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Welkom 
 

Focus op begrip is een concrete aanpak voor begrijpend lezen voor groep 5 tot en met 8 

waarbij je geen methode gebruikt, maar wel je wereldoriëntatie-thema’s en rijke 

kinderboeken en teksten. Focus wordt stap voor stap geïmplementeerd, waarbij de 

volgorde van de stappen afhangt van de huidige stand van zaken in de school, 

bijvoorbeeld ten aanzien van vrij lezen, de kwaliteit van de schoolbibliotheek en de 

wereldoriëntatiemethode. Om het niet te ingewikkeld te maken, worden die stappen vaak 

eerst doorlopen met minstens twee leraren van de school, die vervolgens weer twee of 

meer collega’s daarin meenemen.  

Het doel van Focus is eenvoudig: leesbegrip bevorderen door het verrijken van de taal- en 

kennisbasis van kinderen. Die is immers het meest bepalend voor leesbegrip. Als we dat 

doen, leggen we een solide basis voor toekomstige leerprocessen. Niet alleen voor 

kinderen die van huis uit veel kennis en woordenschat meekregen, maar juist ook voor die 

kinderen voor wie dat minder vanzelfsprekend is. Focus wordt dan ook met succes gebruikt 

in po en sbo en ook met anderstalige leerlingen. Focus is een inclusief programma dat zich 

richt op de taal-, kennis- en leesontwikkeling van alle leerlingen die Nederlands onderwijs 

volgen.  

In de handleiding vind je eerst uitleg over basiselementen van Focus, en daarna over alle 

stappen van Focus in een volgorde van implementatie die veel voorkomt, maar die voor 

jouw school niet altijd de meest geschikte hoeft te zijn. Het is wel van groot belang om 

nauwkeurig stap voor stap te implementeren. De kwaliteit van Focus, en de effecten ervan 

hangen af van de wijze waarop de details van het programma vorm krijgen. Het is dan ook 

van belang om stil te staan bij die details en te blijven opletten of die steeds weer goed 

doorgevoerd worden en hoe leerlingen en leraren erop reageren. Het kan daarbij helpen 

om een tijdje begeleiding te krijgen van een Focusbegeleider die de Train de trainer bij 

ons gevolgd heeft en deel uitmaakt van onze leergemeenschap van Focusbegeleiders.  

Om de implementatie te ondersteunen zijn in de handleiding overzichtsposters 

opgenomen die in de klas opgehangen kunnen worden als geheugensteun. We maakten 

de posters in samenwerking met onze collega Marianne Lok. Ze zijn afzonderlijk te 

downloaden via: https://www.rijketaal.org . De handleiding bevat nadere uitleg over 

elementen in de posters. Werken volgens het stap voor stap principe betekent: 

implementeer één poster tegelijk. En blijf met behulp van de poster nagaan hoe de 

kwaliteit van de implementatie kan doorontwikkelen.  

We zijn blij met je interesse voor Focus, en wensen je wijsheid en plezier bij de 

stapsgewijze implementatie ervan. Ook kleine stappen leiden al tot grote leerprocessen!  

 

Zwolle, mei ’22 

Anneke en Erna 

https://www.rijketaal.org/


4 

 

  



5 

 

Handleiding 
 

 

 

De Basis: kennis door langer durende thema’s 
 

 

Het belang van kennis 

Leren begrijpen is grotendeels een onbewust proces. Door ervaringen op te doen 

en kennis te verwerven met de taal die daarbij hoort, bouw je aan een mentaal netwerk in 

je lange termijngeheugen. Zo'n mentaal netwerk kun je je voorstellen als een spinnenweb 

met miljoenen verbindingen. Hoe meer verbindingen, hoe rijker je mentaal netwerk, hoe 

beter je begrip. Als een kind weinig ervaringen opdoet, weinig kennis verwerft en niet 

veel met taal in aanraking komt, blijft het mentaal netwerk arm. Als een kind uit een gezin 

komt waar het veel ervaringen en kennis kan verwerven, heeft het een rijk mentaal netwerk. 

Wat betekent dit voor de school? Dat lessen er niet alleen op gericht zouden moeten zijn 

leerlingen met een groot mentaal netwerk te ondersteunen in het vergroten daarvan, maar 

dat het onderwijs juist leerlingen met een beperkte kennis- en taalbasis zou moeten helpen 

hun mentaal netwerk te ontwikkelen. Scholen met een populatie van taalzwakke leerlingen 

zijn er vaak toe geneigd om meer taalonderwijs te geven en minder wereldoriëntatie. Dat 

leidt niet tot kennisontwikkeling en dus ook niet tot taalontwikkeling. Ontwikkeling van het 

mentaal netwerk vereist intensivering van het wereldoriëntatie-onderwijs en verbinding van 

voorlezen, vrij lezen, praten en schrijven met wereldoriëntatie. 

 

Thema's zorgen voor verbinding 

Om te komen tot kennis- en begripsontwikkeling is het belangrijk om te werken met langer 

durende thema’s. Een thema kan overkoepelend zijn over alle wereldoriëntatievakken 

(vrijheid, macht, ruimte, natuurrampen) of gaan over een thema binnen één 

wereldoriëntatie-vak (Middeleeuwen, sterke verbindingen). Selecteer thema's waar je 

minstens zes tot acht weken aan werkt. Dat wil zeggen dat je met zo’n vijf tot zes thema's 

per jaar werkt. Door ervaringen, kennis en taal op een verbonden manier aan te bieden, 

help je leerlingen om verbindingen te leggen in hun mentaal netwerk. Als die 

verbindingen al voor leerlingen worden gemaakt, hoeft het werkgeheugen minder hard te 

werken om kennis in het lange termijn geheugen op te slaan. Bij gefragmenteerd 

onderwijs is dat eigenlijk alleen mogelijk voor leerlingen die al een grote kennis- en 
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taalbasis hebben om nieuwe kennis aan te haken. Rijk taalonderwijs dat gekoppeld is aan 

wereldoriëntatie helpt ook leerlingen met een klein mentaal netwerk. Het verwerven van 

ervaringen, kennis en taal op een verbonden manier kan met behulp van het luisteren naar 

of zelf lezen van boeken en met het werken met inspirerende thema's. Daarnaast zijn 

denken, praten en schrijven belangrijk.   

Focus toepassen betekent dan ook het werken met wereldoriëntatiethema’s die ertoe 

doen in het curriculum van de basisschool. Welke wereldoriëntatie-kennis leerlingen 

moeten verwerven, is vastgelegd in de Kerndoelen. Het ligt voor de hand om het onderwijs 

in leesbegrip te verbinden met die wereldoriëntatie-kennis. Thema's die er in taal- en 

leesmethodes met de haren bijgesleept worden, doen er vaak niet toe. Thema's die in de 

Kerndoelen zijn terug te vinden, zijn vanzelfsprekend van belang. Bovendien nemen 

wereldoriëntatiethema's al een belangrijke plaats in in het onderwijs. Je zou daarnaast 

kunnen zeggen dat hele boeken met rijke taal in zichzelf een context vormen waarin 

woorden en begrippen telkens terugkomen. Daardoor worden deze woorden en 

begrippen steeds sterker verbonden binnen het mentale netwerk en worden zij steeds 

begrijpelijker en bruikbaarder. Boeken lezen leidt tot kennisontwikkeling. Hoe meer 

kinderen lezen, hoe meer taal en kennis zij ontwikkelen. Boeken die verbonden worden 

met thema's zorgen voor nog meer verbinding en daarmee voor nog meer kennis en taal. 

Thema's kunnen daarna nog worden geïntensiveerd door daar rijke tekstsets aan te 

verbinden.  

 

Actief denken zorgt voor verbinding 

Ook door leerlingen te ondersteunen bij het actief denken over boeken, thema's en 

tekstsets, ontstaan rijke verbindingen in het mentaal netwerk. Actief denken komt tot stand 

als leerlingen praten en schrijven over boeken, thema's en teksten.  
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De Basis: rijke boeken 
 

Wat voor boeken?  

Zo gauw het in het huidige onderwijs gaat over leesbegrip, gaat het over losse teksten. 

Door alle methodes voor begrijpend lezen zijn we gaan denken dat leerlingen tot begrip 

komen door het lezen van losse teksten. Niets is minder waar. Omdat boeken complexe 

langer durende contexten bevatten waarin leerlingen taal leren, zijn boeken veel 

belangrijker voor de begripsontwikkeling dan losse teksten. Leesbegripsonderwijs 

veranderen zonder boeken, gaat niet helpen. Wat zijn rijke boeken? 

• Rijke boeken bevatten rijke taal. Dat wil zeggen dat er sprake is van gevarieerde 

zinslengte, van verbindingswoorden, van een gevarieerde woordenschat met veel 

laagfrequente woorden. Er worden verbanden tussen tekstgedeelten gelegd. Rijke 

boeken bevatten natuurlijk taalgebruik. 

