
51,8% 48,2% 

Gazelle (gemotiveerd, actief en zelfstandig lezen) is een digitale 
leeromgeving waarin brugklasleerlingen wekelijks teksten lazen 
voor de zaakvakken aardrijkskunde en geschiedenis. 

       Leerlingen kregen wel of geen hints met tips   
       aangeboden tijdens het lezen van de teksten.
       Ze maakten meerkeuzevragen bij elke tekst en  
       vulden vragen in over hun strategiegebruik.

       Docenten kregen een resultatenrapport met  
       gegevens over de prestaties en het leesgedrag  
       van hun leerlingen. Zij werden getraind om  
        deze data te vertalen naar effectieve instructie.

Bij leerlingen:
•  zorgt het gebruik van hints voor beter tekstbegrip;
•  werden er meer probleemoplossende leesstrategieën  

 gebruikt in de experimentele condities (School A en B);
•  wordt het verschil in prestatie tussen zwakke lezers en  

 gemiddelde lezers steeds kleiner gedurende de weken.

Bij docenten:
•  zien we meer variatie in de instructie van docenten die  

 een gerichte training hebben gehad;
•  blijkt dat succesvol gebruik van ict en data in de klas   

 sterk afhankelijk is van omgevingsfactoren.

        
        De resultaten van dit onderzoek   
        zijn onlangs verschenen in een  
        uitgebreide rapportage. Scan onder- 
        staande QR-code voor de digitale   
        versie:

 
Dit onderzoek werd gefinancierd door NRO-PPO  
(langlopend onderzoek, projectnummer 405-15-551)

 
Begrijpend lezen bij brugklassers:

Hoe een digitale leeromgeving zowel de leerling als de docent kan ondersteunen

 

 

Leerlingen die hints aangeboden kregen, gebruiken  
gemiddeld meer probleemoplossende strategieën  

Docenten die een training krijgen in leesstrategieën en het 
gebruik van digitale data tonen meer variatie in hun lessen
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Volg ons op Twitter!
@Gazelle_lezen

Marlies ter Beek, MA 
m.ter.beek@rug.nl


