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Wat nu?

1. Geef duidelijkheid over leerdoelen
• Meer procesgericht i.p.v. productgericht werken

Verbanden tussen zinnen

Zet de zinnen in de juiste volgorde…

1 - Daarna kwam de wolf.

2 - Eerst ging ze wandelen in het bos.

3 - Er was eens een prinses.

4 - Die at haar en haar grootmoeder op. 

5 - Later kwam de prins, die de prinses en haar grootmoeder redde.

6 - Toen ging ze naar haar grootmoeder.
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Verbanden tussen zinnen

De juiste volgorde…

3 - Er was eens een prinses.

2 - Eerst ging ze wandelen in het bos.

6 - Toen ging ze naar haar grootmoeder.

1 - Daarna kwam de wolf.

4 - Die at haar en haar grootmoeder op. 

5 - Later kwam de prins, die de prinses en haar grootmoeder redde.

=> Zinnen staan niet zo maar achter elkaar; er zijn verbanden.

Deze worden vaak duidelijk gemaakt met signaalwoorden.

Signaalwoorden gebruiken

Waarom let je op verbanden en signaalwoorden?

Signaalwoorden geven de structuur en opbouw van een tekst 
aan. Ze geven een signaal dat er een bepaald verband bestaat 
tussen zinnen, delen van zinnen en/of alinea's. Als je de structuur 
doorziet die de schrijver in de tekst heeft aangebracht, dan begrijp
je de tekst sneller en beter.

Signaalwoorden gebruiken

Welke verbanden en signaalwoorden zijn er?

Stappenplan gebruiken

Hoe zoek je verbanden en signaalwoorden in de tekst?

1. Lees 2 zinnen die na elkaar staan.
2. Kijk of er een signaalwoord tussen die zinnen staat.
3. Zo ja, bedenk welk verband dat signaalwoord aangeeft:

4. Zo nee, bedenk dan wat de zinnen met elkaar te maken 
kunnen hebben en welk verband daarbij past:
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Wat nu?

1. Geef duidelijkheid over leerdoelen
• Meer procesgericht i.p.v. productgericht werken
• Meer focus en samenhang
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(illustratie: Suzanne Bogaerds-Hazenberg)

Vragen

• Hoe zou je meer procesgericht kunnen gaan werken?
• Hoe zou jij meer focus en samenhang kunnen aanbrengen?
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Wat nu?

1. Geef duidelijkheid over leerdoelen
• Meer procesgericht i.p.v. productgericht werken
• Meer focus en samenhang
• Expliciete instructie en modeling
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Waarom observerend leren?

(illustratie: Suzanne Bogaerds-Hazenberg)
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Vragen

• Hoe is bij jou de balans tussen klassikaal en individueel werk?
• Welke theorie vind jij ingewikkeld om over te dragen?
• Wat vind je lastig of leuk bij docent-modeling?
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Wat nu?

1. Geef duidelijkheid over leerdoelen
• Meer procesgericht i.p.v. productgericht werken
• Meer focus en samenhang
• Expliciete instructie en modeling

2. Geef duidelijkheid over het nut van strategieën
• Onderscheid declaratieve, procedurele en conditionele kennis
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Paris, Lipson & Wixson (1983)
(illustratie: Suzanne Bogaerds-Hazenberg)
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Wat nu?

1. Geef duidelijkheid over leerdoelen
• Meer procesgericht i.p.v. productgericht werken
• Meer focus en samenhang
• Expliciete instructie en modeling

2. Geef duidelijkheid over het nut van strategieën
• Onderscheid declaratieve, procedurele en conditionele kennis
• Keuzevrijheid bij het toepassen van strategieën

Vragen

• Hoe vast ligt de strategiekeuze in jouw lessen/materialen?
• Wat voor opdrachten zou je kunnen geven om leerlingen 

meer keuzevrijheid te geven bij hun strategiekeuze?
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Wat nu?

