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Vroeg beginnen
met voorl ezen loont

0uders kunnen het best zo vroeg mogetijk beginnen met

voorlezen, vindt onderzoeker Adriana Bus. Ook aan baby's. Dat

is goed voor de leesontwikkeling. De hoogleraar ziet veel heil

in digitate hutpmiddeten bij de bestrijding van leesvrees en

leesprobtemen zoals dyslexie.

'Mijn moeder heeft de liefde voor het lezen aan mij

overgedragen, en dat is nog steeds de beste manier om jonge

kinderen aan het lezen te krijgen en leesvrees te voorkomen']

zegt prof. dr. Adriana Bus, hoogteraar aan de Universiteit

Leiden bij het instituut Pedagogische Wetenschappen.

Zij is internationaal expert op het gebied van preventie

en behandeling van teerstoornissen en leerprobtemen. ln

20L3 is Adriana Bus als enige Nederlandse hoogleraar

gesetecteerd als lid van de Reading Hall of Fame vanwege

haar onderzoek naar (onttuikend) lezen en leesproblemen.

Dit jaar is zij benoemd toi Ridder in de Orde van de

Nederlandse Leeuw wegens haar wetenschappelijke

verdiensten in de orthopedagogiek.

Wat houdt antluikende geletterdheid in?

"Dit is het idee dat kinderen al vanaf hun geboorte in het

dagelijkse teven ervaringen opdoen met schrijven en lezen.

Daaruit destilleren zij kennis die hen helpt om een {ezer te

worden. Allertei activiteiten die met lezen en schrijven te

maken hebben, en waar kìnderen zich graag in verdiepen,

dragen bij aan de ontluikende geletterdheid. Denk aan je

eigen naam schrijven of voorlezen."

Wat leer je van voorlezen?

"Voorlezen in de voor- en vroegschoolse fase is een goede

voorspetler van later leesbegrip. De effectiviteit van voorlezen

heeft te maken met de situatie waarin ouders hun kinderen

helpen om complexe taat te begrijpen. Tijdens voortezen

ontstaat intensieve verbale interact¡e tussen ouder en kind.

Dat geldt vooral voor kinderen tot drie jaar. De ouder vertelt,

maakt oogcontact en lokt veel reacties u¡t waar het kind

vervolgens op reageert."

Wanneer kunnen ouders beginnen met voorlezen?

"Zo vroeg mogetijk, ook als een baby alteen nog brabbetgetuid-

jes maakt. Via het programma Boek5tart - waar wij onder-

zoek naar deden - komen babyi al in het eerste levensjaar

in aanraking met voorlezen, nog voordat zij verbaal kunnen

reageren. En dat loont. De taalontwikkeling komt eerder op

gang. Als kinderen vijftien maanden oud zijn, hebben ze een

grotere woordenschat in vergetijking tot teeftijdsgenootjes die

niet voorgelezen worden. Daardoor is de kans ook groter dat er

een sneeuwbaleffect optreedt: zij gaan meer praten en weten

bij hun ouders uit te lokken dat er voorgelezen wordt." 1

Er zijn tegenwoordig veel digitale boeken. Wat bieden die?

"Digitalisering biedt nieuwe mogetijkheden wanneer wij deze

optimaal benutten. Wij hebben onderzoek gedaan naar digitale

prentenboeken voor kleuters. Hieraan zijn atlerlei hutpmiddeten

toegevoegd: filmachtige beelden, muziek en spettetjes. Die

kunnen echt ondersteunend zijn voor verhaalbegrip, maar

ook de aandacht van een verhaal afleiden. ln de fase dat

kinderen zelfstandig lezen, biedt digitalisering welticht ook

mogelijkheden. Bijvoorbeeld als kinderen moeite hebben met

het kiezen van boeken die btj hun vaardigheden en interesses

aansluiten. Tijdens het lezen kunnen we van alles registreren
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waarmee we ze kunnen hetpen bij het maken van keuzes. Er kan

geregistreerd worden wat het leestempo is, of een kind begrijpt wat

het leest en in welke boeken het plezrer heeft. En misschien kunnen we

tijdens het lezen vraqen stetlen, zodat kinderen meer verdiept raken in

een verhaal. Maar dit is allemaal nog toekomstmuziek."

Welke prob{emen ervaren ktnderen met lezen?
"We weten al heel lang dat de interesse in lezen na drie jaar

leesonderwijs begint terug te lopen. Tot dìe tijd ìs het aanbod redelijk

goed afgestemd op wat kinderen kunnen lezen. Vanaf groep zes wordt

dat bij veet kinderen mrnder. Ze kr¡gen stof te lezen die te moeitijk is. De

begeleiding vanuit het onderwijs bij het lezen Loopt ook terug. Daardoor

is het lezen vaak frustrerend en kan weerstand tegen lezen ontstaan.

We hebben bij 20% van de kinderen in groep 6 en 7 vastgesteld dat-

zij een emotionele weerstand hebben ontwikkeld tegen lezen, een

leesvrees. Door het vermijden van tezen, stagneert de leesontwikkeling

en worden zij steeds zwakker in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Zo'n 60 tot 70% van de kinderen in het vmbo-onderwijs heeft een

vrees voor lezen ontwikketd, die is opgebouwd in de basisschoott¡jd " 2

Vt/at kunnen pedagogen doen tegen het ontwikkelen van {eesvrees?

"lk vind dat er meer aandacht moet komen voor de ontwikkeling van

digitate hutpmiddelen. Als je meer investeert in digitate media en

de mogetijkheden optimaal weet te benutten, dan kun je veel meer

kinderen aan het lezen krijgen en houden. De zwakste Lezers geven we

een dyslexieverklaring maar dat biedt geen optossing voor de proble-

men die worden ervaren. Kinderen aan het lezen houden en daarbij

passende dìgitale media inzetten - bijvoorbeeld elektronische boeken

waarvan de tekst deels voorgelezen wordt - verbetert de leesontwik-

keling daarentegen wel, ook van dystectische kinderen."

Wat kunnen scholen doen?

"Schoten kunnen meer tijd inroosteren voor lezen en hun aanbod

verbeteren. Bijvoorbeeld via het project Bibliotheek op School. Dit heeft

als doel te voorzien in een ruim aanbod aan boeken, zodat kinderen

een boek naar hun keuze kunnen vinden en hierbij ook huLp krìjgen.

Bewezen is dat dit een positief effect heeft op de leesontwikkeling."

tekst: Marja Cozyn

1 Heleen van den Berg en Adriana Bus (2015), Boekstart maakt boby's slimmer,

Stichting Lezen Reeks 24.

'zThijs Nielen en Adriana Bus (201ó), Onwillige lezers. 1nderzoek naor redenen en

oplossingen, Stichting Lezen Reeks 2ó.
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