
Betrokkenheid van kleuters 
bevorderen bij beginnende 

geletterdheid  
Fingerpointreading-husselen-schrijven 

gecombineerd met interactief herhaald voorlezen  
 

Marjolein Tuinhout 
 
Citeren als:  Tuinhout, M. (2020). Betrokkenheid van kleuters bevorderen bij 
beginnende geletterdheid. Fingerpointreading-husselen-schrijven gecombineerd met 
interactief herhaald voorlezen. Op: PlatformPraktijkontwikkeling.nl. Utrecht: WOSO 
 
 
In groep drie van een reguliere basisschool — met een kwart meertalige 
kinderen — merkten de leerkrachten dat hun leerlingen veel moeite 
hadden met het aanvankelijk lezen en de woordenschatontwikkeling. 
Tegelijkertijd stelden de leerkrachten uit groep 1 en 2 de vraag hoe ze 
meer aan beginnende geletterdheid en woordenschatontwikkeling op 
een wijze die de betrokkenheid van hun leerlingen daarbij zou 
stimuleren.  
Met deze twee vragen is in het kader van een praktijkgericht onderzoek 
een interventie uitgeprobeerd in de vorm van interactief herhaald 
voorlezen en fingerpointreading-husselen-schrijven (FHS).  

De onderzoeksvraag hierbij was in hoeverre leerlingen 
betrokkenheid tonen bij interactief herhaald voorlezen en FHS en hoe 
werkbaar deze interventie is voor de betrokken kleuterleerkrachten.  
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat de leerlingen een gemiddelde tot 
hoge betrokkenheid hebben bij deze interventies. Kleuterleerkrachten 
ervaren de interventie als positief en zijn enthousiast over de 
betrokkenheid van de leerlingen. Door de betrokkenheid van leerlingen 
zien de kleuterleerkrachten de meerwaarde van het opnemen van deze 
activiteiten in hun onderwijsprogramma ondanks het feit dat deze manier 
van werken in het begin meer voorbereidingstijd vergt.  
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Inleiding en onderzoeksvragen 
Kleuters komen de basisschool binnen met grote verschillen in mondelinge 
taalvaardigheid en geletterdheid. Mondelinge taalvaardigheid is belangrijk als 
basis voor sociale relaties, voor de ontwikkeling van schriftelijke 
taalvaardigheid en voor leerprocessen in het algemeen (Demir-Vegter, Aarts, 
& Kurvers, 2014). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat goede mondelinge 
taalvaardigheid van kinderen nauw verwant is aan de sociale participatie en 
het zich staande kunnen houden in de maatschappij (Menting, Van Lier, & 
Koot, 2011; Van der Wilt, Van Kruistum, Van der Veen, & Van Oers, 2016).  

Verschillen in geletterdheid zijn te wijten aan de aanleg van de 
leerlingen, de thuisomgeving en de wel of niet opgedane ervaringen op de 
peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf (Huizinga & Damstra van Oberon, 
2016). Geletterdheid is een belangrijke voorspellende factor als het gaat om 
schoolsucces (Schram, 2013). De leerkracht heeft dan ook de belangrijke taak 
om zowel de mondelinge taalvaardigheid en de geletterdheid van alle 
leerlingen te stimuleren. Op dit moment is veel discussie over de vormgeving 
daarvan. Spelend leren is in opmars (Van Druenen, Scheltinga, Wentink, & 
Verhoeven, 2017). Vanuit dit standpunt zouden kleuters alleen aanbod in 
geschreven taal krijgen op eigen initiatief. Nadeel hiervan is dat er weinig 
gerichte aandacht is voor geletterdheid. Uit de reviewstudie van Chambers, 
Cheung en Slavin (2016) blijkt dan ook dat dit type aanpakken duidelijk 
minder effectief is (i.e. geen significant effect heeft op de 
geletterdheidsuitkomsten) dan meer gebalanceerde benaderingen met een 
expliciete focus op vaardigheden en ruimte voor initiatief van kinderen. Goed 
onderwijs is onderwijs waarin leerkrachten actief de betrokkenheid van hun 
leerlingen aanspreken door hun manier van lesgeven (Laevers, 1992). Dit 
geldt uiteraard ook voor het spelen met en oefenen van fonemisch bewustzijn 
en letters; ook dan is het immers belangrijk dat leerlingen tot betrokkenheid 
komen. Betrokkenheid is een observeerbare gedragshouding en Laevers 
heeft de Leuvense betrokkenheidsschaal ontwikkeld waarmee de 
betrokkenheid van kleuters gemeten kan worden aan de hand van signalen 
die leiden tot een score. 

