
 
 
Er was eens een grijze winterdag waarop de afsluiting plaatsvond van de module 
uitgaan van verschillen. In die module ontdekten en ontwikkelden de trainees hoe 
je begrijpend lezen, vanaf nu lezen met begrip, betekenisvol, motiverend en 
doelgericht een plek kunt geven in het dagelijkse onderwijsaanbod. 
 
Ik kwam wat vroeger dan alle andere genodigden en genoot van de taakverdeling. 
Eenieder had die ochtend een taak en de spanning was voelbaar en merkbaar. Dat 
maakte mij nog nieuwsgieriger. Ik had gehoord dat er een website gelanceerd zou 
worden, maar wist verder nog van niets omdat we dit zo hadden afgesproken. Als 
beoordelaar is het handiger om niet te veel te weten. 'Zou onze bedoeling wel 
overkomen?’, aldus één van de trainees. Onzekerheid was daarin voelbaar. 
 
In het lokaal naast ons werd het een en ander klaargezet en ik observeerde 
eenieder die aanwezig was. Lezen met begrip heeft mij als onderwerp altijd 
beziggehouden. Ik heb nooit geloofd in methoden van begrijpend lezen en zag de 
motivatie van de kinderen steeds minder worden. Er ontstond zelfs een afkeer 
voor lezen met begrip. In mijn periode als directeur heb ik daar heel bewust werk 
van gemaakt en mogen ondervinden wat de effecten zijn van de integratie van 
lezen met begrip, technisch lezen en woordenschat. De motivatie en de 
opbrengsten werden er beter van door buiten de gebaande paden te treden.  
 
‘Hebben we voldoende laptops voor de evaluatie?’, hoorde ik Geert zeggen. Ze 
hadden er ongelooflijk veel werk van gemaakt. Jeroen opende de doos met 
tompoezen. Er was dus iets te vieren! Ik kon niet meer wachten totdat de klok 10 
uur sloeg. Rond kwart voor tien druppelden alle directeuren en IB’ers binnen. Er 
werd zo her en der nog een goed nieuwjaar gewenst en toen konden we van start. 
 
Door Kim werd een sprookje voorgelezen waarin de trainees hun proces duidden. 
We werden door haar meegenomen in de achtbaan van dit proces en dat de club 
niet zo maar gekomen was tot een goed product. Om door de ‘U’ of leerkuil te 
komen was de stimulans nodig van coach Vera. Zij heeft door haar rol als critical 
friend ervoor gezorgd dat de trainees focus aan leerden brengen en verder konden 
in hun proces.  



 
De bedoeling van de presentatie werd verduidelijkt. De trainees waren 
gezamenlijk gekomen tot een platform waarop ideeën en theorieën beschreven 
staan die te maken hebben met lezen met begrip. Er werd verteld hoe het proces 
was verlopen. Het onderzoeksmatige karakter zag ik direct. Het achtje van 
actieonderzoek zat er duidelijk in verweven. In de verkennende fase hadden de 
trainees informatie verwerkt, maar kwamen zij nog niet tot een gerichte lijn in het 
onderzoek. De eerste fase is vaak rommelig en verwarrend. De trainees gaven aan 
deze fase erg ongemakkelijk te hebben gevonden, maar ook als nodig. 
 
Dat triggerde mij direct. Misschien is het handig om de stappen in zo’n 
onderzoeksproces nog eens samen door te nemen. Het 1e literatuuronderzoek is 
namelijk bedoeld om ervoor te zorgen dat je jouw onderzoeksvraag helder krijgt.  
Zo krijgt die rommelige fase nog meer betekenis en voelt hij wellicht minder naar. 
Iets om nog eens te overdenken. 
 
Toen de website bekeken werd, waren de gezichten eenduidig; vol bewondering 
keek iedereen naar het werk dat de trainees hadden geleverd. Vervolgens werd 
iedereen uitgenodigd om in een ander lokaal te kijken naar de onderleggers van de 
website. 
 
