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1. Registratiedeel 
 

Titel Tussen de regels  
Volledige titel Tussen de regels  
Auteurs Stapel, P.; Verschuren, B. 

Zwijsen Educatief BV, Uitgeverij  
Postbus 805 
5000 AV TILBURG 
Tel: 013 - 5838888 
Fax: 013 - 5838890 
E-mail: klantenservice@zwijsen.nl 

Uitgever 

Website: www.zwijsen.nl en www.tussenderegels.nl 
Jaar van uitgave 2003-2005 
Omschrijving Tussen de regels is een methode voor begrijpend en studerend lezen en is 

bestemd voor groep 4 tot en met 8. Tussen de regels legt vooral de nadruk 
op het kweken van begrip. De leerlingen leren wanneer ze welke leesvragen 
moeten stellen om de tekst te doorgronden. Leesvaardigheden worden in 
Tussen de regels duidelijk onderscheiden in tekstvaardigheden en 
denkvaardigheden. Per 1 augustus 2006 is de nieuwe spelling van kracht. Bij 
herdrukken wordt het leerlingenmateriaal aangepast en voorzien van de 
nieuwe spelling. Daarbij gaat het om minimale aanpassingen. 

Samenstelling Tussen de regels bestaat voor docenten uit een handleiding per leerjaar 
(groep 4-8) en een algemene gebruikswijzer voor de gehele methode. Het 
materiaal van Tussen de regels voor leerlingen bestaat per leerjaar (groep 4-
8) uit een leesboek, twee werkboeken (verbruiksmateriaal), twee 
antwoordenboeken en een toetsboek (verbruiksmateriaal). Daarnaast heeft 
Tussen de regels voor elke groep een leesposter, een themakalender, een 
intro-cd en twee lees-cd's. 

Doelstellingen en 
uitgangspunten 

Het doel van Tussen de regels is: 'Leerlingen opleiden tot competente lezers. 
Een lezer is competent als hij in staat is bij een willekeurige tekst een 
geschikte leesstrategie te kiezen en toe te passen met behulp van 
leesvaardigheden.' Naast het bovengenoemde algemene doel van de 
methode, worden per les doelen weergegeven in de docentenhandleiding. 
De auteurs noemen de volgende uitgangspunten bij Tussen de regels:  
• "Het hoofddoel van Tussen de regels is niet om leesbegrip te controleren, 

maar om leesbegrip te kweken. 
• Tussen de regels kiest voor een strategische aanpak van begrijpend 

lezen. Leerlingen moeten leren hoe ze een willekeurige tekst kunnen 
aanpakken om tot begrip te komen. 

• Tussen de regels vertaalt leesvaardigheden in leesvragen. Voor 
leerlingen zijn die leesvragen het gereedschap om teksten aan te pakken. 

• Tussen de regels ondersteunt het begrijpend leesproces visueel met een 
leesrouteschema op een leesposter. Het schema bevat alle leesvragen, 
verdeeld in leesvragen voor, tijdens en na het lezen, en verdeeld in 
tekstvragen en denkvragen. De leesposter maakt het verband tussen de 
verschillende leesvaardigheden duidelijk. 

• Leerlingen leren, dat ze niet steeds alle leesvragen op een tekst hoeven 
toe te passen. In plaats daarvan leren ze bij het verwerken van een tekst 
hun eigen leesroute te volgen. 

• Leerlingen leren teksten te verwerken door leesvaardigheden en 
leesstrategieën toe te passen. Ook leren ze teksten te bekijken vanuit 
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Titel Tussen de regels  
andere invalshoeken. Dit gebeurt met name tijdens de zogeheten lessen 
Met andere ogen. 

• In Tussen de regels is instructie belangrijk. In veel lessen wordt instructie 
gegeven volgens de uitgangspunten van de directe instructie, in andere 
lessen volgens de uitgangspunten van het cognitief leerlingschap. 

• Bij begrijpend lezen gaat het vooral om denkprocessen. Leerlingen 
moeten de gelegenheid krijgen met andere leerlingen van gedachten te 
wisselen. Daarom heeft veel instructie in Tussen de regels een interactief 
karakter. En daarom neemt samenwerken binnen de methode een 
belangrijke plaats in. 

• Tussen de regels wisselt interactieve instructielessen af met zelfstandig 
werken-lessen. 

• Leerlingen moeten leren ook teksten buiten de methode aan te pakken 
(transfer). Daarom is een aantal teksten in Tussen de regels afkomstig uit 
zaakvakmethoden. De methode gaat er bovendien van uit, dat regelmatig 
andere teksten worden verwerkt. 

• Tussen de regels biedt handvatten om adaptief onderwijs te realiseren. 
Deze handvatten zijn gericht op:  
- leerlingen met een beperkte woordenschat; 
- leerlingen die structureel moeite hebben met technisch lezen; 
- leerlingen die moeite hebben om leesvaardigheden toe te passen; 
- leerlingen die behoefte hebben aan meer zelfstandige opdrachten. 

• Kennis van woorden en begrippen is een belangrijke voorwaarde om 
teksten te begrijpen. Daarom besteedt Tussen de regels veel aandacht 
aan de ontwikkeling van de woordenschat." 