De grote zoektocht is het vinden van activiteiten rondom geletterdheid 
en mondelinge taalvaardigheid die gebaseerd zijn op evidentie en die ook 
betrokkenheid oproepen bij kleuters zodat zij zich kunnen ontwikkelen op het 
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gebied van woordenschat en beginnend lezen. Daarnaast is het belangrijk dat 
de activiteiten haalbaar zijn voor de kleuterleerkrachten die ermee moeten 
werken.  

De zoektocht kwam uit bij de evidence informed interventies 
interactief herhaald voorlezen en FHS (Smits & Van Koeven, 2017). Hieronder 
wordt kort de evidentie-basis voor deze interventies weergegeven.  
 
Het herhaald en interactief voorlezen van prentenboeken is een adequate 
manier om een rijke taalomgeving te creëren in de groep. De op deze manier 
gecreëerde rijke taalomgeving draagt positief bij aan de taal- en 
woordenschatontwikkeling van kinderen (Bus, Van IJzendoorn, & Pelligrini, 
1995; McGee & Schickedanz, 2007). Het voorlezen van prentenboeken stelt 
leerlingen bovendien in staat om te praten over onderwerpen die buiten de 
omgeving van de groep plaatsvinden (Gosen, 2012). Door bij het voorlezen 
tekst en afbeeldingen te combineren worden leerlingen bovendien in staat 
gesteld om de informatie beter te begrijpen en te onthouden (Tuinhout, Van 
der Veen, & Hofma, 2016). 
 
Om de beginnende geletterdheid te bevorderen bij kleuters wordt in dit 
onderzoek gebruik gemaakt van FHS (Smits & Van Koeven, 2017). FHS is 
gebaseerd op het werk van Rose en Martin (2012), en op onderzoek waaruit 
blijkt dat juist schrijven bij kleuters heel bevorderlijk is voor letterkennis en 
foneembewustzijn en daarmee voor het ontwikkelen van de beginnende 
geletterdheid (o.m. Alves Martins et al., 2014; Hall, Simpson, Guo, & Wang, 
2015; Ouellette & Sénéchal, 2017).  
 
Bij FHS wordt naar aanleiding van een zin uit een meermaals voorgelezen 
verhaal kennis gemaakt met woordvolgorde en schrijven in een betekenisvolle 
context (Smits & Van Koeven, 2017). De zin wordt eerst samen gelezen met 
de leerlingen, vervolgens worden de woorden gehusseld en als verwerking 
schrijven de leerlingen een woord uit de zin over nadat zij even geoefend 
hebben met het schrijven van de letters in het woord. FHS is een werkwijze 
om van alsof-lezen naar echt lezen te gaan (Smits & Van Koeven, 2017). De 
werkwijze maakt leerlingen bewust van de alfabetstructuur, fonetisch 
bewustzijn en letter-klankkoppeling. Daarnaast wordt gewerkt aan de 
leesconventies. Kleuters die gerichte instructie krijgen in de klankstructuur van 
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de taal en tegelijkertijd de bijbehorende letters aangeboden krijgen, blijken 
minder moeite te hebben met leren lezen. Ook het aanleren van 
klank-letterkoppelingen heeft een positief effect op het leerresultaat van 
leerlingen in groep 3 en voorkomt leesproblemen op korte of lange termijn.  

