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Uitgangspunt: werken vanuit rijke teksten
• Context, achtergrond 

• Leesbevordering en de literaire competentie

• Leesbevordering als onderdeel van het gehele taalonderwijs 
gekoppeld aan:

• mondelinge communicatie
• voortgezet technisch en begrijpend lezen 
• schrijven (=stelonderwijs, zakelijk en creatief)
• taalbeschouwing

• Lezen als middel bij andere vakken





https://www.youtube.com/watch?v=lelWCw3GmSo






Referentieniveaus en leerlijnen www.leerlijnentaal.nl

http://www.leerlijnentaal.nl/


▪ Basis van vaardigheden en kennis

▪ Nederlandse taalvaardigheid als kernvak

▪ De vier taalvaardigheden meer in samenhang aanbieden

▪ Taal ook in andere vakgebieden

▪ Functionele taalvaardigheid

▪ Kritisch leren omgaan met digitale teksten en beelden

▪ Leesplezier bevorderen en behouden

▪ Engels als kernvak



Taal is geen ‘vak’

Je gebruikt taal 

met een doel

Lezen is de 

sleutel!

Betekenisvol taalonderwijs 

&

Plezier in taal en lezen

Taal leer je in een 

maatschappelijke 

context

Taal leer je in een 
maatschappelijke context







“De taalontwikkelende leraar kan kinderen plezier in lezen 

bijbrengen en is zich bewust van de noodzaak daarvan.”

Zie kerndoel 9

Wat moet je daarvoor kennen, wat 

moet je kunnen?

http://tule.slo.nl/Nederlands/F-L09.html


De taalontwikkelende leraar heeft kennis van:

➢Verschillen in genres

➢Verschillen tussen fictie en non-fictie

➢Verschillen tussen literatuur en lectuur

➢Functies jeugdliteratuur

➢De literaire competentie



Wat is dat, de literaire 

competentie?

De literaire competentie

https://www.lesintaal.nl/documents/doc_32922.htm


Literaire competentie: Coenen 1992 

Communiceren  
met en over 

teksten

Literaire regels 
kennen voor 

samenhang en 
tekstbegrip

Overeenkomsten 
en verschillen 
tussen teksten 

kunnen zien

Teksten vergelijken 
met de wereld 

Komen tot een 
oordeel





Functies van jeugdliteratuur

• De ontspannende functie
• De creatieve functie

• De emotionele functie
• De informatieve functie

• De opvoedende functie
• De esthetische functie

Van Coillie (2007) 





De boom met het oor – Annet Schaap



Een vorm van filosoferen



De leescirkel van Chambers

Helpende 

volwassene

selecteren

reagerenlezen





Vertel eens: de basisvragen 

• Wat vind je leuk aan het boek?

• Wat vind je niet leuk aan het boek?

• Wat vind je moeilijk?

• Zie je ook bepaalde patronen?







De boom met het oor – Annet Schaap









Beginnende geletterdheid: tussendoelen 1en 2
• Boekoriëntatie

• Kinderen begrijpen dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen.
• Ze weten dat boeken worden gelezen van voor naar achter, bladzijden van boven 

naar beneden en regels van links naar rechts.
• Ze weten dat verhalen een opbouw hebben.
• Ze kunnen aan de hand van de omslag van een boek de inhoud van het boek al 

enigszins voorspellen.
• Kinderen weten dat je vragen over een boek kunt stellen. Deze vragen helpen je 

om goed naar het verhaal te luisteren en te letten op de illustraties.

• Verhaalbegrip
• Kinderen begrijpen de taal van voorleesboeken. Ze zijn in staat om conclusies te 

trekken naar aanleiding van een voorgelezen verhaal. Halverwege kunnen ze 
voorspellingen doen over het verdere verloop van het verhaal.



Belang van lezen en voorlezen

“Mol”, kreunt Egel. “Wat 
spook jij uit?”

“Hallo Egel,” zegt mol. “Ik 
zwiep de maan uit de 
lucht.”

“Dat lukt je nooit,” zegt 
Egel.

“De maan lijkt dichtbij, 
maar ze is heel ver 
weg.”





The book with no pictures
B.J. Novak

Tussendoelen beginnende geletterdheid

http://www.jufjanneke.nl/Taal/Overzicht%20tussendoelen%20beginnende%20geletterdheid.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cREyQJO9EPs


Begrijpend lezen in het basisonderwijs

Begrijpend lezen

Kernvaardigheid

Veel kinderen vallen uit 
op begrijpend lezen

Geen transfer van 
vaardigheden naar 

andere vakken

Saai

Nog te vaak een 
apart vak op het 

rooster

Relatie met 
technisch lezen 

Relatie met 
woordenschat

Strategieën



Vijf didactische leessleutels



Van een rijke leestekst naar een krachtige leesles
In 7 stappen:

1. Breng het lezerspubliek in kaart

2. Selecteer een rijke, authentieke tekst

3. Formuleer een effectieve leesinstructie

4. Differentiatie: Hoe kan je de leestaak voor bepaalde leerlingen 
toegankelijker of net uitdagender maken?

5. Integreer specifieke vormen van interactie

6. Schenk aandacht aan transfer

7. Voorzie ruimte voor een nabespreking



Tussendoelen gevorderde geletterdheid: 
begrijpend lezen
• Middenbouw
• De leerlingen lezen eenvoudige teksten die verhalend, informatief en directief 

van aard zijn met begrip en voeren daarbij de volgende leesstrategieën uit:

• 4.1 Ze bepalen het thema van een tekst en activeren hun eigen kennis over 
het thema.