• Bij het schrijven van rijke boeken hebben auteurs geen leestechnische beperkingen 

toegepast, zoals AVI of CLIB. Zodra er sprake is van AVI en/of CLIB, spreken we niet 

van rijke taal.  

• Rijke boeken zijn aantrekkelijk geschreven voor leerlingen en dagen uit tot verder 

lezen. Dit kan bijvoorbeeld doordat ze humorvol zijn of spannend. Of mooie 

cliffhangers hebben. Ze hoeven niet van literaire kwaliteit te zijn.  

 

Waarom rijke boeken? 

Er zijn verschillende redenen om ervoor te zorgen dat leerlingen rijke boeken lezen. 

In rijke boeken worden rijke contexten gepresenteerd die leerlingen helpen betekenissen 

te achterhalen en verbanden te leggen. Ze bevatten ook veel minder frequente woorden. 

Zo wordt het werkgeheugen geactiveerd allerlei betekenisnuances van woorden en zinnen 

door te sluizen naar het lange termijngeheugen. Wanneer boeken minder rijk zijn (door 

AVI en/of CLIB), is het moeilijker voor leerlingen er betekenis aan te ontlenen. Door 

verarmde teksten raakt hun werkgeheugen overbelast. In rijke boeken worden leerlingen 

meegenomen in een verhaal dat hen verrast en dat uitnodigt tot verder lezen.   
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Rijke boekencollectie  

Voor leerlingen aantrekkelijke boeken zorgen voor leesplezier. Zorg dus dat je op school 

over een actuele en gevarieerde boekencollectie beschikt. Bij deze samenstelling van de 

boekencollectie kun je het beste starten bij de kinderen. Overleg met kinderen welke 

boeken er beschikbaar moeten zijn. Ook niet-lezers hebben hier duidelijke ideeën over. Ga 

met de klas op 'mooie boeken' onderzoek in een (kinder)boekhandel of maak een afspraak 

bij de boekhandel van NBD Biblion. Zorg dat er voldoende keuze is en schaf per kind 

minimaal 8 boeken aan. Het is handig om van populaire (serie)boeken meer exemplaren te 

hebben.  

 

Geschikte boeken zoeken 

Verhalende boeken 

Kies overwegend verhalende boeken (meer fictie dan non-fictie) met rijke taal. Zoek mooie 

kinderboeken met behulp van recensies van  

• https://leesbevorderingindeklas.nl/ 

• https://www.pluizer.be/toppers 

• https://www.pluizuit.be  

• https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar.html 

• https://jaapleest.nl/ 

• https://shop.nbdbiblion.nl/onderwijsaanbod/primair 

• Kjoek? – de kinderboekenvraagbaak 

 

Serieboeken 

Als een serieboek aanslaat is het voor kinderen makkelijk om door te lezen. Ditzelfde geldt 

voor schrijvers die veel (populaire) boeken schrijven zoals Carry Slee, Paul van Loon, Jozua 

Douglas of Manon Sikkel. Streef dus naar een uitgebreide collectie populaire serieboeken 

en veel-schrijvers. De top 100 van bekende kinderboekenschrijvers vind je hier. Een 

overzicht van series vind je op kinderboeken.nl: series voor de midden- bovenbouw. Op 

leesbevorderingindeklas.nl kun je ook zoeken op serie. Belangrijke series voor kinderen in 

het kader van leesbevordering zijn bijvoorbeeld: 

 

 Geronimo Stilton  

 Het leven van een loser 

 Dagboek van een muts 

 Dog man 

 De Griezelbus 

 Roskam 

 De grijze jager 

 Harry Potter 

 Nurdius Maximus 

 Paarden- en voetbalseries (o.m. 

Kluitman) 

 Series van Jacques Vriens 

 Dummie de Mummie 

https://www.nbdbiblion.nl/product/boekhandel
https://leesbevorderingindeklas.nl/
https://www.pluizer.be/toppers
https://www.pluizuit.be/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar.html
https://jaapleest.nl/
https://shop.nbdbiblion.nl/onderwijsaanbod/primair
https://kjoek.nl/
https://www.dekinderboekenwinkel.nl/kinderboekenschrijvers/
https://www.kinderboeken.nl/series-karakters/9-12-jaar/
https://leesbevorderingindeklas.nl/


 

Makkelijk lezen 

Een kleine collectie makkelijk lezen boeken helpt kinderen op weg die lezen nog niet fijn 

vinden. Op makkelijklezenplein.nl vind je meer boekentips met onder andere grafic novels. 

 

Luisterboeken 

Als lezen nog niet fijn is kunnen luisterboeken een prettige ondersteuning zijn. Boeken 

luister je via  

• Yoleo. Via een abonnement bij de bibliotheek hebben kinderen toegang tot Yoleo. 

Een online omgeving waarin kinderen boeken kunnen selecteren die voorgelezen 

worden en waarbij ze zelf kunnen meelezen (leessnelheid kan aangepast worden).  

• Luisterboeken. Via de jeugdbibiliotheek worden ook luisterboeken aangeboden 

voor kinderen. Via een app kunnen deze ook gemakkelijk via een smartphone 

(thuis?) beluisterd worden. 

• Passend lezen. De school kan een abonnement nemen op Passend lezen. De 

kinderen luisteren dan via Superboek boeken voor 9-12 jaar. In superboek kan de 

voorleessnelheid aangepast worden. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als kinderen 

na verloop van tijd gaan meelezen in boeken. 

 

Samenwerken 
Wanneer je samenwerkt met de openbare bibliotheek en ouders is het makkelijker om het 

lezen van boeken te stimuleren. Wanneer kinderen iedere dag boeken kunnen lenen uit de 

boekencollectie van school en meenemen naar huis kunnen ze (samen met ouders) thuis 

ook lezen. Overleg met de bibliotheek of het mogelijk is om samen te werken bij 

de jaarlijkse update en uitbreiding van je boekencollectie. Kijk ook alvast hoe je (in de 

toekomst) themaboekencollecties bij de zaakvakken gaat samenstellen en kunt lenen. 

https://www.makkelijklezenplein.nl/ouders/nieuws?pi=647&news_item_id=557
https://www.yoleo.nl/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar/jeugd-en-jongeren/6-12/luisterboeken-op-onderwerp.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/app.html
https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=home&gclid=CjwKCAjw87SHBhBiEiwAukSeURnTsWNvGEpnBovmin_1xxOWxndZwrK8Wp1v3jtpi8ouFTh8LXSKOBoCyW0QAvD_BwE
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De Basis: rijke tekstsets 
 
 

Wat zijn rijke tekstsets? 

Bij begrijpend lezen zijn boeken het belangrijkst. Als leerlingen voldoende rijke boeken 

lezen en beluisteren, kun je gaan nadenken over het werken met rijke tekstsets. Daarbij 

gaat het om een aantal rijke teksten die thematisch met elkaar samenhangen doordat ze 

allemaal aansluiten bij een betekenisvol langer durend wereldoriëntatiethema.  

 

 Rijke tekstsets bevatten teksten met rijke taal. Dat wil zeggen dat de teksten de lezer 

actief aanspreken, dat er sprake is van gevarieerde zinslengte, van 

verbindingswoorden, van een gevarieerde woordenschat met veel laagfrequente 

woorden. Er worden verbanden tussen tekstgedeelten gelegd. Rijke teksten zijn 

bevatten natuurlijk taalgebruik en zijn niet opsommend van aard. Het zijn 

doorlopende teksten en geen teksten die in kleine tekstblokjes zijn verdeeld. 

 Rijke tekstsets bevatten teksten met kwaliteit. Ze zijn met aandacht en plezier 

gemaakt. De lezer kan zich inleven. Ze stralen vakmanschap uit. Rijke teksten zijn 

authentiek. De schrijver wil echt iets communiceren en schrijft de tekst niet alleen 

voor een schoolboek met als doel dat leerlingen hun woordenschat moeten 

vergroten of hun technisch lezen verbeteren.  

 Rijke tekstsets zijn motiverend. Leerlingen hebben zin om de teksten te lezen. Ze 

zijn verrassend en hebben te maken met de echte wereld.  

 In rijke tekstsets is sprake van samenhang. De teksten in een tekstset hangen 

thematisch met elkaar samen omdat ze aansluiten bij wereldoriëntatiethema's.  

 In rijke tekstsets is geen sprake van visuele overbelasting. Visuele overbelasting 

treedt op doordat er heel veel plaatjes zijn en weinig tekst.  