Met dit onderzoek wordt de betrokkenheid van kleuters en de 
werkbaarheid voor de leerkrachten onderzocht bij 
Fingerpointreading-husselen-schrijven gecombineerd met interactief herhaald 
voorlezen. Dat geeft de volgende deelvragen: 

1. In hoeverre heeft deze interventie effect op de betrokkenheid van 
kleuters? 

2. Hoe werkbaar is deze interventie voor leerkrachten?  
 

Onderzoeksopzet  
— Context 
De school waar dit onderzoek wordt uitgevoerd, heeft leerlingen uit gezinnen 
met verschillende inkomensklassen. Ruim 25% van de leerlingen heeft een 
meertalige achtergrond. Bij geletterdheidsactiviteiten is de ervaring van 
leerkrachten op deze school dat leerlingen in de kleutergroepen weinig 
betrokken zijn bij intentionele geletterdheidsactiviteiten los van een 
betekenisvolle context. 
 

— Interventie 
De interventie bestond uit interactief herhaald voorlezen en FHS-activiteiten 
gedurende twee weken, die aansloten bij het thema ‘familie’ (tabel 1). Het 
boek ‘Kleine pinguïn zoekt zijn familie’ van Dirk Hennig is het prentenboek dat 
centraal staat. Aangezien pas vanaf groep 2 expliciet aan de letterkennis 
wordt gewerkt bij leerlingen is besloten om alleen leerlingen uit groep 2 mee 
te laten doen met FHS. Een aantal leerlingen (ongeveer 2 per groep) uit groep 
1 dat interesse toonde in letters, participeert ook in de les. De interventie is in 
schema gezet in figuur 1 (zie bijlage voor een meer uitgebreide versie). 
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Les 1 ❏ interactief herhaald voorlezen; woorden uitleggen en analytische 

vragen stellen 

Les 2 ❏ interactief herhaald voorlezen; woorden uitleggen en analytische 
vragen stellen 

Les 3 ❏ met leerlingen verhaal reconstrueren aan de hand van de 
afbeeldingen; woordenschat en analytische vragen 

Les 4 ❏ FHS activiteit met zin 'Ik ben op zoek naar zijn familie'; kernwoord 
is ik 

Les 5 ❏ FHS activiteit met zin 'Wij zoeken de weg naar de dierentuin'; 
kernwoord is weg 

Les 6 ❏ FHS activiteit met zin 'Kikker en egel helpen pinguin'; kernwoord is 
kikker 

Figuur 1. Schema interventie 
 
— Deelnemers aan het onderzoek 
Er participeerden vier combinatie-kleuterklassen (A, B, C en D), met kinderen 
in groep 1 en 2 (n = 73, waarvan 38 kinderen in groep 1 en 35 kinderen in 
groep 2), en vijf kleuterleerkrachten. Vanaf het begin van de interventie zijn de 
leerkrachten meegenomen in het onderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek 
heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarin alle lessen kort besproken zijn 
en waar leerkrachten hun vragen nog konden stellen.  
 

— Onderzoeksinstrumenten 
De betrokkenheid van leerlingen is gemeten met behulp van de Leuvense 
betrokkenheidsschaal (LBS). Voor deze betrokkenheidsschaal is gekozen 
vanwege de duidelijke werkwijze van deze schaal en de hoge 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De LBS werkt met een vijfpuntsschaal met 
een interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van .90 bij de kleuters (Laevers & 
Laurijssen, 2001). Een score van 1 betekent geen betrokkenheid en een score 
van 5 is een hoge betrokkenheid.  

Voor het onderzoek zijn drie lessen opgenomen waarin gewerkt werd 
met interactief herhaald voorlezen (groep 1 en 2) en drie FHS lessen (groep 
2) per groep. Na afloop is de betrokkenheid voor alle leerlingen per drie 
minuten geobserveerd door te kijken naar de videobeelden, en genoteerd 
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door de onderzoeker. Voor elke leerling is vervolgens de gemiddelde 
betrokkenheid per les berekend. Vervolgens is het gemiddelde voor de 
leerlingen in groep 1 (alleen bij herhaald voorlezen) en het gemiddelde voor 
de leerlingen in groep 2 (bij beide interventies) berekend. Ook is de 
betrokkenheid geïllustreerd met voorbeelden uit de video opnames.  

