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1. Registratiedeel 
 

Titel Tekst verwerken (tweede editie) 
Volledige titel Tekst verwerken (tweede editie) - van begrijpend naar studerend lezen 
Auteurs Berg, I. van den; Hermsen, C.; Middel, A. en Verhey, G. 

Noordhoff BAO 
Postbus 342 
3990 GC HOUTEN 
Tel: 030 - 6383 333 
Fax: 050 - 5226 429 
E-mail: BAO@wolters.nl 

Uitgever 

Website: noordhoff.nl 
Jaar van uitgave 2006 
Omschrijving Methode begrijpend en studerend lezen voor groep 4 tot en met 8 van de 

basisschool. Herziene versie van gelijknamige methode uit 1997. 
Samenstelling De methode bestaat voor de leerkracht per leerjaar (groep 4-8) uit een 

handleiding. Op schoolniveau is er een methodeboek (algemene 
handleiding). In ontwikkeling is een cd-rom met registratiebladen. Voor de 
leerlingen van groep 4 tot en met 6 is er een tekstboek en een werkboek 
(verbruiksmateriaal). Voor groep 7 en 8 is er een leeswerkboek 
(verbruiksmateriaal; voor groep 7 in twee delen). Daarnaast is er voor de 
leerlingen van alle groepen een cd-rom en vanaf groep 6 een 
antwoordenboek in de vorm van een ingevuld werkboek.  

Doelstellingen en 
uitgangspunten 

In de handleiding formuleren de auteurs als doelstelling voor Tekst 
verwerken: "het kind leert leesteksten begrijpen door toepassing van negen 
belangrijke leesstrategieën aan de hand van ongeveer dertig leesteksten per 
jaar".  
In de handleidingen van de groepen 4 tot en met 8 wordt van iedere les de 
centrale strategie en het lesdoel aangegeven. Voorbeelden hiervan zijn: 'tekst 
interpreteren; je herkent overeenkomsten en verschillen tussen (delen van 
de) teksten' en 'samenvatten: je wijst de hoofdgedachte van de tekst aan'. 
In de wegwijzer van Tekst verwerken worden een drietal uitgangspunten van 
de methode genoemd. Allereerst kent de methode een beperkt aanbod van 
leesstrategieën die per leerjaar een duidelijke opbouw hebben. Per les biedt 
de leerkracht één strategie aan door middel van directe instructie. Een 
tweede uitgangspunt is het concept van de 'leerzame vraag'. Leerlingen 
werken hierbij zelfstandig aan vragen over een aangeboden tekst waarbij 
deze 'leerzame vragen' de leerlingen informatie geven om het antwoord te 
vinden. Als laatste uitgangspunt wordt genoemd 'alle leerlingen bij de les'. 
Hiervoor krijgen risicolezers met behulp van een computerprogramma pré-
teaching. Voor de betere lezers vindt er met behulp van het programma 
verdieping plaats.  

ICT Tekst verwerken heeft voor alle groepen een computerprogramma dat zich 
enerzijds richt op de risicolezers en anderzijds op goede en snelle lezers. 
Voor de zwakkere lezers biedt de software mogelijkheden om zich voor te 
bereiden op de groepslessen, de zogenaamde préteaching. Deze 
voorbereiding bestaat uit het beluisteren van stukjes tekst en het maken van 
opdrachten over de kenmerken van de tekst. Voor de betere leerlingen is er 
verdiepingsstof die in plaats van of naast de les uit het boek kan worden 
gemaakt. De teksten op de cd-rom zijn moeilijker dan die uit het boek. Voor 
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Titel Tekst verwerken (tweede editie) 
beide groepen geldt dat er zelfstandig met het programma gewerkt kan 
worden. De software zal in juni 2007 leverbaar zijn en maakt deel uit van de 
methodegerelateerde softwarelijn Aap-noot-muis. Met dit programma worden 
de resultaten van de leerlingen zichtbaar en kan de leerkracht de voortgang 
volgen. Ook in ontwikkeling is een cd-rom met registratiebladen. Bij de 
methode is een website, gericht op informatie voor toekomstige gebruikers 
(www.lezenmetplezier.nl, keuze tekst verwerken). 
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. Niet doorberekend zijn eventuele 
kopieerkosten. ‘Additioneel materiaal’ betreft de kosten van extra materialen. 
Voor de antwoordenboeken is één exemplaar per vijf leerlingen berekend. 
Voor de cd-roms is uitgegaan van een schoolgrootte van 200 leerlingen. 
Kortingsregelingen van de uitgever zijn bij het kostenplaatje niet 
meegenomen. Peildatum voor dit kostenplaatje is december 2006.  
Zie voor een overzicht van de kosten van alle onderdelen van de methode 
www.leermiddelenplein.nl. Ook op de website van de uitgever vindt u recente 
prijsinformatie. 
Kosten eerste aanschaf Jaarlijkse kosten Additioneel materiaal 