 Het is mogelijk om ervoor te zorgen dat alle leerlingen de teksten in tekstsets 

begrijpen. Dat kan door te zorgen voor visuele content, zoals foto's of filmpjes die 

als scaffolds (ondersteuning) worden gebruikt. Dat wil zeggen dat voorafgaand aan 

het lezen van de tekst foto's of filmpjes worden bekeken en besproken waardoor 

alle leerlingen begrijpen waar de tekst over gaat. Voor hele taalzwakke kinderen is 

extra scaffolding nodig. De tekstsets in zichzelf zorgen ook voor scaffolding. Ze 

worden opgebouwd van eenvoudig naar moeilijker waardoor de ene tekst een 

scaffold vormt voor de andere en leerlingen teksten met elkaar kunnen vergelijken.   

 Rijke tekstsets nodigen uit tot denken en mondelinge en schriftelijke interactie.   
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De complexiteit van teksten 

Veel uitgevers van schoolmethodes zijn ertoe geneigd teksten te vereenvoudigen 

(verarmen). Ze denken dat op die manier iedere leerling die teksten kan begrijpen. Maar 

het is een misverstand dat eenvoudige teksten met weinig verbindingswoorden en korte 

zinnen gemakkelijker te begrijpen zijn voor zwakke leerlingen. Zij hebben juist rijke taal en 

verbindingswoorden nodig om tot begrip te komen. Het grootste probleem van 

vereenvoudigde teksten is dat ze niet leiden tot taalontwikkeling omdat ze te weinig 

verbindingen en te weinig laagfrequente woorden bevatten om het mentaal netwerk te 

kunnen ondersteunen. Meestal is het in methodes zo dat de zwakste leerlingen de 

eenvoudigste teksten lezen. Daarmee doe je hen tekort. Zwakke leerlingen zouden teksten 

met dezelfde complexiteit moeten lezen als leerlingen in de hogere niveaus. Zij hebben 

alleen meer scaffolding nodig om die teksten te kunnen begrijpen. 

 

Waar vind je rijke teksten? 

Veel leraren vinden het moeilijk om rijke tekstsets samen te stellen. De volgende manieren 

kunnen helpen: 

 verzamel verhalenboeken en gebruik daar verhalen uit (bijvoorbeeld: Het grote 

Rijksmuseum voorleesboek – Marion van de Coolwijk, Bibi’s doodgewone 

dierenboek – Bibi Dumon Tak, Voorbij de horizon – Arend van Dam, Het Fietsboek – 

Paul de Moor).  

 gebruik echte kranten- of tijdschriftartikelen voor volwassenen (bijvoorbeeld Trouw, 

Volkskrant, New Scientist, de Correspondent), en/of artikelen uit het Nieuwsbegrip-

archief op niveau C (vanaf groep 5).  

 gebruik teksten van https://www.rijketeksten.org  

 gebruik artikelen van goede informatieve websites als https://www.scientias.nl , 

https://www.dekennisvannu.nl/ , https://www.nemokennislink.nl/  

 zoek op jeugdjournaal.nl naar een filmpje met bijbehorende tekst die past bij het 

wereldoriëntatie-onderwerp waarover je werkt. Je kunt bij de actuele thema's 

zoeken of in het archief. Zoek naar teksten waarvan je verwacht dat je er ook in 

'volwassen' media iets over kunt vinden. Als je iets hebt gevonden, zoek dan bij het 

NOS-journaal en in landelijke kranten naar teksten over hetzelfde onderwerp. Vaak 

werkt de volgorde: jeugdjournaal, NOS-journaal, Trouw, de Volkskrant, NRC. Als het 

gaat om regionaal nieuws, kies dan voor een regionale tv-site en krant. Maak zo een 

tekstset die oploopt in moeilijkheidsgraad en meerdere perspectieven biedt op 

hetzelfde onderwerp.  

  

https://www.rijketeksten.org/
https://www.scientias.nl/
https://www.dekennisvannu.nl/
https://www.nemokennislink.nl/
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 gebruik de volgende sites om je tekstset te scaffolden of te verrijken met relevante 

filmpjes/teksten (let wel op: niet alle teksten op de sites zijn rijk)/foto’s/podcasts:  

o https://npokennis.nl/ (stories: vul relevante zoektermen in het zoekscherm) 

o https://schooltv.nl/ (selecteer op leeftijd, vak, trefwoorden) 

o https://www.dekennisvannu.nl/  

o https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/weten/info-voor-werkstuk-en-spreekbeurt.html  

 

 zoek in de nieuwe teksten of in het archief van Nieuwsbegrip en kies verschillende 

C-teksten die passen bij je thema (dit geldt voor groep 5 t.m. 8). Gebruik de 

bijbehorende filmpjes voor scaffolding (ondersteuning) voorafgaand aan het lezen. 

Afhankelijk van de tekst kan het nodig zijn om het voorlezen en samen lezen van de 

tekst voor te bereiden met een A tekst. Echter: onderschat je leerlingen niet. Als je 

al een tijdje bezig bent met het thema kan een C tekst ook zonder A tekst goed 

aanslaan. Een tekstset die je samenstelt vanuit het archief van Nieuwsbegrip bestaat 

uit filmpjes, bijbehorende C teksten en, indien nodig, de bijbehorende A tekst. 

Deze teksten passen bij het wereldoriëntatie-thema. Vul aan met de hierboven 

genoemde bronnen.  

 

 

  

https://npokennis.nl/
https://schooltv.nl/
https://www.dekennisvannu.nl/
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/weten/info-voor-werkstuk-en-spreekbeurt.html
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De Basis: praten over boeken en tekstsets 
 
 

Waarom praten? 

Actief denken over boeken, teksten en thema's bekrachtigt de ontwikkeling van de kennis- 

en taalbasis en daarmee het begrip. En actief denken geef je vorm door met elkaar in 

gesprek te gaan. Het doel van het voeren van gesprekken is niet dat leerlingen zoveel 

mogelijk vragen beantwoorden, maar dat ze gaan nadenken over wat ze lezen. 

 

Rijke vragen 
We zijn er in ons onderwijs aan gewend geraakt dat leerlingen in gesprekken veel vragen 

beantwoorden en dat antwoorden goed of fout zijn. Als je ervan uitgaat dat niet de vragen 

leidend zijn, maar het denkproces centraal staat, heb je maar een paar interessante vragen 

nodig. Dat lijkt simpel, maar het is van groot belang welke vragen je kiest. Het moet om 

vragen gaan die een hele denkwereld naar boven kunnen halen. Voor ons werken de 

volgende rijke vragen. Werk per keer maar met één van deze vragen. Vraag wel door op de 

antwoorden van de leerlingen.  

 

Vragen bij voorleesboeken: 

 Wat vind je mooi? 

 Wat valt je op? 

 Wat doet je denken aan ons thema?  

 Welke keuze zou jij gemaakt hebben? 

 Welke wijsheid vind jij door het verhaal?  

 

Vragen bij boeken om zelf te lezen: 
 Wat vind je mooi (grappig/spannend/verdrietig/vrolijk) in dit boek?  

 Wat doet je denken aan ons thema? 

 

Vragen bij tekstsets: 
- Wat is nieuw voor jou? 

- Wat doet je denken aan ons thema?  

- Waarom doen veel mensen /doe jij [dit] wel of juist niet? 

- Welke wijsheid vind jij door de tekst(en)? 

- Wat is volgens jou het andere verhaal? (=wat wordt hier niet verteld wat eigenlijk 

wel verteld zou moeten worden?) 
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Denken-schrijven-uitwisselen (DSU) 
Voor het voeren van gesprekken maak je gebruik van de werkvorm Denken-Schrijven-

Uitwisselen. Het is belangrijk om de vaart in deze werkwijze te houden zodat veel tijd over 

blijft voor (voor)lezen.  

 

 DENKEN-SCHRIJVEN  

Alle leerlingen hebben een Focus-schrift. Ze denken individueel 1-2 minuten na over 

de gestelde vraag en schrijven in hun schrift op wat ze hebben bedacht. Ze mogen zelf 

weten hoe ze dat doen. Ze mogen zinnen schrijven, maar ook een paar belangrijke 

woorden. Centraal staat dat het schrijven hen moet helpen om over hun gedachten te 

kunnen praten. 

 

 UITWISSELEN 

Leerlingen wisselen gedurende 1-2 minuten hun antwoorden mondeling uit met een 

maatje of in een tafelgroepje EN/OF de leraar vraagt random een paar leerlingen in de 

groep om hun antwoord toe te lichten. Het kan belangrijk zijn om leerlingen daarbij te 

laten doorvragen op elkaars antwoorden.   

Om optimaal te profiteren van uitwisselen, bespreekt de leraar met de leerlingen hoe je 

een gesprek kunt voeren. Als iemand een antwoord geeft, is het belangrijk om precies 

te weten wat hij of zij gedacht heeft. Om dat te doen kun je: 

 vragen stellen tot je precies begrijpt wat iemand bedoelt. 

 vertellen wat je goed vindt aan wat de ander zegt. 

 vertellen wat je je nog afvraagt nadat de ander precies heeft uitgelegd wat hij 

bedoelt.  

 vertellen wat je zelf nog aan zou willen vullen.     

