Bewust Denken & Doen …
Een praktijkonderzoek naar leesstrategieën

Deel II

Sarah Overkempe

Voorwoord
Voor u ligt het verslag van mijn praktijkonderzoek. Dit praktijkonderzoek is een vervolg op het
praktijkonderzoek dat ik vorig jaar gedaan heb. Waar mijn vorige praktijkonderzoek zich volledig
richtte op het theoretische aspect van het aanbieden van leesstrategieën, richt dit praktijkonderzoek
zich op het praktische aspect. Na bijna een jaar van hard werken, hoop ik dat ik erin ben geslaagd om
de theoretische inzichten met betrekking tot het aanbieden van leesstrategieën te vertalen naar
concreet lesmateriaal waar mijn collega’s en leerlingen direct mee aan de slag kunnen. Mijn
ontwikkelde lesmateriaal zal vanaf volgend schooljaar een vast onderdeel van het curriculum van
leerjaren 1, 2 en 3 Vwo worden, iets waar ik dan ook bijzonder trots op ben!
Dit praktijkonderzoek was niet tot stand gekomen zonder de professionele begeleiding van Kitty
Leuverink en Rian Aarts van AOS Midden Brabant. Ik wil hen hier dan ook bijzonder voor bedanken.
Met name de spreekuren met Kitty waren erg verhelderend en motiverend waardoor ik er weer even
tegenaan kon. Ook mijn collega docenten Liesbeth Pelders en Jeroen van Hilten wil ik bedanken voor
hun kritische blik en motiverende woorden. Zij hebben tijdens het ontwerpen van het lesmateriaal
telkens meegekeken en meegedacht. Tevens wil ik mijn leerlingen van klassen 1Ga, 2E, 2Aa en 3Ab
bedanken. Zij waren per slot van rekening mijn proefkonijnen en hebben mij voorzien van de nodige
tips en adviezen. Tot slot wil ik Aart Bogers, zowel echtgenoot als collega docent, bedanken. Net als
bij mijn vorige praktijkonderzoek was hij mijn rots in de branding!

Sarah Overkempe, 13 juli 2016
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1. Samenvatting__________________
Dit praktijkonderzoek had als doel om de theoretische inzichten en aanbevelingen uit mijn vorige
praktijkonderzoek te vertalen naar concreet lesmateriaal voor het aanbieden van leesstrategieën aan
leerlingen uit klassen 1, 2 en 3 van de Vwo-afdeling op het Jeroen Bosch College bij het vak Engels.
Het was nadrukkelijk niet de bedoeling om de theorieën die ten grondslag liggen aan dit
praktijkonderzoek te testen. Deze theoretische inzichten zijn voortgekomen uit gedegen onderzoek
van gerenommeerde wetenschappers. Ik ga er in dit praktijkonderzoek dan ook van uit dat deze
inzichten steekhoudend zijn.
Voordat daadwerkelijk begonnen kon worden met het ontwerpen van de lessenreeksen, zijn er eerst
ontwerpeisen opgesteld op basis van de uitkomsten van mijn praktijkonderzoek Bewust Denken &
Doen… (2015). De aanbevelingen die de basis vormden voor de ontwerpeisen voor het ontwikkelde
lesmateriaal zijn:
1. Binnen de vakgroep Engels moet een eenduidige didactiek gehanteerd worden voor
het onderwijs in leesstrategieën.
Deze didactiek bestaat uit:
o Uitwisseling tussen leerlingen vooraf op het gebruik van een leesstrategie
o Oriëntatie op het gebruik van de leesstrategie met aandacht voor het benoemen
van het leerdoel
o Uitproberen en oefenen van de leesstrategie
o Reflectie op het gebruik van de leesstrategie
2. Het is zinvol om bovenstaande didactiek te verwerken in opdrachten waarmee
leerlingen kennis maken en vertrouwd raken met diverse leesstrategieën. (Bimmel,
2013) Deze opdrachten moeten ontwikkeld worden.
3. Het is zinvol om leerlingen meer hardop te laten praten over leesstrategieën. De
uitwisseling vooraf en de reflectie achteraf op het gebruik van een leesstrategie zijn
geschikte momenten om dit te doen.
4. De volgende leesstrategieën dienen in ieder geval aan bod te komen:
- de betekenis van onbekende woorden uit het zinsverband opmaken
- een woordenboek hanteren
- tekstsoorten herkennen
- illustraties als steun gebruiken
- voorkennis inzetten
- de opbouw van een tekst gebruiken
- titels, kopjes, illustraties en dergelijke gebruiken om een voorspelling tedoen over
de tekstinhoud
- voorspellingen doen over de inhoud van de tekst op basis van het begin en het
einde van alinea’s
- belangrijke passages in de tekst herkennen
- begrijpen van de functie van structuurwoorden
(Staatsen, 2009; Bimmel et al., 2000; Hulsker, 2012)
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5. Afgesproken moet worden wanneer welke leesstrategieën in de OB aan bod moeten
komen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het voorstel dat Staatsen & Heebing
(2015) doen voor de opbouw van een leesprogramma voor de onderbouw.
6. Aanbevelingen 1, 2, 3 en 4 kunnen onder gebracht worden in lessenreeksen voor de
OB. (Overkempe, 2015)
7. Er moet een referentiegedeelte met stappenschema’s voor leesstrategieën
ontwikkeld worden.
Na het opstellen van de ontwerpeisen kon worden begonnen met het ontwerpen van het
lesmateriaal. Er is overwegend gebruik gemaakt van Engelstalige artikelen afkomstig van
verschillende buitenlandse websites met nieuws voor kinderen. Deze artikelen zijn gebruikt om de
verschillende leesstrategieën aan bod te laten komen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in
lessenreeksen voor klassen 1, 2 en 3 Vwo. Elke lessenreeks bestaat uit 3 hoofdstukken welke
overeenkomen met de 3 hoofdgroepen leesstrategieën: Voorspellen, Structuren en Raadvaardigheid.
De gehanteerde didactiek bestaat uit de onderdelen Uitwisseling, Oriëntatie, Oefenen en Reflectie.
Na de reflectie kan desgewenst een leesstrategieënkaart ingevuld worden.
Tijdens het uitproberen van de lessenreeksen in de praktijk is gebleken dat leerlingen met name het
onderdeel Reflectie erg lastig vinden om te doen. Blijkbaar zijn leerlingen onvoldoende geschoold in
het reflecteren op hun eigen leren. Omdat dit onderdeel echter bijzonder belangrijk is voor het
verschaffen van inzichten in de eigen leerprocessen, is een goede begeleiding van de docent bij dit
onderdeel daarom onontbeerlijk. Daarnaast zou het reflecteren op het leren zich niet enkel moeten
beperken tot de leesstrategieën. Ook bij andere vaardigheden en schoolvakken zou dit een
prominentere plek moeten krijgen.
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2. Inleiding______________________
2.1 Aanleiding
Het Jeroen Bosch College (JBC) stimuleert docenten om zich verder te ontwikkelen en een bijdrage te
leveren aan het verbeteren van de onderwijspraktijk. Daarnaast is het Jeroen Bosch College een
Academische Opleidingsschool. Het spreekt voor zich dat zij het belangrijk vindt dat ook haar eigen
docenten enige ervaring opdoen met het doen van onderzoek.
In het schooljaar 2014-2015 heb ik een praktijkonderzoek gedaan naar de didactiek die door de
docenten Engels op de Vwo-afdeling van het JBC gebruikt wordt voor het aanbieden van
leesstrategieën. Dit heb ik vergeleken met de uitkomsten van mijn literatuurstudie naar
leesstrategieën. Vervolgens heb ik een aantal aanbevelingen gedaan ter verbetering van de
aangeboden didactiek.
Omdat de uitkomsten van mijn praktijkonderzoek nog steeds erg theoretisch zijn, leek het mij
belangrijk om deze uitkomsten te vertalen naar lesmateriaal dat direct gebruikt kan worden voor het
aanbieden van leesstrategieën. Mijn sectiegenoten hebben weliswaar allemaal een exemplaar van
mijn praktijkonderzoek Bewust Denken & Doen… (Overkempe, 2015) ontvangen, maar slechts een
enkeling heeft het verslag gelezen. Willen we daadwerkelijk een verbetering aanbrengen in ons
onderwijs in leesstrategieën, dan lijkt het zinvol om concrete lessen te ontwikkelen die direct, zonder
al te veel moeite, gebruikt kunnen worden. Het feit dat slechts een enkeling het verslag gelezen had,
is geen indicatie voor weerstand. Mijn presentatie over mijn praktijkonderzoek werd namelijk wel
goed ontvangen.
2.2 Context
Het Jeroen Bosch College is een scholengemeenschap voor de afdelingen vmbo-t, havo, atheneum en
gymnasium. Er studeren en werken ongeveer 1100 leerlingen, 100 docenten en 25
onderwijsondersteunende medewerkers.
De school bevindt zich in de wijk Noord van ‘s-Hertogenbosch, wat tevens een belangrijk
wervingsgebied voor de school is. Noord is een van de grotere wijken van ’s-Hertogenbosch. Er
wonen hier ruim 19.000 mensen. Hiervan woont 56% in een van de aandachtsgebieden. De wijk
heeft het hoogste aandeel eenoudergezinnen, personen met een WWB-uitkering, niet-werkende
werkzoekenden en huishoudens met een laag inkomen van ’s-Hertogenbosch. Ook het aandeel nietWesterse allochtonen is hier relatief hoog. De meeste jongeren uit Noord gaan naar het Jeroen Bosch
College. (Gemeente ’s-Hertogenbosch, 2009) Deze gegevens maken het aannemelijk dat het Jeroen
Bosch College een behoorlijk aantal leerlingen binnenkrijgt met een taalachterstand. Dit onderschrijft
op zijn beurt weer het belang van leesstrategieën voor deze groep leerlingen.
Het Jeroen Bosch College kampt al enige tijd met een teruglopend aantal leerlingen en een zwakke
financiële positie. Ondanks de vele inspanningen om het tij te keren, waaronder een reorganisatie en
een betere PR, lijken te weinig basisschoolleerlingen de weg naar het Jeroen Bosch College te vinden.
Tegenvallende eindexamenresultaten, die door de inspectie meegenomen worden in haar
rapportage over het Jeroen Bosch College, zijn niet goed voor het aanzien van het Jeroen Bosch
College.
2.3 Onderzoeksorganisatie
Als onderdeel van de Academische Opleidingsschool vindt het Jeroen Bosch College het belangrijk
dat haar eigen docenten enige ervaring hebben met het doen van onderzoek. De schoolleiding van
het JBC is dan ook de opdrachtgever van dit praktijkonderzoek.
Dit praktijkonderzoek wordt gedaan onder begeleiding van AOS Midden-Brabant en in samenwerking
met de vakgroep Engels en leerlingen van de Vwo-afdeling van het JBC.
7

