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Voorwoord 

 Voorwoord

Veel leerkrachten maken voor het invullen van het taalonderwijs gebruik van een taalmethode, 
waarbij zij zich laten zich leiden door het aanbod in de methode. In het kader van opbrengst-
gericht werken zullen leerkrachten het leidende aanbod in de methode moeten afwegen tegen 
de te behalen doelen. Leer(stof)lijnen bieden hiervoor goede handvatten. Er is echter nog heel 
weinig bekend over de wijze waarop leerkrachten leer(stof)lijnen gebruiken bij het ontwerpen van 
leeractiviteiten en maken van keuzes bij het gebruik van de methode. Ook weten we nog weinig 
over de problemen waartegen leerkrachten aanlopen en welke voordelen zij zien. Het doel van dit 
project is het onderzoeken en vaststellen van welke keuzes in het taalaanbod door leerkrachten 
worden gemaakt als een leerlijn centraal wordt gesteld.

In deze publicatie rapporteren we de opbrengsten van een exploratief onderzoek naar dit thema 
dat in het kader van SLOA in 2012-2013 is uitgevoerd. In dit project ‘Doorlopende leerlijnen’ 
werkte KPC Groep nauw samen met Expertisecentrum Nederlands (EN). Dank aan Anne-Marieke 
van Loon voor haar inzet voor het project. Daarnaast waren meerdere adviseurs en leerkrachten van 
verschillende basisscholen bij dit project betrokken. 

Wij danken alle betrokkenen voor hun constructieve bijdragen aan dit project.

José van der Hoeven
Programmamanager



 Handreiking ‘Meer bekwaam in handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs’
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1 Inleiding

Opbrengstgericht werken is een belangrijk thema binnen het onderwijs. Op scholen moeten  
de opbrengsten van het onderwijsaanbod nauwkeurig in kaart worden gebracht.  
De leerresultaten worden door afname van toetsen en observaties bijgehouden en vastgelegd.  
De resultaten kunnen worden vergeleken met de doelen die (landelijk) vastgesteld zijn voor leer-
lingen in het basisonderwijs. Deze doelen staan omschreven in het ‘Referentiekader Nederlandse 
taal en rekenen’ (Commissie Meierink, 2009). Het referentiekader geeft een beschrijving van vier 
niveaus die voor de periode na de basisschool beheerst moeten worden en maken deel uit van de 
doorlopende leerlijnen. 
De eerste twee niveaus (1F/2S) gelden voor het einde van de basisschool. Leerkrachten moeten  
in hun onderwijsaanbod daarom rekening houden met de doelen die zij aan het eind moeten 
behalen. Om tot het gewenste eindniveau te komen is het belangrijk dat er met een duidelijke 
leerlijn met (tussen)doelen wordt gewerkt. 

Uit de periodieke peilingen van het onderwijsniveau (PPON, Heesters, Van Berkel, Van der Schoot 
& Hemker, 2007) weten we dat veel leerkrachten voor het invullen van het taalonderwijs gebruik-
maken van een taalmethode (zie onder andere Sijtstra, Van der Schoot & Hemker, 2002; Heesters 
et al., 2007). Daarbij wordt de methode vaak zonder nadere motivatie gevolgd. Zij laten zich leiden 
door het aanbod in de methode. Hun aanpak is niet doelgericht, maar eerder activiteitgericht 
(vergelijk Ros, 2009). In het kader van opbrengstgerichtheid van het onderwijs is het van belang 
dat leerkrachten meer vanuit doelen werken. Leer(stof)lijnen zijn ontwikkeld om leerkrachten 
hierbij te ondersteunen. Op basis van de opbouw in leerdoelen kunnen leerkrachten zelf leer-
activiteiten (bijvoorbeeld uit de methode) kiezen die aansluiten bij het niveau en de behoeften van 
leerlingen. Het is echter de vraag in hoeverre leerkrachten in staat zijn op basis van deze leerlijnen 
zelf verantwoorde keuzes te maken. Onderzocht wordt hoe leerkrachten doelgericht met een 
methode kunnen werken.

In een groot aantal gevallen volgen leerkrachten hiervoor de methode. De methode beschrijft 
immers ook doelen. Om er zeker van te zijn dat de gewenste doelen behaald worden, zouden 
leerkrachten het aanbod van de methode goed moeten afwegen tegen de te behalen doelen. 
Leerkrachten moeten kritische en bewuste keuzes maken in het leerstofaanbod waarbij uitgegaan 
wordt van de leerlijnen. In dit onderzoek is nagegaan hoe de methoden aansluiten bij de leerlijnen 
met de omschreven doelen en hoe leerkrachten hiermee omgaan.

De volgende hypothese is geformuleerd: 
Door een doelgerichte aanpak, ondersteund door leerlijnen, zullen leerkrachten meer gerichte 
keuzes kunnen maken in het leerstofaanbod uit de methode. Daarbij wordt verondersteld dat dit 
leidt tot een focus op opbrengstgericht werken.

De volgende onderzoeksvragen zijn gesteld: 
• Hoe verhoudt zich de leerlijn ’Lezen van zakelijke teksten en woordenschat’ tot het  

lesaanbod in de twee meest gebruikte leesmethoden?
• Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen leerkrachten bij de keuzes die  

ze maken in de twee meest gebruikte leesmethoden ten behoeve van het volgen van de 
leerlijn?

• In welke mate slagen leerkrachten erin verantwoorde keuzes te maken met behulp van de 
leerlijn?
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2 Onderzoeksopzet

In het huidige project ‘Doorlopende leerlijnen’ is in de eerste fase een literatuurstudie gedaan 
naar de verhouding tussen de leerlijnen en het aanbod van twee veel gebruikte leesmethoden. 
Lezen behoort tot een van de basisvaardigheden die een belangrijke plaats in het onderwijs  
krijgen. We hebben ons in deze studie beperkt tot het domein lezen. Voor dit domein zijn de 
leerlijn ’Lezen van zakelijke teksten en woordenschat’ (Van Loon & Punt; 2010) en vele methoden 
beschikbaar. 
Bovendien is leesvaardigheid een van de domeinen waarvan de vooruitgang met toetsgegevens 
in het leerlingvolgsysteem dikwijls wordt vastgelegd waarbij de ‘Protocollen Leesproblemen en 
Dyslexie’ (onder andere Scheltinga, Gijsel, Van Druenen & Verhoeven, 2011) richtinggevend zijn. 

We richten ons in het bijzonder op twee meest gebruikte methoden voor begrijpend lezen. 

Op basis van de literatuurstudie zijn inhoudelijke vraagstukken geformuleerd die de basis  
vormden voor de tweede fase van het onderzoek waarin de vraagstukken aan leerkrachten zijn 
voorgelegd. Dit gebeurde in verschillende rondes volgens de principes van de Delphi-methode 
(Rowe & Wright, 1999). Het gaat om een kwalitatief kennis ontwikkelend onderzoek (zie onder-
zoekstyperingen zoals beschreven in Verschuren, 2000), in het bijzonder een indirect participatief 
onderzoek. Bij het werken volgens de Delphi-methode zijn vraagstukken in verschillende rondes 
aan leerkrachten voorgelegd. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen leerkrachten uit groep 5-6  
en groep 7-8. 
De leerkrachten werd gevraagd te reageren. De antwoorden, verschillend of overeenstemmend, 
zijn vervolgens weer aan de leerkrachten voorgelegd om vast te stellen of de leerkrachten zich 
hierin konden herkennen. De gegevens zijn kwalitatief verwerkt. 

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de literatuurstudie en de bevraging van leerkrachten 
uit het onderwijs. 
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3 Literatuurstudie: een vergelijking

Het uitgangspunt van deze vergelijkingsstudie was: Hoe verhoudt de leerlijn zich tot het lees-
aanbod in de twee meest gebruikte leesmethoden? De doelen uit de leerlijn ’Lezen van zakelijke 
teksten en woordenschat’ (Van Loon & Punt, 2010) zijn vergeleken met de doelen zoals beschreven 
in twee leesmethoden. Deze vergelijking moest tot inhoudelijke vraagstukken leiden die aan leer-
krachten uit het basisonderwijs kunnen worden voorgelegd.

3.1 Vraagstelling

Na een algemene, brede oriëntatie op de beide leesmethoden zijn er drie speerpunten gekozen. 
In deze algemene analyse zijn de kenmerken van beide methoden in het licht van de leerlijnen 
samengevat (zie volgende paragrafen). De keuze voor speerpunten is gemaakt op basis van  
opvallendheden die in beide methoden voorkwamen. 
Bij het maken van een vergelijking tussen de leerlijn en de inhoud van de methoden is in meer 
detail aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Afstemming tussen doelen en activiteiten: doelgericht in tegenstelling tot activiteitgericht

In hoeverre geeft de methode handreikingen voor doelgericht werken in tegenstelling tot  
activiteitgericht werken? Is er een duidelijke koppeling tussen de doelen en activiteiten en is  
de instructie uit de methode gericht op het behalen van doelen? Bij het beantwoorden van deze 
vragen is ook gekeken of de doelen die in de methode gehanteerd worden overeenkomen met 
de doelen uit de leerlijn. Staat in de methode helder toegelicht hoe de doelen in een doorgaande 
lijn (binnen en over groepen) behaald kunnen worden?

Gebruik van en instructie bij verschillende tekstsoorten

In de leerlijn is aandacht voor het herkennen en begrijpen van verschillende tekstsoorten  
(verhalend, dichtend, directief, argumentatief). Leerlingen moeten aan het einde van de basis-
school met deze tekstsoorten kennis hebben kunnen maken. Komen deze tekstsoorten aan bod 
en welke doelen worden daarmee nagestreefd in de methode?

Aandacht voor woordenschat

Woordenschat is een belangrijke voorspeller voor leesbegrip. Als te veel woorden onbekend zijn 
voor de leerling, zal het lezen met begrip worden belemmerd. In hoeverre is er aandacht voor 
moeilijke woorden in de leesmethode? Welke handreikingen voor instructie worden gegeven?
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3.2  Werkwijze

Na een eerste inventarisatie (zie bijlagen 1 en 2) waarbij de doelen uit de leerlijn met de doelen 
uit beide methoden zijn vergeleken, is ervoor gekozen om de drie onderwerpen in meer detail  
uit te werken, zoals hiervoor beschreven. De handleiding voor elke jaargroep is bestudeerd,  
zoals ook de (lees)opdrachten met richtlijnen voor instructie. Opvallendheden worden per  
deelonderwerp beschreven. 

3.3  Leesmethoden

Allereerst is een overzicht gemaakt van de algemene kenmerken van de methoden. Dit zijn de 
uitgangspunten zoals deze in de algemene handleiding van de methode staan beschreven. 
Zoals uit tabel 1 blijkt verschillen de methoden op vrijwel alle punten. In leesmethode 1 wordt 
aandacht aan zowel voortgezet technisch lezen als begrijpend lezen besteed met aandacht voor 
woordenschat bij zwakke lezers en transfer naar andere (lees)situaties. Leesmethode 2 is gericht 
op begrijpend lezen. Een selectie van belangrijke woorden uit de tekst wordt bij elke les gegeven, 
maar zonder aandacht voor instructie. Transfer naar andere (lees)situaties wordt niet vermeld. 
In beide methoden wordt uitgegaan van doelen. De doelen en de wijze waarop ze aan bod  
komen verschillen. Beide methoden besteden aandacht aan verschillende tekstsoorten en type 
vragen. 

Tabel 1 – Algemene beschrijvingen van methoden

Kenmerken Leesmethode 1 Leesmethode 2
1  Benodigde instructietijd 2 lessen per week van 45 minuten 

waarvan één voor zelfstandig lezen.
6 blokken van 5 weken.

1 les per week van 45 minuten.

2 Technisch lezen 2 modules: begrijpend en technisch 
VTL in groep 4, 5 en 6: 2 lessen per 
week van een half uur.

Geen afzonderlijke lessen of  
aandacht voor technisch lezen.

3  Woordenschat Uitbreiden van de woordenschat bij 
de voorinstructie: half uur vooraf-
gaand aan de instructieles uit het 
leerlingenboek. Gericht op leer- 
lingen die moeite hebben met  
begrijpend lezen, al dan niet in  
combinatie met een zwakke lees-
techniek. Bij elke les staat een aantal 
woorden genoemd die geïnstrueerd 
moeten worden. Bij elke les wordt 
vermeld leerlingen te vragen naar 
woorden die ze moeilijk vonden; 
alleen aan die woorden die nodig 
zijn voor tekstbegrip wordt aandacht 
besteed.

Bij elke les is een aantal moeilijke 
woorden geselecteerd met toelich-
ting: geen handreiking voor leer-
kracht voor wijze van instructie. 

4  Begrijpend lezen Leesstrategieën worden aange-
leerd via directe instructie in een 
probleemgeoriënteerde context 
met nadruk op transfer naar andere 
(zaakvak)teksten. Er is aandacht voor 
ontdekkend leren. 

Expliciete instructie van lees-
strategieën door de leerkracht en 
impliciete instructie door leerzame 
vragen. In handleiding aandacht voor 
rol leerkracht. 

5  Begrijpend luisteren Luisterstrategieën ter bevordering 
van begrijpend lezen.
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Kenmerken Leesmethode 1 Leesmethode 2
6  Doelgericht Niet productgericht (wat is het 

antwoord), maar procesgericht  
(hoe kun je van deze tekst iets leren). 

“Cruciaal aspect … is het doelgericht 
werken.” Per les wordt aangeven 
wat de centrale leerdoelen zijn. 
Uitgegaan wordt van de tussen-
doelen van het Expertisecentrum 
Nederlands. 

7  Type teksten Informatieve teksten (weetteksten), 
verhalende teksten en gedichten.

Informatieve teksten (weetteksten), 
verhalende teksten en gedichten. 

8  Aandacht voor transfer Aandacht voor begrijpend lezen bij 
de andere vakken: ‘Stap uit je boek-
lessen en opdrachten’. Daarnaast 
tips in de leerkrachthandleiding: 
‘Waar kun je dit voor gebruiken?’ 
met verwijzing naar andere lessen, 
baklessen zoals genoemd in de 
methode en portfolio. Aan het einde 
van elke les wordt besproken met 
de leerlingen: ‘Waar kun je dit voor 
gebruiken?’. 

