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Samenvatting 
 

Begrijpend lezen wordt door de meeste leerlingen als een saai en vervelend vak gezien. De 

teksten gaan vaak over onderwerpen waar de leerlingen weinig mee hebben, daardoor zijn 

leerlingen minder gemotiveerd dan gewenst. Begrijpend lezen is echter een belangrijk vak. 

Het begrijpen van teksten is een vaardigheid die mensen nodig hebben om in de 

maatschappij te kunnen functioneren. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen in de 

middenbouw gemotiveerder kunnen werken tijdens de lessen van begrijpend lezen, is in 

het onderzoek bekeken hoe het begrijpend leesonderwijs voor de leerlingen 

betekenisvoller gemaakt kan worden. De volgende twee hoofdvragen zijn daarvoor 

opgesteld:  

 Op welke manier kunnen lessen begrijpend lezen in de middenbouw betekenisvol 

worden gemaakt? 

  Op welke manier kunnen de lessen begrijpend lezen met gebruik van Nieuwsbegrip 

in de middenbouw van Jenaplanschool Pierson worden gegeven, waardoor deze voor 

de leerlingen en leerkrachten betekenisvol zijn?  

Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvragen is er een literatuuronderzoek gedaan, 

een vragenlijst afgenomen en een interview gehouden. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de lessen van begrijpend lezen met gebruik van de methode 

Nieuwsbegrip voor de leerlingen en leerkrachten in de middenbouw van Jenaplanschool 

Pierson betekenisvoller gemaakt kan worden. Om ervoor te zorgen dat de teksten voor de 

leerlingen betekenisvol zijn, is het belangrijk dat de onderwerpen van de teksten 

aansluiten bij het thema voor wereldoriëntatie. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat bij de 

lessen van begrijpend lezen vooral gebruik wordt gemaakt van informatieve teksten. De 

methode Nieuwsbegrip biedt bij de basislessen alleen informatieve lessen aan. Het is 

belangrijk dat de leerlingen met verschillende tekstsoorten in aanmerking komen, zodat de 

verschillende doelen van een tekst sneller worden herkend. Daarnaast zorgt het herkennen 

van een tekstsoort ervoor dat leerlingen de tekst beter kunnen volgen en kunnen 

begrijpen. Tot slot blijkt dat het voor leerlingen belangrijk is dat er verschillende 

werkvormen worden aangeboden. Omdat leerlingen op verschillende manieren leren, is het 

belangrijk dat de werkvormen niet alleen op papier worden aangeboden. Leerlingen zullen 

meer gemotiveerd raken, wanneer tijdens de lessen gevarieerd wordt met verschillende 

werkvormen. 

Op basis van dit onderzoek worden er drie aanbevelingen gedaan, die betrekking hebben 

op de volgende onderwerpen: het integreren van andere vakken met begrijpend lezen, het 

gebruik van tekstsoorten en het gebruik van werkvormen. Het begrijpend lezen kan op 

Jenaplanschool Pierson meer worden geïntegreerd met andere vakken. De lessen van 

begrijpend lezen kunnen bijvoorbeeld worden gecombineerd met het stelonderwijs. 

Daarnaast is het belangrijk dat de teksten van begrijpend lezen aansluiten bij het thema 

voor wereldoriëntatie. Omdat de leerlingen met dit thema bezig zijn, zullen de leerlingen 

de teksten als betekenisvol ervaren. Het is belangrijk dat leerlingen met meerdere 

tekstsoorten in aanraking komen. Bij het aanbieden van informatieve teksten kunnen de 

leerkrachten gebruik blijven maken van de methode Nieuwsbegrip. Voor het aanbieden van 

andere tekstsoorten zullen de leerkrachten gebruik moeten maken van andere bronnen. 

Tot slot wordt aanbevolen om verschillende, ook niet schriftelijke, werkvormen te 

gebruiken. Werkvormen die gebruikt kunnen worden zijn: samenwerkingsvormen, 

spelvormen, interactievormen en creatieve vormen. In de bijlage zijn de eindproducten 

van dit onderzoek opgenomen. 
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Inleiding 
Probleemstelling 

Op Jenaplanschool Pierson te Hengelo (Gld) worden de lessen van begrijpend lezen 

gegeven door gebruik te maken van de methode Nieuwsbegrip. De methode Nieuwsbegrip 

laat de onderwerpen aansluiten bij de actualiteit. Het nadeel daarvan is dat deze 

onderwerpen niet aansluiten bij het thema voor wereldoriëntatie die op Jenaplanschool 

Pierson centraal staan. Dit levert voor de leerlingen en leerkrachten verwarring op. Het 

begrijpend lezen staat daardoor als vak op zichzelf. Daarnaast worden regelmatig dezelfde 

verwerkingsvormen aangeboden. Dit zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen. De 

leerlingen lezen de teksten en maken de opdrachten, omdat deze zo worden aangeboden. 

De lessen zijn voor de leerlingen niet betekenisvol, waardoor de leerlingen minder 

gemotiveerd bezig zijn tijdens de lessen van begrijpend lezen.  

Onderzoeksvragen 

Om ervoor te zorgen dat de lessen van begrijpend lezen door de leerlingen als betekenisvol 

wordt ervaren, zijn voor dit onderzoek twee hoofdvragen opgesteld. Er is gekozen voor een 

hoofdvraag die is gebaseerd op de theorie en een hoofdvraag die is gebaseerd op de 

praktijk. De hoofdvragen zijn:  

 Op welke manier kunnen lessen begrijpend lezen in de middenbouw betekenisvol 

worden gemaakt? 

 Op welke manier kunnen de lessen begrijpend lezen met gebruik van Nieuwsbegrip 

in de middenbouw van Jenaplanschool Pierson worden gegeven, waardoor deze voor 

de leerlingen en leerkrachten betekenisvol zijn? 

Onderzoeksmethode 

Voor dit onderzoek zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Bij het theoretisch 

onderzoek is gebruik gemaakt van een literatuuronderzoek. Voor het praktijkonderzoek is 

ook gebruik gemaakt van een literatuuronderzoek. Daarnaast zijn ook vragenlijsten 

afgenomen en is er een semigestructureerd interview gevoerd. 

Onderzoeksaanpak 

Voor het literatuuronderzoek, dat is uitgevoerd bij zowel het theoretisch als praktisch 

onderzoek, zijn beslisregels opgesteld. Deze beslisregels zijn gebruikt bij het zoeken naar 

betrouwbare en bruikbare bronnen. Bij het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van de 

volgende zoekmachines: Google, Scholar.google, Metacrawler, ScienceDirect en het 

tijdschriftenplein. Voor het opstellen van de vragenlijst is gebruik gemaakt van een 

operationaliseringstabel. Daarnaast is voor het semigestructureerd interview een 

interviewschema gebruikt. 

Opbrengsten 

Naar aanleiding van de resultaten die zijn verkregen uit het onderzoek kunnen 

aanbevelingen worden geformuleerd. De concrete uitwerking van de aanbevelingen zijn de 

opbrengsten. De eerste opbrengst is een bestand waarin aangegeven wordt welke 

tekstsoorten en teksten gebruikt kunnen worden, daarnaast wordt aangegeven uit welke 

bronnen teksten vandaan gehaald kunnen worden. De tweede opbrengst is een uitwerking 

van verschillende werkvormen. De derde opbrengst zijn voorbeelden van lessen van 

begrijpend lezen. Daarbij is ook een voorbeeld gegeven van een gecombineerde les stellen 

en begrijpend lezen. Deze opbrengsten zijn opgenomen in de bijlage en zijn te vinden in 

bijlage 8, 9 en 10. 
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Hoofdstuk 1:Literatuuronderzoek 

1.1Begrijpend lezen 

1.1.1 Omschrijving van begrijpend lezen 

Volgens Aarnoutse, Verhoeven, Van het Zandt en Biemond (2007) is begrijpend lezen het 

construeren en achterhalen van de betekenis van de geschreven taal. De betekenis 

ontstaat door de interactie en de betrokkenheid met en bij een tekst. Omdat begrijpend 

lezen een actief, doelgericht en probleemoplossend proces is, speelt de lezer hierin een 

belangrijke rol. In welke mate de tekst wordt begrepen, hangt af van de motivatie, de 

bekwaamheden, de kennis en de ervaring van de lezer. Förrer en Van de Mortel (2014) 

geven aan dat begrijpend lezen het vermogen is om geschreven teksten te begrijpen. 

Begrijpend lezen is een denkproces, waarbij de lezers betrokken zijn bij de tekst en er 

gekeken moet worden wat de schrijver wil zeggen. Ahlers en Van de Mortel (2009) geven 

aan dat begrijpend lezen een complex vakgebied is, dat meer is dan het aanleren van 

strategieën. Daarnaast wordt aangegeven dat begrijpend lezen het betekenis geven aan 

gedrukte en geschreven informatie is. Zoals de verschillende auteurs aangeven spelen er 

verschillende vaardigheden een rol bij het begrijpend lezen. 

1.1.2 Het doel van begrijpend lezen 

Zoals hierboven is aangeven wordt met begrijpend lezen het begrijpen van tekst bedoeld. 

Ahlers en Van de Mortel (2009) geven aan dat het doel van begrijpend lezen het begrijpen 

van de tekst is. Een middel dat daarbij gebruikt kan worden is het toepassen van 

strategieën. 

1.1.3 De fasen van begrijpend lezen 

Om later vaardig genoeg te zijn om begrijpend te lezen, wordt er tijdens de 

basisschoolperiode veel geoefend met het begrijpend lezen. Dit gebeurt in verschillende 

fasen. Hieronder wordt ingegaan op de verschillende fasen van begrijpend lezen. 

Begrijpend luisteren 

In de kleutergroepen wordt aandacht besteed aan het begrijpend luisteren als 

voorbereiding op het begrijpend lezen. De vaardigheden die de leerlingen bij het 

begrijpend luisteren leren, zijn later nodig bij het begrijpend lezen. Voorbeeld hiervan zijn 

aandacht en concentratie. Om een tekst te kunnen begrijpen moeten de leerlingen zich 

alleen kunnen richten op de tekst (SLO, n.d.a). Ahlers en Van de Mortel (2009) geven aan 

dat begrijpend luisteren in de groepen 1 tot en met 8 aan de orde komt. Bij begrijpend 

luisteren moeten de leerlingen betekenis geven aan de mondelinge informatie. 

Leerkrachten oefenen het begrijpend luisteren vaak door interactief voor te lezen. De 

leerkracht stelt op verschillende momenten vragen aan de leerlingen. De leerlingen zijn op 

deze manier bewust bezig met het verhaal. Naast het vergroten van de woordenschat 

wordt ook de kennis over een onderwerp vergroot. De leerkracht kan van verschillende 

tekstsoorten gebruik maken. Krings-Heusen (2006) geeft net als Ahlers en Van de Mortel 

(2009) aan dat er in de onderbouw al geoefend kan worden met begrijpend lezen door de 

leerlingen interactief voor te lezen. Er wordt spelenderwijs aan begrijpend luisteren 

gewerkt. Na het voorlezen kan de leerkracht de leerlingen een opdracht geven die past bij 

het verhaal. Hierbij valt te denken aan: “teken de oplossing van beer en teken het 

probleem van beer”. Het is belangrijk dat de teksten die worden voorgelezen variatie 

bieden. Dit kan door gebruik te maken van verschillende tekstsoorten.  

Aanvankelijk lezen 

In groep 3 oefenen de leerlingen met het aanvankelijk lezen. Bijna alle scholen maken bij 

het aanvankelijk lezen gebruik van een methode. Bij het aanvankelijk lezen leren de 

leerlingen decoderen. Dat betekent dat leerlingen leren om de letters om te zetten in 
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spraakklanken. Het doel van aanvankelijk lezen is dat leerlingen in staat zijn om de code 

te breken (met de code worden de letters bedoeld). Elke leerling doorloopt dit proces op 

zijn eigen tempo (Robbe, 2011). 

Technisch lezen 

Halverwege groep 3 kunnen de meeste leerlingen in een tempo die per leerling kan 

verschillen, woorden decoderen. Het gaat dan vooral om klankzuivere woorden. Wanneer 

een leerling dit kan, is het aanvankelijk lezen afgerond. In de groepen 4 tot met 7 wordt 

veel aandacht besteed aan het technisch lezen. Het doel van technisch lezen is dat 

leerlingen op een steeds hoger leesniveau komen en daarbij steeds vlotter en beter de 

teksten kunnen decoderen (Robbe, 2011). Chevaux (2015) geeft aan dat leerlingen goed 

technisch kunnen lezen wanneer er dezelfde snelheid wordt gehaald als wanneer de 

leerlingen worden voorgelezen. Dit gebeurt meestal rond groep 5/6. Het blijft belangrijk 

dat er aandacht wordt besteed aan het technisch lezen, zodat de leerlingen steeds minder 

energie hoeven te besteden aan het decoderen van de tekst. Aarnoutse, Verhoeven, Van 

het Zandt en Biemond (2007) geven aan dat woordherkenning het begin is van begrijpend 

lezen. Wanneer een lezer een woord niet herkent, kan het nooit de tekst begrijpen. 

Leerlingen die veel moeite hebben met het herkennen van woorden moeten veel energie 

steken in de woordherkenning, daardoor kan er nog maar weinig aandacht worden besteed 

aan de betekenis van de woorden, zinnen of teksten. 

Begrijpend lezen 

Volgens Mommers (2007) kunnen leerlingen beginnen met begrijpend lezen wanneer het 

begrijpend luisteren en het technisch lezen worden beheerst. Ahlers en Van de Mortel 

(2009) geven aan dat begrijpend lezen in groepen 4 tot en met 8 aan bod komt. Begrijpend 

luisteren en begrijpend lezen hebben veel overeenkomsten. De leerlingen moeten 

betekenis geven aan de tekst en er worden op verschillende momenten vragen gesteld over 

de tekst. Een aantal verschillen zijn dat de lezer bij begrijpend lezen zelf moet bedenken 

welke stappen er genomen moeten worden. Wanneer een leerling een woord niet snapt, 

moet hij zelf een oplossing bedenken. Daarnaast krijgt de leerling tijdens het lezen geen 

feedback. Tijdens het begrijpend lezen moeten de leerlingen zichzelf motiveren, tijdens 

het begrijpend luisteren zorgt de leerkracht daarvoor. Aan het einde van de basisschool 

wordt het begrijpend lezen aangevuld met het studerend lezen. 

Studerend lezen 

Studerend lezen is de laatste fase van het begrijpend lezen. Het begrijpend luisteren en 

begrijpend lezen zijn belangrijk voor het studerend lezen. Bij studerend lezen kan de 

leerling de tekst na het lezen reproduceren. Naast het begrijpen van de tekst moet de 

lezer de tekst ook kunnen onthouden en kunnen reproduceren. Het reproduceren van de 

tekst kan zowel mondeling als schriftelijk. Hierbij valt te denken aan het houden van een 

presentatie of het maken van een werkstuk. Om uiteindelijk goed studerend te kunnen 

lezen, moet een lezer de tekst begrijpen. Omdat het begrijpend lezen een complex proces 

is, spelen daarbij verschillende voorwaarden een belangrijke rol (Ahlers & Van de Mortel, 

2009). 

1.1.4 Voorwaarden voor begrijpend lezen 

Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden voor het goed kunnen begrijpend lezen.  

Chevaux (2015) geeft aan dat de woordenschat, het vlot technisch lezen, de voorkennis en 

het toepassen van leesstrategieën een belangrijke rol spelen bij begrijpend lezen. 

Wanneer een leerling alle woorden in een tekst kent, kan de leerling de tekst makkelijker 

begrijpen. Daarnaast hoeven leerlingen die een tekst vlot kunnen decoderen minder 

energie te steken in het lezen. Dit gebeurt rond groep 5/6, wanneer het leren lezen wordt 

vervangen door het lezen om te leren. De voorkennis speelt een belangrijke rol, omdat een 
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lezer de tekst beter begrijpt, wanneer de lezer al iets van het onderwerp weet. Het 

toepassen van leesstrategieën zorgt ervoor dat een lezer beter grip krijgt op de tekst. De 

leesstrategieën worden vooral tijdens de instructies aangeleerd. In paragraaf 1.2.3 worden 

de strategieën toegelicht. In bijlage 2 staan de strategieën uitgeschreven. Ahlers en Van 

de Mortel (2009) sluiten aan bij de voorwaarden van Chevaux (2015). Ahlers en Van de 

Mortel (2009) geven aan dat leesstrategieën een hulpmiddel zijn voor het begrijpen van 

een tekst. Om een tekst goed te kunnen begrijpen, is het belangrijk dat de lezer 

leesstrategieën kan toepassen. Aarnoutse, Verhoeven, Van het Zandt en Biemond (2007) 

geven aan dat naast het beheersen van technisch lezen, het beschikken over een ruime 

woordenschat, het kunnen toepassen van leesstrategieën en het beschikken over 

voldoende voorkennis, de motivatie van de leerling ook een belangrijke rol speelt. Förrer 

en Van de Mortel (2014) vullen aan dat de motivatie van de leerlingen belangrijk is, omdat 

de tekst om de aandacht van de lezer vraagt. Daarnaast wordt aangegeven dat de 

woordenschat belangrijk is, omdat een lezer de tekst pas kan begrijpen wanneer hij 90-

95% van de woorden in de tekst begrijpt. Uit onderzoek blijkt dat het technisch lezen een 

voorwaarde is voor het uitbreiden van de woordenschat (Chall, 1990, zoals beschreven in 

Vernooy, n.d.). Wanneer een lezer niet verder komt met het vlot technisch lezen zal de 

woordenschat van deze lezer ook niet uitbreiden. Hirsch (2013, zoals beschreven in 

Goodwin, 2011) geeft aan dat de voorkennis een belangrijke rol speelt. Wanneer een lezer 

niets weet over een onderwerp, kan de lezer de woorden wel begrijpen, maar kan de lezer 

de woorden geen betekenis toekennen. Ook hieruit blijkt dat het leren begrijpend lezen 

een complex proces is. Er zijn verschillende voorwaarden die een belangrijke rol spelen bij 

het begrijpen van een tekst. Deze voorwaarden worden niet alleen bij het begrijpend 

lezen geoefend, maar komen ook bij andere vakken aan de orde.  

 

1.2 Instructies bij begrijpend lezen 

1.2.1 Instructiemethoden voor begrijpend lezen 

Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat de volgende drie instructiemethodes bij het 

begrijpend lezen het meest worden gebruikt: het geven van gerichte aanwijzingen, het 

hardop denken en het gebruik van stappenplannen. Hieronder wordt ingegaan op deze 

instructiemethodes. 

Gerichte aanwijzingen geven 

Volgens Huizenga en Robbe (2015) zorgt het geven van gerichte aanwijzingen ervoor dat 

leerlingen leren begrijpend lezen. Bij deze instructiemethode geeft de leerkracht gerichte 

aanwijzingen op het handelen van de leerling. De aanwijzingen gaan over het uitvoeren 

van een strategie. Voorbeelden daarvan zijn: “lees alleen de kopjes en zoek naar woorden 

die passen bij de leesvraag”. 

Hardop denken 

Modelen is een ander woord voor hardop denken (Förrer & Van de Mortel, 2014). Het is de 

meest gebruikte instructiemethode bij begrijpend lezen. Bij het modelen kan de 

leerkracht inhoudelijke accenten leggen, waardoor voor leerlingen duidelijk wordt wat het 

doel van de les is. Een leerkracht kan leerlingen prikkelen door hardop vragen te stellen, 

zoals: kan dit echt gebeuren? Leerlingen met een zwakke mondelinge taalvaardigheid, 

leerlingen met een beperkte kennis, leerlingen met een beperkte woordenschat en 

leerlingen die moeite hebben met het toepassen van leesstrategieën komen in aanmerking 

voor een verlengde instructie na het modelen. Volgens Bouwman (2008) is modelen het 

voortdurend leggen van verbanden tussen het denkproces van de lezer en tekstbegrip. Een 

leraar die modelt, maakt leerlingen bewust welke strategieën gebruikt moeten worden om 

de tekst te begrijpen. De leraar maakt bij het modelen zijn denkstappen voor de 
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leerlingen zichtbaar. Wanneer leerlingen weten hoe een strategie moet worden toegepast, 

is modelen geen goede instructiemethode. Omdat het modelen veel tijd kost en het niets 

toevoegt aan het tekstbegrip van de leerlingen. Zowel Förrer en Van de Mortel (2014) als 

Bouwman (2008) geven aan dat de leerkracht bij het modelen aan de volgende dingen 

moet denken: het nemen van kleine denkstappen, het denken gebeurt vanuit de ik-vorm 

en dat het modelen niet lang duurt. Het is belangrijk dat de leerkracht de tekst goed 

voorbereidt, zodat het voor de leerlingen duidelijk is hoe de tekst moet worden 

aangepakt. Braams en Smits (2007, zoals beschreven in Huizenga & Robbe, 2015) geven aan 

dat bij het modelen de volgende denkstrategieën geoefend kunnen worden: voorspellen, 

een visuele voorstelling maken van de tekst, het maken van vergelijkingen, het 

controleren van eigen begrip, repareren van het eigen begrip, mening geven, koppelen aan 

aanwezige kennis en het stellen van kritische vragen. Bij het voorspellen wordt gekeken 

waar de tekst over gaat door bijvoorbeeld gebruik te maken van titels en afbeeldingen. 

Met het maken van een visuele voorstelling van de tekst probeert de lezer zich voor te 

stellen hoe iets eruit ziet. Bij het maken van vergelijkingen wordt gekeken waar de tekst 

op lijkt en waar deze de lezer aan doet denken. Met het controleren van het eigen begrip 

bekijkt de lezer of hij de tekst nog begrijpt. Bij het repareren van het eigen begrip past de 

lezer herstelstrategieën toe, zodat hij de tekst begrijpt. Bij een mening geven geeft de 

lezer aan wat hij van de tekst vindt en waarom de lezer deze mening heeft. Zoals al 

eerder is aangegeven, is het belangrijk dat de nieuwe kennis wordt gekoppeld aan de 

aanwezige kennis. Bij het stellen van kritische vragen denkt de lezer na over de tekst. Bij 

het modelen komen niet alle acht denkstrategieën tegelijk aan bod. Het is belangrijk dat 

de strategieën expliciet worden aangeleerd, zodat de leerlingen weten wat er wordt 

geoefend. Verschillende auteurs geven aan dat modelen een geschikte methode is voor het 

aanleren van strategieën. Modelen vraagt om een goede voorbereiding van de leerkracht. 