2.4 Aansluiting van het onderzoek in de school
De Vwo-afdeling van het JBC kampt al enige jaren met tegenvallende resultaten van het CSE (centraal
schriftelijk examen). Dit geldt ook voor de resultaten voor het vak Engels. Het is de schoolleiding er
alles aan gelegen om deze resultaten te verbeteren. De inspectie neemt deze resultaten immers mee
in haar rapportage over het JBC. Daarnaast kampt het JBC met een afname van het aantal leerlingen.
Dit zou een gevolg kunnen zijn van de tegenvallende resultaten. De schoolleiding ziet een
mogelijkheid in het verbeteren van deze resultaten in het doen van praktijkonderzoek gericht op het
verbeteren van de onderwijspraktijk. Zodoende biedt zij haar docenten de mogelijkheid tot het doen
van een dergelijk praktijkonderzoek.
Dit praktijkonderzoek is een vervolg op mijn praktijkonderzoek Bewust Denken & Doen… . In Bewust
Denken & Doen… heb ik de uitkomsten van verschillende onderzoeken naar de beste didactiek voor
het aanbieden van leesstrategieën vergeleken met de dagelijkse lespraktijk van het vak Engels op de
Vwo-afdeling van het JBC. Hieruit zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen, welke ik in dit
praktijkonderzoek wil vertalen naar praktisch toepasbare lessenreeksen voor de onderbouwklassen
van de Vwo-afdeling.
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3. Probleemstelling________________
3.1 Praktijkprobleem
De Vwo-afdeling van het Jeroen Bosch College kampt al enige jaren op rij met tegenvallende
resultaten voor het centraal examen Engels. De resultaten bevinden zich telkens onder het landelijk
gemiddelde. Daarnaast constateren de docenten Engels dat het tekstbegrip van de leerlingen in de
bovenbouw van de Vwo-afdeling onvoldoende is. Dit blijkt uit de leestoetsen die afgenomen worden.
Omdat het cijfer van het centraal examen de helft van het cijfer voor Engels op het diploma bepaalt,
is dit in eerste instantie een probleem voor de leerlingen. Daarnaast zijn de tegenvallende resultaten
ook een probleem voor de school. De onderwijsinspectie neemt immers deze cijfers mee in haar
beoordeling van de school. Maar ook voor de betreffende docenten is het bijzonder vervelend om
steeds te moeten constateren dat het veelvuldige oefenen niet zijn vruchten afwerpt.
Het probleem doet zich voornamelijk voor in de bovenbouw van de Vwo-afdeling. Leerlingen scoren
onvoldoende voor hun leestoetsen en het centraal examen. In de onderbouw van de Vwo-afdeling is
dit probleem nog niet zichtbaar. Dit komt wellicht doordat al het leesmateriaal dat in de onderbouw
gebruikt wordt eenvoudig moet zijn voor wat betreft opbouw en vocabulaire, de belangrijkste
informatie expliciet verwoord moet zijn en het ook moet aansluiten op de ervaringswereld van de
leerlingen (Staatsen, 2009).
Het centraal examen Engels voor Vwo bestaat volledig uit begrijpend lezen. Uit onderzoek blijkt dat
succesvolle lezers bij moeilijker te begrijpen teksten gebruikmaken van leesstrategieën (Pressley &
Afferbach, 1995; Pressley in Bimmel en Van Schooten, 2000). Het is belangrijk dat leerlingen
kennismaken met een breed repertoire aan leesstrategieën. De didactiek bij het aanbieden van
leesstrategieën moet echter wel voldoen aan een aantal kwaliteitseisen (Bimmel, 2013). Uit mijn
praktijkonderzoek Bewust Denken & Doen… is gebleken dat op de Vwo-afdeling van het Jeroen
Bosch College bij het vak Engels niet voldaan wordt aan deze kwaliteitseisen.
Veel leergangen bieden leesstrategieën te impliciet aan, waardoor leerlingen zich niet bewust
worden van het leerdoel en de handelingen die zij kunnen verrichten om dat doel te bereiken
(Bimmel, 2013). Ellis & Sinclair (2009) geven in Learning to Learn English een aantal voorbeelden van
hoe leesstrategieën expliciet aangeboden kunnen worden waardoor leerlingen zich wel bewust
worden van leerdoelen en bijbehorende handelingen. Deze voorbeelden en de resultaten van mijn
praktijkonderzoek Bewust Denken & Doen… zullen de basis vormen voor het ontwikkelen van
lessenreeksen over leesstrategieën voor de onderbouw. Zoals reeds eerder vermeld komt het
probleem in de onderbouw niet aan de oppervlakte waardoor het niet zichtbaar is, maar de basis
wordt gelegd in de onderbouw.
3.2 Onderzoeksdoel
Concreet lesmateriaal voor het aanbieden van leesstrategieën voor het vak Engels in de eerste drie
leerjaren van de Vwo-afdeling. Met dit lesmateriaal kan een impuls gegeven worden aan het
structureel en doelgericht verbeteren van de leesvaardigheid van deze leerlingen, zodat het
gemiddelde van het Centraal Examen Vwo Engels uiteindelijk op of boven het landelijk gemiddelde
uitkomt.
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3.3 Onderzoeksvraag en deelvragen
Onderzoeksvraag
Hoe kunnen de uitgangspunten van recent wetenschappelijk onderzoek naar leesstrategieën vertaald
worden in concreet lesmateriaal voor het aanbieden van leesstrategieën voor het vak Engels aan
leerlingen uit de onderbouw van de Vwo-afdeling van het JBC?
Deelvragen
1. Welke theoretische uitgangspunten zijn van toepassing op het aanbieden van
leesstrategieën?
(Relevantie: Om gedegen lesmateriaal te ontwikkelen voor het aanbieden van
leesstrategieën is het relevant om na te gaan welke didactiek daar het beste bij past.
Conclusie van mijn praktijkonderzoek Bewust Denken & Doen… was dat de didactiek die
gehanteerd wordt bij het vak Engels op de Vwo-afdeling van het JBC niet overeenkomt met
resultaten uit verschillende onderzoeken naar het aanbieden van leesstrategieën. De
didactiek die momenteel gehanteerd wordt, zal veranderd moeten worden. De meest
praktische manier om dit te verwezenlijken, is door deze didactiek onder te brengen in
concreet lesmateriaal.) (Bimmel, 2013; Ellis & Sinclair, 2009)
2. In welk leerjaar bied je welke leesstrategieën aan?
(Relevantie: Het lesmateriaal wordt ontwikkeld voor leerjaren 1, 2 en 3. Om een goede
opbouw te waarborgen is het relevant om na te gaan wanneer het beste welke
leesstrategieën aan bod kunnen komen. In Moderne vreemde talen in de onderbouw wordt
een voorstel gedaan voor de opbouw van een leesprogramma. Dit voorstel geeft aan in welk
leerjaar welke leesstrategieën behandeld kunnen worden.) (Staatsen & Heebing, 2015)
Kernbegrippen:
 Strategie: een plan van handelen om een doel te bereiken. (Westhoff, 1991)
 Leesstrategieën: technieken waarmee de lezer probeert zelfstandig en op een zo efficiënt
mogelijke manier uit een tekst die informatie te halen die hij of zij voor een bepaald doel
nodig heeft. (Staatsen & Heebing, 2015)
3.4 Literatuurstudie
In het praktijkonderzoek Bewust denken & doen … (Overkempe, 2015) zijn de theoretische
uitgangspunten voor het aanbieden van leesstrategieën uit recent wetenschappelijk onderzoek
vergeleken met de dagelijkse lespraktijk van het vak Engels op de Vwo-afdeling van het Jeroen Bosch
College. De belangrijkste aanbevelingen die hieruit voortvloeiden, zijn in het kort:
8. Binnen de vakgroep Engels moet een eenduidige didactiek gehanteerd worden voor
het onderwijs in leesstrategieën.
Deze didactiek bestaat uit:
o Uitwisseling tussen leerlingen vooraf op het gebruik van een leesstrategie
o Oriëntatie op het gebruik van de leesstrategie met aandacht voor het benoemen
van het leerdoel
o Uitproberen en oefenen van de leesstrategie
o Reflectie op het gebruik van de leesstrategie
Bimmel (2013) is van mening dat de reflectie achteraf met name belangrijk is om de
leerling bewust te maken van zijn eigen cognitieve handelingen. Als de leerling zich
bewust is van zijn cognitieve handelingen kan hij zelf sturing geven aan zijn eigen
cognitieve processen (metacognitief domein). Ook Staatsen (2009) verwijst naar het
10