ICT Per jaar hoort een intro-cd bij de methode. Hierop staan hoorspelen om de 
diverse thema's in de klas te introduceren. De cd wordt gebruikt bij de 
introductie van les 1 en bij een aantal begrijpend luisteropdrachten. 
Daarnaast horen er voor elk jaar twee lees-cd's bij de methode. Hierop 
worden teksten voorgelezen die leerlingen zelfstandig moeten verwerken. De 
lees-cd is bedoeld voor leerlingen die structureel moeite hebben met 
technisch lezen. Zij kunnen de cd gebruiken als ondersteuning. 
Bij de methode is een computerprogramma 'Woordenschat' in ontwikkeling. 
Het programma voor groep 4 is inmiddels verschenen. Voor jaargroep 5 
verschijnt het programma in januari 2007. Vervolgens verschijnt er elk half 
jaar een nieuwe jaargroep. Per jaargroep komen tien thema’s aan bod met in 
totaal duizend woorden. De leerling geeft eerst aan of hij/zij het betreffende 
woord al dan niet kent. Bekende woorden stopt de leerling in de categorie 
‘ken ik al’ en onbekende woorden in de categorie ‘ken ik niet’. Woorden in de 
categorie ‘ken ik al’ worden in spelvorm getoetst om na te gaan of de leerling 
die woorden ook daadwerkelijk kent. Met woorden uit de categorie ‘ken ik 
niet’ worden semantiserende spelletjes gedaan. Het beheer van het 
computerprogramma loopt via een centrale leerkrachtmodule: de Zwijsen 
Software Manager. 
De methode heeft een eigen informatieve website: www.tussenderegels.nl 
welke bestemd is voor de leerkracht. De website bevat informatie over 
actualiteiten, gebruikerservaringen, materialen, enzovoort. 
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Titel Tussen de regels  
Het kostenplaatje geeft een indicatie van de kosten uitgaande van vijf 
groepen met 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 leesposter, de themakalenders en de handleiding (inclusief intro-cd) 
is één exemplaar per groep berekend. Voor de lees-cd's zijn twee 
exemplaren per groep berekend. Voor de gebruikswijzer zijn twee 
exemplaren per school berekend. Kortingsregelingen van de uitgever zijn bij 
het kostenplaatje niet meegenomen. Peildatum voor dit kostenplaatje is juni 
2006. 
Kosten eerste aanschaf Jaarlijkse kosten Additioneel materiaal 

Kostenplaatje 

€ 4.497,50 € 827,50 -  
Overige informatie • De methode is gerecenseerd in JSW jaargang 90, oktober 2005. 

• Tussen de regels schenkt speciaal aandacht aan de ontwikkeling van 
woordenschat.  

• In Tussen de regels zijn per jaar twee weken ingepland om aandacht te 
besteden aan poëzie. 

 
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. 
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 Tussen de regels volledig aan alle door de 
overheid geformuleerde kerndoelen Nederlands voor begrijpend en studerend lezen, namelijk de 
kerndoelen 4, 6, 7, 9 en 10.  
 
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 Tussen de regels aan de orde komen 
en welke niet. 
 
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. De leerlingen leren 
informatie en meningen te 
vergelijken en te beoordelen in 
verschillende teksten. 

7.2 Informatie en meningen 
beoordelen. 

7.1.2 Informatie en meningen 
met elkaar vergelijken. 

■ 
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Domein B Schriftelijk taalonderwijs 
Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

7.2.1 Teksten op waarde 
(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. ■ 

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? 
De methode Tussen de regels bevat uitgewerkte leerstof voor de subdomeinen begrijpend en 
studerend lezen. Daarnaast wordt twee keer per jaar aandacht besteed aan poëzie. De methode 
onderscheidt binnen het begrijpend en studerend lezen vijf leerlijnen: woordenschat, 
leesvaardigheden (tekstvaardigheden en denkvaardigheden), opzoekvaardigheden, 
studievaardigheden, leesvormen 'met andere ogen'. Leesbevordering is niet als leerlijn uitgewerkt in 
de methode al komen wel aspecten van leesbevordering impliciet in de methode aan de orde. De 
methode start op AVI-2 niveau. 
 
Op welke manier gebeurt dat? 
De leerlingen leren veertien leesvaardigheden, welke vertaald worden in veertien leesvragen. Deze 
leesvragen vormen voor de leerlingen het gereedschap om teksten aan te pakken. Bij het toepassen 
van leesvaardigheden onderscheidt Tussen de regels drie fasen: vóór, tijdens en na het lezen. Er 
wordt met twee soorten leesvaardigheden gewerkt, te weten tekstvaardigheden en denkvaardigheden. 
Bij de leesvaardigheden wordt ondermeer aandacht besteed aan het begrijpen van de zinstructuur, 
het bepalen van de betekenis van woorden en woordgroepen, het doorzien van de stijl van schrijven 
en van de tekststructuur en het herkennen van het centrale thema. Denkvaardigheden die in de 
methode aan de orde komen zijn onder andere: het systematisch vergelijken, het ordenen van 
gegevens, het leggen van verbanden, redeneren en conclusies trekken en het onderscheiden van 
hoofd- en bijzaken. Toepassing van leesvaardigheden vindt vanaf groep 5 plaats in les 6 van ieder 
blok. Leerlingen leren die leesvaardigheden toe te passen die geschikt zijn voor een bepaalde tekst. 
De gekozen leesvaardigheden samen vormen de leesstrategie of leesroute. Tussen de regels wil 
leerlingen opleiden tot competente lezers, die bij een willekeurige tekst een geschikte leesstrategie 
kunnen kiezen en toepassen. Leerlingen krijgen vanaf groep 4 in de blokken 5 en 8 instructie in het 
toepassen van een leesstrategie. Vanaf groep 5 gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. De 
leesposter is hierbij een hulpmiddel.  
 
Tussen de regels behandelt drie opzoekvaardigheden: alfabetische informatie opzoeken, thematische 
informatie opzoeken en schematische informatie opzoeken. Deze opzoekvaardigheden staan los van 
de leesvaardigheden. Aan de orde komen onder andere: gebruiken van inhoudsopgaven, gebruiken 
van register, lezen van tabellen en grafieken. Ook behandelt de methode het zoeken met behulp van 
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een zoekmachine zoals internet. Hiervoor staan schermafdrukken in de werkboeken; er wordt niet 
daadwerkelijk gezocht op internet. Het SISO-systeem komt niet in de methode aan de orde. 
 
Studievaardigheden worden toegepast bij studerend lezen. Dit is het begrijpen van een tekst, gevolgd 
door het verwerken van die tekst. In Tussen de regels worden vier studievaardigheden behandeld: 
een begrippenschema maken, een opbouwschema maken, een samenvatting maken en presenteren. 
Aan het maken van aantekeningen en het onderstrepen van belangrijke zaken besteedt de methode 
geen aandacht. In de methode leren de leerlingen de belangrijke woorden uit een tekst te halen en in 
een woordweb te zetten als onderdeel van de leesvaardigheid Waar gaat de tekst over? 
(Hoofdgedachte.) Dit woordweb wordt gebruikt om te achterhalen wat de schrijver met de tekst wil 
zeggen. 
 