Daarnaast is het belangrijk dat de leerkracht zich in het denkproces van de leerling kan 

verplaatsen. 

Gebruik van stappenplannen 

Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat stappenplannen worden gebruikt om lezers grip 

te laten krijgen op de tekst. Het gebruik van een stappenplan zorgt ervoor dat leerlingen 

intensief en betrokken zijn bij de tekst. Sommige methodes hebben een standaardaanpak 

die de leerlingen bij elke tekst moeten gebruiken. Zowel een stappenplan als een 

standaardaanpak zorgen ervoor dat leerlingen zich bewust worden van de stappen die 

worden doorlopen. 

1.2.2 De rol van de leerkracht 

Förrer en Van de Mortel (2014) geven aan dat de rol van de leerkracht bij begrijpend lezen 

belangrijk is. De leerkracht moet zorgen voor een gevarieerde en aantrekkelijke 

leesomgeving. Daarnaast is het nodig dat er aandacht wordt besteed aan leesmotivatie en 

leesbevordering, zodat de leerlingen met meer plezier gaan lezen. Omdat het toepassen 

van strategieën aangeleerd moet worden, moet de leerkracht zorgen voor een goede en 

duidelijke voorbereiding van de lessen.  

1.2.3 Uitgangspunten voor begrijpend leesonderwijs 

Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat er specifieke uitgangspunten zijn bij een 

instructie van begrijpend lezen. Dit zijn activeren van de voorkennis, het koppelen van 

tekst en tekstdoel, leerlingen een strategie laten bepalen en het combineren van 

begrijpend lezen met het stelonderwijs. 

Activeren van de voorkennis 

Volgens Huizenga en Robbe (2015) kan nieuwe informatie alleen worden onthouden, 

wanneer het gekoppeld wordt aan de kennis die een leerling al heeft. Het is daarom 
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belangrijk dat een lezer bij begrijpend lezen op verschillende momenten de kennis 

actualiseert. Dit kan door aan de leerling op verschillende momenten vragen te stellen 

over het onderwerp. De kennis moet voor, tijdens en na het lezen worden geactualiseerd. 

Er zijn verschillende materialen die hierbij als middel kunnen dienen, dat zijn onder 

andere de graphic organizer en de voor- en nakenniskaart. 

Het koppelen van tekst en tekstdoel 

Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat leerlingen gemotiveerder een tekst lezen 

wanneer er een duidelijk doel voor ogen is. Bij begrijpend lezen bepaalt de leerkracht in 

de meeste gevallen de tekst en het tekstdoel. Om leerlingen meer bij het onderwerp te 

betrekken, moet de leerkracht ervoor zorgen dat de leerlingen interesse in het onderwerp 

krijgen. Dit kan door de belevingswereld van de leerling erbij te halen. Een voorbeeld 

daarvan is: wie heeft wel eens een drone gezien? Daarnaast kan de leerkracht ook een 

probleem voorleggen. Een voorbeeld daarvan is: ik heb een drone, maar hoe kan de drone 

nu vliegen?  

Bepalen van een strategie 

Een strategie zorgt ervoor dat een lezer de tekst efficiënter en bewuster leest. Het is 

belangrijk dat leerlingen in alle leessituaties strategieën toepassen. Huizenga en Robbe 

(2015) noemen vier strategieën. Dat zijn oriënterend lezen, zoekend lezen, intensief lezen 

en studerend lezen. Daarnaast zijn bepaalde vaardigheden belangrijk bij het begrijpend 

lezen. Deze vaardigheden zijn in bijlage 2 uitgewerkt. Hieronder wordt kort ingegaan op 

de vier verschillende strategieën. Deze strategieën zijn in bijlage 2 verder uitgewerkt. 

Oriënterend lezen 

Deze strategie kan gebruikt worden om te kijken of een tekst bruikbaar is. De tekst wordt 

gescand door te kijken naar de koppen, tussenkoppen, plaatjes, inhoudsopgave en de 

inleiding. Het oriënterend lezen bepaalt of een tekst geschikt is voor het behalen van het 

leesdoel. Wanneer een tekst geschikt is, wordt pas de gehele tekst gelezen. 

Zoekend lezen 

De strategie zoekend lezen wordt gebruikt bij het vinden van een antwoord op een 

specifieke vraag. Bij het zoekend lezen wordt gezocht naar woorden die passen bij de 

vraag. Daarbij wordt gekeken naar kopjes, paragrafen en tussenparagrafen. 

Intensief lezen 

De leesstrategie intensief lezen wordt gebruikt, wanneer een lezer bepaalde informatie 

moet onthouden. De tekst wordt zin voor zin gelezen, zodat de lezer de informatie van de 

tekst kan volgen.  

Studerend lezen 

Het studerend lezen is een verlenging van het intensief lezen. Daarbij wordt bepaalde 

informatie vastgelegd, zodat de informatie later gereproduceerd kan worden. Er kunnen 

daarbij verschillende technieken worden toegepast (Huizenga & Robbe, 2015). 

Combineren van begrijpend lezen met andere vakken 

Volgens Ahlers en Van de Mortel (2009) hangt het begrijpend leesonderwijs sterk samen 

met andere vakgebieden. Förrer en Van de Mortel (2014) geven aan dat begrijpend lees-

onderwijs nauw is verbonden met taalbeschouwing (de grammatica), het technisch lezen, 

woordenschat, mondelinge taal, schrijven en wereldoriëntatie. Huizenga en Robbe (2015) 

geven aan dat bij begrijpend lezen en stellen veel dezelfde vaardigheden worden gebruikt. 

Bij stellen gaat het om de producerende kant en bij het lezen gaat het om de receptieve 

kant. Wanneer bij het stellen aandacht is besteed aan een vaardigheid die ook bij het 

lezen belangrijk is, krijgt de lezer meer inzicht in hoe de tekst is opgebouwd. Een 

voorbeeld daarvan is het schrijven van een meningtekst. Wanneer leerlingen dit gericht 
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oefenen, zullen de leerlingen bij het begrijpend lezen een meningtekst sneller herkennen. 

Hieruit blijkt dat verschillende auteurs vinden dat begrijpend lezen kan worden gekoppeld 

aan verschillende vakken, waardoor het niet meer geïsoleerd aangeboden hoeft te worden. 

Het begrijpend leesonderwijs kan worden gekoppeld aan de thema’s voor 

wereldoriëntatie. Wanneer bijvoorbeeld het thema constructies als thema voor 

wereldoriëntatie aan bod komt, kan bij begrijpend lezen een handleiding of 

gebruiksaanwijzing worden aangeboden voor een bepaald product. Daarnaast kunnen de 

leerlingen bij stellen zelf een gebruiksaanwijzing schrijven. 

 

1.3 Methodes voor begrijpend lezen 

1.3.1 Werkvormen voor begrijpend lezen 

Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat het belangrijk is dat er veel variatie is in 

werkvormen. De leerlingen worden op verschillende manieren uitgedaagd en er komen 

verschillende intelligenties en leerstijlen aan bod. Hieronder staan verschillende 

werkvormen met voorbeelden uitgelegd.  

Opdrachtsvormen 

Volgens Huizenga en Robbe (2015) bestaan de vragen van een begrijpend leesmethode 

meestal uit open en gesloten vragen die niet passen bij de belevingswereld van de 

leerlingen. Daardoor raken de leerlingen bij begrijpend leeslessen niet snel gemotiveerd. 

Voorbeelden van motiverende opdrachtsvormen zijn: het maken van een meningenkaart, 

het bedenken van vragen voor andere leerlingen. Een nadeel van opdrachtsvormen is dat 

de leerlingen gericht zijn op het beantwoorden van de vragen en niet met het begrijpen 

van de tekst bezig zijn. 

Samenwerkend leren 

Bij het samenwerkend leren kan gebruik worden gemaakt van coöperatieve structuren. 

Coöperatieve structuren zijn gemakkelijk om aan te leren en te gebruiken. Er zijn vier 

basisprincipes bij coöperatief leren, dat zijn: gelijke deelname, individuele 

aanspreekbaarheid, positieve wederzijdse afhankelijkheid en gelijktijdige interactie. Het 

is belangrijk dat de leerlingen bij samenwerkend leren elkaar nodig hebben. Omdat 

coöperatieve structuren van elke leerling medewerking vraagt, kan dit goed worden 

toegepast bij het samenwerkend leren. Een aantal voorbeelden van coöperatieve 

structuren zijn tweepraat, tweegesprek op tijd, mix en ruil en genummerde koppen bij 

elkaar (Kagan, 2013). Huizenga en Robbe (2015) geven voor het samenwerkend leren de 

volgende werkvormen als voorbeeld: de theeparty (discussievorm), de placemat en het 

driestappeninterview. 

Spelvormen 

Volgens Huizenga en Robbe (2015) kunnen leerlingen een tekst alleen naspelen, wanneer 

de tekst door de leerlingen goed is begrepen. Daarnaast zorgt het naspelen van een tekst 

ervoor dat leerlingen meer gemotiveerd zijn om een tekst te lezen. De leerkracht kan 

ervoor zorgen dat leerlingen in situaties worden gebracht, waarbij de eerder opgedane 

kennis gebuikt moet worden. Er zijn verschillende manieren om leerlingen in aanmerking 

te laten komen met spelvormen. Leerlingen kunnen meningen en argumenten uitwisselen 

door een situatie in de Tweede Kamer na te bootsen. Andere voorbeelden van spelvormen 

zijn het journaal presenteren en het spelen van een gids.  

Interactievormen 

Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat het bij interactievormen gaat om het uitwisselen 

van ervaringen en meningen. Daarbij spelen de kennis en meningen van leerlingen een 

belangrijke rol. De leerlingen kunnen samen opdrachten gaan maken. Het gaat erom dat 
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leerlingen hierbij de lesstof met elkaar bespreken. Het is belangrijk dat de communicatie 

vanuit alle leerlingen verloopt. Voorbeelden van interactiewerkvormen zijn vooral 

mondelinge werkvormen. 

Creatieve vormen 

Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat het voordeel van een creatieve werkvorm is dat 

leerlingen meerdere intelligenties gebruiken. Daarnaast werken creatieve werkvormen 

motiverender, waardoor de leerlingen vervolgens grondiger de tekst gaan lezen. Het is 

belangrijk dat het accent blijft liggen op het begrijpend lezen en niet op het creatieve 

deel. Voorbeelden van creatieve vormen zijn: constructieopdrachten, tekenopdrachten, 

ontwerpopdrachten en muziekopdrachten. 

1.3.2 Tekstsoorten voor begrijpend lezen 

Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat leerkrachten beter zelf een passende tekst 

kunnen kiezen dan een methodetekst te gebruiken, omdat een methodetekst vaak niet 

past bij het leesdoel van de leerlingen. Daarnaast sluiten deze teksten niet altijd aan bij 

de belevingswereld van de leerlingen. Het is belangrijk dat leerlingen tijdens het lezen 

met verschillende teksten in aanmerking komen. Naast het herkennen van het doel kunnen 

de leerlingen hierdoor ook beter oefenen met de leesstrategieën en de leesvaardigheden. 

Hieronder staan de verschillende tekstsoorten met enkele voorbeelden beschreven. 

Informerende tekst 

Het doel van een informerende tekst is de lezer informatie geven. Enkele voorbeelden van 

informatieve teksten zijn: verslagen, verkeersborden, krantenberichten, recepten en 

etiketten. 

Overtuigende tekst 

Bij een overtuigende tekst probeert de schrijver de lezer van iets te overtuigen. 

Voorbeelden hiervan zijn: reclameboodschappen, folders, advertenties en posters. 

Betogende tekst 

Bij een betogende tekst wordt een standpunt onderbouwd. Opiniestukken, recensies en 

boekverslagen zijn hiervan voorbeelden. 

Expressieve tekst 

Bij een expressieve tekst wordt uitgedrukt wat er in de schrijver omgaat. Hierbij kan 

gebruik worden gemaakt van dagboeken, brieven en gedichten. 

Diverterende tekst 

De schrijver probeert de lezer steeds op een ander been te zetten en amuseert de lezer. 

Voorbeelden hiervan zijn: cabaret, cursiefjes en stripjes uit dagbladen. 

Gebruikstekst 

Het doel van een gebruikstekst is dat de lezer een bepaalde actie uitvoert. 

Gebruiksaanwijzingen, handleidingen en spelregels zijn gebruiksteksten. 

 

1.3.3 Meest gangbare methodes 

Volgens Robbe (2011) wordt er tegenwoordig bij het maken van een methode meer 

aandacht besteed aan de vormgeving van de teksten. Daarnaast bevatten de nieuwere 

methodes een duidelijke didactiek. Zoals Huizenga en Robbe (2015) hebben aangeven kan 

er beter gebruik worden gemaakt van een passende tekst, omdat een methodetekst 

meestal niet aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen of past bij het thema dat op 

de school centraal staat. Förrer en Van de Mortel (2014) geven net als Huizenga en Robbe 

(2015) aan dat het belangrijk is dat het onderwerp van de tekst aansluit bij de 
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belevingswereld van de leerlingen. Leerkrachten weten het beste welke teksten bij de 

leerlingen passen, waardoor het beter is dat leerkrachten zelf geschikte teksten zoeken 

voor begrijpend lezen. Hieronder staan een aantal methodes voor begrijpend lezen 

beschreven. 

Veelgebruikte methodes 

Tekst verwerken 

De methode Tekst verweken staat bekend om het relatief geringe aantal lessen en het 

hoogste resultaat (PPON, 2007, zoals beschreven in Stoeldraijer en Boers, 2013). Elke les 

wordt gezamenlijk gestart en klassikaal afgesloten met een reflectie. Tijdens de les zijn de 

leerlingen bezig met een aantal vragen. De methode biedt verschillende tekstsoorten aan 

en is geschikt voor de groepen 4 tot en met 8. Bij groep 4 wordt de overgang gemaakt van 

begrijpend luisteren naar begrijpend lezen (Noordhoff Uitgevers, n.d.). 

Tussen de regels 

Tussen de regels is een methode waarbij afwisseling is tussen instructie- en zelfstandig 

werken. De methode kan worden gebruikt vanaf groep 4. Bij deze methode wordt expliciet 

onderscheid gemaakt tussen zeven denkvaardigheden en zeven tekstvaardigheden. De 

methode werkt met thema’s om de leerstof in zinvolle contexten aan te bieden (Zwijsen, 

n.d.a). 

Lezen in beeld 

Elke les kan zelfstandig door de leerlingen worden gemaakt, maar er is ook ruimte voor 

samenwerkend of begeleidend werken. De methode Lezen in beeld werkt met zes 

leesstrategieën. Tijdens de lessen komen de leerlingen met verschillende tekstsoorten in 

aanmerking. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen beter leren begrijpend lezen, wordt 

ook gewerkt aan de woordenschat (Zwijsen, n.d.b). 

Nieuwsbegrip 

Nieuwsbegrip maakt gebruik van actuele teksten. De teksten worden op vijf niveaus 

aangeboden. De basisversie maakt gebruik van informatieve teksten. De XL-versie maakt 

ook gebruik van andere tekstsoorten en daarnaast komen bij de XL-versie ook 

woordenschat en stellen aan de orde. Nieuwsbegrip werkt met zes leesstrategieën 

(Nieuwsbegrip, n.d.). 

Leeshuis 

De methode Leeshuis is geschikt voor de groepen 4 tot en met 8. Het is een thematische 

methode voor begrijpend en studerend lezen. Er worden fictieve en zakelijke teksten 

aangeboden. Bij deze methode staan de zinvolle leesopdrachten centraal. De methode 

biedt afwisseling tussen leerkrachtgebonden lessen en het zelfstandig werken. Tijdens de 

lessen worden de leesstrategieën als hulpmiddel gebruikt om de teksten beter te begrijpen 

(Noordhoff Uitgevers, 2004). 

 

1.4 Betekenisvolle lessen 

1.4.1 Betekenisvol leren 

Het betekenisvol leren is een uitgangspunt van het interactief taalonderwijs dat bestaat 

uit het sociaal leren, strategisch leren en het betekenisvol leren (Robbe, 2011). Volgens 

Aarnoutse, Verhoeven, Van het Zandt en Biemond (2007) is betekenisvol leren het leren 

dat gebeurt in een context die door leerlingen als belangrijk wordt gezien. Met 

betekenisvol leren wordt bedoeld dat het leren een actief proces is, waarin leerlingen hun 

kennis construeren. De intrinsieke motivatie van de leerlingen wordt gestimuleerd. De 
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leerlingen zijn bij betekenisvol leren actief bezig met hun wereld, waarbij ontdekkingen 

worden gedaan over gesproken en geschreven taal.  

Van Hasselt en Knijff (2015) geven aan dat motivatie een sleutel is tot leren. Leerlingen 

raken gemotiveerd wanneer informatie wordt aangeboden over iets waar de leerlingen 

meer van willen leren. Het kan gaan om thema’s waar de leerlingen aan werken of om 

actualiteit. Aarnoutse, Verhoeven, Van het Zandt en Biemond (2007) geven net als Van 

Hasselt en Knijff (2015) aan dat motivatie een belangrijk rol speelt bij het leren begrijpend 

lezen. Wanneer een leerling zin heeft om te lezen en positieve ervaringen heeft opgedaan 

bij het lezen, voldoet de leerling aan de belangrijkste voorwaarde om een goede lezer te 

worden. Leesbevordering heeft als belangrijkste doel om het plezier in lezen te vergroten. 

De leerkracht speelt hierin een belangrijke rol. Leerkrachten kunnen de motivatie van de 

leerlingen vergroten door spannende en informatieve teksten voor te lezen en de 

leerlingen gelegenheid geven om verschillende tekstsoorten te lezen. Förrer en Van de 

Mortel (2014) sluiten zich aan bij Van Hasselt en Knijff (2015) en bij Aarnoutse, Verhoeven, 

Van het Zandt en Biemond (2007) dat motivatie een belangrijke rol speelt bij het begrijpen 

van een tekst. Förrer en Van de Mortel (2014)  geven aan dat wanneer een leerling 

gemotiveerd is, de leerling meer bij de tekst betrokken is. Wanneer leerlingen 

gemotiveerd zijn, kunnen leerlingen moeilijkere teksten lezen met een hoger leesniveau. 

Zoals de verschillende auteurs aangeven speelt motivatie een belangrijke rol bij het 

begrijpen van een tekst. De leerkracht kan leerlingen motiveren door een opdracht voor 

leerlingen betekenisvol te maken.  

1.4.2 Betekenisvolle teksten 

Teksten zijn voor leerlingen betekenisvol indien deze passen bij de leefwereld en bij de 

interesses van de leerlingen. Wanneer de teksten uit het ‘echte’ leven van de leerlingen 

komen, zijn deze voor de leerlingen nog betekenisvoller. Hierbij valt te denken aan 

tijdschriften voor leerlingen, kinderpagina’s in dagbladen en een verhaalbundel (Förrer & 

Van de Mortel, 2014). Aarnoutse, Verhoeven, Van het Zandt en Biemond (2007) geven aan 

dat motivatie van leerlingen verbetert als de leerlingen functionele en betekenisvolle 

teksten lezen. Wanneer leerlingen het belang van een leesactiviteit inzien, zijn de 

leerlingen meer gemotiveerd gebruik te maken van hun voorkennis en van de aangeleerde 

leesstrategieën. Voorbeelden van betekenisvolle activiteiten zijn het schrijven van teksten 

die door andere leerlingen worden gelezen, het praten over onderwerpen en het lezen van 

verschillende tekstsoorten. Van Hasselt en Knijff (2015) geven aan dat leerlingen 

gemotiveerder raken, wanneer er verschillende tekstsoorten aangeboden worden. 

Daarnaast stimuleert het lezen van verschillende tekstsoorten de taalontwikkeling van de 

leerlingen. 

1.5 Conclusie 
Begrijpend lezen is een complex proces, waarbij verschillende voorwaarden een 

belangrijke rol spelen. Het begrijpend lezen begint al in de onderbouw met het begrijpend 

luisteren en eindigt op de basisschool met het studerend lezen. Het doel van begrijpend 

lezen is dat een lezer de tekst begrijpt. Zoals verschillende auteurs aangeven spelen de 

woordenschat, het toepassen van leesstrategieën, het niveau van technisch lezen, de 

voorkennis en de motivatie van een lezer daarbij een belangrijke rol. 

De leerkracht kan op verschillende manieren instructie geven voor begrijpend lezen. De 

meest gebruikte instructiemethodes zijn het geven van gerichte aanwijzingen, het 

modelen en het gebruik maken van stappenplannen. De leerkracht speelt een belangrijke 

rol bij het begrijpend lezen. Met name bij het modelen kan een leerkracht aantonen hoe 

een leesexpert leest. Bij het geven van een begrijpend leesinstructie is het belangrijk dat 

de voorkennis van de leerlingen wordt geactiveerd, dat de tekst en het tekstdoel worden 
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gekoppeld, dat er een strategie wordt gekozen en dat begrijpend lezen gecombineerd 

wordt met andere vakken.  

Methodes hebben allemaal een eigen invulling voor het begrijpend leesonderwijs. Sommige 

methodes gebruiken verschillende tekstsoorten, waardoor er variatie is in de lessen. Er 

kunnen ook verschillende werkvormen worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn: 

samenwerkend leren, spelvormen, interactievormen en creatieve werkvormen. Het is 

belangrijk dat het accent blijft liggen op het begrijpen van de tekst. De opdracht kan 

ervoor zorgen dat leerlingen uitgedaagd worden om een tekst nauwkeuriger te lezen. 