1. Geef duidelijkheid over leerdoelen
• Meer focus en samenhang
• Meer procesgericht i.p.v. productgericht werken
• Expliciete instructie en modeling

2. Geef duidelijkheid over het nut van strategieën
• Onderscheid declaratieve, procedurele en conditionele kennis
• Keuzevrijheid bij het toepassen van strategieën

3. Creëer gelegenheden voor transfer
• Binnen lezen (o.a. bij toetsen)
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Cursus Helpende Hand Kernzinnen

Waarom let je op kernzinnen?
In kernzinnen staat de belangrijkste informatie van elke alinea. 
Meestal is er één kernzin per alinea. Je kunt kernzinnen 
gebruiken om snel een overzicht te krijgen van de inhoud van 
een tekst. Dat is handig als je in korte tijd veel informatie moet 
doorzoeken. Ook kun je kernzinnen gebruiken om een 
samenvatting van de tekst te maken.

Hoe vind je kernzinnen?
1. Zoek op de favoriete plekken van kernzinnen: 

a. kijk aan het begin van de alinea
b. kijk helemaal aan het eind van de alinea.

2. Een zin is NIET de kernzin als de zin ‘extra’ informatie 
geeft bij een ander gedeelte van de alinea. Je leest dan 
bijvoorbeeld een uitleg, een voorbeeld of een argument bij 
een stelling of standpunt. 

Helpende Hand bij toetsen en examens

Welk kopje past het best bij 
deze alinea / tekst?

Je moet een samenvatting 
van dit stukje tekst maken. 
In welke zin staat informatie 
die je dan in ieder geval 
moet gebruiken?

Welke conclusie kun je 
trekken uit alinea 2?
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Wat nu?

1. Geef duidelijkheid over leerdoelen
• Meer focus en samenhang
• Meer procesgericht i.p.v. productgericht werken
• Expliciete instructie en modeling

2. Geef duidelijkheid over het nut van strategieën
• Onderscheid declaratieve, procedurele en conditionele kennis
• Keuzevrijheid bij het toepassen van strategieën

3. Creëer gelegenheden voor transfer
• Binnen lezen
• Naar schrijven en spreken
• Naar andere vakken
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Vragen

• Welke mogelijkheden zie jij voor transfer naar 
• verschillende momenten waarop je met lezen bezig bent
• schrijven en/of spreken?

• Welke plek krijgt lezen in jouw zaakvaklessen?
Of

• Hoe kun je zaakvakteksten in jouw les Nederlands een plek 
geven?
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Wat nu?

1. Geef duidelijkheid over leerdoelen
• Meer focus en samenhang
• Meer procesgericht i.p.v. productgericht werken
• Expliciete instructie en modeling

2. Geef duidelijkheid over het nut van strategieën
• Onderscheid declaratieve, procedurele en conditionele kennis
• Keuzevrijheid bij het toepassen van strategieën

3. Creëer gelegenheden voor transfer
• Binnen lezen
• Naar schrijven en spreken
• Naar andere vakken
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Wat nu?

1. Geef duidelijkheid over leerdoelen
• Meer focus en samenhang
• Meer procesgericht i.p.v. productgericht werken
• Expliciete instructie en modeling

2. Geef duidelijkheid over het nut van strategieën
• Onderscheid declaratieve, procedurele en conditionele kennis
• Keuzevrijheid bij het toepassen van strategieën

3. Creëer gelegenheden voor transfer
• Binnen lezen
• Naar schrijven en spreken
• Naar andere vakken

4. Leg een link tussen lezen en taal
• link tussen taal-, communicatie- en letterkunde
• genieten van taal

Michael Fullan (2003)

Een moreel doel van de hoogste orde is een systeem waarin
• alle leerlingen leren
• de kloof tussen goede en slechte presteerders kleiner wordt
• het geleerde mensen staat stelt om succesvolle burgers en 

medewerkers te worden in een kennissamenleving.
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