belang van het bewuster leren gebruiken van leesstrategieën die in zekere zin
onbewust gebruikt worden door leerlingen tijdens het lezen in de moedertaal. Voor
de reflectie kan gebruik gemaakt worden van een aantal reflectievragen. Deze
ontleent Bimmel aan Westhoff (1996).
9. Het is zinvol om bovenstaande didactiek te verwerken in opdrachten waarmee
leerlingen kennis maken en vertrouwd raken met diverse leesstrategieën. (Bimmel,
2013) Deze opdrachten moeten ontwikkeld worden.
10. Het is zinvol om leerlingen meer hardop te laten praten over leesstrategieën. De
uitwisseling vooraf en de reflectie achteraf op het gebruik van een leesstrategie zijn
geschikte momenten om dit te doen. Een praktische manier om dit te organiseren is
door leerlingen op te delen in duo’s of groepjes. (Staatsen, 2009) Het voordeel
hiervan is dat alle leerlingen op deze manier aan bod komen. Daarom is het te
prefereren boven een klassikale aanpak, waarbij enkel diegenen aan bod komen die
de beurt van de docent krijgen.
11. De volgende leesstrategieën dienen in ieder geval aan bod te komen:
- de betekenis van onbekende woorden uit het zinsverband opmaken
- een woordenboek hanteren
- tekstsoorten herkennen
- illustraties als steun gebruiken
- voorkennis inzetten
- de opbouw van een tekst gebruiken
- titels, kopjes, illustraties en dergelijke gebruiken om een voorspelling tedoen over
de tekstinhoud
- voorspellingen doen over de inhoud van de tekst op basis van het begin en het
einde van alinea’s
- belangrijke passages in de tekst herkennen
- begrijpen van de functie van structuurwoorden
(Staatsen, 2009; Bimmel et al., 2000; Hulsker, 2012)
12. Afgesproken moet worden wanneer welke leesstrategieën in de OB aan bod moeten
komen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het voorstel dat Staatsen & Heebing
(2015) doen voor de opbouw van een leesprogramma voor de onderbouw. De
leesstrategieën zijn ingedeeld in drie categorieën (voorspellen, structuren,
raadvaardigheid en redundantie) en per leerjaar wordt er aangegeven op welk niveau
en op welke manier de verschillende activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Zie
bijlage 1.
13. Aanbevelingen 1, 2, 3 en 4 kunnen onder gebracht worden in lessenreeksen voor de
OB. (Overkempe, 2015) Leerlingen komen op deze manier in aanraking met veel
verschillende leesstrategieën en ontwikkelen zo een breed repertoire aan
leesstrategieën. Dit kan gaan dienen als een soort gereedschapskist waaruit
leerlingen in de BB de voor hen relevante tools kunnen halen die zij in kunnen zetten
tijdens het lezen.
14. Er moet een referentiegedeelte met stappenschema’s voor leesstrategieën
ontwikkeld worden.
Bimmel (2013) geeft aan dat het handig zou zijn als leerlingen gebruik zouden
kunnen maken van een soort stappenplannen voor leerstrategieën. Ook Staatsen
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(2009) is van mening dat leerlingen gebruik zouden moeten kunnen maken van
heuristieken of stappenschema’s voor leesstrategieën. Met een dergelijk
referentiegedeelte met stappenschema’s krijgt een leerling meer inzicht in hoe
verschillende leesstrategieën uitgevoerd moeten worden.
Overkempe (2015) oppert het idee om leerlingen zelf een referentiegedeelte met
stappenschema’s te laten ontwerpen die zij telkens aanvullen nadat zij gereflecteerd
hebben op het toepassen van een bepaalde leesstrategie. Op deze manier geven de
leerlingen zelf sturing aan hun eigen leerproces. Zij bouwen zo een
referentiegedeelte op die gebaseerd is op hun eigen persoonlijke voorkeuren. Dit
referentiegedeelte dient telkens meegenomen te worden naar een volgend leerjaar.
Na de onderbouw hebben de leerlingen een breed repertoire aan leesstrategieën
opgebouwd en kan het eigen referentiegedeelte geraadpleegd worden wanneer de
leerling verlegen zit om een leesstrategie.

Deze aanbevelingen zijn het uitgangspunt voor het ontwikkelde lesmateriaal voor het aanbieden van
leesstrategieën aan leerlingen uit klassen 1, 2 en 3 van de vwo-afdeling voor het vak Engels. Zie voor
de totstandkoming van deze aanbevelingen het praktijkonderzoek Bewust denken & doen …
(Overkempe, 2015).
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4. Ontwerp _____________________
4.1 Ontwerpeisen: deelvragen 1 & 2
De deelvragen zijn:
1. Welke theoretische uitgangspunten zijn van toepassing op het aanbieden van
leesstrategieën?
2. In welk leerjaar bied je welke leesstrategieën aan?
Om antwoord te geven op deze deelvragen heb ik gebruik gemaakt van de resultaten van het
praktijkonderzoek Bewust Denken & Doen… (Overkempe, 2015), zie hoofdstuk 3.4, aanbevelingen 1
tot en met 7.
De antwoorden op de deelvragen hebben geleid tot de volgende ontwerpeisen:

Nr Ontwerpeisen

Op basis van welke data
is deze ontwerpeis
geformuleerd?

1

Zie 3.4, aanbeveling 1.

2

3

4

5

De didaktiek die gehanteerd wordt in de lessenreeks
bestaat uit de volgende onderdelen:
o uitwisseling vooraf
o oriëntatie op het gebruik van een strategie
o uitproberen en oefenen
o reflectie achteraf
Voor de reflectie achteraf worden de reflectievragen van
Westhoff (1996) als basis gebruikt:
o ‘Wat wilde je leren?’
o ‘Wat heb je gedaan om dit te leren?’
o ‘Is het gelukt? Hoe weet je dat?’
o ‘Hoe verklaar je dat?’
o ‘Wat leer je daarvan voor een volgende keer?’
Leerlingen moeten de mogelijkheid krijgen om de
uitwisseling vooraf en de reflectie achteraf met elkaar te
bespreken.
De volgende leesstrategieën worden behandeld in de
lessenreeksen: structuurwoorden, de betekenis van
onbekende woorden uit het zinsverband opmaken, een
woordenboek hanteren, tekstsoorten herkennen,
illustraties als steun gebruiken, voorkennis inzetten en de
opbouw van een tekst gebruiken, titels, kopjes, illustraties
en dergelijke gebruiken om een voorspelling te doen over
de tekstinhoud, voorspellingen doen over de inhoud van
de tekst op basis van het begin en het einde van alinea’s
en belangrijke passages in de tekst herkennen.
De verdeling van de verschillende leesstrategieën over de
drie leerjaren geschiedt volgens de indeling die Staatsen

Zie 3.4, aanbeveling 1.

Zie 3.4, aanbeveling 3.