Niet expliciet vermeld.

9  Soorten vragen • Reproductieve vragen: slechts 
één antwoord is juist.

• Open vragen: meer mogelijk-
heden.

• Reflectie-oproepende vragen: 
kun je daar een voorbeeld van 
geven; het beste … van dit 
stukje; vergeleken met …

• Vragen die aanzetten tot kritisch 
denken.

Leerzame vragen die deel van  
antwoord geven en informatie over 
de te volgen strategie.
Vraagstellingen:
• Multiple choice
• Oordeelsvragen met  

argumentatie
• Open vragen
• Overlegvragen
• Invulvragen

3.4 Vergelijking tussen de leerlijn en de methoden

Per methode is geïnventariseerd op welke wijze er aandacht wordt besteed aan de drie onder-
werpen zoals beschreven in paragraaf 3.1. Daartoe is de algemene handleiding bekeken, maar 
ook de uitwerking van de lessen voor leerkracht en leerling. Hieronder wordt een beschrijving per 
methode gegeven.

3.4.1 Leesmethode 1

1 Afstemming tussen doelen en activiteiten: doelgericht in tegenstelling tot 
activiteitgericht

De methode noemt in de algemene handleiding de koppeling met de tussendoelen en kerndoelen, 
maar gaat uit van eigen hoofddoelen en lesdoelen (tabel 2). Aan het begin van elke les wordt 
vermeld welk(e) hoofddoel(en) en lesdoelen centraal staan. De lesdoelen zijn minder specifiek 
beschreven dan de doelen in de leerlijn, waardoor je de doelen uit de methode aan verschillende 
doelen in de leerlijn kunt koppelen. De vragen bepalen hoe invulling aan het doel uit de methode 
wordt gegeven. Door de afwijkende formulering van de doelen en de beperkte beschrijving in de 
lessen is het moeilijk vast te stellen hoe en of de doelen uit de leerlijn voldoende aan bod komen. 
Naast doelen voor begrijpend lezen wordt in de algemene handleiding gesproken over doelen 
voor voortgezet technisch lezen en samenwerkend leren. Deze doelen worden niet expliciet 
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genoemd in de instructie voor de leerkracht bij de les. Er is geen totaaloverzicht waarin inzichtelijk 
gemaakt wordt hoe vaak en in welke lessen de verschillende doelen aan bod komen.

Tabel 2 – Overzicht van doelen

Hoofddoelen Doelen in de methode
Begrijpend lezen In de lesomschrijvingen worden onderstaande doelen als lesdoelen  

genoemd, vaak in een iets afwijkende formulering.
Letterlijk begrip Letterlijk begrip van tekst vindt plaats als het kind:

• informatie in de tekst kan herkennen;
• zich informatie uit de tekst kan herinneren na het lezen van de tekst.

1 Details herkennen
2 Zich de details herinneren
3 Hoofdgedachte herkennen
4 Zich de hoofdgedachte herinneren
5 Volgorde herkennen
6 Zich de volgorde herinneren
7 Vergelijking herkennen
8 Zich een vergelijking herinneren
9 Oorzaak-gevolgrelatie herkennen
10 Zich een oorzaak-gevolgrelatie herinneren

Ordenend begrip Ordenend begrip van de tekst vindt plaats als het kind in staat blijkt 
informatie uit de tekst:
• te analyseren;
• te synthetiseren;
• in eigen woorden weer te geven.

1 Classificeren
2 Schetsen
3 Samenvatten
4 Synthetiseren

Afgeleid begrip Afgeleid begrip houdt in dat een kind in staat is informatie uit de tekst 
aan eigen kennis te koppelen. Het kind kan hier dus impliciete informatie 
uit de tekst afleiden. Daarbij kan het deze informatie opslaan en toepas-
sen in andere situaties.

1 Details afleiden
2 Hoofdgedachte afleiden
3 Volgorde afleiden
4 Vergelijking afleiden
5 Oorzaak-gevolgrelatie afleiden

Oordelend begrip Er is sprake van oordelend begrip als het kind aan de hand van vooraf  
gestelde criteria een evaluatief oordeel over de tekst kan geven.  
Dit vereist groot tekstbegrip en een kritische houding van het kind.

1 Werkelijkheid en fantasie beoordelen
2 Feiten en meningen beoordelen
3 Juistheid en deugdelijkheid beoordelen
4 Geschiktheid van een tekst beoordelen
5 Wenselijkheid beoordelen
6 Naar eigen mening beoordelen
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In de handleiding wordt soms een instructie zeer kort beschreven waarmee aan belangrijk doel 
aangeleerd zou kunnen worden. Het gaat om doelen die op leesstrategieën betrekking hebben.

Voorbeeld 
In het begin van de les hebben de kinderen de tekst scannend gelezen. Vraag de kinderen hoe 
ze de vraag wisten te beantwoorden zonder dat ze de tekst al hadden gelezen. U demonstreert 
vervolgens de manier waarop u snel zelf een indruk krijgt van de tekst.

In deze richtlijn wordt niet gezegd hoe de leerkracht dit moet doen en wordt geen koppeling  
met het doel ‘Kinderen voorspellen de inhoud van de tekst’ gelegd. De activiteit is beschreven 
(zoek uit welke soorten poppen voorkomen in het verhaal) en niet het doel (leerlingen verzamelen 
informatie). De leesvraag is ook niet altijd gekoppeld aan het ‘hoofddoel’ van de les. 
Het hoofddoel komt dan later aan bod in de vragen die leerlingen zelf moeten maken, maar  
hierbij ontbreekt een toelichting voor de leerkracht. 

Voorbeeld
Als doel staat vermeld: ‘Herkennen van oorzaak-gevolgrelatie en oplossen van een geschetst 
probleem’, waarbij de leesvraag is: ‘Wat komt er allemaal bij kijken voordat Margriet op haar 
pony kan rijden?’. 

Onder het kopje ‘Wat heb je hiervan geleerd?’ in de leerkrachthandleiding zijn de leerdoelen niet 
altijd beperkt tot een doel met betrekking tot (begrijpend) lezen, maar gaat het over inhoudelijke 
informatie uit de tekst (hoe je een paard moet verzorgen; hoe je een plattegrond leest met hulp 
van een legenda). Voor de leerkracht zou echter het ‘hogere’ doel duidelijk moeten zijn: welke 
strategie en/of denkproces moet de leerling uit de les hebben geleerd. De leerkracht moet ook 
zelf duidelijk voor ogen hebben dat het doel (bijvoorbeeld verhaallijn kunnen opstellen) los staat 
van het middel (met behulp van foto’s). 

In de methode wordt gebruikgemaakt van verschillende denkplaatjes als visualisatie van een denk-
proces (strategieën die het doel van de les vormen) – de koppeling met de strategie wordt niet 
altijd duidelijk toegelicht in de richtlijnen voor de leerkracht. Ook wordt aan het begin van elke les 
een leesvraag gesteld. Met deze vraag wordt de leerling aangezet tot het kiezen van een bepaalde 
strategie. In de handleiding voor de leerkracht staat echter niet vermeld wat deze strategie is; 
dit moet de leerkracht zelf afleiden.

Over het algemeen wordt in de beschrijving van de les (instructie voor de leerkracht) meer nadruk 
op de uit te voeren activiteiten gelegd. De doelen staan in een kader kort vermeld (bijvoorbeeld: 
hoofddoel is ordenend begrip waarbij het lesdoel is leren ordenen en indelen), maar vervolgens 
worden alleen de opdrachten en activiteiten beschreven. Bij elke les staat wel een korte alinea 
‘Wat heb je hiervan geleerd?’ en ‘Waar kun je dit bij gebruiken?’. Soms wordt hier vermeld welke 
doelen aan bod zijn gekomen. In andere lessen wordt vooral toegelicht wat de leerling heeft  
gedaan, met welke middelen de doelen behandeld zijn, met welke middelen een bepaalde  
strategie kan worden toegepast. Dit blijkt uit de onderstaande voorbeelden.

Voorbeeld 1
U heeft in deze les aandacht besteed aan:
• het vergelijken van details;
• het afleiden van de hoofdgedachte;
• het omgaan met verwijswoorden.

Voorbeeld 2
De werkvorm Woordweb is aangeleerd. Het woordweb is gebruikt om een schets te kunnen 
geven wat een poppenspeler doet. (…) Het woordweb is een handige werkvorm om samen 
voorkennis of opgedane informatie te verzamelen.
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In de opdrachten voor de leerlingen wordt ook niet gewezen op de strategie waarmee de  
leerling tot het juiste antwoord kan komen. De vraag is een opdracht zonder aanwijzingen. 
Voorafgaand aan de les wordt steeds antwoord gegeven op: ‘Wat zie je al?’, ‘Wat weet je al?’, 
Wat ga je doen?’. Ook deze inleiding op de les is vooral op de activiteit gericht (‘Wat ga je 
doen?’), niet zozeer op het doel van de activiteit (de strategie leren om iets van de tekst te weten 
te komen). 

De methode is zeer uitgebreid; bij elke les worden doelen vermeld, maar een duidelijk overzicht 
ontbreekt. Om doelgericht in een doorgaande lijn te werken moet de leerkracht zelf goed  
inventariseren welke doelen aan de orde zijn geweest. De doelen die in de handleiding worden 
vermeld, verschillen niet over de groepen heen. De opbouw zit in de type opdrachten. 
De leerkracht moet zelf hier de koppeling met opbouw in moeilijkheidsgraad vaststellen.

2 Gebruik van en instructie bij verschillende tekstsoorten

Er wordt in de methode gebruikgemaakt van verhalende en informatieve teksten en de lezer  
leert herkennen met welke tekstsoort hij te maken heeft. Het herkennen van tekstsoort is niet 
duidelijk als doel geformuleerd, maar komt wel in de opdrachten aan de orde. Er wordt per  
tekstsoort onderscheid gemaakt in soorten opdrachten. 

Bij verhalende teksten zijn voorkomende opdrachten de leerlingen te laten ‘vertellen’ over  
het verhaal (vertel hoe het verhaal afloopt, vertel wat je het belangrijkste in het verhaal vindt,  
enzovoort), ze een verhaalschema te laten maken of ze opdrachten met letterlijk of afgeleid  
begrip te laten maken (verwijswoorden, probleem of oplossing vinden, inhoud voorspellen).  
Bij verhalende teksten ligt de nadruk op het lezen met plezier.

Bij informatieve teksten ligt de nadruk op lezen om informatie te verzamelen. Het gaat om studie-
vaardigheden waarvoor tekstbegrip een voorwaarde vormt. Hier is de instructie op aangepast. 
Elementen die in de handleiding genoemd worden zijn voorbereiding op het thema, het hanteren 
van een gepaste leesstrategie, het lezen met een leesvraag. 

In de leesboeken komen verschillende soorten teksten aan bod (recepten, advertenties, biologie-
lessen, enzovoort), maar de leerkracht heeft hier niet één algemeen overzicht van en moet zelf 
inventariseren of ze een bepaald type teksten vaker aan bod wil laten komen. 
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Tabel 3 – Overzicht van doelen bij tekstsoorten

Doelen leerlijn Doelen methode Opmerkingen met  
betrekking tot opdrachten 
en instructie

Doelen per deelgebied  
cumulatief beschreven waarbij 
de fasen van ‘voortgezet 
technisch lezen en begrijpend 
lezen’, ‘begrijpend lezen’ en 
‘voortgezet technisch lezen’ 
zijn samengenomen.

Komt het doel uit de leerlijn 
terug in de methode? 
Hoe is het doel geformuleerd?

Hoe leidt activiteit tot doel?  
Is dit beschreven?  
Wat zijn aandachtspunten 
voor leerkracht om de  
activiteit doelgericht te laten 
zijn? 
Is beschreven wat leerlingen 
nodig hebben om tot 
beoogde kennis/vaardigheden 
te komen?

Leerlingen lezen eenvoudige 
teksten die verhalend, 
informatief en directief van 
aard zijn met begrip.

Leerlingen lezen verschillende 
soorten teksten: dit is niet als 
doel, maar als activiteit  
geformuleerd.

Er wordt gebruikgemaakt van 
verschillende tekstsoorten: 
verhalen, informatieve teksten 
en gedichten. De meeste 
teksten zijn informatief.

In de methode wordt gebruik-
gemaakt van verschillende 
soorten teksten per les. 
Er wordt onderscheid  
gemaakt tussen verhalend, 
informatief of dichtend. 
Directief, beschouwend of  
argumentatief komen als 
termen niet voor. Leerkracht 
moet hier zelf keuzes in  
maken, doelen stellen.

Leerlingen lezen minder  
eenvoudige teksten die  
verhalend, informatief en 
directief, beschouwend of 
argumentatief van aard zijn 
met begrip.
Leerlingen lezen teksten die 
verhalend, informatief en 
directief , beschouwend of 
argumentatief van aard zijn 
met begrip.

Leerlingen herkennen de  
globale structuur van verhalen 
en informatieve teksten.

Kenmerken van verschillende 
teksten komen aan bod  
(niet als doel geformuleerd).

Bijvoorbeeld: bij een  
verhalende tekst is het  
mogelijk een eigen afloop te 
verzinnen of een verhaallijn  
te maken. De opdrachten 
hebben een sterk doe- 
karakter en zijn minder gericht 
op ‘herkennen’ dan ‘ervaren’ 
zoals de leerlijn vermeldt.

Leerlingen onderscheiden 
verschillende soorten  
teksten zoals verhalende, 
informatieve, directieve,  
beschouwende en  
argumentatieve teksten.

Doel komt niet expliciet aan 
de orde in handleiding voor 
de leerkracht, maar komt aan 
de orde in de les: leerlingen 
leren wat gedichten zijn. 
Leerlingen vergelijken teksten 
met elkaar (bijvoorbeeld: 
advertentie en artikel).

Leerlingen weten dat  
uiteenlopende tekstgenres 
verschillende functies hebben.