Kostenplaatje 

€ 4.290,60 € 774,35 - 
 
2. In hoeverre wordt aan de kerndoelen (versie herziening 2006) 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. 
Onder 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. 
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Analyseresultaten kerndoelen 
Met betrekking tot de kerndoelen voldoet de methode Tekst verwerken 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 Tekst verwerken BSL aan de orde 
komen. 
 
Legenda:  
A  =  analyseresultaat 
■ = aanwezig 
◘ = gedeeltelijk aanwezig 
□ = niet aanwezig 
n.v.t.  = niet van toepassing 
 
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. De leerlingen leren 
informatie en meningen te 
vergelijken en te beoordelen in 
verschillende teksten. 

7.2 Informatie en meningen 
beoordelen. 

7.2.1 Teksten op waarde ■ 
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Domein B Schriftelijk taalonderwijs 
Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

(betrouwbaarheid) 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. ■ 

Domein C Taalbeschouwing, waaronder strategieën 
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? 
Tekst verwerken bevat uitgewerkte leerstof voor de leerlijnen begrijpend lezen en studerend lezen. In 
het opstartblok groep 4 is er leerstof voor de leerlijn begrijpend luisteren.  
De teksten en opdrachten starten in groep 4 op AVI 2-niveau. Voor de verdeling van de AVI-niveaus 
over de groepen geldt: groep 4 AVI 2 t/m 4, groep 5 AVI 4 t/m 7, groep 6 AVI 8 en 9, groep 7 en 8 
vanaf AVI 9. 
 
Op welke manier gebeurt dat? 
Voor groep 4 tot en met 8 verschuift het accent gaandeweg van begrijpend luisteren in het begin van 
groep 4 naar begrijpend lezen in groep 4, 5, 6 en 7. In groep 7 wordt de overgang gemaakt van 
begrijpend lezen naar studerend lezen. In groep 8 wordt aandacht besteed aan studerend lezen en de 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 
 
De methode bevat verschillende soorten teksten: fictieve teksten in de vorm van verhalen en 
gedichten en informatieve teksten zoals instructies, reclameteksten en leerteksten. De nadruk ligt op 
informatieve teksten; alleen in groep 5 zijn er meer fictieve teksten. In groep 7 en 8 komen nog 
nauwelijks fictieve teksten voor. 
 
De methode kiest bewust voor een beperkt aantal leesstrategieën. De negen leesstrategieën die in de 
methode behandeld worden zijn: (voor het lezen) leesdoel bepalen (vanaf groep 6); inhoud 
voorspellen; voorkennis activeren; doel, structuur en vorm van de tekst herkennen; leeswijze bepalen 
(vanaf groep 6); (tijdens het lezen) tekst interpreteren; samenvatten; tekst beoordelen en (na het 
lezen) reflectie eigen leesgedrag. In groep 7 en 8 is er een onderscheid tussen lees- en 
leerstrategieën. 
 
