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Leer kind pas lezen als
het eraan toe is

OPINIE

Met leesvaardigheid en leesplezier gaat het neerwaarts.
Maar ga voor alles na of het kind lees- of spellingsrijp is.
Sluit aan bij zijn psychologische ontwikkeling.

EWALD VERVAET

A
ls kinderen rond hun vijf-
de tot zevende jaar hun ei-
gen naam, ‘mamma’ en
‘pappa’ en enkele andere

namen schrijven, dan zijn er twee re-
acties mogelijk. Een kind van gemid-
deld 4,5 tot 6,5 jaar, dat in psycholo-
gisch opzicht nog een kleuter is (wat
niet hetzelfde hoeft te zijn als ‘in
groep 1/2 zitten’!), spiegelt en ver-
wisselt letters. Jos schrijft bijvoor-
beeld ‘JOS’ als ‘OJS’. Een kind dat in
psychologisch opzicht een jong
schoolkind is (gemiddeld 6,5-8,5
jaar), schrijft zonder spiegelingen en
verwisselingen.

Stel dat een Anke ‘ANKE’, ‘MAMA’
en ‘JOS’ (broer) schrijft. Dan kan met
deze letters ook het woord KOM
worden gevormd. Als kleuter leest
Anke ‘KOM’ nog als ‘K, o, m’, als losse
klanken, er vindt geen woordvor-
ming plaats. Als jong schoolkind
leest ze KOM als ‘K, o, m: kom’: na de
losse klanken vormt ze zelf het
woord ‘kom’.

Een kind is pas aan lezen toe, als
het als jong schoolkind schrijft én
leest. Alle leesmethodes (op één na,
het door mij op grond van de psy-
chologische ontwikkeling geschre-
ven ‘Ontdekkend Leren Lezen’) hou-
den hier geen rekening mee. Daar-
door beginnen veel kinderen te
vroeg met letters, leesonderwijs,
schrijfonderwijs en spellingonder-
wijs.

Rapporten van de Onderwijsraad
en de Raad voor Cultuur deden on-
langs vijf voorstellen om het leeson-
derwijs te verbeteren. We lopen de
voorstellen uit de rapporten langs.
● Lang, geconcentreerd lezen be-
vorderen: uitstekend! Echter, een
kind dat te vroeg met leesonderwijs
begint, haakt vroeg of laat af – al bij
‘ui’, ‘ng’ en dergelijke, of pas bij ‘bo-
ten’/‘botten’. Dit verklaart de grote
terugval in de groepen 4 en 5. Lang,
geconcentreerd lezen vergt concen-
tratie en rust, maar daar staat tem-
po- of race-lezen haaks op. Daarin
moeten kinderen zo snel mogelijk
lezen. Ze worden er ongeduldig en
onrustig van en velen vallen terug
op het radend lezen van de kleuter:
na ‘K, o, m’ kan die het woord ‘Mop’
wel raden.
● Leesplezier verhogen: geweldig!
Maar in de groepen 3 en 4 ploeteren
te veel kinderen met lezen en vin-
den ze het saai. Reden: ze kunnen
van de losse klanken nog geen woor-

den maken. De oplossing: laat de
kinderen niet allemaal meteen na de
zomervakantie in groep 3 met lees-
les beginnen, maar elk kind op zijn
of haar eigen moment. Op dit ogen-
blik experimenteren 22 basisscho-
len – één in Groningen, vijf in Dren-
the – met groepsdoorbrekend lees-
onderwijs waarin elk kind tijdens
het schoolbrede leesonderwijs naar
zijn eigen leesniveaugroep gaat.
● Leesmethodes verbeteren: fan-
tastisch! Baseer alle leesmethodes
op de psychologische ontwikkeling
en begin pas met leesonderwijs als
het kind leesrijp is. Plus: geef kleu-
ters voorwaardenscheppend onder-
wijs door ze met klanken en vormen
te laten spelen. Een letter is immers
een figuurtje met een vorm en staat
voor een klank. Letters demotiveren
kleuters en maken ze niet leesrijp.
● Zorgen voor een leescultuur: heel
goed! Een leescultuur landt echter
alleen bij kinderen, bij wie lezen,
spellen en boeken niet vervelend
zijn gemaakt doordat lees- en spel-
lingonderwijs boven hun pet gin-
gen.
● Extra aandacht voor jongens: na-
tuurlijk! Gemiddeld worden jongens
later leesrijp dan meisjes en ontdek-

ken ze leerstof liever dan meisjes
zelf. Lees- en spellingonderwijs óp
het niveau van elk kind wint jongens
terug en laat meisjes niet vallen.

Naast de vijf voorstellen bepleiten
de rapporten ook één onderwijsbe-
nadering: directe instructie. Die is
alleen noodzakelijk bij kinderen die
ergens nog niet aan toe zijn. Kinde-
ren die leesrijp zijn, kunnen de let-
ters en hun klankwaardes echt zelf
ontdekken. Directe instructie is dus
overbodig als we de ontwikkeling
van het kind volgen.

Directe instructie staat in de tradi-
tie van ‘leerbaarheidsgedachtes’. In
1929 introduceerde Philip Kohn-
stamm ideeën om te proberen bui-
ten de ontwikkeling van het kind om
zijn intelligentie te verhogen. In
1946 institutionaliseerde Martinus
Langeveld die gedachte in zijn Peda-
gogisch Instituut. Via-via drukken
zij nog steeds een grote stempel op
het onderwijsbeleid zoals dat door
de onderwijsinspectie wordt gecon-
troleerd.

We kunnen dit stoppen: door de
ontwikkeling van het kind weer se-
rieus te nemen en er ons onderwijs
op af te stemmen. Met alleen de vijf
officiële voorstellen én directe in-
structie zullen leesvaardigheid en
leesplezier blijven dalen.
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Veel kinderen
beginnen te
vroeg met
lezen en spellen

Voorleesontbijt in De Nieuwe Kolk in Assen, wethouder Bob Bergsma leest voor

uit het boek Moppereend. FOTO ARCHIEF MARCEL JURIAN DE JONG