Oordelend begrip: geschikt-
heid van een tekst beoorde-
len.
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3 Aandacht voor woordschat

In de methode wordt in een voorinstructie aan zwakke lezers aandacht besteed aan de woorden en 
teksten die in de les begrijpend lezen aan bod zullen komen (zie tabel 4 voor overzicht van doelen 
en opdrachten). Deze les duurt een half uur. Er wordt van verschillende denkplaatjes gebruik- 
gemaakt. De methode vermeldt in de algemene handleiding dat de selectie van woorden 
gebaseerd is op woordfrequentie, nut en het voorkomen in de context van de les. De methode 
vermeldt dat daarnaast leerkrachten zelf extra woorden kunnen selecteren die zij willen aanleren. 
Handreikingen of suggesties worden niet gegeven (bijvoorbeeld een verwijzing naar woordlijsten 
om tot selectie van woorden te komen). 

Na het lezen wordt steeds nagegaan of de woorden gekend worden. De instructie voor de  
leerkracht luidt: ‘U gaat na of de kinderen woorden tegenkomen die ze moeilijk vinden. Ga na  
of de woorden in de voorinstructie zijn begrepen’. Er worden geen richtlijnen gegeven hoe de 
leerkracht dit doet (bij alle leerlingen?) en wat zij moet doen als de woorden niet bekend of 
begrepen zijn. Bovendien wijst de handleiding erop dat alleen de woorden die voor het begrijpen 
van de tekst belangrijk zijn, moeten worden uitgelegd. Dit vraagt van de leerkracht dat zij zicht 
heeft op welke woorden belangrijk zijn voor begrip en welke woorden moeilijk zijn voor leerlingen. 
Het maken van woordwebben is soms ook onderdeel van de opdrachten die leerlingen zelf moeten 
maken. Deze worden vervolgens nabesproken. 

Tabel 4 – Overzicht van doelen bij woordenschat

Doelen leerlijn Doelen methode Opmerkingen met 
betrekking tot  
opdrachten en instructie

Doelen per deelgebied  
cumulatief beschreven. 

Komt het doel uit de leerlijn 
terug in de methode? 
Hoe is het doel geformuleerd?

Hoe leidt activiteit tot doel?
Is dit beschreven? 
Wat zijn aandachtspunten 
voor leerkracht om de activi-
teit doelgericht te laten zijn? 
Is beschreven wat leerlingen 
nodig hebben om tot  
beoogde kennis/vaardigheden 
te komen?

Leerlingen breiden hun con-
ceptuele netwerken uit, zodat 
diepe woordbetekenissen 
ontstaan.

Woordenschat uitbreiden. In de methode wordt aan-
dacht aan moeilijke woorden 
besteed; voorafgaand aan een 
les wordt ter voorbereiding 
een woordweb gemaakt.

Leerlingen zijn in staat strate-
gieën toe te passen voor het 
afleiden van de betekenis van 
woorden uit de tekst.

In de handleiding wordt 
vermeld dat bij de opdrachten 
(verhalende teksten) hieraan 
aandacht wordt besteed.

Leerlingen maken onderscheid 
tussen vorm- en betekenis-
aspecten van woorden.

Niet expliciet vermeld.

Leerlingen kunnen eenvoudig 
figuratief taalgebruik inter-
preteren.

Niet expliciet vermeld.

Leerlingen kunnen zelfstandig 
nieuwe woordbetekenissen 
afleiden en onthouden.

Niet expliciet vermeld.

Leerlingen weten dat woorden 
onderschikkende en boven-
schikkende betekenisrelaties 
hebben.

Niet expliciet vermeld.
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3.4.2  Leesmethode 2
 
1  Afstemming tussen doelen en activiteiten: doelgericht in tegenstelling tot 
activiteitgericht

Allereerst is gekeken in hoeverre de doelen uit de leerlijn overeenkomen met de doelen die  
in de methode worden genoemd. De methode hanteert een eigen indeling van leerdoelen.  
In de handleiding per jaargroep wordt in een overzicht weergegeven aan welke leesstrategieën 
en leerdoelen het schooljaar gewerkt wordt, welke strategieën en doelen in deze jaargroep nieuw 
zijn en in welke lessen en opdrachten ze aan de orde komen. Dit helpt de leerkracht in een door-
gaande lijn te werken.

Er wordt uitgegaan van negen leesstrategieën (zie tabel 5) die vanaf groep 6 allemaal aan bod 
komen. In groep 5 wordt nog geen aandacht besteed aan de strategieën ‘Leesdoel bepalen’  
en ‘Leeswijze bepalen’. Binnen de leesstrategieën worden één of meer leerdoelen beschreven 
(zie tabel 2 voor een aantal voorbeelden). Over de groepen vindt een uitbreiding of wijziging van 
leerdoelen plaats zoals ook in de leerlijn sprake van (cumulatieve) uitbreiding is. Vanaf groep 7 
verandert de indeling van de leesstrategieën en wordt er een nieuwe categorie aan de lees- 
strategieën en leerdoelen toegevoegd. Dit zijn doelen met betrekking tot studerend lezen die 
horen bij de leesstrategie ‘Tekst bestuderen’. 

Tabel 5 – Overzicht van leesstrategieën en leerdoelen

Leesstrategieën Voorbeelden van leerdoelen bij leesstrategie

Begrijpend lezen

1    Leesdoel bepalen (groep 5 en 6) • Je geeft aan met welk leesdoel je de tekst 
gaat lezen: genieten, kennis uitbreiden,  
gerichte informatie zoeken.

2    Inhoud voorspellen (groep 5 en 6) • Je voorspelt het onderwerp en de globale 
inhoud van de tekst op basis van titel, 
plaatjes, tussenkoppen en begin en eind 
van de tekst.

3    Voorkennis activeren (groep 5 en 6) • Je geeft aan wat je al weet van het onder-
werp van de tekst.

4     Doel, structuur en vorm van de tekst  
herkennen (groep 5 en 6)

• Je geeft aan wat het schrijfdoel is van de 
tekst: informeren of vermaken.

• Je voorspelt of een tekst een verhaal, 
gedicht of weettekst is.

• Je ziet of een weettekst een bericht, brief, 
leertekst of instructie is.

5    Leeswijze bepalen (groep 5 en 6) • Je bepaalt of je globaal of precies gaat 
lezen.

Vanaf groep 7 is de indeling van leesstrategieën 
anders. Categorie 1 tot en met 5 vervallen. In 
plaats daarvan wordt de categorie ‘Oriëntatie 
op de tekst’ opgenomen.

• Je denkt na over inhoud, voorkennis,  
tekstsoort en leeswijze. 

6     Tekst interpreteren (alle groepen) • Je begrijpt de tekst beter door de plaatjes 
te bekijken.

• Je verklaart moeilijke woorden met de 
woorden eromheen of met het woorden-
boek.

• Je geeft aan waar een verwijswoord naar 
verwijst.

• Je wijst signaalwoorden aan van  
verklaring, tijd, plaats, vergelijking en 
conclusie en verklaart ze.                         
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Leesstrategieën Voorbeelden van leerdoelen bij leesstrategie

Begrijpend lezen

• Je geeft de globale opbouw van de tekst 
aan.

• Je herkent alinea’s en je wijst de kernzin 
ervan aan.

7     Samenvatten (alle groepen) • Je vertelt de tekst kort na.
• Je maakt een (invul)samenvatting van de 

tekst.
8     Tekst beoordelen (alle groepen) • Je geeft je mening over een tekst en je 

legt uit waarom je de dat vindt.
• Je geeft aan wat je aan de tekst hebt en je 

legt dat uit.
9      Reflecteren op eigen leesgedrag 

(alle groepen)
• Je beantwoordt vragen over je eigen  

leesgedrag.

Studievaardigheden (vanaf groep 7)

10     Tekst bestuderen • Je maakt een pijlenschema van de tekst.
• Je maakt een leerschema van de tekst.
• Je verbindt nieuwe informatie uit een 

tekst met wat je al weet.
• Je maakt kennis- en begripsvragen bij een 

leertekst.
• Je controleert of je een bepaalde hoeveel-

heid informatie goed beheerst.
• Je beantwoordt vragen over je eigen 

leergedrag.

Een doel als: ‘Je kunt hoofdzaken van bijzaken onderscheiden’ of: ‘Je ziet het verschil tussen  
feiten en meningen in de tekst’ komt zowel in de leerlijn als in de methode voor. In de leerlijn 
staan de doelen ‘Leerlingen leiden betekenisrelaties tussen zinnen en alinea’s af en herkennen 
inconsistenties’ en ‘Leerlingen zoeken, selecteren en verwerken op een doelbewuste en efficiënte 
manier informatie uit verschillende bronnen’, die niet letterlijk of expliciet terugkomen in de 
methode. Er zijn ook doelen die niet expliciet genoemd worden in de handleiding, maar soms wel 
impliciet in de opdrachten en teksten zijn verwerkt. Aan bijvoorbeeld het doel ‘Leerlingen lossen 
het probleem van een moeilijke zin op’ wordt aandacht besteed door moeilijke woorden te  
verklaren of gebruik te maken van signaalwoorden. 

De leerkracht krijgt echter geen helder overzicht van deze doelen en krijgt in de handleiding geen 
sturing en instructie hierin. Om vast te stellen of alle doelen uit de leerlijn aan bod komen, moet 
de leerkracht zelf in staat zijn de doelen uit de leerlijn in de opdrachten te herkennen. Aangezien 
de doelen wat betreft formulering niet letterlijk overeenkomen met de doelen uit de leerlijn is 
echter niet altijd eenduidig een koppeling te maken.

In elke les komt een aantal leesstrategieën en leerdoelen aan bod, maar de (expliciete) instructie 
is steeds op één centraal leerdoel gericht. Als de strategie ‘Tekst interpreteren’ is, is de instructie 
bijvoorbeeld gericht op het leerdoel ‘Je verklaart moeilijke woorden met behulp van woorden en 
zinnen om het woord heen of met het woordenboek’. In de handleiding voor de leerkracht wordt 
bij dit leerdoel uitleg gegeven hoe instructie gegeven kan worden. Dit is een uitgeschreven uitleg 
die de leerkracht kan volgen. Bij het genoemde voorbeeld (‘Je verklaart moeilijke woorden’)  
vermeldt de handleiding: ‘Als je moeilijke woorden in een tekst niet begrijpt, kan het lastig zijn 
om de hele tekst goed te begrijpen. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt de tekst om die  
woorden heen lezen. Soms begrijp je dan toch wat het woord betekent’. Dit wordt vervolgens 
met een voorbeeld geoefend en voorgedaan met de leerlingen. 
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Er staat dus steeds één leerdoel centraal, maar daarnaast komen vier tot zes leerdoelen impliciet 
aan de orde. Alle leerdoelen komen een aantal keer in de verschillende lessen centraal (of expliciet) 
en impliciet in leervragen aan bod. De leerdoelen die niet centraal staan, krijgen impliciet toelich-
ting in leerzame vragen die een deel van het antwoord en informatie over de te volgen strategie 
geven. Binnen elke les worden meestal één of twee vragen per leerdoel gemaakt. Per les komen 
ongeveer vier tot zes leerdoelen aan bod.
Wat opvalt in de richtlijnen voor de instructie is dat de instructie niet altijd gaat over het ‘hoe’ en/of 
‘waarom’ van de opdracht, maar over het uitvoeren van de activiteit (‘wat’), zowel in de instructie 
door leerkrachten als in de leerzame vragen met aanwijzingen voor de uitvoering. De leerkracht 
moet hier bepalen of een aanvulling op de instructie nodig en/of wenselijk is. Hieronder wordt 
een voorbeeld uit de methode gegeven.

Voorbeeld
De leesstrategie die centraal staat in de opdracht is: ‘Doel, structuur en vorm van de tekst  
herkennen’. De opdracht luidt: ‘Je voorspelt of de tekst een verhaal, gedicht of weettekst is. 
Voor het begrijpen van een tekst maakt het verschil of je van het begin af aan door hebt of de 
tekst een informatieve tekst, een verhaal of een gedicht is. Een weettekst lees je anders dan 
een verhaal of een gedicht’.

In het voorbeeld wordt vermeld dat je een weettekst ‘anders’ leest. In de handleiding worden 
geen richtlijnen voor de leerkracht beschreven om uit te leggen wat dan ‘anders’ is. Er wordt niet 
gereflecteerd op het leesproces zelf. Er wordt geen aandacht besteed aan de manier waarop de 
leerling het lezen van diverse tekstsoorten op verschillende manieren kan aanpakken. Het gaat 
hier om metacognitieve reflectievaardigheden die van belang zijn bij het begrijpend lezen. 

De richtlijnen voor de leerkracht in de handleiding zijn daarnaast soms vooral gericht op het  
resultaat en niet op het proces om tot juiste antwoord te komen. De leerzame vragen bevatten 
soms wel, soms niet een aanwijzing voor de te hanteren regel of strategie. De kwaliteit van de 
vragen verschilt bovendien. Dit betekent dat leerkrachten kritisch naar de vragen moeten kijken 
en zich moeten afvragen of het leerdoel ook daadwerkelijk terugkomt in de opdracht.

Voorbeeld 1
De opdracht bestaat uit een herhaling van een fragment: ‘Ik lig op mijn luchtbed, te dobberen 
op zee. Het is heerlijk, de zon schijnt. Ik dein zachtjes op en neer’, waarna de opdracht luidt: 
‘In het gedicht lees je: de zee lag stil te deinen in de avondschemering. Wat betekent deinen: 
kruis aan’.

In de handleiding staat bij voorbeeld 1 het leerdoel ‘Tekst interpreteren: je verklaart moeilijke 
woorden met de woorden eromheen’. Dit is in deze les geen centraal leerdoel. Daarbij staat  
toegelicht dat kinderen met behulp van een aansprekend voorbeeld en het fragment uit het  
gedicht de betekenis van deinen begrijpen. De strategie die in het leerdoel genoemd staat  
(gebruikmaken van de woorden eromheen) komt niet in de opdracht of in de richtlijn voor  
leerkrachten aan bod.

Voorbeeld 2
Bij een leesstrategie als: ‘Inhoud voorspellen’ wordt de leerzame vraag gegeven:  
‘Welke kunstjes met dieren vind jij zielig?’. Er wordt geen koppeling met de tekst gemaakt.

