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Deze publicatie is een product van het Research & Development project Begrijpend 

lezen van PO naar VO ontwikkeld door CPS Onderwijsontwikkeling en advies in 

opdracht van het Ministerie van OCW. CPS vervult op het gebied van R&D een 

scharnierfunctie tussen wetenschap en onderwijsveld. Het eindproduct van dit  

project is te vinden op www.cps.nl/begrijpendlezenpovo 

Het is toegestaan om, in het kader van een educatieve doelstelling, niet bewerkte en 

niet te bewerken (delen van) teksten uit deze publicatie te gebruiken, zodanig dat de 

intentie en aard van het werk niet worden aangetast. Het is toegestaan om het werk in 

het kader van educatieve doelstellingen te verveelvoudigen, op te slaan in een geauto-

matiseerd gegevensbestand of openbaar te maken in enige vorm, zoals elektronisch, 

mechanisch of door fotokopieën. Bronvermelding is in alle gevallen vereist en dient als 

volgt plaats te vinden: Bron: Ballering, C., Bouwman, A., Boer, G. de, Fiori, L.,  Förrer, 

M., Loman, E., Mortel, K. van de, Oosterman, J., & With, T. de, Begrijpend lezen van 

PO naar VO, drie praktische instrumenten, 2013, Amersfoort: CPS, in opdracht van het 

ministerie van OCW.
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Inleiding

Goed kunnen lezen is belangrijk. Lezen staat immers aan de basis van alle 

andere kennis. Om mee te kunnen komen in vrijwel alle schoolvakken én in de 

maatschappij is het cruciaal dat leerlingen vloeiende lezers worden die begrijpen 

wat zij lezen. Veel leerlingen kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken. Ze hebben 

bijvoorbeeld te weinig achtergrondkennis en een te beperkte woordenschat om 

de inhoud van de tekst goed te kunnen begrijpen. Daardoor ontgaat de precieze 

betekenis van een tekst hen vaak. 

Het is de taak van de leraar om leerlingen meer kennis te laten opdoen over de 

inhoud van de tekst. Hij leert hen door middel van modeling strategieën aan die 

hen helpen grip te krijgen op de tekst. Zo brengt de leraar het leesniveau van zijn 

leerlingen naar een hoger plan.

Doel van deze publicatie
Speciaal voor leraren die hun onderwijs in begrijpend lezen en hun lessen waarin 

wordt gelezen willen optimaliseren, ontwikkelde CPS drie gebruikersvriendelijke 

instrumenten. Het gaat om een: 

1. Zelfobservatielijst 
De Zelfobservatielijst helpt leraren bij het analyseren en beoordelen van hun eigen 

instructiegedrag. Zij kunnen dit instrument gebruiken om hun instructievaardigheden 

op het gebied van begrijpend lezen grondig onder de loep te nemen en – naar aanleiding 

van deze eigen analyse – te verbeteren. De Zelfobservatielijst kan worden ingezet ten 

behoeve van een nulmeting en voor tussenmetingen.

Van de Zelfobservatielijst bestaan twee varianten:

• een lijst die alleen het gedrag beschrijft,

• een lijst die het gedrag beschrijft, met daarbij voorbeelden van gewenst gedrag. 

Wanneer u zicht wilt krijgen op uw eigen instructievaardigheden ten aanzien van 

begrijpend lezen kunt u voor dit instrument kiezen. De zelfobservatielijst is een 

flexibel in te zetten instrument. U bepaalt zelf van welke onderdelen u gebruik 

maakt. Bij de Zelfobservatielijst hoort een aparte bijlage, waarin de voorbeelden van 

het gedrag nog eens op een rij worden gezet. 

2. Kijkwijzer
De Kijkwijzer kan worden gebruikt wanneer leraren besluiten om in het kader van 

collegiale consultatie groepsbezoeken bij elkaar af te leggen tijdens lessen waarin 

teksten met leerlingen worden behandeld. Dit instrument biedt een gemeenschappelijk 
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kader om de observaties bespreekbaar te maken en kan worden gebruikt voor nul- en 

tussenmetingen. De beschrijvingen van leraargedrag in de Kijkwijzer komen overeen 

met de omschrijvingen van de Zelfobservatielijst, alleen kan er nu met behulp van een 

zespuntsschaal een waardering aan het gedrag worden toegekend. Ook de kijkwijzer is 

flexibel in te zetten. U bepaalt zelf van welke onderdelen u gebruik maakt. 

3. Lesvoorbereidingsformulier
Dit formulier helpt leraren hun lessen zorgvuldig voor te bereiden op basis van de 

uitgangspunten van effectief begrijpend leesonderwijs. Het betekenis verlenen aan 

de inhoud van de tekst staat hierbij centraal. Het formulier is opgebouwd uit drie 

onderdelen: 

• de voorbereiding, voorafgaand aan de les,

• de voorbereiding van de instructie in de les,

• de voorbereiding van de lesafsluiting en de vervolgles.

Van dit formulier zijn twee varianten opgenomen: één zonder toelichting en één 
met toelichting op de in de lesvoorbereiding te maken keuzes. 

Voor wie?
De drie instrumenten zijn bedoeld voor leraren van groep 6 tot en met 8 (primair 

onderwijs), klas 1 en 2 (voortgezet onderwijs), taalcoördinatoren, leesspecialisten en 

interne begeleiders, middenmanagers en teamleiders. Met deze instrumenten kan 

inspiratie worden opgedaan voor het ontwikkelen van een vernieuwd, effectiever 

beleid voor het onderwijs in begrijpend lezen en voor lessen waarin wordt gelezen. 

Koppeling met het referentiekader taal
De drie instrumenten werden tot stand gebracht in het kader van het R&D-project 

Begrijpend lezen van PO naar VO, waarbij kennis wordt ontwikkeld over hoe het 

onderwijs in begrijpend lezen duurzaam verbeterd kan worden. Deze kennis zal 

uiteindelijk leiden tot een effectievere aanpak voor het onderwijs in begrijpend 

lezen en van lessen waarin wordt gelezen. De aanpak is gekoppeld aan het 

referentiekader taal (domein leesvaardigheid). Op die manier draagt de aanpak bij 

aan de doorgaande leerlijn taal van primair naar voortgezet onderwijs.  

Alle resultaten van het onderzoek ‘Begrijpend lezen van PO naar VO’ vindt u op 

www.cps.nl/begrijpendlezenPOVO.  

Corine Ballering, Greet de Boer, Aafke Bouwman, Lucia Fiori, Mariët Förrer, 

Els Loman, Karin van de Mortel, Janneke Oosterman en Tessa de With.

November 2013

http://www.cps.nl/begrijpendlezenPOVO
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Zelfobservatielijst 
(zonder voorbeelden) 

Werkwijze
1. Lees eerst de beschrijving van het gedrag in de linkerkolom.

2. Geef vervolgens in de kolom ‘Zelfobservatie’ met een kruisje aan welke van de 

vier opties het meest op u van toepassing is.

3. ‘Beoordeel’ uw gedrag, uw feitelijke manier van lesgeven, nadat u de lijst hebt 

ingevuld. U schat nu zelf in waar u staat en hoe u uw eigen onderwijs nog kunt 

verbeteren.

Fase 1.  Voor het leren/lezen: gezamenlijke start 
Oriëntatie op de taak, de tekst en het leesdoel

Gedrag

Zelfobservatie

N
o
o
it

S
o
m

s

R
egelm

atig

A
ltijd

1. Ik introduceer de tekst bij de leerlingen 

(titel + onderwerp).

2. Ik vertel de leerlingen wat ze na deze les kennen en 

kunnen. Ik geef daarmee het doel aan. 

3. Ik concretiseer het doel van de les: ik geef aan wat ik 

verwacht van de leerlingen, wat ze gaan doen en hoe 

ze dit kunnen doen. Ik geef daarmee ook aan wat het 

gewenste resultaat is. 

4. Ik geef aan welke eerder geleerde vaardigheden 

de leerlingen hierbij kunnen gebruiken (indien 

van toepassing) en bevraag hen op het toepassen 

hiervan. Hiermee geef ik leerlingen het gevoel dat ze 

deze vaardigheden kennen of beheersen.
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Gedrag

Zelfobservatie

N
o
o
it

S
o
m

s

R
egelm

atig

A
ltijd

5. Ik besteed voor het feitelijke lezen van de tekst 

aandacht aan de kenmerken van de tekst, zoals titel, 

illustraties, kopjes en opvallende woorden en laat de 

leerlingen individueel of samen de kenmerken van 

deze tekst opschrijven. Daarmee help ik de leerlingen 

zich te oriënteren op de tekststructuur.

6. Ik laat de leerlingen aan de hand van een 

coöperatieve werkvorm inventariseren wat ze zelf al 

van het onderwerp weten. Hierdoor activeer ik de 

voorkennis.

7. Ik kader de (voor)kennis van de leerlingen in om de 

focus op het onderwerp te houden.

8. Ik laat de leerlingen in hun eigen aantekeningen het 

onderwerp van de tekst selecteren of onderstrepen en 

geef daarmee feedback op wat ze al weten.

9. Ik corrigeer foutieve kennis en niet-relevante 

verbindingen die leerlingen leggen.