 

Vastleggen van gesprekken 
Leerlingen leggen hun eigen denkproces vast door aantekeningen te maken in hun Focus-

schrift (DENKEN/SCHRIJVEN). Als er belangrijke nieuwe concepten/ideeën komen uit de 

uitwisseling schrijft de leraar deze op in een digitaal Focusschrift/prikt ze op een thema-

wand/voegt ze toe aan een klassikale mindmap/conceptmap. Daardoor wordt het 

gemakkelijker om er later weer op terug te komen in het thema waardoor leerlingen steeds 

nieuwe verbindingen kunnen leggen binnen het thema. 
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De stappen van Focus 
 

Volgorde 

Focus wordt stap voor stap geïmplementeerd. We adviseren om te starten met voorlezen 

en praten over boeken omdat dit een laagdrempelige manier is om alle leerlingen in 

aanraking te laten komen met rijke taal. Wanneer deze stap nauwkeurig geimplementeerd 

is, is het vrije keuze lezen een mooie vervolgstap. Toch staat de volgerde van stappen niet 

geheel vast. Het hangt ook af van de huidige stand van zaken in de school, bijvoorbeeld 

ten aanzien van vrij lezen, de kwaliteit van de schoolbibliotheek en de 

wereldoriëntatiemethode. Om het niet te ingewikkeld te maken, worden die stappen vaak 

eerst doorlopen met minstens twee leraren van de school, die vervolgens weer twee of 

meer collega’s daarin meenemen. 

 

Het is wel van groot belang om nauwkeurig stap voor stap te implementeren. De kwaliteit 

van Focus, en de effecten ervan hangen af van de wijze waarop de details van het 

programma vorm krijgen. Het is dan ook van belang om stil te staan bij die details en te 

blijven opletten of die steeds weer goed doorgevoerd worden en hoe leerlingen en 

leraren erop reageren.  
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1. Thematisch voorlezen 
 
 

Twee boeken per wereldoriëntatiethema 

Als je je onderwijs in leesbegrip wilt veranderen, start dan met voorlezen van minstens twee 

boeken die passen bij een wereldoriëntatie thema. Leerlingen ontwikkelen hun mentaal 

netwerk als ze zelf lezen, maar ook als ze luisteren naar boeken. Leerlingen kunnen 

luisteren als hen boeken voorgelezen worden, maar bijvoorbeeld ook als ze naar 

luisterboeken luisteren. Je geeft een boost aan de ontwikkeling van het mentaal netwerk 

als je voorleest uit boeken die aansluiten bij (wereldoriëntatie)thema's die in de klas 

centraal staan. Leerlingen profiteren dan van de taal uit het boek zelf, maar ook nog eens 

van het feit dat ze de wereldoriëntatiebegrippen in de boeken steeds opnieuw 

tegenkomen.   

 

Dagelijks lezen 

Lees elke dag minstens 30 minuten voor uit hetzelfde boek zodat je in de flow van het 

verhaal blijft (en het boek in twee weken uit is). Het makkelijkste gaat dit als voorlezen 

ingeroosterd is. 

 

Boekselectie 

Lees voor uit voorleestoppers die passen bij je thema. Dit zijn fictieboeken die prettig 

voorlezen, rijke taal en een sterk verhaal bevatten. Kies voor een boek dat jou en je 

leerlingen aanspreekt, maar dat vrij moeilijk is voor je leerlingen. Dit betekent dat je, als er 

leeftijden worden aangegeven, een boek kiest boven de leeftijd van je leerlingen. Vaak 

zullen ze dit soort boeken niet kiezen om zelf te lezen. Als je kiest voor een voorleesboek 

dat ruim boven het taalniveau van leerlingen ligt, profiteren ze allemaal (maar vooral de 

zwakke leerlingen) van de rijke taal en verhalen. Lees dus geen AVI en Clib boeken voor en 

kies niet vaak voor non-fictie. Kies alleen voor non-fictie die niet opsommend maar 

verhalend geschreven is.  

Kies bij elk wereldoriëntatiethema minstens drie voorleestoppers uit, ruim voordat je 

nieuwe thema begint.  Zo kun je in ieder geval twee boeken voorlezen en heb je een 

reserveboek achter de hand. De boeken die je nodig hebt, zijn vaak niet op school 

aanwezig. Zoek dus tijdig naar passende boeken en bestel ze bij de openbare bibliotheek.  

  

https://leesbevorderingindeklas.nl/subject/voorleestopper/
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De site leesbevorderingindeklas.nl geeft een overzicht van mooie boeken bij verschillende 

thema's. Houd bij welke boeken geschikt zijn bij een thema zodat je er een ander jaar weer 

gebruik van kunt maken. Voor Focus hebben we een overzicht gemaakt met boeken bij 

thema's. Omdat we zagen dat binnen de leeftijdsgroepen A en B een grote variatie is in 

niveau van boeken, hebben we een onderverdeling gemaakt in B0-boeken (eenvoudige B-

boeken), B-boeken (gemiddelde B-boeken), B+-boeken (moeilijke B-boeken) en C-

boeken. Kies de B+ en de C-boeken om voor te lezen. Ook andere sites kunnen helpen bij 

het kiezen van boeken bij thema’s 

• https://www.pluizer.be/toppers  (zoek door thema aan te geven en leeftijd 9-12) 

• https://www.pluizuit.be  (klik op leesboek, kies trefwoord en let op de leeftijd) 

• https://jaapleest.nl/sorteren-op/voorleesboek/ (scroll rechts naar beneden om een 

thema te selecteren uit alle boeken, niet alleen voorleesboeken) 

• Op http://leesbevordering in de klas wordt elk jaar een lijstje met topboeken 

gepubliceerd die heel geschikt zijn als voorleesboeken. 

 

 

Gewoon voorlezen 

Je ondersteunt en stimuleert kinderen enorm door 'gewoon' voor te lezen. Met gewoon 

voorlezen bedoelen we voorlezen zonder onderbrekingen. Beleef het boek terwijl je leest. 

Lees expressief voor (met intonatie), maar houd het verder simpel. Ga dus niet acteren, het 

verhaal onderbreken, iets uitleggen of vragen stellen. Geniet met de kinderen van het 

voorlezen en laat het verhaal zijn werk doen.  

Begin je voorleessessie door zelf een korte reminder (1 minuutje) van dat wat je de vorige 

keer hebt voorgelezen, als dat tenminste nodig is voor jouw klas. Lees vervolgens zonder 

onderbrekingen voor. Kinderen begrijpen meer dan je denkt, boeken leggen zichzelf 

immers uit. Alleen als je duidelijke tekenen van massaal onbegrip ziet, leg je het voorlezen 

stil om iets te verhelderen. Als je vooral zelf denkt dat het te moeilijk is, onderdruk dan 

deze gedachte... en lees gewoon door!   

Bij de start van een nieuw voorleesboek observeer je of kinderen aangehaakt blijven. 

Probeer twintig bladzijden uit. Hangen ze niet aan je lippen... pak dan je reserveboek. 

 

  

https://leesbevorderingindeklas.nl/kinderboeken-voor-wereldorientatie/
https://windesheimschool.padlet.org/erna_van_koeven/w9b3n0xruaxq
https://windesheimschool.padlet.org/erna_van_koeven/w9b3n0xruaxq
https://www.pluizer.be/toppers
https://www.pluizuit.be/
https://jaapleest.nl/sorteren-op/voorleesboek/
https://leesbevorderingindeklas.nl/
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Denken en praten over voorleesboeken 

Door actief te denken over voorgelezen teksten, leren leerlingen die teksten nog beter 

begrijpen en ontwikkelen ze hun mentaal netwerk. Door met leerlingen te praten, worden 

ze uitgedaagd tot actief denken. Sluit voorleessessies af met de Focusvraag: "Wat vond je 

mooi?" of met  één van de andere FOCUS vragen. Gebruik deze vraag met de didactiek 

Denken-Schrijven-Uitwisselen. Het geeft kinderen de gelegenheid om door te praten over 

boeken. Probeer waar mogelijk om ook tijdens de zaakvaklessen verbindingen te leggen 

met (en te praten over) het voorgelezen boek.  

Vragen bij voorleesboeken: 

 Wat vind je mooi? 

 Wat valt je op? 

 Wat doet je denken aan ons thema?  

 Welke keuze zou jij gemaakt hebben? 

 Welke wijsheid vind jij door het verhaal?  

 

 

 
 

FAQ Voorlezen 

Kun je verouderde boeken, zoals Jip en Janneke nog steeds voorlezen? 
 