Bij de leerlijn 'met andere ogen' kijken de leerlingen op andere manieren naar teksten. Ze passen in 
deze lessen geen leesvragen en geen leesstrategie toe. Er worden zes leesvormen toegepast: vragen 
stellen aan personen in de tekst, vragen stellen aan de schrijver, woorden openen (woordwebben), 
filosoferen, van wie? voor wie? (communicatieve aspect van de tekst/ doel van de schrijver) en 
leeskeuze bepalen (kiezen van teksten; vanaf groep 6). 
 
Het woordenschatonderwijs in Tussen de regels richt zich op het uitbreiden van de woordenschat door 
leerlingen met een beperkte woordenschat en het activeren van bekende betekenissen en het leggen 
van betekenisverbanden door alle leerlingen. Begrippen worden aangeleerd met de 'viertakt': 
voorbewerken; semantiseren; consolideren en controleren. Tussen de regels werkt veel met 
woordwebben. Elk blok opent met een themawoordweb van vijftien begrippen. De leerlingen leren ook 
zelf woordwebben te maken. Voor leerlingen met beperkte woordenschat is voorinstructie mogelijk.  
 
Tijdens de poëzieweken (twee keer per jaar) staat het verbeelden van gedichten centraal. Er wordt 
expliciet aandacht besteed aan de uiterlijke en innerlijke kenmerken van een gedicht: vorm, inhoud, 
klank, ritme, beeldspraak, rijm en verdichting. In elke groep worden andere aspecten behandeld. 
 
In de methode is aandacht voor de communicatieve situatie van een tekst. Zo wordt voorkennis 
geïnventariseerd en leren de kinderen het doel van de schrijver herkennen. De methode behandelt 
regels voor zowel zakelijke als fictionele teksten. In groep 4 is ongeveer 75% van de teksten fictioneel; 
in groep 7 en 8 is dit nog maar 25%. Veel teksten zijn authentiek en veelal in de passende vormgeving 
(krantenartikelen, schermbeelden van internet). 
 
Is er sprake van samenhang? 
In Tussen de regels wordt benadrukt dat de verschillende leesvaardigheden worden gecombineerd tot 
een leesroute, onder andere door het gebruik van de leesposter. In les 6 van ieder blok tonen de 
leerlingen hun competentie. De leerlingen kiezen een tekst en passen daarop een aantal zelfgekozen 
leesvragen toe, met de bedoeling om te bewerkstelligen dat iedere leerling een eigen strategie 
(leesroute) toepast. 
In de methode komen aspecten van het domein spreken en luisteren aan de orde. Zo wordt bij de 
studievaardigheden het presenteren van informatie expliciet aan de orde gesteld. Bij de opdrachten 
aan de hand van het hoorspel op cd in les 1 wordt aandacht besteed aan begrijpend luisteren. De 
methode besteedt aandacht aan woordenschat. Woordenschatuitbreiding is echter geen aparte 
doelstelling; uitgangspunt is dat alle leerlingen alle teksten moeten kunnen volgen. 
Tussen de regels wil transfer bevorderen door verschillende tekstsoorten te gebruiken. Leerlingen 
moeten leren ook teksten buiten de methode aan te pakken. In de methode is een aantal teksten uit 
zaakvakmethoden opgenomen en de methode stimuleert het verwerken van teksten uit kranten, 
tijdschriften en jeugdboeken. Het toepassen van geleerde taalvaardigheden in buitenschoolse 
situaties is niet aangetroffen in de methode. 
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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. ■ 
2.4 leesbevordering  
 Er is een analyse van het belevend lezen in verschillende leesvaardigheden. □ 
 Er is aandacht voor verschillende tekstgenres. ■ 
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? 
 
Tussen de regels is een methode waarin de leerlijnen begrijpend lezen en studerend lezen aan bod 
komen. Er is een gestructureerde opbouw van de leerstof op macroniveau via expliciet geformuleerde 
criteria. De methode kent duidelijke leerlijnen. Ook op microniveau wordt de leerstof gestructureerd 
aangeboden. Leesbevordering is niet als leerlijn uitgewerkt in de methode. In onder meer de lessen 
poëzie wordt er wel aandacht aan besteed. In elke groep worden echter andere aspecten behandeld. 
 
Elk leerjaar bestaat uit tien blokken van elk drie weken. Na blok 5 en na blok 10 volgt er een 
poëzieweek en een toetsweek. Elk blok kent in elke groep dezelfde opbouw. In groep 4 bestaat een 
blok uit drie lessen (een per week). De methode houdt rekening met de ruimte die nodig is om 
instructietijd aan het technisch leesonderwijs te besteden. In groep 5 tot en met 8 bestaat een blok uit 
zes lessen (twee per week). In de eerste les van iedere week ligt het accent op instructie; in de 
tweede les op zelfstandig werken. In de eerste week gaat het om tekstvaardigheid of 
opzoekvaardigheid. Ook de themawoorden worden geïntroduceerd. In de tweede week komen 
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denkvaardigheid (groep 4-6) aan bod. De leesvaardigheden zijn dus in week 1 en 2 gericht op 
bepaalde aspecten van een tekst. In de laatste week gaat het om de verwerking van hele teksten in 
de lessen 'met andere ogen'. In de eerste en tweede week gaat het om instructie en verwerking; in de 
derde week vooral om toepassing. De leerstof is concentrisch geordend. Dit betekent dat de instructie 
van iedere vaardigheid het volgende leerjaar wordt opgepakt, wordt herhaald en vervolgens wordt 
uitgebreid. Iedere vaardigheid komt elk jaar op hetzelfde moment aan de orde, maar met meer 
diepgang. De leerstof, vaardigheden en strategieën worden complexer en abstracter; de verwachte 
zelfwerkzaamheid wordt groter. De diverse leerlijnen worden in de methode expliciet aangegeven. 
 
Elke les bestaat uit een introductie, instructie, verwerking en nabespreking. De duur van elk onderdeel 
varieert per les. Deze wordt in de docentenhandleiding aangegeven. 
Ieder blok heeft zijn eigen thema. In Tussen de regels wordt aan de volgende tien thema's aandacht 
besteed: omgeving, natuur, reizen, gevoel, verhalen, samenleven, cultuur, andere tijden, avontuur en 
taal. Deze thema's komen elk leerjaar op hetzelfde tijdstip aan de orde. De uitwerking van het thema 
verschilt wel per leerjaar.  
 