10. Ik bied aanvullende informatie aan als de leerlingen 

te weinig van het onderwerp weten om de tekst 

te kunnen begrijpen. Ik maak hierbij gebruik van 

beelden (foto, film of video) en laat de leerlingen in 

eigen woorden vertellen wat ze door de aanvullende 

informatie te weten zijn gekomen. Hiermee laat ik ze 

ervaren wat ze hebben geleerd.

11. Ik besteed aandacht aan twee à drie moeilijke 

woorden uit de tekst en vraag of leerlingen zelf 

ook toepassingen kunnen bedenken waarbij ze de  

moeilijke woorden die ik heb behandeld, gebruiken. 

Hierdoor krijgen leerlingen het gevoel dat ze de tekst 

kunnen begrijpen.

12. Ik vertel de leerlingen hoe de les er verder uit zal 

zien. Ik vertel dat ik, hardop denkend, een stukje 

tekst lees en hoe de leerlingen daarna de tekst gaan 

lezen.
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Fase 2.  Tijdens het leren/lezen - instructie: hardop 
denkend voordoen 

Gedrag

Zelfobservatie

N
o
o
it

S
o
m

s

R
egelm

atig

A
ltijd

13. Ik lees een deel van de tekst hardop voor en laat 

hardop denkend horen wat ik doe om de tekst 

te begrijpen en hoe ik verbindingen leg tussen 

tekstgedeelten.

14. Ik geef zo nodig expliciete instructie, gericht op 

strategieën. Dit doe ik bijvoorbeeld door leerlingen te 

vertellen hoe ik mijzelf vragen stel over de tekst. Ik 

leg uit dat dit mij helpt om de tekst nauwkeuriger te 

lezen.

15. Ik vraag de leerlingen vragen te bedenken die zij 

zichzelf zouden stellen bij het stukje tekst dat ik 

hardop denkend heb gelezen. Daarmee betrek ik hen 

bij de inhoud van de tekst.
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Fase 3.  Tijdens het leren/lezen - instructie: begeleide (in)
oefening 

Gedrag

Zelfobservatie

N
o
o
it

S
o
m

s

R
egelm

atig

A
ltijd

16. Ik geef een lees- en schrijfopdracht bij een 

tekstfragment dat de leerlingen gaan lezen. Deze 

opdracht zet aan tot gericht lezen en denken over de 

tekst. Ik bespreek dit kort na met leerlingen en geef 

daarmee feedback op de wijze waarop ze de tekst 

hebben gelezen. 

17. Ik vraag de leerlingen te lezen ‘met de pen in 

de hand’ en al lezend aantekeningen te maken 

die passen bij het doel van deze les. Ze doen dit 

individueel of samen met een andere leerling.

18. Ik bespreek met de leerlingen wat ze hebben gedaan 

en geef feedback op hun denkproces door gericht 

te vragen hoe ze strategieën hebben toegepast. 

Hierdoor worden de leerlingen zich bewust van hoe 

ze deze strategieën kunnen inzetten en voelen zij zich 

zekerder over hoe ze een tekst kunnen aanpakken. 

19. Ik maak gebruik van het hardop denkend voorlezen 

als het denkproces van de leerlingen stagneert.

20. Ik vraag leerlingen in eigen woorden aan te geven 

wat ze gaan doen als ze zo de gehele tekst zelf gaan 

lezen. Daardoor krijgen ze de ervaring dat ze door de 

begeleide (in)oefening (beter) weten hoe ze de tekst 

begrijpend kunnen lezen.
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Fase 4.  Zelfstandig verwerken en verlengde instructie  

Gedrag

Zelfobservatie

N
o
o
it

S
o
m

s

R
egelm

atig

A
ltijd

21. Ik vraag leerlingen in eigen woorden aan te geven 

wat het doel van het lezen van deze tekst ook alweer 

is. Daarmee richt ik hun aandacht en help ik hen te 

focussen op het doel.

22. Ik geef een verwerkingsopdracht die aansluit bij het 

doel. 

23. Ik geef aan hoe de leerlingen gaan samenwerken en 

wat er van hen wordt verwacht. 

24. Ik geef verlengde instructie aan een groepje zwakke 

begrijpende lezers. Ik laat deze leerlingen hun 

aantekeningen gebruiken en stel denkvragen. 

Hierdoor worden zij zich bewust van strategieën die 

ze kunnen toepassen.  

De overige leerlingen zijn bezig met de 

verwerkingsopdracht (22 en 23).

25. Ik loop rond, sta regelmatig stil bij een groepje 

leerlingen, monitor de werkwijze, geef feedback 

op hun werkwijze en stuur indien nodig bij door 

‘kritische’ vragen aan de leerlingen te stellen. 

Hiermee laat ik leerlingen ervaren dat ze goed bezig 

zijn en motiveer ik hen.
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Fase 5.  Gezamenlijke afsluiting en evaluatie

Gedrag

Zelfobservatie

N
o
o
it

S
o
m

s

R
egelm

atig

A
ltijd

26. Ik kom terug op het doel van de les.

27. Ik vraag leerlingen expliciet wat ze geleerd hebben 

van de gebruikte strategie(ën) en wanneer ze deze 

denken te kunnen toepassen. Hiermee worden 

leerlingen zich bewust van de aanpak.

28. Ik zet de leerlingen aan tot reflectie op de verworven 

kennis en hun aanpak door hen aan elkaar te laten 

vertellen wat ze te weten zijn gekomen.

29. Anders, namelijk:…
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Zelfobservatielijst 
(met voorbeelden)

Werkwijze 
1. Lees eerst de beschrijving van het gedrag in de linkerkolom.

2. Geef vervolgens in de kolom ‘Zelfobservatie’ met een kruisje aan welke van de 

vier opties het meest op u van toepassing is.

3. ‘Beoordeel’ uw gedrag, uw feitelijke manier van lesgeven, nadat u de lijst hebt 

ingevuld. U schat nu zelf in waar u staat en hoe u uw eigen onderwijs nog kunt 

verbeteren.

Fase 1.  Voor het leren/lezen: gezamenlijke start 
Oriëntatie op de taak, de tekst en het leesdoel

 

Gedrag

Zelfobservatie

N
o
o
it

S
o
m

s

R
egelm

atig

A
ltijd

1. Ik introduceer de tekst bij de leerlingen (titel + 

onderwerp).

Voorbeeld: “We gaan een tekst lezen over twee vormen van 

energie: kernenergie en windenergie. Ook zullen we lezen 

over het gebruik van beide vormen van energie.”

2. Ik vertel de leerlingen wat ze na deze les kennen en 

kunnen. Ik geef daarmee het doel aan. 

Voorbeeld: “Het doel van deze les is dat jullie na het 

lezen van de tekst weten wat voor- en nadelen zijn van 

kernenergie en van windenergie. Ook kan iedereen de 

eigen mening geven over kern- en windenergie en uitleggen 

of hij daar voorstander dan wel tegenstander van is en 

waarom hij dit vindt.”
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Gedrag

Zelfobservatie

N
o
o
it

S
o
m

s

R
egelm

atig

A
ltijd

3. Ik concretiseer het doel van de les: ik geef aan wat ik 

verwacht van de leerlingen, wat ze gaan doen en hoe 

ze dit kunnen doen. Ik geef daarmee ook aan wat het 

gewenste resultaat is.

Voorbeeld: “Na het lezen van de tekst kun je zelf twee 

voordelen en nadelen geven van zowel kernenergie als 

windenergie. Neem hiervoor het schema over dat ik alvast 

op het bord heb gezet.”

Schema:

Kernenergie Windenergie

Voordeel

Nadeel

4. Ik geef aan welke eerder geleerde vaardigheden 

de leerlingen hierbij kunnen gebruiken (indien 

van toepassing) en bevraag hen op het toepassen 

hiervan. Hiermee geef ik leerlingen het gevoel dat ze 

deze vaardigheden kennen of beheersen. 

Voorbeeld: “Vorige week hebben we geoefend met het 

maken van een samenvatting. Hoe ging dat ook alweer? 

(Eventueel voordoen). Waar moest je op letten? (Samen 

herinneren of leerlingen erop attenderen). Kunnen we dat 

ook bij deze tekst gebruiken? Kan het schema dat ik op het 

bord heb gezet helpen?”
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Gedrag

Zelfobservatie

N
o
o
it

S
o
m

s

R
egelm

atig

A
ltijd

5. Ik besteed voor het feitelijke lezen van de tekst 

aandacht aan de kenmerken van de tekst, zoals titel, 

illustraties, kopjes en opvallende woorden en laat de 

leerlingen individueel of samen de kenmerken van de 

tekst opschrijven. Daarmee help ik de leerlingen zich 

te oriënteren op de tekststructuur. 

Voorbeeld: “Hoe kunnen we, zonder dat we een tekst gelezen 

hebben, al een idee krijgen waar een tekst over zal gaan? 

Kijk eens naar de titel: waar denk je dan aan? Wat kan nog 

meer helpen om al een idee te krijgen over de inhoud van 

deze tekst? Er staan ook plaatjes en ik zie kopjes in de tekst 

staan. Bekijk dit en schrijf voor jezelf op waarover je denkt te 

gaan lezen. Je mag dit ook samen doen.”

6. Ik laat de leerlingen aan de hand van een 

coöperatieve werkvorm inventariseren wat ze zelf al 

van het onderwerp weten. Hierdoor activeer ik de 

voorkennis.