Jip en Janneke kun je nog steeds voorlezen omdat het nog steeds gaat om 
aantrekkelijke goed geschreven verhalen. Daarbij is het goed om de echt 
verouderde verhalen over te slaan. Het voorlezen van Jip en Janneke aan kleuters 
heeft natuurlijk niet tot doel dat leerlingen kennismaken met woorden als 
‘schillenboer’, maar gewoon dat zij genieten van de grappige verhalen. In het 
algemeen kun je het best voor eigentijdse boeken kiezen. Je zou Jip en Janneke 
overigens ook nog heel goed kunnen gebruiken voor een geschiedenisles over de 
jaren vijftig in de bovenbouw, maar dat terzijde.  
 
Hoe vinden wij fictieve boeken over 'de polder', 'droogmakerijen', 'de Europese 
unie'? 
 
Probeer thema’s breed en/of overkoepelend te bekijken. Er zijn dan misschien niet 
zoveel kinderboeken over polders en droogmakerijen, maar wel over water 
(watersnood, vakantie aan het water etc.). Overigens zijn er via de aanbevolen 
website (https://leesbevorderingindeklas.nl)  wel één of meer boeken te vinden die 
iets vertellen over de inpoldering. Het is handig om daarvoor op deze website 
gewoon een zoekterm in te geven (zoals polder, inpoldering). Een voorbeeld is het 
boek https://leesbevorderingindeklas.nl/book-review/de-watermensen/.  Er zijn 
(vrijwel) geen boeken Europese Unie. Maar wel over Op reis of Samenwerken. En er 
zijn ook wel enkele boeken over politiek. Een andere, goede, optie is om voor een 
methode te kiezen met brede thema’s, daarbij is het doorgaans makkelijker om 
goede boeken te vinden. 
 

 

https://leesbevorderingindeklas.nl/
https://leesbevorderingindeklas.nl/book-review/de-watermensen/
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2. Vrije keuzelezen 
 

Vrije keuze-lezen: de basis 

Goed onderwijs in leesbegrip staat of valt met het lezen van boeken. Alleen als er veel en 

vaak wordt gelezen (minimaal 25 boeken per jaar), verbetert het leesbegrip van 

leerlingen. Maak dus tijd voor lezen :). Elke dag een half uur vrije keuzelezen uit een 

zelfgekozen boek is essentieel voor de opbouw van leesvaardigheid, kennis en begrip. 

Randvoorwaarden 
Het is belangrijk dat leerlingen actuele, rijke teksten lezen die inhoudelijk interessant zijn. 

Deze rijke boekentaal die uitnodigt tot doorlezen, kom je vooral tegen in fictieboeken (en 

minder in non-fictie). Vanaf groep 5 lezen leerlingen geen AVI en/of Clib boeken meer 

omdat deze taalarm zijn.  

Tijdens het lezen is het rustig in de klas en wordt er niet gelopen. Elke leerling is naar de wc 

geweest en heeft een reserveleesboek op tafel liggen. Voor sommige leerlingen is het fijn 

om een geluidsbeperkende koptelefoon te gebruiken. Het kan voor leerlingen fijn zijn om 

te lezen in een zithoekje met kussens en een comfortabele bank.  

Als leraar heb je tijdens het vrije keuzelezen de tijd om het leesgedrag van de leerlingen te 

observeren. Op deze manier kun je signaleren welke leerling nog hulp nodig heeft om een 

passend boek te vinden. Als observeren niet meer nodig is, lees je zelf een kinderboek. 

Doordat je zelf ook kinderboeken leest, kun je leerlingen beter adviseren bij de boekkeuze. 

Ook wordt het makkelijker om met leerlingen te praten over boeken. Als ze een serie uit 

hebben, probeer je ze te interesseren voor rijkere boeken in hetzelfde genre met een 

krachtig verhaal en rijkere taal.  

 

Boeken kiezen 

Zorg dat leerlingen uit een breed scala aan boeken kunnen kiezen. Dat kan door als school 

zelf een aantrekkelijke boekenverzameling aan te leggen of door te kiezen voor de 

Bibliotheek op school. Zorg ervoor dat leerlingen ruim de mogelijkheid hebben om 

nieuwe boeken te zoeken. Een bibliotheek die een half uur per week open is, werkt niet.  

Boeken voor het vrij lezen mogen leerlingen zelf kiezen. Dat is cruciaal. Tegelijk weten we 

dat leerlingen hun kennis- en taalbasis nog krachtiger kunnen ontwikkelen als ze lezen rond 

wereldoriëntatie-thema's waarover ze toch al werken. Zorg dus altijd dat dat soort boeken 

aanwezig zijn.  

 

 

  

https://www.debibliotheekopschool.nl/
https://www.debibliotheekopschool.nl/
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Waar kun je verder op letten bij het kiezen van boeken? 
 

 Zorg voor hedendaagse boeken. Pas op dat boeken niet verouderd zijn.  

 Zorg dat er aantrekkelijke series aanwezig zijn. 

 Zorg dat er non-fictieboeken aanwezig zijn met rijke taal. Dat wil zeggen dat ze 

actief geschreven zijn en dat leerlingen meegenomen worden in de verhalende 

tekst. Pas op, want dergelijke teksten zijn moeilijk te vinden. Het is belangrijk om 

heel kritisch te zijn. Grasduinboeken met pagina's met veel plaatjes en kleine 

blokjes tekst zijn niet geschikt voor begrijpend lezen. 

 Voor het vrij lezen zijn niet alleen papieren boeken voorhanden, maar ook 

luisterboeken en digitale boeken. Zo kun je variëren. Soms kunnen leerlingen 

tijdelijk een digitaal of een luisterboek fijner vinden.      
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FAQ over vrije keuze lezen 

Hoe verhoudt vrije keuze lezen zich tot het lezen van losse woorden? 
Leerlingen woordrijen laten lezen kan zinvol zijn als je wilt nagaan of ze dyslectisch zijn. 
Voor dyslectici is het extra moeilijk om rijen op zichzelf staande woorden te ontcijferen. 
Ze kunnen daarbij immers geen gebruik van de context. En juist voor dyslectische 
leerlingen is de context een belangrijk hulpmiddel bij het lezen. Woordrijen lezen als 
oefening is -na groep 3- niet zinvol, ook niet voor dyslectische leerlingen. Zij hebben 
baat bij het herhaald lezen van motiverende tekst (dat is dus geen tekst die speciaal is 
geschreven om woorden met een bepaalde moeilijkheid (isch, qu) onder de aandacht 
te brengen), het liefst uit serieboeken, zodat ze geënthousiasmeerd worden om verder 
te lezen. Het kan helpen om digitaal te lezen omdat ze dan de letters kunnen vergroten. 
Daarnaast kunnen ze luisterboeken luisteren, zodat hun woordenschat op peil blijft. Als 
het gaat om losse woorden, is het dus niet verstandig om woordrijen te oefenen.  Het is 
wel aan te bevelen om bij dyslectici lezen en spellen te koppelen en leerlingen uit de 
tekst geselecteerde woorden te laten schrijven en daar zinnen bij te laten bedenken 
(Zie de aanpak Spellet: 
http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/2017/07/spellet-spellinginterventie-
zonder.html). Gelukkig werken lang niet alle dyslexie-instituten met 
woordrijtjes.   Dyslexie-instituten verschillen onderling sterk in kwaliteit en daarmee ook 
in de resultaten die ze bereiken.  
Zie ook: https://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/2014/05/voortgezet-lezen-
losse-woorden-oefenen.html  
 

Hoe ga je om met vrije keuzelezen bij kinderen met ADD of ADHD? 
Serieboeken zijn heel geschikt voor deze leerlingen. Als ze eenmaal enthousiast zijn 
voor een serie, kost de leesconcentratie hen minder inspanning, omdat ze situaties en 
personages herkennen. Het kan zijn dat ze het fijn vinden om digitaal te lezen vanwege 
de grotere letters, maar het kan ook zijn dat ze verdwalen in een digitaal boek omdat de 
pagina-indeling ontbreekt. Luisterboeken kunnen goed helpen om leerlingen die -
tijdelijk- niet gemotiveerd zijn voor lezen, te helpen bij die motivatie. Ook hier zijn series 
handig. Lezen gaat sneller dan luisteren en het is te hopen dat leerlingen zo enthousiast 
worden over een serie dat ze graag verder willen lezen. Kinderen met AD(H)D 
profiteren vaak van boeken met ‘novelty’, deze boeken triggeren de aandacht door o.m. 
“active verbs, less familiar characters, vivid adjectives, and surprising story endings” , zie 
Beike & Zentall, 2012. 
 