Zie 3.4, aanbeveling 4.

Zie 3.4, aanbeveling 5.
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& Heebing (2015) maken, zie bijlage 1 .
Er moet een format voor een referentiegedeelte voor
leesstrategieën ontwikkeld worden waarop leerlingen die
leesstrategieën noteren die zij handig vinden. Tevens
noteren zij hoe de betreffende leesstrategieën
uitgevoerd moeten worden.

Zie 3.4, aanbeveling 7.

14

4.2 Het ontwerp
De ontwerpeisen hebben als volgt vorm gekregen:

De leesstrategieën zijn onder te verdelen in drie hoofdgroepen: Voorspellen,
Structuren en Raadvaardigheid. Deze drie hoofdgroepen zijn de verschillende
hoofdstukken geworden en komen ieder leerjaar terug. (ontwerpeis 5)
In het onderdeel Uitwisseling reflecteren de leerlingen vooraf
op de leesstrategieën die behandeld gaan worden. Zij doen
dit samen met een klasgenoot. (ontwerpeisen 1 en 3)

In het onderdeel Oriëntatie wordt het
leerdoel expliciet benoemd. Per
hoofdstuk (Voorspellen, Structuren en
Raadvaardigheid) worden per leerjaar
1 of meer leerdoelen behandeld.
Leerlingen krijgen in het onderdeel
Oriëntatie aan de hand van
opdrachten instructie in hoe de
leesstrategie toegepast kan worden.
(ontwerpeis 1 en 4)

afbeelding 1
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In het onderdeel Oefenen gaan leerlingen aan de hand van
gerichte opdrachten verder oefenen met het toepassen van de
betreffende leesstrategie. (ontwerpeis 1)

afbeelding 2
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Na het onderdeel Oriëntatie of Oefenen gaan de leerlingen aan de
slag met het onderdeel Reflectie. In dit onderdeel reflecteren zij op
de gebruikte leesstrategie. Dit reflectieformulier is een verdere
uitwerking van de reflectievragen van Westhoff. Leerlingen kunnen
deze reflectie samen met een klasgenoot doen.
(ontwerpeisen 1, 2 en 3)

afbeelding
afbeelding
…3
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De leesstrategieënkaart is het persoonlijke
referentiegedeelte voor leesstrategieën van de
leerling. Hier komen de leesstrategieën op te staan
die de leerling als nuttig of handig heeft ervaren en
wordt ieder leerjaar verder aangevuld. De
leesstrategieënkaart is onderverdeeld in Voorspellen,
Structuren en Raadvaardigheid. (ontwerpeis 6)

afbeelding 4
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Ieder leerjaar komen verschillende leesstrategieën aan
bod. In leerjaar 1 wordt bijvoorbeeld de leesstrategie
‘voorkennis activeren’ behandeld. (ontwerpeisen 4 en 5)

afbeelding 5
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5. Aanpak_______________________
5.1 Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag was:
Hoe kunnen de uitgangspunten van recent wetenschappelijk onderzoek naar leesstrategieën vertaald
worden in concreet lesmateriaal voor het aanbieden van leesstrategieën voor het vak Engels aan
leerlingen uit de onderbouw van de Vwo-afdeling van het JBC?
Zoals uit de onderzoeksvraag duidelijk naar voren komt, was dit praktijkonderzoek niet gericht op het
testen van de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek naar leesstrategieën. Dat hebben
de betreffende wetenschappers al gedaan. De vraag was dus niet of deze inzichten inderdaad de
gewenste resultaten op zouden leveren, maar hoe deze inzichten vorm konden krijgen in concreet
lesmateriaal voor het aanbieden van leesstrategieën. Het testen van dit lesmateriaal is dan ook
gebeurd door leerlingen het lesmateriaal uit te laten proberen.
5.2 Respondenten
Leerjaar 1 was een gymnasiumklas en bestond uit 26 leerlingen.
Leerjaar 2 was een Havo/Vwo-klas en bestond uit 24 leerlingen.
Leerjaar 3 was een Vwo-klas en bestond uit 20 leerlingen.
Deze leerlingen hebben allemaal (een deel van) het lesmateriaal uitgeprobeerd. Per leerjaar zijn de
reflectieformulieren van 8 leerlingen gebruikt voor de analyse.
5.3 Procedure
Leerlingen uit de leerjaren 1, 2 en 3 van de Vwo-afdeling hebben (een deel van) het lesmateriaal
uitgeprobeerd tijdens reguliere lessen Engels. De focus daarbij heeft vooral gelegen op leerjaar 1. De
lessenreeksen voor leerjaren 2 en 3 bouwen namelijk verder op de voorgaande leerjaren. Leerlingen
die in schooljaar 2015-2016 in leerjaar 2 of 3 zaten, hebben echter de voorgaande leerjaren deze
lessenreeksen niet doorlopen.
5.4 Data-analysetechnieken
Het lesmateriaal is geëvalueerd aan de hand van klassengesprekken en het analyseren van de
ingevulde reflectieformulieren.
De klassengesprekken hebben plaatsgevonden in leerjaren 1, 2 en 3 tijdens reguliere lessen Engels.
Tijdens deze klassengesprekken kregen de leerlingen de gelegenheid om te vertellen wat ze van het
lesmateriaal vonden. Wat was goed en wat kon beter of anders?
Er is voor het analyseren van de reflectieformulieren gekozen, omdat het reflecteren op de verrichte
cognitieve handelingen van essentieel belang is voor het verwerven van inzichten in en het sturing
geven aan de eigen cognitieve processen (metacognitie), zie hoofdstuk 3.4, aanbeveling 1. Het was
dus van belang om de reflectievragen zo te formuleren dat leerlingen inderdaad tot de gewenste
inzichten zouden komen.
De reflectieformulieren zijn niet van alle leerlingen bekeken. Per leerjaar zijn telkens de
reflectieformulieren van 8 leerlingen geanalyseerd en ondergebracht in tabellen, zie hoofdstuk 6.
Naar aanleiding van de klassengesprekken en de resultaten van de analyses van de
reflectieformulieren, is het lesmateriaal op een aantal punten aangepast, zie hoofdstuk 6.
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6. Resultaten_____________________
6.1 Resultaten klassengesprekken
Delen van de lessenreeksen zijn uitgeprobeerd in leerjaren 1, 2 en 3. Al snel bleek dat er een groot
verschil in werktempo is tussen de verschillende leerlingen. Met name de vaardige lezers gingen
sneller door de opdrachten heen dan de minder vaardige lezers. Een aantal leerlingen gaf tijdens de
klassengesprekken aan weinig heil te zien in het doen van alle opdrachten bij leesstrategieën die zij
naar eigen zeggen al beheersten. Dit heeft ertoe geleid dat leerlingen na het onderdeel Oriëntatie de
keuze krijgen om nog verder te oefenen met de betreffende leesstrategie of gelijk door te gaan naar
het onderdeel Reflectie. Leerlingen gaven aan dit een goede oplossing te vinden.
Tijdens de klassengesprekken werd duidelijk dat leerlingen het leuk vonden dat de teksten die
gebruikt zijn in het lesmateriaal over actualiteiten gaan. Wel gaven de leerlingen aan dat de
onderwerpen niet interessant waren. Bij navraag wat dan interessante onderwerpen waren, werden
de volgende antwoorden gegeven: sport, gadgets, eten, films, oorlog, muziek, dieren en sprookjes.
De onderwerpen die voorkomen in de lessenreeksen zijn dieren, sport, leeftijdgenoten en nieuws. Dit
komt voor een groot deel overeen met wat de leerlingen aangaven dat zij interessant vonden en
heeft niet geleid tot wijzigingen in het lesmateriaal.
Leerlingen kwamen op het idee dat het wellicht leuk zou zijn dat zij zelf interessante artikelen uit
zouden zoeken om leesstrategieën op uit te proberen. Keerzijde van dit idee is dat niet ieder artikel
geschikt is om een specifieke leesstrategie op uit te proberen. Wellicht dat het wel een idee is om
leerlingen dit na het afronden van een lessenreeks te laten doen. Zij hoeven zich dan niet te richten
op één specifieke leesstrategie, maar gaan alleen aan de slag met de leesstrategieën die zij nodig
hebben om het probleem of de problemen waar zij op dat moment tegenaan lopen, op te lossen.
Leerlingen gaven in de klassengesprekken aan dat ze het saai vonden om met leesstrategieën bezig
te zijn.
6.2 Resultaten analyse reflectieformulieren
Zoals reeds eerder vermeld (hoofdstuk 5) was het van belang om na te gaan in hoeverre de
geformuleerde reflectievragen bijdroegen aan de bewustwording van de leerling van de eigen
cognitieve processen bij het oplossen van problemen tijdens het lezen.
Daarom zijn in leerjaren 1, 2 en 3 een aantal reflectieformulieren bekeken, zie bijlagen 2, 3 en 4. De
conclusie was dat bij het beantwoorden van de reflectievragen de leerlingen te veel aan de
oppervlakte bleven. Hierdoor was het maar zeer de vraag of leerlingen zich inderdaad bewust waren
van de handelingen die zij verricht hadden om een specifiek probleem op te lossen.
De reflectievragen waren:
Wat was het leerdoel?
Heb je het leerdoel bereikt? En hoe weet je dat?
Welke handelingen heb je uitgevoerd om dit leerdoel te bereiken?
Ga je deze leesstrategie vaker gebruiken? Waarom? Wanneer?
De vragen ‘Heb je het leerdoel bereikt? En hoe weet je dat?’ en ‘Welke handelingen heb je
uitgevoerd om dit leerdoel te bereiken?’ leverde niet de gewenste antwoorden op. Antwoorden als
‘Niks, want ik wist het al’ en ‘Ik heb geoefend’ zijn te oppervlakkig en zorgen niet voor (meer) inzicht
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in de eigen leerprocessen. Een antwoord als ‘Ik had veel gele smileys’ op de vraag ‘Heb je het leerdoel
bereikt? En hoe weet je dat?’ geeft tevens aan dat leerlingen het probleem waarvoor de leesstrategie
gebruikt kon worden, uit het oog waren verloren. De vragen zijn daarom aangepast:
Wat was het ‘probleem’? (Leerlingen omschrijven het probleem dat aangepakt kan worden met de
betreffende leesstrategie.)
Wat was het leerdoel? (Leerlingen formuleren het leerdoel. Deze bestaat uit het probleem en de
oplossing/ strategie.)
Heb je het ‘probleem’ op kunnen lossen? Hoe weet je dat? (Leerlingen geven aan of ze begrepen
hebben hoe je het probleem op kunt lossen en denken na over hoe ze kunnen controleren óf ze het
probleem opgelost hebben.)
Welke tussenstappen heb je genomen om het ‘probleem’ op te lossen? Stap 1: …, Stap 2: …, Stap 3: …
en Stap 4: … . (Leerlingen beschrijven de verschillende stappen waaruit de leesstrategie bestaat.)
Ga je deze leesstrategie vaker gebruiken? Wanneer? (Met deze vraag wordt getracht om de strategie
in een breder perspectief te plaatsen. De betreffende strategie kan bijvoorbeeld ook buiten de les
Engels gebruikt worden, misschien wel bij andere vakken of zelfs wel buiten school.)
Deze wijzigingen leverden antwoorden op waaruit bleek dat leerlingen zich meer bewust waren van
de handelingen die zij verricht hadden om het probleem op te lossen dan bij de oorspronkelijke
vragen. Op de vraag ‘Welke tussenstappen heb je genomen om het ‘probleem’ (in dit geval een
onbekend woord) op te lossen?’ gaf een leerling bijvoorbeeld als antwoord: ‘Stap 1: Moeilijk woord?,
Stap 2: Context kijken, Stap 3: Plaatjes kijken, Stap 4: Woord verzinnen en in de context denken of het
past’. Hieruit blijkt dat de leerling stap voor stap is nagegaan wat hij heeft gedaan om het probleem
op te lossen en de mogelijke oplossing ook nog gecontroleerd heeft. Hij is zich bewust van zijn eigen
leerproces.
Uit de antwoorden op de vraag of de leerling de betreffende leesstrategie vaker gaat gebruiken en
wanneer, blijkt dat een transfer naar andere vakken niet zomaar plaatsvindt. Leerlingen realiseren
zich te weinig dat wat bij het ene vak een handige leesstrategie is ook wel eens een handige strategie
zou kunnen zijn bij andere vakken. Woordraadstrategieën of het schematiseren van een tekst
kunnen bijvoorbeeld ook goed gebruikt worden bij geschiedenis of aardrijkskunde en beperken zich
niet alleen tot Engels.
De wijzigingen in de vragen bij het onderdeel Reflectie leverden weliswaar betere antwoorden op,
maar leerlingen hebben hierbij nog steeds veel begeleiding van een docent nodig. Ze zijn duidelijk
niet gewend om te reflecteren op hun leren.
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7. Conclusie______________________
7.1 Het lesmateriaal
De ontwerpeisen hebben de volgende vormen gekregen in het ontworpen lesmateriaal:
De leesstrategieën zijn onder te verdelen in drie hoofdgroepen: Voorspellen,
Structuren en Raadvaardigheid. Deze drie hoofdgroepen zijn de verschillende
hoofdstukken geworden en komen ieder leerjaar terug. (ontwerpeis 5)
In het onderdeel Uitwisseling reflecteren de leerlingen vooraf
op de leesstrategieën die behandeld gaan worden. Zij doen
dit samen met een klasgenoot. (ontwerpeisen 1 en 3)