De onderliggende theorie werd uitgelegd. Het GRRIM-model ligt onder de website 
en daar vielen jullie steeds op terug. Een instructiemodel dat jullie flexibel weten 
te hanteren. Voor een groep kinderen is de leerkracht erg belangrijk bij lezen met 
begrip, de modelfase, maar je kunt er ook mee spelen. Mooi om te zien hoe er 
antwoord werd gegeven op de vraag over de mogelijkheid voor differentiatie. 
Daarmee liet Rianne zien dat zij de theorie meester is en wist daar ook een andere 
theorie aan de te koppelen. Hoe je naast het modelen van de leerkracht deze rol 
ook kunt geven aan leerlingen (indien zij goed geïnstrueerd zijn.) De kracht van 
het model zit hem in de afbouw van leerkrachtsturing naar leerlingsturing. Goed 
dat jullie nagedacht hebben over de differentiatie daarin. Anders loop je het risico 
op statische toepassing. 
 
Ik startte bij close reading waar Dirk en Nadia op de Triangel mee werken. Ik vond 
het bijzonder om te merken hoe Dirk deze module zijn onderwijs nader heeft 
weten te funderen en ontdekken. Door mij te vertellen over hoe close reading 
werkt en welk effect dit heeft op leerlingen, werd mij duidelijk dat de theorie in de 
praktijk is geland. Dirk heeft zich de materie eigen gemaakt. Nadia gaf juist aan dat 
zij in deze periode met de aanpak close reading gestart is en dat zij zoekende is in 
het zoeken van een balans tussen het modelen van haar als juf en het laten 
modelen van de leerlingen. Een heel belangrijk spanningsveld om jezelf goed van 
bewust te zijn en blijven tijdens de les. Enerzijds de activering van de kinderen en 
anderzijds het bewust modelen van de leerkracht. 
 
Vervolgens heb ik uitgebreid naar de site gekeken en heeft Jeroen mij wegwijs 
gemaakt door het aspect begrijpend luisteren. Ik was bang dat die component 
onderbelicht was gebleven. Gelukkig was de urgentie van begrijpend luisteren net 



zo hoog als bij mij. Daar ligt een belangrijk fundament wat vaak wordt onderschat. 
Ik werd geraakt door de zorgvuldige en doordachte lesvoorbereiding bij 
begrijpend luisteren. Jeroen wist mij dit te vertellen en kon voorbeelden laten zien 
waarmee hij dit zelf heeft toegepast. Later gaf Jeroen aan dat hij het jammer vond 
dat hij bepaalde ervaringen niet had gefilmd om te delen. Door de bewustheid in 
het realiseren van leesmotivatie en het creëren van eigenaarschap en sturing 
waren pareltjes ontstaan. Ook de bewustheid in het gebruik van strategieën was 
een mooi voorbeeld. Die strategieën de nadruk geven die de kinderen helpen in 
hun leesproces. 
 
Vervolgens kwam ik langs de teksten die Geert had gebruikt in zijn les. Tijdens de 
inspiratiesessie met Toine bleek het belang van kleur in teksten. Geert heeft zich 
geabonneerd op de Quest en is aan de slag gegaan met deze teksten. De teksten 
van Nieuwsbegrip worden door de kinderen niet als aantrekkelijk gezien. Geert 
kon prima verwoorden welke kinderen voor welke teksten kozen. Kinderen met 
een lange spanningsboog kozen de langere teksten en de andere kinderen vaak de 
teksten waar korte teksten in stonden. Goed dat je daaraan tegemoetkomt en 
bedenk jezelf steeds vanuit de referentieniveaus welke kinderen je daarin wel en 
niet dient te stimuleren om langere teksten te kunnen lezen. Deze aanpak gaat een 
plek krijgen binnen de schoolontwikkeling. Geert heeft er samenhang in gebracht. 
Het werken met kernconcepten is uitermate geschikt om daar lezen met begrip 
aan te koppelen. Mooi dat jouw eyeopener de aanjager is voor de hele school. Jij 
gaat lezen met begrip vertalen naar de echte situaties waardoor deze betekenis 
krijgen voor kinderen. 
 