Verschillende auteurs geven aan dat motivatie de sleutel tot succes is. Dat geldt ook voor 

het leren begrijpend lezen. Om leerlingen te motiveren moeten lessen voor leerlingen 

betekenisvol  zijn. Een les is voor een leerling betekenisvol als deze past bij de 

belevingswereld van de leerling. Wanneer teksten aansluiten bij de leefwereld en de 

interesses van de leerling is een tekst geschikt om een leerling te kunnen motiveren. Het is 

daarbij belangrijk dat de tekst en de opdracht in een functionele en betekenisvolle 

context worden geplaatst. Wanneer leerlingen op school aan een thema werken, kan de 

leerkracht de leerlingen op verschillende manieren motiveren. De leerkracht kan aan de 

leerlingen vragen stellen, zodat de leerlingen worden gemotiveerd om de tekst te lezen. 

Interactieve, creatieve en mondelinge opdrachten kunnen ervoor zorgen dat leerlingen een 

tekst beter lezen, begrijpen en strategieën kunnen toepassen. Er kan dus geconstateerd 

worden dat door gebruik van betekenisvolle teksten en variatie in de opdrachten veel 

winst kan worden behaald op het gebied van begrijpend lezen. 

 

Hoofdstuk 2: Onderzoeksmethoden 
Voor dit onderzoek zijn drie verschillende onderzoeksmethoden gebruikt: het 

literatuuronderzoek, de vragenlijst en het interview. Hieronder worden de gebruikte 

onderzoeksmethodes beschreven. 

2.1 Literatuuronderzoek 

2.1.1 Literatuuronderzoek voor het theoretisch deel 

Het literatuuronderzoek biedt de mogelijkheid om informatie te krijgen over verschillende 

deelonderwerpen binnen het onderwerp begrijpend lezen. Op deze manier kunnen 

deelvragen worden beantwoord en kan het begrijpend leesonderwijs van verschillende 

kanten worden bekeken. Voor het theoretisch onderzoek is gezocht aan de hand van 

verschillende zoektermen en zoekmachines. De volgende zoektermen zijn gebruikt bij het 

theoretisch onderzoek: doel van begrijpend lezen, voorwaarden voor begrijpend lezen, 

fasen van begrijpend lezen, instructies bij begrijpend lezen, werkvormen voor begrijpend 

lezen, methodes voor begrijpend lezen, tekstsoorten, strategieën, betekenisvol leren, 

betekenisvolle teksten. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende zoekmachines: Google, 

Scholar.google, Metacrawler, ScienceDirect en het tijdschriftenplein. 

 

2.1.2 Literatuuronderzoek voor het praktijkdeel 

Voor het praktijkonderzoek is ook gebruik gemaakt van literatuuronderzoek. Het 

literatuuronderzoek zorgt ervoor dat er antwoord gegeven kan worden op de volgende 

deelvragen van het praktijkdeel:  

 Op welke manier kan begrijpend lezen worden gekoppeld aan het thema dat 

centraal staat, waardoor de lessen voor de leerlingen betekenisvoller worden? 
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 Welke variatie aan werkvormen en opdrachten is mogelijk waardoor de lessen 

Nieuwsbegrip voor leerlingen betekenisvoller worden? 

Bij dit literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van de volgende zoektermen: tekstsoorten, 

de methode Nieuwsbegrip en betekenisvolle situaties. Daarvoor zijn de volgende 

zoekmachines gebruikt: Google, Scholar.google en Metacrawler.  

 

2.1.3 Betrouwbaarheid en validiteit 

Om ervoor te zorgen dat het literatuuronderzoek betrouwbaar is, zijn de volgende 

beslisregels opgesteld: 

- Er worden alleen bronnen gebruikt die de naam van de auteur bevatten. 

- Bronnen die gebruikt worden zijn na 2005 gepubliceerd. 

- Bronnen die gaan over de werkvormen en instructies van begrijpend lezen zijn na 

2008 gepubliceerd, omdat binnen dit deelonderwerp veel veranderingen hebben 

plaatsgevonden. 

- Educatieve uitgeverijen worden alleen als bron gebruikt voor informatie over de 

methodes Tekst Verwerken, Tussen de regels, Lezen in beeld, Nieuwsbegrip en 

Leeshuis in paragraaf 1.3.3. De educatieve uitgeverijen worden verder niet als bron 

gebruikt voor het literatuuronderzoek.  

- De bronnen die gebruikt worden, hebben als hoofdonderwerp het begrijpend 

leesonderwijs. 

2.2 De vragenlijst 
Door gebruik te maken van een vragenlijst kan vastgesteld worden wat de visie van de 

leerkrachten is op het gebied van begrijpend leesonderwijs. De vragenlijst bevat zowel 

gesloten als open vragen. De gesloten vragen bevatten antwoordschalen, waarbij per vraag 

de antwoordschalen verschilde. Daarnaast zijn er ook open vragen, zodat de mening en de 

ideeën van de leerkrachten meer naar voren komen. De vragenlijst is gemaakt met behulp 

van een operationaliseringstabel, waarin de belangrijkste onderwerpen uit het theoretisch 

deel zijn opgenomen. Een operationaliseringstabel zorgt ervoor dat een abstract 

onderwerp omgezet kan worden in een meetbaar onderwerp (Van der Zee, 2016). De 

resultaten van de gesloten vragen worden in grafieken weergegeven. De resultaten van de 

open vragen worden in een alinea beschreven. De operationaliseringstabel is in bijlage 3 te 

vinden, de vragenlijst in bijlage 4 en de resultaten van de vragenlijst zijn in bijlage 5 te 

vinden. 

2.2.1 Respondenten 

De vragenlijst is afgenomen bij vijf vrouwelijke leerkrachten uit de middenbouw van 

Jenaplanschool Pierson te Hengelo (Gld). Omdat het onderzoek betrekking heeft op de 

middenbouw is ervoor gekozen om alleen de leerkrachten die les geven in de middenbouw 

de vragenlijst te laten invullen. De onderzoeksgroep bestaat uit twee leerkrachten die 

jonger zijn dan dertig, met vijf á zes jaar onderwijservaring, een leerkracht jonger dan 

veertig, met vijftien jaar onderwijservaring en twee leerkrachten boven de vijftig jaar met 

veertien jaar en dertig jaar onderwijservaring. Een van de ondervraagden is een invaller en 

geeft op dit moment ook les op CBS Arcade te Warnsveld waar deze leerkracht begrijpend 

lezen geeft aan groep 5. Op deze school worden de lessen begrijpend lezen ook gegeven 

met gebruik van de methode Nieuwsbegrip. 

2.2.2 Discussie 

Bij dit onderzoek kan de vragenlijst discussie opleveren. Bij het praktijkonderzoek is 

gebruik gemaakt van een vragenlijst. Omdat de vragenlijst alleen bij de leerkrachten van 
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de middenbouw op Jenaplanschool Pierson te Hengelo (Gld) is afgenomen, was er een 

kleine groep respondenten. Om dit onderzoek betrouwbaarder te maken, moet de 

vragenlijst eigenlijk bij meerdere middenbouwleerkrachten worden afgenomen. Daarnaast 

is een van de respondenten een invaller. Uit de resultaten blijkt dat deze leerkracht 

andere antwoorden geeft dan de andere leerkrachten. Daarom zorgen de resultaten van de 

vragenlijst niet voor een compleet beeld van het begrijpend leesonderwijs op 

Jenaplanschool Pierson. Tot slot blijkt dat één van de leerkrachten niet alle open vragen 

heeft ingevuld. Deze leerkracht gaf aan niet op alle vragen antwoord te kunnen geven. 

Hierdoor zijn de resultaten van het onderzoek minder betrouwbaar dan gewenst.  

2.3 Het interview 
Omdat de vragenlijst niet op alle vragen genoeg diepgang kan brengen, is er met één van 

de leerkrachten een interview gehouden. Er is gekozen voor een semigestructureerd 

interview als aanvulling op de vragenlijst. De antwoorden die volgen uit de vragenlijst zijn 

meestal algemene antwoorden. Bij een semigestructureerd interview kan worden ingegaan 

op de antwoorden van de leerkracht, omdat daarbij afgeweken mag worden van de 

vooropgestelde vragen. Het semigestructureerde interview wordt ook wel een kwalitatief 

of diepte-interview genoemd, omdat bij een semigestructureerd interview meer 

gedetailleerde informatie wordt gegeven dan bij een gestructureerd interview. Tijdens het 

semigestructureerde interview kan om verduidelijking worden gevraagd, zodat er geen 

misverstanden ontstaan. Er ontstaat over het algemeen een beter en duidelijker beeld, 

ook van de gedachten van de leerkracht. Voor het semigestructureerd interview is gebruik 

gemaakt van een interviewschema. In het interviewschema staan een aantal algemene 

vragen die bij het interview aan bod komen, daarnaast wordt doorgevraagd op de 

antwoorden die de leerkracht geeft (Dingemanse, 2015). Het interviewschema is te vinden 

in bijlage 6 en het uitgewerkte interview is in bijlage 7 te vinden. 

2.3.1 Respondenten 

Het interview is gehouden met de kartrekker op het gebied van begrijpend lezen. Deze 

leerkracht geeft zelf drie dagen per week les aan de bovenbouw en één dag in de week les 

aan de middenbouw. De leerkracht behoort ook tot de respondentengroep van de 

vragenlijst. Deze leerkracht bereidt het begrijpend lezen voor de bovenbouwgroepen voor 

en geeft de lessen begrijpend lezen in de middenbouw. Om de doorgaande lijn op het 

gebied van begrijpend lezen helder te krijgen, is ervoor gekozen om met deze leerkracht 

een interview te houden. 

2.4 Betrouwbaarheid en validiteit 
Voor het maken van de vragenlijst is gebruik gemaakt van een operationaliseringstabel. De 

operationaliseringstabel zorgt ervoor dat een abstract thema naar iets meetbaars omgezet 

kan worden. In de operationaliseringstabel worden de deelonderwerpen van begrijpend 

lezen beschreven met daarbij de behorende theorie. Vanuit deze deelonderwerpen worden 

de vragen opgezet. Een operationaliseringstabel zorgt voor validiteit, omdat zorgvuldig 

wordt gekeken wat er gevraagd moet worden (Van der Zee, 2016). Zoals vermeld geven de 

respondenten allen les in de middenbouw. Het nadeel daarvan is dat er slechts een kleine 

groep respondenten aan de vragenlijst heeft deelgenomen, waardoor het onderzoek niet 

geheel betrouwbaar is. Bij het semigestructureerde interview is gebruik gemaakt van een 

interviewschema. Er is een interviewschema gebruikt, omdat hiermee eerst bepaald kan 

worden wat gemeten moet worden, zodat het onderzoek valide is (Dingemanse, 2015).  
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Hoofdstuk 3 Onderzoeksresultaten 

3.1 Resultaten van de vragenlijst 
De resultaten van de gesloten vragen van de vragenlijst zijn verwerkt in grafieken met een 

schriftelijke toelichting. Ook de antwoorden op de open vragen worden hieronder 

schriftelijk toegelicht.  

3.1.1 Grafieken 

De onderzoeksresultaten van de gesloten vragen met antwoordschalen zijn hieronder 

verwerkt in grafieken. De resultaten zijn in percentages weergegeven. 

In figuur 1 zijn de antwoorden van vraag 2 

verwerkt. 60% van de leerkrachten gaf aan dat 

zij bij de lessen begrijpend lezen het doel van 

de les helder voor ogen hebben. 40% van de 

leerkrachten gaf aan dat zij bijna altijd het doel 

van de les helder voor ogen hebben. Hieruit 

blijkt dat de leerkrachten bij het geven van de 

lessen begrijpend lezen het belangrijk vinden 

dat het doel van les wordt behaald. Bij vraag 1 

gaven de leerkrachten aan dat het doel van 

begrijpend lezen is dat de leerlingen geschreven 

teksten begrijpen en kunnen reproduceren. 

Figuur 1: doel van begrijpend lezen 

In figuur 2 staan de resultaten van 

vraag 6 verwerkt. Daaruit blijkt dat 

de leerkrachten de woordenschat, 

het toepassen van strategieën, het 

niveau van technisch lezen, de 

motivatie van de leerlingen en de 

voorkennis van de leerlingen 

belangrijk vinden bij begrijpend 

lezen. Het toepassen van strategieën 

vinden de leerkrachten iets minder 

belangrijk dan de andere vier 

voorwaarden, zoals te zien is in de 

grafiek. Uit vraag 7 blijkt dat de 

leerkrachten het belangrijk vinden 

dat de leerlingen een goede 

werkhouding hebben en over een 

goed denkvermogen beschikken, 

zodat er nagedacht kan worden over 

de denkprocessen. 

Figuur 2: voorwaarden voor begrijpend lezen 
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Uit figuur 3, waarin de antwoorden van vraag 12 

zijn weergegeven, blijkt dat alle leerkrachten bij 

de lessen van begrijpend lezen gebruik maken van 

modelen (het hardop denkend voordoen). De 

leerkrachten geven aan dat deze instructiemethode 

bij de lessen vaak wordt gebruikt. Ook uit vraag 8 

en 9 blijkt dat de leerkrachten de 

instructiemethode modelen het vaakst gebruiken 

als instructiemethode. De leerkrachten geven bij 

vraag 8 en 9 aan dat er instructie wordt gegeven 

bij het aanleren van nieuwe strategieën. Daarvoor 

wordt vaak de instructiemethode modelen 

gebruikt. 

Figuur 3: gebruik van modelen 

 

In figuur 4 zijn de antwoorden van vraag 16 weergegeven. 

Daaruit blijkt dat 60% van de leerkrachten vaak lessen van 

begrijpend lezen geven, zonder gebruik te maken van de 

methode. 20% van de leerkrachten gebruikt soms de 

methode bij de lessen van begrijpend lezen. En de andere 

20% geeft alleen lessen van begrijpend lezen met gebruik 

van de methode. De leerkrachten die horen bij de 60% die 

vaak lessen geven zonder het gebruik van een methode, 

geven al langer les op Jenaplanschool Pierson. Deze 

leerkrachten geven aan dat de lessen aansluiten bij het 

thema voor wereldoriëntatie, dat op dat moment centraal 

staat. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van 

verschillende verwerkingsvormen, zie vraag 13. 

Figuur 4: begrijpend lezen zonder methode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: aanpassen van begrijpend leeslessen 
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In figuur 5 staan de resultaten van vraag 19, daaruit blijkt dat 85% van de leerkrachten de 

lessen van begrijpend lezen aanpast aan het thema voor wereldoriëntatie. Wanneer er 

gekeken wordt naar de antwoorden die de leerkrachten hebben gegeven, valt het op dat 

één leerkracht de lessen niet aanpast aan het thema. 

Uit vraag 20 blijkt dat 80% van de leerkrachten begrijpend lezen integreert met andere 

vakken. Wanneer er naar de antwoorden van de leerkrachten wordt gekeken, blijkt dat 

één leerkracht begrijpend lezen en andere vakken vaak integreert. De andere leerkrachten 

geven aan dat daar soms sprake van is.  

 

3.1.2 Resultaten van de open vragen 

Start van begrijpend lezen 

Uit vraag 3 en 4 blijkt dat de leerlingen het belangrijk vinden dat in de onderbouw wordt 

gestart met begrijpend luisteren. Wanneer de leerlingen naast het begrijpend luisteren het 

technisch lezen voldoende beheersen, wordt gestart met het begrijpend lezen. 

 

Instructie 

De leerkrachten geven bij vraag 10 en 11 aan dat alle leerlingen instructie nodig hebben 

bij het aanleren van nieuwe strategieën. De meest gebruikte instructiemethode is 

modelen, zie figuur 3. De leerlingen die moeite hebben met de voorwaarden van 

begrijpend lezen (zie figuur 2 voor de voorwaarden) en moeite hebben met het ordenen 

van informatie komen in aanmerking voor de verlengde instructie. 

Werkvormen 

Bij vraag 13 en 14 wordt aangegeven dat de leerkrachten vaak gebruik maken van 

werkvormen op papier. Deze werkvormen zijn gericht op de leesstrategie die centraal 

staat. Bij vraag 14 wordt er aangegeven dat de leerkrachten meer gebruik willen maken 

van verschillende werkvormen. 

Teksten 

Uit vraag 15 blijkt dat de begrijpend leesteksten vaak informatieve teksten zijn, wat onder 

andere komt door het gebruik van de methode Nieuwbegrip, omdat de basislessen daarin 

bestaan uit informatieve teksten. De leerkrachten geven bij vraag 18 aan dat een ideale 

begrijpend leestekst past op een A4 papier, plaatjes bevat en aansluit bij de 

belevingswereld van de leerlingen. Daarnaast geven de leerkracht aan dat het belangrijk is 

dat de tekst op verschillende niveaus wordt aangeboden, zodat de leerlingen een tekst 

lezen op hun eigen niveau. Op dit moment bestaan de teksten die worden aangeboden uit 

informatieve teksten, omdat de basislessen van Nieuwsbegrip geen andere tekstsoorten 

aanbiedt. De teksten zijn afkomstig uit het archief van Nieuwsbegrip, waardoor de teksten 

op verschillende niveaus aangeboden kunnen worden. De teksten sluiten aan bij het thema 

voor wereldoriëntatie, waardoor de teksten voor de leerlingen betekenisvol zijn. 

Ideale les begrijpend lezen 

De leerkrachten geven bij vraag 17 aan dat een ideale les van begrijpend lezen 

verschillende werkvormen bevat, dat leerlingen na een korte instructie zelf aan de slag 

kunnen en dat de leerlingen gemotiveerd zijn. De leerkracht heeft tijdens de les genoeg 

tijd en ruimte om een verlengde instructie te geven. Op dit moment geven de leerkrachten 

een korte instructie waarna de leerlingen zelfstandig verder kunnen met de les. De 

leerlingen die extra instructie nodig hebben, krijgen op dat moment de verlengde 

instructie. Er worden op dit moment verschillende werkvormen aangeboden. De meeste 

werkvormen zijn werkvormen op papier. Het mindmappen is een werkvorm die vaak 
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terugkomt, omdat de leerlingen de tekst daardoor leren visualiseren en het een manier van 

samenvatten is. De leerkrachten willen meer werkvormen gebruiken waarmee tijdens de 

lessen gevarieerd kan worden. 

Motiveren van leerlingen 

De leerkrachten geven bij vraag 21 aan dat het belangrijk is dat de leerkracht enthousiast 

over de tekst vertelt, zodat de leerlingen worden geprikkeld. Daarnaast wordt aangegeven 

dat het belangrijk is dat de tekst aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen en dat 

er verschillende werkvormen worden gebruikt.  

3.2 Resultaten van het interview 

Uit het interview kwamen twee belangrijke punten naar voren. De leerkracht geeft aan dat 

het belangrijk is dat de leerlingen leren mindmappen. Bij het mindmappen leren de 

leerlingen belangrijke informatie uit de tekst te halen en leren de leerlingen om de 

informatie aan elkaar te koppelen. Daarnaast zorgt het mindmappen ervoor dat de tekst 

voor de leerlingen wordt gevisualiseerd. Het mindmappen biedt voor veel leerlingen een 

duidelijk beeld van het onderwerp van de tekst. Met behulp van een mindmap kunnen de 

leerlingen samenvattingen schrijven. Daarnaast gaf de leerkracht aan dat de leerlingen 

vaak de verwerkingsopdrachten maken op papier. Er wordt variatie geboden in de 

opdrachten, maar meestal blijven de leerkrachten de opdrachten op papier geven. De 

leerkracht geeft aan dat andere werkvormen, zoals spel- en creatieve vormen gewenst 

zijn, zodat er meer gevarieerd kan worden.  

 

3.3 Resultaten van het literatuuronderzoek voor het praktijkdeel 

3.3.1 Tekstsoorten 

Förrer en van de Mortel (2014) geven aan dat bij begrijpend lezen gebruik gemaakt kan 

worden van de volgende tekstsoorten: informatieve teksten, verhalende teksten, doe-

teksten, brieven en biografie. De methode Nieuwbegrip biedt vooral informatieve teksten. 

Informatieve teksten kunnen ook verkregen worden uit: taalmethodes, 

zaakvakkenmethoden, kidsweek, informatieboekjes, wikipedia, informatieve 

prentenboeken en teksten uit informatieve boeken. Andere tekstsoorten kunnen worden 

verkregen uit tijdschriften voor kinderen, verhalenbundels, verhalende prentenboeken, 

dichtbundels, kinderpagina’s in dagbladen en digitale teksten. 

3.3.2 Nieuwsbegrip 

De methode Nieuwsbegrip maakt gebruik van zes leesstrategieën. Deze zijn voorspellen, 

ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen, relaties/verwijswoorden 

en visualiseren. Daarnaast worden de teksten en de opdrachten op vijf niveaus 

aangeboden. Elke week staat een actueel thema centraal en daarover gaat de les van die 

week. Nieuwsbegrip bewaart alle lessen van de afgelopen jaren in een digitaal archief dat 

door de school altijd te raadplegen is (Nieuwsbegrip, n.d.).  

3.3.3 Betekenisvolle situaties 

Een betekenisvolle situatie is een voor de leerlingen herkenbare situatie die de interesse 

van de leerlingen wekt. Wanneer de situatie voor de leerlingen herkenbaar is, kunnen 

leerlingen makkelijker leren. Het betekenisvol leren is één van de drie uitgangspunten van 

het interactief taalonderwijs. Bij het interactief taalonderwijs staat naast het betekenisvol 

leren ook het sociaal leren en het strategische leren centraal. Het interactief 

taalonderwijs is een vorm van taalonderwijs, waarbij de leerlingen leren in voor hen 

bekende contexten (SLO, n.d.b). 
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3.4 Conclusie praktijkonderzoek 

Lessen begrijpend lezen 

De leerkrachten op Jenaplanschool Pierson geven de lessen begrijpend lezen vaak zonder 

de methode Nieuwsbegrip te gebruiken. De methode Nieuwsbegrip biedt actuele teksten 

aan, maar omdat op Jenaplanschool Pierson thematisch wordt gewerkt, wordt vaak niet 

gebruik gemaakt van deze teksten. De leerkrachten halen de teksten, die op dat moment 

beter aansluiten bij het thema voor wereldoriëntatie, uit het archief van de methode 

Nieuwsbegrip. De leerkrachten gebruiken verschillende verwerkingsvormen, zoals de tekst 

mindmappen of het beantwoorden van vragen. De leerkrachten geven instructies bij het 

aanleren van een nieuwe strategie, hierbij wordt vaak de instructiemethode modelen 

gebruikt. 

