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Heeft het oefenen van losse woorden nut?
Het antwoord op deze vraag is een duidelijk ‘ja’. Uiteraard moet deze vaardigheid ook meteen 
geïntegreerd worden in het lezen van zinnen en teksten, zoals ook gebeurt in Veilig leren lezen en 
Estafette. Immers, lezen is uiteindelijk gericht op het kunnen begrijpen van een tekst. Het lezen 
van losse woorden is geen eindpunt. Echter, internationaal onderzoek laat ook zien dat syste-
matische aandacht voor de technische kant van woordherkenning voor met name zwakke lezers 
cruciaal is (Castles, Rastle & Nation, 2018; National Reading Panel, 2000; Vernooy, 2016). Via het 
lezen van losse woorden is het tevens mogelijk om heel gericht de aandacht te vestigen op speci-
fieke moeilijkheden in het woord, zoals letterclusters, spellingpatronen, voor- en achtervoegsels, 
samengestelde woorden. Door deze woorden in woordrijen te plaatsen, kunnen de overeenkom-
sten en verschillen tussen de woorden zichtbaar gemaakt worden en kan de leerling steun onder-
vinden in het lezen van deze woorden (Van den Broeck, 1997; Reitsma & Dongelmans, 1988). 
Tevens geeft het de leerling inzicht in de opbouw van woorden. Dit is niet te bewerk stelligen met 
woorden in een tekst. Dit omdat de betreffende woordtypen daarin te weinig voorkomen en 
woordstructuur niet inzichtelijk wordt door alles meteen in zinscontext te plaatsen. 

Een onderwerp dat tegenwoordig vaak in de media wordt aangekaart en wat ook leerkrachten 

bezighoudt, is de vraag of het zin heeft om in het leesonderwijs te oefenen met het lezen van 

losse woorden en deze ook op tempo te oefenen. Losse woorden worden daarbij doorgaans in 

woordrijen aangeboden of afzonderlijk gefl itst. Deze vraag is in twee delen op te splitsen: 

• Heeft het oefenen van losse woorden nut?       

• Heeft het op tempo oefenen van losse woorden nut?     

Daarnaast dient zich de vraag aan of het toetsen van het op tempo lezen van losse woorden nut 

heeft. Op al deze vragen gaat dit artikel in, waarbij de antwoorden geplaatst worden in het kader 

van het aanbod binnen de methodes Veilig leren lezen kimversie (aanvankelijk lezen) en Estafette 

editie 3 (voortgezet lezen). 
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Heeft het op tempo oefenen van losse woorden nut? 
Ook het antwoord op deze vraag is een duidelijk ‘ja’. Maar het oefenen van losse woorden op 
tempo vormt nooit een doel op zich! Het vlot kunnen lezen van losse woorden (vlot decoderen) 
is van groot belang om de aandacht te kunnen richten op de inhoud van een tekst (Perfetti, 
Landi & Oakhill, 2005; Rasinski, 2012; Vernooy, 2016). Als het decoderen te traag verloopt, zal dit 
ten koste gaan van de cognitieve capaciteit die nodig is om de tekst te kunnen begrijpen. Aan-
gezien bij losse woorden geen gebruik gemaakt kan worden van zinscontext, is het lezen van losse 
woorden de meest zuivere vorm van technisch decoderen en daarmee ook de meest betrouwbare 
maat voor het technisch lezen (SDN, De Jong, De Bree, Henneman, Kleijnen, Loykens, Rolak, 
Struiksma, Verhoeven & Wijnen, 2016).
Er is echter ook nog een duidelijk onderscheid tussen het doel van het op tempo oefenen van het 
lezen van losse woorden versus het op tempo toetsen daarvan.

Het doel van het op tempo oefenen van losse woorden versus 
het op tempo toetsen ervan 
Bij het oefenen van het op tempo lezen van losse woorden in de methodes Veilig leren lezen en 
Estafette via respectievelijk de woordrijen in Veilig & vlot en in Vloeiend & vlot alsook de zand-
loperopdrachten in het werkboek, is het doel om via herhaald lezen te komen tot een hoger tempo. 
De zandloper dient puur om dit ook meetbaar en dus zichtbaar te maken voor de kinderen zelf. 
Immers, bij herhaalde lezing zullen ze doorgaans zien dat ze de woorden sneller kunnen lezen en 
dat oefening dus loont. Herhaald lezen is daarbij een zeer effectieve oefenwijze (Levy, 
Nicholls & Kohen, 1993; Rasinski, 2004). Bij dit op tempo lezen van woorden gaat het om reeds 
bekende, eerder aangeboden woordtypen. In deze woordrijen is dan ook géén ondersteuning aan-
wezig via overlappende of gemarkeerde woorddelen. Het flitsen van woorden is een alternatieve 
oefenvorm.

