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Wacht,, Hint, Prijs1 

Dee wacht, hint, prijs methodiek geeft richtlijnen voor het geven van leesinstructie op 
basiss van beproefde leertheoretische principes (McNaughton e.a., 1987). De methodiek 
zett elementen uit instructiegedrag op een rijtje. Deze elementen wisselen elkaar steeds 
af. . 

Wacht t 
Hett eerste element van de methodiek is bedoeld om leerlingen gelegenheid te geven 
gemaaktee fouten te ontdekken en spontaan te verbeteren. Dit kan alleen als u niet 
onmiddellijkk op gemaakte fouten reageert. Als een leerling een fout leest, kunnen er 
tweee dingen gebeuren: 

-- de leerling heeft in de gaten dat hij iets fout leest en blijf t op dat woord hangen; 
-- de leerling heeft het niet in de gaten en leest gewoon door. 

Alss een leerling een woord niet weet of zich vergist, corrigeer dan niet direct, maar 
wacht.. U wacht vijf volle seconden voor u ook maar iets doet en u geeft de leerling de 
kanss om langer naar een moeilijk woord kijken, om het letterpatroon te analyseren of 
delenn van het woord te verklanken. Het blijkt namelijk dat leerlingen de meeste vergis-
singenn binnen die tijd opmerken en zelf verbeteren. De praktijk in het onderwijs is ech-
terr meestal anders. Gebruikelijk is dat leerkrachten onmiddellijk op een gemaakte fout 
reagerenn (Wheldall e.a., 1992) en daardoor leerlingen geen tijd geven zichzelf te 
corrigeren.. Het aanleren van dit wachten is dan ook veel moeilijker dan het lijkt , en 
vij ff  seconden is veel langer dan u denkt. Maar als u steeds onmiddellijk ingrijpt, wordt 
dee leerling van u afhankelijk en leert hij niet zelf belangrijke leesstrategieën te ontwik-
kelen.. Langer dan vijf seconde wachten heeft geen zin. Na vijf seconde zegt u: 'Lees de 
zinn maar uit!' en daarna laat u de zin nog eens lezen. 

Alss de leerling een fout niet herstelt maar doorleest, dan wacht u tot hij bij het einde 
vann de zin is. Er is namelijk een grote kans, dat de leerling de vergissing alsnog op-
merkt,, omdat hij wat gelezen heeft vergelijkt met de taal die hij gewend is of gebruik-
maaktt van de betekenis van de zin of tekst. Gebeurt dat niet, dan zegt u: 'Lees die zin 
nogg eens', zonder dat u speciaal de aandacht vestigt op het fout gelezen woord. U zult 
merkenn hoe vaak een leerling een eerder fout gelezen woord bij tweede lezing spontaan 
verbetert. verbetert. 

Hint t 
Alss de leerling de fout bij het herlezen van de zin niet verbetert, richt u de aandacht op 
hett moeilijke woord en vraagt u: 'Welk woord is dit?' Past een gemaakte fout niet in de 
zin,, dan kunt u ook een hint geven in de richting van de grammatica: 'Luister eens goed 
naarr de zin!' of van de betekenis van het verhaal met een vraag als: 'Waar ging het ver-
haall  ook alweer over?' Ten slotte zegt u altijd: 'Lees nu de hele zin nog eens.' 

11 Tekst gebaseerd op de Estafette Gebruikswijzer (Zwijsen, 2001) 
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Eenn hint moedigt leerlingen aan om zelf het woord te vinden en geeft tegelijkertijd een 
oefeningg in het gebruik van strategieën waarmee ze op den duur beter gaan lezen. Als 
dee leerling er helemaal niet uit komt of een woord herhaaldelijk fout leest, kunt u ook 
eenn woord of woorddeel voorzeggen. U besteedt dan verder geen aandacht aan de fout, 
maarr laat de zin nog een keer in z'n geheel lezen. 

Prijs s 
UU zult moeten leren de leerling niet te wijzen op wat fout gaat, maar hem te laten 
wetenn wat hij goed doet. Ook dit blijkt in de praktijk te weinig te gebeuren (Wheldall 
e.a.,, 1992). Prijzen doet u tijdens het lezen in de vorm van korte, positieve feedback. 
Hett doel daarvan is in de eerste plaats om de leerling te informeren dat hij het goed 
deed.. De feedback of complimentjes (het prijzen) zijn meestal heel kort en weinig 
nadrukkelijk:: goed, goed zo, mooi, ok, ja, goed verbeterd, enzovoort. In de volgende 
gevallenn moet u altijd iets van u laten horen: 

-- als de leerling een zin helemaal goed gelezen heeft; 
-- als de leerling zonder hulp een woord vindt dat eerst fout gelezen was; 
-- als de leerling zelf een fout ontdekt en verbetert; 
-- als de leerling een woord vindt na een 'hint'. 