Aan NT2 besteedt de methode nauwelijks expliciete aandacht. De uitgever geeft aan dat de methode 
bewust dezelfde doelen hanteert voor NT1- en NT2-leerlingen. Dit is echter niet expliciet terug te 
vinden in de methode. Impliciet wordt duidelijk dat voor NT1 en NT2 dezelfde doelen gehanteerd 
worden. Alleen bij het onderdeel woordenschat wordt expliciet aandacht besteed aan leerlingen voor 
wie Nederlands niet de moedertaal is. Voorafgaand aan ieder blok krijgen leerlingen met een beperkte 
woordenschat voorinstructie over de vijftien themawoorden van het blok. Hierbij wordt met name 
gewezen op leerlingen van allochtone afkomst. 
 
Tabel onderwijstijd 
 
Tussen de regels Groep 4 Groep 5-8 

Minimale onderwijstijd (in uren) 26 51 

Maximale onderwijstijd (in uren)1 26  51 

Aantal weken per jaar 34 34 

Aantal blokken per jaar 10 10 

Aantal lessen per jaar 34 68 

Aantal lessen per week 1 2 

Lesduur (in minuten) 45 45 
 
1 Hierbij komt nog de tijd voor voorinstructie voor leerlingen met een beperkte woordenschat. Dit is in principe één les 
voorafgaand aan elk blok. Er wordt hierbij echter geen tijdsindicatie gegeven. 
 
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. 
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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? 
 
In Tussen de regels heeft elk blok een vaste opbouw. Instructielessen worden afgewisseld met 
zelfstandig werken-lessen. Elke les bestaat uit een introductie-, een instructie- en een 
verwerkingsfase.  
De oneven lessen zijn instructielessen. In les 1 wordt het thema van het blok ingeleid aan de hand van 
een woordweb en een bij het thema horende plaat in de themakalender. Voor leerlingen met een 
beperkte woordenschat kan voorafgaand aan deze les voorinstructie worden gegeven. Daarna volgt 
een (herhalings)instructie in een leesvaardigheid (tekstvaardigheid) of een opzoekvaardigheid, die 
vervolgens door de leerlingen wordt verwerkt. In les 3 wordt een (herhalings)instructie in een 
studievaardigheid gegeven of worden denkvaardigheden herhaald. In les 5 wordt 'met andere ogen' 
naar teksten gekeken. In plaats van leesvaardigheden staan daar alternatieve leesvormen centraal, 
zoals vragen stellen aan personen in de tekst en filosoferen. Incidenteel worden in de introductiefase 
van een les vragen gesteld, waarmee bepaald kan worden wat leerlingen al weten. In de 
lesbeschrijvingen van Tussen de regels worden geen suggesties gegeven voor het peilen van 
voorkennis.  
 
In de tweede, vierde en zesde les van elk blok wordt tijdens de introductiefase voorkennis geactiveerd 
van de voorgaande les. In de leesvragen die leerlingen moeten leren toepassen, is een vraag 
opgenomen over het activeren van de voorkennis: 'Wat weet ik al?' Daarna vindt zelfstandige 
verwerking plaats van de stof uit de voorafgaande instructieles en vindt herhaling in het algemeen 
plaats.  
 
Het model van directe instructie is grotendeels aanwezig, alleen worden de lesfasen flexibeler 
gehanteerd. Ook de procesaanpak komt in de methode voor. De leerlingen leren om de verschillende 
leesstrategieën (voor leerlingen in de methode 'leesroute' genoemd) flexibel te gebruiken. 
Probleemgerichte benadering komt vooral voor bij de lessen 'met andere ogen'. De methode hanteert 
hiervoor de term 'cognitief leerlingschap'. Hierbij is niet de tekst maar een probleem het uitgangspunt 
voor de leesactiviteiten.  
 
Er worden verschillende instructieprincipes gehanteerd, zoals het gebruiken van voorbeeldteksten en 
het samenwerkend leren. Het geven van gerichte aanwijzingen komt het meest voor, altijd vanuit, 
veelal authentieke, teksten (tekstgericht). Het hardop denken is niet in de methode aangetroffen. 
Tussen de regels kiest bewust voor een andere aanpak die tot hetzelfde doel leidt: kinderen leren 
door strategisch te lezen omgaan met leesteksten. 
 
Instructie is interactief en doelgericht. Regelmatig bespreken leerlingen in tweetallen een 
leesvaardigheid. Lesdoelen zijn specifiek geformuleerd. Elke lesbeschrijving in de handleiding start 
met de doelen. Per les hebben de doelen betrekking op een beperkt aantal leesvaardigheden. 
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Verdeeld over de lessen komen alle leesvaardigheden goed aan bod. Tussen de regels heeft voor 
iedere jaargroep een eigen leesposter. Deze vervult een centrale plaats bij de instructie van 
leesvaardigheden en leesstrategieën. De poster wordt gebruikt bij de introductie of de instructie en 
tijdens de nabespreking. De leesposter geeft visueel het verband aan tussen de verschillende 
leesvaardigheden.  
 
Tussen de regels is een procesgerichte methode, dat betekent dat het proces van het lezen veel 
aandacht krijgt. In de lesbeschrijvingen wordt de leerkracht geadviseerd rond te lopen en te 
controleren of leerlingen weten wat ze moeten doen. Zonodig kan de leerkracht een korte uitleg 
geven. Daarmee worden in de methode aanwijzingen gegeven voor het peilen van instructiebehoeften 
en –mogelijkheden. In Tussen de regels wordt niet expliciet aan de docent duidelijk gemaakt hoe deze 
tijdens de les de instructie bij kan stellen. 
 
