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9.    Begrijpend lezen? Een combi van begrijpen en lezen! 
 

Met goed begrijpend lezen en een goede woordenschat verover je de wereld. 

 
Leerlingen die wel technisch kunnen lezen, maar met de bijsluiter van de aspirine niet uit de voeten kunnen. Dit schrikbeeld 

kunt u in deze cursus te lijf gaan. In deze cursus wordt u geïnformeerd over de nieuwste inzichten rondom de ontwikkeling van 

het begrijpend lezen. Er wordt veel aandacht gegeven aan het ontwikkeling van hogere denk- en begrips-vaardigheden 

(HOTS), een effectief gebruik van leesstrategieën en de kracht van modelling. Tevens hoort u op welke wijze u het begrijpend 

lezen interessant, spannend èn hoog renderend kunt maken door het gebruik van o.a. betekenisvolle, actuele teksten en een 

heldere, overzichtelijke aanpak waarbij leerlingen leren om hun eigen begrijpend leesproces te sturen. Kwaliteiten die uw 

leerlingen ook bij allerlei andere vormen van informatieverwerking kunnen gebruiken. 

 

 

Korte inhoud: 

- Inzicht in de voorwaarden die nodig zijn voor goed onderwijs in begrijpend lezen, w.o. effectief woordenschataanbod 

- Aanleren van en sturen op de ontwikkeling van denk- en begripsvaardigheden bij leerlingen 

- Instructie op informatieverwerking 

- Modelling (hardop denkend voordoen) 

- Opbrengstgericht omgaan met verschillen in begrijpend lezen uitgaande van de Referentieniveaus 

- Leesmotivatie o.a. door Interesseverbredend Lezen 

 

 

Geschikt voor: 

Leerkrachten groep 4, 5, 6, 7, 8 

 

 

Doelstellingen die bereikt worden: 

- De cursist weet wat een effectieve aanpak rondom begrijpend lezen is. 

- De cursist is in staat om te modellen en de leerling voor te doen hoe die zijn eigen begrijpend leesproces kan sturen. 

- De cursist weet hoe hij op systematische wijze de denk- en begripsvaardigheden van de leerlingen kan ontwikkelen. 

- De cursist weet op welke wijze hij om moet gaan met verschillen tussen leerlingen en weet hoe hij zwakke 

begrijpend lezers kan herkennen en begeleiden. 

- De cursist weet hoe hij de motivatie voor begrijpend lezen kan versterken. 

 

 

Aard van de workshop: 

Na een theoretische basis worden ervaringen uitgewisseld met veel aandacht voor de opbouw van een effectieve les 

begrijpend lezen. Tevens worden er allerlei praktische vaardigheden geoefend zoals het modellen en worden ervaringen 

uitgewisseld rondom activiteiten die ondersteunend zijn bij het leren begrijpend lezen. 

 

 

Aantal bijeenkomsten: 

1 dag of 2 dagdelen 

 

 

Omvang van de cursus: 

6 uur  

 

 
Meer informatie via: 

 
Primarum 
Willeke Evers 
Charlotte van Pallandtlaan 4 
7425 NP Deventer 
0570-514613 
06-21634572 
w.evers@primarum.nl 