In de handleiding wordt in voorbeeld 2 bij de leesstrategie als leerdoel genoemd dat de leerling 
het onderwerp kan geven door de titel, tussenkoppen, plaatjes en begin/eind te bekijken. De 
opdracht vraagt echter naar mening en voorkennis (voorkennis activeren) en doet een beroep op 
voorkennis en kennis van de wereld. Het leerdoel suggereert dat niet het (algemene) onderwerp 
van de tekst het uitgangspunt zou moeten zijn, maar de tekst (en tekstbegrip). 
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Voorbeeld 3
De leerling krijgt de opdracht uit de tekst af te leiden wat het woord lianen betekent in de  
volgende opdracht: ‘Het plein was een jungle geworden. Je kon er slingeren aan lianen. 
Door deze zinnen weet je wat lianen zijn. Kruis aan: a) lianen horen bij de jungle b) lianen is een 
meisje c) lianen kun je eten d) aan lianen kun je slingeren’.

In de handleiding wordt in voorbeeld 3 de strategie ‘Tekst interpreteren’ genoemd met het 
leerdoel ‘Je verklaart moeilijke woorden met de woorden eromheen’. De richtlijn voor de instruc-
tie luidt: ‘Als je niet weet wat lianen zijn, kun je dat door de zinnen toch wel raden’. Wat bij deze 
opgave opvalt, is dat de leerling niet zozeer de betekenis, maar een kenmerk van een woord uit 
de context afleidt. 

Er worden bovendien niet altijd richtlijnen voor het bespreken van de antwoorden gegeven;  
alleen het antwoord staat in de handleiding. Een voorbeeld van een richtlijn in de handleiding is: 
‘Bespreek waarom ze dat zo deden en of ze dat de volgende keer weer zo zouden doen bij een 
gedicht’. Kan de leerkracht voldoende toelichten waarom iets wel/minder een goede strategie is? 
Wat de voordelen/nadelen van een bepaalde aanpak zijn? Soms ontbreekt enige aanwijzing voor 
de leerkracht en staat bij het doel alleen vermeld ‘Eigen antwoord’. 

Verder valt op dat bij de evaluatie aan het einde van de les alleen de centrale leerdoelen aandacht 
krijgen. Na het maken van de opdrachten wordt aan het centrale leerdoel aandacht besteed. 
De leerkracht krijgt beperkte richtlijnen over hoe de koppeling gemaakt kan worden met de  
overige doelen uit de leervragen.

2 Gebruik van en instructie bij verschillende tekstsoorten

Verschillende doelen uit het onderdeel begrijpend lezen van de leerlijn hebben betrekking op 
het lezen en herkennen van verschillende tekstsoorten (zie tabel 6). In de methode horen de 
leerdoelen in groep 5 en 6 bij de leesstrategie ‘Doel, structuur en vorm van de tekst herkennen’. 
Kennismaking met en herkenning van tekstsoorten is een belangrijke vaardigheid omdat het een 
voorwaarde voor andere doelen is, zoals ‘Leesdoel bepalen’ (leesstrategie in de methode) en het 
hangt samen met ‘Het verschil tussen feiten en meningen zien’ (leerdoel in de methode). 

Vanaf groep 7 valt het bepalen van de tekstsoort onder de leesstrategie ‘Oriëntatie op de tekst 
(leesstrategie): je denkt na over inhoud, voorkennis, tekstsoort en leeswijze (leerdoel)’. In de hand-
leiding voor groep 8 worden verschillende leerdoelen bij deze strategie onderscheiden waaruit 
een keuze gemaakt kan worden, zoals onder andere: ‘Je herkent verschillende soorten teksten’ 
en ‘Je voorspelt of een tekst een verhaal, gedicht of informatieve tekst is’. In de handleiding voor 
groep 7 en groep 8 komt de strategie ‘Oriënteren op de tekst’ niet meer als centraal leerdoel 
voor. Dit betekent dat in de handleiding geen expliciete toelichting bij de instructie wordt  
gegeven voor de leerkracht. De strategie komt alleen nog impliciet in de leervragen aan de orde. 
De term weettekst wordt vanaf groep 7 vervangen door ‘informatieve tekst’. In groep 8 wordt  
alleen nog van informatieve teksten gebruikgemaakt met drie verschillende schrijfdoelen:  
informeren, overtuigen en activeren. 
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Tabel 6 – Overzicht doelen bij tekstsoorten 

Doelen leerlijn Doelen methode Opmerkingen met 
betrekking tot 
opdrachten en instructie

Doelen per deelgebied  
cumulatief beschreven waarbij 
de fasen van ‘voortgezet 
technisch lezen en begrijpend 
lezen’, ‘begrijpend lezen’ en 
‘voortgezet technisch lezen’ 
zijn samengenomen.

Komt het doel uit de leerlijn 
terug in de methode?  
Hoe is het doel geformuleerd?

Hoe leidt activiteit tot doel?
Is dit beschreven? 
Wat zijn aandachtspunten 
voor leerkracht om de activi-
teit doelgericht te laten zijn? 
Is beschreven wat leerlingen 
nodig hebben om tot  
beoogde kennis/vaardigheden 
te komen?

Leerlingen lezen eenvoudige 
teksten die verhalend, infor-
matief en directief van aard 
zijn met begrip.

Leerlingen lezen verschillende 
soorten teksten: dit is niet  
als doel, maar als activiteit 
geformuleerd.

Er wordt gebruikgemaakt van 
verschillende tekstsoorten: 
verhalen, informatieve teksten 
en gedichten. Meeste teksten 
zijn informatief (weetteksten).

In de methode wordt gebruik-
gemaakt van verschillende 
soorten teksten per les. Er 
wordt onderscheid gemaakt 
tussen verhalend, informatief 
of dichtend. Directief, be-
schouwend of argumentatief 
komen als termen niet voor. 
Leerkracht moet hier zelf keu-
zes in maken, doelen stellen. 

In weetteksten wordt onder-
scheid gemaakt in brieven, 
berichten, leerteksten of 
instructie.

Leerlingen lezen minder  
eenvoudige teksten die  
verhalend, informatief en 
directief, beschouwend of 
argumentatief van aard zijn 
met begrip.
Leerlingen lezen teksten die 
verhalend, informatief en 
directief, beschouwend of 
argumentatief van aard zijn 
met begrip.

Leerlingen herkennen de 
globale structuur van verhalen 
en informatieve teksten.

Je voorspelt of een tekst een 
verhaal, gedicht of weettekst 
is.

Niet alle opdrachten gaan 
over belangrijke kenmerken 
van teksten waaraan tekst-
soorten herkend kunnen  
worden (voorbeeld opdracht: 
geef van de verschillende 
verslagen aan welk kind het 
geschreven heeft). 

Als het leerdoel onderdeel is 
van een leerzame vraag,  
krijgt de leerkracht in de hand-
leiding alleen de antwoorden 
te zien, zonder richtlijn voor 
uitleg. De leerling hoeft ook 
niet zelf te beredeneren  
waarom het om een bepaald 
type taak gaat. Dit komt wel 
aan de orde als het leerdoel 
centraal staat en er expliciete 
instructie gegeven wordt.   
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Doelen leerlijn Doelen methode Opmerkingen met 
betrekking tot 
opdrachten en instructie

Leerlingen onderscheiden 
verschillende soorten  
teksten zoals verhalende, 
informatieve, directieve,  
beschouwende en  
argumentatieve teksten.

Je voorspelt of een tekst een 
verhaal, gedicht of weettekst 
is.

Je ziet of een weettekst een 
bericht, brief, leertekst of  
instructie is.

In groep 8 leren leerlingen 
onderscheid te maken tussen 
activerende en overtuigende 
informatieve teksten. 
Wat hierbij opvalt is dat het 
daarbij niet gaat om ‘hoe’  
dit verschil in tekst wordt  
gemaakt, maar wat de  
schrijver aan de lezer probeert 
over te brengen. Of er wordt 
alleen gevraagd of de tekst 
activerend/overtuigend is, 
maar niet waaruit de leerling 
dat afleidt. De instructie  
hierin wordt slechts beperkt 
gegeven (herkennen van  
feiten, argumenten,  
meningen). Soms komt dit  
aspect wel meer aan bod 
bij de leesstrategie ‘Tekst 
interpreteren’ (je ziet wat de 
bedoeling van de schrijver is) 
waarbij ze bepaalde zinnen 
bijvoorbeeld als activerende 
zinnen moeten herkennen 
(meerkeuzevragen). 
Optioneel wordt gesug-
gereerd dat leerlingen zelf 
oefenen in het schrijven van 
tekstsoorten: dit zal in de 
praktijk vaak overgeslagen 
worden.

Leerlingen weten dat  
uiteenlopende tekstgenres 
verschillende functies hebben.

Je geeft aan wat het  
schrijfdoel van de tekst is: 
informeren of vermaken.

Als je weet om wat voor een 
tekstsoort het gaat, kun je het 
leesdoel bepalen. 
Weetteksten zijn om kennis 
uit te breiden, een verhaal of 
gedicht lees je voor je plezier.

Leerlingen zijn in staat  
qua functie en structuur 
onderscheid te maken tussen 
verhalende, informatieve, 
argumentatieve, directieve  
en expressieve teksten.

Je ziet/voorspelt of een 
weettekst een bericht, brief, 
leertekst of instructie is.

Kenmerken waar leerlingen op 
gewezen worden zijn de  
verhaalpersonen, zinnen  
tussen aanhalingstekens, 
rijmende woorden, kopjes en 
tussenkopjes. Er wordt  
gewezen op de uiterlijke 
kenmerken van teksten. 
Er wordt gewezen op  
kenmerken in structuur en 
vorm en zelden wordt de  
koppeling met doel gemaakt.
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3 Aandacht voor woordenschat

Hoewel in de leerlijn ’Lezen van zakelijke teksten en woordenschat’ ook doelen met betrekking  
tot woordenschat zijn opgenomen, krijgen deze minder expliciet een plek in de methode. 
In de inleiding van de methode (bij elke groep) wordt een beperkte woordenschat genoemd als 
mogelijke oorzaak voor uitval bij begrijpend lezen. Andere factoren van belang die genoemd 
worden, zijn onder andere de taalontwikkeling, de technische leesvaardigheid, de voorkennis / 
algemene ontwikkeling, het toepassen van leesstrategieën, het aanpakgedrag en de tijd besteed 
aan het vak. Hierbij wordt vermeld dat de problemen die bij begrijpend lezen optreden de grenzen 
van het vak kunnen overschrijden en een aanpak vraagt voor een goede taal- en leeslijn in de hele 
school. Opvallend is dat de factor ‘Toepassen van leesstrategieën’ niet duidelijk van de andere 
factoren wordt onderscheiden, hoewel het een factor is die zeker binnen de methodiek van 
begrijpend lezen aan bod moet komen. Als het gaat om woordenschat biedt de methode slechts 
op twee manieren richtlijnen voor de leerkrachtinstructie. 

Bij elke tekst is een aantal (gemiddeld drie tot vijf) moeilijke woorden geselecteerd. Het gaat 
veelal om inhoudswoorden. Bij deze woorden staat een definitie of uitleg gegeven, maar geen 
richtlijn voor het bespreken van de woorden in de klas. Functiewoorden komen aan de orde als 
het signaalwoorden zijn (bovendien, ook, als, doordat et cetera). Daarnaast wordt in veel lessen 
de voorkennis geactiveerd, waarbij soms ook een overkoepelende term centraal wordt gesteld. 
Expliciete koppeling met de geselecteerde moeilijke woorden ontbreekt echter vaak. 
Soms hanteert de methode als werkvorm een woordweb op het bord, maar het onderwerp van de 
tekst staat dan centraal, koppeling met andere moeilijke woorden in de tekst wordt niet gemaakt. 
De leerkracht moet dit zelf bewerkstelligen.

Voorbeeld
Geselecteerde woorden: de plantage, het fort, het brandmerk, stouwen, het monument. 
De instructierichtlijnen voor de leerkracht om de voorkennis te activeren luidt: ‘Teken een 
woordweb op het bord. Zet in het midden het woord slavernij. Vraag waar de kinderen aan  
denken bij het woord slavernij. Zet steekwoorden op het bord. U kunt helpen door vragen te 
stellen als: Wanneer kwam slavernij voor? Wie waren er slaven? Wat moesten slaven doen?’.

De wijze waarop aandacht aan woorden wordt besteed, is niet verschillend in de groepen 5 tot en 
met 8. Er wordt geen koppeling gemaakt met bestaande (streef)woordenlijsten die de leerkracht 
zou kunnen helpen bij het bepalen welke woorden gekend moeten worden. De leerkracht moet 
bovendien zelf goed op de hoogte zijn van het niveau van de woordenschat van de leerlingen 
om in te schatten of ook andere woorden moeten worden toegelicht. De principes van woorden-
schatdidactiek (zie bijvoorbeeld het model ‘De viertakt’; Van den Nulft & Verhallen, 2001) komen 
slechts gedeeltelijk aan bod in de richtlijnen voor de leerkrachten. De viertakt bestaat uit vier 
fasen in de instructie van woorden: voorbewerken (context schetsen), semantiseren (betekenis 
uitleggen), consolideren (verwerken) en controleren (nagaan of betekenis ook in andere context 
begrepen wordt). Aan voorbewerken en semantiseren van een (kleine) selectie van woorden wordt 
aandacht besteed door woorden voor de les uit te leggen, bijvoorbeeld aan de hand van een 
woordweb. Het lezen van de tekst waarbij opdrachten worden gemaakt, biedt mogelijkheden voor 
consolidatie. Er wordt niet aanbevolen de moeilijke woorden die in de tekst voorkomen vaker  
te hanteren. De stap controleren komt niet aan bod, tenzij het woord ook in de opdrachten 
bevraagd wordt.
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Tabel 7 – Overzicht van doelen bij woordenschat

Doelen leerlijn Doelen methode Opmerkingen met
betrekking tot opdrachten 
en instructie

Doelen per deelgebied  
cumulatief beschreven. 

Komt het doel uit de leerlijn 
terug in de methode? 
Hoe is het doel geformuleerd?