Tussen de regels biedt suggesties voor deelinstructie aan risicoleerlingen.  
Leerlingen met een beperkte woordenschat hebben moeite met begrijpend lezen. Dat geldt met name 
voor veel leerlingen voor wie Nederlands de tweede taal is. Aan leerlingen met een beperkte 
woordenschat wordt extra aandacht besteed. Dit gebeurt door middel van voorinstructie.  
Verder heeft de methode een lees-cd ontwikkeld voor leerlingen die structureel moeite hebben met 
technisch lezen. Op de cd worden de meeste teksten voorgelezen die leerlingen zelfstandig moeten 
verwerken. 
Als derde wordt herinstructie en begeleiding geboden aan leerlingen die moeite hebben met 
begrijpend lezen, terwijl ze wel over voldoende woordenschat en voldoende technische 
leesvaardigheid beschikken. De begeleiding vindt plaats rond een instructietafel in groepjes van 
ongeveer vier tot zes leerlingen en wordt gegeven tijdens les 2 en les 4, op het moment dat de andere 
leerlingen zelfstandig werken. 
 
In de methode wordt globaal aangegeven welke leerlingen in aanmerking komen voor de 
voorinstructie woordenschat. Daarnaast wordt bij de normering van de 'toets woordenschat' 
aangegeven bij welke score de leerlingen voorinstructie dienen te krijgen en eventuele RT-
begeleiding. 
 

1. De methode hanteert het volgende model voor instructie:  
1.1 directe instructie ◘ 
1.2 probleemgestuurde instructie ■ 
1.3 anders ■ 
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 de eerste les van iedere week ligt het accent op instructie; in de tweede les op zelfstandig werken. 
In les één ligt het accent op mondelinge overdracht. Hiervoor wordt het hoorspel gebruikt. De 
introductie, instructie en nabespreking vindt klassikaal plaats. Tijdens de instructiefase wordt zowel 
directe instructie als het cognitief leerlingschap toegepast. Bij dit laatste worden de leerlingen 
uitgedaagd om na te denken over het probleem waarvoor een vaardigheid vereist is. 
 
Vanaf groep 5 gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. In de tweede les van iedere week ligt het 
accent op zelfstandig werken. Er worden werkafspraken gemaakt voordat leerlingen individueel of in 
kleine groepjes zelfstandig gaan werken. Tijdens deze lessen verwerken leerlingen minstens één 
keuzetekst. In les 2 verwerken leerlingen de instructie van les 1, in les 4 de instructie van les 3. Les 6 
is geen verwerkingsles, maar een toepassingsles bij het hele blok. Leerlingen laten daarin zien hoe ze 
een leesstrategie kunnen toepassen. In les 2 en les 4 kunnen leerlingen samenwerken in tweetallen of 
in groepjes van vier. In les 6 moeten leerlingen individueel laten zien wat ze kunnen. De zelfstandig 
werken-opdrachten bestaan uit een variëteit van onder andere schriftelijke meerkeuze- en open 
opdrachten en creatieve opdrachten zoals teken- en matchopdrachten van woorden en afbeeldingen.  
Het materiaal van Tussen de regels is geschikt om zelfstandig mee te werken en vergt weinig 
instructie. 
 
Tussen de regels biedt variatie in leerstof naar interesse door leerlingen eigen keuzes te laten maken. 
De methode biedt vier manieren om zelf keuzes te maken: het kiezen van keuzeteksten in de 
zelfstandig werken-les; het kiezen van alternatieve leesvormen in de zelfstandig werken-les; het 
kiezen van extra opdrachten in het werkboek en het kiezen van een leesroute.  
Tussen de regels heeft voor iedere jaargroep een eigen leesposter. Deze vervult een centrale plaats 
bij de instructie van leesvaardigheden en leesstrategieën. De poster wordt gebruikt bij de introductie of 
de instructie en tijdens de nabespreking. De leesposter geeft visueel het verband aan tussen de 
verschillende leesvaardigheden. Deze zijn voor de leerlingen vertaald in veertien leesvragen. De 
leesposter verdeelt de leesvragen in drie leesfasen: voor, tijdens en na het lezen. Door gebruik te 
maken van de leesposter maken de leerlingen hun leesroute ofwel leesstrategie zichtbaar. 
 
De methode biedt variatie in leerstofaanbod naar niveau door: het geven van voorinstructie voor 
leerlingen met een beperkte woordenschat; het gebruiken van lees-cd's met daarop de zelfstandig te 
lezen teksten voor leerlingen die moeite hebben met technisch lezen (zoals dyslectische leerlingen) 
en geven van een mondelinge herinstructie en begeleide verwerking. De begeleiding van de 
herinstructiegroep wordt gegeven in de lessen 2 en 4 en vindt plaats rond een instructietafel in 
groepjes van ongeveer vier tot zes leerlingen. De andere leerlingen verwerken op dat moment 
zelfstandig de tekst. Er vindt geen remediëring plaats na de toets. 
 
Voor de variatie naar tempo biedt Tussen de regels voor de snelle lezers extra opdrachten die zij 
kunnen maken als de andere leerlingen nog met de basisopdrachten bezig zijn. Hoewel Tussen de 
regels geen aparte verrijkingsdoelen formuleert, maakt de methode het onderscheid tussen basisstof 
en verrijkingsstof wel duidelijk in het werkboek. De extra opdrachten zijn met een asterisk gemarkeerd. 
 
In les 2 en les 4 kunnen leerlingen samenwerken in tweetallen of groepjes van vier. In les 6 moeten 
leerlingen individueel laten zien wat ze kunnen. In groep 4, 5 en 6 werken leerlingen vaak samen in 
tweetallen. In groep 7 en 8 doen ze dat in groepjes van (ongeveer) vier leerlingen. Tussen de regels 
wijst op het belang van heterogene groepjes, zodat voorkomen wordt dat een groepje alleen uit 
zwakke leerlingen bestaat. 
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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 groep 4 zijn nog geen zelfstandig werken-lessen. Vanaf groep 5 wisselen instructielessen en lessen 
zelfstandig werken elkaar af. Elke tweede les van de week is een zelfstandig werken-les. In les 2 
verwerken leerlingen de instructie van les 1, in les 4 de instructie van les 3. Les 6 is geen 
verwerkingsles, maar een toepassingsles bij het hele blok. Leerlingen laten daarin individueel zien hoe 
ze een leesstrategie kunnen toepassen. 
 