Alle trainees gaven aan dat deze werkwijze de hele dag door steeds meer wordt 
gebruikt. Niet alleen bij lezen met begrip maar ook bij rekenen. Daarnaast zorgt 
deze werkwijze ervoor dat kinderen andere kennis nodig hebben. Kennis van de 
wereld om hen heen. Die zorgt ervoor dat ze teksten gaan begrijpen. Het leereffect 
gaat dus veel verder dan alleen de strategieën die je de kinderen wilt leren. Het is 
goed om jezelf dat te realiseren. 
 
Goed om te merken dat jullie allemaal een eigen keuze maken in wat je wel en niet 
jouw school inbrengt. Mara werkt met haar kinderen aan de tijdlijn van Roald Dahl 
en neemt daar haar collega in mee. Bij een vorig thema heeft zij ervaren wat wel 
niet werkt binnen haar team. Zij wacht nog met de verandering en wil dat haar 
team er klaar voor is. Maar zij gunt haar kinderen dit wel. Zorg dat de kinderen 
wellicht een plek krijgen in het meekrijgen van het team. Zij zijn de beste 
ambassadeurs. En goed dat je na bent gaan denken over een alternatief van de 
citoteksten. Je bent kinderen zelf vragen laten bedenken. Een hele goede 
werkwijze om juist andersom te redeneren. Mara ontdekt door deze werkwijze 
hoe kinderen te werk gaan, welke strategieën zij gebruiken om informatie te 
verwerven. 
 
In de beeldbegeleiding hadden velen van jullie ook de koppeling gelegd met dit 
thema. Wieteke had dit ook gedaan. Het betrof voorlezen omdat Wieteke dit graag 
‘juist’ wil doen. Het verhaal wat voorgelezen moest worden was niet haar ding. 



Maar hoe maak je zo’n verhaal dan wel tot jouw ding? Haar kracht is dat snelle 
routines aanwezig zijn waardoor de betrokkenheid hoog was. De doelgerichtheid 
maakte dat zij nog minder de juiste toon hield waarbij variatie in stemgebruik 
voor jou een aandachtspunt is. De kinderen zijn actief tijdens de les. Mooi dat de 
leeropbrengsten zo helder worden verwoord. De reflectieve wijze van het kijken 
naar het onderwijs is treffend. 
 
Mooi om te zien hoe jullie dit proces met elkaar hebben doorstaan. Britt gaf eerlijk 
aan dat ze het spannend vond om deze samenwerking als team aan te gaan, want 
in dit product was je in sterke mate afhankelijk van elkaar. Jullie hebben synergie 
bereikt. Het heeft er ook voor gezorgd dat er veel intervisiemomenten waren om 
elkaar te ondersteunen. Zowel Britt als Dirk gaven daarvan de waarde aan. Blijf die 
ruimte benutten om casuïstiek te bespreken. Jullie hebben taken verdeeld en 
stukjes zelf kunnen doen, maar uiteindelijk moest het een samenhangend geheel 
vormen. Jullie eigenheid hebben jullie prima weten te verenigen met de 
gemeenschappelijkheid van de opdracht. Een tip die ik daarbij nog heb, is het 
gebruik maken van de referentieniveaus. Als je op een andere wijze omgaat met 
lezen met begrip is het belangrijk om te weten waar je met de kinderen naartoe 
werkt. Het zou goed zijn om daar nog nader op in te gaan. 
 
Jullie eigenheid was zichtbaar in jullie product, dat vind ik er ook goed aan. Ik heb 
helaas niet de korte terugblik van iedereen kunnen horen, maar voor mij is deze 
dag helder geworden wat jullie hebben geleerd. 
 
