
Effectief en motiverend lezen met Karakter 
Karakter biedt een doelgerichte en effectieve oefeningen gericht op succesbeleving bij alle kinderen. Hieronder is per opdracht de doelstelling beschreven.  

De blauwgedrukte woorden worden op de achterzijde toegelicht aan de hand van het Protocol leesproblemen en dyslexie en wetenschappelijk onderzoek. 

  

 Even opfrissen via digibord 

 
Doel:  
Automatisering woordbeeld. 
Wat:  
Hardop verklanken woordrijen 
Hoe:  
Voor-koor-door 
In de woordrijen zijn alleen 
leesmoeilijkheden opgenomen die 
al aanbod zijn gekomen.  
Daarnaast is er een samenhang 
met de spellingslijn van Staal en 
Taal actief. Woordrij 3 sluit aan op 
het aanbod van Staal. Woordrij 4 
sluit aan bij Taal actief. In les twee 
wordt er opgefrist met Flitsen. 

Opdracht 1: Eerst proberen 
Doel:  
Bewustwording bij eerste keer 
lezen en succesbeleving bij 
reflectie aan het eind van de les. 
Wat:  
Een tekst op instructie-niveau 
met woorden leesdoel en zonder 
leesmoeilijkheden waarop nog 
geen instructie heeft 
plaatsgevonden.. 
Hoe:  
Hardop (zachtjes) verklanken. 45 
seconden. Streep zetten tot waar 
gekomen. 

Opdracht 2: Woordrij-oefening 
Doel:  
Werken aan decodeervaardigheid op 
woordniveau. Begeleide inoefening en 
verlengde instructie 1/2-ster.  
Wat:  
Woordrijen (o.a. connectrijen) leesdoel met 
voor-koor-door-model. 
Hoe: voor-koor-door 

 Voorlezen woordrijen (modelend) 

 Kinderen onderstrepen leesmoeilijkheid 
ten behoeve van foneemidentificatie. 

 Daarna in koor lezen van woordrijen 
(bovenstaande stappen evt. herhalen met 
1-ster) 

Opdracht 4: timeroefening 3-ster 
Doel:  werken aan tempo in 
decodeervaardigheid.  
Wat:  
Lezen van woordrijen met leesdoel. 
Hoe:  
1. Lezen woordrijen  
2. tijd opnemen met stopklok 
3. herhaald lezen van woordrijen 
4. opnieuw tijd noteren 

 

 Door herhaald oefenen gaat 
decodeertempo omhoog. Voor 
kinderen een succesbeleving. 

 Leg de nadruk op nauwkeurigheid en 
hardop verklanken. Daarna pas op 
tempo. Eerst goed, dan vlot. 

 Voor 1-2-ster wordt deze opdracht in 
de tweede les aangeboden waarin 
nadruk meer op tempo komt te 
liggen. 

 3-ster eventueel in tweetallen laten 
werken. Kinderen nemen elkaars tijd 
op en letten op correct lezen van 
woordrijen. 

Opdracht 3: Zinsoefening 
Doel:  
Decoderen woorden met 
leesmoeilijkheid op zinsniveau 
door hardop verklanken. 
Wat:  
Zinnen met doelwoorden. 
Hoe:  

 begeleid lezen  

 markeren voor 
foneemidentificatie 

 herhaald lezen met focus op 
doelwoorden. .  

Lesdoel:  
Wat: Eén leesdoel per les. 
Waarom: Focus op één leesdoel zorgt voor hoge opbrengsten.  

Kijk terug  
Doel: Herhaald  lezen tekst Eerst proberen. Reflectie  en succesbeleving. 