Voorbeeld: “We hebben gezien dat de tekst over kern- en 

windenergie gaat. Een aantal van jullie heeft aangegeven 

hier al wat vanaf te weten. Jullie gaan in groepjes van 

drie met elkaar bespreken waar je allemaal aan denkt bij 

kernenergie en bij windenergie. Schrijf deze woorden in het 

midden van een vel papier. Daaromheen schrijf je woorden 

en vragen op die bij jullie opkomen. Jullie krijgen vijf minuten 

en daarna gaan we samen op het bord inventariseren wat 

jullie opgeschreven hebben in het woordweb.”
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Gedrag

Zelfobservatie

N
o
o
it

S
o
m

s

R
egelm

atig

A
ltijd

7. Ik kader de (voor-)kennis van de leerlingen in om de 

focus op het onderwerp te houden.

Voorbeeld: “Jullie hebben al veel dingen opgeschreven in 

het woordweb die te maken hebben met kernenergie en 

windenergie. We gaan het niet hebben over bijvoorbeeld 

de techniek van energie opwekken en ook niet over 

kernrampen. Vandaag is het doel te leren over de voor- en 

nadelen van kern- en windenergie.”

8. Ik laat de leerlingen in hun eigen aantekeningen het 

onderwerp van de tekst selecteren of onderstrepen en 

geef daarmee feedback op wat ze al weten.

Voorbeeld: “Onderstreep in wat je hebt opgeschreven de 

woorden en begrippen die we vandaag gaan leren/be-

spreken. Zo kun je goed zien wat je zelf al weet.”

9. Ik corrigeer de foutieve kennis en niet-relevante 

verbindingen die leerlingen leggen.  

Voorbeeld: “Ik zie dat jullie denken dat we in Nederland 

veel kerncentrales hebben. Maar we hebben er slechts 

eentje, in Borssele, Zeeland. Ook zie ik dat jullie veel 

opgeschreven hebben over zonne-energie. Dat is inderdaad 

ook een duurzame vorm van energie. Maar daar gaat de 

tekst van vandaag niet over.”
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Gedrag

Zelfobservatie

N
o
o
it

S
o
m

s

R
egelm

atig

A
ltijd

10. Ik bied aanvullende informatie aan als de leerlingen 

te weinig van het onderwerp weten om de tekst 

te kunnen begrijpen. Ik maak hierbij gebruik van 

beelden (foto, film of video) en laat de leerlingen in 

eigen woorden vertellen wat ze door de aanvullende 

informatie te weten zijn gekomen. Hiermee laat ik ze 

ervaren wat ze hebben geleerd.

Voorbeeld: “Ik wil jullie een begrip uitleggen dat in de tekst 

staat, want als je dat niet kent, is het lastig om de tekst 

te begrijpen. Het gaat om fossiele brandstoffen. Dat zijn 

brandstoffen die we uit de aarde kunnen winnen/halen, 

zoals kolen, olie en gas. De tekst gaat verder vooral over 

niet-fossiele brandstoffen, zoals wind- en kernenergie. 

Ik heb een kort videofilmpje gevonden, waarin jullie 

kunnen zien hoe de ontwikkeling van windenergie ging in 

Nederland. Laten we het bekijken en daarna bespreken of 

we nu beter weten wat windenergie is.”

11. Ik besteed aandacht aan twee à drie moeilijke 

woorden uit de tekst en vraag of leerlingen zelf 

ook toepassingen kunnen bedenken waarbij ze de  

moeilijke woorden die ik heb behandeld, gebruiken. 

Hierdoor krijgen leerlingen het gevoel dat ze de tekst 

kunnen begrijpen.

Voorbeeld: “In de tekst staat fossiele brandstoffen. Dat 

zijn kolen, olie en gas. We noemen dit fossiele brandstoffen, 

omdat dit samengeperste resten van planten en dieren zijn. 

Deze brandstoffen zijn in de loop van miljoenen jaren in de 

aardbodem ontstaan.”
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Gedrag

Zelfobservatie

N
o
o
it

S
o
m

s

R
egelm

atig

A
ltijd

12. Ik vertel de leerlingen hoe de les er verder uit zal 

zien. Ik vertel dat ik, hardop denkend, een stukje 

tekst lees en hoe zij daarna de tekst gaan lezen.

Voorbeeld: “Ik start zo met het lezen van de tekst. De eerste 

alinea doe ik hardop denkend voor. Ik laat jullie horen wat 

ik denk om de tekst te begrijpen. Daarna gaan jullie zelf de 

tekst lezen in groepjes van vier, waarbij jullie om de beurt 

een alinea hardop denkend lezen. Na het lezen van de 

tekst noteer je voor- en nadelen van kern- en windenergie 

in het schema. Daar mag je eens rustig over nadenken. 

Morgen praten we verder en horen we van elkaar wat 

ieders mening is over kern- en windenergie.”
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Fase 2.  Tijdens het leren/lezen - instructie: 
hardop denkend voordoen 

Gedrag

Zelfobservatie

N
o
o
it

S
o
m

s

R
egelm

atig

A
ltijd

13. Ik lees een deel van de tekst hardop voor en laat 

hardop denkend horen wat ik doe om de tekst 

te begrijpen en hoe ik verbindingen leg tussen 

tekstgedeelten.

Voorbeeld: ‘Heel vreemd: Duitsland stopt met kernenergie, 

Nederland gaat er juist mee beginnen’ (Trouw, 31-06-11). 

“Als ik dit lees, komt er meteen een vraag in me op. 

Waarom stopt Duitsland met kernenergie en gaat 

Nederland ermee beginnen? Ik weet dat er veel discussie 

is over kernenergie, vooral na de ramp in Japan. Ik kan 

me voorstellen dat Duitsland door de ramp wil stoppen 

met kernenergie, maar waarom wil Nederland dan juist 

beginnen? Ik lees verder: 

‘Zelden liepen Duitsland en Nederland zover uiteen als 

nu. Terwijl in Duitsland de atoomramp in het Japanse 

Fukushima aanleiding is om helemaal te stoppen met 

kernenergie, overweegt Nederland juist voor het eerst in 

jaren weer een nieuwe kerncentrale te bouwen.’ 

Zie je wel, Duitsland wil stoppen met kernenergie door de 

ramp in Japan. Maar in ons land willen ze juist beginnen. 

Is dat dan niet gevaarlijk? Wat denken jullie?”
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14. Ik geef zo nodig expliciete instructie, gericht op 

strategieën. Dit doe ik bijvoorbeeld door leerlingen te 

vertellen hoe ik mijzelf vragen stel over de tekst. Ik leg 

uit dat dit mij helpt om de tekst nauwkeuriger te lezen.

Voorbeeld: “Ik merk dat het stellen van vragen over deze 

tekst lastig voor jullie is, want ik hoor dat er weinig vragen 

zijn. Het stellen van vragen helpt je bij het begrijpen van 

een tekst. Als je op zoek gaat naar het antwoord, lees je 

nauwkeuriger en snap je ook beter wat de schrijver met de 

tekst bedoelt. Om je te laten horen hoe ik vragen stel, lees 

ik opnieuw de eerste alinea: 

‘Zelden liepen Duitsland en Nederland zover uiteen als 

nu. Terwijl in Duitsland de atoomramp in het Japanse 

Fukushima aanleiding is om helemaal te stoppen met 

kernenergie, overweegt Nederland juist voor het eerst in 

jaren weer een nieuwe kerncentrale te bouwen.’ 

Ik vraag mezelf dan af: Klopt het dat Duitsland en Nederland 

meestal hetzelfde doen? Hoe komt het dan nu dat er wel een 

groot verschil is tussen deze landen als het om kernenergie 

gaat? Ik weet natuurlijk nog niet of de antwoorden in de tekst 

staan, maar deze vragen helpen me wel nauwkeurig te lezen.”

15. Ik vraag de leerlingen vragen te bedenken die zij 

zichzelf zouden stellen bij het stukje tekst dat ik 

hardop denkend heb gelezen. Daarmee betrek ik hen 

bij de inhoud van de tekst.

Voorbeeld: “Ik heb jullie laten horen hoe ik mezelf vragen 

stel om beter te begrijpen waar de tekst over gaat. Probeer 

dit nu ook eens zelf. Ga in tweetallen vragen bedenken die 

jij zou stellen om de tekst beter te snappen. Jullie krijgen 

vijf minuten.”
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Fase 3.  Tijdens het leren/lezen - instructie: begeleide 
(in)oefening

Gedrag

Zelfobservatie
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16. Ik geef bij een tekstfragment dat de leerlingen gaan 

lezen een lees- en schrijfopdracht die aanzet tot 

gericht lezen en denken over de tekst. Ik bespreek dit 

kort na met leerlingen en geef daarmee feedback op 

de wijze waarop ze de tekst hebben gelezen. 

Voorbeeld: “Ik wil jullie vragen in tweetallen de volgende 

alinea te lezen. Kijk dan samen of je al een voor- of nadeel 

van kern- en windenergie tegenkomt en schrijf dit op in het 

schema. We nemen hier vijf minuten voor en bespreken dan 

met elkaar wat we hebben gevonden en hoe het ging.”

17. Ik vraag de leerlingen te lezen ‘met de pen in 

de hand’ en al lezend aantekeningen te maken 

die passen bij het doel van deze les. Ze doen dit 

individueel of samen met een andere leerling.