Hoe leidt activiteit tot doel?  
Is dit beschreven?  
Wat zijn aandachtspunten 
voor leerkracht om de  
activiteit doelgericht te laten 
zijn?
Is beschreven wat leerlingen 
nodig hebben om tot  
beoogde kennis/vaardigheden 
te komen?

Leerlingen breiden hun  
conceptuele netwerken uit, 
zodat diepe woordbetekenis-
sen ontstaan.

Voor het lezen wordt de 
voorkennis vaak geactiveerd 
rondom belangrijke begrippen 
uit de tekst. Soms wordt een 
woordweb gehanteerd. Dit 
kan bijdragen aan uitbreiding 
van dieptewoordenschat als 
ook deze woorden aangekaart 
worden door de leerkracht. 
De instructie voor de leer-
kracht is zeer algemeen, biedt 
hierin weinig houvast.

Leerlingen zijn in staat  
strategieën toe te passen voor 
het afleiden van de betekenis 
van woorden uit de tekst.

De strategieën komen  
impliciet in de opdrachten aan 
de orde, maar worden niet 
expliciet uitgelegd.  

Leerlingen maken onderscheid 
tussen vorm- en betekenis-
aspecten van woorden.

Hier wordt niet duidelijk  
aandacht aan besteed,  
behalve door te wijzen op 
tekstkenmerken (rijmwoorden 
in gedichten) en signaal- 
woorden met een bepaalde 
functie.

Leerlingen kunnen eenvoudig 
figuratief taalgebruik  
interpreteren.

Hier wordt niet duidelijk  
aandacht aan besteed.

Leerlingen kunnen zelfstandig 
nieuwe woordbetekenissen 
afleiden en onthouden.

Je verklaart moeilijke woorden 
met de woorden eromheen 
(groep 5) of met het woorden-
boek (groep 6, 7 en 8).

Niet altijd komt in de opdracht 
de strategie aan de orde; 
soms vereist de opdracht  
en strategie die niet wordt  
uitgelegd. Kwaliteit van  
opdrachten verschilt.

Leerlingen weten dat woorden 
onderschikkende en boven-
schikkende betekenisrelaties 
hebben.

Dit kan aan de orde worden 
gesteld bij het maken van een 
woordweb, een schema van 
een tekst, maar er wordt in de 
handleiding geen expliciete 
aandacht aan besteed.
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4 Bevraging van leerkrachten

In de tweede fase van het onderzoek is een aantal vraagstukken voorgelegd aan leerkrachten. 
De vragen zijn geformuleerd op basis van de literatuurstudie en zijn in verschillende rondes  
volgens de principes van de Delphi-methode (Rowe & Wright, 1999) aan leerkrachten voorgelegd. 
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen leerkrachten uit groep 5-6 en groep 7-8. De leerkrachten 
werd gevraagd te reageren op een web-based vragenlijst. De antwoorden, verschillend of 
overeenstemmend, zijn vervolgens weer aan de leerkrachten voorgelegd om vast te stellen  
of de leerkrachten zich hierin konden herkennen. De gegevens zijn kwalitatief verwerkt. In de 
beschrijving van de antwoorden wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende  
rondes, maar zijn alle antwoorden samengenomen. Tot slot is er een bijeenkomst georganiseerd 
om leerkrachten te bevragen.

4.1 Deelnemende leerkrachten

Er is een overzicht gemaakt van scholen waarvan achterhaald kon worden of leesmethode 1 of 
leesmethode 2 gebruikt wordt. De eerste wervingsronde startte in november 2012. Scholen zijn 
toen telefonisch benaderd met de vraag of zij aan het onderzoek wilden deelnemen. Er is in  
dat geval schriftelijke informatie verstuurd waarin toelichting werd gegeven en om deelname  
gevraagd. Scholen werd gevraagd binnen twee weken te reageren. Een aantal scholen gaf aan 
meer informatie te willen. Deze informatie is telefonisch gegeven. 
Na deze werving besloten zes scholen met 30 leerkrachten (groepen 5 t/m 8) deel te nemen. 
Uiteindelijk hebben steeds slechts drie tot vijf leerkrachten gereageerd. Het is niet duidelijk om 
welke redenen leerkrachten besloten niet deel te nemen.

De respons op de schriftelijke bevraging was lager dan beoogd. Er werd in eerste instantie  
besloten om scholen opnieuw te benaderen met het verzoek om een telefonisch interview voor 
de zomervakantie. Dit kon niet worden gerealiseerd: de benaderde scholen zagen in deze periode 
voor de vakantie geen gelegenheid om deel te nemen. Vervolgens zijn scholen benaderd deel te 
nemen aan een inhoudelijke bijeenkomst in september. De opzet van de bijeenkomst was zo dat 
deelnemers zowel geïnformeerd als bevraagd werden. De uitnodiging is naar 24 scholen gegaan 
die in de eerste wervingsronde waren benaderd en aan de criteria van methodegebruik voldeden. 
Voor de bijeenkomst meldden zich vier leerkrachten aan waarvan uiteindelijk twee leerkrachten 
zijn gekomen. 

4.2 Methode en materiaal

Er zijn vragenlijsten (zie bijlage 3) opgesteld die in drie rondes zijn rondgestuurd. De vragen zijn 
opgesteld, passend bij de vraagstellingen uit de literatuurstudie (zie paragraaf 3.1). Er zijn vraag-
stellingen geformuleerd over de discrepanties die uit de vergelijking tussen leerlijn en methode naar 
voren kwamen. Vraagstukken die bij beide methoden konden worden voorgelegd, zijn gebruikt. 
De leerkrachten ontvingen een e-mail met een link naar NetQ. De antwoorden werden digitaal 
verzameld. Na het versturen van elke vragenlijst werd een samenvatting gemaakt van de  
antwoorden, die vervolgens weer aan de leerkrachten werd voorgelegd om op te reageren. 
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Eén leerkracht gaf aan per mail op de stellingen te willen reageren. Zij heeft de vragen in een mail 
beantwoord en niet via het systeem.

Na de vragenrondes is een bijeenkomst georganiseerd om meer respons te verzamelen. 
De leerkrachten werd gevraagd in discussie op de vragen (zie bijlage 4) te reageren. Dit bood de 
mogelijkheid om dieper op de vraagstukken in te gaan. In de bijeenkomst is bovendien aandacht 
besteed aan een aantal onderwerpen om de aanwezige leerkrachten inhoudelijk te informeren. 
Er kwamen drie onderwerpen aan bod: 
• het belang van het werken met verschillende tekstsoorten bij begrijpend lezen;
• ‘modeling’ door de leerkracht tijdens de les begrijpend lezen;
• woordenschat in relatie tot begrijpend lezen. 
Elk onderwerp werd kort gepresenteerd, waarna een aantal vragen werd voorgelegd en  
besproken. 

4.3 Resultaten: een kwalitatieve beschrijving

De resultaten worden per onderdeel samengevat. 

4.3.1  Afstemming tussen doelen en activiteiten: doelgericht in tegenstelling tot 
 activiteitgericht

Aan leerkrachten is een aantal vragen voorgelegd om in kaart te brengen in hoeverre zij in staat 
zijn en/of zich bewust zijn van de doelen waaraan gewerkt wordt door het uitvoeren van de  
opdrachten. Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen leerkrachten bij de keuzes 
die ze maken? En waarop baseren zij hun keuzes? 

Op de vragenlijsten in NetQ gaven drie leerkrachten antwoord, waarvan één leerkracht met  
leesmethode 1 werkte en twee leerkrachten met leesmethode 2. 

Uit de antwoorden ontstaat het beeld dat leerkrachten niet altijd eensluidend dezelfde doelen 
benoemen en herkennen bij de opdrachten als de doelen niet in de methode geformuleerd zijn. 
Leerkrachten herkennen dat de opdrachten vooral gericht zijn op het resultaat en niet zozeer op 
het denkproces en de leerstrategie. Leerkrachten geven aan van mening te zijn zelf de doelen te 
kunnen benoemen, maar uit de antwoorden blijkt dat zij niet altijd hetzelfde doel benoemen. 

De leerkrachten die aan de bijeenkomst deelnamen zijn van mening dat de methoden garant 
staan voor het behalen van de doelen uit de leerlijn. Het werken vanuit leerlijnen bij begrijpend 
lezen leeft niet op school. Er wordt niet geïnventariseerd of de leerdoelen uit de leerlijn ook in  
het leesonderwijs aan bod komen. De doelen uit de methode worden wel met de methode-ge-
bonden toetsen in kaart gebracht. Als de doelen uit de methode volgens toetsing nog  
onvoldoende beheerst worden, wordt gebruikgemaakt van aanvullende remediërende opdrachten. 
De leerkrachten benadrukken dat de doelen uit de methoden niet overeenkomen met de doelen 
die in de Cito-toets getoetst worden. De wijze van toetsing door Cito bepaalt tot op zekere 
hoogte de leidraad om onderwijs vorm te geven. Zij besteden voornamelijk aandacht aan het  
oefenen van vraagtypen die ook in de Cito-toets voorkomen. Om ook aan andere doelen dan  
die uit de methode te werken, maken beide leerkrachten naast de methode gebruik van  
‘Nieuwsbegrip’ en daarmee wordt gehoopt aan alle leerdoelen te werken. 
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4.3.2   Gebruik van en instructie bij verschillende tekstsoorten 

Aan leerkrachten is een aantal vragen voorgelegd om in kaart te brengen in hoeverre zij gebruik-
maken van en zich bewust zijn van het belang van verschillende tekstsoorten. Welke overeen- 
komsten en verschillen bestaan er tussen leerkrachten bij de keuzes die ze maken?  

Op de vragenlijsten in NetQ gaven vijf leerkrachten antwoord, waarvan drie leerkrachten met 
leesmethode 1 werkten en twee leerkrachten met leesmethode 2. De antwoorden op de vragen 
in de verschillende rondes zijn samengenomen gezien de lage respons.

Uit de gegeven antwoorden blijkt dat de meningen uiteenlopen als het gaat om het leerdoel in de 
methode: ‘Doel, structuur en vorm van de tekst herkennen’. Niet alle leerkrachten zijn van mening 
dat de methode voldoende handreikingen biedt om instructie te geven. Er wordt echter ook  
geantwoord dat het leerdoel aan bod komt, ook in de vragen die de leerlingen moeten maken. 
Het merendeel van de leerkrachten is van mening dat de methoden voldoende handreikingen  
bieden om leerlingen instructie te geven in het herkennen van en laten kennismaken met  
verschillende tekstsoorten. De werkwijze uit de methode wordt gebruikt om instructie te geven, 
maar soms wordt ook genoemd dat de leerkracht zelf aanvult. De leerkracht past bijvoorbeeld 
‘modelen’ toe of vult aan met eigen materialen en teksten. Een zelfde beeld bestaat bij antwoorden 
op vragen naar de doelen als: ‘Het herkennen van feiten, meningen, doel van de tekst en het 
voorspellen van de tekstsoort’. Er wordt ook opgemerkt dat de methoden een doel niet altijd 
voldoende aan bod laten komen (bijvoorbeeld: ‘Het herkennen van tekstsoorten’). 

De leerkrachten die aan de bijeenkomst deelnamen zijn van mening dat de verschillende tekst-
soorten in de methode aan bod komen. De leerkracht die met leesmethode 1 werkt, vermeldt dat 
er geen doelen ten aanzien van tekstsoorten zijn geformuleerd. Ook vindt er geen tussentijdse 
controle plaats bovenop de jaarlijkse toetsing met Cito en de toetsen uit de methode. 
Bij leesmethode 2 wordt de handleiding gevolgd en wordt ervan uitgegaan dat alle tekstsoorten 
voldoende aan bod komen. Beide leerkrachten vermelden hierbij ook weer dat ze daarnaast ook 
‘Nieuwsbegrip’ gebruiken, maar realiseren zich dat bij ‘Nieuwsbegrip’ slechts van één type tekst-
soort gebruik wordt gemaakt. Deze teksten spreken de leerlingen vaak wel meer aan en het type 
oefeningen is verschillend. 

4.3.3   Aandacht voor woordenschat

Aan leerkrachten is een aantal vragen voorgelegd om in kaart te brengen op welke wijze er 
aandacht aan woordenschat en instructie wordt besteed in de methode voor begrijpend lezen om 
aan te sluiten bij de doelen uit de leerlijn. Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen 
leerkrachten bij de keuzes die ze maken en hoe maken zij hun keuzes? 

Op de vragenlijsten in NetQ gaven zeven leerkrachten antwoord, waarvan drie leerkrachten met 
leesmethode 1 werkten en vier leerkrachten met leesmethode 2. 

Uit de gegeven antwoorden blijkt dat alle leerkrachten oordelen dat zij op de hoogte zijn van 
het woordenschatniveau van de leerlingen. Over beide methoden is het merendeel van de leer-
krachten van mening dat er weinig handreikingen worden geboden om het woordenschataanbod 
aan te passen aan het niveau van individuele leerlingen. Het is uit de antwoorden niet duidelijk 
geworden hoe de leerkrachten er zelf voor zorgen om het aanbod aan te passen. Leerkrachten 
waren niet in staat om antwoord te geven op vragen over woordleerstrategieën die als doel deel 
uitmaken van de referentieniveaus. Eén doel luidt dat leerlingen in staat moeten zijn strategieën 
toe te passen voor het afleiden van de betekenis van woorden uit de tekst. Andere doelen zijn 
dat leerlingen vorm- en betekenisaspecten van woorden kunnen afleiden en eenvoudig figuratief 
taalgebruik kunnen interpreteren. Het gaat om doelen die alleen impliciet aan de orde komen in 
de methode en waaraan leerkrachten zelf aandacht zouden moeten besteden.
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De leerkrachten die aan de bijeenkomst deelnamen zijn van mening dat de methoden een  
aanbod voor woordenschatinstructie bieden. In hoeverre zij het aanbod als voldoende beoordelen 
is niet duidelijk. Bij leesmethode 1 wordt opgemerkt dat in de leerkrachtenhandleiding wel uitleg 
voor instructie wordt gegeven. De voorinstructie bij woorden wordt echter meestal ingezet bij de 
leerlingen met zwakke leesvaardigheid en niet zozeer bij leerlingen met kleine woordenschat. 
De wijze waarop instructie gegeven wordt, verschilt bovendien. Ook als het gaat om het geven 
van instructie in strategieën om woordbetekenissen uit de tekst af te leiden. Leerkrachten maken 
daar hun eigen keuze in. Soms wordt aan de sterke leerlingen met grote woordenschat gevraagd 
wat het woord betekent, soms wordt gebruikgemaakt van het woordenboek en soms worden 
leerlingen zelf aan het werk gezet om strategieën te vinden om de betekenis te achterhalen. 

