
Hulp bij Technisch Lezen  
 

 

H. is 8 jaar en zit in groep 5. H. leest spellend, met fouten, heel langzaam, woord voor woord. 

Hij heeft zich dat aangeleerd en als leesstijl geautomatiseerd.  

Zoals bij alle gedragsautomatismen moet er systematisch aan gewerkt worden om deze te 

veranderen.  

Aan de leesstijl van H. zitten tevens sterk emotionele componenten verbonden. Er ontstaan bij 

het lezen stresserende gevoelens die het proces negatief beïnvloeden en onaangenaam maken. 

 

Interventie gericht op gedragsverandering (in ons geval correct technisch lezen) moet niet 

alleen systematisch (planmatig) en vaktechnisch van aard zijn, het moet in het bijzonder 

gericht zijn op het ontkrachten van negatieve gevoelens (en gedragingen) en het bekrachtigen 

van positieve gevoelens (en gedragingen). 

 

De (leertheoretische) techniek die hier toegepast wordt is: Voordoen (voorlezen) en oefenen 

in een beschermde en stimulerende omgeving.  

 

De ondersteuning is individueel, intensief en kortdurend.  

 

Om dat te doen slagen is het noodzakelijk dat de ouders thuis, enkele keren per week, het kind 

helpen op dezelfde manier als dat op school gebeurt. Dat betekent een paar dagen per week op 

school, de andere dagen thuis.  

Van doorslaggevende belang is het kind of de jongere leren adequaat om te gaan met zijn 

emoties en gedachten in stresserende situaties. 

 

Het programma dat hier wordt aangeboden heeft als doelstelling gedragsveranderingen te 

bewerkstellen of wel slecht en stagnerend technisch lezen te veranderen in correct technisch 

lezen.  

 

1. Het kind leest de hele tekst. Stillezen. Als het kind zijn lippen beweegt, zeggen dat 

hij dat niet moet doen. Als hij dat doet, steeds interveniëren op een aardige en 

vriendelijke manier. In het begin de reden van de interventie uitleggen. Liplezen is 

spellend lezen. Dus lezen met de mond dicht.  

2. U leest de titel en vraagt het kind om de titel ook te lezen: “Nu jij.” 

3. Afhankelijk van hoe het kind leest, gaat u verder bij 4. of bij 8. 

4. U leest het eerste woord van de eerste zin en wijst die aan met een pen. Vervolgens 

vraagt u het kind om hetzelfde woord, op dezelfde manier, te lezen: “Nu jij.” 

5. Het kind leest het eerste woord. Doet hij dat niet goed, dan: “Mooi, maar ik geloof 

dat je nog beter kan. Ik lees nog een keer en dan jij weer.”  

6. Ging het niet goed dan: “Het ging goed, maar je kunt beter. Ik lees nog een keer en 

dan jij weer.” Dat doet u niet meer dan drie keer achter elkaar, altijd op een 

ontspannen en aardige manier. Tevens worden de inspanning en prestaties sterk 

gewaardeerd. Grapjes maken en extra uitleg, is zeker aan te bevelen. 

7. Woord voor woord, om de beurt, wordt de hele zin gelezen.  

 

 

 

 

 



 

8. U leest (nu) de zin achter elkaar, langzaam en wijst ieder woord aan met de punt van 

de pen. Vervolgens vraagt u het kind om op dezelfde manier te lezen: “Nu jij.” 

9. Het kind leest de hele zin precies op dezelfde manier. Doet hij dat niet goed, dan: 

“Mooi, maar ik geloof dat je nog beter kan. Ik lees nog een keer en dan jij weer.”  

10. Ging het niet goed dan: “Het ging goed, maar je kan beter. Ik lees nog een keer en 

dan jij weer.” Dat doet u niet meer dan drie keer achter elkaar, altijd op een 

ontspannen en aardige manier. Tevens worden de inspanning en prestaties sterk 

gewaardeerd. Grapjes maken en extra uitleg is zeker toegestaan. 

 

U gaat nu naar de volgende zin en doet het op dezelfde manier zoals boven is 

beschreven. Bent u begonnen met woord voor woord lezen, dan gaat u door ook met 

woord voor woord lezen (4 t/m 7), tenzij het kind veel beter kan dan dat. Dan stapt u 

over naar de zin. Bent u begonnen met de zin, dan gaat u door met de volgende zin (8 

t/m 10). 

 

11. U leest een heel stuk tekst achter elkaar. Na drie, vier of vijf zinnen, of na een 

paragraaf, afhankelijk van het niveau van het kind, leest u het hele stuk, maar nu 

achter elkaar, met de hulp van de pen. Vervolgens vraagt u het kind om hetzelfde te 

doen: “Nu jij.” U geeft indien nodig wat hulp om het lezen van het kind wat vlotter te 

laten verlopen. 

12. Ging het niet goed dan: “Het ging goed, maar je kan beter. Ik lees nog een keer en 

dan jij weer.” Dat doet u niet meer dan twee keer achter elkaar, altijd op een 

ontspannen en aardige manier.  

 

U gaat nu naar de volgende zin en behandelt die op dezelfde manier zoals boven is 

beschreven. Bent u begonnen met woord voor woord, dan gaat u door ook met woord 

voor woord lezen (4 t/m 7), tenzij het kind veel beter kan dan dat. Dan stapt u naar de 

zin (zin voor zin lezen). Bent u begonnen met de zin, dan gaat u door met de volgende 

zin (zin voor zin lezen 8 t/m 10). 

 

Als u weer een paragraaf of een langer stuk tekst heb gelezen (woord voor woord of zin 

voor zin), dan behandelt u dat stuk zoals boven is beschreven (11 t/m 12). 

 

Is de hele tekst (in stukjes) behandeld dan: “Nu gaan wij de hele tekst achter elkaar 

lezen. Eerst ik, dan jij.” 

 

Adviezen: 

a. U kunt het kind uitleggen dat lezen is zoals spreken. Dus niet klank voor klank, 

niet woord voor woord, maar de woorden van een zin achter elkaar. U kunt dan 

het kind laten horen hoe praten op een spellende manier klinkt of hoe praten 

woord voor woord klinkt. 

b. Het programma moet iedere keer aangepast worden, rekening houdend met hoe 

het kind leest (begin situatie) en met zijn leesontwikkeling. 

c. Gebruik leeftijdsadequate teksten (niet niveau adequaat) en zoek interessante, 

leuke, levende teksten, het liefst zonder moeilijk uit te spreken ‘vreemde’ 

namen. 

d. Om het kind zelfstandigheid te geven in zijn leerproces en hem sneller te 

‘bevrijden van lastige volwassenen’ kunt u het kind boeken op cd’s ter 



beschikking stellen. U kunt ook wat manieren bedenken om het kind te 

stimuleren er gebruik van te maken. 

 

U kunt ook met anderen overleggen. 
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