In het onderdeel Oriëntatie wordt het
leerdoel expliciet benoemd. Per
hoofdstuk (Voorspellen, Structuren en
Raadvaardigheid) worden per leerjaar
1 of meer leerdoelen behandeld.
Leerlingen krijgen in het onderdeel
Oriëntatie aan de hand van
opdrachten instructie in hoe de
leesstrategie toegepast kan worden.
(ontwerpeis 1 en 4)
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afbeelding 6

Aan het einde van het onderdeel Oriëntatie krijgen de leerlingen de mogelijkheid om verder te
oefenen met de betreffende leesstrategie in het onderdeel Oefenen of om gelijk door te gaan
naar het onderdeel Reflectie. (hoofdstuk 6 Resultaten, 6.1 Resultaten klassengesprekken)

afbeelding 7
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In het onderdeel Oefenen gaan leerlingen aan de hand van
gerichte opdrachten verder oefenen met het toepassen van de
leesstrategie. (ontwerpeis 1)

afbeelding 8
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Na het onderdeel Oriëntatie of Oefenen gaan de leerlingen aan de
slag met het onderdeel Reflectie. In dit onderdeel reflecteren zij op
de gebruikte leesstrategie. Dit reflectieformulier is een verdere
uitwerking van de reflectievragen van Westhoff. Leerlingen kunnen
deze reflectie samen met een klasgenoot doen.
(ontwerpeisen 1, 2 en 3)

afbeelding 9

Na het invullen van de reflectievragen krijgen
leerlingen telkens de opdracht om indien zij de
26 op
leesstrategie vaker willen gaan gebruiken, deze
hun leesstrategieënkaart te noteren.
(ontwerpeis 6)

De leesstrategieënkaart is het persoonlijke
referentiegedeelte voor leesstrategieën van
de leerling. Hier komen de leesstrategieën op
te staan die de leerling als nuttig of handig
heeft ervaren en wordt ieder leerjaar verder
aangevuld. De leesstrategieënkaart is
onderverdeeld in Voorspellen, Structuren en
Raadvaardigheid. (ontwerpeis 6)

afbeelding 10
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Na ieder hoofdstuk (Voorspellen, Structuren en Raadvaardigheid)
zit een antwoordgedeelte. Leerlingen die daar behoefte aan
hebben kunnen op deze manier in hun eigen tempo verder
werken.

