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Uitgangspunt

Stop de verarming van ons onderwijs: rijke taal, 

prachtige kinderboeken en wereldoriëntatie 

voor sterk leesbegrip 



Menukaart NPO onderwijs: 
Begrijpend lezen

• bied een stevige basis, door te blijven werken aan technische leesvaardigheid en het vergroten en verdiepen 
van woordenschat en kennis van de wereld;

• laat zien hoe je als lezer de diepte ingaat en welke strategieën helpen bij het actief verwerken van een tekst;

• integreer lezen, schrijven en mondelinge taal; zorg voor activiteiten waarmee leerlingen in interactie met 
elkaar zijn over datgene wat ze lezen;

• bevorder leesmotivatie en leesplezier door gevarieerde teksten te (laten) kiezen die de leerlingen aanspreken;

• creëer een rijke taalomgeving met uitdagende en betekenisvolle teksten en kijk daarbij over de grenzen van de 
verschillende vakdisciplines heen; het begrijpen van teksten is immers niet alleen belangrijk bij de lessen taal 
en lezen/Nederlands, maar ook bij de zaakvakken, wis- en natuurkunde en techniek en het 
vreemdetalenonderwijs;

• volg de leerlingen en differentieer, geef passende ondersteuning aan leerlingen bij wie de begrijpend 
leesontwikkeling achterblijft.



Rijke 
taalomgeving
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Hele verhalende
boeken voorlezen
voor kennis, taal-
en leesbegrip



Waarom? 



Het fictie-effect

• Hele verhalende boeken -> 

beter begrip non-fictie

• Korte non-fictie teksten -> 

geen effect begrip non-fictie

• Digitale teksten -> negatief

effect begrip non-fictie

(Jerrim et al., 2020; Pfost et al., 

2013; Torppa et al., 2020)

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

https://rsnijders.info/vakblog/page/47/?cf_action=reject_mobile
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Er gevoel voor krijgen en durven



Waar vind je rijke 
voorleesboeken? 

 https://www.frappantefragmenten.nl/de-boekenplank-
van-juf-meester-2022/

 https://www.frappantefragmenten.nl/top40-
kinderboeken/

 https://leesbevorderingindeklas.nl/

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

 Https://www.pluizer.be/toppers

 https://www.pluizuit.be

https://www.frappantefragmenten.nl/de-boekenplank-van-juf-meester-2022/
https://leesbevorderingindeklas.nl/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar.html
https://www.pluizer.be/toppers
https://www.pluizuit.be/


Rijke taal op school.
Hoe?

• Thematisch voorlezen, 2-3 rijke boeken per thema, 

6-8 weken

• Denken, praten en schrijven over het thema

• Vrije keuze lezen (series)

• Relevante teksten

• Audiovisuele scaffolding en verrijking



Thema’s

• 6-8 weken

• Diepgang versus fragmentatie



Voorleesboeken vinden

• Begin ruim voor aanvang van het WO thema

• Vorm een team met een collega: zoek samen

• Kies een verhalend boek bij je thema uit: 

• Check leeftijd (minstens 1 jaar boven de leeftijd) en thema via https://www.bibliotheek.nl/

• Check of het boek je aanspreekt via bol.com (inkijkexemplaar) of de online bibliotheek (daarvoor
moet je wel lid zijn, inloggen en het boek lenen)

• Vraag het boek aan bij de openbare bibliotheek in je woonplaats zodat je het op tijd hebt

https://www.bibliotheek.nl/


We geven taal 
waar 
geen taal was



Verder lezen