De ideale situatie 

De leerkrachten geven aan dat de ideale situatie van begrijpend lezen bestaat uit teksten 

op meerdere niveaus. De teksten zijn niet te lang, bevatten plaatjes en passen bij het 

thema voor wereldoriëntatie. Daarnaast wordt aangegeven dat het gebruik van 

verschillende werkvormen belangrijk is en dat er verschillende tekstsoorten worden 

behandeld. Het is belangrijk dat er verschillende werkvormen worden aangeboden. De 

meeste werkvormen zijn schriftelijk, maar ook spelvormen en creatieve opdrachten zijn 

belangrijk, omdat hiermee aangesloten kan worden bij de verschillende leerstijlen van de 

leerlingen. Daarnaast zorgt variatie aan werkvromen ervoor dat de leerlingen 

gemotiveerder zijn. Er wordt aangegeven dat het van belang is dat alle leerlingen 

instructie krijgen bij het behandelen van een nieuwe strategie. Er moet daarnaast 

voldoende tijd zijn voor verlengde instructie. 

Thematisch werken 

Op Jenaplanschool Pierson wordt gewerkt met thema’s voor wereldoriëntatie. Om eenheid 

te creëren, is het de bedoeling dat begrijpend lezen ook thematisch wordt gegeven. Op dit 

moment wordt gebruik gemaakt van de methode Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip biedt 

actuele teksten aan, die niet altijd aan sluiten bij het thema dat centraal staat. 

Nieuwsbegrip beschikt over een archief, waarin de lessen van de afgelopen jaren zijn terug 

te vinden (Nieuwsbegrip, n.d.). Sommige teksten passen niet bij het thema, waardoor het 

niet mogelijk is om voor alle lessen begrijpend lezen de teksten van Nieuwsbegrip te 

gebruiken. Voor de thema’s voor wereldoriëntatie kan worden gezocht naar andere 

teksten. Er zijn verschillende plekken waar gezocht kan worden naar teksten voor het 

begrijpend lezen, zoals: taalmethodes, zaakvakkenmethoden, kidsweek, 

informatieboekjes, wikipedia, informatieve prentenboeken, teksten uit informatieve 

boeken, tijdschriften, verhalenbundels, verhalende prentenboeken, dichtbundels, 

kinderpagina’s in dagbladen en op het internet digitale teksten (Förrer & van de Mortel, 

2014). 

Werkvormen en opdrachten 

Het is voor leerlingen belangrijk dat de opdrachten en teksten voor hun betekenisvol zijn. 

Dit betekent dat het onderwerp moet aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen 

(SLO, n.d.b). Leerlingen raken gemotiveerd wanneer de leerlingen worden uitgedaagd en 

wanneer er variatie wordt aangeboden. Het is daarom belangrijk dat de leerkrachten 

teksten kiezen die voor de leerlingen betekenisvol zijn. Dit moeten bij voorkeur teksten 

zijn die aansluiten bij het thema voor wereldoriëntatie. Daarnaast is het belangrijk dat er 

verschillende werkvormen worden aangeboden, zodat de leerlingen afwisseling ervaren en 

verschillende leerstijlen aan bod komen.  
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Hoofdstuk 4: Conclusie, aanbevelingen en discussie 

4.1 Conclusie  
Dit onderzoek is gebaseerd op twee onderzoeksvragen. De hoofdvragen zijn:  

 Op welke manier kunnen lessen begrijpend lezen in de middenbouw betekenisvol 

worden gemaakt? 

 Op welke manier kunnen de lessen begrijpend lezen met gebruik van Nieuwsbegrip 

in de middenbouw van Jenaplanschool Pierson worden gegeven, waardoor deze voor 

de leerlingen en leerkrachten betekenisvol zijn? 

Uit dit onderzoek blijkt dat de lessen van begrijpend lezen, met behulp van de methode 

Nieuwsbegrip, voor de leerlingen en leerkrachten in de middenbouw van Jenaplanschool 

Pierson betekenisvoller gemaakt kunnen worden. Het is belangrijk dat de onderwerpen van 

de teksten die worden aangeboden passen bij het thema voor wereldoriëntatie, zodat de 

teksten voor de leerlingen betekenisvol zijn en de leerlingen gemotiveerd raken (Van 

Hasselt & Knijff, 2015). Daarnaast blijkt uit het theoretisch onderzoek dat het gebruik van 

verschillende werkvormen belangrijk is, zodat de leerlingen meer gemotiveerd raken. De 

methode Nieuwsbegrip kan gebruikt worden wanneer er informatieve teksten aangeboden 

worden. Op de momenten dat andere tekstsoorten worden aangeboden, zullen de 

leerkrachten op zoek moeten naar andere bronnen voor begrijpend leesteksten. Uit het 

theoretisch onderzoek blijkt dat het voor leerlingen belangrijk is dat er verschillende 

tekstsoorten worden aangeboden. Leerlingen leren daardoor het doel van een tekst sneller 

herkennen (Huizenga & Robbe, 2015). Daarnaast leren leerlingen op verschillende 

manieren, daarom is het belangrijk dat de werkvormen aansluiten bij de verschillende 

leerstijlen van de leerlingen. Uit het theoretisch onderzoek blijkt dat er voldoende 

verschillende werkvormen geschikt zijn voor begrijpend lezen, zoals: samenwerkend leren, 

spelvormen, interactievormen en creatieve vormen (Huizenga & Robbe, 2015). Deze 

werkvormen zorgen voor voldoende variatie en zijn daarnaast niet alleen op papier uit te 

voeren. 

4.2 Aanbevelingen 
Naar aanleiding van het theoretisch en praktisch onderzoek worden er drie aanbevelingen 

gedaan. Hieronder staan de drie belangrijkste punten uit het theoretisch en praktisch 

onderzoek genoteerd, waaruit de aanbevelingen zijn ontstaan. 

Theorie Praktijk Aanbeveling 

Zoals Ahlers en Van de 
Mortel (2009) en Förrer en 
Van de Mortel (2014) 
aangeven, sluiten 
begrijpend lezen en 
andere vakgebieden nauw 
bij elkaar aan. Daardoor 
kunnen begrijpend lezen 
en andere vakgebieden 
aan elkaar worden 
gekoppeld.  
 

Uit het praktijkonderzoek 
blijkt dat de leerkrachten 
het begrijpend 
leesonderwijs op sommige 
momenten koppelen aan 
andere vakken. Dit wordt 
door de leerkrachten nog 
niet zo vaak gedaan, 
waardoor het begrijpend 
lezen nog erg als vak op 
zichzelf staat, ook al 
worden de onderwerpen 
van het begrijpend lezen 
gekoppeld aan het thema 
dat centraal staat. 

Het begrijpend lezen kan 
meer worden geïntegreerd 
met andere vakken. De lessen 
van begrijpend lezen kunnen 
worden gecombineerd met 
het stelonderwijs. De teksten 
moeten zoveel mogelijk 
aansluiten bij het thema voor 
wereldoriëntatie. De 
leerlingen komen daardoor op 
verschillende manieren met 
de verschillende tekstsoorten 
in aanmerking. Dit zorgt 
ervoor dat de leerlingen de 
tekstsoorten sneller zullen 
kennen en herkennen. Een 
voorbeeld van een 
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geïntegreerde les van stellen 
en begrijpend lezen staat in 
bijlage 10. 

Huizenga en Robbe (2015) 
geven aan dat het 
belangrijk is, dat er veel 
variatie is in werkvormen. 
De leerlingen worden op 
verschillende manieren 
uitgedaagd en er komen 
verschillende intelligenties 
en leerstijlen aan bod. 

Uit het praktijkonderzoek 
blijkt dat de leerkrachten 
vooral gebruik maken van 
werkvormen op papier. Er 
wordt gebruik gemaakt van 
verschillende werkvormen, 
zoals coöperatieve 
werkvormen en 
mindmappen.  

Om de leerlingen te 
motiveren om de tekst 
grondig te lezen, is het 
belangrijk dat de leerlingen 
de informatie van de tekst 
nodig hebben bij het 
uitvoeren van de opdracht. 
Daarnaast is het belangrijk 
dat er verschillende, ook niet 
schriftelijke, werkvormen 
worden gebruikt. Voorbeelden 
van werkvormen die gebruikt 
kunnen worden zijn: 
opdrachtsvormen, 
samenwerkingsvormen, 
spelvormen, interactievormen 
en creatieve vormen.  De 
voorbeelden van deze 
werkvormen zijn in bijlage 9 
uitgewerkt. 

Huizenga en Robbe (2015) 
geven aan dat 
leerkrachten beter zelf 
een passende tekst kunnen 
kiezen, dan een 
methodetekst te 
gebruiken, omdat een 
methodetekst vaak niet 
past bij het leesdoel van 
de leerlingen. Daarnaast 
sluiten deze teksten niet 
altijd aan bij de 
belevingswereld van de 
leerling. Het is belangrijk 
dat leerlingen tijdens het 
lezen met verschillende 
teksten in aanmerking 
komen. Naast het 
herkennen van het doel 
kunnen de leerlingen 
hierdoor ook beter 
oefenen met de 
leesstrategieën en de 
leesvaardigheden.  

Uit het praktijkonderzoek 
blijkt dat de leerkrachten 
vooral gebruik maken van 
informatieve teksten. Dit 
zijn vooral de teksten die 
de methode Nieuwsbegrip 
aanbiedt.  

Het is belangrijk dat de 
leerlingen in aanmerking 
komen met verschillende 
tekstsoorten met 
verschillende functies. 
Wanneer leerlingen met meer 
tekstsoorten in aanmerking 
komen, kunnen leerlingen het 
doel van een tekst sneller 
herkennen. Omdat een 
tekstsoort vaak dezelfde 
opbouw kent, krijgen de 
leerlingen daardoor ook beter 
grip op de verschillende 
soorten teksten. In bijlage 8 
staan voorbeelden van 
teksten die bij de lessen 
begrijpend lezen gebruikt 
kunnen worden.  
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Bijlage 1: Werkplan 
 

1. Zakelijke gegevens 

Naam student Anouk Bluemink 

Klas Vr4b 

Stageschool Jenaplanschool Pierson 

Stagebegeleider Jacquelien Rossel 

Begeleider afstudeerwerkstuk Klaske Dankert 

 

2. Beschrijf het onderwerp van het afstudeerwerkstuk 

Het onderwerp van dit verslag is het geven van betekenisvolle lessen binnen het taaldomein 

begrijpend lezen aan leerlingen in de middenbouw. Het team van Jenaplanschool Pierson heeft 

behoefte aan verschillende tekstsoorten die aansluiten bij het schoolthema en aan meer variatie 

in werkvormen. Door de lessen begrijpend lezen betekenisvoller te maken, hoopt het team dat 

de leerlingen met meer motivatie de lessen gaan maken en dat de leeropbrengst groter wordt. 

 

3.a Probleemstelling  

Aanleiding: 

Op Jenaplanschool Pierson in Hengelo Gelderland wordt gewerkt met stamgroepen. Er zijn twee 

middenbouwgroepen met de groepen 4, 5 en 6. Een aantal leerlingen uit groep 4 beheerst het 

technisch lezen en krijgt samen met de groepen 5 en 6 begrijpend lezen. De leerlingen krijgen 

begrijpend lezen aan de hand van de methode Nieuwsbegrip. Dit schooljaar is begrijpend lezen 

één van de speerpunten van het team van Jenaplanschool Pierson. De intern opleidster en de 

onderwijskundig schoolleider gaven tijdens een gesprek aan dat ze op school niet tevreden zijn 

over de lessen van begrijpend lezen. Het onderwerp uit de methode  Nieuwsbegrip sluit aan bij 

de actualiteit, maar vaak niet bij het thema aansluit dat in die periode centraal staat. De 

leerlingen ervaren dat als verwarrend. Daarnaast biedt de methode Nieuwsbegrip alleen 

informatieve teksten en hebben de lessen vaak dezelfde verwerkingsvormen, waardoor de 

leerlingen steeds minder enthousiast bezig zijn met de opdrachten. De verwerkingsopdrachten 

die regelmatig worden aangeboden zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen. De leerlingen 

maken de lessen, omdat het de opdracht is. Het is voor de leerlingen niet altijd even duidelijk 

wat zij tijdens de les hebben geleerd. De conclusie is dat er gekeken moet worden hoe de lessen 

van begrijpend lezen voor de leerlingen betekenisvoller gemaakt kunnen worden en met meer 

variatie ingericht kunnen worden, zodat de leerlingen met meer motivatie aan de opdrachten 

gaan werken en de leeropbrengsten groter zijn.  

 

Oriënterend literatuuronderzoek: 

Volgens Chevaux (2015) moet een lezer aan de volgende voorwaarden voldoen om goed te 

kunnen begrijpend lezen: 

- De leerling moet technisch kunnen lezen: het is belangrijk dat de leerling vlot kan 

lezen. Wanneer een leerling woord voor woord moet spellen, is het bijna onmogelijk om 

begrijpend te lezen. Het vlot kunnen lezen bereiken de meeste leerlingen rond groep 5 

of 6. 

- De leerling moet de tekst kunnen interpreteren: een leerling kan een tekst pas goed 

begrijpen, wanneer de leerling alle kennis over het onderwerp heeft ingezet. Dit heeft 

vooral te maken met de algemene kennis van de leerling. 

- De leerling moet de tekst begrijpen: het begrijpend lezen kan door leerkrachten en 

ouders in de onderbouw al worden geoefend. Volgens Zwijsen (n.d.) biedt het 

regelmatig voorlezen aan leerlingen veel voordelen voor het latere begrijpend lezen. 

Tijdens het voorlezen leren leerlingen zich te concentreren op het verhaal. Leerlingen 
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raken vertrouwd met verschillende verhaalsoorten en verhaalpatronen. Daarnaast zorgt 

voorlezen voor leesbevordering. Leerlingen die regelmatig worden voorgelezen 

beschikken daarnaast ook over een grotere woordenschat.  

 

Volgens Robbe (2011) kunnen leerkrachten vaardigheden van het begrijpend lezen met de 

leerlingen in de onderbouw oefenen door begrijpend te luisteren. Er zijn verschillende manieren 

om dit te oefenen. De leerkracht kan vragen over het verhaal stellen, de leerkracht kan met de 

leerlingen woordspelletjes spelen, de leerlingen kunnen het verhaal uitspelen en er kan 

bijvoorbeeld een tekening over het verhaal worden gemaakt. Door deze opdrachten leren de 

leerlingen woordbetekenissen te achterhalen en leren ze verbanden te leggen (Robbe, 2011).   

 

Chevaux (2015) geeft aan dat teksten verwachten dat een leerling een bepaalde kennis heeft 

over het onderwerp. De leerling moet zich realiseren dat hij een bepaalde voorkennis nodig 

heeft om de tekst te begrijpen. Wanneer de leerling deze voorkennis niet heeft, moet de 

leerling zich deze eigen maken. Een leerling die veel gelezen heeft, weet meer en kan daardoor 

teksten beter interpreteren en dus beter begrijpen. Om goed te kunnen begrijpend lezen moet 

een leerling zich ook op andere vlakken ontwikkelen.  

 

Uit de rapportages van PPON (2007, zoals beschreven in Stoeldraijer en Boers, 2013) blijkt dat 

50 procent van de leerlingen bij begrijpend lezen een voldoende haalt. Normaal gesproken hoort 

70 tot 75 procent van de leerlingen een voldoende te halen. Dit onderzoek is onder andere 

uitgevoerd in verschillende groepen 6. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen door het aanleren van 

strategieën een tekst niet beter leren begrijpen. Daarnaast blijkt dat de tijd die aan begrijpend 

lezen wordt besteed geen invloed heeft op het resultaat. Uit de rapportage van PPON (2007, 

zoals beschreven in Stoeldraijer en Boers, 2013) blijkt dat de methode die de minste tijd aan 

begrijpend lezen besteedt de hoogste resultaten behaalt, het gaat daarbij om de methode Tekst 

verwerken (Stoeldraijer en Boers, 2013).   

 

Volgens Robbe (2011) leren leerlingen begrijpend lezen door taal in interactie met anderen te 

gebruiken. Het interactief taalonderwijs kent drie pijlers, dat zijn: 

- Strategisch leren: hierbij leren leerlingen hun problemen zelf op te lossen. Tijdens de 

lessen begrijpend lezen leren de leerlingen strategieën die ze later zelfstandig kunnen 

gebruiken. 

- Sociaal leren: hierbij werken leerlingen samen. De leerling kan met andere leerlingen 

samenwerken of een opdracht maken in samenspraak met de leerkracht. 

- Betekenisvol leren: hierbij wordt rekening gehouden met de leefwereld van de leerling. 

Leerlingen leren het meeste door activiteiten en opdrachten die aansluiten bij situaties 

die passen bij de leefwereld van de leerlingen. 

Een opdracht is betekenisvol wanneer de leerlingen gemotiveerd de opdrachten uitvoeren, 

plezier hebben in het uitvoeren van de opdrachten en iets leren van het uitvoeren van de 

opdrachten. Leerlingen leren van een opdracht, wanneer de leerling zelfstandig kennis opdoet 

en kennis uit een eerdere situatie toepast.  

 

Koekebacker (2010) geeft aan dat Nieuwsbegrip en Kidsweek ervoor kunnen zorgen dat 

leerlingen gemotiveerd raken voor begrijpend lezen. De teksten gaan over actuele 

onderwerpen, waardoor de leerlingen zich meer voelen aangesproken tot de teksten. Volgens 

CED-groep (n.d.) raken leerlingen gemotiveerd wanneer teksten gaan over de actualiteit. Bij de 

aanpak van Nieuwsbegrip lezen leerlingen teksten over actuele onderwerpen. Na het lezen van 

de tekst maken de leerlingen leesbegrip- en woordenschatoefeningen, waardoor de leerlingen 

de tekst strategisch moeten lezen. De rol van de leerkracht bij Nieuwsbegrip is vooral het 

modelen. Daardoor laat de leerkracht zien hoe een leesexpert een tekst aanpakt, hoe een 

leesstrategie gebruikt kan worden om de tekst te doorgronden. Nieuwsbegrip maakt gebruik van 

de volgende didactische principes:  
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- Leerlingen raken gemotiveerd door eigen inbreng en actualiteit. 

- Een stappenplan is een hulpmiddel 

- Het modelen draagt bij aan een beter tekstbegrip 

- Leerlingen leren van elkaar. 

- Woordenschat is een belangrijk onderdeel bij begrijpend lezen. 

- Leerlingen breiden hun kennis van de wereld uit. 

 

Koppeling van de theorie met de vraag van het team van Jenaplanschool Pierson: 

Hoewel het team van Jenaplanschool Pierson deze principes onderschrijft, heeft het team 

vooral bedenkingen bij het eerste principe. Omdat er wordt gewerkt met schoolthema’s, kunnen 

de onderwerpen van Nieuwsbegrip voor leerlingen verwarrend zijn en zijn daardoor weinig 

betekenisvol. Het team heeft behoefte aan verschillende tekstsoorten die aansluiten bij het 

schoolthema. Daarnaast heeft het team van Jenaplanschool Pierson behoefte aan meer variatie 

aan werkvormen. 

 

De kernvraag: 

De leerkrachten van de middenbouw en de onderwijskundig schoolleider van Jenaplanschool 

Pierson willen laten onderzoeken op welke manier de lessen begrijpend lezen in de middenbouw 

gegeven kunnen worden om deze voor de leerlingen betekenisvoller te maken, waardoor de 

leerlingen met meer motivatie aan het werk gaan. Onderzocht wordt op welke manier 

verschillende tekstsoorten kunnen aansluiten bij het schoolthema en welke variatie aan 

werkvormen kan worden aangeboden. 

 

Doel en opbrengsten: 

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen gemotiveerder aan het werk gaan met begrijpend lezen, 

worden er nieuwe lesontwerpen gemaakt. Voor de leerkrachten komt er docentenmateriaal, 

waarin wordt aangeven hoe uitdagende opdrachten voor de leerlingen gemaakt kan worden. 

Daarnaast komt er een lijst met aanbevelingen die gaan over de verbetering van het begrijpend 

leesonderwijs. Dit onderzoek dient om meer inzicht te krijgen in het geven van betekenisvolle 

lessen van begrijpend lezen, waardoor de leerlingen met meer motivatie werken aan de 

opdrachten van begrijpend lezen. 
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4. Onderzoeksvragen en onderzoeksmethodiek 

 Hoofdvraag  Deelvragen Functie van de onderzoeksvraag Onderzoeksmethodiek 

1. Op welke manier 

kunnen lessen 

begrijpend lezen in de 

middenbouw  

betekenisvol worden 

gemaakt? 

 

Wat is begrijpend lezen en wat zijn 

de voorwaarden voor het goed 

begrijpend kunnen lezen? 

Definiëren / beschrijven/ verklaren Literatuuronderzoek 

Zoektermen: 
Voorwaarden voor begrijpend lezen, 
doelen van begrijpend lezen, leerlijnen 
begrijpend lezen, begrijpend luisteren, 

technisch lezen, reading comprehension 
 
Zoekmachines: 
www.google.nl 
www.scholar.google.com 
www.metacrawler.com 
ScienceDirect 
Tijdschriftenplein 

Op welke manieren kunnen er 

instructies worden gegeven bij het 

begrijpend lezen? 

Definiëren/ beschrijven/evalueren Literatuuronderzoek 

Zoektermen: 
Begrijpend leesonderwijs, modelen, 
instructievormen, instruction form 
 
Zoekmachines: 
www.google.nl 
www.scholar.google.com 

www.metacrawler.com 
ScienceDirect 
Tijdschriftenplein 

Welke begrijpend leesmethoden zijn 

het meest gangbaar? 