Samengevat t 
Wachtt ten minste vijf seconden als een leerling ergens niet meteen uitkomt. 
Lokk uit dat de leerling gebruikmaakt van: 

-- de specifieke woordkenmerken; 
-- zijn algemene taalvaardigheid; 
-- de betekenis van de zin, de context en zijn voorkennis. 

Laatt de leerling weten wat hij goed doet. 

Explicietee feedback 
Somss is er aanleiding uitgebreider en explicieter te zijn bij het geven van feedback aan 
eenn leerling. Een voorbeeld: de leerling leest een zin, slaat een woord over, leest de zin 
verderr uit, begint dan opnieuw en leest het overgeslagen woord nu wel. U reageert dan 
watt explicieter en zegt: 'Prima, heel goed dat je doorleest. Zo kwam je te weten waar 
dee zin over gaat en nu weet je het moeilijke woord wel en helemaal zonder hulp.' 
Anderee voorbeelden van uitgebreide feedback zijn: 

-- 'Toen je dat woord niet wist, heb je de zin uitgelezen en toen wist je het wel. Prima.' 
-- 'Toen je dat woord niet in één keer herkende, ging je het spellen. Heel goed.' 
-- 'Toen je de zin af had, kon je horen dat er iets niet klopte en toen heb je de zin nog 

eenss gelezen. Goed zo!' 
-- 'Een (twee, drie, vijf ) hele zin(nen) achter elkaar goed gelezen. Uitstekend.' 

Doorr dit soort informatie leren de leerlingen wat ze goed doen en wanneer ze iets goed 
doen.. Als u concreet en specifiek bent met uw feedback, wordt dit zelf ook weer een 
leerervaringg en leert u de leerling drie dingen: 
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-- dat hij gebruik kan maken van een specifieke leesstrategie; 
-- dat het goed is om door te lezen als je een woord niet weet; 
-- dat u positief bent over de manier waarop de leerling leest. 

Somss vermoedt u dat een leerling een bepaald woord niet kent. Dat is de gewoonste 
zaakk van de wereld. Niemand kent van alle teksten alle woorden, en uit de context is 
hett verhaal toch wel duidelijk. Onderbreek het lezen niet door aandacht te vragen voor 
afzonderlijkee woorden. Het beste is deze woorden vooraf te bespreken en de betekenis 
ervann uit te leggen. Is dat er niet van gekomen, geef de woordbetekenis dan alleen aan 
hethet einde van de zin, als dat voor het verhaal belangrijk is. Anders kunt u er beter op 
terugkomenn als de hele tekst gelezen is. Soms lezen (zwakke) lezers een zin technisch 
goed,, maar aan de intonatie hoort u dat ze de zin niet begrepen hebben. Herhaal dan de 
zinn op een achteloze manier met de juiste intonatie (Stoddard e.a. 1993). Zo kan de 
leerlingg toch de context van het verhaal vasthouden. Vergeet niet te beginnen met: 
'Goed'' of 'Helemaal goed', omdat de leerling anders zal denken dat het fout was, omdat 
uu de zin herhaalt. 

Wee willen hier nog eens benadrukken dat hints en feedback concreet en specifiek 
moetenn zijn. Het is zeker voor zwakke lezers erg belangrijk dat ze weten waar ze aan 
toee zijn en dat ze weten wat een vraag of opmerking van de leerkracht betekent. Veel 
leerkrachtenn hebben de gewoonte om fouten letterlijk, maar met een vragende intonatie 
tee herhalen. Bijvoorbeeld: er staat fles, de leerling leest /fiets/ en de leerkracht zegt: 
'Staatt daar fiets?' Als de leerling hiervan iets leert, dan is het dat als de leerkracht hem 
herhaalt,, dit betekent dat hij een fout gemaakt heeft. Beter en duidelijker is het om het 
woordd aan te wijzen en te zeggen: 'Nee, er staat niet "fiets"! Kij k nog eens naar dit 
woord.' ' 

Leeshoudingg en gebruik van een steunblad 
Eenn goede houding is bij het lezen erg belangrijk: de fysieke leeshouding van de 
leerlingg mag de ontwikkeling van de leesstrategieën niet belemmeren. Dit is bijvoor-
beeldd wel het geval als de leerling door zijn lichaamshouding geen overzicht heeft van 
woordenn en zinnen doordat hij met z'n ogen te dicht op de tekst zit. De afstand tussen 
tekstt en ogen is goed als de onderarm en de vuist van de leerling tussen zijn kin en het 
boekk passen. Verder mogen leerlingen woord- en zinsdelen niet afdekken met een 
vinger,, een leesraam of iets dergelijks. 

