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1. HET BELANG VAN LEZEN



2. HET LEESPROCES

Tijdens het lezen is er een 
voortdurende wisselwerking tussen de 
kenmerken en eigenschappen van 
die lezer, de denkactiviteiten die hij/zij 
onderneemt om de tekst te begrijpen, 
de eisen die de tekst stelt, en de socio-
culturele context waarin het lezen 
plaatsvindt. Dit maakt dat de betekenis 
die de tekst krijgt, sterk afhankelijk is 
van deze factoren. om tekst toe te 
voegen
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Lees-
techniek, 

leesbegrip, 
lees-

motivatie, 
leesgedrag

Taalbagage: 
luisteren, 
schrijven, 

woordenschat, 
...

DE LEZER

Kennis van de 
wereld

DE LEZER

graag lezen
leesmotivatie

betrokken lezen
leesgedrag

goed lezen
leesvaardigheid

Mol & Bus, 2011



3. EFFECTIEVE DIDACTIEK BEGRIJPEND 
LEZEN: VIJF SLEUTELS

Bron: Vlor (2019)

In opdracht van de Vlaamse 
Onderwijsraad ontstond een 
publicatie waarin 5 sleutels van 
effectieve didactiek centraal 
staan: Interactie, leesmotivatie, 
transfer, strategie-instructie, 
functionaliteit.



LEESMOTIVATIE

7

• Autonomie
Vertrek van uitdagende leesdoelen die aansluiten bij de leefwereld 
en de interesses van je cursisten.

• Verbondenheid
Zorg voor interactie tijdens de lessen tussen docent en cursist en 
tussen cursisten onderling.

• Competentie
Geef voldoende ondersteuning en een uitdagende maar gepaste 
moeilijkheidsgraad. Zorg ook voor constructieve feedback op 
maat.

Bron: zelfdeterminatietheorie, Deci & Ryan (2000)

Click to add text



communicatie.uitgeverijaverbode.be/begrijpend-lezen/

Helen Purperhart: kinderyogakaarten

FUNCTIONALITEIT

• uitdagend
• betekenisvol
• interesses

http://communicatie.uitgeverijaverbode.be/begrijpend-lezen/
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Cursist -docent: voor, tijdens en na het lezen

Cursist - cursist: coöperatief samenwerken

INTERACTIE

Mogelijke rollen:
• De leider: leidt de groep tijdens het lezen en bepaalt de strategie die toegepast moet worden.
• De begripsmonitor: gebruikt herstelstrategiekaarten als de cursisten een woord of een stuk tekst niet 
begrijpen.
• De omroeper: zorgt ervoor dat iedereen meedoet en dat niet iedereen door elkaar praat.
• De reporter: vat de belangrijkste ideeën van de tekst samen tijdens de klassikale afronding.
• De aanmoediger: geeft feedback waar nodig, moedigt andere cursisten aan om te helpen en geeft 
complimenten. Hij/zij evalueert de samenwerking van de groep en geeft tips ter verbetering.



Transfer over de domeinen heen

• Instructies én oefenkansen voor lezen in alle 
domeinen

• Allerlei soorten teksten aangrijpen voor 
leesopdrachten

Transfer over niveaus en schoolmuren heen

• Maak werk van een sterk leesbeleid en een stevig 
leesnetwerk.
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• systematisch in kaart brengen
Om cursisten zo goed mogelijk te ondersteunen, moet je als docent eerst en vooral weten 
welke strategieën de cursisten al dan niet inzetten tijdens het lezen.

• modelleren
Cursisten hebben expliciete uitleg nodig. Vooral zelf voordoen geeft veel houvast.

• coachen en faciliteren
Vanuit een sterke instructie kan je cursisten coachen bij het gebruik van de strategieën.