Er is een analyse van het leerproces in leesvaardigheden en studievaardigheden. In de methode 
komen hierbij onder andere de volgende zaken voor: begrijpen van de zinsstructuur, bepalen van de 
betekenis van woorden en woordgroepen, doorzien van interne verwijzingen, doorzien van de 
structuur van de tekst, herkennen van de tekstsoort, herkennen van het doel van de schrijver, 
schematiseren en samenvatten. Niet aangetroffen zijn: onderkennen van figuurlijk taalgebruik, 
onderstrepen en maken van aantekeningen. Denkvaardigheden komen ook ruim aan bod in de 
methode: systematisch vergelijken, ordenen van gegevens, leggen van verbanden, redeneren en 
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conclusies trekken en onderscheiden van hoofd- en bijzaken. De methode leert kinderen 
leesstrategieën (voorspellend lezen, lezen met behulp van de tekststructuur en kritisch lezen). 
Zoekstrategieën zijn maar in zeer beperkte mate aangetroffen (verkennend lezen, lezen van tabellen 
en grafieken). Niet gevonden zijn zoekend lezen, gebruik van inhoudsopgaven en van registers.  
Er is aandacht voor de communicatieve situaties van een tekst. Ook leert de methode regels aan voor 
zowel zakelijke als fictionele teksten. Bij de zakelijke teksten worden echter weinig soorten expliciet 
onderscheiden. 
 
Is er sprake van samenhang? 
In het begin van groep 4 wordt het begrijpend luisteren gebruikt als voorbereiding op het begrijpend 
lezen. Met name in groep 8 komen bij de voorbereiding op het voorgezet onderwijs stelopdrachten 
voor. Echter dit is niet structureel en er geen aandacht voor de didactiek van het stellen. De methode 
bevat geen leerlijn woordenschat maar besteedt wel in de fase 'tijdens het lezen' aandacht aan de 
probleemwoorden in de te tekst. Hiervoor staan in de handleiding onder het kopje 'moeilijke woorden' 
deze woorden met een omschrijving. Aangegeven wordt of de leerkracht hierover wel of geen 
instructie moet gegeven. Soms dienen woordbetekenissen uit de context afgeleid te worden. 
De geleerde leesvaardigheden worden expliciet functioneel toegepast in schoolse situaties; 
toepassing in buitenschoolse situaties ontbreekt. De methode wijst op het belang van de transfer van 
de leesvaardigheden naar andere vakken. In de bovenbouw zijn in de methode enkele teksten uit 
zaakvakmethoden opgenomen. 
 

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. ■ 
2.5 leesbevordering  
 Er is een analyse van het belevend lezen in verschillende leesvaardigheden. n.v.t. 

 Er is aandacht voor verschillende tekstgenres. n.v.t. 
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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? 
 
Tekst verwerken is voor groep 4, 5 en 6 opgebouwd uit vijf blokken van zes lessen. Groep 7 heeft zes 
blokken van vijf lessen en groep 8 heeft vier blokken van vijf lessen. Ieder blok staan er twee 
leesstrategieën centraal. Per les staat in de instructie één leesstrategie en een daaraan gekoppeld 
leerdoel centraal. Bij de vragen in het werkboek komen ook andere strategieën en doelen aan de 
orde. Voor elk blok geldt dat les 1 en 2 over doel a gaan; les 3 en 4 over doel b; les 5 in groep 4-6 is 
een integratieles waarbij beide doelen met elkaar gecombineerd worden. Bovendien bereidt deze les 
de kinderen voor op de toets. In alle groepen is de laatste les van elk blok een toetsles. De methode is 
niet thematisch van opzet. 
 
Het programma duurt dertig weken per jaar voor groep 4 tot en met 7. Groep 8 heeft 22 lessen per 
jaar. Iedere les duurt 45 minuten. Er is één les per week. De voorinstructie bij de facultatieve lessen 
voor zwakke lezers duurt ongeveer 15 minuten. Een les is opgebouwd uit de volgende vijf onderdelen: 
tijdens het lezen, na het lezen en evaluatie.  
 
