoogste tijd dus om op onderzoek te 
gaan.

De onderzoeksvragen
In het schooljaar 2012-2013 zette het team de 
eerste stappen in het onderzoeksproces.
De deelnemende leerkrachten kwamen op basis 
van de probleemstelling tot de volgende onder-
zoeksvraag: ‘Wat moeten leerkrachten kennen 
en kunnen voor goede prestaties op begrijpend 
lezen op de Borgloschool?’ Om deze vraag te 
beantwoorden hebben de leerkrachten een lite-
ratuurstudie gedaan naar effectieve componen-
ten van begrijpend leesonderwijs.

voering en verslaglegging) werd door een (asso-
ciate) lector gewaarborgd.

Het praktijkprobleem: begrijpend lezen
Een praktijkonderzoek vertrekt altijd vanuit een 
praktijkprobleem dat ‘leeft’ in de school. Op de 
Borgloschool betrof dat de tegenvallende scores 
op begrijpend lezen. Het team signaleerde dat 
de resultaten op de Cito-toets begrijpend lezen 
achterbleven bij de verwachting. In de loop der 
jaren waren verschillende veranderingen in het 
taal-/leesonderwijs doorgevoerd: invoering van 
het horizontaal lezen (door groep 3 tot en met 8 
wordt op een vast moment door alle leerlingen 
gelezen op een bij hem of haar passend niveau 
met een passende werkwijze. Sommige leerlin-
gen lezen op die momenten in een andere 
groep), implementatie van een nieuwe taalme-

Een stimulans voor 
begrijpend lezen
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Effectief begrijpend leesonderwijs
Om antwoord te vinden op de vraag moest de 
literatuur bestudeerd worden. Iets waar leer-
krachten in de dagelijkse onderwijspraktijk vaak 
niet aan toe kwamen. De leerkrachtonderzoe-
kers kregen tijdens de cursus enkele leessugges-
ties en tips voor het zoeken naar gepaste litera-
tuur. Uit de gelezen bronnen kwam een aantal 
effectieve componenten naar voren. Zo werd 
duidelijk dat een goede begrijpend leesles is 
opgebouwd volgens het het ‘Gradual Release 
of Responsibility’-model (GRR-model). Tijdens de 
les schuift de verantwoordelijkheid van de leer-
kracht langzaam naar de leerling. Zowel voor 
de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
een les begrijpend lezen zijn in de literatuur 
specifieke aandachtspunten gevonden. Zo 

bleek dat in de voorbereidende fase de leer-
kracht een helder en haalbaar doel moet stellen 
en goed overzicht moet hebben van het indivi-
duele niveau van de leerlingen. Bovendien zou 
hij de tekst vooraf moeten screenen op geschikt-
heid en aanwezigheid van moeilijke woorden. 
Tijdens de uitvoering van de les is vooral het 
hardop denkend voordoen van groot belang 
(modelen). De onzichtbare (denk)processen wor-
den zo zichtbaar gemaakt voor de leerlingen. 
De evaluatie van de les ten slotte, moet vooral 
gericht zijn op het doel en het proces.

Kijkwijzer
De opgedane kennis hebben de leerkrachton-
derzoekers vervolgens omgezet in een kijkwij-
zer. De kijkwijzer brengt de benodigde leer-
krachtvaardigheden in beeld voor de 
verschillende fasen in de les: (A) bij de voorbe-
reiding, (B) voor het lezen, (C) tijdens het lezen, 
(D) tijdens de verwerking en (E) tijdens de evalu-
atie. De kijkwijzer bestaat in totaal uit 29 obser-
vatiepunten, waarvan er op basis van de litera-
tuur 20 geselecteerd zijn als basis (cruciaal) en 
9 als secundair. In het schema op deze pagina 
is voor elk van deze fasen een voorbeeld van 
een observatiepunt weergegeven.

Kijkwijzer de klas in
Het onderzoek in het tweede onderzoeksjaar 
(2013-2014) was een logisch vervolg op het 
eerste onderzoek. Nadat de kijkwijzer was ont-
wikkeld, zijn er acties uitgezet om de beno-
digde leerkrachtvaardigheden van het team van 
de Borgloschool (verder) te ontwikkelen. Zo is er 
een handleiding gemaakt bij de kijkwijzer, heeft 

Voorbereiding (A) De leerkracht heeft bekeken welke leesstrategie 
centraal staat

Voor het lezen (B) De leerkracht roept de benodigde voorkennis op 
en laat leerlingen ervaringen delen

Tijdens het lezen (C) De leerkracht doet hardop denkend voor, of kin-
deren doen voor elkaar hardop denkend voor

De verwerking (D)
De leerkracht geeft effectieve en inhoudelijke 
feedback op het handelen van de leerlingen (tij-
dens de hulprondes)

Evaluatie (E) De leerkracht reflecteert met de leerlingen op 
gebruikte leesstrategieën

Voorbeeld observatiepunten verschillende lesfasen
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In de praktijk:er collegiale consultatie plaatsgevonden en zijn 
er studiedagen georganiseerd op het gebied 
van begrijpend lezen. De leerkrachtonderzoe-
kers stelden zich de vraag: ‘Wat is het effect 
van de opgedane kennis en ingeoefende vaar-
digheden aan de hand de kijkwijzer leerkracht-
vaardigheden begrijpend lezen in de groepen 
5 tot en met 8 op de Borgloschool?’ Vervolgens 
is deze onderzoeksvraag opgesplitst in drie 
deelvragen:

1. Welke ontwikkelingen in leerkrachtvaardighe-
den nemen we waar in de periode van sep-
tember 2012 tot en met maart 2014 bij de 
leerkrachten van groep 5/6 en 7/8 op de 
Borgloschool?

