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Op weg naar nieuwe 
kerndoelen – ook voor lezen
Joanneke Prenger 
j.prenger@slo.nl

Pabo Leest 2020

Wat is een van de 
belangrijkste doelen 
van het onderwijs? 
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Maar wat is er met 
dat lezen aan de 
hand?

PISA 2018
3 dec 2019 

https://www.pisa2018.nl/resultaten2018/
https://research.utwente.nl/files/156704089/Resultaten PISA 2018 in vogelvlucht.pdf
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Zondag met Lubach

“Ze kunnen en willen 
niet meer lezen!”
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De noodklok!

Wat kunnen we 
doen?

• Iets anders doen in de klas 
(op basis van inzichten over 
wat werkt)

> Didactiek
• Concreter maken wat 

leerlingen moeten kunnen 
aan het einde van groep 8 

> (Kern)doelen
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Didactiek
Wat kun je anders doen in de klas?

4 eerste stappen

Losse tekst

Aangepast op veronderstelde 
leesniveau

Vragen over de tekst

Teksten rondom een thema

Rijke uitdagende teksten
scafolding en modeling

In gesprek over de inhoud

NU BETER: 

1. Rijke teksten in thema’s

…want dan werk je duurzaam aan kennisopbouw en woordenschatopbouw! 
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• Werken met meerdere boeken en teksten 
rondom een thema (gerelateerd aan de 
zaakvakken)

• Werken met coherente 
tekstverzamelingen 

• oplopend in moeilijkheidsgraad 

• schriftelijk, mondeling, visueel, 
digitaal

• Dagelijks voorlezen van rijke fictieboeken 
gekoppeld aan een thema (niet alleen in 
onderbouw!)

• Dagelijks vrij lezen van fictie en non‐fictie

Focus

http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/

Meer lezen? 
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10 minuten vrij lezen

Zelf kiezen: dubben voor de 
boekenkast 

Favoriete titels van de 
leerlingen veel aanwezig. 

30 minuten vrij lezen

Leesvoorkeur verkennen en 
ontwikkelen > begeleiding hierbij 
belangrijk!

Een rijk en passend aanbod

Wees een rolmodel! 
(en blijf lekker voorlezen) 

NU BETER: 

2. Passend en prikkelend aanbod

https://leesbevorderingindeklas.nl/
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Vrij lezen

Begrijpend lezen

Technisch lezen

Wereldoriëntatie

Schrijven, praten

Geïntegreerde aanpak

Praat en schrijf over het 
gelezene! 

Actieve en creatieve 
verwerking

NU BETER: 

3. Zorg voor samenhang

https://www.slo.nl/thema/meer/samenhang‐primair‐onderwijs/www.lezen.nl www.leraar24.nl

Geïntegreerd taalonderwijs maakt de 
taalles leuk en effectief
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Voor alle aspecten van het lezen

Steutelmomenten

• Voor- en vroegschoolse periode
• Groep 3-4
• Groep 6
• Bovenbouw 

4. Een doorlopende leerlijn

https://www.lezen.nl
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https://blink.nl/ontdek‐het‐nieuwe‐lezen/

Roel van Steensel, Thoni Houtveen (2020) 
De vele kanten van leesbegrip; Verslag van een 
literatuurstudie naar kernelementen van effectief 
onderwijs in begrijpend lezen. In: Levende Talen 
Tijdschrift, jaargang 21 (2020) 3. 

Download via: http://www.lt‐tijdschriften.nl/

Meer lezen?

De kerndoelen
Wat kunnen we anders doen in 

de doelen die we stellen? 
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Wat moeten 
leerlingen 
kunnen? 

Wat moet je ze 
aanbieden?

Kerndoelen 
primair 
onderwijs

Wat moeten ze 
beheersen ?

Referentiekader 
Taal

De kerndoelen voor het po

Wat bied je ze aan? 
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Het referentiekader taal

Wat moeten ze beheersen? 

Wat 
onbreekt
nu?

Voor lezen bijvoorbeeld doelen over: 

• basiskennis/‐vaardigheid

• ervaring opdoen met verschillende 
soorten teksten

• voorkeuren ontdekken 

• integratie/verbinding lezen en 
schrijven

• werken met rijke teksten
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• Expliciete aandacht voor teksten met rijke inhoud en van goede 
taalkwaliteit.

• Een plek voor kwalitatief goede interactie in het kader van taal‐ en 
denkontwikkeling.

• Experimenterenmet taal en vormen van taal, waarbij leerlingen 
nadenken over de effecten van hun keuzes op zichzelf en de ander. 

• Leesmotivatie en literaire competentie is belangrijk in elke sector, 
waarbij inzicht in eigen leesvoorkeuren en voorlezen nieuwe 
componenten zijn.

• Expliciet aandacht voor meertaligheid, taal‐ en cultuurbewustzijn.
• Een betere balans in communicatieve doelen en tekstsoorten: 

amuseren, informeren, instrueren en overtuigen.

Belangrijkste veranderingen 
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Nieuwe kerndoelen
• Ontwikkelteams: vanuit de 

huidige voorstellen

• Volg de ontwikkelingen op 
www.curriculum.nu

• Nu al vast aan de gang! 

Meer lezen?

https://www.kpz.nl/nieuws/veerkracht‐17‐3/
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Hier komt de
pay‐off van SLO

Joanneke Prenger
j.prenger@slo.nl
Twitter: @JoannekeP

29