• zelfregulatie

STRATEGIE-INSTRUCTIE



Sturingsstrategieën 

• (O) oriëntatie op de 
tekst + leesdoel 
bepalen

• (V) Voorkennis
activeren

• (U) actief lezen door 
leesstrategieën te 
selecteren en begrip te 
controleren

• (U) herstelstrategieën 
toepassen indien nodig

• (R) controle bereiken 
leesdoel (beoordelen)

Leesstrategieën

• Voorspellen

• Visualiseren

• Vragen stellen

• Verbinden

• Samenvatten

• Afleiden (wat 
impliciet bleef) (+  
woordbetekenis-
strategieën)

Herstelstrategieën

• Langzamer lezen

• Aandachtiger lezen

• Hardop lezen

• Een stukje opnieuw 
lezen

• Een stukje verder 
lezen

• Naar de illustraties 
kijken

• Hulp vragen 

Bron: Mortel & Ballering (2014) & VLOR (2019)

SOORTEN STRATEGIEËN



VOORBEELD MODELING 
STURINGSSTRATEGIEËN
- leesdoel bepalen: waarom ga ik deze 

tekst lezen?
Leesdoel: waarom zoeken ze speciaal 
vrouwen? Hoe kun je solliciteren? Kom ik in 
aanmerking? Wat moet je kunnen?
- oriëntatie op de tekst: nieuwsbericht
- voorkennis (en woordenschat) : Ik weet 

wat een astronaut is, ik weet ongeveer 
wat ESA is

- actief lezen door leesstrategieën in te 
zetten

NA HET LEZEN
- herstelstrategieën toepassen indien nodig
- begrip controleren
- leesdoel controleren



• Bekijk de cover.

• Lees de titel. 

• Waarover zou het verhaal kunnen gaan?

• Wat valt er op aan de zusjes?

1. VOORSPELLEN



1. VOORSPELLEN

Bron: Algoet, M., Duthois, T., Hebbrecht, J. et al: Leerkrachtengids Overhaald: 
Academia Press (2021)

Voorbij,

Voorbij de grenzen,

Voorbij het water,

Voorbij de bergen,

Voorbij later….

- Wat valt op in de tekst?
- Waarom schrijft de auteur dit gedicht?
- Welk gevoel geeft dit gedicht jou?
- Waaraan denk je als je dit gedicht 

leest?

Bron: ELJADID Hind, ‘Voorbij Ali’ in: Overhaald: Gent Academia Press (2021)



Hoe ziet jouw schilderij eruit?

• Wat kun je visualiseren?
• Op welke manieren kun je teksten 

visualiseren?

2. VISUALISEREN

Bron: Kennis, I. Je ziet altijd meer. 
(2020) Vocvo vzw / Wablieft
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2. VISUALISEREN

Linzen, B. en Timmermans, S. Lang zullen ze lezen! 
In: Zestiende conferentie Het Schoolvak Nederlands (2003)



3. VERBINDEN
Om een tekst goed te kunnen begrijpen is het nodig om op zoek te gaan naar de 
verbanden in de tekst. Als lezer kun je verbindingen maken op verschillende niveaus.
Je kunt relaties leggen met
- je eigen ervaringen en je kennis van de wereld,
- met eerder gelezen teksten
- of eerder gelezen informatie binnen de tekst.
om tekst toe te voegen

Verbanden leggen tussen informatie binnen één tekst:

Oorzaak - gevolg? Probleem - oplossing? Deel – geheel?