Vergelijken Methode vergelijking: onder andere 
Tekst verwerken en Nieuwsbegrip 
 
Literatuuronderzoek 
 
Zoektermen: 

Nieuwsbegrip, Tekst verwerken, 
methodes begrijpend lezen, methods 
 

http://www.google.nl/
http://www.scholar.google.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.google.nl/
http://www.scholar.google.com/
http://www.metacrawler.com/
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Zoekmachines: 
www.google.nl 
www.scholar.google.com 
www.metacrawler.com 
ScienceDirect 
Tijdschriftenplein 

Wanneer is een les begrijpend lezen 

‘betekenisvol’ voor leerlingen? 

Definiëren/verklaren/evalueren 

 

Literatuuronderzoek 
 
Zoektermen: 
Betekenisvol, betekenisvolle activiteiten, 
motivatie van leerlingen, betrokkenheid 
van leerlingen, begrijpend leesonderwijs, 
significant, significant activities, 
motivation 
 
Zoekmachines: 
www.google.nl 
www.scholar.google.com 

www.metacrawler.com 
ScienceDirect 
Tijdschriftenplein 

2. Op welke manier 

kunnen de lessen 

begrijpend lezen met 

gebruik van 

Nieuwsbegrip in de 

middenbouw van 

Jenaplanschool 

Pierson worden 

gegeven, waardoor 

deze voor de 

leerlingen en 

leerkrachten 

betekenisvol zijn? 

 

Hoe geven de leerkrachten uit de 

middenbouw op dit moment de 

lessen begrijpend lezen met gebruik 

van Nieuwsbegrip? 

Beschrijven/evalueren Vragenlijst:  
De respondenten: leerkrachten van de 
middenbouw. 
Vragenlijst opstellen aan de hand van 
een operationaliseringstabel. 
 
Literatuuronderzoek 

Zoektermen: 
Begrijpend leeslessen, modelen, 
instructievormen, instruction form 
 
Zoekmachines: 
www.google.nl 

www.scholar.google.com 
www.metacrawler.com 
ScienceDirect 
Tijdschriftenplein 

http://www.google.nl/
http://www.scholar.google.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.google.nl/
http://www.scholar.google.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.google.nl/
http://www.scholar.google.com/
http://www.metacrawler.com/
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Op welke manier zouden de 

leerkrachten de begrijpend 

leeslessen willen geven? 

Beschrijven/ontwerpen/vergelijken/evalueren Vragenlijst:  
De respondenten: leerkrachten van de 
middenbouw. 
Vragenlijst opstellen aan de hand van 
een operationaliseringstabel. 
 
Literatuuronderzoek 
 
Zoektermen: 

Begrijpend leeslessen, modelen, 
instructievormen, instruction form 
 
Zoekmachines: 
www.google.nl 
www.scholar.google.com 
www.metacrawler.com 
ScienceDirect 
Tijdschriftenplein 

Op welke manier kan begrijpend 

lezen worden gekoppeld aan het 

thema dat centraal staat, waardoor 

de lessen voor de leerlingen 

betekenisvoller worden? 

Beschrijven/evalueren/ontwerpen Literatuuronderzoek 
 
Zoektermen: 
Thematisch onderwijs, actualiteit, 
betekenisvol, tekstsoorten, tekstdoelen, 
schoolthema, topicality, theme, 
thematic work, topical, actuality 
 
Zoekmachines: 
www.google.nl 
www.scholar.google.com 
www.metacrawler.com 
ScienceDirect 
Tijdschriftenplein 

Welke variatie aan werkvormen en 

opdrachten is mogelijk waardoor de 

lessen Nieuwsbegrip voor leerlingen 

betekenisvoller worden? 

Beschrijven/evalueren/ontwerpen  Literatuuronderzoek 
 
Zoektermen: 
Thematisch onderwijs, werkvormen, 
Nieuwsbegrip, opdrachten, variatie 

http://www.google.nl/
http://www.scholar.google.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.google.nl/
http://www.scholar.google.com/
http://www.metacrawler.com/


33 
 

tijdens lessen betekenisvolle 
activiteiten, thematic work 
 
Zoekmachines: 
www.google.nl 
www.scholar.google.com 
www.metacrawler.com 
ScienceDirect 
Tijdschriftenplein 

   

   

 

  

http://www.google.nl/
http://www.scholar.google.com/
http://www.metacrawler.com/
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5. Opbrengsten van het afstudeerwerkstuk 

Mogelijke opbrengsten zijn: 

- Nieuwe lesontwerpen: leerlingenmateriaal met variatie in werkvormen. 

- Docentenmateriaal. 

- Een lijst met aanbevelingen ter verbetering van het begrijpend leesonderwijs, met name 

op het gebied van themakeuzes. 

  

 

6. Overleg met de begeleider van het afstudeerwerkstuk en de opdrachtgever 

Begeleider:  

- Mail over afspraak. 

- Tijdens het eerste gesprek het onderwerp bepaald. 

- Tijdens een tweede gesprek de probleemstelling en de onderzoeksvragen doorgenomen. 

- Via de mail feedback ontvangen over het werkplan. 

 

Opdrachtgever: 

- Mail over het onderwerp. 

- Studiedag over begrijpend lezen, onderwerp bepaald. 

- Via de mail en op stage probleem verduidelijkt. 

- Feedback op het werkplan via de mail. 

 

 

 

8. Feedback  

 

Ontvangen feedback 

Sylke Nusselder De begrijpend lees lessen vervangen door de lessen van begrijpend 

lezen. 

Zinnen die niet zo goed lopen. 

Letten op het woord er. 

Bronvermelding in de tekst. 

 Mandy Doornberg Het onderwerp was beschreven in een vraag. 

Zinnen die niet zo goed lopen. 
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Gegeven feedback 

Sylke Nusselder Het gebruik van de zakelijke schrijfstijl. 

Een school kan niks willen, omdat het een gebouw is. Het team kan wel iets 

willen. 

Werkwoordspelling. 

Het formuleren van zinnen. 

Het gebruik van het woord ook. 

Mandy 

Doornberg 

Onderwerp dat in enkelvoud staat en het werkwoord dat in meervoud staat. 

Het gebruik van getallen in cijfers of het voluit opschrijven. 

Een school kan niks willen, omdat het een gebouw is. Het team kan wel iets 

willen. 

De naam van de school consequent met hoofdletters schrijven. 

Het toepassen van de zakelijke schrijfstijl. 

De literatuurlijst in alfabetische volgorde opschrijven. 
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Bijlage 2: Overzicht leesstrategieën en leesvaardigheden 
 

Leesstrategieën  

Volgens Huizenga en Robbe (2015) zijn er vier leesstrategieën, dat zijn: oriënterend lezen, 

zoekend lezen, intensief lezen en studerend lezen 

Oriënterend lezen: 

Het doel van oriënterend lezen is om vast te stellen of een tekst bruikbaar is. Deze 

strategie wordt gebruikt om te kijken of een tekst past bij het leesdoel. Bij het 

oriënterend lezen wordt gekeken naar de koppen, de plaatjes, de inhoudsopgave, de 

inleiding en de eerste regels van de alinea’s worden gelezen. Het oriënterend lezen 

bepaalt of een tekst geschikt is voor het behalen van het leesdoel. Wanneer een tekst 

geschikt is, wordt pas de gehele tekst gelezen. 

 

Zoekend lezen: 

Het doel bij zoekend lezen is een antwoord vinden op een duidelijke vraag. Zoekend lezen 

kan ook worden gebruikt om te kijken of een tekst past bij het leesdoel. Alleen de 

informatie die nodig is, wordt bekeken. De rest van de tekst blijft ongelezen. Bij het 

zoekend lezen kan gedacht worden aan het zoeken van een telefoonnummer in een 

telefoonboek. Bij het zoekend lezen wordt gekeken naar plaatjes, naar specifieke woorden 

en er worden delen van de tekst gelezen. 

 

Intensief lezen: 

Het doel van intensief lezen is het onthouden van bepaalde informatie. De tekst wordt 

grondig gelezen en delen van de tekst worden herhaald. Bij het intensief lezen wordt de 

gehele tekst gelezen, daarnaast concentreert een lezer zich op het begrijpen van de grote 

lijnen uit de tekst. Bij het intensief lezen kunnen verschillende technieken worden 

toegepast, zoals: het maken van aantekeningen, het stellen van vragen en het plaatsen 

van steekwoorden. Het intensief lezen wordt bij methodes vaak aangeleerd aan de hand 

van een stappenplan. 

 

Studerend lezen: 

Het doel van studerend lezen is de tekst onthouden. De lezer legt de informatie die 

gelezen is vast, zodat de informatie later gereproduceerd kan worden. Daarbij worden 

verschillende studietechnieken gebruikt, zoals: het maken van een schema, diagram, 

tekening  en het maken van een samenvatting. Bij het studerend lezen wordt de tekst 

eerst oriënterend gelezen, daarna globaal en als laatst intensief. Tijdens de fase van het 

intensief lezen wordt gebruik gemaakt van studietechnieken (Huizenga & Robbe,2015). 

 

Leesvaardigheden 

Bij het begrijpen van een tekst spelen leesvaardigheden een belangrijke rol. Hieronder zijn 

de belangrijkste leesvaardigheden bij het begrijpen van een tekst uitgewerkt. 
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Leesvaardigheden  

De betekenis van 
woord(groep)en 
bepalen. 

De vaardigheid betekenis van woorden/woordgroepen bepalen 
houdt in dat een lezer door gebruik te maken van de context of 
door gebruik te maken van een woordenboek de betekenis van een 
woord kan vaststellen. Tijdens het lezen worden de betekenissen 
van woorden vaak achterhaald door de context. Wanneer dit niet 
mogelijk is, wordt meestal gebruik gemaakt van een woordenboek. 
Het nadeel van een woordenboek is dat een betekenis van een 
woord meer is dan een woordenboekverklaring. Een woord 
functioneert in een zin en in een hele tekst. Woorden krijgen in een 
zin of tekst een andere betekenis dan in het woordenboek staat 
beschreven. Vooral bij figuurlijk taalgebruik is het belangrijk dat 
een lezer gebruik maakt van de context, zodat de lezer de woorden 
niet letterlijk opvat. 

Relaties in de 
tekst leggen. 

Bij deze vaardigheid gaat het vooral om dat de lezer een manier 
vindt om bij elke tekst relaties te doorzien en verbanden kan 
leggen. Bij een tekst staan onderdelen met elkaar in verband, 
daarom is het belangrijk dat een lezer gegevens uit verschillende 
delen van een tekst met elkaar kan combineren. Denk bijvoorbeeld 
aan verwijswoorden, maar ook aan aanwijswoorden, betrekkelijke 
voornaamwoorden, persoonlijke voornaamwoorden en 
voegwoorden. 

Structuur van de 
tekst herkennen. 

Wanneer een lezer de structuur in een tekst herkent, kan hij 
makkelijker de tekst volgen en begrijpen. Het is daarbij belangrijk 
dat de lezer ziet dat een tekst bestaat uit tekstdelen en dat de 
lezer de onderlinge relatie kan vaststellen. Verwijs-, voeg- en 
signaalwoorden spelen daarbij een belangrijke rol. Wanneer een 
lezer vaste structuren van een tekst kent en herkent, kan hij de 
tekst beter volgen. Daarnaast is het handig dat de lezer weet dat 
bepaalde tekstsoorten altijd dezelfde opbouw hebben. 

Tekstsoort 
herkennen. 

Het herkennen van tekstsoorten heeft voor het begrijpend lezen 
voordelen, zoals: er kan beter worden aangegeven waar en waarom 
bepaalde informatie in een tekst thuishoort, het zorgt ervoor dat 
de informatie beter geplaatst kan worden en in verband met de 
tekstsoort uitgelegd kan worden. Daarnaast zorgt de kennis van 
tekstsoorten ervoor dat de lezer makkelijker de gezochte 
informatie kan vinden en het helpt de lezer om de tekst op de 
juiste manier aan te pakken. De uiterlijke kenmerken van een tekst 
en de functie van tekst helpen bij het herkennen van een 
tekstsoort. 

Relaties buiten de 
tekst leggen. 

Met het leggen van relaties buiten tekst wordt bedoeld, dat lezers 
hun voorkennis kunnen inschakelen bij het lezen van de tekst. 
Tijdens het lezen legt een lezer sneller relaties en verbanden, 
wanneer hij al iets van een onderwerp af weet. Door het gebruiken 
van de voorkennis wordt een tekst gelezen, zoals het bedoeld is. De 
voorkennis van een lezer bestaat uit de algemene ontwikkeling, de 
kennis van de wereld en de kennis van het onderwerp. Het is 
belangrijk dat de voorkennis van een lezer actueel blijft, zodat 
nieuwe informatie over een onderwerp aan de aanwezige kennis 
gekoppeld kan worden. Leerkrachten kunnen deze vaardigheid met 
de leerlingen oefenen door het geven van raadsels. Bij raadsels 
moeten leerlingen gegevens combineren, zowel de informatie uit 
het raadsel als hun voorkennis. 
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Thema van de 
tekst bepalen. 

Bij sommige teksten is het thema van de tekst niet duidelijk. Het 
thema moet dan worden bepaald, vanuit woorden, zinnen en 
tekstdelen. Kennis van het thema kan helpen bij het bepalen van 
het thema, omdat de hoofd -en bijzaken daardoor makkelijker zijn 
te onderscheiden. Het vaststellen van een thema kan op drie 
niveaus. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: een zin, een alinea 
en de totale tekst. Bij een zin wordt gekeken wat de kernwoorden 
van de zin zijn. Bij een alinea wordt gekeken wat de belangrijkste 
zin van de alinea is. Bij de totale tekst wordt gekeken wat het 
onderwerp van de tekst is. Voor deze vaardigheid is het belangrijk 
dat een lezer logisch denkt en dat de lezer kennis heeft van het 
thema van de tekst. 

Doel van de tekst 
vastleggen. 

Wanneer een lezer weet wat het doel van de tekst is, kan een lezer 
de tekst beter begrijpen en beoordelen. De belangrijkste doelen bij 
een tekst zijn: informatie geven, overhalen tot een bepaalde 
mening, een bepaalde emotie laten beleven en het aansporen tot 
een bepaalde handeling. Een lezer moet tijdens het lezen letten op 
signaalwoorden, zodat de lezer kan bepalen wat het doel van de 
tekst is. Het is als lezer gemakkelijker om het doel van een tekst te 
bepalen, wanneer een lezer kennis heeft van verschillende 
tekstsoorten en de eigenschappen van de tekstsoorten herkent. Het 
vastleggen van een doel gebeurt meestal in de hogere groepen, 
omdat het een complexe vaardigheid is. 

Tekst beoordelen. De vaardigheid een tekst beoordelen is belangrijk, omdat een lezer 
moet kunnen vaststellen of een tekst een functie had die paste bij 
het leesdoel. Een tekst kan op verschillende punten worden 
beoordeeld, zoals: eigenschappen van de tekst, de argumentatie, 
volledigheid van de informatie, waarheid van de gegeven 
informatie, het voldoen aan esthetische normen en waarden, de  
gebruiksvriendelijkheid en de amusementswaarde. Het doel van 
een tekst beoordelen is dat een lezer tijdens en na het lezen, 
antwoord kan geven of de tekst een functie heeft en wat de lezer 
van de tekst vindt (Huizenga, 2011). 
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Bijlage 3: Operationaliseringstabel vragenlijst 
 

Begrip Dimensies Indicatoren Voorbeeldvragen 

Begrijpend lezen Omschrijving van begrijpend lezen:  
Ahlers en Van de Mortel (2009) geven aan 
dat het doel van begrijpend lezen het 
begrijpen van de tekst is. Volgens 
Aarnoutse, Verhoeven, Van het Zandt en 
Biemond (2007) is het doel van 
begrijpend lezen het achterhalen van de 
betekenis van de tekst. 
 

Doel van begrijpend 
lezen 
 
Uitgangspunten van 
begrijpend lezen. 
 

- Wat is volgens u het doel van 
begrijpend lezen? 

 
Met schaal: altijd, bijna altijd, soms, nooit 

- Heeft u tijdens de lessen begrijpend 
lezen dit doel voor ogen?  

Fasen van begrijpend lezen: 
Robbe (2014) geeft aan dat in groep 3 
wordt begonnen met het aanvankelijk 
lezen. Na het aanvankelijk lezen volgt 
het technisch lezen. Wanneer leerlingen 
vlot technisch kunnen lezen, zijn ze klaar 
voor het begrijpend lezen. Wanneer het 
begrijpend lezen voldoende wordt 
beheerst, gaat de leerling over op het 
studerend lezen.  

- Begrijpend 
luisteren 

- Aanvankelijk 
lezen 

- Technisch lezen 

- Begrijpend lezen 
- Studerend lezen 

- Wanneer wordt er bij u op school 
begonnen met het begrijpend 
leesonderwijs? 

- Wanneer zouden leerlingen volgens u  
moeten beginnen met het begrijpend 
lees onderwijs? 

 

Voorwaarden van begrijpend lezen: 
Förrer en Van de Mortel (2014) geven aan 
dat bij het begrijpend lezen 
woordenschat, het toepassen van 
strategieën, het vlot technisch kunnen 
lezen, motivatie, voldoende voorkennis 
hebben en het kunnen toepassen een 
belangrijke rol spelen. 

- Woordenschat 

- Strategieën 
toepassen 

- Vlot technisch 
kunnen lezen. 

- Motivatie 
- Voldoende 

voorkennis 
hebben en het 

- Wat zijn volgens u belangrijke 
voorwaarden voor het goed kunnen 
begrijpen van een tekst? 
 

Met schaal per vaardigheid: heel belangrijk, 
belangrijk, minder belangrijk, niet belangrijk 

- Hoe belangrijk vindt u de volgende 
vaardigheden en kennis bij het 
begrijpend leesonderwijs: 
woordenschat, strategieën toepassen, 
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kunnen 
toepassen. 

technisch lezen, motivatie en 
voorkennis? 
 

Open vraag 

- Zijn er nog meer vaardigheden die u 
belangrijk vindt bij het begrijpend 
lezen? 

 

  Instructiemethodes: 
Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat 
er drie belangrijke instructiemethodes 
zijn bij het begrijpend lezen. Dat zijn 
gerichte aanwijzingen kunnen geven, 
modelen en het gebruik maken van een 
stappenplan. 

- Gerichte 
aanwijzingen 
geven. 

- Hardop denken 

- Gebruik van 
stappenplannen 

- Op welke manier geeft u instructie bij 
het begrijpend lezen? 

- Op welke manier zou u instructie willen 
geven bij het begrijpend lezen? 

- Wanneer zouden leerlingen volgens u 
instructie moeten krijgen bij het 
begrijpend lezen? 

- Welke leerlingen krijgen bij u instructie 
bij het begrijpend lezen? 

 Rol van de leerkracht: 
Förrer en Van de Mortel (2014) geven aan 
dat de leerkracht belangrijke rollen heeft 
bij het begrijpend lezen. De leerkracht 
moet ervoor zorgen dat er een 
aantrekkelijke leesomgeving is en dat er 
aandacht wordt besteed aan 
leesmotivatie en leesbevordering. 
Daarnaast moet de leerkracht dienen als 
expert. 

- Voorbeeld 

- Modelen 

Met schaal: vaak, soms, nooit 

- Maakt u gebruikt van de 
instructiemethode modelen? 

 

 Methodes en werkvormen voor begrijpend 
lezen: 
Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat 
verschillende werkvormen geschikt zijn 
voor het begrijpend lezen. Voorbeelden 
daarvan zijn opdrachtsvormen, 
samenwerkend leren, spelvormen, 
interactievormen en creatieve vormen. 

- Werkvormen 

- Tekstsoorten  
- Methodes 
 

- Welke werkvormen gebruikt u bij het 
begrijpend lezen? 

- Welke werkvormen zou u bij het 
begrijpend lezen willen gebruiken? 

- Van welke tekstsoorten maakt u gebruik 
bij het begrijpend lezen? 

Met schaal: vaak, soms, nooit 
Open vraag 
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Daarnaast zijn er ook verschillende 
tekstsoorten die geschikt zijn voor het 
begrijpend lezen, zoals: informerende 
teksten, overtuigende teksten, betogende 
teksten, expressieve teksten, 
diverterende teksten en gebruiksteksten.  
Er zijn veel verschillende begrijpend 
leesmethodes. Een veel gebruikte digitale 
en actuele methode is de methode 
“Nieuwsbegrip”. 

- Geeft u ook begrijpend leeslessen 
zonder gebruik te maken van de 
methode Nieuwsbegrip? 

- Zo ja, hoe zien deze begrijpend 
leeslessen eruit? 
 

Open vraag 

- Hoe ziet voor u de ideale begrijpend 
leesles eruit? 

 Betekenisvol onderwijs: 
Van Hasselt en Knijff (2015) geven aan 
dat motivatie de sleutel is tot leren. 
Leerlingen zullen zich meer inzetten, 
wanneer ze gemotiveerd zijn. Leerlingen 
raken gemotiveerd wanneer iets past bij 
hun leefwereld. 

- Thema’s  
- Integreren van 

vakken. 

- Betekenisvol 
leren 

- Leefwereld. 

- Motivatie  

Met schaal: vaak, soms, bijna nooit, nooit 

- In hoeverre past u de begrijpend 
leeslessen aan, zodat het past bij het 
thema dat centraal staan? 

- In hoeverre integreert u begrijpend 
lezen met andere vakken? 

 
Open vraag 

- Hoe zorgt u ervoor dat de leerlingen 
gemotiveerd raken voor het lezen van 
de tekst? 
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Bijlage 4: Vragenlijst 
 

Vragenlijst over begrijpend lezen 

Voor mijn afstudeerwerkstuk ben ik bezig met onderzoeken hoe begrijpend lezen voor 

leerkrachten en leerlingen betekenisvoller gemaakt kan worden, zodat de leerlingen met 

meer intrinsieke motivatie bezig zijn met het begrijpend lezen. Omdat dit onderzoek is 

gericht op het begrijpend lezen in de middenbouw, wil ik vragen of u deze vragenlijst zou 

willen invullen. 