Na de interventie vond een groepsgesprek met de leerkrachten plaats 
om terug te kijken op de lessen en hoe zij de werkbaarheid hebben ervaren. 
De onderzoeker had een aantal vragen opgesteld die besproken zijn en 
leerkrachten konden eerst hun bevindingen aangeven over de interventie. 
Tijdens het gesprek heeft de onderzoeker aantekeningen gemaakt. 
Vervolgens is dit groepsgesprek samengevat en de belangrijkste conclusies 
zijn opgenomen in het onderzoek.  
 

Lesopnames:  
3 lessen interactief 
herhaald voorlezen 

3 lessen FHS 

⇒  

Scores  leerlingen op 
betrokkenheidsschaal 

en voorbeelden 
betrokkenheid, aan de 
hand van videobeelden 

⇒  Groepsgesprek met 
leerkrachten 

Figuur 2. Onderzoeksopzet 
 

Resultaten  
Achtereenvolgens worden de resultaten van de betrokkenheid van leerlingen 
bij de drie interactief herhaald voorlezen lessen beschreven en daarna de 
betrokkenheid bij de drie fingerpointreading-husselen-schrijven lessen. Als 
laatste worden de belangrijkste bevindingen uit het groepsgesprek met de 
leerkrachten over hun ervaringen en de werkbaarheid van de interventie 
beschreven.  
 

— Betrokkenheid bij interactief herhaald voorlezen 
Per kleutergroep zijn de resultaten van de Leuvense betrokkenheidsschaal in 
een tabel samengevat (zie tabel 2). In deze schaal wordt de betrokkenheid 
gescoord in een 5-puntsschaal: 1=geen betrokkenheid, 5=hoge 
betrokkenheid.  
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Groep A  Groep 1 
(N=10) 

Groep 2 
(N=9) 

 Groep C Groep 1 
(N=9) 

Groep 2 
(N=9) 

Les 1 4,1 4,3  Les 1 3,5 4,4 
Les 2  3,9 4,3  Les 2 3,7 4,4 
Les 3  3,9 4,6  Les 3 3,3 4,0 

       

Groep B Groep 1 
(N=9) 

Groep 2 
(N=9) 

 Groep D Groep 1 
(N=10) 

Groep 2 
(N=8) 

Les 1 3,4 3,5  Les 1 4,4 4,1 
Les 2 3,8 3,7  Les 2 4,4 4,3 
Les 3 3,4 4,0  Les 3 4,2 4,4 

 
Tabel 1: Betrokkenheid kleuters groep 1 en 2 bij interactief herhaald voorlezen 
 
Uit de tabel is af te lezen dat de gemeten betrokkenheid in alle groepen 
tijdens de lessen gemiddeld tot hoog is. Alle leerlingen uit groep 1 hebben 
over het algemeen een lagere betrokkenheid bij alle lessen dan de leerlingen 
uit groep 2. Les 3 bestond uit het samen reconstrueren van het verhaal en 
hier is de betrokkenheid van de leerlingen in groep 1 van alle groepen lager 
dan bij de andere twee lessen.  

Tijdens het observeren van de video’s om de betrokkenheid te scoren 
werden een aantal concrete vormen van betrokkenheid geconstateerd. 
Leerlingen luisteren enthousiast naar het verhaal en met non-verbale signalen 
laten ze zien dat ze betrokken zijn. Zo schudden verschillende leerlingen hun 
hoofd als de leerkracht iets vraagt en het antwoord ontkennend is. ‘Dit verhaal 
is nep, want mollen dragen geen bril’, merkt een andere leerling op. 
Leerlingen komen de volgende lessen terug op de woorden die expliciet zijn 
behandeld, zoals geïrriteerd en met tegenzin. Daarnaast maken leerlingen 
veel eigen associaties bij bijvoorbeeld het uitgelegde woord duo. Het 
uitbeelden van omkieperen waarbij de leerkrachten een doos met 
puzzelstukjes letterlijk omkieperen in de groep zorgt voor veel enthousiasme 
en betrokkenheid. Hiermee halen de leerkrachten ook weer leerlingen die 
minder betrokken zijn terug naar het verhaal.  