afbeelding 11
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7.2 Werkwijze
De lessenreeksen zijn zo opgebouwd dat leerlingen die daar behoefte aan hebben in hun eigen
tempo kunnen werken. Er zijn een aantal opdrachten waarbij leerlingen met een klasgenoot moeten
overleggen, maar het overgrote deel van de opdrachten kan zelfstandig of in groepjes gemaakt
worden. Zo kan er voor wat betreft werktempo gedifferentieerd worden.
Na het onderdeel Oriëntatie hebben de leerlingen de mogelijkheid om verder te oefenen in het
onderdeel Oefenen of om gelijk door te gaan naar de reflectievragen in het onderdeel Reflectie. Op
deze manier kan er gedifferentieerd worden op niveau.
Het onderdeel dat wel veel begeleiding van de docent vergt is het onderdeel Reflectie. Het advies is
dan ook om met name de eerste keren dat leerlingen de reflectievragen beantwoorden dit klassikaal
te doen. Maar ook daarna zal dit door de docent goed in de gaten gehouden moeten worden.
Na de reflectie hebben de leerlingen de mogelijkheid om de gebruikte leesstrategie op hun
leesstrategieënkaart te zetten. Deze kaart dient als referentiegedeelte voor hun ‘favoriete’
leesstrategieën. Deze kunnen zij tijdens de lessen of op andere momenten gebruiken wanneer zij in
een tekst ergens tegenaan lopen. Deze kaart wordt ieder schooljaar verder aangevuld en dient ieder
schooljaar meegenomen te worden naar het volgende schooljaar. Wanneer de leerlingen uiteindelijk
in de 4e klas komen, hebben zij in kaart gebracht welke leesstrategieën hun voorkeur genieten.
De tijd die nodig is om een hoofdstuk af te ronden, zal per leerling sterk verschillen. Daarnaast
verschillen de hoofdstukken ook in omvang. Het is dus een kwestie van uitproberen, maar over het
algemeen genomen zal een hoofdstuk ongeveer 3 of 4 lessen in beslag nemen. Aangeraden wordt
om niet alle hoofdstukken achter elkaar te doen. Het lijkt handiger om de 3 hoofdstukken over een
schooljaar te spreiden om te voorkomen dat leerlingen er op uitgekeken raken.
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8. Evaluatie en Vooruitblik__________
8.1 Evaluatie
De vraag die mij na mijn vorige praktijkonderzoek bezighield was of ik in staat zou zijn om mijn
inzichten en aanbevelingen te vertalen naar een concreet lesprogramma die de leesvaardigheid van
de Vwo-leerlingen op het Jeroen Bosch College zou helpen verbeteren. Dat was ten slotte waar het in
de kern om draaide: theoretisch inzicht is waardevol, maar het verliest zijn kracht als die de
leerlingen niet bereikt.
Mijn praktijkonderzoek dit jaar ben ik dan ook begonnen met als uitdaging het vertalen van de
theorie naar de praktijk, in de vorm van lessenreeksen voor het aanbieden van leesstrategieën aan
leerlingen van de Vwo-afdeling bij het vak Engels. Dit is een hele klus gebleken. Met name het vinden
van geschikte teksten heeft veel tijd in beslag genomen. Er moest niet alleen rekening gehouden
worden met het niveau en de onderwerpen van de teksten, maar er moest ook gekeken worden of
een tekst wel paste bij een bepaalde leesstrategie. Ook het bedenken van de vele opdrachten heeft
veel energie gekost. Bij iedere leesstrategie moest nagedacht worden hoe deze het beste
aangevlogen kon worden.
Ondanks al het zoekwerk en gepuzzel ben ik zeer tevreden met het resultaat. Ik ben de uitdaging
aangegaan en heb deze volbracht.
8.2 Vooruitblik
Tijdens het uitproberen van de lessenreeksen en het analyseren van de reflectieformulieren werd mij
duidelijk dat leerlingen bijzonder veel moeite hebben met het reflecteren op leren. De begeleiding
van de docent hierbij is onontbeerlijk gebleken. De reflectie verschaft de leerling inzicht in zijn eigen
leerproces. Met name daarom is het zo belangrijk dat die reflectie goed uitgevoerd wordt. Staatsen
(2009) zegt dan ook: ‘Het leermoment bij het ontwikkelen van leesvaardigheid ligt niet in het
uitvoeren van de leestaak maar in het nadenken over wat we doen en waarom we dit zo doen’. Indien
de reflectie niet juist wordt uitgevoerd, verschaft de leerling zich geen (nieuwe) inzichten in de eigen
leer- en denkprocessen die zo essentieel zijn om te kunnen leren. De leerling is dan enkel ‘uitvoerder’
en geen ‘mentale manager’.
Het spreekt voor zich dat hiermee niet alleen het belang van reflecteren op het gebruik van
leesstrategieën aangetoond is. Leren gaat niet zonder reflecteren en zou daarom bij alle
vaardigheden en bij alle schoolvakken aan bod moeten komen. Reflecteren = leren leren. Omdat dit
zo een wezenlijk onderdeel bij het verbeteren van de leerprocessen van de leerlingen, zou er
praktijkonderzoek gedaan moeten worden naar de meest geschikte manier om het reflecteren bij
leerlingen te ontwikkelen.
Dit praktijkonderzoek belandt niet op de plank. Vanaf schooljaar 2016-2017 zullen de ontworpen
lessenreeksen een vast onderdeel worden van het curriculum van klassen 1, 2 en 3 Vwo bij het vak
Engels. De ontworpen lessenreeksen zijn geen eindproduct. Bij tijd en wijle zullen ze geëvalueerd en
zo nodig aangepast moeten worden.
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BIJLAGE 1: OPBOUW LEESPROGRAMMA 3-JARIGE ONDERBOUW
Activiteiten
voorspellen &
verifiëren

inzicht in structuren

Leerjaar 1
Accent op voorspellen & verifiëren:
 Voorkennis activeren
 Tekstsoorten herkennen aan
kenmerken
 Gebruik leren maken van
uitstekende delen
 Doelgericht selectieve informatie
zoeken

Leerjaar 2
 Herhaling van strategieën uit
leerjaar 1 en deze zelfstandig
toepassen
 Voorspelteksten
 Koppensnellen (uitstekende delen
gebruiken voor snel globaal begrip)
 ELZA-methode
(voorspelactiviteiten aan de hand
van eerste en laatste zin van
alinea’s van tekst)
 Start concentrisch (in cirkels van
buiten naar binnen) lezen
Accent op structureeractiviteiten:
 Kopjes maken bij alinea’s
 Delen van tekst in Nederlandse zin
samenvatten
 Info uit tekst halen en in schema
zetten
 Niet-wezenlijke info uit tekst
schrappen

Leerjaar 3
 Geen echt nieuwe activiteiten:
automatiseren en zelfstandig
toepassen van het geleerde bij
elke tekst

Uitbreiding woordraadstrategieën
(ook woordvorm en gelijkenis erbij
betrekken)
Vooral veel gatenteksten (CLOZEoefeningen)
Het raden van woorden koppelen
aan het gebruik van woordenboek
om te controleren of wat geraden
is klopt

Accent op woordraadstrategieën:
 Woorden in tekst raden, vooral
gericht op detailbegrip
 Efficiënter gebruik leren maken
van woordenboek
 Selectief details zoeken: op
grond van bekende elementen
zoeken naar ontbrekende
informatie door concentrisch
lezen

Eenvoudige structuren
herkennen (bijv. een opsomming
in een brief)
 Knipteksten (bijv. plaatjes,
recept of een chronologische
structuur)
 Informatie uit een tekst halen en
invullen in een eenvoudig
schema
raadvaardigheid en
 Begin maken met raden van

gebruikmaken van
onbekende woorden in zeer
redundantie
eenvoudige teksten waarbij
vooral de context als

informatiebron fungeert
 Af en toe werken met

woordvorm, voor- en
achtervoegsels en gelijkenis met
woorden uit Nederlands of
andere taal
 Eenvoudige CLOZE-oefeningen
met een zeer beperkt aantal
gaten
Staatsen & Heebing, 2015 (Moderne vreemde talen in de onderbouw, p.60)







Zelf tekst indelen en schema
maken
Hoofd- en bijzaken
onderscheiden (kernwoorden/ zinnen selecteren
Door middel van kernzinnen
inhoud van tekst samenvatten
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Voorspellen

Reflectie
(uitstekende delen)
Heb je het leerdoel bereikt?
Hoe weet je dat?

Welke handelingen heb je
uitgevoerd om dit leerdoel te
bereiken?
Plaatjes kijken en titel lezen.

Ga je deze leesstrategie vaker
gebruiken? Waarom? Wanneer?

Stap 1: kijken wat vragen ze van
mij?
Stap 2: oefenen
Stap 3: blijkt uit mijn controle of ik
het wel of niet snap?
Goed naar de dingen om de tekst
heen kijken.

Ja, bij moeilijke teksten, want zo begrijp
ik het beter.

Tigo

Een beetje, ik had ongeveer
de helft goed en de helft fout.

Nee, ik lees geen Engelse boeken en
ben er slecht in.

Emmelie

Ja, want uit mijn controle blijkt
dat ik het snap.

Maikel

Ja, want de meeste teksten
gingen goed.

Alon

Nee, het staat 4-3 voor boze
smiley.

Idk

Ja, want het werkt goed. Bij teksten om
alvast meer over het onderwerp te
weten te komen.
Nee, onhandig.

Thijmen

Ja, meer gele dan rode
smileys.

Plaatje kijken, titel lezen, tekst bij
plaatje.

Ja, ik snap het beter, als ik een
leestoets krijg.

Bibi

Ja, alle smileys waren geel.

Zie ‘handelingen’.

Ik deed dit al. In een schoolboek.

Handreen

Ja, door de smileys.

De titel en foto’s lezen en bekijken.

Ja, het is handig. Tijdens het lezen.

Jules

Ja, ik heb veel goed.

Oefenen.

Ja, want het is handig. Als ik een
moeilijke tekst moet lezen.

Pepijn

Ja, want alles was  (gele
smiley).

Titel kijken, plaatjes bekijken en
eerste zinnen.

Dat doe ik al, omdat het in groep 3 al
heb geleerd. Als ik het nodig heb.

Lennart

Ja, ik heb veel gele smileys
omcirkeld.

Titels en plaatjes bekijken bij alle
teksten, en het einde lezen.