Opdracht 5/6: Tekstoefening 
Doel:  
Lezen van tekst met focus op leesmoeilijkheden. In les 2 het samen lezen van een tekst. 
Wat:  
Tekst op AVI-instructieniveau, maar geen woorden met leesmoeilijkheid waarop nog geen 
instructie heeft plaatsgevonden. 
Hoe:  
1-ster leest in ieder geval eerste deel (blauwe bolletjes), 2-ster leest eerste twee delen 
(blauwe en gele bolletjes), 3-ster leest hele tekst. Uiteraard 1/2-ster prikkelen hele tekst 
te lezen.  
Bij opdracht 6 weer lezen, onderstrepen en herhaald lezen. Markeren is voorbereiding op 
herhaald lezen. Weer hardop verklanken (zachtjes lezen) 



 

Samenhang tussen lezen en spellen 
Lezen gaat voor spellen. Het rendement bij spellen wordt 
groter wanneer je leesmoeilijkheden opfrist net voor het 
moment dat ze bij spelling als categorie worden aangeboden. 
Lezen en spellen hebben namelijk gedeeltelijk dezelfde 
cognitieve basis. Bij spellen is het proces echter omgekeerd. 
Dus niet van letter naar klank/woord, maar van klank naar 
letter/woord. Spelling doet een direct beroep op het 
woordbeeld dat je hebt ontwikkeld bij lezen. (Vaessen, 2010) 
  

Flitsen 
Flitsen houdt in dat de woorden één voor één kort getoond worden 
om de woordherkenning te versnellen. Door de korte presentatietijd 
wordt het kind gedwongen het woord snel, in één keer te lezen. 
Tempoverhoging mag echter niet ten koste gaan van de 
accuratesse. Als eerst geoefend wordt op accuratesse, kan daarna 
(geleidelijk) het leestempo worden opgevoerd waarbij de leerkracht 
erop let dat een kind niet gaat raden.  

Herhaald lezen 
Herhaald lezen van woorden en teksten is een krachtig middel om 
de vlotheid en het vloeiend lezen te verbeteren. Herhaald lezen van 
doorlopende tekst kan leiden tot verbeteringen in accuratesse en 
het vloeiend lezen. Het herhaald lezen van eenzelfde tekst maakt 
het mogelijk direct, op korte termijn, de voortgang in snelheid te 
laten ervaren en inzichtelijk te maken.   
 

Eerst goed, dan snel (tempoverhoging) 
De begeleiding richt zich in eerste instantie op het juist 
ontsleutelen van woorden. Zodra het kind de letters goed kan 
benoemen en woorden accuraat leest, oefen je met het kind het 
lezen van woorden op tempo. Ook als woorden goed gelezen 
worden, blijven sommige kinderen alle woorden letter voor letter 
lezen en komen ze niet tot directe woordherkenning.  
Het leestempo moet dan verhoogd worden, maar zonder dat het 
kind hierdoor meer fouten gaat maken. Als het leestempo te hoog 
wordt, kan het kind gaan ‘jagen’ en de woorden gaan raden in 
plaats van lezen. Probeer dus te zoeken naar het leestempo dat 
het kind nog net aankan. Dit kan betekenen dat de leerkracht 
soms voor tempoverhoging en soms voor tempoverlaging moet 
zorgen. 

Foneemidentificatie 
Het verhogen van de leessnelheid moet in stapjes gebeuren. 
Sommige kinderen gaan door tempoverhoging naar woorden raden. 
Bij deze kinderen is een stapje terug in tempo nodig. Om het 
leestempo te verlagen kun je een kind van tevoren moeilijke letters, 
lettercombinaties of woorden in een tekst laten markeren. Dit kan 
het kind het best zelf doen in de voorbereidingsfase van het hardop 
lezen van een tekst. Op deze manier krijgt het kind inzicht in de 
leesmoeilijkheden.  