 

Doel van begrijpend lezen 

1. Wat is volgens u het doel van begrijpend lezen? 

2. Heeft u tijdens de lessen begrijpend lezen dit doel voor ogen? 

O Altijd   O Bijna altijd  O Soms   O Nooit 

 

Fasen van begrijpend lezen 

3. Wanneer wordt er bij u op school begonnen met het begrijpend leesonderwijs? 

4. Wanneer zouden leerlingen volgens u moeten beginnen met het begrijpend 

leesonderwijs? 

 

Voorwaarden van begrijpend lezen 

5. Wat zijn volgens u belangrijke voorwaarden voor het goed kunnen begrijpen van 

een tekst? 

6. Hoe belangrijk vindt u de volgende vaardigheden/kennis bij het begrijpend 

leesonderwijs:  

 

De woordenschat: 

O Heel belangrijk O Belangrijk O Minder belangrijk O Niet belangrijk 

 

Het toepassen van strategieën: 

O Heel belangrijk O Belangrijk O Minder belangrijk O Niet belangrijk 

 

Het niveau van technisch lezen: 

O Heel belangrijk O Belangrijk O Minder belangrijk O Niet belangrijk 

 

De motivatie van leerlingen: 

O Heel belangrijk O Belangrijk O Minder belangrijk O Niet belangrijk 

  

De voorkennis van leerlingen: 

O Heel belangrijk O Belangrijk O Minder belangrijk O Niet belangrijk 

 

7. Zijn er nog meer vaardigheden die u belangrijk vindt bij het begrijpend lezen? 

 

Instructie 

8. Op welke manier geeft u instructie bij het begrijpend lezen? 
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9. Op welke manier zou u instructie willen geven bij het begrijpend lezen? 

10. Wanneer zouden leerlingen volgens u instructie moeten krijgen bij het begrijpend 

lezen? 

11. Welke leerlingen krijgen bij u instructie bij het begrijpend lezen? 

 

Rol van de leerkracht 

12. Maakt u gebruik van de instructiemethode “modelen” (hardop nadenkend 

voordoen)? 

O Vaak   O Soms   O Nooit 

 

Methodes en werkvormen 

13. Welke werkvormen gebruikt u bij het begrijpend lezen? 

14. Welke werkvormen zou u bij het begrijpend lezen willen gebruiken? 

15. Van welke tekstsoorten maakt u gebruik bij het begrijpend lezen? 

16. Geeft u begrijpend leeslessen zonder gebruik te maken van een methode? 

O Vaak    O Soms   O Nooit. 

Zo ja, hoe zien deze begrijpend leeslessen eruit? 

17. Hoe ziet voor u de ideale begrijpend leesles eruit? 

18. Hoe ziet voor u de ideale tekst voor begrijpend lezen eruit? 

Betekenisvol onderwijs 

19. Past u begrijpend leeslessen aan, zodat deze passen bij het thema dat centraal 

staat? 

O Vaak  O Soms  O Bijna nooit  O Nooit   

20. Integreert u het begrijpend lezen met andere vakken? 

O Vaak  O Soms  O Bijna nooit  O Nooit 

21. Hoe zorgt u ervoor dat de leerlingen gemotiveerd raken voor het lezen van de 

tekst? 

 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst 
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Bijlage 5: Overzicht antwoorden van de vragenlijst 

 

 
 

 

 

Aanpassen van begrijpend leeslessen 

 Vr 16-19/20 Lkr 1 Lkr 2 Lkr 3 Lkr 4 Lkr 5 

Met of 
zonder 
methode 

Vaak Vaak Nooit Vaak Soms  

Passend bij 
het thema 

Vaak Vaak Nooit Vaak Vaak 

Integreren 
met andere 
vakken 

Soms Soms  Soms  Vaak Soms 

 

Open vragen 

Vr 1. Doel van begrijpend lezen 

Lkr 1 Strategieën aanleren waardoor ze een tekst leren begrijpen.  

Lkr 2 Geschreven teksten begrijpen.  

Lkr 3 Het begrijpen van een tekst. 

Lkr 4 Begrijpen waar de inhoud van de tekst over gaat en dit kunnen 
reproduceren. 

Lkr 5  Het begrijpen van de tekst. 

Doel voor ogen hebben tijdens de les 

Vr 2 Lkr 1 Lkr 2 Lkr 3 Lkr 4 Lkr 5 

Doel voor 
ogen hebben 

Bijna altijd Altijd Bijna altijd Altijd Altijd 

Belangrijke voorwaarden voor begrijpend lezen 

Vr 6 Lkr 1 Lkr 2 Lkr 3 Lkr 4 Lkr 5 

Woordenschat Heel 
belangrijk 

Heel 
belangrijk 

Belangrijk Heel 
belangrijk 

Heel 
belangrijk 

Toepassen 
Van 
strategieën 

Heel 
belangrijk 

Heel 
belangrijk 

Belangrijk Minder 
belangrijk 

Heel 
belangrijk 

Niveau van 
technisch 
lezen 

Heel 
belangrijk 

Heel 
belangrijk 

Belangrijk Heel 
belangrijk 

Heel 
belangrijk 

Motivatie van 
de leerlingen 

Heel 
belangrijk 

Heel 
belangrijk 

Belangrijk Heel 
belangrijk 

Heel 
belangrijk 

Voorkennis 
van de 
leerlingen 

Heel 
belangrijk 

Heel 
belangrijk 

Belangrijk Heel 
belangrijk 

Heel 
belangrijk 

Gebruik maken van de instructiemethode modelen 

Vr 12 Lkr 1 Lkr 2 Lkr 3 Lkr 4 Lkr 5 

modelen Vaak Vaak Vaak  Vaak Vaak 
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Vr 3-4 Wanneer beginnen met begrijpend lezen 

Lkr 1 School: begint in groep 4 met begrijpend lezen. Onderbouw begrijpend 
luisteren. 
Mening: wanneer ze het technisch lezen voldoende beheersen. 

Lkr 2 School: onderbouw met begrijpend luisteren. 
Mening: je bent er altijd mee bezig. 

Lkr 3 School: groep 4, begrijpend luisteren al in de onderbouw. 
Mening: wanneer leerlingen goed kunnen lezen. 

Lkr 4  School: als de lln een M4 leesniveau hebben. 
Mening: niveau technisch lezen om M4. 

Lkr 5 School: onderbouw begrijpend luisteren. 
Mening: meteen op de basisschool. 

 

Vr 5 Belangrijke voorwaarden voor het begrijpen van een tekst 

Lkr 1 Tekst op of net boven het technisch leesniveau, tekst sluit aan bij de 
belevingswereld, tekst sluit aan bij het thema. 

Lkr 2 Grote woordenschat, achtergrondkennis, aansluiting bij de belevingswereld. 

Lkr 3 Technisch lezen en de woordenschat. 

Lkr 4 Aantrekkelijke tekst, die aansluit bij de belevingswereld en dat de lln het 
technisch lezen voldoende beheersen. 

Lkr 5 Ruime woordenschat en goed technisch kunnen lezen. 

 

Vr 7 Welke vaardigheden zijn nog meer belangrijk voor begrijpend lezen? 

Lkr 1 - 

Lkr 2 Dat leerlingen nadenken over hun eigen denkprocessen. Vb: als ik de tekst 
niet goed begrijp, wat moet ik dan doen? 

Lkr 3 Algemene kennis en kennis van de wereld. 

Lkr 4 - 

Lkr 5 Goede werkhouding en denkvermogen. 

 

Vr 8-9-10-11 Instructie 

Vr 8 Op welke manier geeft u instructies? 

Lkr 1 Uitleg van de opdracht en het doel van de opdracht (de aanpak) 

Lkr 2 Modeling 

Lkr 3 De instructie die Nieuwsbegrip aangeeft, meestal zijn dit instructies op 
strategieën. 

Lkr 4  Instructie op mindmappen, samenvatten van de tekst 

Lkr 5 Verschilt per strategie: Hardop voordoen, stapje voor stapje, mezelf 
vragen stellen en alinea samenvatten. 

Vr 9 Op welke zou u instructie willen geven? 

Lkr 1 Instructie meer op doel geven 

Lkr 2 Modeling 

Lkr 3 Op een manier waardoor de leerlingen gemotiveerd zijn en zodat de 
onderwerpen dicht bij de leerlingen staan. 

Lkr 4  Instructie op mindmappen, samenvatten van de tekst. 

Lkr 5 Instructie op de strategie, enthousiast. Geparticipeerde leerlingen en 
een mondelinge verwerking. 

Vr 10 Wanneer zouden lln instructie moeten krijgen? 

Lkr 1 Alle lln moeten instructie krijgen over de strategieën, doel van de tekst. 
Uitleg van de opdracht alleen lln die het moeilijk vinden. 
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Lkr 2 Als lln niet voldoen aan de voorwaarden voor begrijpend lezen: 
woordenschat, achtergrondkennis en technisch leesniveau. 

Lkr 3 Bij het aanleren van nieuwe strategieën. 

Lkr 4  Als lln niet zelfstandig de tekst kunnen ordenen/samenvatten of een 
kleine woordenschat hebben. 

Lkr 5 Bij het aanleren van strategieën iedereen. En de leeszwakke en 
taalzwakke leerlingen komen in aanmerking voor de verlengde instructie. 

Vr 11 Wanneer krijgen de leerlingen instructie? 

Lkr 1 In de bovenbouw alle leerlingen 

Lkr 2 lln die niet voldoen aan de voorwaarden voor begrijpend lezen: 
woordenschat, achtergrondkennis en technisch leesniveau. 

Lkr 3 De hele groep krijgt instructie. 

Lkr 4  lln die niet zelfstandig de tekst kunnen ordenen/samenvatten of een 
kleine woordenschat hebben. 

Lkr 5 De zwakke lezers en de zwakke leerlingen over het algemeen. 

 

Methodes en werkvormen 

Vr 13 Van welke werkvormen maakt u gebruik? 

Lkr 1 Vooral werkvormen op papier 

Lkr 2 Vooral werkvormen gericht op de leesstrategieën. 

Lkr 3 Coöperatieve werkvormen bij het lezen en verwerken van de opdrachten. 

Lkr 4 Verschillende werkvormen, zoals mindmappen. 

Lkr 5 Vooral de opdrachten van Nieuwsbegrip, werkvormen op papier. 

Vr 14  Van welke werkvormen zou u gebruik willen maken? 

Lkr 1 Ook gebruik willen maken van toneelstukjes, sketches en onderzoekjes. 

Lkr 2 Werkvormen gericht op de leesstrategieën. 

Lkr 3 Coöperatieve werkvormen bij het lezen en verwerken van de opdrachten. 

Lkr 4 - 

Lkr 5 - 

Vr 15 Van welke tekstsoorten maakt u gebruik? 

Lkr 1 Vooral informatieve teksten, soms verhalende teksten. 

Lkr 2 Verschillende soorten, maar vooral informatief. 

Lkr 3 Informatieve teksten, omdat Nieuwsbegrip deze aanbiedt. 

Lkr 4 - 

Lkr 5 De tekstsoorten die bij Nieuwsbegrip aan de orde komen. 

Vr 16 Hoe zien u de begrijpend leeslessen zonder methodes er bij u uit? 

Lkr 1 Lln krijgen een tekst. Bij deze tekst kunnen ze uit verschillende opdrachten 
kiezen, zoals mindmappen, strips maken, een poster maken of een rap 
maken. De instructie is voornamelijk gericht op samenvatten. 

Lkr 2 De lessen sluiten aan bij het Wo thema er wordt gekeken of alles 
leesstrategieën aan de orde komen. 

Lkr 3 - 

Lkr 4 - 

Lkr 5 De leerlingen krijgen een tekst die aanspreekt of omdat er veel dingen van 
een bepaalde strategie in staan. 

Vr 17 Hoe ziet u ideale begrijpend leesles eruit? 

Lkr 1 Meer verschillende werkvormen, zodat de lln meer op hun talenten worden 
aangesproken. 

Lkr 2 Korte instructie dmv modeling, daarna gaan de lln zelf aan de slag. Een 
aantal lln gaan samen met de lkr aan de slag. 

Lkr 3 Een les met gemotiveerde leerlingen, waarbij de leerlingen ook samen 
kunnen werken. 

Lkr 4 - 
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Lkr 5 Een kleine groep leerlingen, waarvoor een ruime tijd beschikbaar is. 

Vr 18 Hoe ziet voor u de ideale begrijpend leestekst eruit? 

Lkr 1 Tekst past op een A4, heeft plaatjes. De tekst sluit aan bij het thema en de 
belevingswereld van de lln. De lln kunnen uit verschillende niveaus teksten 
kiezen. 

Lkr 2 Een tekst op verschillende niveaus die aansluit bij het wo thema. 

Lkr 3 Een niet te lange tekst en gebruik maken van verschillende tekstsoorten. 

Lkr 4 - 

Lkr 5 Zoals de teksten van Nieuwsbegrip er uit zien. Niet te lang en plaatjes. 

 

Vr 21 Hoe worden leerlingen gemotiveerd om een tekst te lezen 

Lkr 1 Door zelf enthousiast over de tekst te vertellen. Door leerlingen te prikkelen 
met een beetje informatie vooraf, zodat ze er meer van willen weten. 

Lkr 2 Door zelf te laten merken hoe leuk lezen is en door veel te doen aan 
leesmotivatie. 

Lkr 3 Door actuele en betekenisvolle onderwerpen en verschillende werkvormen 

Lkr 4 Door aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. 

Lkr 5 Door zelf enthousiast met de leerlingen eraan te werken. Duidelijk het doel 
van de voren aangeven en evalueren: laten ervaren wat ze tijdens de les 
hebben geleerd. 

 
 

  



 

Bijlage 6: Interviewschema  
 

Interviewschema half-gestructureerd interview 

Inleiding 

Dit interview wordt gehouden om een zo goed en duidelijk mogelijk beeld te krijgen van het begrijpend leesonderwijs op 

Jenaplanschool Pierson naar aanleiding van de vragenlijst.  

 

Topic 1: doel van de les  Subtopics Achtergrondinformatie 

Doel van de les 1.1 Het bepalen van het doel 

van de les. 

Ahlers en Van de Mortel (2009) geven aan dat het doel 

van begrijpend lezen het begrijpen van de tekst is. Een 

middel dat daarbij gebruikt kan worden is het toepassen 

van strategieën. Volgens Huizenga en Robbe (2015) zijn 

er de volgende leesstrategieën: oriënterend lezen, 

zoekend lezen, intensief lezen en studerend lezen. 

1.2 Gebruik van strategieën. 

1.3 Aanbieden van strategieën Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat strategieën het 

beste tijdens instructies kunnen worden aangeboden. De 

instructiemethodes die worden genoemd zijn: gerichte 

aanwijzingen geven, hardop denken en het gebruik van 

een stappenplan. 

     

Topic  2: tekstsoorten  Subtopics Achtergrondinformatie 

Tekstsoorten 2.1 Afkomst tekstsoorten Uit de vragenlijst blijkt dat de meeste leerkrachten 

gebruik maken van de teksten van de methode 

Nieuwsbegrip, vooral de teksten uit het archief worden 

voor de lessen gebruikt. 

2.2 Welke tekstsoorten Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat het belangrijk is 

dat leerlingen met meerdere tekstsoorten in aanmerking 

komen. Leerlingen leren het doel van een tekstsoort 



 

herkennen en kunnen daardoor ook beter oefenen met 

de leesstrategieën en leesvaardigheden. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen de volgende tekstsoorten: 

Informatief, overtuigend, betogend, expressief, 

diverterend en gebruiksteksten. 

2.3 Niveaus tekstsoorten Uit de antwoorden van de vragenlijsten blijkt dat de 

leerkrachten teksten op verschillende niveaus willen 

aanbieden. De leerlingen moeten een tekst op hun eigen 

niveau kunnen kiezen, zodat er voldoende uitdaging 

aanwezig is. 

2.4 Betekenisvolle teksten Teksten zijn voor leerlingen betekenisvol, wanneer deze 

passen bij de leefwereld en bij de interesse van de 

leerling. Wanneer de teksten uit het ‘echte’ leven van 

de leerling komen, zijn deze voor de leerling nog 

betekenisvoller. Hierbij valt te denken aan tijdschriften 

voor leerlingen, kinderpagina’s in dagbladen en een 

verhaalbundel (Förrer & Van de Mortel, 2014). 

Aarnoutse, Verhoeven, Van het Zandt en Biemond (2007) 

geven aan dat wanneer leerlingen in functionele en 

betekenisvolle contexten lezen, de motivatie van de 

leerlingen verbetert. Wanneer leerlingen het belang van 

een leesactiviteit inzien, zijn de leerlingen meer 

gemotiveerd gebruik te maken van hun voorkennis en van 

de aangeleerde leesstrategieën. 

     

Topic 3: werkvormen  Subtopics Achtergrondinformatie 

Werkvormen 3.1 Verschillende werkvormen. 

 

Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat het belangrijk 

is, dat er veel variatie is in werkvormen. De leerlingen 

worden op verschillende manieren uitgedaagd en er 

komen verschillende intelligenties en leerstijlen aan bod. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende 
3.2 Zelfstandig werken of 

samenwerken 



 

werkvormen: opdrachtsvormen, samenwerkend leren, 

spelvormen, interactievormen en creatieve vormen. 

Topic 4: instructies   Subtopics Achtergrondinformatie 

Instructies 4.1 Verschillende 

instructiemethodes 

Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat de volgende 

drie instructiemethodes bij het begrijpend lezen het 

meest worden gebruikt: het geven van gerichte 

aanwijzingen, het hardop denken en het gebruik van 

stappenplannen. Hieronder wordt ingegaan op deze 

instructiemethodes. 

 

Gerichte aanwijzingen geven 

Bij deze instructiemethode geeft de leerkracht gerichte 

aanwijzingen op het handelen van de leerling. De 

aanwijzingen gaan over het uitvoeren van een strategie. 

Voorbeelden daarvan zijn: lees alleen de kopjes en zoek 

naar woorden die passen bij de leesvraag. 

 

Hardop denken 

Modelen is een ander woord voor hardop denken (Förrer 

& Van de Mortel, 2014). Het is de meest gebruikte 

instructiemethode bij begrijpend lezen. Bij het modelen 

kan de leerkracht inhoudelijke accenten leggen, 

waardoor voor leerlingen duidelijk is wat het doel van de 

les is. Volgens Bouwman (2008) is modelen het 

voortdurend leggen van verbanden tussen het denkproces 

van de lezer en tekstbegrip. Een leraar die modelt, 

maakt leerlingen bewust welke strategieën gebruikt 

moeten worden om de tekst te begrijpen. De leraar 

maakt bij het modelen zijn denkstappen voor de 

leerlingen zichtbaar. Modelen vraagt om een goede 

 4.2 Modelen 



 

voorbereiding van de leerkracht. Daarnaast is het 

belangrijk dat de leerkracht zich in het denkproces van 

de leerling kan verplaatsen. 

 

Gebruik van stappenplannen 

Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat stappenplannen 

worden gebruikt om lezers grip te laten krijgen op de 

tekst. Het gebruik van een stappenplan zorgt ervoor dat 

leerlingen intensief en betrokken zijn bij de tekst. 

Sommige methodes hebben een standaardaanpak die de 

leerlingen bij elke tekst moeten gebruiken. Zowel een 

stappenplan als een standaardaanpak zorgt ervoor dat 

leerlingen zich bewust worden van de stappen die 

worden doorlopen. 

 4.3 Voorwaarden voor 

instructies 

Leerlingen met een zwakke mondelinge taalvaardigheid, 

leerlingen met een beperkte kennis, leerlingen met een 

beperkte woordenschat en leerlingen die moeite hebben 

met het toepassen van leesstrategieën komen in 

aanmerking voor een verlengde instructie na het 

modelen. 

 4.4 Verplicht of vrijblijvend 
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Voorbereidingsformulier half-gestructureerd interview 

 

 

1. Vul de zakelijke gegevens in 

 

Naam van de geïnterviewde Angela Knoefman 

Naam van de interviewer Anouk Bluemink 

Datum en tijdstip 26 mei 2016 16:30uur 

Locatie Jenaplanschool Pierson, Hengelo (Gld) 

 

 

2. Formuleer het doel van het interview 

Dit interview is bedoeld om een beter beeld te krijgen van de antwoorden die zijn 

gegeven op de vragenlijst. Daarnaast kan dit interview zorgen voor meer diepgang op 

de antwoorden van de vragenlijst. 

 

 

3. Verzamelen de topics  

Doel van begrijpend lezen 

Bepalen van een lesdoel, leesstrategieën en leesvaardigheden. 

 

Tekstsoorten 

Informatief, overtuigend, betogend, expressief, diverterend en gebruiksteksten. Niveaus van 

tekstsoorten, afkomst van de teksten, betekenisvol. 
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Werkvormen 

Variatie, individueel, mindmappen samenwerkend, creatieve werkvormen, interactieve vormen, 

spelvormen en werkbladen, betekenisvolle opdrachten. 

 

Instructies 

Modelen, stappenplannen, aanwijzingen geven, verlengde instructie. 
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4. Orden de topics (en bijbehorende subtopics) en verbindt de onderwerpen aan benodigde voorkennis.  

 

Topics  Subtopics Welke informatie heb je nodig? 

Doel van de les 1.1 Het bepalen van het doel 

van de les. 

Ahlers en Van de Mortel (2009) geven aan dat het doel van 
begrijpend lezen het begrijpen van de tekst is. Een middel 
dat daarbij gebruikt kan worden is het toepassen van 
strategieën. Volgens Huizenga en Robbe (2015) zijn er de 
volgende leesstrategieën: oriënterend lezen, zoekend 
lezen, intensief lezen en studerend lezen. 
Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat strategieën het 

beste tijdens instructies kunnen worden aangeboden. De 

instructiemethodes die worden genoemd zijn: gerichte 

aanwijzingen geven, hardop denken en het gebruik van 

een stappenplan. 

1.2 Gebruik van strategieën. 

1.3 Aanbieden van 

strategieën 

  

     

Topics  Subtopics Welke informatie heb je nodig? 

