
tijdschrift voor remedial teaching 2015 | 0318

achtergrond

Begrijpend 
leren luisteren 
nauwelijks ingezet 
om tekstbegrip te 
vergroten

voorlezen	is	leuk	én	belangrijk	voor	jonge	kinderen.	

ze	genieten	niet	alleen	van	het	luisteren	naar	tek-

sten,	maar	doen	ondertussen	ook	meer	kennis	op	

van	de	wereld.	ze	vergroten	hun	woordenschat	en	

ze	verbeteren	hun	taalgebruik.	voorlezen	en	interac-

tief	voorlezen	worden	daarom	in	de	onderbouw	veel	

toegepast.	maar	begrijpend	leren	luisteren	wordt	

nog	weinig	ingezet,	menen	aafke	Bouwman	en	

karin	van	de	mortel,	mede-auteurs	van	de	werkmap	

Begrijpend Luisteren	en	Woordenschat	van	cps.	vol-

gens	hen	groeien	leerlingen	met	deze	aanpak	naar	

vloeiende,	gemotiveerde	en	zelfstandige	lezers.	

Tekst: Aafke Bouwman en Karin van de Mortel



de	kern	van	het	Boek	Begrijpen	
Remedial teacher Jos leest met een groepje leerlingen voor 
de tweede keer het boek over een kleine mol. Zijn leerdoel 
is: je ontdekt  door goed te luisteren en naar de illustraties 
te kijken hoe mol wraak neemt op de hond. Jos wil graag 
weten of deze leerlingen de kern van het boek begrijpen.  
Hij stopt met voorlezen en stelt een vraag: “Wat deed de 
mol nu zo bliksemsnel en zo plotseling?” Amal reageert 
met: “Mol poept op zijn kop”. Jos zegt en wijst aan: “Ja, ik 
zie op de grote kop van de hond een poepje.” Hij vraagt 
verder:  “Wat zou mol denken, was hij nog boos?” Er komt 
geen reactie en Jos geeft een aanwijzing: “We hebben hier 
gezien dat Mol begon te lachen, hij leek hier niet meer 
boos”. Hij laat de pagina zien, waar Mol eindelijk wist wie 
er op zijn kop gepoept had. 
Jos stelt opnieuw de vraag: “Was mol nog boos?” Hij geeft 
denktijd en vraagt aan Harold: “Leg eens uit, Harold.’ 
Harold: “Mol lachte, want hond had het gedaan en Mol 
poepte ook op de kop van de hond. Dat was hetzelfde.” Jos: 
“Dat klopt. Mol had een plan bedacht om de hond terug te 
plagen, want hij deed hetzelfde als de hond. Kijk nog maar 
eens op deze bladzijde.” 
Uit: Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop 
gepoept heeft, Werner Holzwarth/Wolf Erlbruch (2011)

type	voorlezen voorlezen hardopdenkend	voorlezen	(modelen) interactief	voorlezen
Handeling De rt’er   leest voor De rt’er doet voor hoe zij betekenis 

geeft aan een tekst en stimuleert tot 
meedenken

De rt’er en kinderen geven samen 
betekenis aan een tekst. Inzetten van 
activiteiten die betrokkenheid vergroten 
en aanzetten tot meedenken 

‘Ik lees voor’ ‘Ik denk voor’ ‘Wij denken samen’
Interactie- 
mogelijkheid
 

Weinig interactie
 

Weinig interactie, stimuleren van 
meedenken

Interactie, stimuleren van meedenken

Tabel 1. Verschillende types van voorlezen. © CPS, 2013 , A. Bouwman & K. van de Mortel

Wij onderscheiden een verschil tussen hardop den-
kend voorlezen, interactief voorlezen en ‘gewoon’ 
voorlezen, zie tabel 1. 

Tijdens het hardop denkend voorlezen onderbreekt de 
leerkracht of remedial teacher het lezen af en toe door het 
denken hardop te demonstreren (modeling). Zo laat de on-
derwijsprofessional zien, op welke manier (strategie) zij het 
denken over de tekst stuurt en op welke manier zij beteke-
nis verleent aan een tekst. Bij interactief voorlezen geven 
 leer kacht, remedial teacher en leerlingen samen betekenis 
aan de tekst. (Förrer, van de Mortel, 2010)
Wanneer leerlingen ‘gaan leren’ hoe ze een tekst kunnen 
begrijpen, profiteren ze ervan als hun leerkracht of remedial 
teacher eerst voor-denkt (Ellery, 2012). Ook kennis en woor-
denschat worden aangereikt en uitgebreid. Interactie is uiter-
aard cruciaal: tekstbegrip ontwikkelt zich niet door alleen te 
luisteren, maar juist ook door met anderen over de tekst te 
praten, of door erover te spelen, herhaald naar illustraties te 
kijken of te tekenen bijvoorbeeld.  
Wat de aanpak van hardop denkend voorlezen zo krachtig 
maakt, is dat wat eerst met woorden is aangebracht, er later 
‘uitgehaald’ kan worden. Begrippen, verschijnselen en ideeën 
moeten eerst woorden krijgen anders kunnen leerlingen 
niets benoemen. De remedial teacher kan deze leerkracht-
activiteit voorbereiden of herhalen, waardoor kennis en 
tekstbegrip wordt verankerd, zie tabel 2. 

