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Bij lezen en schrijven gebruiken we deels dezelfde kennis en cognitieve systemen. In deze
meta-analyse onderzoeken Graham en collega’s daarom de effecten uit 47 eerdere studies
waarin lees- en schrijfonderwijs gecombineerd aan bod komen. De meta-analyse laat zien
dat deze onderwijscombinatie – waarbij niet meer dan 60% uitgaat naar één van de twee
vaardigheden – een gunstig effect heeft op zowel de lees- als de schrijfvaardigheid van leerlingen. Dit geldt voor basisschoolleerlingen en in meerdere mate voor middelbare scholieren.
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2. Investeer
	
hierbij vooral in de vier kenniscomponenten die de basis vormen voor
zowel lezen als schrijven:
a. algemene kennis;
b. meta-kennis over geschreven taal;
c. 	procedurele kennis over de manier waarop je doelgericht toegang krijgt tot
informatie, doelen stelt, vragen stelt, voorspelt, samenvat, visualiseert en
analyseert;
d. pragmatische kennis over teksten.
3. Blijf
	
daarnaast ook tijd investeren in leesonderwijs en schrijfonderwijs afzonderlijk.
Lezen en schrijven putten weliswaar uit dezelfde bronnen, maar zijn desondanks
onderscheiden vaardigheden. Bovendien zijn er allerlei wetenschappelijke studies
die het rendement hebben aangetoond van onderwijsprogramma’s met een aparte
focus op lezen dan wel schrijven.
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