Tekstsoorten 2.1 Afkomst tekstsoorten Uit de vragenlijst blijkt dat de meeste leerkrachten 

gebruik maken van de teksten van de methode 

Nieuwsbegrip, vooral de teksten uit het archief worden 

voor de lessen gebruikt. 

Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat het belangrijk is 

dat leerlingen met meerdere tekstsoorten in aanmerking 

komen. Leerlingen leren het doel van een tekstsoort 

herkennen en kunnen daardoor ook beter oefenen met de 

leesstrategieën en leesvaardigheden. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen de volgende tekstsoorten: Informatief, 

overtuigend, betogend, expressief, diverterend en 

gebruiksteksten. 

Uit de antwoorden van de vragenlijsten blijkt dat de 

leerkrachten teksten op verschillende niveaus willen 

aanbieden. De leerlingen moeten een tekst op hun eigen 

2.2 Welke tekstsoorten 

2.3 Niveaus tekstsoorten 

2.4 Betekenisvolle teksten 
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niveau kunnen kiezen, zodat er voldoende uitdaging 

aanwezig is. 

Teksten zijn voor leerlingen betekenisvol, wanneer deze 

passen bij de leefwereld en bij de interesse van de 

leerling. Wanneer de teksten uit het ‘echte’ leven van de 

leerling komen, zijn deze voor de leerling nog 

betekenisvoller. Hierbij valt te denken aan tijdschriften 

voor leerlingen, kinderpagina’s in dagbladen en een 

verhaalbundel (Förrer & Van de Mortel, 2014). Aarnoutse, 

Verhoeven, Van het Zandt en Biemond (2007) geven aan 

dat wanneer leerlingen in functionele en betekenisvolle 

contexten lezen, de motivatie van de leerlingen verbetert. 

Wanneer leerlingen het belang van een leesactiviteit 

inzien, zijn de leerlingen meer gemotiveerd gebruik te 

maken van hun voorkennis en van de aangeleerde 

leesstrategieën. 

     

Topics  Subtopics Welke informatie heb je nodig? 

Werkvormen 3.1 Bedenken van 

werkvormen. 

 

Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat het belangrijk is, 

dat er veel variatie is in werkvormen. De leerlingen 

worden op verschillende manieren uitgedaagd en er komen 

verschillende intelligenties en leerstijlen aan bod. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende 

werkvormen: opdrachtsvormen, samenwerkend leren, 

spelvormen, interactievormen en creatieve vormen. 

3.2 Mindmappen 

 

3.3 Zelfstandig of samen 

Topics  Subtopics Welke informatie heb je nodig? 

Instructies 4.1 Verschillende 

instructiemethodes 

Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat de volgende drie 
instructiemethodes bij het begrijpend lezen het meest 
worden gebruikt: het geven van gerichte aanwijzingen, het 
hardop denken en het gebruik van stappenplannen. 
Hieronder wordt ingegaan op deze instructiemethodes. 

 4.2 Modelen 

 4.3 Voorwaarden voor 

instructies 

 4.4 Verplicht of vrijblijvend 
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   Gerichte aanwijzingen geven 
Bij deze instructiemethode geeft de leerkracht gerichte 
aanwijzingen op het handelen van de leerling. De 
aanwijzingen gaan over het uitvoeren van een strategie. 
Voorbeelden daarvan zijn: lees alleen de kopjes en zoek 
naar woorden die passen bij de leesvraag. 
 

Hardop denken 
Modelen is een ander woord voor hardop denken (Förrer & 
Van de Mortel, 2014). Het is de meest gebruikte 
instructiemethode bij begrijpend lezen. Bij het modelen 
kan de leerkracht inhoudelijke accenten leggen, waardoor 
voor leerlingen duidelijk is wat het doel van de les is. 
Volgens Bouwman (2008) is modelen het voortdurend 
leggen van verbanden tussen het denkproces van de lezer 
en tekstbegrip. Een leraar die modelt, maakt leerlingen 
bewust welke strategieën gebruikt moeten worden om de 
tekst te begrijpen. De leraar maakt bij het modelen zijn 
denkstappen voor de leerlingen zichtbaar. Modelen vraagt 
om een goede voorbereiding van de leerkracht. Daarnaast 
is het belangrijk dat de leerkracht zich in het denkproces 
van de leerling kan verplaatsen. 
 

Gebruik van stappenplannen 
Huizenga en Robbe (2015) geven aan dat stappenplannen 
worden gebruikt om lezers grip te laten krijgen op de 
tekst. Het gebruik van een stappenplan zorgt ervoor dat 
leerlingen intensief en betrokken zijn bij de tekst. 
Sommige methodes hebben een standaardaanpak die de 
leerlingen bij elke tekst moeten gebruiken. Zowel een 
stappenplan als een standaardaanpak zorgt ervoor dat 
leerlingen zich bewust worden van de stappen die worden 
doorlopen. 
 
Leerlingen met een zwakke mondelinge taalvaardigheid, 

leerlingen met een beperkte kennis, leerlingen met een 

beperkte woordenschat en leerlingen die moeite hebben 
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met het toepassen van leesstrategieën komen in 

aanmerking voor een verlengde instructie na het modelen. 
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5. Stel een compacte inleiding op, ten behoeve van de start van het interview. 

 Naar aanleiding van de vragenlijst had ik nog een aantal vragen. Deze vragen wil ik 

graag stellen in dit interview, zodat ik een duidelijker beeld heb van de antwoorden 

die bij de vragenlijst zijn gegeven. 

 

 

6. Stel een beginvraag op.  

Hoe bepaalt u welke onderwerpen er bij de teksten van begrijpend lezen aan bod 

komen? 

 

7. Stel voor elk nieuwe topic een introductie op. 

Bij iedere nieuwe topic worden de antwoorden van de vragenlijst benoemd. Daarna wordt 

de eerste vraag van de topic gesteld.  

 

8. Beoordeel de kwaliteit van het gehele interviewschema.  

 

9. Houd een proefinterview en reviseer het interviewschema.  

 

10. Bedenk vooraf hoe je de gegevens bijhoudt (meeschrijven, opnemen met telefoon of 

voice-recorder).  

 Er wordt tijdens het interview meegeschreven. De gegevens worden later in een bestand 

verwerkt. 
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Bijlage 7: Uitgewerkt interview 
 

Topic 1: doel 
van begrijpend 
lezen 

Subtopic antwoorden 

 1.1 Het bepalen van het 
doel van de les 

Wanneer ik een goede tekst heb, kijk ik welk 
doel daar bij past. Het doel wordt bepaald 
door de tekst. 

 1.2 Gebruik van 
strategieën 

Tijdens de instructies maak ik gebruik van de 
strategieën. Daarnaast kunnen de leerlingen de 
strategieën bij het begrijpend lezen en de 
andere vakken zelf toepassen. 

 1.3 Aanbieden van 
strategieën 

Het aanbieden van strategieën gebeurt door 
het geven van een instructie. Meestal wordt 
daarbij de instructiemethode modelen 
gebruikt. Door het modelen kunnen de 
leerlingen zien hoe en wanneer ze de strategie 
moeten gebruiken. 

Topic 2: 
tekstsoorten 

2.1 Afkomst tekstsoorten Bijna alle teksten komen uit het archief van 
Nieuwsbegrip, omdat de teksten daar op 
verschillende niveaus worden aangeboden. 

 2.2 Welke tekstsoorten  Er wordt vooral gebruik gemaakt van 
informatieve teksten, omdat de basislessen van 
Nieuwsbegrip bestaan uit informatieve 
teksten. Het is jammer dat Nieuwsbegrip geen 
andere tekstsoorten aanbiedt bij de 
basislessen, omdat dit voor de leerlingen ook 
belangrijk is. Het vinden van goede begrijpend 
leesteksten is daarnaast ook erg lastig. 

 2.3  Niveaus van teksten Het voordeel van Nieuwsbegrip is dat de 
teksten op verschillende niveaus worden 
aangeboden, daardoor kan er gedifferentieerd 
worden. De leerlingen worden op hun eigen 
leesniveau uitgedaagd, maar hebben allemaal 
een tekst over hetzelfde onderwerp. Bij de 
middenbouw wordt er op dit moment gebruik 
gemaakt van 3 verschillende niveaus (AA, A en 
B) 

 2.4 Betekenisvolle 
teksten 

De teksten die worden aangeboden passen bij 
het thema voor wereldoriëntatie, daardoor zijn 
de teksten voor de leerlingen betekenisvol.  

Topic 3 
Werkvormen  

3.1 Verschillende 
werkvormen 

Ik probeer zoveel mogelijk verschillende 
werkvormen aan te bieden bij begrijpend 
lezen. Het mindmappen  blijft een werkvorm 
die vaak terugkomt, omdat het mindmappen 
ervoor zorgt dat de tekst voor de leerlingen 
wordt gevisualiseerd en daarnaast is het een 
vorm van samenvatten. De meeste werkvormen 
die worden aangeboden zijn werkvormen op 
papier. Zolang deze werkvormen genoeg 
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variatie bieden, is het niet erg dat de 
werkvormen op papier zijn. 

 3.2 Zelfstandig werken 
of samen werken 

Het verschilt per opdracht of de leerlingen de 
opdrachten zelfstandig of samen maken. Het 
ligt onder andere aan het doel van de les, hoe 
de opdracht uitgevoerd wordt. 

Topic 4 
Instructies 

4.1 Verschillende 
instructiemethodes 

Ik maak tijdens de instructies vooral gebruik 
van modelen. Omdat deze instructiemethode 
het beste weergeeft hoe een strategie gebruikt 
moet worden. Het is voor de leerlingen 
duidelijker, omdat ze een voorbeeld 
horen/zien. Het geven van gerichte 
aanwijzingen wordt vooral tijdens een 
verlengde instructie gedaan. 

 4.2 Modelen - 

 4.3 Voorwaarden voor 
instructies 

De leerlingen die taalzwak zijn of een lage 
woordenschat hebben, komen in aanmerking 
voor instructie. 

 4.4 Verplichte of 
vrijblijvende instructies 

Bij het aanbieden van een nieuwe strategie is 
een instructie verplicht. Een aantal leerlingen 
hebben verplicht instructie. De andere 
leerlingen kunnen ook instructie krijgen, 
wanneer ze dat nodig hebben. 
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Bijlage 8: Tekstsoorten en teksten 
In deze bijlage zijn de tekstsoorten met voorbeelden van de teksten die bij het begrijpend 

lezen gebruikt kunnen worden uitgewerkt. 

Tekstsoorten Voorbeelden 

Informatieve teksten Verslag, krantenbericht, website-samenvatting, verkeersbord, 
bijsluiter, telefoongids, recept, rekening, hoesje van cd en een etiket 
van een product. 
 

Overtuigende tekst Reclame, folder, verzoekschrift, poster, aanbieding en een 
advertentie. 
 

Betogende tekst Hoofdartikel, opiniestuk, filmrecensie en een boekbespreking. 
 

Expressieve tekst Dagboek, brief, liefdesbrief en een gedicht 
 

Diverterende tekst Cabaret, cursiefje en een stripje uit dagblad 
 

Gebruikstekst Gebruiksaanwijzing, spelregels, montagevoorschrift, handleiding en 
een bijsluiter. 
 

 

Hieronder staan plekken waar de teksten vandaan gehaald kunnen worden: 

 Teksten uit een begrijpend leesmethode 

 Teksten uit een taalmethode 

 Teksten uit een zaakvakkenmethode 

 Kidsweek 

 Nieuwsbegrip 

 Tijdschriften voor kinderen 

 Tijdschriften 

 Kranten/advertenties 

 Telefoongids 

 Informatieboekjes junior 

 Wikipedia 

 Verhalenbundels  

 Verhalende prentenboeken 

 Informatieve prentenboeken 

 Delen uit informatieve boeken 

 Dichtbundels 

 Kinderpagina’s in dagbladen 

 Digitale teksten, zoals recensies. 

 Bijsluiters van medicijnen. 

 Handleidingen, montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen van producten 

 Spelregels van een spel 

 Recepten uit een kookboek 

 CD hoesjes 

 Reclame folders, posters en aanbiedingen 
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Bijlage 9: Uitwerking werkvormen 

Opdrachtsvormen: 

Meningenkaart: 

De leerlingen schrijven hun mening en hun gedachten rond het onderwerp van de tekst op. 

Nadat de leerlingen dat hebben opgeschreven, gaan de leerlingen de tekst lezen. Na het 

lezen van de tekst gaan de leerlingen kijken in hoeverre hun mening en gedachten zijn 

veranderd. 

Bedenken van vragen: 

De leerlingen gaan de tekst lezen en maken hierbij vragen. De vragen schrijven de 

leerlingen op een blaadje. De leerlingen geven de vragen aan een andere leerling. Deze 

leerling maakt de vragen en geeft het blaadje met de antwoorden terug. De leerling die de 

vragen heeft bedacht bekijkt de antwoorden. 

 

Samenwerkend leren:  

Theeparty:  

Bij de theeparty leren de leerlingen de structuur van een tekst herkennen. De leerkracht 

kiest een langere tekst en knipt deze in kleine stukken. De leerkracht verdeelt de stukken 

over de leerlingen. De leerlingen discussiëren over de goede volgorde van de stukken tekst. 

Placemat: 

Bij de placemat wordt het thema van de tekst bepaald. De leerlingen werken in groepjes 

van vier. De leerlingen krijgen per groepje een blad. Elke leerling vult in een vak in wat hij 

denkt dat het thema van de tekst is. Daarna lezen de leerlingen wat de andere leerlingen 

hebben opgeschreven. De leerlingen moeten met hun groepje tot een centraal thema 

komen. Dit thema wordt in het midden van de placemat geschreven. 

Driestappeninterview: 

Het driestappeninterview kan gebruikt worden bij het activeren van de voorkennis of bij 

het evalueren van een les. De leerlingen gaan elkaar binnen 1 minuut interviewen en 

vertellen om de beurt wat ze geleerd hebben. De leerkracht noemt een onderwerp. De 

leerlingen werken in viertallen. Binnen de viertallen worden twee tweetallen gemaakt 

(schoudermaatjes of oogmaatjes). Bij beide tweetallen begint één leerling met 

interviewen. De andere leerling geeft antwoord op de vragen, wanneer de minuut voorbij 

is worden de rollen omgedraaid. Nadat voor de tweede interviewer de tijd voorbij is, gaan 

de leerlingen in hun viertal bespreken wat ze hebben geleerd. Bij jonge leerlingen kan er 

tussen het eerste en tweede interview worden besproken, wat de leerlingen (interviewers) 

hebben geleerd. Voor de jongere leerlingen is het moeilijk om te onthouden wat ze hebben 

geleerd. 

Coöperatieve werkvormen: 

Tweepraat: 

Tweepraat kan gebruikt worden bij het activeren van de voorkennis. De leerlingen geven 

om en om antwoord. De leerkracht noemt een onderwerp of vraag. De leerlingen krijgen 

even denktijd. Daarna geven de leerlingen om en om antwoord. Een voorbeeld van een 

vraag kan zijn: Welke woorden in dit stukje tekst, vinden jullie belangrijkst? 

Andere vormen van tweepraat zijn: 

Tweepraat schijven: om en om wordt er een antwoord opgeschreven. 
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Tweepraat lezen: om en om lezen de leerlingen voor. Jongere leerlingen lezen om en om 

een zin en de oudere leerlingen lezen om en om een alinea voor. 

Tweepraat review: om en om worden er feiten genoemd in de juiste volgorde van de tekst. 

Tweepraat vragen: de leerlingen ondervragen elkaar om de beurt over de lesstof. Dit kan 

door middel van kaarten, maar de leerlingen kunnen ook zelf vragen bedenken. 

 

Tweegesprek op tijd:  

Tweegesprek op tijd kan gebruikt worden bij het activeren van de voorkennis. De 

leerlingen werken in tweetallen. Er wordt een tijd afgesproken. Binnen die tijd wisselen de 

leerlingen elkaar af met vertellen en luisteren. De leerkracht stelt een vraag aan de 

leerlingen. De leerlingen krijgen denktijd. Eén van de leerlingen begint met vertellen en 

de andere leerling luistert. Wanneer de tijd voorbij is, reageert de leerling die heeft 

geluisterd. Daarna worden de rollen van de leerlingen omgedraaid. 

Andere vormen van tweegesprek op tijd: 

Tweetal Interview Op tijd: De leerlingen gaan elkaar binnen een bepaalde tijd 

interviewen. 

Tweegesprek: De leerlingen geven een kort antwoord op de vraag. De leerling die 

antwoord wil geven, gaat staan. Daarna gaat de leerling weer zitten.  

Mix & Ruil: 

Mix en Ruil kan gebruikt worden bij het activeren van de voorkennis, bij het vergroten van 

de woordenschat en bij het evalueren van de opdracht. De leerlingen hebben een vraag-

antwoordkaart in hun hand. De leerkracht roept start. Alle leerlingen steken hun andere 

hand in de lucht. De leerlingen gaan op zoek naar een partner. Wanneer de leerlingen een 

partner hebben gevonden, bevestigen de leerlingen dat door een high five. En doen hun 

hand naar beneden. Eén van de leerlingen stelt de andere leerling de vraag. De andere 

leerling beantwoordt de vraag. De leerling die de vraag stelt geeft een compliment of 

coacht de andere leerling. Wanner het goede antwoord is gegeven, krijgt de leerling een 

compliment. Daarna worden de rollen omgedraaid. De leerlingen ruilen van kaart. Daarna 

gaan de leerlingen op zoek naar een andere partner. 

Andere vormen van Mix en Ruil: 

Sta Op- Hand Omhoog- Tweetal: De leerlingen krijgen een opgave of vraag. Ze staan op en 

vormen een tweetal met iemand uit een andere team, waarmee de leerlingen de opdracht 

bespreken. 

Mix & Koppel: De leerlingen krijgen een kaart en bedenken welke kaart daarbij zou passen. 

Wanneer de leerkracht het aangeeft, zoeken de leerlingen iemand met de passende kaart. 

De leerlingen vormen een koppel met de leerling die kaart heeft dat bij hun kaart past. 

Genummerde koppen bij elkaar: 

Dit kan gebruikt worden bij het activeren van de voorkennis of bij het evalueren van de 

opdracht. De leerlingen werken in viertallen en krijgen een nummer van één tot en met 

vier. De leerkracht stelt een vraag en de leerlingen krijgen bedenktijd. De leerlingen 

schrijven in stilte een antwoord op. Daarna staan de leerlingen op en steken de koppen bij 

elkaar. De leerlingen laten de antwoorden zien en gaan over het antwoord discussiëren, 

zodat de leerlingen met hun team één antwoord hebben. De leerlingen gaan zitten, 
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wanneer de leerlingen een antwoord hebben. De leerkracht noemt een nummer tussen de 

één en de vier. De leerlingen met dat nummer gaan staan en schrijven het antwoord van 

hun team op. De leerkracht zegt: “laat zien”. De leerlingen laten het antwoord zien. De 

teamgenoten complimenteren de leerling die het antwoord heeft gegeven.  

 

Spelvormen: 

Journaallezer: 

De leerling kan een stukje van het journaal naspelen. Dit stukje wordt gefilmd met een 

IPad. De leerling vertelt in het journaal de belangrijkste informatie uit de tekst. Hiervoor 

kan gebruik worden gemaakt van informatieve teksten, bijvoorbeeld van Nieuwsbegrip of 

een stukje uit een krant. Omdat een journaallezer niet de hele tekst kan voorlezen, moet 

de journaallezer tijdens het lezen de belangrijkste punten arceren of verwerken in een 

mindmap. 

Baliemedewerker: 

De leerlingen lezen een tekst over een onderwerp. Eén van de leerlingen is de 

baliemedewerker. De andere leerlingen zijn klanten. De leerlingen halen eerst de 

belangrijke informatie uit de tekst en zorgen ervoor dat de belangrijke informatie wordt 

gearceerd of in een mindmap wordt verwerkt. De klanten komen met vragen bij de 

baliemedewerker. De baliemedewerker beantwoordt deze vragen. De antwoorden van de 

vragen die worden gesteld zijn in de tekst te vinden. De leerlingen kunnen er ook voor 

kiezen om de vragen eerst op te schrijven. De baliemedewerker mag niet weten welke 

vragen er worden gesteld. Het is de bedoeling dat de baliemedewerker de belangrijkste 

informatie uit de tekst kan onthouden. 

Gids: 

De leerlingen kunnen een toneelstukje naspelen. Eén van de leerlingen is de gids en de 

andere leerlingen zijn de toeristen. De leerlingen krijgen een tekst, die doorgelezen 

wordt. De tekst kan gaan over een land of over verschillende bezienswaardigheden. 

Wanneer de leerlingen de tekst hebben doorgelezen, wordt er een toneelstukje gespeeld. 

De gids vertelt de toeristen wat er allemaal te zien is. De gids vertelt de toeristen 

informatie over de bezienswaardigheden. De toeristen stellen vragen aan de gids over de 

bezienswaardigheden. De antwoorden op deze vragen staan in de tekst. De gids mag 

tijdens het toneelstukje niet de hele tekst gaan teruglezen. Het is de bedoeling dat de gids 

de belangrijkste informatie arceert of in een mindmap verwerkt, zodat de gids snel de 

informatie kan vinden.  

 

Interactievorm: 

Bij interactievormen kan vooral worden gedacht aan mondelinge werkvormen. Een 

voorbeeld daarvan is het houden van een interview. De leerlingen kunnen elkaar vragen 

stellen over de tekst. De leerlingen kunnen ook naar elkaars mening vragen. Het is 

belangrijk dat de opdracht aansluit bij de tekst. Wanneer dat niet het geval is, zullen de 

leerlingen de tekst niet gaan lezen. 
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Creatieve vormen: 

Tekenopdrachten: 

De leerlingen moeten de tekst lezen en maken bij deze tekst een bijpassende tekening. 

