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1. Registratiedeel 
 

Titel Goed Gelezen! Begrijpend en studerend lezen 
Volledige titel Goed Gelezen! Begrijpend en studerend lezen 
Auteurs Brouwer, T; Terpstra, R. en Wossink, H. 

Malmberg BV, Uitgeverij 
Postbus 301 
5201 AH 's HERTOGENBOSCH 
Tel: 073 - 6288722 
Fax: 073 - 6288777 
E-mail: malmberg@malmberg.nl 

Uitgever 

Website: www.malmberg.nl 
Jaar van uitgave 2005-2006 
Omschrijving Goed Gelezen! Begrijpend en studerend lezen (BSL) is de herziene versie 

van de gelijknamige methode voor begrijpend en studerend lezen voor de 
groepen 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. Naast deze module voor 
begrijpend en studerend lezen is er Goed Gelezen! voortgezet technisch 
lezen voor groep 4, 5 en 6. Goed Gelezen! BSL is na iedere methode van 
aanvankelijk lezen te gebruiken en kan volgens de auteurs ook in het 
speciaal onderwijs worden gebruikt voor leerlingen die lezen op het AVI-2 
niveau. 
Verschillen met de eerste versie van deze methode zijn: - de stappen zijn 
vereenvoudigd (van acht naar drie); - de handleiding is compacter; - de 
teksten en opdrachten in de eerste blokken van groep 4 zijn vereenvoudigd; - 
de toetsen zijn aangepast (bereiden ook voor op methodeonafhankelijke 
toetsen als de Cito-toets); - aandacht voor de toepassing van begrijpend 
lezen in andere vakken; - er is een computerprogramma dat aansluit bij de 
doelen in het leerlingenboek. 

Samenstelling De methode bestaat voor de leerkracht per leerjaar (groep 4-8) uit een 
handleiding en een kopieermap. Voor de leerlingen is er een leerlingenboek, 
bakkaarten met antwoordenboekjes, toetsboekjes (verbruiksmateriaal) of 
digitale toetsen (additioneel), een luister-cd en een oefenprogramma op de 
computer (additioneel). Daarnaast zijn er additioneel aanvullende leskaarten 
voor goede en zwakke lezers. 

Doelstellingen en 
uitgangspunten 

In de handleiding wordt vermeld dat Goed Gelezen! BSL zowel voldoet aan 
de kerndoelen voor Nederlandse Taal van 1998 als de nieuwste kerndoelen 
van 2005. De auteurs gaan voor Goed Gelezen! BSL uit van de volgende 
doelstelling: "Het lezen en leesgedrag stimuleren met het oog op meer en 
beter lezen. Goed lezen is nodig om informatie te kunnen verzamelen en 
verwerken. Het belangrijkste aspect van goed leren lezen is wel dat kinderen 
plezier krijgen in het lezen van boeken". De methode kent een aantal 
hoofddoelen te weten: letterlijk begrip, ordenend begrip, afgeleid begrip en 
oordelend begrip. Daarnaast zijn er binnen Goed Gelezen! BSL doelen voor 
samenwerkend leren: kinderen uitdagen tot actief en constructief leren, 
stimuleren tot onderlinge interactie, verschillen tussen kinderen benutten als 
kansen om van elkaar te leren en een bijdrage te leveren aan het realiseren 
van een goed pedagogisch klimaat.  
In de handleiding wordt van iedere les zowel het hoofddoel als het lesdoel 
aangegeven. Voorbeelden van lesdoelen zijn: 'leren ordenen en classificeren' 
en 'het verschil tussen feiten en meningen vaststellen'. In het leerlingenboek 
staat aan het begin van elk blok een overzicht (OCTO) met de lesdoelen die 
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in het betreffende blok aan de orde komen. 
In de methode-infobrochure van Goed Gelezen! BSL worden de belangrijkste 
kenmerken van de methode geformuleerd: "afwisseling tussen 
instructielessen (boekles) en verwerkingslessen (bakles), variatie in 
instructielessen door middel van directie instructie en ontdekkend leren, 
toepassing van leesstrategieën op teksten uit andere vakken, de toepassing 
van het drie stappenmodel voor het aanleren en automatiseren van 
leesstrategieën, verschillende differentiatiemogelijkheden, gebruik van 
digitale toetsen, zelfstandig uit te voeren computerlessen en aandacht voor 
vormgeving". 
Binnen de methode wordt voor het leesproces gebruik gemaakt van het 
hierboven genoemde stappenmodel bestaande uit drie fasen: vóór het lezen, 
lezen en ná het lezen. Deze drie stappen hebben in de lay-out van de 
leerlingenboeken een specifieke kleur ('voor het lezen' is oranje; 'lezen' is 
blauw en 'na het lezen' heeft een groene kleur). 
Ieder blok in het leerlingenboek begint met een soort samenvatting door 
middel van een figuur met acht armen ('OCTO') met informatie die in het 
betreffende blok aan de orde komt. Goed Gelezen! BSL heeft aandacht voor 
het samenwerken tussen leerlingen waarbij deze samenwerken in 
heterogeen samengestelde groepen.  

ICT Goed Gelezen! BSL heeft een oefenprogramma op de computer. Hierbij zijn 
er per blok zes computerkaarten waarmee de leerlingen zelfstandig of in 
tweetallen kunnen werken. Naast het toetsen op papier biedt de methode de 
mogelijkheid de toets digitaal af te nemen. De resultaten van de leerlingen 
worden op de computer automatisch opgeslagen en beoordeeld. Bij 
tegenvallende toetsresultaten verwijst het computerprogramma naar 
remediërende oefenstof. 
Het kostenplaatje geeft een indicatie van de kosten uitgaande van vijf 
groepen van 25 leerlingen per groep. ‘Kosten eerste aanschaf’ betreft het 
gebruiks- en verbruiksmateriaal bij de aanschaf van de volledige methode in 
het eerste jaar. ‘Jaarlijkse kosten’ betreft de kosten van de 
verbruiksmaterialen in de volgende jaren. De jaarlijkse kosten voor de 
papieren toetsen à € 390,00 vervallen bij aanschaf van de digitale toetsen 
(eveneens € 390,00 bij een schoolgrootte van 180 leerlingen). Niet 
doorberekend zijn eventuele kopieerkosten. ‘Additioneel materiaal’ betreft de 
kosten van extra materialen. Van de antwoordenboeken is één exemplaar per 
vijf leerlingen berekend. Kortingsregelingen van de uitgever zijn bij het 
kostenplaatje niet meegenomen. Als additioneel materiaal zijn voor groep 4-8 
in onderstaande tabel opgenomen: de aanvullende leskaarten, het 
computeroefenprogramma en een digitaal toetsprogramma voor groep 4-8. 
Peildatum voor dit kostenplaatje is juni 2006. 
Zie voor een overzicht van de kosten van alle onderdelen van de methode 
www.leermiddelenplein.nl. Ook op de website www.goedgelezen.nl vindt u 
recente prijsinformatie. 
Kosten eerste aanschaf Jaarlijkse kosten Additioneel materiaal 

Kostenplaatje 

€ 4918, 25  € 390,00  € 610,00 
€ 2640,00  
€ 3120,00 

Overige informatie Op de website van Goed Gelezen! (www.goedgelezen.nl.) is uitgebreide 
informatie te vinden over de methode. 
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2. In hoeverre wordt aan de kerndoelen voldaan? 
 
Toelichting 
Bij het analyseren van de methoden begrijpend en studerend lezen op de kerndoelen is door SLO 
uitgegaan van de versie herziening 2006.  
 
Een aspect van de kerndoelen dat in dit instrument (nog) buiten beschouwing is gelaten, is het 
cumulatieve karakter van deze generatie kerndoelen. Ook de andere vakgebieden bevatten 
kerndoelen die mogelijk relevant zijn voor Nederlands. Deze zijn in eerste instantie buiten 
beschouwing gelaten. 
 