 

'Je moet lezen', werkt toch eigenlijk niet.  
Dat is enerzijds zo. Om leerlingen op school te motiveren tot lezen, maak je gebruik 
van ‘de natuurlijke saaiheid’ van de school. Als lezen op het rooster staat, kunnen de 
leerlingen niets anders doen dan lezen. Anderzijds is het cruciaal dat leerlingen met 
plezier lezen. Daarvoor is het nodig dat er een aantrekkelijk boekenaanbod, dat er 
sprake is van een leescultuur op school, dat leerlingen geholpen worden bij hun 
keuze.    Overigens is 15 minuten per dag lezen echt te weinig. Als je net in een 
verhaal zit, moet je al weer stoppen met lezen. 30 minuten per dag is het minimum, 
daar is ook al heel lang ervaring mee binnen allerlei projecten waaraan veel scholen 
hebben meegedaan. Om tot leesplezier en leesmotivatie te komen is het essentieel 
dat kinderen daadwerkelijk lezen en dat de leraar hen helpt om dat in boeken te doen 
die, specifiek voor hen, de grootste kans op leesplezier opleveren. ‘Voor ieder kind is 
ergens een boek’ ‘The best intervention is a good book’. En dan…, dan wordt moeten 
mogen!  

 

http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/2017/07/spellet-spellinginterventie-zonder.html
http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/2017/07/spellet-spellinginterventie-zonder.html
https://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/2014/05/voortgezet-lezen-losse-woorden-oefenen.html
https://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/2014/05/voortgezet-lezen-losse-woorden-oefenen.html
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Zwakke lezers ondersteunen 

Soms is lezen nog niet fijn en gaat het niet vanzelf. Juist dan is het belangrijk om de 

boekkeuze te ondersteunen en leerlingen te motiveren voor lezen. 

 

Samen op zoek 
Ga samen met de leerling op zoek naar het sleutelboek om de leesmotivatie aan te 

wakkeren. Voor elke leerling is er dat ene doorslaggevende boek waardoor lezen ineens 

(weer) leuk wordt. Dit boek vind je makkelijker als je de leerling goed kent en weet waar 

interesses en voorkeuren liggen. Dus voer gesprekjes, stel vragen, bekijk samen boeken en 

probeer ze uit. Achterhaal samen met de leerling (en ouders) welk boek zou kunnen 

passen. Zoek bij voorkeur een serieboek uit zodat een leerling lekker door kan lezen als hij 

geraakt wordt. Wanneer je zelf veel kinderboeken kent is het makkelijker om een goede 

match tot stand te brengen. Laat de leerling meedenken over de vraag hoe lezen leuk kan 

worden. Vraag bijvoorbeeld met wie (mede-leerling, juf, tutor), hoe (apart, in de klas, met 

koptelefoon) met wat of wanneer lezen fijner is. Kijk of het fijn is om tijdelijk een luisterboek 

te beluisteren. Het is dan echt niet altijd nodig om in het geschreven boek mee te lezen. 

 

Lezen zonder drempels 
Als lezen nog niet fijn is kun je leerlingen lanceren in een boek. Je helpt ze om in het 

verhaal te komen door het eerste hoofdstuk voor te lezen. Wat ook werkt is voor-koor-door 

lezen, tutor- en duolezen. Lees veel voor in de klas en zorg dat deze boeken ook 

beschikbaar zijn voor leerlingen. Wanneer je kiest voor serieboeken die ook nog passen bij 

je thema, kun je een hype creëren en leerlingen stimuleren om de hele serie uit te lezen. 

AVI boeken zijn niet geschikt om te gebruiken; ze zijn taalarm en zelden verslavend.  

Zoek samen met leerlingen uit wat nodig is om drempelloos te lezen. Wanneer een leerling 

bijvoorbeeld eerst een serieboek luistert, leert hij de taal en het verhaal van het boek alvast 

kennen. Daarna is het makkelijker om over te stappen op zelf (met ondersteuning) lezen. 

Bij elke leerling werkt iets anders. Denk aan luisterboeken, makkelijk lezen boeken 

(tijdelijk), een graphic novel, E-book of Yoleo.  

 

Denken en praten over boeken 

Het verwerven van rijke taal door lezen leidt tot de ontwikkeling van een verbonden 

mentaal netwerk. Door actief te denken over wat je leest, wordt die ontwikkeling nog 

krachtiger. Daarom zou praten over boeken vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de 

leescultuur in de klas. Dat kan met FOCUS vragen en de werkvorm Denken-Schrijven-

Uitwisselen. 
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Poster Vrij lezen: ondersteunen 
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3. Wereldoriëntatie-onderwijs verrijken 
 
 

Kritisch kijken naar je wereldoriëntatieonderwijs 

Het is zaak om goed na te denken over de wereldoriëntatiemethode die je kiest. Vragen 

die je kunt stellen bij het kiezen van een wereldoriëntatiemethode, zijn de volgende: 

 Is er in de methode de mogelijkheid om met overkoepelende thema's te werken? En zo 

ja, zijn die thema's aantrekkelijk voor leerlingen? En zijn ze logisch? Soms worden 

onderwerpen met de haren bij een thema gesleept en krijg je in plaats van een 

samenhangend thema allemaal verschillende losse onderwerpen.  

 Als er niet de mogelijkheid is om met overkoepelende thema's te werken, is het dan 

mogelijk één wereldoriënterend vak langere tijd achter elkaar aan te bieden? (zie ook 

de informatie over intensiveren hierna). 

 Hoe rijk zijn de teksten in wereldoriëntatiemethodes? Dat wil zeggen: zijn ze niet 

opsommend, zijn ze niet gefragmenteerd, is de bladspiegel helder en zijn er niet teveel 

niet functionele afbeeldingen? Hierbij moet worden aangetekend dat er weinig 

methodes zijn met werkelijk rijke teksten.    

 Kunnen aan de thema's in de methode (of ze nu overkoepelend zijn of niet) 

voorleesboeken en boeken om zelf te lezen worden gekoppeld en dan het liefst fictie 

of verhalende non-fictie? Soms is het nodig om een thema dan iets anders te 

formuleren. 'Inpoldering' wordt bijvoorbeeld 'water' of ‘de mens en het water’.  

 Bieden de thema's de mogelijkheid om ze uit te breiden met tekstsets? 

 

Wereldoriëntatie-onderwijs intensiveren 

Als leerlingen willen komen tot ontwikkeling van leesbegrip moet het wereldoriëntatie-

onderwijs worden geïntensiveerd. Dat wil zeggen dat er minimaal vier 

wereldoriëntatielessen van minimaal 50 minuten per week worden gegeven over hetzelfde 

thema. Die wereldoriëntatielessen bestaan uit: 

 de methodeles (zonder de werkboeken) (20-30 minuten) 

 dagelijks 30 minuten thematisch voorlezen (zie hoofdstuk 1) 

 het uitbreiden van de methodeles met het lezen van en praten en schrijven over 

thematische tekstsets (20-30 minuten) 

Dat kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: 

Maandag methode en voorlezen uit het themaboek 

Dinsdag methode en voorlezen uit het themaboek 
Woensdag voorlezen uit themaboek 

Donderdag werken met een tekstset (denken, schrijven, uitwisselen) en 
voorlezen uit het themaboek 

Vrijdag werken met een tekstset (schrijven) en voorlezen uit het themaboek 
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Het vrije-keuzelezen wordt gepland buiten de tijd die wordt besteed aan het 

wereldoriëntatieonderwijs. Leerlingen kunnen immers ook voor boeken kiezen die niet 

passen bij het thema.  

 

Hoe zoek je naar tijd om het wereldoriëntatie-onderwijs uit te breiden? 
1. Je stopt met het gebruik van een methode begrijpend lezen 

2. Je beperkt het gebruik van de werkboeken en werkbladen bij de 

wereldoriëntatiemethode 

3. Je slaat de opdrachten mondelinge taal en schrijven uit de taalmethode over, net als de 

oefeningen leesbegrip en woordenschat.  

 
 

Hoe werk je met tekstsets? 

Als je een tekstset hebt samengesteld, werk je daar op de volgende manier mee. Je kiest 

de eerste tekst uit de tekstset en zet de volgende stappen: 

 scaffolding zodat iedere leerling de belangrijkste inhoud van de tekst kan begrijpen 

(het begrip van losse woorden uit de tekst is niet belangrijk, leg geen losse woorden uit 

tenzij leerlingen er expliciet om vragen) 

 voorlezen van de tekst 

 zelf lezen van de tekst 

 denken-schrijven-uitwisselen (DSU) 

 

Scaffolding voorafgaand aan het lezen 
Zorg voor voldoende scaffolding voor leerlingen die het moeilijk vinden een tekst te 

begrijpen. Scaffolding wil zeggen dat je tijdelijke steigers bouwt voor de leerlingen die een 

tekst moeilijk vinden, zodat alle leerlingen een tekst kunnen begrijpen. Hoe zwakker 

leerlingen zijn, hoe meer scaffolding ze nodig hebben. 