Bij leesmethode 2 wordt opgemerkt dat de leerstrategieën voor woordenschatinstructie  
ontbreken. Er is geen uitleg voor de leerkrachten over de wijze van instructie geven. Ze maken 
op school zelf een aanvulling en hebben een woordkaart toegevoegd. Het woordenschataanbod 
wordt dikwijls niet aangepast op het niveau van individuele leerlingen. De (voor)instructie wordt 
meestal klassikaal gegeven aan de hand van de woordkaart en woordhulp zodat leerlingen deze 
vervolgens zelf kunnen gebruiken. Woordhulp komt uit ‘Nieuwsbegrip’. Dit is toegevoegd omdat 
er in deze leesmethode geen aandacht is voor woordleerstrategieën tijdens het begrijpend lezen. 
Bij gebruik van ‘Nieuwsbegrip’ wordt aan de zwakke leerlingen voorinstructie gegeven.
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5 Antwoord op de onderzoeksvragen

In dit onderzoek stonden drie onderzoeksvragen centraal:
• Hoe verhoudt zich de leerlijn ’Lezen van zakelijke teksten en woordenschat’ tot het  

lesaanbod in de twee meest gebruikte leesmethoden?
• Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen leerkrachten bij de keuzes die  

ze maken in de twee meest gebruikte leesmethoden ten behoeve van het volgen van  
de leerlijn?

• In welke mate slagen leerkrachten erin verantwoorde keuzes te maken met behulp van  
de leerlijn?

Met betrekking tot de eerste vraag kan gezegd worden dat er geen één-op-één relatie is tussen 
de doelen uit de leerlijn en het lesaanbod in de gebruikte leesmethoden. Uiteraard moet worden 
opgemerkt dat de methoden ontwikkeld zijn voor de invoering van het referentiekader. Uit een 
vergelijking die het eerste deel van deze studie vormde blijkt dat de methoden uitgaan van eigen 
doelen, gebaseerd op tussen- en/of kerndoelen. Doordat de formulering van doelen uit de leerlijn 
niet altijd correspondeert met de formulering van doelen in de methoden, is een eenduidige 
koppeling soms lastig te maken. Bovendien wordt er in de leerlijn uitgegaan van een cumulatieve 
opbouw van doelen over de jaren heen. Uit de overzichten en de beschrijving van de doelen  
uit de methode blijkt dit niet altijd duidelijk. De opbouw zit in de moeilijkheidsgraad van de  
opdrachten en activiteiten, hoewel dit niet duidelijk wordt geëxpliciteerd. 

De doelen uit de methoden hebben voornamelijk betrekking op leesbegrip en leesstrategieën. 
Deze vinden we ook terug in de leerlijn ‘Lezen van zakelijke teksten en woordenschat’, maar in  
de leerlijn is ook aandacht voor doelen die met andere aspecten van begrijpend lezen te maken 
hebben, zoals woordenschat. In de methoden wordt woordenschat vooral als voorwaarde  
beschouwd. Het komt minder duidelijk terug als doel van begrijpend lezen. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat er wel aandacht is voor woordenschat. Ook komen de doelen met betrekking tot 
woordenschat vaak wel impliciet in de opdrachten aan de orde. Dit geldt ook voor andere doelen 
die impliciet, maar beperkt expliciet aan bod komen. Dit betekent dat de activiteit of opdracht 
een beroep doet op een vaardigheid, maar de leerkracht geeft geen instructie in de strategie en 
in de handleiding wordt niet vermeld op welke vaardigheid de activiteit een beroep doet bij de 
leerling. In het algemeen kan gezegd worden dat de methoden vooral gericht zijn op het resultaat 
van de opdracht en minder op het (leer)proces, de strategie of het (leer)doel. 

Uit de bevraging van leerkrachten bleken geen duidelijke verschillen tussen leerkrachten te  
bestaan in hun oordelen en aanpak bij het maken van keuzes. Leerkrachten hanteren over het 
algemeen de methode en gaan ervan uit dat daarmee alle doelen voldoende aan bod komen om 
tot het gewenste eindresultaat te komen. Leerkrachten laten zich hierbij vooral leiden door de 
eisen van de Cito-toetsen. Zij merken hierover op dat de Cito-toets een beroep doet op vaardig-
heden in begrijpend lezen die niet in de methoden geoefend wordt. Om ook deze vaardigheden 
aan te leren bij de leerlingen maken leerkrachten gebruik van aanvullende methoden zoals 
‘Nieuwsbegrip’ en breiden zij de instructie uit door bijvoorbeeld te ‘modelen’. Het lijkt erop dat 
het (toets)resultaat een belangrijke rol speelt bij de afwegingen die leerkrachten maken bij het 
bepalen van het lesaanbod en niet zozeer de doelen uit de leerlijn. Het werken met leerlijnen en 
het referentiekader leeft volgens de leerkrachten nog niet in het onderwijs. Hoewel de leerkrachten 
gericht zijn op de opbrengsten lijkt dit vooral in te houden dat zij sturen op resultaten en minder 
op het leerproces, de strategieën en de doelen uit de leerlijn. Doelgericht werken met een leerlijn 
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zoals: ‘Lezen van zakelijke teksten en woordenschat’ vraagt van leerkrachten een kritische 
houding bij het werken met de methode. Het vraagt om inzicht in leerdoelen en leerproces zodat 
er beredeneerde keuzes in het lesaanbod kunnen worden gemaakt. Uit deze studie waaraan 
slechts een beperkt aantal leerkrachten heeft deelgenomen, blijkt deze werkwijze nog geen 
algemeen goed in het onderwijs te zijn. Met informatie en handreikingen kunnen leerkrachten 
hierbij worden ondersteund.
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 Bijlagen

De volgende bijlagen zijn opgenomen:
1 Overzicht leerlijn en doelen leesmethode 1
2 Overzicht leerlijn en doelen leesmethode 2
3 Vragen uit de vragenrondes
4 Vragen expertmeeting SLOA-project ‘Leeslijnen’
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 Bijlage 1 – Overzicht leerlijn en doelen leesmethode 1 
 

Technisch lezen
Doelen leerlijn Doelen methode Opmerkingen 

Doelen per deelgebied  
cumulatief beschreven waar-
bij de fasen van ‘voortgezet 
technisch lezen en begrijpend 
lezen’, ‘begrijpend lezen’ en 
‘voortgezet technisch lezen’ zijn 
samengenomen.

Komt het doel uit de leer-
lijn terug in de methode? 
Hoe is het doel geformu-
leerd?

Hoe leidt activiteit tot doel?  
Is dit beschreven? 
Wat zijn aandachtspunten voor 
leerkracht om de activiteit  
doelgericht te laten zijn?  
Is beschreven wat leerlingen 
nodig hebben om tot beoogde 
kennis/vaardigheden te komen?

Leerlingen herkennen letter-
combinaties en spelling- 
patronen.

Bij deze methode is er een ondersteunende module  
Voortgezet Technisch Lezen voor de gemiddelde en zwakke 
leerlingen in groep 4, 5 en 6. Er zijn per week twee lessen van 
een half uur voor instructie met daarnaast tijd voor het maken 
van leesmeters.

Er zijn voordrachtslessen: elke 5de les in VTL is een ‘stap  
in je rol’-les: voor alle kinderen. Tekst is opgenomen in  
kopieermap. Doel is integratie tussen VTL en BSL. Door  
goede leestechniek laat lezer horen dat hij tekst heeft  
begrepen. Hier wordt koppeling gemaakt met de doelen: 
‘Leerlingen lezen een tekst met het juiste dynamisch en  
melodisch accent’, ‘Leerlingen lezen een tekst in het juiste 
tempo en zonder spellinguitspraak’ en ‘Leerlingen houden  
bij het voorlezen rekening met het doel van de boodschap  
en met het publiek’.

Als doel is opgenomen ‘Herkennen van woorden en zinnen 
die belangrijk zijn voor de melodie en het ritme van een  
couplet’ wat wordt toegepast bij het lezen van een gedicht. 

Leerlingen herkennen letter-
grepen in geschreven woorden.
Leerlingen herkennen het 
unieke letterpatroon van  
(leen)woorden.
Leerlingen maken gebruik van 
de betekenis van een woord.
Leerlingen maken gebruik van 
de context van een woord.
Leerlingen maken gebruik van 
leestekens op de juiste wijze.
Leerlingen lezen groepen van 
woorden als een geheel.
Leerlingen lezen een tekst  
met het juiste dynamisch en 
melodisch accent.
Leerlingen lezen een tekst in 
het juiste tempo en zonder 
spellinguitspraak.
Leerlingen houden bij het  
voorlezen rekening met het 
doel van de boodschap en met 
het publiek.
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Begrijpend lezen
Doelen leerlijn Doelen methode Opmerkingen met

betrekking tot opdrachten 
en instructie

Doelen per deelgebied  
cumulatief beschreven waarbij 
de fasen van ‘voortgezet 
technisch lezen en begrijpend 
lezen’, ‘begrijpend lezen’ en 
‘voortgezet technisch lezen’ 
zijn samengenomen.

Komt het doel uit de leerlijn 
terug in de methode? 
Hoe is het doel geformuleerd?

Hoe leidt activiteit tot doel? 
Is dit beschreven? 
Wat zijn aandachtspunten 
voor leerkracht om de activi-
teit doelgericht te laten zijn?  
Is beschreven wat leerlingen 
nodig hebben om tot 
beoogde kennis/vaardigheden 
te komen?

Leerlingen lezen eenvoudige 
teksten die verhalend,  
informatief en directief van 
aard zijn met begrip.

• Leerlingen lezen  
verschillende soorten 
teksten: dit is niet als 
doel, maar als activiteit 
geformuleerd.

Er wordt gebruik gemaakt van 
verschillende tekstsoorten: 
verhalen, informatieve teksten 
en gedichten. Meeste teksten 
zijn informatief.
In de methode wordt gebruik 
gemaakt van verschillende 
soorten teksten per les.  
Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen verhalend, informatief 
of dichtend. Directief,  
beschouwend of argumen-
tatief komen als termen niet 
voor. Leerkracht moet hier 
zelf keuzes in maken, doelen 
stellen.

Leerlingen lezen minder  
eenvoudige teksten die  
verhalend, informatief en 
directief, beschouwend of 
argumentatief van aard zijn 
met begrip.
Leerlingen lezen teksten die 
verhalend, informatief en 
directief, beschouwend of 
argumentatief van aard zijn 
met begrip.

Leerlingen plannen hun  
leesgedrag.

• Details afleiden:  
formuleren van vragen 
(die je tijdens/na het lezen 
stelt).

Leerlingen gebruiken hiervoor 
een werkvorm dobbelsteen.

Leerlingen plannen en sturen 
hun eigen leesgedrag.
Leerlingen plannen, sturen, 
bewaken en controleren hun 
eigen leesgedrag.
Leerlingen bepalen het thema 
van een tekst
Leerlingen bepalen het thema 
van een tekst en activeren hun 
eigen kennis over het thema.
Leerlingen koppelen verwijs-
woorden aan antecedenten.

• Verwijswoorden  
herkennen.

• Verwijswoorden  
gebruiken.

Hierbij leert de leerling  
gebruik maken van een visuele 
werkvorm (woordwijzer) om 
te bepalen naar welk woord 
verwezen wordt.

Leerlingen lossen het  
probleem van een moeilijke 
zin op.
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Begrijpend lezen
Doelen leerlijn Doelen methode Opmerkingen met

betrekking tot opdrachten 
en instructie

Leerlingen voorspellen de  
volgende informatie in een 
tekst.

• Details afleiden: gebruik-
maken van details uit een 
illustratie om voorspelling 
te doen.

• Informatie uit een kop 
(titel) afleiden.

Doel is niet expliciet vermeld 
in handleiding voor leerkracht 
maar komt aan de orde in de 
les: voorspelling doen over de 
tekst aan de hand van de titel
Leerling wordt gewezen 
waarom (kranten)koppen 
belangrijk zijn voor het zoeken 
naar informatie in een krant.

Leerlingen leiden informatie af 
uit een tekst.
Leerlingen herkennen de  
globale structuur van verhalen 
en informatieve teksten.
Leerlingen onderscheiden 
verschillende soorten teksten 
zoals verhalende, informatieve, 
directieve, beschouwende en 
argumentatieve teksten.

Doel komt niet expliciet aan 
de orde in handleiding voor 
de leerkracht, maar komt aan 
de orde in de les: leerlingen 
leren wat gedichten zijn.

Leerlingen weten dat  
uiteenlopende tekstgenres 
verschillende functies hebben.
Leerlingen leiden betekenis-
relaties tussen zinnen en 
alinea’s af en herkennen  
inconsistenties.
Leerlingen stellen zelf vragen 
tijdens het lezen.
Leerlingen zoeken, selecteren 
en verwerken op een doel-
bewuste en efficiënte manier 
informatie uit verschillende 
bronnen.

• Overeenkomsten en  
verschillen tussen details 
vinden.

Met behulp van een visuele 
werkvorm overeenkomsten 
tussen verschillende teksten 
vinden (woorden, vorm,  
onderwerp).

Leerlingen herkennen de 
structuur van teksten.

• Kenmerken van  
verschillende teksten.

Bijvoorbeeld: bij een  
verhalende tekst is het 
mogelijk een eigen afloop te 
verzinnen of een verhaallijn te 
maken. Ook hier hebben de 
opdrachten een sterk doe-
karakter en zijn gericht op 
‘herkennen’ zoals de leerlijn 
vermeldt.
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Begrijpend lezen
Doelen leerlijn Doelen methode Opmerkingen met

betrekking tot opdrachten 
en instructie

Leerlingen beoordelen teksten 
op hun waarde.

• Mening geven over  
verschillende teksten.

• Onderscheiden van feiten 
en meningen.

