


Wie ben ik?



Er is veel 
reuring in 

onderwijsland 
m.b.t. 

leesbegrip en 
–motivatie.....

u PISA-2018

u Er wordt weinig 'diep' gelezen

u 'Lees! Een oproep tot een leesoffensief'

u Vele artikelen in kranten en boeken 
verschenen.



Hoe dan ??

DE LERAAR MOET ER 
CHOCOLADE VAN MAKEN.

METHODES LOPEN "ACHTER" 
OP DE ONTWIKKELINGEN.

LERAREN VOELEN ZICH NIET 
COMPETENT GENOEG.



Mijn 
missie



De 
basisprincipes

u Werken in rijke thema's met rijke teksten.

u Kinderen leren denken over alles wat ze horen, 
zien en lezen.

u De leraar modelleert het denkproces dat zich 
in zijn hoofd afspeelt.

u Leerlingen lezen, praten en schrijven over de 
tekst of het boek.

u Scherpe inhoudsgerichte lesdoelen, de kortste 
weg naar Rome, actieve betrokkenheid en 
afstemmen op verschillen.

Competentievergroting van 
de leraar door training



Principe 1: 
rijke thema's 

met rijke 
teksten

"Het bouwen van een ervarings- en taalbasis door 
rijke teksten te lezen en daar actief over te denken"
(Van Koeven & Smits, 2020)

• Aansluiten bij actualiteit of (wo)thema's

• Het thema heeft veel verschillende aspecten 
of invalshoeken.

• Gebruik rijke teksten van goede taalkwaliteit (fictie, 
non-fictie, poëzie) die aanzetten tot denken of 
prikkelen van de verbeelding.



Principe 2: 
kinderen
leren denken
over alles
wat ze horen, 
zien en lezen

De taxonomie van Bloom
(1956)



Principe 3: de 
leraar 
modelleert

u Inhoudsgericht

u Leeskilometers

uDe leraar modelleert de inzet
van de vier V's en de 
herstelstrategieën



Principe 4: Lezen, praten én schrijven

Van Koeven & Smits (2020)

"Gesprekken op school kunnen leerlingen stimuleren actief te denken, 
samen met anderen kritisch en nieuwsgierig te zijn, kennis te construeren, 
te praten over gevoelens, creatieve oplossingen te bedenken of te
reflecteren op leerproducten of processen"

"Schrijven weerspiegelt het denken"

Smeier (2020)
"Het maken van aantekeningen is een krachtige manier om leerlingen
actief te betrekken bij de lesinhoud. Het helpt om aandacht te richten op 
wat er wordt verteld, op de tekst die wordt gelezen of het videofragment
dat wordt bekeken.

Verzameling werkvormen



Principe 5: de 
Vier Sleutels
voor een
effectieve les

(Kramer&Wildeboer 2017)





Wat zeggen collega's erover?

u "DLDWO leert kinderen allerlei informatie te ordenen en er de essentie 
uit te halen. Op deze manier is begrijpend lezen geen op zich staand 
doel meer maar een middel dat bij alle vormen van informatie wordt 
toegepast; zowel bij studie als in het dagelijks leven." Meester Rik

u "Werken volgens DLDWO geeft mij als leerkracht meer enthousiasme
om een les begrijpend lezen te geven. Daarnaast ervaar ik
gemotiveerde en betrokken leerlingen. Ik heb meer kennis van 
effectieve didactiek rondom begrijpend lezen en besteed meer
aandacht aan de verwerking van de gelezen tekst. De leerlingen zijn
intensiever bezig met de tekst, ze denken er dieper over na. Daarnaast
groeit niet alleen hun kennis over, maar ook interesse in de wereld." 
Juf Kelly
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