Eenn steunblad of aanwijskaartje is vaak een nuttig hulpmiddel. Laat dit boven en niet 
onderr de regel leggen waar de leerling aan het lezen is. Zo bedekt hij de tekst die al 
gelezenn is en niet de tekst die hij nog gaat lezen. 
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Wacht,Wacht, hint, prijs beslisschema 
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Instructiee voor observatie van wacht, hint, prijs en time-on-task 

Hett formulier heeft 30 genummerde regels. Per minuut wordt een regel gebruikt. Na 
elkee minuut klinkt een piepje. Op dat moment wordt in de kolom TOT geturfd of de 
leerlingg on task is (1) of off task (0). Ga daarna naar de volgende regel. 

Inn het gedrag van de leerkracht/remedial teacher kunnen verschillende cycli worden 
vastgesteld: : 

a.. van wacht naar prijs; 
b.. van hint naar prijs; 
c.. van wacht naar hint (naar prijs); 
d.. van hint naar (vervolg)hint (naar prijs). 

Dee combinatie van c en d kan natuurlijk ook, d.w.z. meerdere vervolghints na elkaar. 

Err wordt geturfd met 'eentjes' (1), tenzij één interventie van de leerkracht twee functies 

tegelijkk heeft (uitleg volgt), dan wordt geturfd met een X. 

wacht,wacht, gedaan 
Spreektt voor zich. 

wacht,wacht, niet gedaan 
Dee leerling maakt een fout en de leerkracht reageert direct in plaats van 5 sec. te 
wachten. . 

nana wacht, prijs, gedaan, juist 
Spreektt voor zich. 

nana wacht, prijs, gedaan, niet juist 
Err wordt een compliment gegeven (in plaats van een Hint), terwijl de respons van de 
leerlingg niet juist was. 

nana wacht, prijs, niet gedaan 
Err is gewacht, de leerling heeft een fout verbeterd of is uit een moeilijk woord geko-
men,, maar de leerkracht geeft daarvoor ten onrechte geen compliment. 

Dee wachtcycli worden zichtbaar doordat een turf in de kolom wacht altijd wordt 
afgeslotenn met een turf in de kolom prijs na wacht, tenzij op een wacht geen prijs volgt 
maarr een hint. Die hint heeft dan twee betekenissen: als afsluiting van de cyclus van 
wachtt en als start van een nieuwe cyclus met hint. Dan wordt in de kolom Hint geturfd 
mett een X. 
Dee hintcycli worden zichtbaar doordat een turf in de kolom hint altijd wordt afgesloten 
mett een turf in de kolom prijs na hint, tenzij op een hint geen prijs volgt maar een 
nieuwee hint. Die hint heeft dan ook weer twee betekenissen: als afsluiting van de 
vorigee cyclus van hint en als start van een nieuwe cyclus met hint. Ook dan wordt in de 
kolomm Hint geturfd met een X. 



142 2 lezenlezen gaat voor 

hint,hint, gedaan, juist 
Spreektt ook voor zich. Iedere juiste hint wordt hier geturfd. Er wordt niet op gelet of 
dee hint ook de meest ideale was. Hints kunnen (al) te specifiek zijn, die maken het de 
leerlingg te gemakkelijk, of nog te algemeen. All e hints die in principe juist zijn worden 
hierr geturfd, of met een 1 als begin van een nieuwe cyclus, of met een X als afsluiting 
vann een vorige, in geval de leerling het probleem niet heeft opgelost (na wacht of een 
kennelijkk te algemene hint) en tegelijkertijd als begin van een volgende cyclus. 

hint,hint, gedaan, niet juist 
Hierr worden alleen de echt onjuiste hints geturfd, bijvoorbeeld een hint waar geen 
touww aan vast te knopen is of een hint die gericht is op iets anders dan het technisch 
lezen.. Bij een hint die te vroeg gegeven wordt, wordt eerst geturfd wacht, niet gedaan 
enn vervolgens bij hint, gedaan, juist. 

hint,hint, niet gedaan 
Hierr wordt geturfd als de leerkracht een fout niet opmerkt. 

nana hint, prijs, gedaan, juist 
Spreektt voor zich. 

nana hint, prijs, gedaan, niet juist 
Err wordt een compliment gegeven (in plaats van een vervolghint), terwijl de respons 
vann de leerling niet juist was. 

nana hint, prijs, niet gedaan 
Err is een hint gegeven, de leerling heeft een fout verbeterd of is uit een moeilijk woord 
gekomen,, maar de leerkracht geeft daarvoor ten onrechte geen compliment. 

prijsprijs aan einde zin, juist 
Hett lezen van elke zin wordt afgesloten met een bevestiging (prijs). Soms valt het her-
stellenn van een fout na een wacht of een hint samen met het einde van de zin. Dan 
wordtt niet hier geturfd, maar met een X in de kolom prijs na wacht, gedaan juist of in 
dee kolom prijs na hint, gedaan, juist. 

prijsprijs aan einde zin, niet gedaan 
Spreektt voor zich. 