Voorbeeld: “Probeer of je tijdens het lezen van dit 

tekstgedeelte al voor- en nadelen kunt vinden van kern- en 

windenergie. Overleg met elkaar en kijk waar je dit in het 

schema zet. Kun je ontdekken welke voor- en nadelen met 

elkaar te maken hebben? Geef dit met een kleur of lijntje 

aan. Als er tijd over is, kunnen jullie ook overleggen over 

wat je er zelf van vindt. Straks bespreken we met elkaar 

wat jullie gevonden hebben en wat je misschien nog niet 

goed snapt, lastig vond om te doen of juist handig.”
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Gedrag

Zelfobservatie
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18. Ik bespreek met de leerlingen wat ze hebben gedaan 

en geef feedback op hun denkproces door gericht 

te vragen hoe ze strategieën hebben toegepast. 

Hierdoor worden de leerlingen zich bewust van hoe 

ze deze strategieën kunnen inzetten en voelen zij zich 

zekerder over hoe ze een tekst kunnen aanpakken.

Voorbeeld: “Heb je door het ordenen van de argumenten in 

het schema de tekst beter begrepen? En heeft het stellen 

van vragen tijdens het lezen van de tekst geholpen bij het 

begrijpen ervan?  

Wat zijn jullie te weten gekomen over manieren/strategieën 

om een tekst beter te kunnen begrijpen? Hoe heeft het je 

geholpen bij het begrijpen ervan? Wat vind je daaraan nog 

lastig? Denk je dat je bij een andere tekst iets hebt aan 

deze strategieën?”

19. Ik maak gebruik van het hardop denkend voorlezen 

als het denkproces van de leerlingen stagneert.

Voorbeeld: “Het valt jullie dus op dat er veel argumenten 

tegen kernenergie in de tekst staan en veel argumenten 

voor windenergie. Ik merk dat jullie het lastig vinden de 

oorzaak hiervan te bedenken. Ik denk zelf dat er door de 

brand in de kerncentrale in Japan veel vragen zijn ontstaan 

over de veiligheid van kernenergie. In de eerste alinea 

staat dat in Duitsland de atoomramp de aanleiding is om 

te stoppen met kernenergie – ik lees het nog even voor. En 

verder op in de tekst staat dat een kernramp veel mensen 

in gevaar kan brengen en grote landstreken voor lange tijd 

onbewoonbaar kan maken. Luister maar.”
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Gedrag
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20. Ik vraag leerlingen in eigen woorden aan te geven 

wat ze gaan doen als ze zo de gehele tekst zelf gaan 

lezen. Daardoor krijgen ze de ervaring dat ze door de 

begeleide (in)oefening (beter) weten hoe ze de tekst 

begrijpend kunnen lezen.

Voorbeeld: “We hebben samen gekeken hoe je een tekst 

begrijpend kunt lezen. Jullie gaan de tekst zo zelfstandig 

verwerken. Wat zijn nu belangrijke zaken waar je op moet 

letten? Onderstreep ze nog even in je aantekeningen. Wie 

heeft er nog een vraag over?”
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Fase 4.  Zelfstandig verwerken en verlengde instructie  

Gedrag

Zelfobservatie
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21. Ik vraag leerlingen in eigen woorden aan te geven 

wat het doel van het lezen van deze tekst ook alweer 

is. Daarmee richt ik hun aandacht en help ik hen te 

focussen op het doel.

Voorbeeld: “Wie kan kort aangeven wat ook alweer het 

doel was van deze les?”

22. Ik geef een verwerkingsopdracht die aansluit bij het 

doel. 

Voorbeeld: “Nu we de voor- en nadelen van kern- en 

windenergie in het schema hebben gezet - en hebben 

gezien dat er veel argumenten tégen kernenergie en juist 

veel argumenten vóór windenergie in de tekst staan - ben 

ik benieuwd wat je nu zelf het belangrijkste voor- of nadeel 

van kernenergie en windenergie vindt. Je krijgt vijf minuten 

om je gedachten hierover op papier te zetten. Daarna 

praten we er in groepen verder over.”

23. Ik geef aan hoe de leerlingen gaan samenwerken en 

wat er van hen wordt verwacht. 

Voorbeeld: “Jullie gaan in groepjes van vier elkaars 

meningen over kern- en windenergie bespreken. Gebruik 

je eigen aantekeningen hierbij. Kijk eens of het lukt 

de argumenten van alle leden van de groep duidelijk 

op papier te krijgen, zodat we dat straks met elkaar 

kunnen uitwisselen. Jullie krijgen tien minuten om te 

overleggen en daarna nog vijf minuten om de belangrijkste 

bespreekpunten op papier te zetten. Spreek met elkaar af 

wie dit presenteert.”
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Gedrag
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24. Ik geef verlengde instructie aan een groepje zwakke 

begrijpende lezers. Ik laat deze leerlingen hun 

aantekeningen gebruiken en stel denkvragen. 

Hierdoor worden zij zich bewust van strategieën die 

ze kunnen toepassen. De overige leerlingen zijn bezig 

met een verwerkingsopdracht (22 en 23).

Voorbeeld: “Ik zie dat jullie de argumenten ook al hebben 

geordend in het schema. Hoe vonden jullie dat gaan? Kon 

je de argumenten goed vinden of was dat best lastig? 

(Leerlingen krijgen de ruimte te reageren en aan te geven 

hoe het lezen van de tekst, het zoeken van argumenten en 

het plaatsen daarvan in het schema hen is vergaan).  

 

Laten we samen eens kijken wat jullie allemaal hebben 

gevonden. Zullen we eerst naar windenergie kijken? Valt 

jullie iets op? Ja, er worden vooral voordelen genoemd in 

de tekst. Zijn jullie het daarmee eens? (Leerlingen worden 

uitgenodigd zelf iets te vertellen over wat ze vinden van 

windenergie.) Hoe zit dat met kernenergie? (Dit wordt op 

dezelfde manier behandeld met de leerlingen).  

 

Nou, ik heb hele goede argumenten gehoord en vind dat jullie 

ook al heel goed je eigen ideeën hierover kunnen weergeven. 

Zullen we de tekst nog even doorlopen om te zien of we nu 

alles hebben gevonden? (Samen met de leerlingen wordt de 

tekst nog puntsgewijs doorgenomen, waarbij de leraar leidt 

én leerlingen uitnodigt een volgend argument te vinden). 

 

Ik heb het idee dat we alles gevonden hebben. Wie van 

jullie wil er nog iets aan toevoegen? Hebben jullie het nu ook 

voor jezelf duidelijk opgeschreven, zodat jullie het nog eens 

kunnen nalezen? Overleg samen of je er nog wat bijschrijft. 

Over vijf minuten gaan we verder met de hele klas.” 
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25. Ik loop rond, sta regelmatig stil bij een groepje 

leerlingen, monitor de werkwijze, geef feedback 

op hun werkwijze en stuur indien nodig bij door 

‘kritische’ vragen aan de leerlingen te stellen. 

Hiermee laat ik de leerlingen ervaren dat ze goed 

bezig zijn en motiveer ik hen.

Voorbeeld: “Ik hoor dat je vindt dat het grootste voordeel 

van windenergie is dat het geen gevaarlijk afval oplevert”. 

(Ik probeer elk groepje even kort aandacht te geven. 

Tevens geef ik feedback op het gesprek en de wijze van 

argumenteren). 

 

Wat vinden de anderen hiervan? Heb je hierover ook iets in 

de tekst kunnen vinden of denk je dit zelf? (Door vragen te 

stellen, betrek ik de leerlingen op elkaar en probeer ik hen 

de tekst nog eens kritisch te laten bekijken). 

 

Ik hoor hier goede argumenten! Ik ben benieuwd hoe 

jullie dit gaan opschrijven en straks aan de hele groep 

presenteren.” (Ik motiveer de leerlingen).



26

Fase 5. Gezamenlijke afsluiting en evaluatie 

Gedrag

Zelfobservatie
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26. Ik kom terug op het doel van de les.

Voorbeeld: “De hele tekst is volgens mij door jullie allemaal 

heel goed gelezen. Ik heb in alle groepjes goede discussies 

gehoord over voor- en nadelen van kern- en windenergie. 

Wat denken jullie: hebben we nu het doel van het lezen 

van deze tekst ook gehaald? Wie weet nog precies wat het 

doel was? Ja: dat we de voor- en nadelen van kern- en 

windenergie zouden leren kennen. En we zouden ook voor 

onszelf vaststellen wat wij ervan vinden. Wie vindt dat 

hij of zij dat toch nog niet helemaal snapt? Wie wil er nog 

vragen over stellen?”

27. Ik vraag leerlingen expliciet wat ze geleerd hebben 

van de gebruikte strategie(ën) bij het begrijpen van 

de tekst en wanneer ze deze denken te kunnen 

toepassen. Hiermee worden leerlingen zich bewust 

van de aanpak.

Voorbeeld: “We hebben bij deze tekst vooral gewerkt met 

een schema met daarin de twee vormen van energie en 

de voor- en nadelen van deze vormen. Wat vonden jullie 

handig aan dit schema? Vertel eens hoe een dergelijk 

schema je nu helpt tijdens het lezen. Bij wat voor soort 

teksten of opdrachten zou je ook met zo’n schema kunnen 

werken?”
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28. Ik zet de leerlingen aan tot reflectie op de verworven 

kennis en hun aanpak door hen aan elkaar te laten 

vertellen wat ze geleerd hebben.