verschil	tussen	hardop	denkend	voorlezen	en	interactief	voorlezen

hardop	denkend	voorlezen interactief	voorlezen
“papa”,	zei	marijke	toen	tegen	haar	vader,	“pak	jij	de	maan	
voor	mij?”

Een remedial teacher die hardop denkend voorleest, leest 
deze zin voor en gaat dan hardop denken: “Ik denk dan, 
wát gaat papa nu doen om de maan te pakken? Ik zie op de 
illustratie dat de maan hoog boven in de lucht staat. Zou papa 
een manier weten om bij de maan te komen en hem ook nog 
kunnen pakken? Ik denk dat papa op het dak van een hoog 
gebouw gaat staan.  Wie denkt dat ook? Steek je hand eens 
op… We lezen op de volgende bladzijde welk plan papa heeft 
bedacht…”

“papa”,	zei		marijke	toen	tegen	haar	vader,“pak	jij	de	maan	
voor	mij?”	

Een remedial teacher die interactief voorleest, leest de zin 
voor en stimuleert vervolgens de inbreng van kinderen, 
bijvoorbeeld door een vraag te stellen: “Wie kan er bedenken 
hoe papa de maan gaat pakken? Waarom denk je dat?”

Tabel 2. Uit:  Papa, pak je de maan voor mij? Eric Carle, 1986. © CPS, 2013 A. Bouwman & K. van de Mortel
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het	denken	ondersteunen
Het denken van kinderen over de inhoud van teksten wordt 
gestimuleerd door vragen te stellen. Vraag je jezelf wel eens 
af hoeveel en welke vragen je stelt? Voor, tijdens en na het 
lezen van een tekst? Stel je veel controlerende vragen die 
door een enkele leerling worden beantwoord of stel je slechts 
een vraag en geef je bedenktijd? Wanneer geef je de gelegen-
heid om hen in duo’s over een vraag te laten denken? Welke 
passende vervolgvragen stel je daarna? Geef je ook sugges-
ties waarbij je een relatie met de tekst legt om het denken te 
stimuleren? 

Van belang is ook de taal die ingebracht wordt. Academische 
(rijke) taal blijkt een groter effect te hebben dan het gebruik 
van alledaagse taal, ook bij jonge kinderen. (Henrichs 2010, 
2012).
Het gaat dan om het gebruik van:
•  specifieke technische woorden: zoals ‘beitel’ en ‘schroeven-

draaier’
•  specifieke verwijzingen naar ruimte en tijd: bijvoorbeeld 

‘schuin oversteken’, ‘gistermorgen’, ‘rond 3 uur’
•  samengestelde zinnen, bijvoorbeeld rondom oorzaak en 

gevolg: ‘Sjoerd viel van zijn fiets, waardoor er een gat in zijn 
broek kwam’

•  samenhang in teksten door het gebruik van voegwoorden: 
denk aan: ‘omdat’, ‘net zoals’, ‘want’ en ‘tenzij’

Remedial teachers stimuleren in een kleine setting het taal-
gebruik en de woordenschat door het inbrengen van acade-
mische taal en de didactiek van verschillende vormen van 
voorlezen. Leerlingen profiteren van herhaling, zeker als het 
gaat om informatieve teksten. (Routman, 2012).

de	werkmap
De werkmap Begrijpend Luisteren en woordenschat van CPS 
bevat naast theorie over de aanpak van begrijpend luisteren 
en de organisatie eromheen, 38 uitgewerkte activiteiten. Elke 
activiteit bestaat uit het voorlezen van een tekst uit een boek 
en wordt aan de hand van een stappenplan uitgewerkt. En 
elke keer staat een leerdoel centraal. Immers: doelgerichtheid 
is fundamenteel voor een kwalitatief goede activiteit. Voor-
beeld: de kinderen voorspellen halverwege het verhaal; wie is 
bang voor wie? (uit de Gruffalo, Sendack)
In heldere stappen wordt aangegeven hoe je vanuit dit 
leerdoel kunt werken, wanneer en wat je hardop denkt, welke 
vraag je daarbij stelt, hoe je het denken ondersteunt en welke 
verwerkingen het denken controleren en versterken, opdat 
het leerdoel ook daadwerkelijk bereikt wordt. Voor elke stap 
uit het stappenplan  staat letterlijk aangegeven wat je kunt 
zeggen en wat je kunt doen om het denken van de kinderen 
te stimuleren. 