De lessen kennen allemaal dezelfde opbouw. Er worden vijf lesfasen onderscheiden: 1. oriëntatie op 
het leren (wat deden we in de vorige les en wat gaan we doen; vijf minuten); 2. voor het lezen 
(onderwerp bepalen en voorkennis activeren; kinderen maken een à twee vragen in het werkboek; 
instructie over het centrale leerdoel; tien minuten); 3. tijdens het lezen (lezen en/of voorlezen van de 
tekst; aandacht voor moeilijke woorden; vijf minuten); 4. na het lezen (zelfstandig de vragen in het 
werkboek maken; leerkracht helpt ondertussen de zwakkere lezers; twintig minuten); 5. nabespreking 
(klassikaal terugkomen op de leskern; vijf minuten). Voorafgaand aan de les kunnen risicolezers met 
behulp van de cd-rom de leestekst voorbereiden (ongeveer tien tot vijftien minuten). 
 
Het eerste blok in groep 4 bestaat uit lessen begrijpend luisteren. De auteurs willen hiermee een 
overgang bieden van het begrijpend luisteren in groep 3 naar het begrijpend lezen in groep 4 (dat 
daardoor in blok 2 begint). De structuur van de luisterlessen wijkt iets af van de overige lessen. In de 
luisterlessen doet de leerkracht de kinderen de strategieën voor waarmee ze de voorgelezen tekst 
kunnen begrijpen. Vanaf blok 2 passen de kinderen deze stappen zelf toe bij het lezen. In groep 5 en 
6 ligt de focus op begrijpend lezen. Het studerend lezen in groep 7 en 8 bouwt voort op het begrijpend 
lezen van de voorgaande groepen. De strategieën die de kinderen daar aangeleerd hebben, worden 
in groep 7 en 8 aangevuld met enkele nieuwe, die gericht zijn op het mondeling en schriftelijk 
reproduceren van de tekst. In groep 7 en 8 maakt de methode onderscheid tussen lees- en 
leerstrategieën. 
De methode kent zowel op macro- als microniveau een gestructureerde opbouw van de leerstof. Dit 
gebeurt via expliciet geformuleerde criteria. In de methode is sprake van herhaling en verdieping van 
leesvaardigheden, strategieën en tekstsoorten. De methode heeft gekozen voor een beperkt aantal 
leesstrategieën die in hogere leerjaren telkens terugkomen. Wel komen daarbij gewijzigde of nieuwe 
leerdoelen aan de orde. 
 
De methode besteedt geen expliciete aandacht aan NT2-leerlingen. De methode gaat uit van 'alle 
kinderen bij de les' en biedt dus geen aparte aanpak voor NT2-leerlingen. Wel kunnen zij gebruik 
maken van de preteaching activiteiten en de extra hulpmogelijkheden die de methode tijdens de les 
biedt maar dit wordt verder niet benoemd.  
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Tabel onderwijstijd 
 
Tekst verwerken Groep 4-7 Groep 8 

Minimale onderwijstijd (in uren) 22,5 16,5 

Maximale onderwijstijd (in uren) 30 (inclusief preteachting) 22 (inclusief preteachting) 

Aantal weken per jaar 30 22 

Aantal blokken per jaar 5 (groep 4-6) 
6 (groep 7) 

4 

Aantal lessen per jaar 30 22 

Aantal lessen per week 1 1 

Lesduur (in minuten) 45 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 n.v.t. 

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? 
 
De didactiek van de lessen richt zich enerzijds op directe instructie door de leerkracht over de centrale 
leerdoelen en anderzijds op het zelfstandig verwerken door de leerlingen van een aantal 'leerzame 
vragen'. Impliciet bevatten deze vragen ook instructie. Een les kan worden uitgebreid met extra 
instructie voor risicolezers. Deze instructie (pré-instructie), die voorafgaand aan de reguliere les 
plaatsvindt, duurt tien tot vijftien minuten.  
Per les staat in de instructie één leesstrategie en een daaraan gekoppeld leerdoel centraal. Dit doel 
wordt ook aan de leerlingen kenbaar gemaakt. De leerkracht demonstreert de strategie door deze 
hardop voor te doen. De instructie is doelgericht en interactief. De lesdoelen zijn specifiek 
geformuleerd. Bij de vragen in het werkboek komen ook andere strategieën en doelen aan de orde. In 
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de fase 'na het lezen' werken leerlingen zelfstandig aan de vragen en opdrachten. Er is dan tijd voor 
extra instructie of voor het begeleiden van de verwerking door de zwakke lezers. 
 