Jullie hebben kennis en inzichten opgedaan en zijn deze gaan verdiepen. Jullie 
hebben een originele bijdrage geleverd aan het ontwikkelen en toepassen van 
ideeën en dat in onderzoeksverband. Jullie hebben kennis weten te integreren en 
jullie hebben zichtbaar en merkbaar gemaakt dat jullie om kunnen gaan met deze 
complexe materie. Jullie hebben met elkaar een oordeel/mening gevormd over hoe 
lezen met begrip en begrijpend luisteren een plek dienen te krijgen binnen het 
onderwijs. Het resultaat daarvan hebben jullie over weten te brengen aan het 
publiek. Tevens ben ik van mening dat jullie in staat zijn om dit platform groter te 
maken en verder te professionaliseren. Kortom, jullie hebben in deze module 
bewezen dat jullie als trainee op diverse kwalificaties richting masterniveau gaan! 
 
In ons gesprek kwam naar voren dat het ook goed kan zijn om met een instantie of 
met leesexperts te sparren om te bekijken hoe je jullie platform verder kunt 
verfijnen en professionaliseren voor het grotere publiek. Vervolgens is ook 
gesproken over hoe we dit platform een plek gaan geven binnen XP. De Xpectvolle 
middag van 8 maart gaan we daaraan besteden, de directeuren en IB’ers worden 
door jullie bijgepraat. Daarom is die critical friend te bewaking van jullie beoogde 
kwaliteit van belang. Want het vermoeden bestaat, dat dit groot kan worden. 
 
Deze alinea wijd ik aan de grote herkenbaarheid van jullie proces. Een aantal jaren 
gelezen heb ik een soortgelijk onderzoek gedaan. Ik was vrijdag gewoonweg 
ontroerd door de bevestiging die ik via jullie kreeg dat dit gedachtegoed verder 
verspreid moet worden. Jullie zijn daarin erg belangrijk. Jullie zijn de professionals 



van de werkvloer, jullie invloed zal groot zijn als je hem doordacht inzet. Denk 
daarbij maar aan het voorbeeld van Mara. Timing en strategie zijn daarbij van 
belang. 
 
Jammer dat de tijd net te kort was om ook Rianne, Kim en Britt nog even 
persoonlijk te horen. Als jullie dat willen, kan dit altijd. Later bedacht ik mijzelf dat 
we deze korte presentaties hadden moeten filmen… Tijdens deze dag is mijn wens 
ontstaan om bij de mensen waarbij ik nog niet op bezoek ben geweest een moment 
lezen of luisteren met begrip te komen bekijken. Als jullie dat goed vinden, neem ik 
contact op met de betreffende mensen om hiervoor een afspraak te plannen. 
 
Ik heb genoten van deze dag. Jullie snoeten zag ik van gespannen steeds meer naar 
ontspannen en trots gaan. Jullie kregen positieve en opbouwende feedback die 
jullie liet stralen en de bevestiging gaf van de mening die jullie hebben 
onderbouwd. Goed dat dit moment gevierd is. Ik vond het een eer om daarbij 
aanwezig te mogen zijn. Voor mijzelf een moment waarin ik de bevestiging krijg 
dat de wijze waarop het leren en ontwikkelen binnen Xpect Primair bedoeld is ook 
echt zo kan werken. Onze zeven toekomstuitspraken werden merkbaar en 
zichtbaar in jullie gedrag. 
 
Britt gaf haar presentatie op basis van de competenties. Nu jullie in de eindfase 
van het traineeship komen, is het verstandig om dit allemaal te gaan doen. Je kunt 
op deze wijze eenvoudig werken aan jouw bewijslast tijdens de inductiefase.  
 
En zij leerden nog lang, maar vooral ook gelukkig en authentiek! 
 

 
 
Een warme groet, 
Angela. 