Voorbeeld: “Laten we nog even samen kijken wat jullie te 

weten zijn gekomen over de voor- en nadelen van kern- en 

windenergie. We gaan in twee groepen uiteen. Elk groep 

is een actiegroep: de ene is vóór kernenergie, de andere 

is vóór windenergie. De groepen gaan elkaar proberen te 

overtuigen van hun gelijk. Om de beurt mag iemand uit 

een groep een argument inbrengen, dat door iemand uit de 

andere groep met een tegenargument wordt beantwoord. 

(Er worden twee groepen gevormd. Elke groep kiest een 

leider en verzamelt argumenten voor ‘haar’ vorm van 

energie. De groepen krijgen hiervoor vijf minuten; daarna 

start de discussie).  

Luister aandachtig naar de argumenten die door de andere 

groep worden ingebracht, zodat je goed kunt reageren 

vanuit het standpunt van jouw groep. We nemen hiervoor 

tien minuten en gaan proberen elkaar te overtuigen.

Dat was een goede discussie! Hoe vonden jullie dit? Vind 

je dat je nu voldoende weet van de voor- en nadelen van 

kern- en windenergie? En heb je ook een idee gekregen van 

wat je er nu zelf van vindt?”

29. Anders, namelijk…
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Bijlage bij de Zelfobservatielijst 

Fase 1.  Voor het leren/lezen: gezamenlijke start 
Oriëntatie op de taak, de tekst en het leesdoel

1. Voorbeeld: “We gaan een tekst lezen over twee vormen van energie: 

kernenergie en windenergie. Ook zullen we lezen over het gebruik van beide 

vormen van energie.”

2. Voorbeeld: “Het doel van deze les is dat jullie na het lezen van de tekst 

weten wat voor- en nadelen zijn van kernenergie en van windenergie. Ook 

kan iedereen de eigen mening geven over kern- en windenergie en uitleggen 

of hij daar voorstander dan wel tegenstander van is en waarom hij dit 

vindt.”

3. Voorbeeld: “Na het lezen van de tekst kun je zelf twee voordelen en nadelen 

geven van zowel kernenergie als windenergie. Neem hiervoor het schema 

over dat ik alvast op het bord heb gezet.” 

Kernenergie Windenergie

Voordeel

Nadeel

4. Voorbeeld: “Vorige week hebben we geoefend met het maken van een 

samenvatting. Hoe ging dat ook alweer? (Eventueel voordoen). Waar moest 

je op letten? (Samen herinneren of leerlingen erop attenderen). Kunnen we 

dat ook bij deze tekst gebruiken? Kan het schema dat ik op het bord heb 

gezet helpen?”

5. Voorbeeld: “Hoe kunnen we, zonder dat we een tekst gelezen hebben, al 

een idee krijgen waar een tekst over zal gaan? Kijk eens naar de titel: waar 

denk je dan aan? Wat kan nog meer helpen om al een idee te krijgen over 

de inhoud van deze tekst? Er staan ook plaatjes en ik zie kopjes in de tekst 

staan. Bekijk dit en schrijf voor jezelf op waarover je denkt te gaan lezen. Je 

mag dit ook samen doen.”
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6. Voorbeeld: “We hebben gezien dat de tekst over kern- en windenergie gaat. 

Een aantal van jullie heeft aangegeven hier al wat vanaf te weten. Jullie 

gaan in groepjes van drie met elkaar bespreken waar je allemaal aan denkt 

bij kernenergie en bij windenergie. Schrijf deze woorden in het midden van 

een vel papier. Daaromheen schrijf je woorden en vragen op die bij jullie 

opkomen. Jullie krijgen vijf minuten en daarna gaan we samen op het bord 

inventariseren wat jullie opgeschreven hebben in het woordweb.”

7. Voorbeeld: “Jullie hebben al veel dingen opgeschreven in het woordweb 

die te maken hebben met kernenergie en windenergie. We gaan het niet 

hebben over bijvoorbeeld de techniek van energie opwekken en ook niet over 

kernrampen. Vandaag is het doel te leren over de voor- en nadelen van kern- 

en windenergie.”

8. Voorbeeld: “Onderstreep in wat je hebt opgeschreven de woorden en 

begrippen die we vandaag gaan leren/bespreken. Zo kun je goed zien wat je 

zelf al weet.”

9. Voorbeeld: “Ik zie dat jullie denken dat we in Nederland veel kerncentrales 

hebben. Maar we hebben er slechts eentje, in Borsele, Zeeland. Ook zie ik 

dat jullie veel opgeschreven hebben over zonne-energie. Dat is inderdaad ook 

een duurzame vorm van energie. Maar daar gaat de tekst van vandaag niet 

over.”

10. Voorbeeld: “Ik wil jullie een begrip uitleggen dat in de tekst staat, want als 

je dat niet kent, is het lastig om de tekst te begrijpen. Het gaat om fossiele 

brandstoffen. Dat zijn brandstoffen die we uit de aarde kunnen winnen/

halen, zoals kolen, olie en gas. De tekst gaat verder vooral over niet-fossiele 

brandstoffen, zoals wind- en kernenergie. Ik heb een kort videofilmpje 

gevonden, waarin jullie zien hoe de ontwikkeling van windenergie ging 

in Nederland. Laten we het bekijken en daarna bespreken of we nu beter 

weten wat windenergie is.”

11. Voorbeeld: “In de tekst staat fossiele brandstoffen. Dat zijn kolen, olie en 

gas. We noemen dit fossiele brandstoffen, omdat dit samengeperste resten 

van planten en dieren zijn. Deze brandstoffen zijn in de loop van miljoenen 

jaren in de aardbodem ontstaan.”

12. Voorbeeld: “Ik start zo met het lezen van de tekst. De eerste alinea doe 

ik hardop denkend voor. Ik laat jullie horen wat ik denk om de tekst te 

begrijpen. Daarna gaan jullie zelf de tekst lezen in groepjes van vier, waarbij 

jullie om de beurt een alinea hardop denkend lezen. Na het lezen van de 

tekst noteer je voor- en nadelen van kern- en windenergie in het schema. 

Daar mag je eens rustig over nadenken. Morgen praten we verder en horen 

we van elkaar wat ieders mening is over kern- en windenergie.”
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Fase 2.  Tijdens het leren/lezen - instructie: hardop 
denkend voordoen

13. Voorbeeld: ‘Heel vreemd: Duitsland stopt met kernenergie, Nederland gaat 

er juist mee beginnen’ (Trouw, 31-06-11). 

 

“Als ik dit lees, komt er meteen een vraag in me op. Waarom stopt Duitsland 

met kernenergie en gaat Nederland ermee beginnen? Ik weet dat er veel 

discussie is over kernenergie, vooral na de ramp in Japan. Ik kan me 

voorstellen dat Duitsland door de ramp wil stoppen met kernenergie, maar 

waarom wil Nederland dan juist beginnen? Ik lees verder: 

 

‘Zelden liepen Duitsland en Nederland zover uiteen als nu. Terwijl in 

Duitsland de atoomramp in het Japanse Fukushima aanleiding is om 

helemaal te stoppen met kernenergie, overweegt Nederland juist voor het 

eerst in jaren weer een nieuwe kerncentrale te bouwen.’  

 

Zie je wel, Duitsland wil stoppen met kernenergie door de ramp in Japan. 

Maar in ons land willen ze juist beginnen. Is dat dan niet gevaarlijk? Wat 

denken jullie?”

14. Voorbeeld: “Ik merk dat het stellen van vragen over deze tekst lastig voor 

jullie is, want ik hoor dat er weinig vragen zijn. Het stellen van vragen helpt 

je bij het begrijpen van een tekst. Als je op zoek gaat naar het antwoord, lees 

je nauwkeuriger en snap je ook beter wat de schrijver met de tekst bedoelt. 

Om je te laten horen hoe ik vragen stel, lees ik opnieuw de eerste alinea: 

 

‘Zelden liepen Duitsland en Nederland zover uiteen als nu. Terwijl in 

Duitsland de atoomramp in het Japanse Fukushima aanleiding is om 

helemaal te stoppen met kernenergie, overweegt Nederland juist voor het 

eerst in jaren weer een nieuwe kerncentrale te bouwen.’ 

 

Ik vraag mezelf dan af: Klopt het dat Duitsland en Nederland meestal 

hetzelfde doen? Hoe komt het dan nu dat er wel een groot verschil is tussen 

deze landen als het om kernenergie gaat? Ik weet natuurlijk nog niet of de 

antwoorden in de tekst staan, maar deze vragen helpen me wel nauwkeurig 

te lezen.”

15. Voorbeeld: “Ik heb jullie laten horen hoe ik mezelf vragen stel om beter 

te begrijpen waar de tekst over gaat. Probeer dit nu ook eens zelf. Ga in 

tweetallen vragen bedenken die jij zou stellen om de tekst beter te snappen. 

Jullie krijgen vijf minuten.”
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Fase 3.  Tijdens het leren/lezen - instructie: begeleide 
(in)oefening

16. Voorbeeld: “Ik wil jullie vragen in tweetallen de volgende alinea te lezen. 

Kijk dan samen of je al een voor- of nadeel van kern- en windenergie 

tegenkomt en schrijf dit op in het schema. We nemen hier vijf minuten voor 

en bespreken dan met elkaar wat we hebben gevonden en hoe het ging.”