De methode hanteert verschillende instructieprincipes: het gebruik van voorbeeldteksten, het hardop 
denken en, in mindere mate, het geven van gerichte aanwijzingen en het samenwerkend leren.  
 
Tot halverwege groep 6 worden de teksten voorgelezen door de leerkracht of goede lezers. Daarna 
lezen de leerlingen de teksten zelfstandig. Soms wordt er in de handleiding de tip gegeven om de 
zwakke lezers in een groepje de tekst de laten lezen, al dan niet met hulp van de leerkracht. In de 
nabespreking wordt de toepaste strategie geëvalueerd. 
 
In Tekst verwerken staan geen specifieke aanwijzingen voor het variëren van de instructie. Meestal is 
er sprake van directe, klassikale instructie, tenzij er sprake is van verlengde instructie. Dan is de 
instructie bestemd voor een kleine groep leerlingen (maximaal 5). Op de cd-rom staan echter wel 
specifieke lessen voor zwakke en snelle lezers.  
De leerkracht wordt door de methode aangespoord om in de verschillende fasen van de les, de 
leerlingen te bevragen en problemen te signaleren. Aan het begin van elke les worden de moeilijke 
woorden aangegeven en uitgelegd. Daarnaast wordt aan het eind van elke les het leren geëvalueerd.  
Tekst verwerken geeft geen aanwijzingen om tijdens de les de instructie bij te stellen. De methode 
biedt mogelijkheden voor verlengde instructie en preteaching. Er worden geen specifieke 
aanwijzingen gegeven om tijdens de les de instructie bij te stellen. Er worden ook wel suggesties 
gedaan voor het werken met zwakke lezers. Op het moment dat de leerlingen zelfstandig werken in 
het werkboekje heeft de leerkracht de mogelijkheid risicoleerlingen extra aandacht te geven. 
 

1. De methode hanteert het volgende model voor instructie:  
1.1 directe instructie ■ 
1.2 probleemgestuurde instructie □ 
1.3 anders, namelijk in de vorm van leerzame vragen ◘ 
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  ◘ 

 
7. Hoe vindt verwerking plaats? 
 
De verwerking van de leerstof vindt plaats in de fase 'na het lezen'. De leesteksten staan in het 
leesboek, de opdrachten in het werkboek. Voor de groepen 7 en 8 zijn er gecombineerde lees-
werkboeken waardoor het mogelijk is dat leerlingen bij de teksten aantekeningen maken. De 
verwerking gebeurt grotendeels zelfstandig. De vragen kunnen voor een deel gekarakteriseerd 
worden als 'leerzame vragen' en bevatten impliciet ook instructie. Het werkboek bevat ook vragen die 
gericht zijn op de fase 'voor het lezen'. Daarnaast een reflectievraag ("Wat heb je geleerd van de 
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tekst?"). Vanaf groep 6 kunnen de leerlingen hun antwoorden op de vragen uit het werkboek 
zelfstandig nakijken in het antwoordenboek. 
 
Voor de betere lezers is met de cd-rom verdieping in de vorm van een alternatieve les mogelijk. Per 
lessenblok zijn er één of twee softwarelessen naast of in plaats van de reguliere les. De leestekst en 
vragen zijn moeilijker maar wel gericht op dezelfde leerdoelen als de les uit het boek. 
 
In de lessen van Tekst verwerken zijn er een aantal momenten waarbij leerlingen zelfstandig aan het 
werken zijn: vanaf de tweede helft van groep 6 bij het lezen van de leesteksten, tijdens de fase 'na het 
lezen', als de leerlingen de opdrachten in het werkboek maken; het moment dat zwakkere lezers in de 
preteachingsles met het computerprogramma werken en in de fase 'tijdens of na het lezen' als de 
betere lezers de verdiepingsopdrachten maken. 
 