Deze opdracht kan ook worden gekoppeld aan stellen. De leerlingen schrijven een verhaal 

over een onderwerp. Dit verhaal wordt door een andere leerling gelezen. Deze leerling 

maakt een tekening die past bij het verhaal. Om ervoor te zorgen dat de tekening echt 

past bij het verhaal is het belangrijk dat de hele tekst wordt gelezen. Leerlingen kiezen 

niet altijd een juiste titel bij een zelfverzonnen verhaal. Daarom is het belangrijk dat de 

tekst door de andere leerling echt wordt gelezen. 

Ontwerpopdrachten: 

Bij een ontwerpopdracht kan gedacht worden aan een tekening of een bouwopdracht. De 

leerling leest een tekst over een onderwerp. In de tekst wordt verteld hoe het onderwerp 

eruit ziet. De leerling maakt het onderwerp na. Dit kan de leerling doen door een tekening 

te maken van het onderwerp, maar de leerling kan het onderwerp ook namaken/bouwen 

met verschillende materialen. Om ervoor te zorgen dat het onderwerp echt aan de eisen 

voldoet is het belangrijk dat de leerlingen de tekst lezen en begrijpen.  

Constructieopdrachten: 

De constructieopdrachten lijken op de ontwerpopdrachten die hierboven zijn benoemd. 

Het grootste verschil is dat bij de constructieopdracht iets wordt gebouwd, daarbij kunnen 

verschillende materialen worden gebruikt. De leerlingen gebruiken de tekst bij het bouwen 

van de opdracht. Het is belangrijk dat de leerlingen de opdracht alleen kunnen uitvoeren 

als de leerlingen de hele tekst hebben gelezen. De leerlingen kunnen ervoor kiezen om de 

belangrijke informatie te arceren of door de belangrijke informatie in een mindmap te 

zetten. 
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Bijlage 10: Voorbeelden van lessen begrijpend lezen 
In deze bijlage zijn zes lessen van begrijpend lezen te vinden, die horen bij het thema 

Middeleeuwen. De lessen bestaan uit een opdrachtkaart. Daarnaast bestaan de meeste 

lessen ook uit een tekst en verwerkingsopdracht/werkblad. 

 

Les 1   Afleiden, hoe word je ridder? 

Les 2   Samenvatten, van leerling tot meester 

Les 3   Voorspellen, kastelen en wapenschilden 

Les 4   Vragen stellen, Muiderslot, kastelen of vrije tijd 

Les 5  Samenvatten, van page tot ridder. 

Les 6    Stellen en begrijpend lezen, het schrijven van een verhaal met  

   tekening. 
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Les 1: Hoe word je ridder 

 

 Opdrachtkaart 

Hoe word je ridder? 

Doel: je gaat belangrijke informatie uit de tekst halen en 
gaat deze in de goede volgorde zetten. 
 

Achtergrondinformatie: 
In de middeleeuwen konden alleen de kinderen van adellijke 
families ridder worden. Een adellijke familie is een rijke 
familie. Deze familie was vaak de baas over een stuk land. 
Ze waren bijvoorbeeld koning of graaf. De adellijke familie 
woont in een kasteel en had veel land. 

De opdracht: 
Je maakt deze opdracht alleen. Je gaat de tekst lezen, 
daarin staat hoe iemand ridder kon worden. Op het andere 
blad staan allemaal kaartjes met informatie over het worden 
van een ridder. Je knipt deze kaartjes uit en kijkt wat bij 
elkaar hoort. De kaartjes die bij elkaar horen, leg je onder 
elkaar. Wanneer je alle kaartjes goed hebt liggen, plak je 
deze kaartjes op het A3 vel. 
 

Wat heb je nodig: 

- De tekst: Floris. 

- Het blad met kaartjes met informatie. 

- A3 vel. 

- Schaar. 

- Lijm. 
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De tekst 

Floris 

Page 

Floris woont in een kasteel. Zijn ouders zijn van adel. Dat betekent dat zijn familie erg rijk 

is. De ouders van Floris willen dat Floris later ridder wordt. Floris wordt morgen 7 jaar en 

dan kan hij eindelijk beginnen met zijn opleiding tot ridder. Het is erg duur om ridder te 

worden, daarom kunnen alleen de kinderen van rijke families ridder worden. Volgende 

week is hij 7 jaar en gaat hij naar een ander kasteel. Daar wordt hij page op een kasteel 

van een edelman. Hij gaat de edelman helpen met allemaal klusjes. Op dat kasteel leert 

hij manieren, zoals bedienen, maar ook beleefd zijn. Floris gaat ook de paarden verzorgen 

en de stallen schoonmaken. Hij moet daar hard werken. Wanneer Floris beleefd is, de 

manieren kent en sterk genoeg is, wordt hij de schildknaap van de ridder.  

 

Schildknaap 

Dit gebeurt meestal wanneer een jongen 14 jaar oud is. Een schildknaap is de hulp van een 

ridder. Een schildknaap draagt het harnas en het zwaard van de ridder. Hij helpt de ridder 

ook bij het aantrekken van het harnas en het opzadelen van het paard. De ridder leert aan 

de schildknaap hoe hij goed kan paardrijden, want dat is voor een ridder erg belangrijk. 

Daarnaast leert de schildknaap van de ridder ook hoe hij moet vechten met een zwaard.  

 

Ridder 

Als de schildknaap dat allemaal kan is hij ongeveer 21 jaar. Wanneer de koning denkt dat 

de schildknaap alles heeft geleerd wat belangrijk is voor een ridder, stopt zijn opleiding. 

De schildknaap wordt door de koning tot ridder geslagen. Daarbij moet de nieuwe ridder 

beloven dat hij zijn volk beschermt en vecht voor de koning. Als de nieuwe ridder dat 

heeft beloofd, is hij een echte ridder. Het woord ridder betekent ruiter. Een ridder heeft 

een eigen harnas en schild. Een harnas is erg duur, omdat deze speciaal voor de ridder 

gemaakt moet worden. De meeste ridders hadden op het schild het familiewapen staan. 

Elke adellijke familie had zijn eigen wapen. 
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Het werkblad 

Page Schildknaap 

Ridder 7 tot 14 jaar. 
 

14 tot 21 jaar. 21 jaar of ouder. 
 

Hij werkt hard en leert manieren. Hij is de hulp van een ridder. 
 

Hij vecht voor de koning en beschermt 
zijn volk. 

Hij doet klusjes, zoals de stallen 
schoonmaken. 

 

Hij draagt de wapens en het schild van 
de ridder. 

 

Hij leert vechten met zwaarden. 

Dit ben je als de koning je tot ridder 
heeft geslagen 

 

Hij leert goed paardrijden. 

 Hij verzorgt de paarden. 
 

Hij vecht met zwaarden en rijdt op zijn 
paard. 

 

Zijn beroep betekent ruiter. 

Hij werkt op een kasteel bij een 
edelman. 
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Les 2: Samenvatten, van leerling tot meester 

 

De opdrachtkaart 

Van leerling tot meester. 

Doel: Je kan een mindmap maken van de belangrijke 
informatie die in de tekst staat. 

Achtergrondinformatie: 
In de Middeleeuwen waren er veel gildes. Voor elk beroep 
was er een gilde. Een gilde is een vereniging voor mensen 
met hetzelfde beroep. Elke gilde had zijn eigen wapen. Aan 
het wapen kon je zien om welke gilde het ging. 

De opdracht: 
Je maakt deze opdracht alleen. 

- Je gaat een tekst lezen over een vader die vertelt hoe 
hij smid is geworden. 

- Je maakt van deze tekst een mindmap. 

- De takken die je 
maakt zijn: 

 Leerling 

 Gezel 

 Meester 

 Gilde 

Tip: 
Vind je het lastig om te kijken welke informatie bij welke 
tak hoort? 
Begin met het maken van de mindmap door de takken te 
maken en geef ze alvast een kleur. Heb je de tak van 
leerling blauw gemaakt. Dan lees je de tekst en kleur je de 
informatie over de leerling blauw. Daarna doe je hetzelfde 
met  gezel, meester en gilde. Als je dat hebt gedaan, kun je 
de belangrijke woorden bij de goede tak neerzetten. 
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De tekst 

Van leerling tot meester 

Het is het jaar 1175. Jan is 6 jaar oud en zijn vader is smid. In de middeleeuwen waren er 
geen scholen. Kinderen van 7 jaar gingen in de leer bij een meester. De meester waarbij je 
in de leer ging, had vaak hetzelfde beroep als je vader. Jan vraagt aan zijn vader, hoe hij 
smid is geworden.  
 
De leerling: 
De vader van Jan vertelt dat er in de buurt een smid was en daar ging de vader van Jan 
heen. De vader van Jan ging bij de smid aan het werk als leerling. Zijn ouders betaalden 
de smid voor het opleiden van hun zoon. Hij ging bij de smid wonen. De leerling moest 
allemaal klusjes doen voor de smid. Hij moest hard werken en kreeg er geen geld voor. De 
opleiding van een leerling duurde meestal 7 jaar. Na 7 jaar kreeg de vader van Jan een 
brief van de leden van de gilde. Met die brief kon hij aan het werk bij een gildemeester. 
 
De gezel: 
De vader van Jan was 14 jaar en werd benoemd tot gezel. Dat betekende dat de vader van 
Jan betaald kreeg voor zijn werk. Hij leerde alles over het vak van een smid. De 
gildemeester moest hem alles leren over zijn beroep. Na 7 jaar mocht de vader van Jan de 
meesterproef afleggen. Dat was een soort van eindopdracht. De vader van Jan moest een 
hek maken voor het kasteel. Als hij voor deze opdracht zou slagen, kon hij meester 
worden. Hij had een mooi en stevig hek gemaakt en slaagde voor zijn meesterproef. Dat 
betekende dat de vader van Jan werd benoemd tot meester.  
 
De meester: 
Toen de vader van Jan 21 jaar was, werd hij meester. Een meester mocht een eigen 
bedrijf beginnen. De vader van Jan begon een eigen smederij, maar hij moest dan ook bij 
een gilde. Een gilde was een vereniging voor mensen die hetzelfde beroep hadden. Om je 
vak uit te kunnen oefenen, moest je bij een gilde horen.  
 
De gilde: 
De gildes waren de baas over de handel. Voor elk beroep was er een gilde, zoals: een 
slagersgilde en een bakkersgilde. Een gilde regelde alles voor zijn leden. De gilde bepaalde 
hoeveel geld je voor een product mocht vragen, welke materialen gebruikt moesten 
worden en wat de werktijden waren. Daarnaast betaalde de gilde ook de dokter, wanneer 
een van zijn leden ziek werd. Om bij een gilde te horen, moest de gilde het meesterwerk 
van de meester goedkeuren. Alle leden van de gilde moesten zich aan de regels houden, 
anders moest je uit de gilde. Wanneer een meester uit de gilde werd gezet, kon de 
meester zijn beroep niet meer uitoefenen. Alleen mensen die bij een gilde horen, mochten 
hun producten verkopen. Elke gilde had een wapen, die paste bij het beroep van de leden. 
Daardoor kon iedereen zien bij welke gilde iemand hoorde.  
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Les 3: Voorspellen, kastelen en wapenschilden 

 

De opdrachtkaart 

Voorspellen 

Doel: Je kan voorspellen waar de tekst over gaat. Je 
gebruikt daarbij jouw kennis die je al over het onderwerp 
hebt. 

 

De opdracht: 
 

- Je maakt deze opdracht alleen. 

- Je gaat voorspellen waar de tekst over gaat. 

- Dit ga je doen door te kijken naar de titel, tussenkopjes 
en de foto’s.  

- Daarna beantwoord je de vragen die onder de titel en 
de tussenkopjes staan. 

 

- Je levert het blad in, met jouw naam 
erop. 

Wat heb je nodig: 

- Het blad met de titel, tussenkopjes en foto’s. 

- Een pen of potlood. 
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Het werkblad 

Kastelen 
Waar denk je dat deze tekst over gaat?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Waarom denk je dat deze tekst daar over gaat? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wat weet je al van dit onderwerp? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

De eerste kastelen 

Waar zou dit kopje over gaan? 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wat weet je al van dit onderwerp? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Oorlog om kastelen  

 

Waar zou dit kopje over gaan? 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wat weet je al van dit onderwerp? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_9uOhgPjLAhVFIA8KHXk-Dx8QjRwIBw&url=http://rozenbergquarterly.com/god-wil-het-ix-reizen-in-het-spoor-van-de-kruisvaarder/&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNFNi0yZKLBkiyXKQUy3kkTEdJaPwA&ust=1459963011089523
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Wapenschilden 
 

Waar denk je dat deze tekst over gaat?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Waarom denk je dat deze tekst daar over gaat? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wat weet je al van dit onderwerp? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Soorten, figuren en kleuren 

Waar zou dit kopje over gaan? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wat weet je al van dit onderwerp? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Leeuwen en draken 

Waar zou dit kopje over gaan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat weet je al van dit onderwerp? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Les 4: Vragen stellen, Het Muiderslot, kastelen en vrije tijd 

 

De opdrachtkaart vragen stellen 

 

Vragen stellen 

Doel: Je kunt vragen stellen bij en tekst.  

De opdracht: 
Je maakt deze opdracht alleen. 

- Je kiest een tekst uit. 

- Je gaat deze tekst lezen. 

- Je bedenkt 6 vragen bij deze tekst. 

- De vragen schrijf je leesbaar op een blaadje. 

- Dit blaadje niet je vast aan de tekst. 

- Je levert het blaadje in, in de gele bak. 
 

De opdrachtkaart vragen beantwoorden 

 

Vragen beantwoorden 

Doel: Je kunt vragen over een tekst beantwoorden. Door het 
lezen van de tekst.  

De opdracht: 
Je maakt deze opdracht alleen. 

- Je leest de tekst. 

- Je leest één voor één de vragen en beantwoordt deze 
vragen door de tekst nog een keer te lezen. 

- Je maakt jouw antwoorden met een nietje vast aan de 
vragen en de tekst. 

- Je levert de blaadjes in, in de gele bak. 

- Je kijkt de antwoorden van een ander kind na. 
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De teksten 

  

Het Muiderslot 
 

Het Muiderslot is één van de bekendste kastelen van Nederland. Het is het best bewaarde 
ridderkasteel uit de middeleeuwen. Graaf Floris heeft het Muiderslot meer dan 
zevenhonderd jaar geleden laten bouwen. Dat was rond het jaar 1285. Hij zocht een heel 
goede plek uit, bij het handelsstadje Muiden. De naam Muiderslot komt van de plaats 
Muiden. Daarnaast is slot een ander woord voor kasteel. Het stadje Muiden ligt aan de 
rivier bij de  Vecht en bij de vroegere Zuiderzee. De rivier liep vroeger van de stad Utrecht 
naar de Zuiderzee. Die zee heet nu het IJsselmeer. Er voeren veel handelsschepen af en 
aan. Dus wat deed Floris? Hij liet alle schepen tol, geld, betalen als ze langs wilden varen. 
Het kasteel was ook een goede uitkijkpost. Je kon ver over het water uitkijken. Zo kon je 
zien of er vijanden in aantocht waren. Omdat het kasteel aan het water staat, wordt het 
Muiderslot een waterburcht genoemd. 
 

Jonkvrouwen 
 

Meisjes werden in de middeleeuwen heel anders opgevoed dan jongens. Meestal woonden 
ze niet thuis. Ze gingen dan wonen in een ander kasteel. Daar leerden ze naaien, lezen, 
schrijven en zingen. Meisjes mochten niet lang kind blijven. Wanneer ze ongeveer veertien 
waren gingen ze al trouwen. Ze mochten hun man niet zelf uitkiezen. Dat werd door de 
vader van het meisje gedaan. Ze kregen vaak al heel jong kinderen. Als het kindje werd 
geboren was dit heel zwaar voor de vrouw. Wat voor taken had de jongvrouw? De vrouw 
moest zorgen voor de kinderen. Ook was ze de baas over de keuken van het kasteel. 
Verder moest ze voor de gasten zorgen die op bezoek kwamen. De jonkvrouwen hadden 
vaak hele dure kleding. Ze droegen sieraden van goud of zilver. En ze spoten parfum op 
zichzelf om lekker te ruiken. Soms hadden ze zelfs een eigen slaapkamer in het kasteel. 
Vrouwen deden veel verschillende dingen voor hun plezier. Ze vonden jagen op beren of 
herten niet leuk. Maar picknicken deden ze heel graag. Ook hielden ze van bordspelen, 
zoals schaken. 
 

Vrije tijd in de middeleeuwen 
 

In de middeleeuwen waren er nog geen tv, radio en computerspelletjes. Daarom deden de 
mensen vroeger veel meer spelletjes met elkaar. Er waren verschillende sporten en 
spelletjes. Zoals dammen, schaken en dobbelen. Dobbelen vonden de mannen heel leuk. 
Je kon er heel veel geld mee verdienen. Er werd ook muziek gemaakt en gedanst. De 
mensen gingen ook vaak voetballen. Ook de meisjes deden hier aan mee. In de winter 
verveelde de kasteelbewoners zich een beetje. Het was buiten vaak koud en donker. Ze 
hadden nog geen lampen binnen. Licht kreeg je alleen met dure kaarsen en olielampjes. 
Dus ze gingen vroeg naar bed. Kwam er wel eens bezoek? Soms kwam er in het kasteel een 
minstreel langs. Dat is iemand die liedjes zingt. Hij reisde altijd heel veel. Van kasteel 
naar kasteel. Zo hoorde hij alle nieuwtjes, Daar kon hij prachtige en spannende verhalen 
over vertellen. De mensen van het kasteel waren heel blij als de minstreel langs kwam. Er 
werd dan een groot feestmaal gegeven. Kinderen vonden het nog leuker als er artiesten 
langskwamen. Er kon een schilder komen. Hij kon je gezicht schilderen. Dat was heel 
bijzonder, want er waren weinig spiegels. Je zag daarom niet vaak je eigen gezicht. Ook 
kwam de speelman wel eens. Hij speelde fluit, harp en de luit. Dan konden de mensen 
dansen op de muziek. 
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Les 5: Samenvatten, van page tot ridder 

 

De opdrachtkaart  

Van page tot ridder 

Doel: Je kan een mindmap maken van de belangrijke 
informatie die in de tekst staat. 

Achtergrondinformatie: 
In de Middeleeuwen waren er veel ridders. Ridders kwamen 
uit rijke families, families van adel. Alleen rijke jongens 
konden ridder worden.  

De opdracht: 
Je maakt deze opdracht alleen. 

- Je gaat een tekst lezen over hoe iemand ridder wordt. 

- Je maakt van deze tekst een mindmap. 

- De takken die je 
maakt zijn: 

 Page 

 Schildknaap  

 Ridder 
 

Tip: 
Vind je het lastig om te kijken welke informatie bij welke 
tak hoort? 
Begin met het maken van de mindmap door de takken te 
maken en geef ze alvast een kleur. Heb je de tak van page 
blauw gemaakt. Dan lees je de tekst en kleur je de 
informatie over de page blauw. Daarna doe je hetzelfde met 
schildknaap en ridder. Als je dat hebt gedaan, kun je de 
belangrijke woorden bij de goede tak neerzetten. 
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De tekst 

Ridder worden 

Ridder werd je niet zomaar! Om ridder te worden moest je een man zijn en uit een 
adellijke familie komen. Ridder zijn was namelijk erg duur. Denk maar eens aan al de 
spullen die een ridder moet hebben, een harnas en een zwaard. 

 

Page 

Om ridder te worden moest je zo vroeg mogelijk met je opleiding beginnen. Vanaf een jaar 

of zeven werden ‘toekomstige ridders’ naar een kasteel gestuurd. Ze werden page in 

dienst van de kasteelheer. De page woonde bij de kasteelheer in het kasteel. In het 

kasteel kregen de jongens les in bedienen en goede manieren. Op de binnenplaats van het 

kasteel leerde een echte ridder de jongens vechten met stukken hout of botte wapens. 

Ook moesten ze veel sporten, zoals zwemmen en worstelen om in vorm te blijven. 

Paardrijden leerde de page op een houten paard dat op wieltjes vooruit getrokken werd. 

Hij deed daarnaast veel verschillende klusjes voor de kasteelheer, zoals de stallen 

schoonmaken. 

 

Schildknaap 

 Wanneer de jongen 14 jaar werd, werd hij schildknaap. Een schildknaap moest de ridder 

mee helpen met de voorbereiding op een gevecht. De schildknaap leerde paardrijden op 

een echt paard. Daarnaast leerde een schilknaap vechten met echte wapens. Wanneer een 

ridder moest vechten, hielp de schildknaap bij het aantrekken van zijn harnas. De 

schilknaap droeg de wapens en het harnas van de ridder. 

 

Ridder 

 Na 4 jaar schildknaap te zijn geweest, werd de jongen tot ridder geslagen. Hij moest 

beloven dat hij voor de koning zou vechten en zijn volk zou beschermen. Het woord ridder 

betekent ruiter. Een ridder heeft een eigen harnas en schild. Omdat een harnas speciaal 

voor de ridder gemaakt moest worden, was een harnas erg duur. Aan het schild van een 

ridder kun je zien van welke adellijke familie hij was. Elke adellijke familie had een 

familiewapen. Dit familiewapen stond op het schild van de ridder. 
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Les 6: Stellen en begrijpend lezen, verhaal met tekening 

 

De opdrachtkaart van stellen 
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De opdrachtkaart van begrijpend lezen 

 

Tekening maken bij het verhaal. 

Doel: Je kunt vertellen waar het verhaal over gaat. 
Je kunt een tekening maken die past bij het verhaal. 

Achtergrondinformatie: 
In een boek zie je bij verhalen vaak tekeningen. Je hebt zelf 
een mooi verhaal bedacht en geschreven over de 
middeleeuwen. Bij dit verhaal zit nog geen tekening. 

De opdracht: 
Je gaat een tekening maken bij het verhaal voer de 
middeleeuwen van een andere leerling. 

- Je leest het verhaal van de leerling. 

- Je bedenkt voor jezelf waar het verhaal over gaat. 

- Je bedenkt welke tekening hierbij past. 

- Je maakt een tekening die past bij het verhaal. 
Wat heb je nodig: 

- Een verhaal. 

- Een wit blaadje. 

- Een grijs potlood. 

- Kleurpotloden. 

 

 

 

 

 