De open vragen aan het eind van elke les zijn voor de leerlingen 
nieuw en hierdoor best lastig. Dit werd zichtbaar doordat leerlingen nauwelijks 
tot antwoorden kwamen. In het begin moest de leerkracht hier dan ook erg in 
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sturen en gaandeweg de lessen zagen de leerkrachten dat leerlingen er al 
meer ervaring mee kregen en dat ze beter in staat waren om zonder hulp de 
vragen te beantwoorden. Ondanks de moeilijkheid was duidelijk uit de 
observaties te merken dat leerlingen niet de leerkracht napraatten, maar 
bijvoorbeeld zelf innovatieve ideeën opperden als het bijvoorbeeld gaat om de 
vraag hoe mol en pinguïn over het hek komen van de dierentuin.  

Bij groep B kwam er in de tweede les een discussie op gang of 
pinguïns van vlees zijn. Hier hadden ze het in andere lessen over gehad en 
leerlingen legden verbanden met het voorgelezen verhaal. 

 
— Betrokkenheid bij fingerpointreading-husselen-schrijven 
Voor de kinderen uit groep 2 zijn de resultaten op de Leuvense 
betrokkenheidsschaal in een tabel samengevat (zie tabel 2). In deze schaal 
wordt de betrokkenheid gescoord in een 5-puntsschaal: 1=geen 
betrokkenheid, 5=hoge betrokkenheid 
 

Groep A 
(N = 9) 

betrokkenheid  Groep C 
(N = 9) 

betrokkenheid 

Les 1 4,5  Les 1 4,8 
Les 2  4,2  Les 2 4,9 
Les 3  4,7  Les 3 4,6 

     

Groep B 
(N =9) 

betrokkenheid  Groep D 
(N=8) 

betrokkenheid 

Les 1 4,0  Les 1 4,8 
Les 2 4,4  Les 2 4,8 
Les 3 4,0  Les 3 4,7 

 
Tabel 2: Betrokkenheid kleuters groep 2 bij fingerpointreading-husselen-schrijven 
 
Uit de tabel is af te lezen dat de betrokkenheid in alle groepen tijdens de 
lessen hoog is. Bij drie van de vier groepen is de betrokkenheid bij les 3 het 
laagst. In deze les stond het woord kikker centraal, terwijl in de andere twee 
lessen de woorden ik en weg centraal stonden.  
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Tijdens het analyseren van de opnames om te betrokkenheid te 
meten van de leerlingen is te zien dat een aantal groep 1 leerlingen dat niet 
mee doet met deze les erg nieuwsgierig is en betrokkenheid toont. Alle 
leerkrachten hebben dit toegestaan en lieten deze leerlingen ook de 
verwerking meedoen. 

Leerlingen mochten tijdens deze lessen ook één voor één een kleine 
oefening doen op het digibord. De oefening bestaat eruit dat de woorden van 
de centraal staande zin door elkaar gehusseld staan en leerlingen de woorden 
op de goede volgorde mogen schuiven. Dit zorgt bij de leerling die het doet 
voor veel betrokkenheid, maar de andere leerlingen zijn hierbij minder 
betrokken. De vermindering van de betrokkenheid is te zien in de gedragingen 
van de leerlingen. Leerlingen die niet aan de beurt zijn, gaan om zich heen 
kijken en hebben niet meer de focus op de centraal staande zin op het bord. 
 

— Ervaring & werkbaarheid voor de leerkrachten 
In een groepsgesprek met de leerkrachten is eerst gesproken over het 
interactief voorlezen, FHS en de werkbaarheid voor leerkrachten. Hieronder 
volgt een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.  
 
—— Interactief voorlezen  

Leerkrachten hebben de betrokkenheid van de leerlingen als positief ervaren 
gedurende de lessen. Soms was het tijdstip van de les niet helemaal handig 
en leerkrachten gaven aan dat sommige leerlingen in het begin wat afgeleid 
waren door de camera.  

De eerste keer voorlezen van het boek duurde te lang; het boek was 
eigenlijk te lang voor interactief herhaald voorlezen. Leerlingen met een 
andere moedertaal hadden volgens de leerkrachten baat bij het herhaaldelijk 
voorlezen en zij konden uiteindelijk ook redelijk tot goed mee doen met het 
construeren van het verhaal bij les drie. Leerkrachten zien dat leerlingen de 
uitgelegde woorden nu ook gebruiken in andere contexten.  