Er komen verschillende soorten opdrachten voor: meerkeuzevragen (goede zin aankruisen, twee 
juiste antwoorden aankruisen, kring om goede antwoord), verbinden van twee bij elkaar horende 
zaken, zinnen afmaken, woorden onderstrepen, tabellen en grafieken lezen en schema's invullen. Het 
aantal open vragen is beperkt. Een enkele keer komen creatievere opdrachten voor zoals rebus 
oplossen, een tekening maken of een verhaal afmaken. 
 

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? 
 
De methode maakt geen onderscheid in leerkrachtafhankelijke en leerkrachtonafhankelijke lessen. In 
de lessen van Tekst verwerken zijn er een aantal momenten waarbij leerlingen zelfstandig aan het 
werken zijn: vanaf de tweede helft van groep 6 tijdens het lezen, tijdens de fase 'na het lezen' als de 
leerlingen de opdrachten in het werkboek maken; het moment dat zwakkere lezers in de pre-
teachingsles met het computerprogramma werken en in de fase 'tijdens of na het lezen' als de betere 
lezers de verdiepingsopdrachten maken. In het werkboek wordt met symbolen en kleur aangegeven 
bij welke fase van de leesles de vragen horen. Ook wordt vermeld wanneer het leesboek moet worden 
gebruikt. 
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Vanaf groep 6 kunnen de leerlingen hun antwoorden op de vragen uit het werkboek zelfstandig 
nakijken in het antwoordenboek. De antwoorden staan ook in de handleiding. 
 
De meest gebruikte werkvormen zijn klassikale instructie en zelfstandig werken. In mindere mate komt 
het samenwerkend leren voor. Hierbij wordt meestal gewerkt in tweetallen. 
 
De methode is, met enige aanpassing in de werkwijze, geschikt voor het werken in combinatiegroe-
pen. Op het moment dat de leerkracht instructie geeft aan de ene groep zijn de andere leerlingen in 
de fasen 'tijdens het lezen' en 'na het lezen' zelfstandig aan het werk. In groep 4 moeten de kinderen 
dan wel de leesteksten zelfstandig lezen. Het geven van extra ondersteuning wordt dan lastiger. 
 

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? 

 
De methode Tekst verwerken geeft in de handleiding aan dat de leerkracht tijdens de lessen 
observaties kan uitvoeren. Het gaat hierbij voornamelijk om het observeren van zwakke leerlingen. De 
methode biedt geen mogelijkheden om aan de hand van concrete observatiepunten gerichte 
observaties uit te voeren. Aan het eind van iedere les is er een evaluatiemoment waarin de resultaten 
van leerlingen worden besproken. 
 
Voor het toetsen van de leesstrategieën heeft Tekst verwerken een toets die aan het eind van elk 
lessenblok wordt afgenomen. Voor groep 4, 5 en 6 zijn er in totaal vijf toetsen, groep 7 heeft zes 
toetsen en in groep 8 worden vier toetsen gemaakt. De teksten van de toetsles staan in het 
leerlingenboek en de vragen zijn als kopieerblad in de handleiding te vinden. Ook is er in de 
handleiding een scoretabel met punten voor iedere goed beantwoorde vraag opgenomen. De 
leerkracht noteert de resultaten op een kopieerblad. Dit toets-analyseblad is in de vorm van een 
groepsoverzicht. Daarnaast is er een registratieblad waarop per leerjaar de resultaten van alle toetsen 
worden genoteerd. De leerkracht kan de toetsresultaten ook met een computerprogramma bijhouden.  
In groep 4 tot en met 6 wordt elke toetsles voorafgegaan door een integratieles. Deze vat alle 
strategieën van het lessenblok samen en lijkt op de toets. 
Vanuit de toetsen vindt er geen herhaling of verdieping plaats. Wel bepaalt de leerkracht op basis van 
de resultaten welke leerlingen extra instructie nodig hebben. Dit gebeurt dan in het volgende blok. 
 