• 4.2 Ze koppelen verwijswoorden aan antecedenten.

• 4.3 Ze lossen het probleem van een moeilijke zin (of zinnen) op.

• 4.4 Ze voorspellen de volgende informatie in een tekst.

• 4.5 Ze leiden informatie af uit een tekst.

• 4.6 Ze onderscheiden verschillende soorten teksten zoals verhalende, 
informatieve, directieve, beschouwende en argumentatieve teksten.

• 4.7 Ze herkennen de structuur van verhalende teksten.



Tussendoelen gevorderde geletterdheid: 
begrijpend lezen

Bovenbouw
De leerlingen lezen minder eenvoudige teksten die verhalend, informatief, directief, 
beschouwend of argumentatief van aard zijn met begrip en voeren daarbij de volgende 
leesstrategieën uit:

4.8 Ze zoeken, selecteren en verwerken op een doelbewuste en efficiënte manier informatie uit 
verschillende bronnen.
4.9 Ze leiden betekenisrelaties tussen zinnen en alinea's af en herkennen inconsistenties.
4.10 Ze stellen zelf vragen tijdens het lezen.
4.11 Ze bepalen de hoofdgedachte van een tekst en maken een samenvatting. 

Top down-strategie

4.12 Ze herkennen de structuur van teksten.
4.13 Ze plannen, sturen, bewaken en controleren hun eigen leesgedrag.

Metacognitieve strategieën 
4.14 Ze beoordelen teksten op hun waarde.



Klassikale lees/leeractiviteit: De boze wolf vertelt….

Klassikale leesopdracht:
De boze wolf vertelt….



Afwisseling in leesvormen

• Radiolezen

• Theaterlezen

• Voorlezen aan kleuters

• Cumulatief lezen

• Bookbits (Yop & Yop, 2003)

• Gedichtenzooi 

• …..



Methode 2016: Tekster
https://tekster.nl/

https://tekster.nl/




Elfje

Elf woorden

Van vijf regels

Het is nu bijna

Klaar

Doe maar, dicht maar! 



Dat is nog eens kunst

Drie regels die niet rijmen

En toch een gedicht

Haiku



Raadgedicht in het kader van taalbeschouwing

http://raadgedicht.nl/








De pinguïn en de papegaai: welke 
taalleeractiviteiten?

‘Dag papegaai’, zei de pinguïn. 
‘Dag papegaai’, zei de papegaai.
‘Nee’, zei de pinguïn, ‘jij moet “dag pinguïn” zeggen’.
‘Nee’, zei de papegaai, ‘jij moet “dag pinguïn” zeggen’. 
‘Nee’, zei de pinguïn, ‘ik ben een pinguïn’.
‘Nee’, zei de papegaai, ‘ik ben een pinguïn’.
‘Jij be nt een papegaai’, zei de pinguïn.
‘Jij bent een papegaai’, zei de papegaai.
‘Stomme papegaai’, zei de pinguïn.
‘Stomme pinguïn’, zei de papegaai.

Erik van Os



Nog meer taalbeschouwing…
Er was eens een vreselijk sprookje… het sprookje van Sneeuwwitje

Er was eens een nederige koningin, die elke avond aan haar kleine wandspiegel vroeg: ‘Wie is de 
lelijkste van het land?’

‘Dat bent u, koningin’, antwoordde de spiegel dan. Maar op een avond zei de kleine spiegel: ‘Dat is 
Sneeuwwitje. Zij is de lelijkste van het land.’

De lieve koningin was heel blij dat Sneeuwwitje zo lelijk was. Ze riep een bange jager en zei:

‘Neem de prinses mee het heldere bos in en dood haar!’

De jager nam Sneeuwwitje mee.  Maar toen ze ver van het kasteel verwijderd waren, zei hij tegen 
het kloeke Sneeuwwitje: ‘Ren voor je leven en kom nooit meer terug, anders zal de goede 
koningin ons allebei doden.’

En Sneeuwwitje rende zo snel ze kon. Ze rende door tot ze ‘s avonds een groot huis zag.

‘Is daar iemand?’ vroeg ze, terwijl ze op de deur klopte.

Niemand antwoordde. Voorzichtig draaide ze aan de deurknop. De deur was niet op slot…

‘Wat een afschuwelijk huisje!’ riep Sneeuwwitje uit, ‘Alles is zo groot. Maar het is hier ook wel erg 
netjes. Ik zal eens een bezem zoeken.’

Op dat moment kwamen de zeven dwergen, die in het huisje woonden, thuis. Overdag werkten

ze namelijk in een goudmijn. Toen ze de deur openden, wisten ze niet wat ze zagen. 

Wat was   hun huisje wanordelijk en vies! En wat een lelijk meisje stond daar. Was ze een fee?
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Dankjewel voor je aandacht! 

Vragen?
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