De open vragen waren in het begin lastig voor de leerlingen; zij waren 
dit niet gewend en hadden het idee dat maar één antwoord goed was. Door te 
helpen bij de gedachtegang kregen leerlingen in de gaten dat meerdere 
antwoorden mogelijk waren. 
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——  Fingerpointreading-husselen-schrijven 

De leerkrachten waren erg enthousiast over de 
fingerpointreading-husselen-schrijvenlessen, aangezien de betrokkenheid van 
de leerlingen erg hoog was. In eerste instantie deden alleen de leerlingen van 
groep 2 mee, maar sommige leerlingen uit groep 1 waren zo nieuwsgierig en 
die hebben de volgende lessen ook gevolgd.  
 
——  Werkbaarheid voor de leerkrachten 

De voorbereiding voor de interactief herhaald voorlezen lessen worden 
beschouwd als intensief door de leerkrachten. Ze gaven aan dat deze 
voorbereiding op de voorbereiding van andere lessen komt en dat zorgt voor 
werkdruk, omdat ze het boek moeten lezen, woorden moeten uitzoeken die ze 
willen uitleggen en open vragen moeten bedenken. De leerkrachten zien 
echter wel de meerwaarde in van deze lessen. De FHS-lessen leverden de 
leerkrachten een minder intensieve voorbereiding op.  

Tijdens de interventie werden de lessen klassikaal aangeboden. 
Leerkrachten zijn van mening dat het werken in kleinere groepen voor nog 
meer betrokkenheid en interactie zorgt. Deze manier van werken is 
intensiever en kost meer tijd, maar zal veel betrokkenheid en interactie 
opleveren bij de leerlingen volgens de leerkrachten. 
 

Conclusie & discussie 
Een voorwaarde voor kleuters om tot leren te komen, is dat ze betrokken 
moeten zijn bij de les (Laevers, 1992). Betrokkenheid is zichtbaar in gedrag 
en kan daarom door middel van een instrument geobserveerd worden. Hoe 
krijgen we leerlingen betrokken als het gaat om het vergroten van de 
woordenschat en het verwerven van geletterdheid?  

In dit onderzoek is interactief herhaald voorlezen en 
fingerpointreading-husselen-schrijven gecombineerd en is bij elke les de 
betrokkenheid van de kleuters geobserveerd. De conclusie is dat bij beide 
soorten lessen de betrokkenheid van de leerlingen gemiddeld tot hoog was. 
Opvallend – maar niet verrassend - was dat leerlingen uit groep 1 een lagere 
betrokkenheid lieten zien bij alle lessen dan de leerlingen uit groep 2. 
Leerlingen uit groep 1 hebben minder onderwijservaring dan leerlingen in 
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groep 2 en zullen nog meer bezig zijn met het zich eigen maken van de regels 
en routines in de groep, zoals ook het stilzitten en luisteren in een kring 
gedurende een bepaalde tijd. De hogere betrokkenheid bij leerlingen in groep 
2 bij de derde les van interactief herhaald voorlezen kan het gevolg zijn van 
het feit dat leerlingen in groep 2 beter in staat zijn om kritisch te luisteren en 
meer in zich op te nemen gedurende de eerste twee lessen. Daarnaast zijn 
leerlingen in groep 1 vooral betrokken bij de inhoud van het verhaal en 
leerlingen in groep 2 kunnen al meer gebruik maken van hun metacognitieve 
vaardigheden omdat ze de klasstructuur al langer ervaren.  

De hoge mate van betrokkenheid bij alle kleuters lijkt verband te 
houden met de leerkrachten die de kleuters actief bij het voorlezen hebben 
betrokken door vragen te stellen en samen te praten over voorspellingen. Dit 
bevestigt uitkomsten van onderzoek van McGee en Schickedanz (2007), 
waaruit blijkt dat op deze manier voorlezen zorgt voor actief betrokken 
leerlingen. Leerkrachten gaven aan dat leerlingen gaandeweg de lessen 
steeds meer inzicht kregen in de open vragen en begonnen in te zien dat op 
één vraag meerdere antwoorden mogelijk waren.  