In les 1 ligt het accent op mondelinge overdracht. Hiervoor wordt het hoorspel gebruikt. De introductie, 
instructie en nabespreking vindt klassikaal plaats. Ook wordt gebruik gemaakt van de themakalender 
bij de introductie van de themawoorden. Tijdens de instructiefase wordt zowel directe instructie als het 
cognitief leerlingschap toegepast. Bij dit laatste worden de leerlingen uitgedaagd om na te denken 
over het probleem waarvoor een vaardigheid vereist is. 
 
In de handleidingen staan overzichten waarin per type les de benodigdheden, de voorbereiding en de 
leerstof in het kort staan aangegeven. Bij de uitgewerkte lesbeschrijvingen staan zaken als benodigde 
materialen, voorbereiding, organisatie en mogelijkheden voor samenwerken en differentiatie in kaders 
weergegeven. Per les staan doelen vermeld. Bij de verschillende lesonderdelen staat de benodigde 
tijd aangegeven. 
 
Vanaf groep 5 gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. In de tweede les van iedere week ligt het 
accent op zelfstandig werken. In een les zelfstandig werken worden eerst werkafspraken gemaakt en 
vervolgens kunnen de leerlingen zelfstandig in groepjes, in tweetallen dan wel individueel aan het 
werk. Tijdens deze lessen verwerken leerlingen minstens één keuzetekst.  
In groep 4, 5 en 6 werken leerlingen vaak samen in tweetallen. In groep 7 en 8 doen ze dat in 
groepjes van (ongeveer) vier leerlingen. Tussen de regels wijst op het belang van heterogene 
groepjes, zodat voorkomen wordt dat een groepje alleen uit zwakke leerlingen bestaat. 
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Om leerlingen een eigen inbreng in hun leerproces te geven biedt Tussen de regels op vier manieren 
de mogelijkheid om zelf keuzes te maken: het kiezen van keuzeteksten in de zelfstandig werken-les; 
het kiezen van alternatieve leesvormen in de zelfstandig werken-les; het kiezen van extra opdrachten 
in het werkboek en het kiezen van een leesroute. Voor groep 4 geldt alleen de mogelijkheid van het 
kiezen van extra opdrachten. 
 
Tussen de regels heeft voor iedere jaargroep een eigen leesposter. Deze vervult een centrale plaats 
bij de instructie van leesvaardigheden en leesstrategieën. De poster wordt gebruikt bij de introductie of 
de instructie en tijdens de nabespreking. De leesposter geeft visueel het verband aan tussen de 
verschillende leesvaardigheden. Deze zijn voor de leerlingen vertaald in veertien leesvragen. De 
leesposter verdeelt de leesvragen in drie leesfasen: voor, tijdens en na het lezen. Door gebruik te 
maken van de leesposter maken de leerlingen hun leesroute ofwel leesstrategie zichtbaar. 
 
Voor leerlingen met een beperkte woordenschat wordt één keer per drie weken, voorafgaand aan 
ieder blok, voorinstructie gegeven voor de betekenis van de vijftien begrippen van het 
themawoordweb. Hierbij wordt de themakalender gebruikt. Voor leerlingen die moeite hebben met het 
toepassen van leesvaardigheden wordt herinstructie en begeleiding gegeven in de lessen 2 en 4. 
 
Het gebruik van Tussen de regels in combinatiegroepen is goed mogelijk, omdat de methode alle 
lees-, opzoek- en studievaardigheden concentrisch aanbiedt. Ze worden dus elk leerjaar op hetzelfde 
moment behandeld. Ook liggen de thema's van de verschillende jaargroepen in elkaars verlengde. 
Wel wordt aangeraden om les 1 van ieder blok (één keer per drie weken) op twee momenten te 
geven. In de handleiding worden aanwijzingen geven voor het werken met combinatiegroepen, 
ondermeer in de vorm van een tijdschema voor de verschillende lesonderdelen. 
 

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? 

 
Het evalueren in Tussen de regels bestaat uit observeren, toetsen en een portfolio met registratie- en 
observatiegegevens en het werk van leerlingen. 
Voor het uitvoeren van observaties zijn in de handleidingsmappen van Tussen de regels voor de 
groepen 4 tot en met 8 verschillende observatiebladen opgenomen. Met het observatieblad 
'samenwerken' kan geregistreerd worden hoe een individuele leerling samenwerkt met andere 
leerlingen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een 5- puntsschaal, met de scores nooit, 
soms, wisselend, meestal en altijd. Met het observatieblad 'zelfstandig werken' wordt de 
zelfwerkzaamheid van leerlingen geregistreerd. Ook hier wordt gebruik gemaakt van eenzelfde 5-
puntsschaal als bij het 'samenwerken'. De frequentie en het tijdstip van observeren bepaalt de 
leerkracht zelf.  
Vanaf groep 5 kent Tussen de regels observaties rond leesroutes en vanaf groep 6 voor het 
beoordelen van presentaties (spreekbeurt, maken van werkstuk en posterpresentatie). Voor beide 
soorten observaties zitten er registratiebladen in de handleiding.  
Aan het eind van ieder blok verwerken de leerlingen een keuzetekst door het toepassen van een 
zelfgekozen leesstrategie ('leesroute'), bestaande uit een aantal aangeleerde leesvaardigheden 
('leesvragen'). De leerkracht kijkt deze les zelf na en kan zo bepalen in hoeverre leerlingen in staat zijn 
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teksten op deze manier zelfstandig te verwerken. De leerkracht kan deze bevindingen op het 
registratieblad 'leesroutes' noteren. Voor een goed toegepaste leesvraag wordt een +, voor een 
verkeerd toegepaste leesvraag een - genoteerd. 
Het registratieblad 'presentatie' beoordeeld op voorbereiding en presentatie met drie 
scoremogelijkheden te weten: goed, voldoende en onvoldoende.  
 
