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Studerend lezen in Leeslink

Lezen heb je nodig, elke dag weer. Als 
je niet goed kunt lezen, heb je het in 
het vervolgonderwijs en later in de 
maatschappij niet gemakkelijk. Bij alle 
vakken en bij nagenoeg alle beroepen 
wordt een goede leesvaardigheid 
gevraagd. Het uiteindelijke doel van het 
leesonderwijs is dan ook dat leerlingen als 
goede  lezers de basisschool verlaten. Een 
goede lezer kan begrijpend én studerend 
lezen.  Wat is het verschil? En hoe zie je 
dat terug in Leeslink?

Begrijpend lezen
Begrijpend lezen is het vermogen om 
geschreven teksten te begrijpen, te lezen met 
begrip. Steeds moet de lezer betekenis geven 
aan een tekst door de informatie die hij leest 
te koppelen aan de informatie die hij in zijn 
geheugen beschikbaar heeft. Het gaat daarbij 
om woordbetekenissen, om inhoudelijke kennis 
over het  onderwerp waarover hij leest, maar 
ook om zijn kennis over de woorden en de 
opbouw van zinnen en teksten. 

Studerend lezen
Studerend lezen wordt gedefinieerd als ‘het 
toekennen van betekenis aan geschreven 
taal met als doel de opgedane informatie te 
onthouden en mondeling of schriftelijk weer 
te geven’.*  Het verschil met begrijpend lezen 
is dus dat bij studerend lezen het leesdoel 
heel helder is: lezen met als doel de tekst te 
onthouden en zo nodig te reproduceren. Om 
dit doel te bereiken zet je studievaardigheden 
in zoals herlezen, vragen stellen, markeren/
onderstrepen, schematiseren en/of een 
samenvatting/uittreksel maken. 

Dit zijn precies vaardigheden die in Leeslink 
verweven zijn in de leesstrategieën:
1 Leesdoel bepalen
2 Voorspellen
3 Voor- en achtergrondkennis ophalen
4 Herstellen
5 Vragen stellen
6 Visualiseren
7 Samenvatten
Vooral in strategie 1, 4, 5, 6 en 7 komen 
deze vaardigheden en dus studerend lezen 
expliciet naar voren. Hieronder volgen enkele 
voorbeelden.
 
Strategie 1: leesdoel bepalen
Met de strategie Leesdoel bepalen denkt 
een kind na met welk doel hij een tekst gaat 
lezen. Is het doel dat hij de tekst na lezing 
wil onthouden? Dan zal hij de tekst op een 
andere manier lezen dan wanneer hij de tekst 
bijvoorbeeld louter voor zijn plezier leest.

Uit: Leeslink groep 7/8 blok 1 week 1 les 1
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Strategie 4: Herstellen
Soms leest het kind een stukje tekst en begrijpt 
hij het niet. De strategie Herstellen helpt het 
kind de tekst alsnog te begrijpen. Bijvoorbeeld 
door de tekst te herlezen. En dat is ook een 
studievaardigheid.

Uit: Leeslink groep 7/8 blok 3 week 4 les 1

Strategie 5: vragen stellen
Met de strategie Vragen stellen leert een kind 
vragen te stellen over de tekst. Niet alleen om 
de tekst beter te kunnen doorgronden, maar 
ook om bijvoorbeeld te kunnen bedenken welke 
toetsvragen hij bij die tekst kan verwachten. 
Een studievaardigheid bij uitstek dus.

Uit: Leeslink groep 7/8 blok 3 week 5 les 1

Stragetie 6: visualiseren
Bij het visualiseren van een tekst worden de 
kinderen zich bewust van de verbanden in een 
tekst. Wie de verbanden in een tekst begrijpt, 
kan de tekst veel eenvoudiger onthouden. 
Precies een vaardigheid die je bij studerend 
lezen goed kunt gebruiken. 

Uit: Leeslink groep 7/8 blok 3 week 6 les 1



© Malmberg, ’s-Hertogenbosch blz. 3 van 5

Leeslink | Studerend lezen |  Mijn Malmberg

Strategie 7: samenvatten
Samenvatten is misschien wel de meest 
expliciete studievaardigheid. Bij ieder vak, op 
elk gebied, komen samenvattingen van pas. 
In Leeslink leren kinderen niet alleen hoe 
ze de kern van een tekst kunnen markeren, 
maar ook hoe zij een samenvatting in eigen 
woorden kunnen schrijven, of van de tekst een 
schema of een mindmap kunnen maken. De 
markeertechniek van Leeslink is een uitstekend 
hulpmiddel bij het samenvatten. Deze techniek 
helpt de kinderen om snel het belangrijkste 
uit een tekst te laten oplichten, waardoor als 
vanzelf de samenvatting al ontstaat. 

Uit: Leeslink groep 7/8 blok 3 week 7 les 1

Kortom
Begrijpend en studerend lezen komt in de 
methode Leeslink geïntegreerd aan bod. In 
groep 4, 5 en 6 ligt de nadruk op begrijpend 
lezen en in groep 7 en 8 op begrijpend en 
studerend lezen. De kinderen leren strategieën 
waarmee zij, afhankelijk van hun leesdoel met 
succes begrijpend, studerend en/of tegelijkertijd 
begrijpend en studerend kunnen lezen.

*Bron: www.slo.nl.
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Bijlage:
Overzicht Kerndoelen Nederlands en de vertaling ervan in Leeslink.
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