Scaffolding kan eruit bestaan dat je start met een eenvoudige tekst (bijvoorbeeld de 

teksten die onder de filmpjes van het jeugdjournaal staan) en daarna over hetzelfde 

onderwerp moeilijker teksten laat lezen. Zo bouwen leerlingen hun kennis op (zie onze 

blog over tekstsets). 

Scaffolding kan er ook uit bestaan dat je voorafgaand aan het lezen van de tekst met 

leerlingen het bijbehorende filmpje bekijkt. Voor NT2-leerlingen kan het nodig zijn dat je 

een aantal 'stills' neemt uit het filmpje en die met hen bespreekt.  

Scaffolding kan eveneens zijn dat leerlingen die dat nodig hebben de voorgelezen tekst 

voorafgaand aan de behandeling van de tekst in de klas kunnen lezen (preteaching).      
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Voorlezen 
Lees de tekst als dat mogelijk is, eerst voor. Mocht de tekst te lang zijn om voor te lezen, 

neem de leerlingen dan mee in de strekking van de tekst door kort te vertellen waar de 

alinea's over gaan.  

 

Zelf lezen 
Vraag de leerlingen vervolgens de tekst voor zichzelf te lezen. Ter afwisseling kan (een 

gedeelte van) de tekst ook in duo's worden gelezen.  

 

Denken-Schrijven-Uitwisselen over tekstsets  
Met de didactiek DSU  laat je leerlingen, schrijven (in hun FOCUSschrift) en uitwisselen over 

de tekst aan de hand van:  

 

 één van de volgende Rijke vragen: 

 

Wat is nieuw voor jou? 

Wat doet je denken aan ons thema? 

Waarom doen veel mensen/doe jij [dit] wel of juist niet? 

Welke wijsheid vind jij door de tekst(en)? 

Wat is volgens jou het andere verhaal?  

 

 een boeiende stelling (waarop veel perspectieven mogelijk zijn) 

 één aanvulzin met meerdere voegwoorden.  

 

We zijn in het onderwijs geneigd om leerlingen altijd direct hele teksten te laten schrijven, 

maar juist het schrijven van zinnen helpt hen om de stap van praten naar schrijven te maken 

en ondersteunt ook het leesbegrip. Het schrijven van zinnen spoort leerlingen aan tot 

denken over de opbouw van tekst in relatie tot de inhoud. Bovendien is het behapbaar en 

kun je vanuit het schrijven van zinnen de stap maken naar het schrijven van bijvoorbeeld 

alinea's.  

Bij het schrijven van zinnen maken we gebruik taaldenk-strategieën. Door middel van 

taaldenk-strategieën leggen leerlingen relaties. We kozen hier voor de volgende taaldenk-

strategieën: 

 tegenstelling 

 doel-middel 

 oorzaak-gevolg 

 vergelijken 

Om leerlingen te helpen denken over teksten en thema's hanteren we zogenaamde 

afmaakzinnen. Om duidelijk te maken hoe dat werkt, willen we gebruik maken van 

voorbeelden.  
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Stel je voor dat leerlingen binnen het thema Rijk en Arm de volgende tekst lezen over de 

Gouden Eeuw:  

 
Arm in de gouden eeuw 
Voor sommige Nederlanders was de Gouden Eeuw een fantastische tijd. Nederland was 
een van de belangrijkste landen in de wereld. Er werden fortuinen verdiend in de handel. 
Kooplieden hadden mooie huizen, luxe buitenverblijven en meer geld dan ze ooit 
konden opmaken. Maar zo was het niet voor iedereen. 
  

Liefdadigheid 
Hoe mooi dit allemaal ook klinkt, in de Gouden Eeuw waren er toch veel meer armen 
mensen dan rijke. De meeste mensen in de steden woonden in kleine, vochtige huizen. 
Ze werkten hard en lang, zeker zes dagen in de week. Ook hun kinderen moesten vanaf 
hun zesde jaar aan het werk. En dan nog lukte het vaak niet om genoeg geld te verdienen 
om rond te komen. Naar schatting kwam een kwart van de mensen in de zeventiende 
eeuw in zijn leven in aanraking met de armenzorg. Dat betekende dus dat zij op dat 
moment niet genoeg verdienden om eten te kunnen kopen. 
 
Als mensen heel arm waren of geen werk hadden, kregen ze geen steun van de overheid. 
Ze waren afhankelijk van de liefdadigheid van andere mensen. Je kon aankloppen bij de 
kerk waar je bij hoorde of bij het stadsbestuur. Als zij vonden dat je hulp verdiende, kreeg 
je eten of spullen die je nodig had. Bijvoorbeeld kleren, schoenen of turf om de kachel te 
stoken. 
  
Ze hielden in de zeventiende eeuw niet van mensen die misbruik maakten van de 
liefdadigheid. Mensen die het echt nodig hadden, werden graag geholpen. Dat hoorde 
bij je plicht als gelovige. Maar aan bedelaars hadden veel mensen een hekel. Je moest 
gewoon hard werken als je wat geld wilde hebben, vonden ze. Je vroeg dan ook alleen 
om hulp als het echt nodig was.        

 

Je zou ze dan de volgende afmaakzinnen kunnen geven (waarvan je het eerste gedeelte uit 

de tekst haalt). Door de voegwoorden worden ze aangespoord om te denken.  

 Tegenstelling: De Gouden Eeuw was voor sommige mensen een fantastische tijd, 

maar... (antwoord leerlingen: lang niet voor iedereen. Er waren ook veel arme mensen) 

 Doel-middel: De Gouden Eeuw was voor sommige mensen een fantastische tijd, 

omdat... (antwoord leerling: zij heel veel geld verdienden) 

 Oorzaak-gevolg: De Gouden Eeuw was voor sommige mensen een fantastische tijd, 

dus... (antwoord leerling: er werden heel veel mooie huizen en buitenverblijven 

gebouwd)  

 
Vergelijken zetten we iets anders in, namelijk om leerlingen te helpen verschillende teksten 

met elkaar te vergelijken.  Je geeft de leerlingen twee teksten over hetzelfde thema en je 

laat ze de volgende zinnen afmaken. 

 Overeenkomsten tussen de teksten zijn....  

 Verschillen tussen de teksten zijn... 
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Oefen eerst mondeling met eenvoudige zinnen: de juf is aardig, omdat/maar/dus. Als je 

zelf zinnen bij teksten bedenkt, kun je controleren of ze werken door alvast mogelijke 

antwoorden te bedenken.  

Wil je graag dat leerlingen op een nog hoger niveau denken, laat de zinnen dan niet op 

een enkele tekst aansluiten, maar op het thema als geheel en let erop dat leerlingen hun 

eigen mening kunnen laten doorklinken. 

 
 Er zijn mensen die vinden dat bepaalde standbeelden uit de Gouden Eeuw verwijderd 

zouden moeten worden, omdat (er veel standbeelden zijn van personen die erge 

dingen hebben gedaan, zoals handelen in mensen die in slavernij moesten leven)   

 Er zijn mensen die vinden dat bepaalde standbeelden uit de Gouden Eeuw verwijderd 

zouden moeten worden, maar (dan zou je een deel van de Nederlandse geschiedenis 

weghalen) 

 Er zijn mensen die vinden dat bepaalde standbeelden uit de Gouden Eeuw verwijderd 

zouden moeten worden, dus (moet je erover nadenken of je dat echt wilt of dat je 

kinderen misschien andere dingen zou willen leren over de mensen die zijn uitgebeeld 

met de standbeelden). 

 Er zijn verschillende meningen over het verwijderen van bepaalde standbeelden uit de 

Gouden Eeuw, namelijk (Sommigen vinden dat je de geschiedenis niet moet 

veranderen. Anderen vinden dat we vanuit het heden naar de geschiedenis moeten 

kijken en wat niet meer past, moeten veranderen).   

 

Als een volgende stap zou je andere voegwoorden kunnen kiezen (en dus ook aan andere 

taaldenkrelaties kunnen werken).  

 Voordat de Gouden Eeuw begon... (was de Tachtigjarige Oorlog op haar hoogtepunt). 