2. Hoe ontwikkelen de leerlingresultaten zich in 
de groepen 5 tot en met 8 ten opzichte van 
de Cito-toetsen van vorig schooljaar op leer-
ling-, groeps- en jaarniveau?

3. Hoe bruikbaar is ‘de kijkwijzer leerkracht-
vaardigheden’ als observatie-instrument bij 
begrijpend leeslessen?

Uit gesprekken die de onderzoekende leerkrach-
ten op de school voerden is gebleken dat de 
leerkrachten zich door het traject veel bewuster 
zijn geworden van de complexiteit van het 
begrijpend lezen en de noodzaak van een 
goede planning en voordoen (modelen) van de 
denkstappen. Suzanne Koene (leerkracht groep 
7/8 en deelnemer aan het onderzoek): ‘Ik zie 
als leerkracht in groep 7/8 dat de kinderen veel 
bewuster omgaan met de opdrachten die zij krij-
gen. Voordat ze de tekst gaan lezen, vragen ze 
zich af: Wat zie ik?; Wat weet ik al? Ze oriënte-
ren zich op wat er van ze gevraagd wordt en 
gaan daarna pas met de vragen aan de slag. 
Of dat nou geldt voor de zaakvakken of reke-
nen, dat maakt in feite niets uit. Ze hebben veel 
meer handvatten gekregen. En ik, als leerkracht, 
ben me veel bewuster geworden van wat ik doe 
en dat heeft altijd weerslag op de kinderen.’
Voor het beantwoorden van de tweede onder-
zoeksvraag zijn de resultaten op de Cito-toets 
begrijpend lezen geanalyseerd en geïnterpre-
teerd. Het instapniveau van de leerlingen in 
groep 5 bleek erg laag. De aanpak van het 
begrijpend lezen op de Borgloschool liet in eer-
ste instantie voor groep 6 geen verbetering in 
resultaat zien. Een zogenaamde ‘leesdip’ in 
groep 6 is door andere onderzoekers eerder 
bediscussieerd (Keijsers, Van der Horst en Wolf-
gram, 2012). Voor de groepen 7 en 8 lijkt de 
aanpak succesvol, gebaseerd op een groei in 
vaardigheidsscores. De verwachting is dat, door 
de gekozen aanpak, de vaardigheidsscores op 
leerlingniveau de komende jaren zullen groeien.

Op basis van de input op studiedagen is de kijk-
wijzer op een aantal (kleine) aspecten aange-
past. De teamleden van de Borgloschool zijn er 
blij mee. De kijkwijzer geeft volgens de collega’s 
houvast voor de indeling van de begrijpend lees-
lessen en biedt structuur en duidelijkheid voor de 
lesvoorbereiding. Hierdoor zijn leerkrachten zich 
meer bewust van wat er nodig is voor een 
goede begrijpend leesles. Niet alleen zijn er 
resultaten geboekt voor de bewustwording: door 
de kijkwijzer is er ook een mooie doorgaande 
lijn gecreëerd in de bovenbouw groepen.

Speerpunt
De Borgloschool kijkt tevreden terug, maar blikt 
vooral ook vooruit: onderzoek zal een continu 
speerpunt binnen de school blijven. Niet als 
doel, maar wel als middel. Een middel om de 
prestaties van leerlingen én leerkrachten te opti-
maliseren.● 

Het opzetten en uitvoeren van onderzoek in de basisschool heeft heel wat voeten 
in de aarde. Op basis van de ervaringen van de afgelopen twee jaar, hebben de 
leerkrachtonderzoekers van de Borgloschool een aantal tips voor andere scholen:

• Creëer draagkracht. De kans van slagen is het grootst als het gehele team erach-
ter staat. Naast de collega’s die het onderzoek doen, is namelijk ook de onder-
steuning van de rest van het team nodig bij de uitvoering van het onderzoek in 
de groepen.

• Kies een onderwerp dat past bij de praktijk binnen de school. Zo ervaart ieder-
een direct de meerwaarde van het onderzoek dat gedaan wordt en zijn ’colle-
ga’s makkelijker enthousiast mee te krijgen.

• Houd collega’s op gezette tijden op de hoogte van wat je als leerkrachtonder-
zoeker doet en wat besproken is in de kenniskring.

• Denk goed na of de school het onderzoek faciliteert. Het doen van gedegen 
onderzoek kost veel tijd en vraagt ruimte tijdens schooluren.

• Organiseer overlegmomenten met verschillende betrokkenen. Op de Borglo-
school is een kleine kenniskring geformeerd, bestaande uit een (associate) lector, 
relatiebeheerder van de pabo, leerkrachtonderzoekers, studenten en directie.
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