Kerndoelen Nederlands 
Van de twaalf door de overheid geformuleerde kerndoelen Nederlands (herziening 2006) hebben er 
vijf betrekking op begrijpend en studerend lezen.  
Voor Domein B Schriftelijk taalonderwijs, lezen, zijn de volgende kerndoelen geformuleerd: 
4. De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder 

schema's, tabellen en digitale bronnen. 
6. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten 

en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale. 
7. De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende 

teksten. 
9. De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten 

en informatieve teksten. 
Bij Domein C Taalbeschouwing, waaronder strategieën, staat één kerndoel dat deels gericht is op 
lezen: 

10. De leerlingen leren bij de doelen onder 'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk taalonderwijs' 
strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen. 

 
Analyseresultaten kerndoelen 
Met betrekking tot de kerndoelen voldoet de methode Goed gelezen BSL volledig aan alle door de 
overheid geformuleerde kerndoelen Nederlands voor begrijpend en studerend lezen.  
 
3. In welke kerninhouden worden de kerndoelen in de methode uitgewerkt? 
 
Toelichting 
Om aan te kunnen geven op welke wijze methoden de kerndoelen concretiseren is door SLO een 
nadere uitwerking van de kerndoelen in kerninhouden (indicatoren en specificaties) gemaakt. Bij de 
uitwerking is ook de tekst van de karakteristiek bij het vakgebied meegenomen. De vijf kerndoelen die 
relevant zijn voor begrijpend en studerend lezen zijn door SLO vertaald in zes indicatoren en 
vervolgens verder uitgewerkt in (deel)specificaties. Er is getracht deze zo zorgvuldig mogelijk te 
formuleren. Deze uitwerking is gemaakt in overleg met de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Overzicht van aangetroffen kerninhouden 
In de tabel is aangegeven welke specificaties in de methode Goed gelezen BSL aan de orde komen.  
 
Legenda:  
A  =  analyseresultaat 
■ = aanwezig 
◘ = gedeeltelijk aanwezig 
□ = afwezig  
n.v.t.  = niet van toepassing 
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Domein B Schriftelijk taalonderwijs 
Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

4.1.1 Kennis hebben van 
informatieve teksten en/of 
bronnen. 

■ 

4.1.2 Kennis hebben van 
instructieve teksten en/of 
bronnen. 

■ 

4.1.3 Gericht naar informatie 
zoeken. 

■ 

4.1.4 Het selecteren van 
informatie. 

■ 

4. De leerlingen leren 
informatie te achterhalen in 
informatieve en instructieve 
teksten, waaronder schema's, 
tabellen en digitale bronnen. 

4.1 Achterhalen van informatie 
in informatieve en instructieve 
teksten. 

4.1.5 Gebruik maken van 
leesstrategieën. 

■ 

6.1.1 Informatie ordenen bij 
instructieve teksten. 

■ 

6.1.2 Informatie ordenen bij 
systematisch geordende 
bronnen. 

■ 

6. De leerlingen leren 
informatie en meningen te 
ordenen bij het lezen van 
school- en studieteksten en 
andere instructieve teksten, bij 
systematisch geordende 
bronnen, waaronder digitale. 

6.1 Ordenen van informatie en 
meningen. 

6.1.3 Feiten van meningen 
onderscheiden. 

■ 

7.1 Informatie en meningen 
vergelijken. 

7.1.1 Kritisch lezen. ■ 

7.1.2 Informatie en meningen 
met elkaar vergelijken. 

■ 

7.2.1 Teksten op waarde 
(betrouwbaarheid) beoordelen. 

■ 

7. De leerlingen leren 
informatie en meningen te 
vergelijken en te beoordelen in 
verschillende teksten. 

7.2 Informatie en meningen 
beoordelen. 

7.2.2 Vormen van oordeel. ■ 
9. De leerlingen krijgen plezier 
in het lezen en schrijven van 
voor hen bestemde verhalen, 
gedichten en informatieve 
teksten. 

9.1 Het ontwikkelen van een 
positieve leesattitude. 

9.1.1 Positieve leesattitude. ■ 

10.1.3.1 Herkennen. ■ 
10.1.3.2 Verwoorden. ■ 
10.1.3.3 Gebruiken. ■ 

10. De leerlingen leren bij de 
doelen onder 'mondeling 
taalonderwijs' en 'schriftelijk 
taalonderwijs' strategieën te 
herkennen, te verwoorden, te 
gebruiken en te beoordelen. 

10.3 Leesstrategieën. 

10.1.3.4 Beoordelen. ■ 

 
4. Welke leerinhouden komen aan bod, op welke manier gebeurt dat en is er 

samenhang? 
 
Welke leerlijnen komen aan bod? 
Goed Gelezen! BSL bevat leerstof voor de domeinen begrijpend en studerend lezen. Volgens de 
auteurs gaan begrijpend en studerend lezen in de hogere groepen in elkaar over. In groep 4 beginnen 
de teksten op AVI 2-niveau. In Goed Gelezen! BSL is ook een leerlijn voor begrijpend luisteren te 
vinden die verweven is met de reguliere lessen. Vanaf groep 6 is er een leerlijn samenwerken in de 
methode uitgewerkt. 
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Het voortgezet technisch lezen is uitgewerkt in een aparte methode: Goed Gelezen Voortgezet 
technisch lezen (VTL). De lessen VTL in Goed Gelezen! zijn volgens de auteurs primair bedoeld voor 
de technisch minder goede lezers en ondersteunend voor het begrijpend lezen. In deze methode 
wordt in beperkte vorm ook aandacht besteed aan leesbevordering.  
 
Op welke manier gebeurt dat? 
Goed Gelezen! BSL onderscheidt bij het leesonderwijs vier hoofddoelen: letterlijk begrip, ordenend 
begrip, afgeleid begrip en oordelend begrip. Per les komt over het algemeen één van deze doelen aan 
de orde. Daarnaast komen in de methode negen leesdoelen aan de orde: het vinden van details (in 
groep 4: weetjes), het herkennen van een volgorde (in groep 4: maken van een lijstje), het vinden van 
de hoofdpersonen en de hoofdgedachte, het vinden van overeenkomsten en verschillen, 
verwijswoorden herkennen, het vinden van verbanden in de tekst, het onderscheid maken tussen 
feiten en meningen, informatie uit tekst ordenen en informatie voor een samenvatting verzamelen. 
Deze leesdoelen kennen een opbouw in moeilijkheidsgraad. In groep 4 komen alleen de eerste drie 
leesdoelen aan de orde, vanaf groep 7 komen alle negen leesdoelen voor. De doelen worden 
herhaald en verdiept, soms meerdere per les. Elke les kent twee of drie les lesdoelen, over het 
algemeen afgeleid van het leesdoel. 
De methode besteedt veel aandacht aan het proces van lezen. Dat vertaalt zich in de methode in drie 
stappen: voor het lezen, lezen en na het lezen. Bij de stap 'voor het lezen' oriënteren de leerlingen 
zich op de tekst. In groep 4 en 5 worden hiervoor vragen en suggesties gegeven. Vanaf groep 6 wordt 
dit langzamerhand afgebouwd totdat alleen de fase wordt aangegeven. In deze fase is ook aandacht 
voor het begrijpen van de moeilijke woorden uit de tekst. Bij de stap 'lezen' krijgen de kinderen voordat 
ze beginnen met lezen een leesvraag gesteld. Deze is gericht op het lesdoel. De vraag komt tijdens 
het lezen terug. 'Na het lezen' bestaat uit twee stappen: 'dit kan ik al' (maken van opdrachten) en 
'waar kun je dit voor gebruiken?' (nadenken over toepassing van het lesdoel op andere teksten en in 
een andere situatie). 
 
