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-





tussen:

Wat we eigenlijk willen 
en 

wat we doen

en tussen:

Wetenschappelijke inzichten 
en 

de onderwijspraktijk



“(Er is) een aanzienlijk 
verschil tussen de actuele 
onderwijspraktijk en wat 
vanuit wetenschappelijk 
onderzoek wordt gekenmerkt 
als effectief onderwijs in 
begrijpend lezen.” 

(De vele kanten van leesbegrip.
Houtveen e.a., 2020)





Praten over teksten:

1. Tekstkeuze
2. Een goed gesprek
3. Volgen en reflecteren



1. Tekstkeuze

• Rijke teksten
• Wie kiest?
• Bronnen



Topics.nl



2. Een goed gesprek

Sturing docent:
• leerling centraal
• geen goed/fout-vragen
• onderzoekend, open,  

beschouwend, veilig
• geen monoloog of ja/nee-

vragen, maar dialoog
• aandacht naar leerling, 

andere leerlingen of naar 
tekst.



2. Een goed gesprek

Gesprekken tussen 
leerlingen:
• losse lessen
• thema/project.



Losse lessen

• les rond een fictietekst
- plot26.nl/ikleesthuis (korte verhalen)
- kaartjes Chambers
- tools.plot26.nl/verwerkingsopdrachten
- pratenoverfictiefragmenten.nl
- pratenoverromanfragmenten.nl
- didactieknederlands.nl/zokanhetook
- tien lesvoorbeelden in het boek 

Jeugdliteratuur & didactiek

• les rond een zakelijke tekst
- geeltjes plakken
- duo-lezen
- lezen met de leessandwich
- tools.plot26.nl/verwerkingsopdrachten



pratenoverfictiefragmenten.nl



tools.plot26.nl/verwerkingsopdrachten



Thema/project

• onderzoek
- ik wil iets weten over ...
- gluren bij de buren

• thematisch
- we gaan ons verdiepen in ...
- en we maken ...

• vakoverstijgend
- zie bovenstaande opties, met 

verbreding en verdieping.

• een heel boek
- relatie ’rondjes’
- het einde verbeelden
- de mens als machine



- relatie ’rondjes’

- het einde uitbeelden

- de mens als machine



3. Volgen en reflecteren

• Toetsing: zie workshop Bert 
de Vos

• Instructiekaarten 
(Cornelissen)

• “Wat leren we?”







Durf:
• de discussie aan te gaan 
• te kiezen voor motivatie
• je leerlingen serieus te 

nemen en ze te vertrouwen
• het te blijven proberen
• je ongemakkelijk te voelen
• te vertrouwen op je eigen 

expertise ...
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