Eén leesdoel staat centraal  
Door één leesdoel centraal te zetten is er sprake van focus 
op het gestelde doel. Focus op een doel zorgt voor hoge 
opbrengsten. Kinderen leren beter als ze weten wat ze 
moeten leren. Leerkrachten  geven beter les als ze weten 
wat het leerdoel is. Feedback geven op het geleerde lukt 
beter als het doel duidelijk is. De feedback is dan veel 
gerichter. (Marzano, Hattie) 

Hardop verklanken 
Laat kinderen individueel of in kleine groepjes voldoende hardop 
lezen. Door het ontsleutelen van woorden – zowel tijdens het 
hardop lezen als tijdens het stillezen – verwerft een kind kennis van 
(nieuwe) woorden. Hardop lezen biedt een aantal voordelen voor 
zwakke en beginnende lezers: de volledige analyse van letters in 
klanken vereist actieve verwerking, die de koppeling tussen klanken 
en letters versterkt. Bovendien geeft hardop lezen de kans 
leesfouten te ontdekken, zowel door het kind als door de leerkracht. 
Voornamelijk voor lezers die veel woorden fout lezen en vooral een 
radende leesstrategie hanteren, is directe terugkoppeling door de 
leerkracht van belang. In de begeleiding staat daarom hardop lezen 
centraal.  

Effectief en motiverend leesonderwijs  

Succesbeleving 
Succesmomenten zijn de bouwstenen voor het opbouwen 
van vertrouwen in het eigen kunnen en voor de ontwikkeling 
van een positief zelfbeeld. Wanneer een kind zich bij een 
activiteit competent, autonoom en gesteund voelt zal het 
meer intrinsiek gemotiveerd zijn om deze activiteit nog een 
keer te doen (Deci & Ryan, 2000; De Meester et al., 2016).  
Een kind hoeft niet daadwerkelijk competent te zijn in de 
activiteit, de illusie dat een kind competent is, leidt ook al tot 
een grotere intrinsieke motivatie (De Meester et al., 2016). 
Uit onderzoek blijkt eveneens dat intrinsieke motivatie zorgt 
voor betere prestaties. Kinderen die intrinsiek gemotiveerd 
zijn voor een taak hebben minder moeite tijdens het 
leerproces, zullen het geleerde blijvend en in nieuwe 
situaties toepassen en zullen meer gefocust zijn tijdens het 
leren. Echter kan dit verband ook omgekeerd liggen; goede 
prestaties kunnen zorgen voor meer intrinsieke motivatie.  
 (Vansteenkiste,2007) 

Vertaald naar lezen betekent dit dat als een kind 
succeservaringen opdoet, het meer intrinsiek gemotiveerd 
raakt om te lezen, het meer gaat lezen en daardoor beter 
gaat lezen. Het beter lezen leidt vervolgens tot meer willen 
lezen. Zo ontstaat een positieve leesspiraal (Mol & Bus, 2011) 

Samen lezen 
Bij het samen lezen leest de leerkracht samen met het kind een 
tekst. De leerkracht ondersteunt het kind bij het lezen, geeft het 
goede voorbeeld en kan zo nodig het tempo verhogen dan wel 
verlagen. Ook kunnen kinderen samen lezen. Ze geven elkaar 
feedback en leren van elkaar. Afwisseling tijdens het lezen 
vergroot ook de betrokkenheid van beide lezers. 
Daarbij moet worden gemeld dat bij het samen lezen van 
kinderen van verschillende leesniveaus de opbrengsten voor 
beide kinderen groot zijn. Voor het samen lezen zijn verschillende 
leestechnieken ontwikkeld zoals het duo-lezen. (Roscoe & Chi, 2007)  

 

Connectrijen 
Wisselrijtjes, waarbij woorden slechts in één of twee letters aan het 
begin of einde van elkaar verschillen (plas-plat-plak), worden vaak 
gebruikt om kinderen bepaalde leesmoeilijkheden in te laten 
prenten en het leestempo te verhogen. Woordrijen met meer 
variatie in letters en letterposities dwingen het kind om de aandacht 
op de letters op verschillende plaatsen in het woord te richten. Er zit 
geen voorspelbaar patroon in het rijtje, waardoor raden hier geen 
succesvolle strategie is. Kinderen worden min of meer gedwongen 
elk woord in het rijtje te decoderen (lezen).  