De communicatieve situatie van een tekst komt aan de orde bij het inventariseren van voorkennis. Het 
herkennen van het doel van schrijver komt niet voor. Wel is er aandacht voor de hoofdpersoon. 
In de methode zijn de volgende leesvaardigheden aangetroffen: het bepalen van de betekenis van 
woorden en woordgroepen, het doorzien van interne verwijzingen zoals verbanden en 
verwijswoorden, de structuur van de tekst doorzien, het herkennen van het centrale thema en het 
herkennen van de tekstsoort. Zowel zakelijke (informatieve) teksten als fictionele (verhalende) teksten 
worden behandeld. Leesvaardigheden die niet voorkomen zijn: het begrijpen van de zinsstructuur, 
betekenisaanvullingen maken, figuurlijk taalgebruik herkennen, de stijl van schrijven doorzien en het 
doel van de schrijver herkennen. De studievaardigheden stelling nemen, aantekeningen maken, 
schematiseren en samenvatten zijn allen teruggevonden in de methode. Het onderstrepen van 
belangrijke informatie wordt niet aangeleerd. 
 
In de methode wordt ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van lees- en zoekstrategieën: de 
kinderen leren elke soort tekst te overzien en te duiden volgens een vast patroon, dat in de methode is 
weergegeven in een stappenmodel. Er is aandacht voor het voorspellend lezen, het lezen met behulp 
van de tekststructuur, voor het kritisch lezen, het zoekend lezen (feiten en meningen onderscheiden), 
het zoekend lezen, het lezen van tabellen en plattegronden en het gebruik van inhoudsopgaven. 
Globaal lezen, het gebruik van het Sisosysteem en van registers is niet in de methode aangetroffen. 
De leesstrategieën kunnen de leerlingen toepassen op andere vakken. Hiervoor is in ieder blok als 
vijfde les een zogenaamde 'Stap uit je boek-les' opgenomen. De denkvaardigheden systematisch 
vergelijken, ordenen van gegevens, leggen van verbanden, redeneren en conclusies trekken en 
onderscheiden van hoofd- en bijzaken komen allen voor in de methode.  
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Is er sprake van samenhang? 
In de methode gaat begrijpend lezen over in studerend lezen. Bij de leerlijn voor begrijpend luisteren 
komen de doelen overeen met de doelen voor begrijpend lezen. In de instructie wordt regelmatig een 
deel van een tekst voorgelezen die de kinderen later zelf moeten lezen. Bij beide onderdelen worden 
dan dezelfde doelen nagestreefd. 
 
Goed Gelezen! kent voor groep 4 tot en met 6 een aparte deelleergang voor voortgezet technisch 
lezen. In deze methode worden ook de eerste twee fasen van het lezen onderscheiden, op dezelfde 
wijze als bij begrijpend en studerend lezen. Daarnaast komen in de teksten bij VTL en BSL dezelfde 
onderwerpen aan de orde. De auteurs geven aan dat het technisch lezen ondersteunend is voor 
begrijpend lezen. In deze methode wordt ook aandacht besteed aan leesbevordering. Ook op de 
website staan lesideeën voor leesbevordering. Voor de groepen 7 en 8 staan in de handleidingen BSL 
suggesties voor extra oefeningen voor leeszwakke kinderen. 
 
Uitbreiding van de woordenschat komt vooral voor tijdens de voorinstructie. Bij de reguliere 
lesbeschrijvingen staan de belangrijkste woorden vermeld. Bij de bijbehorende les voorinstructie zijn 
hieraan enkele woorden toegevoegd. Schrijfopdrachten komen voor maar er wordt zo min mogelijk 
geschreven. De aandacht is zoveel mogelijk gericht op lezen. 
 
De leerstof wordt expliciet in schoolse situaties toegepast in iedere vijfde les van een blok. Leerlingen 
passen de geleerde leesvaardigheden toe op andere, bij voorkeur zelf aangedragen teksten uit 
methoden voor wereldoriënterende vakken. Ook aan teksten uit het dagelijks leven wordt aandacht 
besteed, zoals plattegronden, menukaarten, gebruiksaanwijzingen en e-mails. Ook bij de overige 
lessen staan opdrachten waarin de transfer van het geleerde in andere teksten aandacht krijgt 
getiteld: 'Waar kun je dit bij gebruiken?". 
 

1. De volgende leerlijnen binnen het domein lezen komen in de methode aan bod  

1.1 voorbereidend lezen (beginnende geletterdheid) □ 
1.2 aanvankelijk lezen □ 
1.3 voortgezet technisch lezen □ 
1.4 begrijpend lezen ■ 
1.5 studerend lezen ■ 
1.6 leesbevordering □ 
2. Wijze waarop de leerlijnen aan de orde komen:  
2.1 voorbereidend lezen  
 De methode besteedt aandacht aan de verschillende fasen van beginnende geletterdheid. n.v.t. 

 Er is aandacht voor de communicatieve situatie van een tekst. n.v.t. 

 Er wordt een indeling in niveaus gehanteerd. n.v.t. 

2.2 aanvankelijk en/of voortgezet technisch lezen  
 Er is een analyse van het leesproces in leesstrategieën en leesvaardigheden. n.v.t. 

 Er is aandacht voor de communicatieve situatie van een tekst. n.v.t. 

 Er wordt een indeling in leesniveaus gehanteerd. n.v.t. 

 Er is aandacht voor de voordrachtsaspecten van het technisch lezen. n.v.t. 

2.3 begrijpend en studerend lezen  
 Er is een analyse van het leesproces in leesvaardigheden en studievaardigheden. ■ 
 Er is aandacht voor de communicatieve situatie van een tekst. ◘ 
 De methode leert kinderen leesstrategieën en zoekstrategieën aan. ■ 
 De methode behandelt regels voor tekstsoorten. ■ 
 Er worden denkvaardigheden getraind. ■ 
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2.4 leesbevordering  
 Er is een analyse van het belevend lezen in verschillende leesvaardigheden. n.v.t. 

 Er is aandacht voor verschillende tekstgenres. n.v.t. 

3. Samenhang met andere taalactiviteiten:  
3.1 Er is een expliciete relatie tussen de leesvaardigheden binnen de methode. ■ 
3.2 Er is een expliciete relatie met taalvaardigheden buiten de methode. ◘ 
3.3 De geleerde vaardigheden worden expliciet toegepast in schoolse situaties. ■ 
3.4 De geleerde vaardigheden worden expliciet toegepast in buitenschoolse situaties. ■ 

 
5. Hoe is de leerstof geordend? 
 
De methode is per leerjaar opgebouwd uit zes blokken van vijf weken. De leerlingen krijgen iedere 
week twee lessen: een leerkracht gebonden instructieles ('boekles') en een les zelfstandig werken 
('bakles'). De boeklessen kennen verschillende lesmodellen. In week 1 en week 3 vindt er directe 
instructie plaats. In week 2 en 4 gaat het om lessen ontdekkend leren met instructie achteraf. Zwakke 
lezers krijgen voorinstructie op de dag voorafgaande aan de boeklessen. In week 5 is er de 'stap uit je 
boek-les'. Dit is een toepassingsles waarbij de geleerde leesvaardigheden en -strategieën worden 
toegepast op teksten van andere vakken of teksten uit de omgeving (bijvoorbeeld brief of 
krantenartikel). De tweede les in week 5 is een toetsles. De leerstof is in de methode niet thematisch 
geordend.  
 
Voor begrijpend en studerend lezen duurt het programma dertig weken per jaar. Iedere les duurt 45 
minuten; dit betekent dat er per week anderhalf uur begrijpend/studerend lezen wordt gegeven. De 
voorinstructie bij de facultatieve lessen voor zwakke lezers bij les 1 tot en met 4 van elk blok duurt 
ongeveer dertig minuten. 
 
Elk blok start met een pagina 'dit ga je leren'. Hierop staat een figuur met acht armen afgebeeld. Bij 
zes armen staan al de doelen en leerstof van de komende weken aangegeven. Aan het eind van ieder 
blok moeten de kinderen bij de laatste twee armen zelf invullen wat ze in dat blok geleerd hebben. 
 