17. Voorbeeld: “Probeer of je tijdens het lezen van dit tekstgedeelte al voor- en 

nadelen kunt vinden van kern- en windenergie. Overleg met elkaar en kijk 

waar je dit in het schema zet. Kun je ontdekken welke voor- en nadelen met 

elkaar te maken hebben? Geef dit met een kleur of lijntje aan. Als er tijd 

over is, kunnen jullie ook overleggen over wat je er zelf van vindt. Straks 

bespreken we met elkaar wat jullie gevonden hebben en wat je misschien 

nog niet goed snapt, lastig vond om te doen of juist handig.”

18. Voorbeeld: “Heb je door het ordenen van de argumenten in het schema de 

tekst beter begrepen? En heeft het stellen van vragen tijdens het lezen van 

de tekst geholpen bij het begrijpen ervan?  

Wat zijn jullie te weten gekomen over manieren/strategieën om een tekst 

beter te kunnen begrijpen? Hoe heeft het je geholpen bij het begrijpen ervan? 

Wat vind je daaraan nog lastig? Denk je dat je bij een andere tekst iets hebt 

aan deze strategieën?”

19. Voorbeeld: “Het valt jullie dus op dat er veel argumenten tegen kernenergie 

in de tekst staan en veel argumenten voor windenergie. Ik merk dat jullie 

het lastig vinden de oorzaak hiervan te bedenken. Ik denk zelf dat er door 

de brand in de kerncentrale in Japan veel vragen zijn ontstaan over de 

veiligheid van kernenergie. In de eerste alinea staat dat in Duitsland de 

atoomramp de aanleiding is om te stoppen met kernenergie – ik lees het nog 

even voor. En verder op in de tekst staat dat een kernramp veel mensen in 

gevaar kan brengen en grote landstreken voor lange tijd onbewoonbaar kan 

maken. Luister maar.”

20. Voorbeeld: “We hebben samen gekeken hoe je een tekst begrijpend kunt 

lezen. Jullie gaan de tekst zo zelfstandig verwerken. Wat zijn nu belangrijke 

zaken waar je op moet letten? Onderstreep ze nog even in je aantekeningen. 

Wie heeft er nog een vraag over?”
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Fase 4. Zelfstandig verwerken en verlengde instructie  

21. Voorbeeld: “Wie kan kort aangeven wat ook alweer het doel was van deze 

les?”

22. Voorbeeld: “Nu we de voor- en nadelen van kern- en windenergie in het 

schema hebben gezet - en hebben gezien dat er veel argumenten tégen 

kernenergie en juist veel argumenten vóór windenergie in de tekst staan 

- ben ik benieuwd wat je nu zelf het belangrijkste voor- of nadeel van 

kernenergie en windenergie vindt. Je krijgt vijf minuten om je gedachten 

hierover op papier te zetten. Daarna praten we er in groepen verder over.”

23. Voorbeeld: “Jullie gaan in groepjes van vier elkaars meningen over kern- 

en windenergie bespreken. Gebruik je eigen aantekeningen hierbij. Kijk 

eens of het lukt de argumenten van alle leden van de groep duidelijk op 

papier te krijgen, zodat we dat straks met elkaar kunnen uitwisselen. Jullie 

krijgen tien minuten om te overleggen en daarna nog vijf minuten om de 

belangrijkste bespreekpunten op papier te zetten. Spreek met elkaar af wie 

dit presenteert.”

24. Voorbeeld: “Ik zie dat jullie de argumenten ook al hebben geordend in het 

schema. Hoe vonden jullie dat gaan? Kon je de argumenten goed vinden 

of was dat best lastig? (Leerlingen krijgen de ruimte te reageren en aan 

te geven hoe het lezen van de tekst, het zoeken van argumenten en het 

plaatsen daarvan in het schema hen is vergaan).  

 

Laten we samen eens kijken wat jullie allemaal hebben gevonden. Zullen 

we eerst naar windenergie kijken? Valt jullie iets op? Ja, er worden 

vooral voordelen genoemd in de tekst. Zijn jullie het daarmee eens? 

(Leerlingen worden uitgenodigd zelf iets te vertellen over wat ze vinden van 

windenergie.) Hoe zit dat met kernenergie? (Dit wordt op dezelfde manier 

behandeld met de leerlingen).  

 

Nou, ik heb hele goede argumenten gehoord en vind dat jullie ook al heel 

goed je eigen ideeën hierover kunnen weergeven. Zullen we de tekst nog 

even doorlopen om te zien of we nu alles hebben gevonden? (Samen met de 

leerlingen wordt de tekst nog puntsgewijs doorgenomen, waarbij de leraar 

leidt én leerlingen uitnodigt een volgend argument te vinden). 

 

Ik heb het idee dat we alles gevonden hebben. Wie van jullie wil er nog iets 

aan toevoegen? Hebben jullie het nu ook voor jezelf duidelijk opgeschreven, 

zodat jullie het nog eens kunnen nalezen? Overleg samen of je er nog wat 

bijschrijft. Over vijf minuten gaan we verder met de hele klas.” 
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25. Voorbeeld: “Ik hoor dat je vindt dat het grootste voordeel van windenergie 

is dat het geen gevaarlijk afval oplevert.” (Ik probeer elk groepje even kort 

aandacht te geven. Tevens geef ik feedback op het gesprek en de wijze van 

argumenteren). 

 

Wat vinden de anderen hiervan? Heb je hierover ook iets in de tekst kunnen 

vinden of denk je dit zelf?” (Door vragen te stellen, betrek ik de leerlingen op 

elkaar en probeer ze de tekst nog eens kritisch te laten bekijken). 

 

Ik hoor hier goede argumenten! Ik ben benieuwd hoe jullie dit gaan 

opschrijven en straks aan de hele groep presenteren.” (Ik motiveer de 

leerlingen).
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Fase 5. Gezamenlijke afsluiting en evaluatie  

26. Voorbeeld: “De hele tekst is volgens mij door jullie allemaal heel goed 

gelezen. Ik heb in alle groepjes goede discussies gehoord over voor- en 

nadelen van kern- en windenergie. Wat denken jullie: hebben we nu het doel 

van het lezen van deze tekst ook gehaald? Wie weet nog precies wat het doel 

was? Ja: dat we de voor- en nadelen van kern- en windenergie zouden leren 

kennen. En we zouden ook voor onszelf vaststellen wat wij ervan vinden. 

Wie vindt dat hij of zij dat toch nog niet helemaal snapt? Wie wil er nog 

vragen over stellen?”

27. Voorbeeld: “We hebben bij deze tekst vooral gewerkt met een schema met 

daarin de twee vormen van energie en de voor- en nadelen van deze vormen. 

Wat vonden jullie handig aan dit schema? Vertel eens hoe zo’n schema je nu 

helpt tijdens het lezen. Bij wat voor soort teksten of opdrachten zou je ook 

met zo’n schema kunnen werken?”

28. Voorbeeld: “Laten we nog even samen kijken wat jullie allemaal te weten 

zijn gekomen over de voor- en nadelen van kern- en windenergie. We 

gaan in twee groepen uiteen. Elk groep is een actiegroep: de ene is vóór 

kernenergie, de andere is vóór windenergie. De groepen gaan elkaar 

proberen te overtuigen van hun gelijk. Om de beurt mag iemand uit een 

groep een argument inbrengen, dat door iemand uit de andere groep met 

een tegenargument wordt beantwoord. (Er worden twee groepen gevormd. 

Elke groep kiest een leider en verzamelt argumenten voor ‘haar’ vorm 

van energie. De groepen krijgen hiervoor vijf minuten; daarna start de 

discussie).  

 

Luister oplettend naar de argumenten die door de andere groep worden 

ingebracht, zodat je goed kunt reageren vanuit het standpunt van jouw 

groep. We nemen hiervoor tien minuten en gaan proberen elkaar te 

overtuigen. 

 

Dat was een goede discussie! Hoe vonden jullie dit? Vind je dat je nu 

voldoende weet van de voor- en nadelen van kern- en windenergie? En heb 

je ook een idee gekregen van wat je er nu zelf van vindt?”

29. Anders, namelijk…
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Kijkwijzer 

Dit is een observatielijst met behulp waarvan leraren het gedrag van hun collega’s 

kunnen observeren en beoordelen in lessen waarin teksten met leerlingen worden 

behandeld.  

Werkwijze
1. Lees eerst de gedragsbeschrijvingen in de linkerkolom.

2. Geef vervolgens aan welk gedrag u tijdens de les van uw collega hebt kunnen 

observeren. Dat doet u, door in de linkerkolom een rondje te zetten om het cijfer 

van de gedragsbeschrijving. 

3. Beoordeel het gedrag van uw collega. Dat doet u, door in de rechterkolom met 

behulp van een kruisje aan te geven welke waardering u toekent aan het gedrag 

dat de leraar laat zien. 

 

Doe dat aan de hand van de volgende categorieën:

6 =  heel goed

5 =  goed

4 =  gemiddeld

3 =  voldoende

2 =  matig

1 =  slecht

0 =  niet geobserveerd

 

Naam van de observant: 

Naam van de geobserveerde leraar:

observatie

6 5 4 3 2 1 0

1. De leraar introduceert de tekst bij de 

leerlingen (titel + onderwerp).