Leerlingen wisselen met elkaar 
van gedachte na het verzame-
len van feiten en meningen.
Gebruik van visuele werk-
vorm (denkplaatje) waarbij de 
kenmerken van een plaatje 
(feit) worden vergeleken met 
mening in tekst: hier wordt 
niet expliciet gemaakt wat 
het onderscheid tussen feiten 
en meningen is, hoe je dat 
(bijvoorbeeld door bepaalde 
woorden) kunt afleiden uit de 
tekst.

Leerlingen leggen relaties 
tussen tekstuele informatie en 
meer algemene kennis.
Leerlingen leggen relaties  
tussen tekstdelen en teksten.
Leerlingen ordenen informatie 
(bijvoorbeeld op basis van 
signaalwoorden) voor een 
beter begrip.

• Sleutelwoorden in een 
tekst vinden.

Leerlingen maken onderscheid 
tussen hoofd- en bijzaken.

• Orden en van informatie
• Belangrijke zinnen vinden 

in een tekst.

Met gebruik van een visuele 
werkvorm ordenen leerlingen 
zinnen naar volgorde van 
belangrijkheid met betrekking 
tot het verhaal; leerlingen  
leren argumenteren waarom 
iets meer/minder belangrijk is.

Leerlingen kunnen de hoofd-
gedachte van een tekst 
weergeven.

• Hoofdgedachte vinden:  
kinderen leren herkennen 
wat het belangrijkste is.

Dit zijn vaak ‘doe-activiteiten’ 
zoals het formuleren van een 
reclamezin. Strategie impliciet, 
niet zozeer expliciet aan-
geleerd.

Leerlingen kunnen een 
eenvoudige tekst beknopt 
samenvatten of maken een 
samenvatting.

• Ordenen van informatie.
• Belangrijke informatie uit  

een tekst selecteren.

Maken van een soort samen-
vatting door het ordenen van 
belangrijke details.

Leerlingen kunnen een  
schema, uittreksel of  
samenvatting maken van een 
verhalende of informatieve 
tekst.
Leerlingen kunnen  
systematisch informatie  
zoeken (op internet of  
bibliotheek), bijvoorbeeld  
op basis van trefwoorden.



36 Leerlijn, leesmethoden en onderwijsaanbod: begrijpend lezen onderzocht

Begrijpend lezen
Doelen leerlijn Doelen methode Opmerkingen met

betrekking tot opdrachten 
en instructie

Leerlingen kunnen relaties  
tussen en binnen teksten  
evalueren en beoordelen.

• Overeenkomsten en  
verschillen tussen details 
vinden.

De omschrijving van het doel 
in de methode wordt in acti-
viteit iets anders uitgewerkt 
waardoor doel deels over-
eenkomt met doel uit leerlijn: 
‘Ordenen van informatie’. 
Leerlingen maken gebruik van 
verschillende (visuele) werk-
vormen zoals cirkels en lijstjes 
om informatie te verzamelen 
en met elkaar te vergelijken 
en om overeenkomsten tussen 
teksten te vinden.

Leerlingen kunnen de  
bedoeling van de schrijver 
verwoorden.

• Mening geven over  
verschillende teksten.

• Onderscheiden van feiten 
en meningen.

Leerlingen zijn in staat  
qua functie en structuur 
onderscheid te maken tussen 
verhalende, informatieve, 
argumentatieve, directieve  
en expressieve teksten.
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 Bijlage 2 – Overzicht leerlijn en doelen leesmethode 2

Technisch lezen
Doelen leerlijn Doelen methode Opmerkingen 

Doelen per deelgebied  
cumulatief beschreven waarbij 
de fasen van ‘voortgezet 
technisch lezen en begrijpend 
lezen’, ‘begrijpend lezen’ en 
‘voortgezet technisch lezen’ 
zijn samengenomen.

Komt het doel uit de leerlijn 
terug in de methode? Hoe is 
het doel geformuleerd?

Hoe leidt activiteit tot doel?  
Is dit beschreven?  
Wat zijn aandachtspunten 
voor leerkracht om de  
activiteit doelgericht te laten 
zijn? 
Is beschreven wat leerlingen 
nodig hebben om tot  
beoogde kennis/vaardigheden 
te komen?

Leerlingen herkennen  
lettercombinaties en spelling-
patronen.

In de methode wordt technisch lezen een voorwaarde voor  
lezen met begrip beschouwd. Teksten in de methode liggen 
een niveau lager dan het geaccepteerde AVI-niveau voor 
technisch lezen in een jaargroep, zodat de meeste leerlingen 
geen technische leesproblemen ervaren bij het begrijpen van 
een tekst. Geen lessen/instructie in voortgezet technisch lezen, 
geen aanbod van lessen in voortgezet technisch lezen. 
Leesmoeilijkheden zullen wel aan bod komen, leerlingen 
maken leeskilometers, maar dit is niet expliciet in de lessen 
aangegeven.

In de handleiding wordt wel toegelicht hoe aan verschillen 
tussen leerlingen (leesvaardigheid) tegemoet gekomen wordt: 
1      Teksten en vragen op juiste leesniveau (dit is relatief: 1AVI-

niveau lager zal voor aantal leerlingen te hoog zijn)
2     Pre-teaching door middel van software
3     Verlengde instructie (tijdens de fase van ‘na het lezen’)
4     Leerzame vragen
5     Samenwerkend leren
6      Voor goede en snelle lezers per blok twee teksten die 

meer uitdaging bieden

Leerlingen herkennen letter-
grepen in geschreven  
woorden.
Leerlingen herkennen het 
unieke letterpatroon van  
(leen)woorden.
Leerlingen maken gebruik van 
de betekenis van een woord.
Leerlingen maken gebruik van 
de context van een woord.
Leerlingen maken gebruik van 
leestekens op de juiste wijze.
Leerlingen lezen groepen van 
woorden als een geheel.
Leerlingen lezen een tekst 
met het juiste dynamisch en 
melodisch accent.
Leerlingen lezen een tekst in 
het juiste tempo en zonder 
spellinguitspraak.
Leerlingen houden bij het 
voorlezen rekening met het 
doel van de boodschap en 
met het publiek.
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Begrijpend lezen
Doelen leerlijn Doelen methode Opmerkingen met

betrekking tot  
opdrachten en instructie

Doelen per deelgebied  
cumulatief beschreven waarbij 
de fasen van ‘voortgezet 
technisch lezen en begrijpend 
lezen’, ‘begrijpend lezen’ en 
‘voortgezet technisch lezen’ 
zijn samengenomen.

Komt het doel uit de leerlijn 
terug in de methode? Hoe is 
het doel geformuleerd?

Hoe leidt activiteit tot doel?  
Is dit beschreven?  
Wat zijn aandachtspunten 
voor leerkracht om de  
activiteit doelgericht te laten 
zijn? 
Is beschreven wat leerlingen 
nodig hebben om tot  
beoogde kennis/vaardigheden 
te komen?

Leerlingen lezen eenvoudige 
teksten die verhalend,  
informatief en directief van 
aard zijn met begrip.

Leerlingen lezen verschillende 
soorten teksten.

Er wordt gebruikgemaakt van 
verschillende tekstsoorten: 
verhalen, informatieve teksten 
en gedichten. De meeste  
teksten zijn informatief. 
Het doel is niet zozeer als 
doel, maar als activiteit  
geformuleerd.

In de methode wordt gebruik 
gemaakt van verschillende 
soorten teksten per les. 
Er wordt onderscheid  
gemaakt tussen verhalend,  
informatief of dichtend.  
Directief, beschouwend of  
argumentatief komen als  
termen niet voor. De leer-
kracht moet hier zelf keuzes  
in maken, doelen stellen.

Leerlingen lezen minder  
eenvoudige teksten die  
verhalend, informatief en 
directief, beschouwend of 
argumentatief van aard zijn 
met begrip.
Leerlingen lezen teksten die 
verhalend, informatief en 
directief, beschouwend of 
argumentatief van aard zijn 
met begrip.

Leerlingen plannen hun  
leesgedrag.

• Je geeft aan met welk 
leesdoel je de tekst gaat 
lezen: genieten, kennis 
uitbreiden, gerichte infor-
matie zoeken (groep 6)

• Je bepaalt of je globaal  
of precies gaat lezen

• Je beantwoordt vragen 
over je leesgedrag.

Deze doelen zijn deels  
gekoppeld aan klassikale 
besprekingen waarbij ook 
gewerkt wordt aan lees-
bevordering en leesmotivatie. 
Dit komt niet expliciet in de 
handleiding aan de orde, 
maar wel wordt genoemd dat 
sociaal leren (samenwerken 
en discussiëren) een uitgangs-
punt vormt van de methode.

Leerlingen plannen en sturen 
hun eigen leesgedrag.
Leerlingen plannen, sturen, 
bewaken en controleren hun 
eigen leesgedrag.

Leerlingen bepalen het thema 
van een tekst.

• Je geeft aan wat je al 
weet van het onderwerp 
van de tekst.

• Je begrijpt de tekst 
beter door de plaatjes te 
bekijken.

Hierbij wordt gebruikgemaakt 
van verschillende werkvormen 
(zoals het maken van een 
woordweb), van tevoren 
nadenken over de (betekenis) 
van een woord/titel. 

Wat opvalt is dat het niet altijd 
gaat om het ophalen van voor-
kennis zonder al (min of meer 
gedetailleerd) gebruik van de 
tekst te maken. 

Leerlingen bepalen het thema 
van een tekst en activeren hun 
eigen kennis over het thema.
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Begrijpend lezen
Doelen leerlijn Doelen methode Opmerkingen met

betrekking tot  
opdrachten en instructie

Leerlingen koppelen verwijs-
woorden aan antecedenten.

• Je geeft aan waar een  
verwijswoord naar verwijst.

Leerlingen lossen het  
probleem van een moeilijke 
zin op.
Leerlingen voorspellen de  
volgende informatie in een 
tekst.

• Je voorspelt het onder-
werp door de titel,  
tussenkoppen en plaatjes 
te bekijken (groep 5).

• Je voorspelt het  
onderwerp en de globale 
inhoud van de tekst op 
basis van titel, plaatjes, 
tussenkoppen, begin en 
einde van de tekst  
(groep 6).

Bij een aantal lessen met dit 
doel is de activiteit niet zozeer 
gericht op het voorspellen 
van de inhoud van de tekst, 
maar op het activeren van 
voorkennis door bijvoorbeeld 
leerlingen naar hun mening 
te vragen. In tegenstelling tot 
vragen waarbij de opdracht 
is te bepalen op basis van 
de titels welke teksten over 
bijvoorbeeld lawines gaan.

Leerlingen leiden informatie af 
uit een tekst.

• Je wijst de hoofd- 
gedachte van een tekst 
aan.

Door de opzet van vragen 
(leerzame vragen) wordt niet 
altijd zozeer gevraagd naar de 
hoofdgedachte van de tekst 
maar:
1) weet je door het maken  
van de opdracht wat de 
hoofdgedachte is, of: 
2) geef je een eigen  
invulling (mening) aan de  
centrale gedachte van de 
tekst. Terugkoppeling van 
leerkracht nodig dat het  
antwoord te maken heeft  
met de hoofdgedachte  
(die de leerling gaandeweg 
zelf moet leren aanwijzen).

Leerlingen herkennen de  
globale structuur van verhalen 
en informatieve teksten.

• Je voorspelt of een tekst 
een verhaal, gedicht of 
weettekst is.

Niet alle opdrachten gaan 
over belangrijke kenmerken 
van teksten waaraan tekst-
soorten herkend kunnen  
worden (voorbeeld opdracht: 
geef van de verschillende 
verslagen aan welk kind het 
geschreven heeft). 

Leerlingen onderscheiden 
verschillende soorten teksten, 
zoals verhalende, informatieve, 
directieve, beschouwende en 
argumentatieve teksten.

• Je voorspelt of een tekst 
een verhaal, gedicht of 
weettekst is.

• Je ziet of een weettekst 
een bericht, brief, leer-
tekst of instructie is.

Zie hierboven.

Leerlingen weten dat  
uiteenlopende tekstgenres 
verschillende functies hebben.

• Je geeft aan wat het  
schrijfdoel van de tekst is: 
informeren of vermaken.
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Begrijpend lezen
Doelen leerlijn Doelen methode Opmerkingen met

betrekking tot  
opdrachten en instructie

Leerlingen leiden betekenis-
relaties tussen zinnen en 
alinea’s af en herkennen  
inconsistenties.
Leerlingen stellen zelf vragen 
tijdens het lezen.

• Je controleert of je  
moeilijke delen van de 
tekst begrijpt.

• Je controleert je  
voorspellingen van voor 
het lezen: leesdoel, 
inhoud, voorkennis en 
tekstsoort en stelt ze 
eventueel bij.

In de methode staan  
controlevragen gegeven.  
In de instructierichtlijnen voor 
de leerkracht staat niet zozeer 
het doel van die vraag, als wel 
uitleg over het juiste antwoord 
gegeven. Dus niet de strategie, 
maar de uitkomst staat 
centraal.
Er wordt leerlingen gevraagd 
terug te lezen of hun voor-
spellingen kloppen. 

Leerlingen zoeken, selecteren 
en verwerken op een doel-
bewuste en efficiënte manier 
informatie uit verschillende 
bronnen.
Leerlingen herkennen de 
structuur van teksten.

• Je herkent alinea’s (en 
je wijst de kernzin ervan 
aan).

• Je geeft de globale  
opbouw van de tekst aan.

Bij het aangeven van de 
globale opbouw gaat het om 
het herkennen van alinea’s, 
inleiding, kern en conclusie.  
Bij deze opdrachten wordt 
ook dikwijls gevraagd naar de 
kern (hoe luidt de conclusie 
in de slotalinea). De methode 
maakt echter onderscheid in 
twee leerdoelen.

Leerlingen beoordelen teksten 
op hun waarde.

• Je geeft aan wat je aan 
de tekst hebt (groep 5) en 
legt dat uit (groep 6).

• Je geeft je gevoel bij de 
tekst weer.

• Je geeft je mening over 
een tekst en geeft aan 
waarom je dat vindt.

• Je controleert welke  
informatie in de tekst 
nieuw voor je is.