Ja, zo vergroot je je Engels begrijpend
lezen. Ik denk vooral bij lange teksten,
bijvoorbeeld bij proefwerken en skills
testen.

Voorspellen

Reflectie
34

(voorkennis)
Heb je het leerdoel bereikt?
Hoe weet je dat?

Welke handelingen heb je
uitgevoerd om dit leerdoel te
bereiken?
Stap 1: ik heb naar de uitstekende
delen gekeken
Stap 2: kijken wat ik er over wist
Stap 3: invullen
Stap 4: lezen
Stap 5: markeren wat er goed was
Stap 1: kijken wat ze van me vragen
Stap 2: oefenen
Stap 3: controleren
Stap 1: titel, plaatjes, opvallende
dingen bekijken
Stap 2; nadenken wat ik al weet over
het onderwerp
Stap 1: ik kijk naar de titel en de
afbeelding(en)
Stap 2: ik bedenk in mijn hoofd wat
ik over dit thema weet
Stap 3: ik lees de tekst en controleer
mijn voorspelling

Ga je deze leesstrategie vaker
gebruiken? Waarom? Wanneer?

Nee, ik heb er geen nut van.

Nee, want ik vind het geen fijne

Tigo

Ja, want ik heb de meeste
woordjes die ik heb
opgeschreven bijna allemaal
gemarkeerd.

Emmelie

Ja, omdat ik de tekst las en
mijn voorspelling klopte.

Maikel

Ja, want het hielp bij het
begrijpen van de tekst.

Alon

Ja, ik heb heel veel gehad aan
mijn algemene kennis.

Thijmen

Meestal wel, bij controle was
het bijna goed.

Bibi
Handreen

Ja, want dat kon ik al.
Idk, er staan geen smileys.

Jules

Ja, ik heb gecontroleerd of
mijn voorkennis klopte door de
tekst te lezen.

Stap 1: titel lezen, plaatjes bekijken,
andere opvallende dingen
Stap 2: kijken wat ik al weet
Stap 3: controleren
niks, ging automatisch
Door te kijken naar uitstekende
delen.
Stap 1: uitstekende delen bekijken
Stap 2: voorkennis gebruiken
Stap 3: tekst lezen/ controleren

Pepijn

Ja, omdat ik het gecontroleerd

Stap 1: ik heb uitstekende delen

Nee, want ik vind het fijn als ik niet weet
waar een boek over gaat, dan blijft het
spannend.

Ja, want ik weet eigenlijk al best veel
over iets en dat is heel handig bij een
moeilijke leestekst.
Ja, want het helpt bij het begrijpen van
de tekst (sneller). Voordat ik de tekst ga
lezen.
Ja, de tekst wordt duidelijker, ik begrijp
het dan beter.

Ja, maar ik deed het al.
Ja, ik weet veel. Tijdens het lezen.
Ja, het is handig.
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heb en mijn voorkennis klopt.

Lennart

Ik heb de tekst gelezen, en
mijn voorkennis kwam overeen
met wat in de tekst wordt
uitgelegd.

bekeken
Stap 2: mijn hersenen gebruikt voor
voorkennis
Stap 3: controleren
1: titel en plaatjes bekijken
2: bedenken wat ik er over wist
3: de tekst lezen en mijn voorkennis
daardoor bevestigen als dit
terugkomt in de tekst

strategie.

Nee, aan de voorspelling heb ik genoeg
om de tekst te begrijpen en de vragen
er bij te maken.
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Structuren

Reflectie
(functie titel e.d.)
Heb je het leerdoel bereikt?
Hoe weet je dat?

Tigo

Ja en nee, omdat 1 smiley
rood, 1 smiley geel en de
andere er tussen.

Welke handelingen heb je
uitgevoerd om dit leerdoel te
bereiken?
Stap 1: kennis op doen
Stap 2: oefenen
Stap 3: nakijken

Emmelie

Ja en nee, want in de volgorde
zetten gaat goed, maar de
interpunctie minder.

Stap 1: kennis opdoen
Stap 2: oefenen
Stap 3: nakijken

Nee, omdat het meestal al in de tekst
staat.

Maikel

Ja, want de meeste
opdrachten gingen goed.

Ja, want hij werkt goed. Bij teksten die
geen goede structuur hebben.

Alon
Thijmen

--Ja, meer gele smileys dan
rode smileys.
Ja, de smileys waren wit
(geel), het ging snel en ik vond
het makkelijk.
--Nee, want ik wist het al.
Ja, want ik gebruik leestekens
altijd al en ik heb het al
geleerd.
Ja, ik heb veel goede
antwoorden.

Stap 1: punten en hoofdletters
Stap 2: komma’s zetten
Stap 3: goede volgorde
--Goed lezen, dan kijken, dan invullen,
dan in mijn volgorde nalezen.
Waar moet een hoofdletter, punt,
komma.
--Niks, want ik wist het al.
Alle opdrachten want ik hoefde het
niet extra te leren.

--Ja, want ik wist het al.
Ik gebruik het al.

De tekst lezen en proberen hem te
begrijpen. Toen heb ik de
interpunctie toegepast.

Nee, ik begrijp
een tekst
meestal al snel
genoeg.

Bibi

Handreen
Jules
Pepijn

Lennart

Ga je deze leesstrategie vaker
gebruiken? Waarom? Wanneer?
Nee, omdat er geen boeken zijn
zonder punten, komma’s en
interpunctie.

--Ik gebruikte hem al.
Ja, ik deed het al.
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Raadvaardigheid

Reflectie
(betekenis onbekend woord achterhalen mbv illustraties)
Wat was het
Heb je het probleem op
Welke tussenstappen heb je
probleem?
kunnen lossen? Hoe
genomen om het probleem op te
weet je dat?
lossen?

Tigo

Als je een betekenis
van een woord niet
kent.

Ja, omdat de
betekenissen duidelijker
zijn geworden.

Emmelie

Als ik een onbekend
woord tegenkom
waar ik de betekenis
van wil weten.
Als je de betekenis
van een woord niet
kent.
Onbekende
woorden.

Maikel

Alon

Thijmen

Woorden in teksten
die je niet kent.

Bibi

Een tekst niet
begrijpen.

Handreen

Een onbekend
woord die je niet
kent.
Als ik een onbekend
woord tegenkom.

Jules

Ga je deze
leesstrategie vaker
gebruiken? Wanneer?
Ja, in andere talen.

Ja, door te controleren of
het in de context past.

Stap 1: Moeilijk woord?
Stap 2: Context kijken.
Stap 3: Plaatjes kijken.
Stap 4: Woord verzinnen en in de
context denken of het past.
Stap 1: Naar de plaatjes kijken.
Stap 2: Controleren in de context.

Ja, want het ging redelijk
goed met oefenen.

Stap 1: Alles goed lezen.
Stap 2: Goed kijken.

Ja, want het is erg
handig.

Ja, het is me gelukt om
onbekende woorden te
ontcijferen.
Ja, ik wist wat de
betekenis van het woord
was.
Ja, ik begreep de
teksten.

Stap 1: De context lezen.
Stap 2: De plaatjes bekijken.

Nee, helpt niet altijd en
duurt lang.

Stap 1: Kijken naar afbeeldingen.

Doe ik al.

Stap 1: Context lezen.
Stap 2: Eventuele plaatjes
bekijken.
Stap 1: Illustraties.
Stap 2: Context.

Ik deed het al. 

Stap 1: Plaatje kijken.
Stap 2: Begrijpen.
Stap 3: Verder lezen.

Ik gebruik hem al.

Ja, ik begreep het
meteen.
Plaatjes, dat weet ik.

Ja, wanneer ik een
moeilijke tekst met een
plaatje moet lezen.

Ja, bij het opzoeken
van woorden.
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Pepijn

Lennart

Een betekenis van
een woord ken ik
niet.
Je kent een woord
dat je tegenkomt
niet.

Ja, ik kon alles
herkennen (van de
plaatjes).
Door de context te lezen,
daar kan de betekenis
uitgelegd staan.

Stap 1: Plaatje kijken.
Stap 2: Beschrijving lezen.
Stap 3: Woord schrijven.
Stap 1: Vaststellen of ik delen van
het woord al ken.
Stap 2: Illustraties bekijken.
Stap 3: Context lezen.
Stap 4: Vaststellen of het woord
overeenkomt met de context.

Ja, als er een plaatje
bij staat.
Ja, op toetsen bij
allerlei andere vakken,
zoals aardrijkskunde
en geschiedenis.
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Bijlage 3

Voorspellen

Guusje

Michelle
Kirsten
Thijme
Marit

Resultaten tweede klas

Reflectie
(concentrisch lezen)
Heb je het leerdoel
bereikt? En hoe weet je
dat?
Ja, ik snap het beter.

