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Close Reading… een kans om 
kinderen op een andere manier te 
leren (denkend) te lezen

Ebelien Nieman
Dortie Mijs
23 maart 2018

Opzet workshop
• Welkom
• Kader achter Close Reading
• Wat is Close Reading?
• Voorbeeld van een lessenserie
• Mogelijkheden en kansen
• Afsluiting
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Vooraf: Catherine Snow (2014)
De belangrijkste 21e eeuwse vaardigheid?

Goed kunnen begrijpend lezen!

Van niet goed kunnen lezen, 
hebben leerlingen veel last.

WAAROM IS BEGRIJPEND LEZEN 
LASTIG TE ONDERWIJZEN?
• Het is een complexe vaardigheid, waarbij diverse 

subvaardigheden/processen een rol spelen;

• Het is niet op dezelfde manier te onderwijzen als het 
afgebakende technisch lezen;

• Achtergrondkennis speelt een grote, cruciale rol;

• Denken, interpreteren, voorspellen, afleiden, redeneren, 
controleren en monitoren spelen een grote rol;

• Mondelinge taalvaardigheden zijn fundamenteel;

• Het is vooral een wisselwerking tussen diverse 
factoren/processen.
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Verklaringen voor de opkomst 
Close Reading

• Vanaf 1995: zeer veel aandacht voor leesstrategieën en 
woordenschat bij begrijpend lezen, waardoor het lezen van de 
tekst in de knel kwam;

• Herlezen/herhaald lezen leidt tot een beter en dieper tekstbegrip 
(Therrien, 2004); 

• Vanaf 2005: de inhoud van de tekst komt centraal te staan. 
McKeown, Beck & Blake, 2009: Bij de op de tekstinhoud gerichte 
benadering kunnen de leerlingen het verhaal beter navertellen 
en leerden ze meer van informatieve teksten vanwege de 
discussie over de teksten.

• Aandacht voor leerlingen leren argumenteren (Snowling e.a. 
2014, Barge, n.g.);

• Aandacht voor effectieve activiteiten (Fisher, Frey & Hattie 2016).

Effectieve activiteiten voor begrijpend 
lezen (Fisher, Frey & Hattie 2016)

• Voorkennisactualiseren 0.65
• Samenwerken rondom tekst                           0.59
• Visualiseren inhoud                                          0.60
• Klassendiscussies over tekst                           0.82
• Vragen stellen bij tekst                                     0.48
• Herhaald tekst lezen                                        0.67
• Studievaardigheden tekst                                0.63
• Metacognitief handelen                                  0.69
• Leren samenvatten                                           0.63
• Zelf verwoorden/zelf vragen stellen              0.64
• Aantekeningen maken                                      0.59
• Organiseren/verwerken inhoud                    0.85
• Aandacht voor woordenschat 0.67
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Fisher & Frey
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Close reading

• Werken met een korte, complexe tekst
• Herhaald lezen van de tekst of stukken van de tekst 

(verdeeld over meerdere lessen)
• Opeenvolging van tekstgerichte vragen
• Focus op het vinden van bewijs in de tekst
• Uitgebreide discussie over de tekst
• Lezen met de pen (aantekeningen maken)
• De verwachting dat leerlingen moeite moeten doen 

om iets van de tekst te leren.
• Werken vanuit de principes van het GRRIM-model

Tekstgerichte vragen
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Structuur van close reading

* Voorbeeldvragen zijn te vinden in de handelingswijzer
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Verantwoordelijkheid leerkracht

Verantwoordelijkheid leerling

Introductie/uitleg/modeling

Begeleide inoefening

“IK”

“WIJ”

“JULLIE”Samenwerken

“JIJ”

Een succesvol instructiemodel voor alle leerlingen

Fisher, D., & Frey, N. (2008). Better learning through structured teaching: A framework for the 
gradual release of responsibility. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum 
Development. 

Samen of zelfstandig
Leerkracht begeleidt zwakke lezers.

Accenten in elke sessie

Sessie 1: Wat zegt de tekst?
Sessie 2: Hoe wordt het in de tekst gezegd?
Sessie 3: Wat betekent de tekst?