2. De leraar vertelt de leerlingen wat ze 

na deze les kennen en kunnen en geeft 

daarmee het doel aan.
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6 5 4 3 2 1 0

3. De leraar concretiseert het doel van de 

les. Hij geeft aan wat hij verwacht van de 

leerlingen, wat ze gaan doen en hoe ze dit 

kunnen doen. Hiermee verwoordt hij het 

gewenste resultaat.

4. De leraar geeft aan welke eerder geleerde 

vaardigheden de leerlingen hierbij kunnen 

gebruiken (indien van toepassing) en 

bevraagt hen op de toepassing hiervan. 

Hiermee geeft hij leerlingen het gevoel dat ze 

de vaardigheid kennen of beheersen.

5. De leraar besteedt voor het lezen van de 

tekst aandacht aan de kenmerken van de 

tekst, zoals titel, illustraties, kopjes en 

opvallende woorden. Hij laat de leerlingen 

individueel of samen de kenmerken van de 

tekst opschrijven. Zo helpt hij de leerlingen 

zich te oriënteren op de tekststructuur.

6. De leraar laat de leerlingen aan de hand van 

een coöperatieve werkvorm inventariseren 

wat ze zelf al van het onderwerp weten en 

activeert hierdoor de voorkennis.

7. De leraar kadert de (voor)kennis van de 

leerlingen in om de focus op het onderwerp 

te houden.

8. De leraar laat de leerlingen in hun eigen 

aantekeningen het onderwerp van de tekst 

selecteren of onderstrepen en geeft daarmee 

feedback op wat zij al weten.

9. De leraar corrigeert foutieve kennis en niet-

relevante verbindingen die leerlingen leggen.
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6 5 4 3 2 1 0

10. De leraar biedt aanvullende informatie 

aan als de leerlingen te weinig van het 

onderwerp weten om de tekst te kunnen 

begrijpen. Hierbij maakt hij gebruik van 

beelden (foto, film of video). Hij laat de 

leerlingen in eigen woorden vertellen wat 

ze door de aanvullende informatie te weten 

zijn gekomen. Hiermee laat hij de leerlingen 

ervaren wat ze hebben geleerd. 

11. De leraar besteedt aandacht aan twee à drie 

moeilijke woorden uit de tekst en vraagt of 

leerlingen zelf ook toepassingen kunnen 

bedenken waarbij ze de  moeilijke woorden 

die hij heeft behandeld, gebruiken. Hierdoor 

krijgen leerlingen het gevoel dat ze de tekst 

kunnen begrijpen.

12. De leraar vertelt de leerlingen hoe de les 

er verder uit zal zien. Hij kondigt aan dat 

hij, hardop denkend, een stukje tekst gaat 

lezen. Ook geeft hij aan hoe de leerlingen 

daarna de tekst gaan lezen.

13. De leraar leest een deel van de tekst hardop 

voor en laat hardop denkend horen wat 

hij doet om de tekst te begrijpen en hoe hij 

verbindingen legt tussen tekstgedeelten.

14. De leraar geeft zo nodig expliciete instructie 

gericht op strategieën, bijvoorbeeld door 

leerlingen te vertellen hoe hij zichzelf vragen 

stelt over de tekst. Hij legt uit hoe dat hem 

helpt om de tekst nauwkeuriger te lezen.

15. De leraar vraagt de leerlingen zelf vragen 

te bedenken die ze zichzelf zouden stellen 

bij het stukje tekst dat hij hardop denkend 

heeft gelezen. Daardoor betrekt hij hen bij 

de inhoud van de tekst.
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16. De leraar geeft bij een tekstfragment dat 

de leerlingen gaan lezen een lees- en 

schrijfopdracht die aanzet tot gericht lezen 

en denken over de tekst. Hij bespreekt dit 

kort na met leerlingen en geeft feedback op 

de wijze waarop zij de tekst hebben gelezen. 

17. De leraar vraagt de leerlingen te lezen 

‘met de pen in de hand’ en al lezend 

aantekeningen te maken die passen bij het 

doel van deze les. Ze doen dit individueel of 

samen met een andere leerling.

18. De leraar bespreekt met de leerlingen wat 

ze hebben gedaan en geeft feedback op 

hun denkproces. Hij vraagt gericht hoe ze 

strategieën hebben toegepast. Hierdoor 

worden leerlingen zich bewuster van hoe ze 

deze strategieën kunnen inzetten en voelen 

zij zich zekerder over hoe ze een tekst 

kunnen aanpakken.

19. De leraar maakt gebruik van het hardop 

denkend voorlezen als het denkproces van 

de leerlingen stagneert.

20. De leraar vraagt leerlingen in eigen woorden 

aan te geven wat ze gaan doen als ze zo de 

gehele tekst gaan lezen. Daarmee laat hij de 

leerlingen ervaren dat ze door de begeleide 

(in)oefening (beter) weten hoe ze de tekst 

begrijpend kunnen lezen.

21. De leraar vraagt leerlingen in eigen woorden 

aan te geven wat het doel van het lezen van 

deze tekst ook alweer is. Daarmee richt hij 

hun aandacht en helpt hij hen te focussen 

op het doel.

22. De leraar geeft een verwerkingsopdracht die 

aansluit bij het doel.

23. De leraar geeft aan hoe de leerlingen gaan 

samenwerken en wat er van hen wordt 

verwacht. 
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24. De leraar geeft verlengde instructie aan 

een groepje zwakke begrijpende lezers. Hij 

laat deze leerlingen hun aantekeningen 

gebruiken en stelt denkvragen. Hiermee 

zorgt hij ervoor dat zij zich bewuster worden 

van strategieën die ze kunnen toepassen.  

De overige leerlingen zijn bezig met de 

verwerkingsopdracht (22 en 23).

25. De leraar loopt rond, staat regelmatig stil 

bij een groepje leerlingen, monitort hun 

werkwijze, geeft feedback op deze werkwijze 

en stuurt indien nodig bij door ‘kritische’ 

vragen aan de leerlingen te stellen. Hiermee 

laat hij leerlingen ervaren dat ze goed bezig 

zijn en motiveert hij hen.

26. De leraar komt terug op het doel van de les.

27. De leraar vraagt leerlingen expliciet wat ze 

geleerd hebben van de gebruikte strategieën 

bij het begrijpen van de tekst en wanneer ze 

deze denken te kunnen toepassen. Hiermee 

worden leerlingen zich bewust van de 

aanpak.

28. De leraar zet de leerlingen aan tot reflectie 

op de verworven kennis en hun aanpak 

door hen aan elkaar te laten vertellen wat ze 

geleerd hebben.

29. Anders, namelijk…
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Lesvoorbereidingsformulier 
(zonder toelichting)

Deel I

Vragen ter voorbereiding, 

voorafgaand aan de les

Toelichting/opmerkingen/gekozen 

werkvormen 

Het onderwerp: wat komt aan de orde?

Lesoverzicht. Hoe gaat de les eruitzien?

• Werkvormen?

• Organisatie?

Wat gaan de leerlingen leren deze les? 

Wat moeten ze kennen of kunnen?

• Vaststellen van het lesdoel.

• Vaststellen van het leesdoel.

Tekst

• Is deze tekst geschikt om het 

lesdoel/leesdoel te bereiken?

Tijd

• Hoeveel lestijd ga ik aan de 

verschillende lesfasen besteden?

Achtergrondkennis

• Wat weten de leerlingen al wel 

en wat niet? Hoe actualiseer ik 

eventueel achtergrondkennis? Welke 

werkvorm zet ik hiervoor in?

• Heb ik beelden om te gebruiken? 

Woordenschat

• Welke (twee à drie) begrippen 

behandel ik van tevoren, omdat ze 

nodig zijn voor het begrijpen van de 

tekst?
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Is oriëntatie op de tekst nuttig/nodig? 

• Zo nodig, in interactie met de 

leerlingen de tekstkenmerken 

verkennen. 

Intrinsieke motivatie:

• Hoe bevorder ik het zelfvertrouwen 

en de zelfstandigheid van de 

leerlingen in deze les? 

• Welke feedback kan ik geven? 

• Wat zijn de vervolgstappen in het 

leerproces? 

Deel II 

Vragen ter voorbereiding van de 

instructie

Toelichting/opmerkingen/gekozen 

werkvormen

Hoe stuur ik het denkproces van de 

leerlingen? 

Differentiatie

Betekenisvol verwerken: met welke 

werkvorm/activiteit laat ik leerlingen 

de inhoud van de tekst verwerken 

(bijvoorbeeld praten, schrijven)? 

Deel III 

Vragen ter voorbereiding van de 

lesafsluiting en vervolgles

Toelichting/opmerkingen/gekozen 

werkvormen

Hoe sluit ik de les af?

Op welke manier ga ik met de leerlingen 

vooruitkijken?
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Lesvoorbereidingsformulier 
(met toelichting)

Deel I 
 

Vragen ter voorbereiding, vooraf-
gaand aan de les

Toelichting/opmerkingen/gekozen 
werkvormen

Het onderwerp: wat komt aan de orde? Past het onderwerp binnen de 

leerstoflijn? Raakt dit onderwerp aan 

andere onderwerpen/thema’s? Is 

helder op welke wijze ik dit aan de 

leerlingen duidelijk kan maken?

Lesoverzicht. Hoe gaat de les eruitzien?

• Werkvormen?

• Organisatie?

Is het van toepassing om de lesfasering 

in een andere volgorde te hanteren? 

