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Negatieve leeservaring

• Langzamer technisch leesproces dan 

gemiddeld (soms dyslexie)

• Leestoetsen moeilijk te halen in het 

basisonderwijs (< 1F)

• Kleine (lees)woordenschat

• Weinig tot niet toe komen aan denken 

bij het lezen

• Weinig aandacht voor genrekeuze



LEZEN IS BELEVEN

Lezen is 

denken met het 

hoofd van 

iemand anders



De leerpiramide



1 Praatstoel: neem een persoon uit een verhaal aan 

(niet de hoofdpersoon) en laat je interviewen door de klas (min. 5 minuten)



• Inleven in personages

• Grip krijgen op personages

• Leesbeleving en betrokkenheid

• Door het begrijpen van het personage 

een beter tekstbegrip

• Koppeling aan de eigen belevingswereld

Toegevoegde waarde



2 Meningenkaart: lees de tekst nog niet, geef je mening 

over een aantal stellingen. Lees de tekst (samen), geef nog een keer je mening

de stellingen. Ben je van mening veranderd?





• Direct reageren

• Koppeling aan de eigen belevingswereld

• In interactie met de tekst

• Betrokkenheid vanuit jezelf

• Door het koppelen van je mening een 

beter begrip krijgen voor de mening in 

de tekst

Toegevoegde waarde



3 Open (your) mind: begin hardop te lezen. Zeg alles

wat je erbij denkt hardop. Je duo-luisteraar schrijft dit op in jouw “hoofd”. Wissel

van rol.





Toegevoegde waarde

• Denken TERWIJL je leest

• Verbinden met de inhoud

• No pressure

• Betrokkenheid vanuit jezelf

• Voorbereiden op de tekst

• Door voorbewerking beter begrip

• Woordenschat



4 Spin met internet: lees de tekst nog niet. Zoek 

informatie op (beschermd) internet over het onderwerp met je leesgroepje 

(niet te lang, 10-15 minuten). Vul met je leesgroepje de spin in. 



Toegevoegde waarde

• Woordenschat

• Gebruik van bronnen

• Waarde van bronnen

• Je eigen voorkennis gebruiken



Zien, horen, ruiken, voelen, proeven:
lees de tekst per alinea. Vul per alinea in hoe de situatie in je tekst er volgens jou

uitziet, klinkt, ruikt, voelt en smaakt.







Toegevoegde waarde

• Tekstbenadering vanuit zintuigen

• Inleven in de inhoud

• Verbinden met de inhoud

• Betrokkenheid vanuit eigen inschatting

• Andere invalshoek voor betrokkenheid 

bij de tekst

• Grip krijgen op de inhoud van de tekst