De methodegebonden schriftelijke toetsen vinden twee keer per jaar plaats, na de blokken 5 
halverwege het jaar en na blok 10 aan het eind van het jaar. Uit deze twee toetsen moet duidelijk 
worden of de leerlingen de leerstof van het voorafgaande half jaar beheersen. De toetsen zitten in 
toetsboekjes waarbij elke toets uit drie delen bestaat. Deel 1 gaat over woordenschat en toetst of 
leerlingen de begrippen van de voorgaande vijf thema's beheersen. Deel 2 en 3 gaan over lees- studie 
en opzoekvaardigheden en toetst of leerlingen de vaardigheden van de voorgaande vijf blokken onder 
de knie hebben. De toetsonderdelen duren elk een half uur en bestaan hoofdzakelijk uit meerkeuze 
vragen. Daarnaast zijn er ook invuloefeningen met zinnen en schema's. In de handleiding zit een 
registratieblad in de vorm van een groepsoverzicht. Voor zowel het onderdeel woordenschat als voor 
het onderdeel vaardigheden worden hier de scores genoteerd. Aan de hand van de aangegeven 
normering worden de scores omgezet in de beoordeling: zwak, onvoldoende, voldoende of goed. De 
grens voor voldoende presteren ligt hierbij op 75 %. De toetsen hebben een diagnostiserend karakter 
omdat op het registratieformulier duidelijk wordt welke onderdelen de individuele leerling en/of de 
groep onvoldoende beheerst. Tussen de regels kent geen remedëringsprogramma waarbij leerlingen 
op onderdelen van leesvaardigheden extra kunnen oefenen. Wel is er de mogelijkheid om 
herinstructie te geven aan de individuele leerling, kleine groep of de hele klas. 
Tussen de regels heeft niet alle leesvaardigheden naar de toetsopdrachten vertaald omdat een aantal 
van deze vaardigheden niet betrouwbaar te meten zijn (bijvoorbeeld 'voorkennis activeren' en 'tekst 
beoordelen').  
In Tussen de regels wordt de mogelijkheid aangegeven om naast de methodegebonden toetsen ook 
methodeoverstijgende toetsen voor leesvaardigheid en woordenschat af te nemen. Hierbij wordt 
verwezen naar de AVI-toetsen van KPC en de Drie Minuten Toets van Cito." 
Dit geeft een verkeerd beeld. Zie de Gebruikswijzer, pag. 112. Graag wijzigen in:  
In Tussen de regels wordt aangeraden om naast de methodegebonden toetsen ook 
methodeoverstijgende toetsen voor leesvaardigheid en woordenschat af te nemen. Voor het gebied 
begrijpend lezen worden hierbij de toetsen Lezen met begrip en Toetsen Begrijpend lezen van Cito 
genoemd. 
Daarnaast worden voor de gebieden woordenschat en technisch lezen respectievelijk de toetsen 
Woordenschat en Leeswoordenschat van Cito en de AVI-toetsen van KPC en de Drie Minuten Toets 
van Cito genoemd. 
 
Tussen de regels maakt gebruik van een instrument om het leesbegrip door de jaren heen te volgen; 
het leesdossier. Dit is een portfolio waarin de diverse registratie- en observatiebladen per leerling 
worden bewaard. Ook door de leerling zelf uitgekozen teksten kunnen hierin worden opgenomen. 



SLO-analyse Tussen de regels 

 16

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. 

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 □ 
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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? 
 
Tussen de regels is een procesgerichte methode, dat betekent dat het proces van het lezen veel 
aandacht krijgt. In de lesbeschrijvingen wordt de leerkracht geadviseerd rond te lopen en te 
controleren of leerlingen weten wat ze moeten doen, zonodig kan de leerkracht een korte uitleg 
geven. Daarmee worden in de methode aanwijzingen gegeven voor het peilen van instructiebehoeften 
en –mogelijkheden.  
In Tussen de regels wordt niet expliciet aan de docent duidelijk gemaakt hoe deze tijdens de les de 
instructie bij kan stellen Wel worden suggesties gegeven voor deelinstructie aan leerlingen met een 
beperkte woordenschat, leerlingen die moeite hebben met technisch lezen en leerlingen die moeite 
hebben met begrijpend lezen.  
Voor leerlingen met een beperkte woordenschat (waaronder NT2 leerlingen) biedt Tussen de regels 
voorinstructie over de vijftien themawoorden van het blok voorafgaand aan les 1 van ieder blok. Deze 
voorinstructie wordt gegeven aan een groepje leerlingen in een rustige omgeving. In de methode 
wordt niet expliciet aangegeven hoe groepen voor voorinstructie moeten worden samengesteld. Wel 
wordt bij de normering van de 'toets woordenschat' aangegeven bij welke score de leerlingen 
voorinstructie dienen te krijgen en eventuele RT-begeleiding. 
Voor leerlingen die moeite hebben met technisch lezen (zoals dyslectische leerlingen) heeft Tussen 
de regels veel van de teksten die de leerlingen zelfstandig moeten verwerken op een lees-cd gezet.  
Tussen de regels biedt leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen een mondelinge 
herinstructie en begeleide verwerking. De begeleiding van de herinstructiegroep vindt plaats rond een 
instructietafel in groepjes van ongeveer vier tot zes leerlingen. De andere leerlingen verwerken op dat 
moment zelfstandig de tekst. 
 
Er wordt in Tussen de regels geen aparte instructie gegeven voor de betere lezers.  
Tussen de regels heeft voor iedere jaargroep een eigen leesposter. Deze vervult een centrale plaats 
bij de instructie van leesvaardigheden en leesstrategieën. De poster wordt gebruikt bij de introductie of 
de instructie en tijdens de nabespreking. De leesposter geeft visueel het verband aan tussen de 
verschillende leesvaardigheden. Deze zijn voor de leerlingen vertaald in veertien leesvragen. De 
leesposter verdeelt de leesvragen in drie leesfasen: voor, tijdens en na het lezen. Door gebruik te 
maken van de leesposter maken de leerlingen hun leesroute ofwel leesstrategie zichtbaar. 
 