Het toetsen van het op tempo lezen van losse woorden – zowel methodeonafhankelijk in de 
Drie-Minuten-Toets (DMT) als methodegebonden via de Woordleestoetsen Veilig & vlot en 
Vloeiend & vlot – heeft een diagnostisch doel. Hier wordt dan ook duidelijk een vastgestelde tijds-
limiet gehanteerd waar normen aan gekoppeld zijn. Dat geeft de leerkracht inzicht in hoe de leer-
ling presteert ten opzichte van respectievelijk het landelijk gemiddelde en ten opzichte van zijn/
haar groeps genoten die hetzelfde methodeaanbod hebben gehad. Deze diagnostische toetsen zijn 
essentieel in het volgen van de leesontwikkeling van leerlingen, juist omdat ze zich puur
richten op de automatisering van het decoderen (correct en vlot lezen op woordniveau) en er geen 
compen satie kan op treden via zinscontext, zoals bij de AVI-toets voor het op tempo lezen van een 
tekst. Het correct en vlot lezen op woordniveau is een essentiële vaardigheid om een tekst met 
begrip te kunnen lezen (Rasinski, 2004, 2012).
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Er zijn echter twee negatieve trends gaande:
• Leerkrachten hechten te veel waarde aan het op tempo lezen van losse woorden, om maar die 

DMT-normen te laten halen door hun leerlingen. De focus komt dan veel te veel te liggen op dit 
aspect van oefenen, in plaats van het met plezier lezen van teksten vanuit de betekenis: het 
uiteindelijke doel van lezen;

• Via internet zijn er oefenpakketten te koop voor de DMT, met soortgelijke woorden. Het 
oefenen voor de DMT wordt dan een doel op zich, terwijl dat niet de bedoeling is, zoals boven 
vermeld. Ook bestaat de kans dat deze oefenpakketten woorden bevatten die ook daad-
werkelijk op de DMT-kaarten voorkomen. Daarmee verliest de DMT zijn diagnostische waarde, 
omdat de betere resultaten dan veroorzaakt worden door toetstraining en niet door een echt 
betere leesvaardigheid.

Het belang van tekstlezen en de relatie met tempolezen 
Zoals hierboven reeds vermeld, staat het woordlezen altijd en tegelijkertijd ten dienste van het 
lezen van zinnen en teksten. Dit wordt dus ook meteen geïntegreerd in de methodes van 
Veilig leren lezen en Estafette. Doel is om een tekst correct, vlot én vloeiend (met de juiste intonatie) 
te kunnen lezen, met begrip. Daarbij zijn rijke teksten, diverse tekstsoorten en keuzerijkheid in het 
kader van aansluiting bij de leefwereld van het kind van groot belang. 
Hierdoor opent zich een wereld voor het kind, waarin het zijn kennis kan verbreden of herkenning 
vindt en daarmee plezier beleeft aan het lezen. Zowel Veilig leren lezen als Estafette besteden hier 
veel aandacht aan, evenals aan het lezen met een juiste intonatie. De relatie tussen intonatie en 
het lezen met begrip is een interactieve: enerzijds is begrip van de tekst nodig om met intonatie te 
kunnen lezen, anderzijds werkt intonatie ook bevorderend voor het begrip (Veenendaal, 2016). 

Volgens Rasinski (2004) zijn er drie dimensies van vloeiend lezen: 
• accuracy in word decoding (in staat zijn woorden correct te decoderen);
• automatic processing (geautomatiseerde woord herkenning: het decoderen mag slechts 

minimale cognitieve capaciteit vergen, om tot begrip te komen);
• prosodic reading (een goede intonatie vereist dat de lezer de tekst kan verdelen in de juiste 

syntactische en semantische eenheden. Als lezers een tekst correct en vlot lezen zonder
expressie en de juiste pauzeringen, dan is de kans groot dat ze de tekst niet geheel be grepen 
hebben).

Een belangrijk aandachtspunt is dus dat bij het lezen van een tekst de aandacht niet alleen 
gericht moet zijn op het correct en vlot lezen, maar zeker ook op het vloeiend lezen: met een juiste 
intonatie en de juiste pauzeringen (Van de Mortel, 2012). Het moet geen ‘afraffelen’ worden. Dat 
betekent dat het leestempo daarop gedoseerd moet worden, ook ter bevordering van het lees-gedoseerd moet worden, ook ter bevordering van het lees-gedoseerd
begrip. Het zou zeer gewenst zijn als ook landelijke toetsen voor het tekstlezen dit aspect in de 
toekomst meenemen in de beoordeling (zie ook Van de Mortel, 2012). 

Tot slot 
Het staat buiten kijf dat goed leesonderwijs niet alleen gericht is op het oefenen van losse woorden, 
maar dat tegelijkertijd de meeste aandacht uitgaat naar de vaardigheid in het vloeiend lezen van 
teksten, het beleven van leesplezier en het maken van leeskilometers. We hopen echter dat dit 
artikel inzichtelijk heeft gemaakt dat de vaardigheid van het correct én vlot decoderen van woor-
den – los van zinscontext – een belangrijke deelvaardigheid of basistechniek is om te komen tot 
het lezen van teksten met begrip. Het oefenen van deze vaardigheid an sich is dus óók van belang, 
evenals de toetsing ervan. De DMT is voor deze deelvaardigheid een betrouwbaardere indicatie 
dan de AVI-toets, juist vanwege de afwezigheid van zinscontext. Elke toets heeft zijn eigen doel-
stelling (Nation & Snowling, 1997). De doelstelling van de DMT is duidelijk een andere dan die van 
de AVI-toets. Voor een compleet beeld van de technische leesvaardigheid en voor het goed volgen 
van de leesontwikkeling zijn beide toetsen van belang, óók bij het voortgezet technisch lezen, om 
hiaten te voorkomen en risicolezers tijdig te signaleren (Van Til & Gijsel, 2019; Vernooy, 2016). 
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