Moet ik overwegen om de leerlingen 

bijvoorbeeld eerst de tekst te laten 

lezen op basis van gerichte vragen? Of 

ga ik hun eerst vragen zich een mening 

te vormen met behulp van bijvoorbeeld 

een aantal stellingen? 

Wat gaan de leerlingen leren deze les? 

Wat moeten ze kennen of kunnen?

• Vaststellen van het lesdoel.

• Vaststellen van het leesdoel.

Welke inhoud gaan ze leren vandaag? 

Is dit:

• een lesdoel op basis van 

strategische vaardigheden (zoals 

leren samenvatten, verbinden, 

visualiseren), 

• een leesdoel op basis van 

inhoudelijke kennis (kennis 

betreffende onderwerpen uit de 

leerstoflijn),

• een combinatie van strategische en 

inhoudelijke doelen?
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Tekst

• Is deze tekst geschikt om het 

lesdoel/leesdoel te bereiken?

• Om te bepalen of de tekst geschikt 

is, zijn de volgende vragen relevant:

• Is de tekst passend bij de leerlingen? 

(Bijvoorbeeld qua complexiteit, 

referentieniveau, tekstsoort, 

tekstgenre, belevingswereld, thema), 

• Met welke instructie is de inhoud 

van de tekst goed te begrijpen?

• Sluit de tekst aan bij het 

inhoudelijke kennisdoel of bij het 

strategische doel?

Tijd

• Hoeveel lestijd ga ik aan de 

verschillende lesfasen besteden?

Hoe is de beschikbare tijd over de 

lesfasen verdeeld? Is de tijd die nodig 

is voor de verwerkende opdracht 

toereikend?

Achtergrondkennis

• Wat weten de leerlingen al wel 

en wat niet? Hoe actualiseer ik 

eventueel achtergrondkennis? Welke 

werkvorm zet ik hiervoor in?

• Heb ik beelden om te gebruiken? 

• Wat is al eerder aan bod gekomen 

over het onderwerp en hoe is dat op 

te roepen?

• Op welke manier kan de 

achtergrondkennis van leerlingen over 

het onderwerp aangesproken worden?

• Op welke wijze kan de 

achtergrondkennis van leerlingen 

over het onderwerp verdiept en 

verbreed worden?

• Bij welke tekstdelen kan een 

verbinding gelegd worden tussen de 

achtergrondkennis van leerlingen en 

de tekstinhoud?
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Woordenschat

• Welke (twee à drie) begrippen 

behandel ik van tevoren, omdat ze 

nodig zijn voor het begrijpen van de 

tekst?

Er worden twee tot drie begrippen 

geselecteerd die nodig zijn om de 

inhoud van de tekst te kunnen 

begrijpen. Dit zijn begrippen:

• die niet in de tekst worden uitgelegd 

of die niet vanuit de context te 

verklaren zijn,

• waarvan de betekenis alleen met 

behulp van het woordenboek 

achterhaald kan worden (met andere 

woorden: woordleerstrategieën 

kunnen op deze begrippen niet 

worden toegepast),

• die wel tot de basiswoordenschat van 

de leerlingen (moeten gaan) behoren.

Is oriëntatie op de tekst nuttig/nodig? 

• Zo nodig, in interactie met de 

leerlingen de tekstkenmerken 

verkennen. 

Oriëntatie op de tekst wordt toegepast 

als dit zinvol is. Bijvoorbeeld, omdat de 

vormgeving van de tekst uitdagend is, 

het tekstgenre nieuw of wanneer een 

voorspellende strategie verder op in de 

les een zinvolle toepassing kan krijgen.

Intrinsieke motivatie:

• Hoe bevorder ik het zelfvertrouwen 

en de zelfstandigheid van de 

leerlingen in deze les? 

• Welke feedback kan ik geven? 

• Wat zijn de vervolgstappen in het 

leerproces? 

Intrinsieke motivatie wordt bevorderd 

wanneer:

• helder is wat er geleerd gaat worden,

• het verloop van het proces geschetst 

wordt,

• verwachtingen zijn uitgesproken,

• afgestemd wordt op leerbehoeften,

• leerlingen uitleg krijgen over de 

gewenste taakuitvoering.
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Deel II 

Vragen ter voorbereiding van de 

instructie

Toelichting/opmerkingen/gekozen 

werkvormen

Hoe stuur ik het denkproces van de 

leerlingen? 

• Bij welke tekstdelen moet hardop 

denkend kennis (over het onderwerp 

en van leesstrategieën) worden 

ingezet om de tekst te begrijpen?

• Waar in de tekst kan ondersteuning 

worden geboden? (Bijvoorbeeld: 

modeling, schooltaal).

• Met welk deel van de tekst kunnen 

leerlingen begeleid worden bij het 

sturen van hun denkproces?

• Met welk type vragen denken 

leerlingen na over de inhoud van de 

tekst?

Differentiatie • Welke verdieping kan aangebracht 

worden voor plusleerlingen (denk 

hierbij zowel aan het proces als aan 

het product).

• Op welke wijze kan afgestemd 

worden op leerbehoeften (qua 

product en/of proces) van de 

zorgleerlingen? 

• In welke fase van de les is 

afstemming op de leerbehoeften aan 

de orde/noodzakelijk?

• Hoe kan dit georganiseerd worden?
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Betekenisvol verwerken: met welke 

werkvorm/activiteit laat ik leerlingen 

de inhoud van de tekst verwerken 

(bijvoorbeeld praten, schrijven)?

 

Er zijn veel verschillende manieren 

om teksten betekenisvol te laten 

verwerken. Praten en schrijven 

verdiepen het tekstbegrip. Van belang 

is, dat de opdracht aansluit op de 

doelstelling en dus gerelateerd is 

aan het lesdoel. Veel opdrachten in 

werkboeken of op werkbladen voldoen 

niet altijd aan dit criterium.

• Op welke manier kan differentiatie 

worden toegepast (qua proces/

product)?

• Draagt de vormgeving van de 

verwerkende opdracht bij aan het 

leren van de leerlingen?

• Evalueert de verwerkende opdracht 

de doelstelling van de les?  

Deel III  

Vragen ter voorbereiding van de 

lesafsluiting en vervolgles

Toelichting/opmerkingen/gekozen 

werkvormen

Hoe sluit ik de les af? • Welke feedback moeten de leerlingen 

krijgen met betrekking tot proces en 

product?

• Welke informatie kan worden 

geboden over de stappen van het 

(verdere) leerproces?

• Welke informatie kan worden 

gegeven als het gaat om het 

doel (bijvoorbeeld gekoppeld 

aan inhoudelijke leerstof of 

vaardigheidsdoelen)?

• Welke vragen kunnen er worden 

gesteld of welke activiteiten kunnen 

er worden toegepast om na te gaan 

of leerlingen het lesdoel hebben 

bereikt?
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Op welke manier ga ik met de 

leerlingen vooruitkijken?

• Krijgen de leerlingen huiswerk? 

Welk huiswerk?

• Komt deze leerstof in de volgende 

les wederom aan de orde? Op welke 

wijze?

• Welke leerstof zal in de volgende les 

aan de orde komen? Op welke wijze?

 

 

 



Goed kunnen lezen is belangrijk. Lezen staat immers aan de basis van 
alle andere kennis. Om mee te kunnen komen in vrijwel alle schoolvakken 
én in de maatschappij is het cruciaal dat leerlingen vloeiende lezers worden 
die begrijpen wat zij lezen. Veel leerlingen kunnen daarbij wel wat hulp 
gebruiken. Het is de taak van de leraar om leerlingen te leren hoe zij (meer) 
kennis kunnen opdoen uit de teksten die ze lezen.

Deze brochure is bestemd voor leraren in het primair onderwijs die hun 
leesonderwijs willen optimaliseren en leraren in het voortgezet onderwijs 
die het leren door te lezen effectiever willen vormgeven in de les. 
Voor taalcoördinatoren, leesspecialisten, interne begeleiders, midden
managers en teamleiders biedt deze brochure aanknopingspunten om 
het taalbeleid in school verder te ontwikkelen. 

CPS ontwikkelde drie gebruiksvriendelijke instrumenten voor begrijpend 
lezen en lessen waarin wordt gelezen als tweede deel van het R&D project 
Begrijpend lezen van PO naar VO. In dit R&Dproject wordt kennis 
ontwikkeld over hoe het onderwijs in begrijpend lezen duurzaam verbeterd
kan worden. Met behulp van deze instrumenten kunnen leraren hun  
instructievaardigheden verbeteren (Zelfobservatielijst), optimaal van en 
met elkaar leren (Kijkwijzer) en de lessen waarin wordt gelezen goed  
voorbereiden (Lesvoorbereidingsformulier).

CPS heeft als het eerste deel van het R&Dproject Begrijpend lezen van 
PO naar VO een literatuurstudie ontwikkeld. De literatuurstudie bevat 
inzichten uit meer dan zestig publicaties over begrijpend lezen.

CPS ontwikkelde een eformation als derde deel van het R&Dproject 
Begrijpend lezen van PO naar VO. De eformation is een digitale informatieve 
omgeving voor leraren in groepen 7 en 8 in het primair onderwijs,  
leraren van klas 1 en 2 in het voortgezet onderwijs, taalcoördinatoren,
leesspecialisten, intern begeleiders en leidinggevenden in het onderwijs.  
De eformation vind u op www.cps.nl/begrijpendlezenpovo.
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