Tijdens het hardop denken gebruik je leesstrategieën als 
voorspellen, samenvatten en vragen stellen die leerlin-
gen - methodisch - toepassend leren gebruiken tijdens het 

‘Begrippen, verschijnselen en ideeën 
moeten eerst woorden krijgen anders 

kunnen leerlingen niets benoemen’

‘Academische taal blijkt een groter 
effect te hebben dan het gebruik van 

alledaagse taal. Ook bij jonge kinderen’



woorden	leren	geBruiken	
Remedial teacher Sylvia leest voor de derde keer het boek 
Fabians feest voor aan een groepje kleuters. Haar leerdoel 
is: je leert woorden gebruiken door te zeggen waar de rode 
ballon is. Sylvia laat de kinderen eerst naar de bladzijde 
kijken en reageren op wat zij zien. Janna volgt de rode bal-
lon en kijkt op iedere pagina waar deze zich bevindt. Sylvia 
brengt taal in: “Hier houdt Fabian de ballon in zijn hand 
vast, want ik zie het touw, rechtsonder op deze pagina”.  
Enkele bladzijden later: “Ik zie de ballon tussen de takken 
en rode bladeren van de boom hangen. Ik moet goed kij-
ken naar het touw, want dat is aan het hek vastgemaakt”. 
Sylvia ziet dat Jop wel meekijkt, maar niets zegt. Zij besluit 
geen vragen te gaan stellen, maar alleen hardop denkend 
te benoemen waar zij de ballon op de bladzijde ziet. Op 
de laatste bladzijde zegt Jop: “Touw is aan het bed”. Sylvia 
concludeert dat haar aanpak werkt, omdat Jop woorden 
geeft aan wat hij ziet.
Uit: Fabians feest, Marit Tornqvist, (2014)

Karin van de Mortel is specialist op 
het gebied van taal- en leesonder-
wijs. Ze is bij CPS projectleider, trainer 
en adviseur in het (speciaal) basison-
derwijs. Voordat Karin bij CPS werkte, 
was ze leerkracht, leerlingbegeleider, 
algemeen schoolbegeleider en pa-
bo-docente.

Aafke Bouwman is specialist Jonge 
Kind op het gebied van taal-lezen, 
rekenen, differentiatie en organisatie. 
Aafke was jarenlang leerkracht en 
schoolleider op basis- en vernieu-
wingsscholen, voordat zij als adviseur 
bij CPS ging werken.
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lezen van teksten vanaf groep 4. Deze aanpak stimuleert de 
ontwikkeling van het leesbegrip. Verderop in hun school-
carrière, wanneer ze zelf teksten lezen, profiteren leerlingen 
aanzienlijk van deze basis. De activiteiten die wij geven zijn 
voorbeelden van hoe je het kunt aanpakken. Natuurlijk kun je 
daar je eigen invulling aan geven die past bij jouw situatie en 
jouw stijl. De kaders in dit artikel geven aan hoe deze aanpak 
in de praktijk werkt. 

leren,	ontspannen	en	genieten
Door te luisteren en te lezen ontmoet je de wereld. Dat weten 
we allemaal. Leerlingen luisteren naar en lezen teksten om 
informatie te verwerven, om te leren, om te ontspannen en 
om te genieten. Luisteren, lezen en begrijpen wat je hoort en 
leest zijn onmisbare vaardigheden om mee te kunnen doen 
in de maatschappij. Daarom draagt begrijpend luisteren in 
de onderbouw naar ons inzien bij aan de ontwikkeling van 
leerlingen tot vloeiende, gemotiveerde en zelfstandige lezers. 
De door ons beschreven en aanbevolen aanpak draait erom 
dat kinderen worden gestimuleerd om over de inhoud van de 
tekst te denken. Want zo ontstaan begrip en betekenis. De rol 
van de remedial teacher die ook taal inbrengt, de kennis bij 
de leerling vergroot en hardop denkend aan ze voorleest is 
hierbij van groot belang.  

Meer info: zie www.cps.nl. Kosten werkmap: € 97,50. 

Correspondentieadres: a.bouwman@cps.nl

Een recensie van deze werkmap staat op pagina 31.