Wat steeds terugkomt:
• Terugblik: wat hebben we al geleerd en wat is nu onze 

volgende stap
• Doel: stel een duidelijk geformuleerd doel
• Minimaal ophalen van voorkennis
• Minimaal aanbieden van woorden
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Sessie 1
• Een Echte Bicker van Arend van Dam

• Uit: Het grote Rijksmuseum voorleesboek. De beste 
kinderboekenschrijvers over de meesterwerken uit 
het Rijksmuseum (2013). Uitgeverij Rubinstein. 

Doel: Aan het eind van de les kan ik het 
verhaal navertellen. Ik kan vertellen wat er 
in het begin, midden en eind van het 
verhaal gebeurt.
Ik weet waarom de titel van het verhaal: 
Een echte Bicker is.
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Sessie 1

• De leerkracht leest de tekst voor.

• Tijdens het lezen:
- Wat gebeurde er in het begin van het verhaal? 
- Leerkracht modelt wat er in het begin van het verhaal gebeurt. 

• Na het lezen: 
- Wat gebeurde er in het midden en het eind?
- Werkblad, overleg met schoudermaatje

Waarom is de titel: Een echte Bicker?
Denktijd en tweegesprek
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Opdracht:

Jullie gaan nu zelf aan de slag om ervoor te zorgen dat je 
ook het midden en eind van de tekst goed gaat 
begrijpen. 

1.Je leest de tekst samen met een maatje verder.
Bijvoorbeeld om en om één of twee zinnen.
2.Je gaat nadenken over het belangrijkste in het midden 
en eind van het verhaal: onderstreep, overleg, en maak 
samen mooie zinnen die vertellen waar het midden en 
eind over gaat. 
3.Je leest samen de zinnen na om te kijken of het 
duidelijk vertelt wat er in het midden en op het eind 
gebeurt. 

Midden Eind
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Praktijkvoorbeeld onderbouw

Sessie 1 Onderbouw
Voorbeeld modeling:  Voorbeeld modeling:  
Ik lees het boek voor t/m de zin ‘Allemaal, behalve Frederick’. Hierna 
stop ik even, en zeg ik: kinderen, ik ga even op mijn denkplek staan. 
Dan kunnen jullie even in mijn hoofd meekijken wat ik denk. Om het 
verhaal goed te begrijpen, stop ik eventjes met lezen. Eens even 
denken… tot nu toe weet ik dat het gaat over een muizenfamilie. Deze 
familie woont tussen de stenen, en werken hard om eten te 
verzamelen voor de koude winter. Eén muis heet Frederick, en die helpt 
niet mee. Hee wacht! Ik heb die naam eerder gehoord (ik kijk even naar 
de voorkant). De titel van het boek is ook Frederick! Als de schrijver het 
boek Frederick noemt, is Frederick vast belangrijk in het boek. Ik ben 
benieuwd wat we verder over hem zullen lezen. 
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Idee voor les 1

MvL1



Dia 25

MvL1 Marieke van Logchem; 19-5-2016
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Idee voor les 1
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Sessie 2 midden- en bovenbouw

Opdracht: 
Teken met je schoudermaatje een portret van
Gerard, je mag er ook bij schrijven. Welk bewijs, 
aanwijzingen vind je in de tekst. Onderstreep de 
aanwijzingen in de tekst.

Doel: 
• Ik kan vertellen wat het gemak, tronie en 

schamper betekent. 
• Ik weet hoe Gerard eruit ziet en kan hem 

ook tekenen.

Sessie 2: midden- en bovenbouw

Vragen over belangrijke details:
Tekeningen bespreken, welk bewijs, aanwijzingen vind je 
in de tekst - (WBDU-vraag)
Onderstreep de aanwijzingen.
Nu de tekst met portret uitdelen

Vragen naar de betekenis van woorden:
Wat betekent en hoe kunnen we dit uit de tekst halen?: 
- Het gemak (tweede kolom)
- De tronie 
- Schamper (derde alinea)
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Groep 8, Kolibrie, Winterswijk
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Sessie 2:onderbouw

Vragen naar de betekenis van woorden:Vragen naar de betekenis van woorden:
Aan het eind van de les ken je de woorden:
 grauw 
 de voorraad

Vragen naar belangrijke details:
Aan het eind van de les kun je uitleggen waarom 
Frederick zonnestralen, kleuren en woorden 
verzamelt 

Werkvorm:
Denken delen uitwisselen
Picto’s

Voorbeeld bij de kleine mol

• Doel:
• Ik weet op welke manier de dieren allemaal 

poepen in het boek en welke woorden hiervoor 
door de schrijvers zijn gebruikt.