Leerlingen zijn in staat  
qua functie en structuur 
onderscheid te maken tussen 
verhalende, informatieve, 
argumentatieve, directieve  
en expressieve teksten.
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Begrijpend lezen
Doelen leerlijn Doelen methode Opmerkingen met

betrekking tot  
opdrachten en instructie

Leerlingen leggen relaties  
tussen tekstuele informatie  
en meer algemene kennis.

• Je geeft aan wat je al 
weet van het onderwerp 
van de tekst.

Dit doel komt alleen terug als 
leerdoel bij de leesstrategie 
‘voorkennis activeren’. 
Als doel tijdens het lezen 
wordt het niet expliciet in de 
methode genoemd, maar 
komt wel in opdrachten aan 
de orde. 
Bij opdrachten over het  
leggen van verbanden valt op 
dat sommige opdrachten te 
maken zijn zonder het lezen 
van de tekst; het antwoord is 
niet altijd terug te vinden in 
de tekst.

Leerlingen leggen relaties  
tussen tekstdelen en teksten.

• Je geeft verbanden  
tussen delen van de tekst 
aan.

• Je beantwoordt w&h-
vragen over belangrijke 
personen en gebeurte-
nissen.

• Je herkent overeenkom-
sten en verschillen tussen 
(delen van) teksten.

Bij opdrachten over het  
leggen van verbanden valt op 
dat sommige opdrachten te 
maken zijn zonder het lezen 
van de tekst; het antwoord is 
niet altijd terug te vinden in 
de tekst.

Leerlingen ordenen informatie 
(bijvoorbeeld op basis van 
signaalwoorden) voor een 
beter begrip.

• Je wijst een signaalwoord 
aan van verklaring, tijd, 
plaats, vergelijking  
(groep 6) en conclusie en 
verklaart het.

Leerlingen maken onderscheid 
tussen hoofd- en bijzaken.

• Je kunt hoofdzaken van 
bijzaken onderscheiden.

Voorbeeld van opdrachten 
hierbij zijn: ‘Wat is de  
belangrijkste zin?’ Of: ‘Zonder 
hoofdzaken begrijp je niets 
van de tekst. Zonder bijzaken 
kun je de tekst nog steeds 
goed begrijpen. Welke zin is 
bijzaak?’

Leerlingen kunnen de hoofd-
gedachte van een tekst 
weergeven.

• Je wijst de hoofd- 
gedachte van de tekst 
aan.

Leerlingen kunnen een 
eenvoudige tekst beknopt 
samenvatten of maken een 
samenvatting.

• Je vertelt de tekst kort na.
• Je maakt een  

(invul)samenvatting van 
de tekst.

Leerlingen kunnen een  
schema, uittreksel of samen-
vatting maken van een  
verhalende of informatieve 
tekst.
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Begrijpend lezen
Doelen leerlijn Doelen methode Opmerkingen met

betrekking tot  
opdrachten en instructie

Leerlingen kunnen  
systematisch informatie  
zoeken (op internet of  
bibliotheek), bijvoorbeeld  
op basis van trefwoorden.
Leerlingen kunnen relaties  
tussen en binnen teksten  
evalueren en beoordelen.

• Je geeft verbanden  
tussen delen van de tekst 
aan

Leerlingen kunnen de  
bedoeling van de schrijver 
verwoorden.

• Je ziet het verschil tussen 
feiten en meningen in een 
tekst

• Je geeft aan wat het 
schrijfdoel is van de tekst: 
informeren of vermaken

Opdrachten hierbij zijn  
bijvoorbeeld het verschil  
tussen waar / niet waar 
aangeven of mening die niet 
direct in tekst staat afleiden. 
Richtlijnen/aandachtspunten 
over hoe je het verschil in de 
tekst kunt vaststellen voor 
leerkracht ontbreken.

Leerlingen zijn in staat  
qua functie en structuur 
onderscheid te maken tussen 
verhalende, informatieve, 
argumentatieve, directieve  
en expressieve teksten.

Woordenschat
Doelen leerlijn Doelen methode Opmerkingen met  

betrekking tot opdrachten 
en instructie

Leerlingen breiden hun con-
ceptuele netwerken uit, zodat 
diepe woordbetekenissen 
ontstaan.
Leerlingen zijn in staat  
strategieën toe te passen voor 
het afleiden van de betekenis 
van woorden uit de tekst.

De strategieën komen meer 
impliciet in de opdrachten aan 
de orde. 

Leerlingen maken onderscheid 
tussen vorm- en betekenis-
aspecten van woorden.
Leerlingen kunnen eenvoudig 
figuratief taalgebruik inter-
preteren.
Leerlingen kunnen zelfstandig 
nieuwe woordbetekenissen 
afleiden en onthouden.

• Je verklaart moeilijke 
woorden met de woorden 
eromheen (groep 5) of 
met het woordenboek 
(groep 6).

Niet altijd komt in de opdracht 
de strategie aan de orde, 
soms vereist de opdracht  
een strategie die niet wordt 
uitgelegd; kwaliteit van  
opdrachten verschilt.

Leerlingen weten dat woorden 
onderschikkende en boven-
schikkende betekenisrelaties 
hebben.
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 Bijlage 3 – Vragen uit de vragenrondes

Doel, structuur en vorm van de tekst herkennen

1a Een leerdoel uit de methode ‘Tekst verwerken’ is doel, structuur en vorm in de tekst  
herkennen. Geeft de methode volgens jou handreikingen hoe je hierin instructie kunt geven?

1b Zo ja, welke handreikingen geeft de methode je?
A Kunt u zich in deze antwoorden vinden? 
B Waarom wel of waarom niet? 

1c Hoe geef je instructie in dit leerdoel?
A Kunt u zich in deze antwoorden vinden? 
B Waarom wel of waarom niet? 

1d Op welke manier wijkt dit af van of is dit aanvullend op eventueel handreikingen in de 
 methode?
A Kunt u zich in dit antwoord vinden? 
B Waarom wel of waarom niet? 

Kennismaking met en herkenning van de tekstsoorten

2a Een leerdoel uit de methode is ‘Kennismaking met en herkenning van tekstsoorten’. 
 Geeft de methode volgens jou handreikingen hoe je hierin instructie kunt geven?
A Kunt u zich in dit antwoord vinden? 
B Waarom wel of waarom niet? 

2b Zo ja, weke handreikingen geeft de methode je?
A Kunt u zich in dit antwoord vinden? 
B Waarom wel of waarom niet?

2c Hoe geef je instructie in dit leerdoel?
A Kunt u zich in dit antwoord vinden? 
B Waarom wel of waarom niet? 

2d Op welke manier wijkt dit af van of is dit aanvullend op de eventuele handreikingen in de 
methode?

A Kunt u zich in dit antwoord vinden? 
B Waarom wel of waarom niet? 

Verschil tussen feiten en meningen

3a Een leerdoel uit de methode is ‘Het verschil tussen feiten en meningen zien’. 
 Geeft de methode volgens jou handreikingen hoe je hierin instructie kunt geven?
A Kunt u zich in dit antwoord vinden? 
B Waarom wel of waarom niet?  

3b Zo ja, welke handreikingen geeft de methode je?
A Kunt u zich in dit antwoord vinden? 
B Waarom wel of waarom niet? 

3c Hoe geef je instructie in dit leerdoel?
A Kunt u zich in deze antwoorden vinden?
B Waarom wel of waarom niet? 
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3d Op welke manier wijkt dit af van of is dit aanvullend op de eventuele handreikingen in de 
methode?

A Kunt u zich in dit antwoord vinden? 
B Waarom wel of waarom niet?  

Herkennen van soorten teksten

4a Een leerdoel uit de methode is ‘Herkennen van soorten teksten’. Geeft de methode volgens 
jou handreikingen hoe je hierin instructie kunt geven?

A Kunt u zich in dit antwoord vinden?
B Waarom wel of waarom niet? 

4b Zo ja, welke handreikingen geeft de methode je?
A Kunt u zich in dit antwoord vinden? 
B Waarom wel of waarom niet? 

4c Hoe geef je instructie in dit leerdoel?
A Kunt u zich in deze antwoorden vinden?
B Waarom wel of waarom niet. 

4d Op welke manier wijkt dit af van of is dit aanvullend op de eventuele handreikingen in de 
methode?

A Kunt u zich in dit antwoord vinden? 
B Waarom wel of waarom niet? 

Voorspellen of een tekst een verhaal, gedicht of informatieve tekst is

5a Een leerdoel uit de methode is ‘Voorspellen of het een tekst een verhaal, gedicht of  
informatieve tekst is’. Geeft de methode volgens jou voldoende handreikingen hoe je 
hierin instructie kunt geven?

5b Zo ja, welke handreikingen geeft de methode je?
A Kunt u zich in dit antwoord vinden? 
B Waarom wel of waarom niet? 

5c Hoe geef je instructie in dit leerdoel?
A Kunt u zich in dit antwoord vinden? 
B Waarom wel of waarom niet? 

5d Op welke manier wijkt dit af van of is dit aanvullend op eventuele handreikingen in de  
methode?

Doel van de tekst: informeren, overtuigen of activeren

6a Een leerdoel uit de methode is ‘Aangeven wat het doel van de tekst is: informeren,  
overtuigen of activeren’. Geeft de methode volgens jou handreikingen hoe je hierin  
instructie kunt geven?

6b Zo ja, welke handreikingen geeft de methode je?
A Kunt u zich in dit antwoord vinden? 
B Waarom wel of waarom niet? 

6c Hoe geef je instructie in dit leerdoel?
A Kunt u zich in dit antwoord vinden? 
B Waarom wel of waarom niet?
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Woordenschat

1 Ben je op de hoogte van het niveau van de woordenschat van de leerlingen? Ja/nee
 Hoe weet je het niveau? 

2 Biedt de methode handreikingen om het woordenschataanbod aan te passen aan het niveau 
van de leerling? Ja/nee

3 Hoe pas je het woordenschataanbod aan op het niveau van de leerling?

4 Een doel afgeleid van de referentieniveaus is dat leerlingen in staat zijn strategieën toe te 
passen voor het afleiden van de betekenis van woorden uit de tekst’. Dit doel komt impliciet 
in de opdrachten van de methode aan de orde, maar de strategieën worden niet expliciet 
uitgelegd. Hoe geef je aandacht aan dit leerdoel?

5 Een doel afgeleid van de referentieniveaus is dat ‘Leerlingen onderscheid maken tussen 
vorm- en betekenisaspecten van woorden’. Dit doel komt impliciet in de opdrachten van de 
methode aan de orde, maar worden niet expliciet uitgelegd. Hoe geef je aandacht aan dit 
leerdoel?

6 Een doel afgeleid van de referentieniveaus is dat ‘leerlingen eenvoudig figuratief taalgebruik 
kunnen interpreteren’. Dit doel komt impliciet in de opdrachten aan de orde, maar worden 
niet expliciet uitgelegd. Hoe geef je aandacht aan dit leerdoel?
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 Bijlage 4 – Vragen expertmeeting SLOA-project ‘Leeslijnen’

Werkwijze
• Noteer bovenaan elke post-it welke begrijpend lezenmethode u gebruikt.
• Beantwoord de vraag op een post-it. 
• Hang de post-it op de flap van de betreffend vraag.
• Bespreking post-its deelnemers.
• Waar mogelijk: consensus deelnemers over de antwoorden op de flap.
• Bespreken mogelijk onderscheid in de twee leesmethoden indien er geen consensus over 

de vraag is.

Vragenronde 1: verschillende typen teksten

1 Een einddoel voor het basisonderwijs is dat leerlingen qua functie en structuur onderscheid 
kunnen maken tussen verhalende, informatieve, argumentatieve, directieve en expressieve 
teksten. 

 Wordt er in uw begrijpend leesmethode gebruik gemaakt van verschillende soorten  
teksten? Zo nee, hoe gaat u hiermee om?    

2 Komt volgens u voldoende aan bod hoe de leerlingen onderscheid in functie en structuur 
van teksten kunnen maken? Geeft de handleiding van de methode u daar duidelijke  
richtlijnen voor? 

Vragenronde 2: didactiek

1 De methode is een hulpmiddel om aan doelen te werken. We zijn benieuwd hoe wordt 
bepaald in hoeverre de doelen die u voor de groepen heeft vastgesteld terugkomen in de 
methode en welke lessen/opdrachten daarbij aansluiten. 

 Zijn er binnen de school afspraken gemaakt over de tussen- en einddoelen voor begrijpend 
lezen waaraan wordt gewerkt? En zo ja, kunt u toelichten hoe u hiermee omgaat bij het 
werken met de methode?

2 De richtlijnen voor de leerkracht in de handleiding van de begrijpend leesmethode zijn 
vooral gericht op de uitkomst op de vraag (leerlingen moeten een opdracht maken en de 
oplossingen staan vermeld) en niet zo zeer op het denkproces of de strategie om tot het 
antwoord te komen. 

 Dit betekent dat u als leerkracht zelf het leerproces moet sturen om tot de uitkomst van de 
vraag te komen. Doet u dit en hoe doet u dit?

Vragenronde 3: woordenschat

1 Bij leesbegrip is kennis van de woorden een belangrijke voorwaarde en lezen draagt zelf 
ook weer bij aan de uitbreiding van woordenschat. In de methode wordt een selectie van 
belangrijke woorden gegeven waaraan van tevoren aandacht kan worden besteed. 

 Sluit dit doorgaans aan bij het niveau van de leerlingen en hoe stelt u dit vast? 
2 Selecteert u zelf ook woorden en op basis waarvan doet u dit?
3 Door veel teksten te lezen, breidt een leerling de leeswoordenschat uit. Belangrijk daarbij is 

dat leerlingen in staat zijn de betekenis uit de tekst af te leiden. In het referentiekader is het 
doel geformuleerd: ‘Leerlingen zijn in staat strategieën toe te passen voor het afleiden van 
de betekenis van woorden uit de tekst’. Dit doel komt in de opdrachten van de methode 
aan de orde, maar de strategieën worden niet altijd expliciet uitgelegd. 

 Geef je aandacht aan dit leerdoel? Zo ja, hoe geef je aandacht aan dit leerdoel?
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