De vier hoofddoelen komen in alle leerjaren voor en worden dus regelmatig herhaald. In de methode 
is echter geen structurele opbouw in de vorm van een leerlijn aangegeven. Impliciet is de herhaling en 
verdieping van de lesstof (leesvaardigheden, lees- en zoekstrategieën, tekstsoorten) wel terug te 
vinden. In de methode worden negen leesdoelen onderscheiden. In iedere les staat een bepaald 
leesdoel centraal. Deze leesdoelen worden regelmatig herhaald en komen ook in de baklessen terug. 
Bij elk leesdoel hoort een symbolische afbeelding ('denkplaatje') dat de leerling helpt het leesdoel te 
vinden. In groep 4 komen drie leesdoelen aan de orde, in groep 5 zeven, in groep 6 acht en in de 
groepen 7 en 8 alle negen leesdoelen. In deze doelen zit een opbouw in moeilijkheidsgraad. 
 
Er wordt geen expliciete aandacht besteedt aan NT2-leerlingen. De methode kent dus een 
geïntegreerde aanpak maar dat wordt nergens expliciet vermeld. Er is, vooral in de voorinstructie, 
aandacht voor woordenschatuitbreiding, maar deze is gericht op leeszwakke leerlingen in het 
algemeen. In de handleiding wordt in één zin aangegeven dat op scholen met veel allochtone en/of 
taalzwakke leerlingen veel doelwoorden onbekend zijn. 
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Tabel onderwijstijd 
 
Goed  gelezen! Groep 4-8 

Minimale onderwijstijd (in uren)1 45 

Maximale onderwijstijd (in uren) 1 57 (inclusief voorinstructie) 

Aantal weken per jaar 30 

Aantal blokken per jaar 6 

Aantal lessen per jaar 60 

Aantal lessen per week 2 

Lesduur (in minuten) 45 
 
Tabel leerstofordening 
 

1. Er is een gestructureerde opbouw van de leerstof op macroniveau:  
1.1 via expliciet geformuleerde criteria □ 
1.2 via impliciete criteria ■ 
1.3 via het aanbieden van een veelheid aan taalervaringen ◘ 
2. Er is een gestructureerde opbouw van de leerstof op microniveau:  
2.1 via een gestructureerde aanpak ■ 
2.2 via het aanbieden van een veelheid aan taalervaringen ◘ 
3. Er is herhaling en verdieping van leerinhouden:  
3.1 voorbereidend lezen n.v.t. 

3.2. aanvankelijk lezen n.v.t. 

3.3 voortgezet technisch lezen n.v.t. 

3.4 begrijpend lezen ■ 
3.5 studerend lezen ■ 
3.6 leesbevordering □ 
4. NT2:  
4.1 De methode schenkt expliciet aandacht aan NT2:  
4.1.1 via een geïntegreerde NT1-NT2 aanpak □ 
4.1.2 via een aparte NT2-aanpak in de vorm van aanvullende materialen of suggesties □ 
4.2 De methode hanteert expliciet doelstellingen voor NT2-leerlingen.  
4.2.1 De methode hanteert bewust dezelfde doelen voor NT1- en NT2-leerlingen. □ 
4.2.2 De methode hanteert bewust aparte doelen voor NT1- en NT2-leerlingen. □ 

 
6. Hoe vindt instructie plaats? 
 
Ieder blok in Goed Gelezen! BSL begint met een zogenaamde ‘octo’. Deze bladzijde (waarop altijd 
een dier met acht poten staat afgebeeld) laat zien wat de kinderen in dit blok gaan leren. Bij de poten 
staan de lesdoelen opgenomen, maar er zijn ook enkele lege plekken waarop de kinderen zelf kunnen 
invullen wat ze na het blok hebben geleerd. Een aantal poten (‘wat weet je al?’ ‘weetjes’, ‘wat zie je 
al?’) zorgt er voor dat de voorkennis van de leerlingen kan worden geactiveerd en gepeild. Bij elke les 
wordt teruggegrepen op deze ‘octo-pagina’ waardoor deze ook als reflectie geldt. Elke les in Goed 
Gelezen! BSL is onderverdeeld in drie stappen, te weten: voor het lezen, lezen, na het lezen.  
Suggesties voor klassikale instructie staan uitgebreid beschreven in dit drie-stappenmodel.  
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Variatie in instructie wordt door de methode bewerkstelligd, doordat de leerkrachtgebonden lessen 
uitgaan van twee lesmodellen: leerkrachtgebonden lessen waarin het accent ligt op directe instructie 
en leerkrachtgebonden lessen waarin het accent ligt op de eigen leesstrategie van leerlingen en het 
ontdekkend leren. Hierbij zijn elementen van probleemgestuurde instructie en de procesaanpak te 
herkennen. Leerlingen horen aan het begin van de les het lesdoel, krijgen een leesvraag voorafgaand 
aan het lezen, worden tijdens het lezen hieraan herinnerd en tijdens de nabespreking wordt 
gereflecteerd op het geleerde bij het onderdeel 'wat heb je hiervan geleerd'. De instructie is 
doelgericht en interactief. Lesdoelen hebben betrekking op één of twee leesvaardigheden. 
 
Er worden verschillende instructieprincipes gehanteerd zoals samenwerkend leren, het geven van 
gerichte aanwijzingen, het demonstreren van werkwijzen en het gebruik van voorbeeldteksten. Vaak is 
er een lesonderdeel begrijpend luisteren met een deel van de tekst die later gelezen moet worden. 
Hierbij worden dezelfde doelen nagestreefd als bij het begrijpend lezen. Hardop denken komt als 
instructieprincipe nauwelijks voor.  
 
De lesbeschrijving biedt geen aanwijzingen voor het peilen van instructiebehoeften en 
instructiemogelijkheden, omdat deze lesbeschrijvingen in de methode niet tot in detail beschreven zijn. 
De leerkracht krijgt bewust de ruimte voor eigen inbreng, voor reflectie en om zelf procesgerichte 
vragen te bedenken om zich een beeld te vormen van de instructiebehoefte van de leerlingen en 
mogelijke probleempunten tijdens de les. Om de leerkracht daarbij te helpen worden in de 
lesbeschrijvingen wel suggesties gegeven voor alternatieve samenwerkingsvormen en opdrachten. 
Ook staan er bladen in het kopieerboek voor zelfobservatie van de leerkracht, observatie van het 
leesgedrag en observatie van het samenwerkend leren.  
 
Tijdens de les volgen alle kinderen dezelfde instructie en wordt er geen onderscheid gemaakt in 
tekstniveau of instructieniveau. Het kan wel zijn dat de instructie of uitleg in een kleine groep 
plaatsvindt, terwijl de andere kinderen zelfstandig met de tekst aan het werk zijn. De instructiegroep is 
in principe heterogeen, omdat betere lezers als model en goed voorbeeld voor de zwakkere lezers 
dienen. Differentiatie vindt bewust alleen plaats bij de verwerking, bij het kiezen van de bakkaarten en 
tijdens de voorinstructie. De voorinstructie wordt gegeven aan de zwakke lezers en duurt ongeveer 
dertig minuten. Tijdens deze voorinstructie staat vooral de woordenschatuitbreiding centraal. Ook 
worden de leerlingen dan voorbereid op het thema, de instructie en werkvorm die tijdens de reguliere 
les plaatsvindt, zodat er tijdens de les in principe geen deelinstructie meer hoeft plaats te vinden.  
 

1. De methode hanteert het volgende model voor instructie:  
1.1 directe instructie ■ 
1.2 probleemgestuurde instructie ◘ 
1.3 anders, namelijk procesaanpak ◘ 
2. Er worden verschillende instructieprincipes gehanteerd. ■ 
3. De instructie is doelgericht. ■ 
4. De instructie is interactief. ■ 
5. De lesbeschrijving bevat aanwijzingen voor het:   
5.1 peilen van voorkennis ■ 
5.2 activeren van voorkennis ■ 
6. De methode:  
6.1 geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie  ■ 
6.2  geeft aanwijzingen voor het peilen van instructiebehoeften en -mogelijkheden tijdens de les ◘ 
6.3 geeft aanwijzingen om tijdens de les de instructie bij te stellen □ 
6.4 geeft suggesties voor deelinstructie aan risicoleerlingen ■ 
6.5 kent een aanvullende instructie voor NT2-leerlingen  □ 
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7. Hoe vindt verwerking plaats? 
 