3. VERBINDEN

Bron: Cartoon | Lectrr

VERBINDEN MET ANDERE TEKSTEN:
Als ik deze tekst lees, dan kan ik stilstaan bij 
de tekststructuur? Hoe weet ik dat dit een 
cartoon is? Heb ik misschien al andere 
cartoons gelezen van deze cartoonist?
VERBANDEN IN DE TEKST:
Ik kan ook verbanden zoeken tussen de tekst 
en de titel, tussen de tekst en de 
afbeeldingen…
VERBANDEN TUSSEN DE TEKST EN DE 
LEEFWERELD
Ten slotte kan ik de tekst ook verbinden met 
wat weet ik al weet over de 
klimaatopwarming. Wat weet ik over het 
klimaat? Wat weet ik over de kerstman? Hoe 
ziet de kerstman er normaal uit?

https://lectrr.be/nl/cartoon/2011_10_13_Spreekwoorden


4. SAMENVATTEN

Bron: Amélie Rogiers



5. VRAGEN STELLEN
vb. Met dobbelstenen: 5W1H-vragen

Vooral wanneer leerkrachten complexere vragen stellen begrijpen de leerlingen de tekst beter. Zo 

kun je de leerlingen vragen om een oordeel te geven over de tekst, om nieuwe voorspellingen te 

maken, …

Maar het blijkt vooral effectief om cursisten zelf goede vragen te leren bedenken bij een tekst. Door 

het stellen van vragen moeten ze ‘actief’ nadenken. Samen nadenken over de tekst leidt tot een 

grotere betrokkenheid dan een gesprek waarbij alleen de leerkracht vragen stelt en de leerlingen 

antwoorden. Zo’n klassieke vraag-antwoordgesprekken kunnen we dus beter vermijden.



STRATEGIE-INSTRUCTIE: 5 TIPS

22

Strategie-
instructie mag 

NIET mechanisch 
zijn

Besteed aandacht 
aan de 

verschillende 
strategieën.

Combineer 
strategie-instructie 

met effectieve 
schrijfopdrachten.

Houd rekening 
met verschillende 
lezersprofielen.

Besteed aandacht 
aan niet-

observeerbare 
strategieën.



TERUGBLIK

De moeilijkheidsgraad van een leesopdracht 
wordt bepaald door een combinatie van 
factoren:
- LEZER: leesmotivatie, leesbegrip, 

leestechniek, leesgedrag, taalbagage, 
wereldkennis

- TEKST: tekstsoort, teksttype, 
informatiedichtheid …

- ACTIVITEIT: één of meerdere strategieën, 
al dan niet herhaling, denkprocessen met 
een uiteenlopende complexiteit

- CONTEXT: leest de leerling alleen of in 
groepjes, begeleidt de leerkracht, …?

de lezer



Boekentips en tools voor de docent

• NT2 Cahier – Meer doen met lezen (Ellis Delken)

In dit cahier worden handvatten geboden om op een speelse en activerende 
manier de leesvaardigheid te bevorderen

• Leesniveau | Accessibility.nl

Deze tool geef op basis van ingevoerde tekst een indicatie van het niveau van 
technische leesbaarheid. Je kan deze tool dagelijks tien keer gratis gebruiken.

https://www.accessibility.nl/tools/leesniveau


Concrete leestips (voor in de klas)

• Boek: 'Je ziet altijd meer' van Isabel Kennis – educatief dossier kan je 
dowloaden via www.wablieft.be: Je ziet altijd meer | Wablieft

• BRUZZ: artikels in eenvoudig Nederlands via 
www.bruzz.be/eenvoudig-nederlands

https://www.wablieft.be/nl/boeken/je-ziet-altijd-meer
http://www.bruzz.be/eenvoudig-nederlands


Lezen buiten de klas motiveren

• Activiteiten i.v.m. lezen (Babbel & Lees): 
www.nederlandsoefeneninbrussel.be - filter: zoek op interesse 
'lezen'

• Bruzz.be – actueel en Brussels (dicht bij leefwereld cursist). In 
eenvoudig Nederlands: www.bruzz.be/eenvoudig-nederlands

http://www.nederlandsoefeneninbrussel.be
http://www.bruzz.be/eenvoudig-nederlands


• Brusselse Bibliotheken: www.brusselsebibliotheken.be

• Introduceer de Boekiconen

http://www.brusselsebibliotheken.be


Veel succes en plezier ermee!