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 n.v.t. 
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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 □ 

 
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 n.v.t. 

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 ■ 
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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? 
 
Tekst verwerken biedt een mogelijkheid voor zwakkere en meer begaafde leerlingen om goed met het 
leerstofaanbod om te kunnen gaan. Bij de methode hoort een cd-rom (verschijnt zomer 2007) waarop 
preteaching- en verrijkingslessen staan. Preteaching is bedoeld voor risicolezers. Bij preteaching 
wordt de begrijpend leesles uit het leesboek op de cd-rom hardop voorgelezen en maken de 
leerlingen alvast een aantal inleidende vragen. De verrijkingslessen zijn bedoeld voor de betere 
lezers. De leerdoelen voor de verrijkingslessen zijn dezelfde als voor de normale lessen 
(basisdoelen), alleen is het AVI-niveau van de teksten hoger en zijn de bijbehorende vragen 
moeilijker. Binnen een les kunnen de opdrachten in het werkboek en de opdrachten op de cd-rom in 
het eigen tempo van de leerling gemaakt worden. In de tussentijd kan de leerkracht de risicolezers 
verlengde instructie geven. In de methode is geen sprake van specifieke remediëringsstof.  
 
In de handleiding per groep staat voor elke les een lesbeschrijving. Elke lesbeschrijving bevat de 
volgende fasen: oriënteren op het leren, voor het lezen, instructie centrale doel, tijdens het lezen, na 
het lezen en evaluatie van het leren. In de fase 'oriëntatie op het leren' wordt meestal teruggekeken 
naar de vorige les. Vervolgens wordt in de fase 'voor het lezen' de voorkennis gepeild en geactiveerd.  
 
In Tekst verwerken staan geen specifieke aanwijzingen voor het variëren van de instructie. Meestal is 
er sprake van directe, klassikale instructie, tenzij er sprake is van verlengde instructie. Dan is de 
instructie bestemd voor een kleine groep leerlingen (maximaal 5). Op de cd-rom staan echter wel 
specifieke lessen voor zwakke en snelle lezers.  
De leerkracht wordt door de methode aangespoord om in de verschillende fasen van de les, de 
leerlingen te bevragen en problemen te signaleren. Aan het begin van elke les worden de moeilijke 
woorden aangegeven en uitgelegd. Daarnaast wordt aan het eind van elke les het leren geëvalueerd.  
Tekst verwerken geeft geen aanwijzingen om tijdens de les de instructie bij te stellen. De methode 
biedt mogelijkheden voor verlengde instructie en preteaching. Er worden geen specifieke 
aanwijzingen gegeven om tijdens de les de instructie bij te stellen. Er worden wel suggesties gedaan 
voor het werken met zwakke lezers. Op het moment dat de leerlingen zelfstandig werken in het 
werkboekje heeft de leerkracht de mogelijkheid risicoleerlingen extra aandacht te geven. 
 
In het leerlingmateriaal wordt door middel van een gekleurd pictogram aangegeven of een leerling 
opgaven maakt die horen bij de fase 'voor het lezen' of de fase 'na het lezen'. In het leerlingmateriaal 
wordt niet aangegeven aan welke doelen de leerling werkt. Uit de handleiding wordt duidelijk dat de 
opdrachten uit het werkboek betrekking hebben op de eerder genoemde basisdoelen. De cd-rom, 
waarop de verrijkingslessen staan, kon nog niet beoordeeld worden. 
 
De leeractiviteiten in een les uit Tekst verwerken zijn gebaseerd op een centrale strategie, die weer is 
uitgewerkt in een aantal leerdoelen, gekoppeld aan de opdrachten uit het werkboek van de leerling. 
De meeste kinderen kunnen de vragen zelfstandig maken. De ‘leerzame vragen’ bevatten 
aanwijzingen voor het vinden van het antwoord. Af en toe wordt vraag 1 klassikaal gedaan. Vanaf 
groep 6 is ook een antwoordenboek aanwezig. De cd-rom kan ook door de leerlingen zelfstandig 
doorlopen worden.  
 