In Goed Gelezen! BSL worden leerkrachtgebonden instructielessen ('boeklessen') afgewisseld met 
lessen zelfstandig werken ('baklessen'). De boekles kent twee lesmodellen die elk om de week 
plaatsvinden: de ene week een klassikale leerkrachtgebonden les met directe instructie, de andere 
week een leerkrachtgebonden les met het accent op de eigen leesstrategie van de leerlingen en het 
ontdekkend leren. Hierbij werken de leerlingen in tweetallen en vindt instructie achteraf plaats. Bij 
deze lessen wordt per leerjaar gebruik gemaakt van bepaalde samenwerkingsvormen, zoals: 'denken-
delen-uitwisselen', 'om de beurt’, 'interview' en 'binnencirkel-buitencirkel'. In de methode komen de 
volgende werkvormen voor de leerlingen aan bod: het lezen van verschillende soorten teksten 
(verhalende teksten, informatieve teksten, interview, recensie, stripverhaal, krantenbericht, enzovoort), 
het maken van opdrachten uit het leerlingenboek (vragen over de gelezen teksten, het maken van een 
samenvatting, het schrijven van een recensie, het geven van een mening), werken met bakkaarten en 
kopieerbladen en het werken aan opdrachten op de computer. Bij de baklessen kunnen de leerlingen 
individueel, in tweetallen en in kleine groepjes werken. Ook komen klassikale werkvormen voor tijdens 
introductie, instructie en nabespreking. De methode maakt onderscheid in opdrachten vóór, tijdens en 
na het lezen. 
 
De methode biedt zowel variatie in leerstof naar interesse, niveau en tempo. Wat betreft interesse, 
staat in elke les een ‘stap uit je boek’-opdracht en is elke vijfde les van een blok een ‘stap uit je boek’-
les. Het gaat bij deze opdrachten om toepassing van het geleerde bij andere vakken en transfer naar 
wereldoriëntatie. Leerlingen kunnen hiervoor zelf teksten aandragen uit methoden voor andere vakken 
maar ook uit het dagelijks leven. In de kopieermap zijn teksten opgenomen die gebruikt kunnen 
worden als kinderen zelf geen teksten aandragen. 
Daarnaast zijn er kopieerbladen op het gebied van meervoudige intelligentie met acht verschillende 
intelligenties (linguïstisch, logisch-wiskundig, visueel-ruimtelijk, kinesthetisch, muzikaal-ritmisch, 
interpersoonlijk, intrapersoonlijk, naturalistisch). Deze opdrachten kunnen ook als verrijkingsstof 
worden ingezet.  
 
Goed Gelezen! BSL biedt variatie in leerstofaanbod naar niveau door pre-teaching, verrijkings- en 
remediëringsstof. Pre-teaching (in Goed Gelezen! voorinstructie genoemd) vindt voorafgaand aan de 
klassikale instructieles plaats en is bedoeld voor de zwakke lezers. Er wordt vooral aandacht besteed 
aan de woordenschat. Ook met de bakkaarten wordt gedifferentieerd naar niveau: er zijn bakkaarten 
voor de zwakke lezers (aangeduid met een rondje), bakkaarten voor de gemiddelde lezers (sterretje-
kaarten) en bakkaarten voor de betere lezers (aangeduid met een ruit). Deze bakkaarten worden 
gemaakt tijdens de zelfstandig werken les (de bakles), die één keer in de week plaats vindt. Tevens 
zijn er luister-cd’s die leesteksten van het leerlingenboek en van de bakkaarten voor zwakke lezers 
bevatten. De zwakke lezers kunnen daarnaast gebruik maken van printbare bladen op cd-rom. Er kan 
daarbij gekozen worden voor invulbladen (zodat de zwakke lezers minder hoeven te schrijven) of voor 
letterlijk-begripsvragen (alternatieve makkelijkere vragen). De methode biedt ook een remediërend 
programma: wanneer een leerling moeite heeft met de denkstappen die nodig zijn voor het bereiken 
van een leesdoel (details vinden, lijstje maken, volgorde vinden en hoofdgedachte vinden), kan 
gebruik worden gemaakt van denkplaatjes en bijbehorende extra oefenstof uit de kopieermap.  
 
Tempoverschillen worden vooral opgevangen door de meervoudige intelligentieopdrachten en doordat 
er meerdere bakkaarten per les per doelgroep zijn. Hoewel Goed Gelezen! BSL geen aparte 
verrijkingsdoelen formuleert, maakt de methode het onderscheid tussen basisstof en verrijkingsstof 
wel duidelijk op de bakkaarten: De bakkaarten voor de betere lezers zijn met een ruitje aangegeven, 
voor de gemiddelde lezers met een sterretje en voor de zwakke lezers met een rondje. 
 
Goed Gelezen! BSL is gericht op transfer en toepassing van het geleerde in andere leessituaties en in 
andere vakken. Aan de hand van het stappenplan (voor het lezen, lezen en na het lezen) en de ‘octo’ 
(referentiekader), die elke les terugkomen, worden de doelen van het begrijpend lezen ingeoefend. De 
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transfer vindt plaats door de ‘stap uit je boek’-les (elke vijfde les), waarbij kinderen het geleerde 
toepassen in een andere situatie. Daarnaast eindigt elke les met de stap ‘waar kun je dit bij 
gebruiken?’. Dit is een soort de ‘stap uit je boek’-opdracht waarbij leerlingen zelf een toepassing van 
het lesdoel moeten bedenken in een andere situatie. Tot slot zijn er de kopieerbladen op het gebied 
van meervoudige intelligentie, die moeten leiden tot ‘diepteleren’ (Gardner, 1983). 
 
Goed Gelezen! BSL biedt naast de boeklessen, die leerkrachtgebonden zijn, zogenaamde baklessen. 
In deze baklessen gaan de kinderen zelfstandig aan het werk met eerder behandelde doelen. Door de 
volledige weergave van het drie-stappenmodel, het kleurgebruik van de drie leesstappen (oranje = 
voor het lezen, blauw = lezen, groen = na het lezen), het symboolgebruik voor het niveau van de 
bakkaart, de duidelijk beschreven opdrachten en de aanwezigheid van het antwoordenboekje, is er 
met deze lessen goed zelfstandig te werken. Bij de bakkaarten zitten ook kaarten waarvan de 
verwerking zelfstandig op de computer kan plaatsvinden. Het programma biedt teksten op gemiddeld 
niveau en biedt auditieve ondersteuning en hulp van een coach. De computerkaarten worden direct op 
de computer beoordeeld.  
 
In de handleiding wordt ook een overzicht gegeven van mogelijke oefenvormen voor voortgezet 
technisch lezen.  
 

1. De methode kent binnen de subdomeinen variatie in type opdrachten:  
1.1 voorbereidend lezen n.v.t. 

1.2 aanvankelijk lezen n.v.t. 

1.3 voortgezet technisch lezen n.v.t. 

1.4 begrijpend lezen ■ 
1.5 studerend lezen ■ 
1.6 leesbevordering n.v.t. 