Tekstgerichte vraag naar details in de tekst:
• Op welke manier poepen alle dieren in het boek? 
• Welke woorden worden daarvoor gebruikt? 
• Kunnen we daar een schema van maken?
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Dier Soort poep Hoe valt de poep?

De hond Een ronde, bruine worst Vallen

De duif Witte, natte kledder Kletsen (plets)

Het paard Paardenvijgen Vallen (plofplofplof)

De haas Knikkerkeuteltjes Vlogen om de oren 
(ratatata)

De geit Kandijkleurige klontjes Stuiteren (plokkeplok)

De koe Grote, bruingroene 
koeienvla

Kledderen (ffflatsss)

Het varken Een zacht bruin hoopje Floepen (flops)

De kleine mol Een klein zwart worstje Vallen (pling)

Sessie 3: midden- en bovenbouw

Vragen rondom afleidingen, meningen:
- Wat is de vader van Gerard voor een man?
- Uit welke stukjes van de tekst haal je dat? 
- Wat vindt de schrijver van de vader van Gerard? 
- En wat vind jij?

De vader van Gerard was Andries Bicker (Burgemeester van Amsterdam).

Doel: Ik begrijp het verhaal nu goed. Ik kan 
vertellen over wat de vader van Gerard voor een 

man is en wat ik vind van hem.
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Sessie 3: midden en bovenbouw

Vragen over meningen, argumenten:
- Zou jij Gerard hebben willen zijn? Waarom 

(niet)?
- Zou jij in die tijd hebben willen leven?
- Wanneer je nu een portret zou laten maken, wat 

is dan het verschil?
- Ben je wel eens in het Rijksmuseum geweest? 

Herken je dit soort schilderijen? Vind je ze mooi?

Sessie 3

Doel: Ik weet wat de bedoeling is van Frederick. 
Ik kan zijn muizenfamilie een tip geven hoe ze 
het verzamelen van een voorraad in een 
volgende winter kunnen aanpakken. 

Voorbeeldvragen:
 Frederick verzamelde zonnestralen, woorden, kleuren… 

wat heb je daar eigenlijk aan?
 Wat zou je Frederick willen vragen als je hem een vraag 

mocht stellen?
 Tot slot: deze winter was de voorraad te vroeg op. Ik 

denk dat de muizen in de volgende winter liever niet 
zonder eten zouden willen zitten. Ze zullen het 
misschien iets anders moeten aanpakken. Hebben jullie 
tips?
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Mogelijkheden en kansen

• Wat spreekt je aan in de aanpak?
• Welke mogelijkheden zie je voor leerkrachten?
• Waar zou je nog meer van willen weten?
• Welke tips zou je ons nog geven om de aanpak 

verder uit te werken?

Ervaringen tot nu toe

• Leerlingen zijn enthousiast. 
• Drie keer de tekst lezen heeft geen invloed op de 

motivatie als de tekst interessant is.
• Veel met de tekst bezig zijn door bewijs te zoeken 

met gevarieerde opdrachten helpt leerlingen.
• Samen lessen voorbereiden helpt leerkrachten 

betere keuzes te maken.
• Scholen maken in het begin de keuze om Close 

Reading naast de methode in te zetten.
• Leerkrachten zien mogelijkheden om de tekst te 

koppelen aan schrijven, mondelinge taal, drama en 
creatieve vakken (thematisch werken).
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Verwacht in september!
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Bedankt en succes!

• Meer weten?
Neem contact op met Dortie Mijs

Dortie.mijs@expertis.nl
M 06 54373895

Ebelien.nieman@expertis.nl
M 06 15174979 

Expertis Onderwijsadviseurs
Postbus 762 | 7550 AT HENGELO 
Prins Bernhardplantsoen 204 | 7551 HT HENGELO
T: 074 - 8 516 516 
Utrechtseweg 31b | 3811 NA AMERSFOORT
T: 033 - 4 612 680
http://www.expertis.nl