 Nadat de Gouden Eeuw was afgelopen... (werd de welvaart minder) 

 Als mensen in de Gouden Eeuw ondersteuning nodig hadden... (moesten ze naar de 

kerk of naar het stadsbestuur voor voedsel of brandstof) 

Om het nog moeilijker te maken, zou je nog beperktere zinsfragmenten kunnen 

voorleggen (Voordat de Gouden Eeuw..., Nadat de Gouden Eeuw..., Als mensen in de 

Gouden Eeuw...) 
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Poster: Wereldoriëntatie verrijken 
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Poster Werken met tekstset 
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Poster Aanvulzinnen   
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Basisprincipes van Focus 
 

De Focus-methodiek is tot stand gekomen op basis van informatie uit wetenschap en 

praktijk. Startpunt voor het ontwerp van Focus vormde het werk dat Windesheim en 

Hogeschool Utrecht samen hebben gedaan binnen het DENK!-project (Houtveen (ed.), 

2018). De uitgangspunten van Focus overlappen gedeeltelijk met de basisprincipes van 

DENK! Daarnaast kent Focus aanvullende uitgangspunten en andere uitwerkingen in de 

praktijk die zowel de praktische toepasbaarheid als de effectiviteit kunnen vergroten. 

Hieronder worden de basisprincipes weergegeven met referenties naar wetenschappelijke 

literatuur. 

 

Lees- en taalbegrip zijn afhankelijk van kennis en ervaring 

Leesbegrip is sterk gerelateerd aan het begrip van de mondelinge taal (Catts et al., 2015; 

Tilstra et al., 2009). Beide vormen van taalbegrip verlopen grotendeels onbewust en zijn 

sterk afhankelijk van de rijkdom van de kennis en ervaringen van de leerling en de daarbij 

behorende taalontwikkeling (Alexander et al., 1994; Dochy et al., 1999; McNamara et al., 

2011; van Moort et al., 2020; O’Reilly et al., 2019; Shapiro, 2004). De geïntegreerde kennis 

en ervaring van de leerling rondom het onderwerp van de tekst, is bepalend voor de 

samenhang, de juistheid en de rijkdom van het mentale model dat de leerling opbouwt 

van de tekst en daarmee voor het begrip (Kintsch, 1988, 1998; McCarthy & McNamara, 

2021). Het begrip van teksten varieert voor leerlingen dan ook per kennisdomein 

(Alexander et al., 1994; Hwang, 2019). Als leesbegrip tekort schiet zal dan ook zorgvuldig 

en over langere termijn gewerkt moeten worden aan de opbouw van samenhangende 

kennis, ervaring en taal rondom voor school relevante thema’s. In verband hiermee 

constateerden Tyner en Kabourek (2020) dat meer tijd besteden aan wereldoriënterende 

vakken, verband houdt met meer leesbegrip, terwijl dit niet het geval is wanneer meer tijd 

besteed wordt aan taal en lezen op school. Daarbij is het natuurlijk van belang om 

(voor)lezen, schrijven en praten te integreren in de zaakvakken.  

 

Tekstkwaliteit is bepalend voor taal- en kennisontwikkeling  

Naast samenhangende kennis van de lezer, is ook de kwaliteit van de te lezen tekst van 

groot belang voor het leesbegrip (Kintsch, 1998; McNamara et al., 2011). Leesbegrip 

ontstaat in interactie tussen de (kwaliteit van) de tekst en de samenhangende kennis en 

ervaring van de lezer.  In Nederlandse scholen wordt veel gebruik gemaakt van 

methodeteksten en boeken met systematisch verarmd taalgebruik op basis van AVI en 

CLIB voorschriften. Ze worden geschreven op basis van richtlijnen van educatieve 

uitgeverijen, door mensen die verstand hebben van vakdidactiek maar die vaak niet over 

een grote schrijfvaardigheid beschikken (van Silfhout et al., 2013). Deze teksten bevatten, 

op basis van de richtlijnen verstrekt door uitgeverijen, onnatuurlijk (vaak opsommend) 

taalgebruik, korte zinnen, weinig verwijswoorden en een arme woordenschat. Ze zijn 
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doorgaans weinig coherent en vragen te veel van het inferentievermogen van kinderen. 

Doorgaans zijn ze relatief moeilijk te begrijpen en weinig leerzaam (Land, 2009; van 

Silfhout, 2014). Problematisch is bovendien dat de arme woordenschat in de teksten (sterk 

beperkt door AVI en CLIB normeringen en lijstjes van educatieve uitgevers) niet bijdraagt 

aan de woordenschatontwikkeling van leerlingen. Om het tij voor begrijpend lezen te 

keren is het van groot belang om geen verarmde boeken en teksten te gebruiken maar 

juist boeken en teksten met natuurlijke rijke taal, met veel infrequente woorden (Adams, 

2010).  

 

Begrijpend lezen ontwikkel je boek voor boek 
Bij het ‘vak’ begrijpend lezen wordt in Nederland vreemd genoeg niet veel gelezen. 

Begrijpend leesmethodes en taalmethodes bevatten korte losse teksten die vaak ernstig 

verarmd zijn qua taalgebruik. Dit terwijl duidelijk is dat hele boeken de beste leermiddelen 

zijn voor het ontwikkelen van begrijpend lezen. Het lezen van hele fictieboeken heeft een 

positief effect op begrijpend lezen, terwijl dit niet gezegd kan worden over losse teksten en 

begrijpend leesmethodes (Adams, 2010, de Glopper, 2018; Jerrim & Moss, 2018; Torppa 

et al., 2020). Tijd die besteed wordt aan non-fictie, nieuwsteksten, tijdschriften en strips, 

hangt niet samen met leesbegrip (Duncan et al., 2016; Pfost et al. 2013; Torppa et al., 

2020). Voor de ontwikkeling van leesbegrip heeft het een meerwaarde om minstens twee  

hele fictieboeken te lezen over hetzelfde thema (Block et al., 2009). Verhalende boeken 

met rijke taal zijn de krachtigste leermiddelen. Het (voor)lezen van hele boeken werkt om 

de concentratie en het uithoudingsvermogen te trainen voor langere teksten (Newkirk, 

2012, Onderwijsraad en Raad voor Cultuur,  2019). Het (voor)lezen van hele verhalende 

boeken staat dan ook centraal in Focus. We besteden daarnaast  geen tijd aan losse 

teksten maar alleen beperkte tijd aan conceptueel samenhangende tekstsets (Cervetti et 

al., 2016).   

 

Begrijpend lezen ontwikkel je binnen thematisch wereldoriëntatie 
onderwijs 

Begrijpend lezen is geen generieke vaardigheid die met losse teksten (en vragen) getraind 

kan worden. De vaardigheid tot begrijpend lezen afhankelijk van de hoeveelheid kennis 

die de leerling heeft en alleen via kennisverwerving bereikbaar (Hirsch, 2019;  Tyner en 

Kabourek, 2020). Tegelijkertijd speelt begrijpend lezen zelf een belangrijke en ook weer 

thema-specifieke rol in kennisverwerving. Hoe meer de leerling al weet over een thema, 

hoe meer hij erover kan leren door boeken te lezen of te beluisteren. Dit pleit voor een 

thematische aanpak (zie ook Block et al., 2009; Fink & Samuels, 2007; Gelzheiser et al., 

2014; Stahl & Nagy, 2006). Die thematische aanpak heeft een logische plek binnen de 

wereldoriënterende vakken op de basisschool. Tyner en Kabourek (2020) stellen in dit 

verband dat er in de basisschool te veel tijd besteed wordt aan taalonderwijs, terwijl 

wereldoriëntatieonderwijs meer oplevert voor leesbegrip. Wij breken met  Tyner en 

Kabourek (2020) en Schmoker (2018) een lans voor het zinvol integreren van lezen, 

https://didactiefonline.nl/artikel/hirsch-kennis-geen-vaardigheden
https://fordhaminstitute.org/sites/default/files/publication/pdfs/09242020-social-studies-instruction-and-reading-comprehension.pdf
https://fordhaminstitute.org/sites/default/files/publication/pdfs/09242020-social-studies-instruction-and-reading-comprehension.pdf
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schrijven, praten en wereldoriëntatie.  Door deze integratie wordt kennis opgebouwd die 

in zichzelf belangrijk is, en die bovendien leesbegrip bevordert.  

 

Dagelijks tijd voor (voor)lezen en doorlezen op school 

Dagelijks tijd voor (voor) lezen en doorlezen op school is essentieel voor de taal- en 

leesontwikkeling. Het is belangrijk dat kinderen op school veel (voor)leeservaring opdoen 

(Krashen, 2004; Westbrook et al. 2019). Dagelijks staat ‘vrije keuze lezen’ op het rooster in 

boeken met rijke taal (bij voorkeur conceptueel coherente boeken, kunnen ook 

luisterboeken zijn). Daarnaast wordt dagelijks thematisch voorgelezen in hele boeken met 

rijke taal en inhoud die kinderen meestal niet uit zichzelf zouden kiezen/lezen.  Daarbij 

wordt een minimum aangehouden van twee hele fictieboeken per themaperiode van 6-8 

weken  In totaal 5-6 thema’s per jaar (Block et al, 2009; Merga & Ledger, 2018; Westbrook 

et al., 2019).  
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