2. Er is variatie in de verwerking van de leerstof:  
2.1 variatie in verwerkingsopdrachten naar interesse ■ 
2.2 variatie in verwerkingsopdrachten naar niveau (herhaling, verrijking, remediëring) ■ 
2.3 variatie in verwerkingsopdrachten naar tempo ■ 
3. Het leerlingenmateriaal maakt duidelijk bij welke opgaven de leerling werkt aan:  
3.1 minimum-/basisstof ■ 
3.2 verrijkingsstof ■ 
4. Leeractiviteiten:  
4.1 de methode biedt leeractiviteiten gericht op het verwerven van taal- en/of 

leesvaardigheidstrategieën 
■ 

4.2 de methode biedt mogelijkheden voor zelfstandige verwerking van de leerstof ■ 
4.3 het leerlingenmateriaal voor zelfstandig werken vraagt nauwelijks of geen toelichting van de 

leerkracht 
■ 

 
8. Welke handreikingen biedt de methode voor de organisatie van het taalonderwijs? 
 
In de methode worden leerkrachtgebonden instructielessen afgewisseld met lessen zelfstandig 
werken. De methode biedt mogelijkheden om zowel individueel, klassikaal, in tweetallen als in kleine 
groepjes te werken. De les directe instructie vindt plaats in les 1 en 3 van ieder blok en is klassikaal. 
Een eventuele voorinstructie gebeurt in kleine groepjes. In de lessen ontdekkend leren (les 2 en 4 van 
ieder blok) werken de leerlingen op gestructureerde wijze in tweetallen en vindt instructie achteraf 
plaats. Bij deze lessen wordt per leerjaar gebruik gemaakt van bepaalde samenwerkingsvormen, 
zoals: 'denken-delen-uitwisselen', 'om de beurt, 'interview' en 'binnencirkel-buitencirkel'. 
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Goed Gelezen! BSL biedt verschillende mogelijkheden voor zelfstandig werken. Tijdens de baklessen 
(elke tweede les in week 1 tot en met 4 van ieder blok) kiezen de kinderen uit 33 kaarten (27 
bakkaarten en zes computerkaarten) en gaan hier op hun eigen niveau zelfstandig mee aan het werk. 
Met behulp van de antwoordenboekjes kunnen de leerlingen de opdrachten zelf nakijken. Het werken 
met de computerkaarten geeft mogelijkheden om leerlingen zelfstandig of in tweetallen achter de 
computer te laten werken. De computerkaarten worden direct op de computer beoordeeld. Tot slot 
kunnen leerlingen zelfstandig werken met de opdrachten uit de kopieermap. 
 
Door het organisatiemodel met boek- en baklessen is Goed Gelezen! BSL geschikt voor het werken in 
combinatiegroepen. Op het moment dat de leerkracht instructie geeft aan de ene groep zijn de andere 
leerlingen zelfstandig aan het werk met de bakkaarten. In de handleidingen staan beknopte 
aanwijzingen en schema's voor het gebruik van de methode in combinatiegroepen. 
 
In de handleiding worden in een kader het lesdoel, de benodigde materialen, de organisatievorm, de 
woordenschat en de kernpunten uit de les vermeld. Lesbeschrijvingen worden per leesstap (voor, 
tijdens, na lezen) gegeven. Lesbeschrijvingen zijn over het algemeen vrij summier. De methode 
gebruikt voor de leerlingen symbolen om onder andere het leesdoel van de les, de lesvorm 
(bijvoorbeeld ontdekkend leren), de leesstap en de groeperingsvorm aan te geven. De beginpagina 
van elk blok geeft, als een soort samenvatting vooraf op leerlingenniveau, de leerstof uit het 
desbetreffende blok weer. 
 

1. De methode:  
1.1 geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie ■ 
1.2 is geschikt voor combinatiegroepen ■ 
1.3 kent leerkrachtafhankelijke en leerkrachtonafhankelijke lessen ■ 
2. De methode hanteert de volgende groeperingsvorm(en):  
2.1 klassikaal leren ■ 
2.2 samenwerkend leren ■ 
2.3 zelfstandig leren ■ 

 
9. Op welke wijze vindt evaluatie plaats? 

 
Observatie 
In de kopieermappen van de groepen 4 tot en met 8 zijn een drietal verschillende observatiebladen te 
vinden. Er is een zelfobservatieblad voor de leerkracht waarmee kan worden nagaan of alle aspecten 
van de interactieve didactiek aan de orde komen. Voor elf aspecten, bijvoorbeeld: 'ik demonstreer de 
lesstof door hardop te denken' en 'ik controleer of de kinderen de opdracht hebben begrepen' kan 
worden aangegeven of dit wel of niet gebeurt. Vervolgens kan de leerkracht hierop inspelen.  
Voor observatie van leerlingen is er een observatieblad waarbij de procesdoelen worden gemeten 
(leesgedrag). De leerkracht gaat van een viertal aspecten na ('voor het lezen', 'tijdens het lezen', 
'technische vaardigheden' en 'na het lezen') of leerlingen hierbij activiteiten ondernemen. Bijvoorbeeld 
het kind 'oriënteert zich vooraf op de tekst', 'vormt zich een beeld van wat het leest' of 'neemt een 
standpunt in over de gelezen tekst'. 
Daarnaast is er een observatieblad samenwerkend leren waarbij de leerkracht van individuele 
leerlingen aangeeft of er tijdens het samenwerkend leren zaken opvallen en of er nog verbeterpunten 
zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor 'het plannen van werk en maken van afspraken' en 'het 
luisteren naar elkaar'. Dit observatieblad kan ook voor een groepsobservatie worden ingezet. De 
frequentie en het tijdstip van observeren bepaalt de leerkracht zelf.  
 
Toetsing 
Ieder blok wordt in de vijfde week afgesloten met een toets waarin de aangeleerde leesdoelen van het 
betreffende blok gemeten worden. De leesdoelen zijn voor groep 4: details, lijstje/volgorde en 
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hoofdgedachte. Voor groep 5 worden hier aan toegevoegd: vergelijken, verwijswoorden, verbanden 
en feit/mening. In groep 6 komt hier nog bij oordelen, in groep 7 indeling en in groep 8 samenvatting. 
Het toetsen kan op twee manieren plaatsvinden: met behulp van toetsboekjes of op de computer. De 
inhoud van de toets en de manier waarop de doelen van beide toetsvormen getoetst worden wijken 
niet van elkaar af. De toetsen bevatten drie tot vier korte teksten met in totaal vijftien meerkeuze 
vragen. Iedere vraag kent vier mogelijke antwoorden waaruit de leerlingen het juiste antwoord moeten 
kiezen. Bij een enkele vraag hoeven de leerlingen uit slechts twee antwoorden te kiezen (bijvoorbeeld 
een vraag over of iets een feit of een mening is). 
In de kopieermap zijn voor de resultaten van de schriftelijke toetsen toetsregistratiebladen te vinden 
en voor de bepaling van het cijfer staat in de handleiding een normering. De registratiebladen zijn in 
de vorm van een groepsoverzicht. Op het registratieblad is af te lezen bij welke afzonderlijk leerdoelen 
de leerling aanvullende oefeningen gaat maken als er teveel fouten zijn gemaakt. Hiervoor is in de 
kopieermap bij ieder leesdoel dat getoetst wordt materiaal te vinden.  
Bij het digitaal toetsen worden de resultaten van de leerling door het computerprogramma 
automatisch opgeslagen, nagekeken en beoordeeld. Indien nodig volgt advies voor remediëring. De 
leerkracht kan met het computerprogramma ook de resultaten van de hele groep bekijken. 
Alhoewel Goed Gelezen! BSL geen aparte diagnostische toetsen kent kenmerken de 
voortgangstoetsen zich door diagnosemogelijkheden vanuit de registratie van de gemaakte fouten. 
 
Naast bovenstaande vormen van evaluaties kent de methode mogelijkheden waarbij de leerlingen hun 
eigen handelen kunnen beoordelen. In de kopieermap zit voor ieder blok een 'OCTO-blad' met 'dit heb 
ik geleerd'. Ook zijn er mogelijkheden voor een portfolio opgenomen waarbij leerlingen opdrachten 
uitkiezen om te bewaren. Leerkrachten kunnen zich met behulp van de portfolio een beeld vormen 
van de ontwikkeling van leerlingen.  

 
1. Observatie 

 
1. Observatie komt voor binnen de subdomeinen:  
1.1 voorbereidend lezen n.v.t. 

1.2. aanvankelijk lezen n.v.t. 

1.3 voortgezet technisch lezen n.v.t. 