In de lesbeschrijvingen van Tussen de regels worden geen suggesties gegeven voor het peilen van 
voorkennis. Incidenteel worden in de introductiefase van een les vragen gesteld, waarmee bepaald 
kan worden wat leerlingen al weten. In de tweede, vierde en zesde les van elk blok wordt tijdens de 
introductiefase voorkennis geactiveerd van de voorgaande les. In de leesvragen die leerlingen moeten 
leren toepassen, is een vraag opgenomen over het activeren van de voorkennis: 'Wat weet ik al?' 
Indien een les mogelijkheden voor differentiatie heeft, wordt dit in een blauw kader op het rechter blad 
van de lesbeschrijving vermeld.  
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Hoewel Tussen de regels geen aparte verrijkingsdoelen formuleert, maakt de methode het 
onderscheid tussen basisstof en verrijkingsstof wel duidelijk in het werkboek. De leerlingen die snel 
klaar zijn kunnen extra opdrachten maken. Deze opdrachten zijn met een asterisk gemarkeerd. 
 
De methode bevat verschillende tekstsoorten. Leerlingen mogen zelf kiezen welke tekst ze gaan 
lezen. Ook de leerlingen die moeite hebben met technisch lezen kunnen de 'moeilijke' tekst kiezen als 
ze die interessant vinden.  
 
Vanaf groep 5 gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. In de tweede les van iedere week ligt het 
accent op zelfstandig werken. In een les zelfstandig werken worden eerst werkafspraken gemaakt en 
vervolgens kunnen de leerlingen zelfstandig in groepjes, dan wel individueel aan het werk. Tijdens 
deze lessen verwerken leerlingen minstens één keuzetekst.  
 
Tussen de regels kent geen remedëringsprogramma waarbij leerlingen op onderdelen van 
leesvaardigheden extra kunnen oefenen. Wel is er de mogelijkheid om herinstructie te geven aan de 
individuele leerling, een kleine groep of de hele klas. De toetsen hebben een diagnosticerend karakter 
omdat op het registratieformulier duidelijk wordt welke onderdelen de individuele leerling en/of de 
groep onvoldoende beheerst. 
 

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? 
 
Elke jaargroep heeft aan de buitenzijde zijn eigen kleur. Deze kleur is consequent doorgevoerd bij alle 
materialen. Bij de vormgeving van de materialen is gestreefd veel teksten af te drukken in een 
tijdschriftachtige vormgeving. 
 
Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerkracht    

handleidingen 26 x 30 cm ringband (losbladig) 
met harde geplastificeerde kaft 

buitenzijde in kleur; 
binnenzijde driekleurig 
(zwart/wit en blauw) 

gebruikswijzer 21 x 28 cm slappe kaft; 
genaaid 

buitenzijde in kleur; 
binnenzijde driekleurig 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerling    

leesboek 21,5 x 28,5 cm harde kaft; 
genaaid 

buiten- en binnenzijde in kleur; 
afbeeldingen in full color. 

werkboek 21 x 28 cm slappe kaft; 
geniet 

buiten- en binnenzijde 
driekleurig 

toetsboek 21 x 28 cm slappe kaft; 
geniet 

buitenzijde driekleurig; 
binnenzijde zwart/wit 

antwoordenboek 21 x 28 cm slappe kaft; 
geniet 

buiten- en binnenzijde: 
driekleurig 

leesposter 67,5 x 97 cm papier (glans) met daarvoor 
een doorzichtige harde plastic 
beschermlaag 

full color 

themakalender 70,5 x 53 cm ringband (losbladig) met harde 
kaft; 
map kan uitgeklapt worden tot 
'presentatiebord' 

buitenzijde tweekleurig; 
binnenzijde full color 

intro-cd 13 x 19 cm cd-rom met inhoudsopgave in 
plastic opbergdoos 

- 

lees-cd 13 x 19 cm cd-rom met inhoudsopgave in 
plastic opbergdoos 

- 

 
12. Welke informatie staat er in de handleiding? 
 
De inhoud van de handleidingen van de verschillende jaargroepen bestaat als eerste uit een 
algemeen deel getiteld 'Informatie vooraf', met daarin aspecten zoals een algemene inleiding, opbouw 
en thema's, materialen, organisatie, differentiatie etc.  
Na het algemeen deel volgt in het onderdeel 'Lesbeschrijvingen' een uitwerking van de lessen van de 
tien blokken en de twee poëzielessen. Dit onderdeel heeft een vaste opbouw. De blokken beginnen 
met een overzicht van de vaardigheden, strategieën en leesvormen die in het betreffende blok aan de 
orde komen. Hierna volgt de beschrijving van de voorinstructie aan leerlingen met een beperkte 
woordenschat. Vervolgens komen de lesbeschrijvingen. Iedere lesbeschrijving staat op twee pagina's. 
Boven iedere lesbeschrijving staat de doelstelling van de les. Bij elke lesfase is aangegeven hoe lang 
deze ongeveer duurt en langs welke punten en stapjes de lesfase zich ontwikkelt. 
De hierop volgende 'Handleiding bij de toetsen' geeft uitleg over de toetsen, de inhoud ervan, de 
toetsmomenten, de afname, de verwerking, enzovoort. Het laatste onderdeel van de handleiding 
bevat kopieerbladen. Er zijn kopieerbladen waarmee leerlingen zelfstandig teksten kunnen verwerken, 
registratiebladen om toetsresultaten te noteren en observatiebladen om het leergedrag te observeren. 
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In de jaargroephandleidingen wordt dikwijls verwezen naar de gebruikswijzer. In deze gebruikswijzer 
staat alle achtergrondinformatie bij de methode.  
 
13. In hoeverre is er aandacht voor multiculturele thema's? 
 
Tussen de regels houdt rekening met multiculturele aspecten. Bij de illustraties en teksten in het 
leerlingenmateriaal is er sprake van verscheidenheid in personen en culturen. Er wordt binnen een 
aantal thema's aandacht besteed aan verschillende culturen en verscheidenheid in gewoonten. 
Op de tekeningen en foto's in het leerlingenmateriaal komen mensen met verschillende huidskleur 
voor, maar blanke personen hebben de overhand. De methode bevat niet alleen Nederlandse namen 
voor kinderen. Ook op de intro- en lees-cd's bij de methode zijn regelmatig stemmen te horen van 
volwassenen en 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 zowel de afbeeldingen als in de teksten van Tussen de regels komen 
meisjes/vrouwen en jongens/mannen ongeveer even vaak voor. Naast rolbevestiging is er ook sprake 
van roldoorbrekende rollen (bijvoorbeeld vrouw als boswachter). 
 