Omdat de cd-rom nog niet beschikbaar is, is niet te beoordelen of de cd-rom toetsen bevat met 
betrekking tot de verrijkingsstof.  
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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. ? 
(cd-rom nog 

niet 
verschenen) 

9. De methode geeft na de toets aanwijzingen voor remediëring. □ 
 
11.  Hoe ziet de methode eruit? 
 
Elke jaargroep heeft aan de buitenzijde zijn eigen kleur. Deze kleur is consequent doorgevoerd bij alle 
materialen. 
 
Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerkracht    

handleiding A4 -formaat slappe en niet geplastificeerd 
kaft; genaaid 

buitenzijde in kleur; binnenzijde 
driekleurig.  

methodeboek A4 -formaat slappe en niet geplastificeerd 
kaft; genaaid 

nog onbekend 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerling    

leerlingenboek  24,5 X 23 cm geplastificeerd harde kaft; 
genaaid 

buiten- en binnenzijde full 
color; bevat foto's en 
getekende afbeeldingen 
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Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerling:    

werkboek; 
lees-werkboek 

A4 -formaat slappe en niet geplastificeerd 
kaft; geniet 

buitenzijde in kleur; 
teksten zwart-wit met gebruik 
van kleuraccenten; 
afbeeldingen (foto's en 
getekende afbeeldingen) full 
color. 

antwoordenboek A4 -formaat slappe en niet geplastificeerd 
kaft; geniet 

buitenzijde in kleur; 
teksten zwart-wit; afbeeldingen 
full color. 

computerprogramma nog onbekend nog onbekend nog onbekend 
 
12. Welke informatie staat er in de handleiding? 
 
De inhoud van de handleidingen van de verschillende leerjaren is opgebouwd uit drie delen. Allereerst 
is er de inleiding met informatie over begrijpend en studerend lezen, de opzet van de methode, 
omgaan met verschillen, evaluatie en de leesstrategieën die in het betreffende leerjaar aan de orde 
worden gesteld. Het tweede deel van de handleiding bevat lesbeschrijvingen van de diverse blokken. 
Het laatste deel bestaat uit diverse kopieerbladen waaronder: toetsbladen, toetsregistratie en 
instructieteksten. 
 
Het methodeboek bevat zeven hoofdstukken. Na een korte introductie wordt er aandacht besteed aan 
begrijpend lezen en summier aan studerend lezen. Hoofdstuk 4 gaat in op de didactiek van de 
methode met daarbij aandacht voor onder andere het didactisch model van een lesles, het belang van 
instructie, 'alle kinderen bij de les' en differentiatie. Hoofdstuk 5 gaat in op de verdeling van de 
leesstrategieën en leerdoelen in de verschillende leerjaren. Daarna wordt er een overzicht gegeven 
van teksten, leesstrategieën en leerdoelen per groep, blok en les. Als laatste onderdeel is een 
literatuurlijst opgenomen. 
 
13. In hoeverre is er aandacht voor multiculturele thema's? 
 
De methode besteedt in beperkte mate aandacht aan multiculturele aspecten. 
De onderwerpen van de leesteksten die aan bod komen worden vanuit een neutrale cultuur 
geschreven. Af en toe wordt er in gegaan op de Nederlandse cultuur of op de niet-Nederlandse 
cultuur (bijvoorbeeld in groep 8 is er een onderwerp over China). Op de tekeningen en foto's in het 
leerlingenmateriaal hebben mensen met een blanke huidskleur de overhand. De methode bevat, op 
een paar uitzonderingen na, voornamelijk Nederlandse namen voor kinderen. 
 
14. In hoeverre is er aandacht voor de rolverdeling tussen mannen en vrouwen? 
 
Bij de illustraties en teksten in het leerlingenmateriaal 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 leerlingmateriaal zijn voornamelijk rolneutrale rollen aangetroffen. 
Roldoorbrekende rollen zijn in beperkte mate aanwezig. 
 