1.4 begrijpend lezen ■ 
1.5 studerend lezen ■ 
1.6 leesbevordering □ 
2. In de methode worden leesstrategieën geobserveerd. ■ 
3. De methode geeft concrete observatiepunten voor de observatie. ■ 
4. De methode biedt handreikingen voor het registreren van de observatiegegevens door 

middel van: 
 

4.1 groepsoverzichten □ 
4.2 individuele overzichten ■ 
5. De methode geeft normen voor het beoordelen van observatiegegevens. □ 
6. Binnen de methode vindt observatie plaats:  
6.1 per blok □ 
6.2 per thema/les □ 
6.3 per opgave □ 
6.4 anders ■ 
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2. Toetsing 
 

1. Toetsing komt voor binnen de subdomeinen:  
1.1 voorbereidend lezen n.v.t. 

1.2. aanvankelijk lezen n.v.t. 

1.3 voortgezet technisch lezen n.v.t. 

1.4 begrijpend lezen ■ 
1.5 studerend lezen ■ 
1.6 leesbevordering □ 
2. In de methode worden leesstrategieën getoetst. ■ 
3. De toetsen hebben als functie:  
3.1 instaptoetsen □ 
3.2 signaleringstoetsen □ 
3.3 diagnostische toetsen ◘ 
3.4 voortgangstoetsen ■ 
3.5 eindtoetsen □ 
4. De methode biedt handreikingen voor het registreren van de toetsresultaten door 

middel van: 
 

4.1 groepsoverzichten ■ 
4.2 individuele overzichten □ 
5. De methode geeft normen voor het beoordelen van de toetsresultaten. ■ 
6. Binnen de methode vindt toetsing plaats:  
6.1 per blok ■ 
6.2 per thema/les □ 
6.3 per opgave □ 
6.4 anders □ 
7. De methode biedt mogelijkheden voor remediëring van in de toets gebleken 

problemen: 
 

7.1 de methode biedt informatie voor (eenvoudige) analyse en/of diagnose van tegenvallende 
toetsresultaten 

■ 

7.2 de methode biedt aanwijzingen voor het remediëren van gebleken problemen ■ 
8. De toetsen sluiten aan bij de behandelde leerstof:  
8.1 de toetsen sluiten precies aan bij de behandelde stof □ 
8.2 niet alle leerstof wordt getoetst ■ 
8.3 ook niet behandelde leerstof wordt getoetst □ 

 
10. Hoe wordt er rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen? 
 
De methode biedt zwakke lezers verschillende manieren om het begrijpend en studerend lezen onder 
de knie te krijgen. Deze doelgroep krijgt voorinstructie, verwerkt de bakkaarten voor zwakke lezers 
(aangeduid met een rondje), kan gebruik maken van luister-cd’s en van printbare bladen op cd-rom.  
De voorinstructie vindt plaats voorafgaand aan de instructielessen en duurt ongeveer dertig minuten. 
Naast de lesdoelen uit de komende les is er tijdens de voorinstructie ook aandacht voor de 
woordenschatuitbreiding. Er kan bij de cd-rom gekozen worden voor invulbladen (zodat de zwakke 
lezers minder hoeven te schrijven) of voor letterlijk-begripsvragen (alternatieve makkelijkere vragen). 
Daarnaast biedt de methode ook een remediërend programma: wanneer een leerling moeite heeft met 
de denkstappen die nodig zijn voor het bereiken van een leesdoel (details vinden, lijstje maken, 
volgorde vinden en hoofdgedachte vinden), kan gebruik worden gemaakt van denkplaatjes en 
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bijbehorende extra oefenstof uit de kopieermap. Voor de betere lezer zijn er bakkaarten op een hoger 
niveau (aangeduid met een ruit) en kopieerbladen met meervoudige-intelligentieopdrachten. Deze 
opdrachten zijn bedoeld als alternatief voor en als aanvulling op het leerlingenboek en kunnen ook 
door de andere kinderen uit de groep gemaakt worden. Wanneer een leerling eerder klaar is, kan hij 
ook de leesbevorderingsopdrachten maken uit de kopieermap of via de website www.goedgelezen.nl 
 
Goed Gelezen! BSL biedt in het algemene gedeelte van de handleiding een overzicht van de 
kerndoelen Nederlandse taal (1998), doelen Voortgezet technisch lezen, doelen Begrijpend lezen en 
Samenwerkend leren. In de lesbeschrijving van het leerlingenboek staan de lesdoelen beschreven en 
in de handleiding staan zowel de hoofddoelstelling als het lesdoel vermeld. Alle doelen zijn 
basisdoelen, er zijn geen aparte verrijkingsdoelen geformuleerd. De toetsitems zijn dan ook alleen op 
de basisdoelen gericht. 
 
De methode biedt aan het begin van elk blok een pagina getiteld ‘dit ga je leren in blok x.’ met daarbij 
een afbeelding van een zogenaamde ‘octo’. Deze bladzijde (met een afbeelding van een dier met acht 
poten) laat zien wat de kinderen in dit blok gaan leren. Bij de poten staan de lesdoelen opgenomen, 
maar er zijn ook enkele lege plekken waarop de kinderen zelf kunnen invullen wat ze na het blok 
hebben geleerd. Een aantal poten (‘wat weet je al?’ ‘weetjes’, ‘wat zie je al?’) zorgt er voor dat de 
voorkennis van de leerlingen kan worden geactiveerd en gepeild. Bij alle vijf lessen uit het blok wordt 
vervolgens teruggegrepen op deze ‘octo-pagina’.  
 
Elke les in Goed Gelezen! BSL is onderverdeeld in drie stappen, te weten: voor het lezen, lezen, na 
het lezen. Suggesties voor klassikale instructie staan uitgebreid beschreven in dit drie-stappenmodel. 
De lesbeschrijving biedt geen aanwijzingen voor het peilen van instructiebehoeften en 
instructiemogelijkheden, omdat deze in de methode niet tot in detail beschreven zijn. De leerkracht 
krijgt bewust de ruimte voor eigen inbreng, reflectie en om zelf procesgerichte vragen te bedenken om 
zich een beeld te vormen van de instructiebehoefte van de leerlingen en mogelijke probleempunten 
tijdens de les. Om de leerkracht daarbij te helpen worden in de lesbeschrijvingen wel suggesties 
gegeven voor alternatieve samenwerkingsvormen en opdrachten. Ook staan er bladen in het 
kopieerboek voor zelfobservatie van de leerkracht, observatie leesgedrag en observatie 
samenwerkend leren.  
 
Tijdens de les volgen alle kinderen dezelfde instructie en wordt er geen onderscheid gemaakt in 
tekstniveau of instructieniveau. Het kan wel zijn dat de instructie of uitleg in een kleine groep 
plaatsvindt, terwijl de andere kinderen zelfstandig met de tekst aan het werk zijn. De instructiegroep is 
in principe heterogeen, omdat betere lezers als model en goed voorbeeld voor de zwakkere lezers 
dienen. 
 
Goed Gelezen! BSL biedt leeractiviteiten die gericht zijn op het verwerven van taal- en 
leesvaardigheidstrategieën. Aan de hand van het stappenplan (voor het lezen, lezen en na het lezen) 
en de ‘octo’ (referentiekader), die elke les terugkomen, worden de doelen van het begrijpend lezen 
ingeoefend. De methode is gericht op transfer en toepassing van het geleerde in andere leessituaties 
en in andere vakken. De transfer vindt plaats door de ‘stap uit je boek’-les (elke vijfde les), waarbij 
kinderen het geleerde toepassen in een andere situatie. Daarnaast eindigt elke les met de stap ‘waar 
kun je dit bij gebruiken?’. Dit is een soort ‘stap uit je boek’-opdracht waarbij leerlingen zelf een 
toepassing van het lesdoel moeten bedenken in een andere situatie. Tot slot zijn er de kopieerbladen 
op het gebied van meervoudige intelligentie, die moeten leiden tot ‘diepteleren’ (Gardner, 1983). 
 