Finn

------Ja, maar het lezen is voor
mij nog niet echt
makkelijker.
Ja, ik begreep elke tekst.

Gaya

Ja, ik heb de vragen goed.

Djordy

Ja, ik heb een nieuwe
manier geleerd.

Sara

Ja, want ik weet de
volgorde van wanneer ik
wat moet bekijken.

Welke handelingen heb je
uitgevoerd om dit leerdoel
te bereiken?
Om de cirkel te gebruiken:
- Buitenste cirkel
- Middelste cirkel
- Binnenste cirkel
------De opvallende dingen
bekijken.

Ga je deze leesstrategie vaker gebruiken? Waarom?
Wanneer?

Titel bekijken, plaatjes
bekijken, inleiding lezen
etc. Daarna ben ik alles
heel secuur gaan lezen.
Daarna beantwoordde ik de
vragen.
Niet zo heel veel, het
meeste deed ik al. Maar
door de stappen (cirkels) te
herhalen vooral.
Ik heb verschillende
opdrachten gemaakt in dit
boekje.
Teksten bekeken, plaatjes
bekeken, dikgedrukte/
schuine woorden lezen,
stukjes alinea lezen,
inleiding lezen, tekstsoort
bepalen, voorkennis
activeren.

Ja, dat leest fijner. Je weet al een beetje waar het over gaat.

Ja, dan gaat alles beter.
Wanneer: tijdens teksten.

------Ja, tijdens de toets zodat ik iets meer weet over de tekst.

Ja, omdat je dan een overzicht hebt op bijvoorbeeld een
toets.

Ja, een deel er van, zo kan ik makkelijker de tekst
begrijpen+voorspellen  tijdens een toets (misschien thuis?)
Misschien, het is wel handig bij een tekst die je niet begrijpt.
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Bijlage 3
Raadvaardigheid

Guusje
Kirsten

Resultaten tweede klas
Reflectie
(onbekend woord voor- en achtervoegsels)
Wat was het probleem?
Heb je het probleem op
kunnen lossen? Hoe weet
je dat?
Je weet het woord niet.
Omdat je moet kijken of het
in de tekst past.
Een onbekend woord.
Ja, hij past in het onderwerp
van de tekst en in de zin.

Giulia

Een onbekend woord.

Ja, kijken of het in de
context past.

Michelle

Onbekend woord.

Ja, als je naar de context
kijkt kan je kijken of het
goed is.

Finn

Een onbekend woord, een
woord waar ik de
betekenis niet van ken.

Ja, de meeste woorden ken
ik, maar als ik er een niet
ken, hak ik ‘m in stukken, of
zoek ik naar een betekenis.

Gaya

Een onbekend woord.

Ja.

Welke tussenstappen heb je
genomen om het ‘probleem’
op te lossen?
Stap 1: In de context kijken.

Ga je deze leesstrategie
vaker gebruiken? Wanneer?

Stap 1: Woord uit elkaar
halen.
Stap 2: De tekst eromheen
lezen.
Stap 1: Je trekt de woorden
uit elkaar.
Stap 2: Je vertaalt de twee
losse woorden.
Stap 1: Kijken of je het woord
kent.
Stap 2: Verschillende
leesstrategieën gebruiken.
Stap 3: In de context
plaatsen.
Stap 4: Kijken of het goed is.
Stap 1: Woord in stukken
hakken.
Stap 2: Stukken vertalen.
Stap 3: Stukken weer aan
elkaar plakken.
Stap 1: Voor-/ achtervoegsel
en het woord uit elkaar halen.
Stap 2: Voor-/achtervoegsel
vertalen.
Stap 3: Woord vertalen.
Stap 4: Kijken of het in de
context past.

Ja, bijvoorbeeld bij andere
talen of als ik een boek of
tekst lees.

Ja, bij toetsen.

Ja, als ik een onbekend
woord vind bij Nederlands,
Duits of Frans.
Ja, als ik bij talen moeilijke
woorden tegenkom.

Ja, als we een leestoets
hebben. Bij Engels, maar ook
bij Duits en Nederlands.

Bij een onbekend woord.
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Bijlage 3

Resultaten tweede klas

Djordy

Een onbekend woord.

Ja, alleen niet met deze
leesstrategie. Door te kijken
of het in de context past.

Sara

Een woord waar ik de
betekenis niet van ken.

Ja, hij past bij het
onderwerp en de zin.

Stap 1: Kijk naar de rest van
de zin en vertaal het in je
hoofd.
Stap 2: Kijk welk woord er het
best past om de zin goed te
laten verlopen.
Stap 3: Woord gevonden 
Stap 1: Het woord waar een
voorvoegsel bij staat uit
elkaar halen.
Stap 2: Kijken of je daar een
woord en betekenis uit kan
halen.

Misschien veel bij
Nederlands, maar niet bij
Engels.

Ik denk het eigenlijk niet,
maar misschien als ik in een
toets echt niet weet wat het
is, ga ik daar wel even naar
kijken.
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Structuren

Uitwisseling

Hannah

Bespreek met een klasgenoot
welke leesstrategieën ook alweer
hoorden bij het onderdeel
structuren.
Ik weet er geen.

Anis

Een schema maken, plaatjes
kijken, woorden herkennen.

Thura

- Inleiding lezen zodat je al veel
over het onderwerp weet.
- Plaatjes kijken.
- Slot lezen: dit is vaak een
conclusie of een samenvatting.
- Structuurwoorden.
- Inleiding lezen om te weten wat
het onderwerp is.
- Tekst schematiseren.
- De 1e en laatste alinea lezen.
- Structuurwoorden.
- Slot (conclusie/ samenvatting).
- De inleiding goed bestuderen.
- Goed kijken naar de
verschillende kopjes.
- Slot goed bestuderen.

Sanne

Lisa

Reflectie
(schematiseren)
Welke tussenstappen heb je
Ga je deze leesstrategie vaker
genomen om het ‘probleem’ op te gebruiken? Wanneer?
lossen?
Stap 1: Kernzinnen markeren.
Stap 2: Hoofdzaken noteren.
Stap 3: Verbanden tussen
kernzinnen aangeven.
Stap 4: Alles in een schema
verwerken.
Stap 1: Lezen en de
kernwoorden aanstrepen.
Stap 2: Tekst gemarkeerd.
Stap 3: Pijltjes zetten om de tekst
te begrijpen.
Stap 4: De tekst
geschematiseerd.
Stap 1: Concentrisch lezen.
Stap 2: Hoofdzaken bepalen.
Stap 3: Verbanden bepalen.
Stap 4: Schema maken.

Nee, schematiseren vind ik te
omslachtig. Als ik veel tijd heb
kan het wel, maar op een toets
etc. niet.

Stap 1: Concentrisch lezen.
Stap 2: Hoofdzaken bepalen.
Stap 3: Verbanden bepalen.
Stap 4: Schema maken.

Nee, ik vind het te lang duren.

Stap 1: Tekst doorlezen.
Stap 2: Belangrijke woorden
onderstrepen.
Stap 3: Verbanden aangeven

Ik ga alleen de belangrijke
woorden onderstrepen omdat ik
daarmee de kern van de tekst al
goed kan zien. Bovendien is een

Ja, maar alleen het markeren van
de tekst. Alleen bij moeilijke
teksten.

Nee, het duurt te lang.
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- Structuurwoorden.

Lennart

Door de eerste alinea te lezen of
te bekijken, dit is de inleiding en
zit het onderwerp in. In het slot
wordt alles samengevat. Door
bronnen, kopjes en de plaatjes te
bekijken. Structuurwoorden 
signaalwoorden.

Mara

Inleiding, middenstuk, slot.
Opbouw, deelonderwerpen,
onderwerp.

Pim

Inleiding bekijken, tussenkopjes
bekijken, Plaatjes bekijken.
Inleiding, middenstuk, slot.

met pijltjes etc. +
structuurwoorden.
Stap 4: Schema maken.
Stap 1: Lezen: eerst oriënterend
lezen, dan globaal en als laatste
gedetailleerd lezen.
Stap 2: Het markeren van de
hoofdzinnen in de tekst. Pijlen
zetten tussen de hoofdzaken.
Stap 3: Een schema kiezen om
de belangrijkste info te begrijpen.
Stap 1: Tekst aandachtig lezen.
Stap 2: Hoofdzaken bepalen.
Stap 3: Verbanden leggen.
Stap 4: Schema maken.
Stap 1: Markeren.
Stap 2: Verhoudingen zoeken en
verbanden leggen.
Stap 3: Schema maken.

schema maken erg veel werk.

Ja, het schematisch lezen en het
markeren van de hoofdzinnen
helpen voor mij om de tekst te
begrijpen.

Ik denk het niet.

Nee, alleen stap 1 wanneer het
nodig is.
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