De manier van voorlezen in het onderzoek activeert het denkproces 
van de leerlingen (Lennox, 2013). Leerkrachten hebben bewust een boek 
uitgekozen met een verhaallijn die aansluit op de belevingswereld van de 
leerlingen. Dit zorgt voor een rijke taalomgeving (Smits & Van Koeven, 2016) 
waarin leerlingen optimaal kunnen leren.  
 
Leerkrachten waren positief over de lessen, maar vonden de voorbereiding bij 
de interactief herhaald voorleeslessen intensief. De methode waarmee 
gewerkt wordt op school biedt een aantal thema’s per jaar aan. Door in eerste 
instantie bij elk van deze thema’s een boek uit te zoeken en met elkaar de 
lessen voor te bereiden zal de werkdruk in het begin iets hoger liggen, maar 
hier hebben ze wel meerdere jaren profijt van. De lessen 
fingerpointreading-husselen-schrijven zijn werkbaarder voor de leerkrachten 
en gemakkelijker in het dagelijks programma te implementeren, terwijl deze 
manier van werken voor een hoge betrokkenheid bij de leerlingen zorgt.  

De conclusie is dat interactief herhaald voorlezen in combinatie met 
FHS  naar aanleiding van een prentenboek, zorgt voor een hoge 
betrokkenheid bij leerlingen. De leerkrachten vinden de werkwijze werkbaar, 
maar het vergt wel enige voorbereiding, vooral met betrekking tot het 
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voorlezen. Vervolgonderzoek kan zich richten op de vraag of de 
betrokkenheid hoog blijft wanneer meerdere thema’s op deze manier worden 
ingericht. Een longitudinaal onderzoek kan uitgevoerd worden door leerlingen 
te volgen vanaf de start van deze interventies tot aan februari van groep 3 om 
te kijken of verschillen te zien zijn bij het leren lezen.  
 
De resultaten in dit onderzoek zijn niet generaliseerbaar omdat dit onderzoek 
kleinschalig is uitgevoerd op één school.. Een verbeterpunt is om de camera 
zo onopvallend mogelijk neer te zetten in de groep, zodat deze voor minder 
afleiding zorgt. Daarnaast was het beter geweest als de prenten van het 
voorgelezen boek op het digibord te zien waren waardoor het voor iedereen 
duidelijk zichtbaar was geweest.  
Om de woordenschat nog meer te bevorderen naast de lessen zou het 
opstellen van een thematafel bij het prentenboek een meerwaarde hebben 
gehad. Door daarnaast gebruik te maken van de mindmapdidactiek worden 
leerlingen in staat gesteld om uit zowel beeld als tekst een verhaal te 
construeren. Deze manier van werken aan de woordenschat van leerlingen 
werkt bevorderd (Tuinhout, Van der Veen, & Hofma, 2016). 
 
Ondanks de beperkingen van het onderzoek is voor onze school duidelijk 
geworden dat het toepassen van de onderzochte evidence informed 
methodieken leidt tot goede betrokkenheid bij kleuters. Bovendien blijken de 
methodieken werkbaar voor kleuterleerkrachten.  
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Tips Interactief herhaald voorlezen  
voor leerkrachten die het ook willen proberen: 
❏ Zorg voor een boek met rijke taal 
❏ Zet de prenten van het boek op het digibord 
❏ Kies een boek wat niet te lang duurt 
❏ Maak bij het kiezen van een boek gebruik van de ervaringsbasis 

van de leerlingen 
 

 
 

 
Tips Fingerpointreading-husselen-schrijven  
voor leerkrachten die het ook willen proberen: 
❏ Kies zinnen uit het boek dat wordt voorgelezen voor betekenisvol 

onderwijs 
❏ Gebruik klankzuivere woorden 
❏ Laat de leerlingen op verschillende manieren het centraal staande 

woord schrijven, dus met krijt, in het zand, met verf etc. 
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Bijlage: Uitgebreid schema interventie 
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