Goed Gelezen! BSL biedt naast de boeklessen, die leerkrachtgebonden zijn, zogenaamde baklessen. 
In deze baklessen gaan de kinderen zelfstandig aan het werk met eerder behandelde doelen. Door de 
volledige weergave van het drie-stappenmodel, het kleurgebruik van de drie leesstappen (oranje = 
voor het lezen, blauw = lezen, groen = na het lezen), het symboolgebruik voor het niveau van de 
bakkaart, de duidelijk beschreven opdrachten en de aanwezigheid van het antwoordenboekje, is er 
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met deze lessen goed zelfstandig te werken. Voor de leerlingen is het onderscheid tussen basisstof 
en verrijkingsstof duidelijk: de bakkaarten voor de betere lezers zijn met een ruitje aangegeven, voor 
de gemiddelde lezers met een sterretje en voor de zwakke lezers met een rondje. Bij de bakkaarten 
zitten ook kaarten waarvan de verwerking zelfstandig op de computer kan plaatsvinden. Het 
programma biedt teksten op gemiddeld niveau en biedt auditieve ondersteuning en hulp van een 
coach. 
 
In de kopieermap zijn voor de resultaten van de schriftelijke toetsen toetsregistratiebladen te vinden. 
Op het registratieblad is af te lezen bij welke afzonderlijk leerdoelen de leerling aanvullende 
oefeningen gaat maken als er teveel fouten zijn gemaakt. Hiervoor is in de kopieermap bij ieder 
leesdoel dat getoetst wordt materiaal te vinden. Bij het digitaal toetsen worden de resultaten van de 
leerling door het computerprogramma automatisch opgeslagen, nagekeken en beoordeeld. Indien 
nodig volgt advies voor remediëring. De leerkracht kan met het computerprogramma ook de resultaten 
van de hele groep bekijken. 
 

1. De methode biedt mogelijkheden voor zwakkere leerlingen om goed met het 
leerstofaanbod om te kunnen gaan. 
 

■ 

2. De methode biedt mogelijkheden voor meer begaafde leerlingen om goed met het 
leerstofaanbod om te kunnen gaan. 
 

■ 

3. De methode heeft minimum-/basis/verrijkingsdoelen geformuleerd:  
3.1 Er zijn minimum-/basisdoelen geformuleerd. ■ 
3.2 Er zijn verrijkingsdoelen geformuleerd. 

 
□ 

4. De lesbeschrijving bevat aanwijzingen voor het:  
4.1 peilen van voorkennis ■ 
4.2 activeren van voorkennis 

 
■ 

5. De methode geeft:  
5.1 aanwijzingen voor het variëren van de instructie ■ 
5.2  aanwijzingen voor het peilen van instructiebehoeften en -mogelijkheden tijdens de les ◘ 
5.3 aanwijzingen om tijdens de les de instructie bij te stellen □ 
5.4 suggesties voor deelinstructie aan risicoleerlingen 

 
■ 

6. Het leerlingenmateriaal maakt duidelijk bij welke opgaven de leerling werkt aan:   
6.1 minimum-/basisstof ■ 
6.2 verrijkingsstof ■ 
7. Leeractiviteiten:  
7.1 De methode biedt leeractiviteiten gericht op het verwerven van taal- en/of 

leesvaardigheidstrategieën. 
■ 

7.2 De methode biedt mogelijkheden voor zelfstandige verwerking van de leerstof ■ 
7.3 Het leerlingenmateriaal voor zelfstandig werken vraagt nauwelijks of geen toelichting van de 

leerkracht. 
■ 

8. De verrijkingstof wordt ook getoetst. □ 
9. De methode geeft na de toets aanwijzingen voor remediëring. ■ 
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11.  Hoe ziet de methode eruit? 
 
Alle delen van Goed Gelezen! BSL hebben aan de buitenzijde dezelfde hoofdkleur. Per leerjaar staat 
er een andere afbeelding op de voorzijde. De afbeeldingen zijn gelijk aan die bij Goed Gelezen! VTL. 
Die deelleergang heeft echter een andere hoofdkleur. De fasen van het leesproces (voor het lezen, 
lezen en na het lezen) zijn met kleurcodes en symbolen aangegeven. Ook voor het weergeven van de 
lesdoelen worden symbolen gebruikt. 
 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerkracht    

handleiding 25 x 23 cm geplastificeerde harde kaft; 
ringband 

buitenzijde in kleur;  
binnenzijde in zwart-wit 
steunkleur 

kopieermap 26,5 x 32 cm geplastificeerde harde kaft; 
ringband 

buitenzijde in kleur; 
binnenzijde in zwart-wit met 
tabbladen in steunkleur 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerling    

leerlingenboek  20,5 x 23 cm geplastificeerde harde kaft; 
genaaid 

buiten- en binnenzijde full 
color; bevat getekende 
afbeeldingen en foto's 

toetsboek 21 x 30 cm slappe kaft; geniet buitenzijde zwart-wit met 
steunkleur;  
binnenzijde zwart-wit met 
getekende afbeeldingen 

antwoordenboek 14,5 x 21 cm geplastificeerde slappe kaft; 
genaaid 

buitenzijde zwart-wit met 
steunkleur 
binnenzijde zwart-wit  

bakkaarten A4-formaat houten bak met 
geplastificeerde kaarten  

teksten en afbeeldingen in 
zwart-wit; kader met leesfasen 
en aanwijzingen in kleur;  
het soort kaart wordt met een 
symbool aangeduid 

computerprogramma 21 x 21 cm cd-rom in kartonnen doosje 
met geplastificeerde harde kaft 

afbeeldingen in kleur 

digitale 
toetsprogramma 

21 x 21 cm cd-rom in kartonnen doosje 
met geplastificeerde harde kaft 

afbeeldingen in kleur 

luister-cd  
 

13,5 x 19 cm 4 cd's in plastic doosje - 
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12. Welke informatie staat er in de handleiding? 
 
De inhoud van de handleidingen van de verschillende leerjaren bestaat uit een algemeen deel met 
aspecten zoals uitgangspunten, didactiek, differentiatie, structuur en organisatie, doelen, toetsing, 
materialen enzovoort.  
Na het algemene deel volgt een uitwerking van de lessen (directe instructie en ontdekkend leren) van 
de zes blokken. Ook de voorinstructie lessen staan hier beschreven. De informatie over de lessen 
geeft een beeld van het lesverloop en de rol van de leerkracht met de volgende punten: hoofddoel, 
lesdoel, materiaal, organisatie, woordenschat en kernpunten. Ook staan de activiteiten van de drie 
stappen 'voor het lezen', 'lezen' en 'na het lezen' beschreven.  
Achter in de handleiding zijn de antwoorden van de zes toetsen en de antwoorden bij de opdrachten 
in het leerlingenboek en de kopieerbladen te vinden. Met betrekking tot de toetsen is er een normering 
opgenomen en zijn er handreikingen voor remediëring te vinden. 
 
 
13. In hoeverre is er aandacht voor multiculturele thema's? 
 
Goed Gelezen! BSL houdt rekening met multiculturele aspecten. De illustraties in het 
leerlingenmateriaal bieden een verscheidenheid aan personen en culturen.  
In de teksten zijn namen uit verschillende culturen te vinden. Binnen een beperkt aantal teksten wordt 
aandacht besteed aan verschillende culturen en verscheidenheid in gewoonten. 
 
 
 
14. In hoeverre is er aandacht voor de rolverdeling tussen mannen en vrouwen? 
 
Bij de illustraties en teksten in het leerlingenmateriaal van Goed Gelezen! BSL is er sprake van 
verscheidenheid in personen, geslacht en rollen. In de teksten en afbeeldingen komen 
meisjes/vrouwen en jongens/mannen ongeveer even vaak voor. In het leerlingenmateriaal zijn 
voornamelijk rolneutrale rollen aangetroffen. Roldoorbrekende rollen zijn bijna niet vinden. 
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