
Leesgesprekken  

http://nederlands.slo.nl/leesgesprekken/Paginas/default.aspx


Even kijken…. 

 

http://nederlands.slo.nl/leesgesprekken/gesprekken-over-leesomgeving/school
http://nederlands.slo.nl/leesgesprekken/gesprekken-over-leesomgeving/school


Meerwaarde van leesgesprekken 

 

• Formatieve evaluatie van het leesonderwijs: 

1. Deel leerverwachtingen met leerlingen 

2. Stel vragen  

3. Feedback, feed up en feed forward 

4. Zelfevaluatie 

5. Zet leerlingen in als instructiebron 

(Damhuis, 2015) 

 



Meerwaarde van leesgesprekken 

• Metacognitie 

• Eigenaarschap 

• Onderwijsbehoeften  

 



Filmfragment> wat doet de 
gespreksleider? 

 

  

http://nederlands.slo.nl/leesgesprekken/gesprekken-over-leesvaardigheid/groep-5-6/begrijpen


Vragen stellen in een leesgesprek 

• Vragen naar ervaringen van kinderen, naar 
gedachten en handelingen 

• Niet vragen naar kennis 

• Vragen vanuit je eigen nieuwsgierigheid, 
gericht op een helder beeld krijgen van de 
mogelijkheden van een kind 

• Door je vraag kinderen stimuleren tot denken: 
Hoe zit dit? Kan het anders?  

 



Leesgedrag zichtbaar maken 

Leesattitude Leesmotivatie (intentie) 

Leesomvang Leesfrequentie 

Leesvoorkeuren  -  sociale norm - self-efficacy 
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Fishbein & Ajzen,  (1975), Stokmans (2006) 

Van Schooten (2005), studentonderzoeken  2013-2015 

http://nederlands.slo.nl/leesgesprekken/gesprekken-over-leesvoorkeur/groep-5-6


Filmfragment> kinderen geven iets aan 
waardoor we inzicht krijgen in  

de self-efficacy 

 

 

http://nederlands.slo.nl/leesgesprekken/gesprekken-over-leesvoorkeur/groep-7-8


Indeling van de website 

 

http://nederlands.slo.nl/leesgesprekken/zelf-leesgesprekken-voeren


Gesprek  

 

• Wat zijn voorwaarden voor een geslaagd 
leesgesprek?  

• Wat zijn de positieve gevolgen? 

 

• Bedenk 1 parel en 1 puzzel bij het voeren van 
leesgesprekken 



Leesgesprekken voeren 

• Voorwaarden 

• Wanneer voer je een leesgesprek? 

• Groepje of individueel? 

• Wat gebeurt er na een leesgesprek? 
 

 

 



Wat is opbrengstgericht werken? 
 

Onderwijs dat 

- gestuurd wordt door doelstellingen; 

- en dat bijgestuurd wordt door metingen  

om talenten van leerlingen maximaal te 
benutten door  

een passend aanbod 

en een passende aanpak. 



 
Wat voor metingen? 

Hoe kunnen we bruikbare informatie 
verzamelen?  

 • Niet alleen toetsen, maar ook observaties en 
gesprekken. 
• Niet alleen leerkrachten, maar ook leerlingen zijn 
betrokken bij het verzamelen en interpreteren van 
gegevens. 
Werkwijze:  
 
• aansluiten bij het referentiekader taal en de 

leerstoflijnen lezen. www.leerlijnentaal.nl 
• http://www.slo.nl/downloads/2010/leerstoflijnen-

lezen-beschreven.pdf/ 
 

http://www.leerlijnentaal.nl/
http://www.slo.nl/downloads/2010/leerstoflijnen-lezen-beschreven.pdf/
http://www.slo.nl/downloads/2010/leerstoflijnen-lezen-beschreven.pdf/
http://www.slo.nl/downloads/2010/leerstoflijnen-lezen-beschreven.pdf/
http://www.slo.nl/downloads/2010/leerstoflijnen-lezen-beschreven.pdf/
http://www.slo.nl/downloads/2010/leerstoflijnen-lezen-beschreven.pdf/


In de praktijk 

Voor  

 

Na  

 



BRONNEN 
Damhuis, C. (2015) Formatieve evaluatie in het leesonderwijs. Tijdschrift 
Taal 6 (9), 38-42. 
 
Hattie, J. (2013). Leren zichtbaar maken. Vlissingen: Bazalt. 
 
Oosterloo, A. en Paus, H. (2010). Leerstoflijnen lezen beschreven. 
Uitwerking van het referentiekader. Nederlandse taal voor het 
leesonderwijsop de basisschool. Enschede: SLO.  
 
Stokmans, M. (2006). ‘Leesattitude: de motor achter leesgedrag?!’. In: 
Stichting Lezen (2006), Lezen in de lengte en de breedte. De doorgaande 
leeslijn in wetenschappelijk perspectief. Delft: Eburon, p. 267-288 
 

http://downloads.slo.nl/Repository/leerstoflijnen-lezen-beschreven.pdf
http://downloads.slo.nl/Repository/leerstoflijnen-lezen-beschreven.pdf
http://downloads.slo.nl/Repository/leerstoflijnen-lezen-beschreven.pdf
http://downloads.slo.nl/Repository/leerstoflijnen-lezen-beschreven.pdf
http://downloads.slo.nl/Repository/leerstoflijnen-lezen-beschreven.pdf


HTTP://NEDERLANDS.SLO.NL/LEESGESPREKKEN 

j.prenger@slo.nl | mzaat@taalvorming.nl | dhavinga@che.nl 


