
Transcript praktijkvoorbeeld Goede opleidingspraktijken: 

Hardop voordoen van leesstrategieën bij aardrijkskunde 

Fragment 2 

 
Re = René (opleider Nederlands) 
P = Philip (lio Duits) 
R = Ruben (lio Engels) 
J = Jan (lio biologie) 
E = Elly (lio Engels) 
J = Jikke (lio Frans) 
 
Re: Wat voor strategie gebruikte deze docent? Wat voor leesstrategie, 
zelf? 
P: Hij eh… door eerst algemeen kijken van: waarover gaat het, wat zie 
ik op de plaatjes, activeert hij voorkennis. 
Re: Oké. Hij schakelde dus zijn voorkennis in toen hij dat geheel 
bekeek om te kunnen begrijpen waar die tekst over zou kunnen gaan. 
Ja. Dat is belangrijk hè? Dat je bij dit soort informatie-overdracht 
probeert bij de leerlingen voorkennis op te roepen. Dat kun je 
voorafgaand aan die tekst ook doen door met die leerlingen vast over 
dat onderwerp te praten. Hij doet dat, aan de hand van die tekst, met 
zichzelf. Maar het is voorstelbaar dat jij dat, als docent, áls je zo’n 
tekst over ‘hoog en laag’ wil aanbieden, gewoon even voordat je met 
die tekst begint met die klas het hebt over eh… nou bijvoorbeeld de 
vraag: is er iemand van jullie wel eens in de bergen geweest op 
vakantie, Zwitserland? Eh, of… Weet je iets over hoogteverschillen 
tussen bergen? Nou, al pratende gaan leerlingen dan begrijpen van: 
oh, het gaat over iets waarvan we al iets weten, wat we zelf in de 
dagelijkse praktijk meegemaakt hebben. Daarop aansluiten is belangrijk, 
want dan landt die informatie uit de tekst in wat er bij hen al aan 
kennis aanwezig is.  
Goed, en dan gaat hij kijken naar die tekst, nadat hij zo bij zichzelf die 
voorkennis heeft gemobiliseerd. En wat doet hij dan met die tekst? 
Wat voor strategie volgt hij dan, welke leesstrategie? Gaat hij 
studerend lezen? 
E: Hij gaat eerst kijken wat de doelen zijn waarvoor hij eigenlijk moet 
gaan lezen.  
Re: Oké. 
E: Daar probeert hij zich in ieder geval een beeld van te vormen, dat 
hij ongeveer weet: waar moet ik eigenlijk naartoe gaan werken? 
Re: Ja, ja. Dus hij is toch min of meer oriënterend, globaal aan het 
kijken waar die tekst over gaat hè? Dus niet gelijk al de diepte in. Hij 
kijkt naar kopjes, naar plaatjes, foto’s. Waar gaat dit eigenlijk over?  
Oké. Behalve die context is de voorkennis dus belangrijk. Dat laat hij 
ook goed merken. Hoe doet hij dat, hoe maakt hij dat duidelijk aan de 
klas? Weten jullie hoe deze aanpak heet? Dus ik heb het niet over de 



leesstrategie, maar het feit dat hij dus aan die klas duidelijk maakt: zo 
kun je zo’n tekst aanpakken. Geleerd, gehoord…? Modelleren. Dat hij 
bezig is dus zichzelf als model aan te bieden aan de klas. Dat kan heel 
effectief werken hè? Niet alleen bij het lezen van zo’n tekst, maar oo 
bij andere momenten in de les. Neem bijvoorbeeld het opschrijven van 
het huiswerk. Als je het huiswerk opgeeft, zou je kunnen zeggen: nou 
kijk – als een klas voor het eerst dat moet doen - ik neem nu mijn 
agenda voor me, ik zoek even op om welke les het gaat waarvoor ik 
dat huiswerk gekend moet hebben. Dat is dus dinsdag zoveel… Oh, dat 
moet ik dan bij het derde uur opschrijven, op die en die regel. Dat 
maakt voor leerlingen die helemaal niet gewend zijn met zo’n agenda 
om te gaan, het duidelijk hè? Dus modelleren, model aanbieden van 
wat die leerlingen zelf zouden moeten doen, door hardop te zeggen 
wat je allemaal denkt en doet, maakt voor die leerlingen het 
makkelijker om het zelf ook te doen, te kunnen. 


