
Transcript praktijkvoorbeeld Schriftelijke activiteiten: 

Reflectiegesprek lio Nederlands over leesstrategieën 

Fragment 2 

 
G = Ghislaine (opleider) 

H = Hannah (lio) 

 

G: Als je woorden niet snapt, ga je kijken naar de context. Dan ga je  

strategieën gebruiken. Gebruikt zij die, volgens jou?  

H: Ja, ik denk het wel, eigenlijk.  

G: Ja. […] Twee keer zegt ze, als jij haar vraagt naar die woorden:  

“Dan moet ik even naar de context kijken.” Dus twee keer letterlijk  

zegt ze dat. Daaruit blijkt duidelijk dat ze inzicht heeft in hoe je de  

strategieën moet gebruiken om tot de betekenis van dat woord te  

komen. Maar ze slaat ook een paar keer gigantisch de plank mis.  

H: Ja.  

G: Dat is opvallend. Dus: ‘gebiologeerd’, daarvan geeft ze gewoon een  

foute betekenis. ‘Intelligentsia’, ook een woord dat jij geselecteerd  

had, daarvan zegt ze: “Dat heb ik nog nooit gezien. ‘Verguizen’,  

daarvan zegt ze ook: “Weet ik niet.” En ‘ideologisch getint’…  

H: Dat ‘getint’ ja.  

G: Daarvan kent ze alleen de letterlijke betekenis. Maar wat ik me  

daarbij ook afvroeg… Bij dat ‘getint’ en bij ‘intelligentsia’ ga je vrij snel  

uitleggen, bij ‘verguizen’ ook, waarbij ik dacht: betekent dat dan dat je  

dacht: ze weet het echt niet; laat ik het maar meteen uitleggen. Had  

ze het niet zelf uit de context kunnen halen?  

H: Ja, dat had misschien eigenlijk wel gekund. Hoewel ik bij ‘getint’  

meer dacht: je snapt het wel een beetje, je zit er tegenaan, maar je  

kunt net die link naar dat figuurlijke niet goed pakken.  

G: Nee, dat klopt. Bij ‘getint’ blijf je langer hangen, maar bij  

‘intelligentsia’ en ‘verguizen’ leg je eigenlijk meteen uit. Misschien heb  

je dat met inzicht gedaan en dacht je: ze ziet het echt niet, laat ik  

maar meteen gaan uitleggen. Maar ze had het misschien wel uit de  

context kunnen halen?  

H: Nou ja, ‘intelligentsia’ is natuurlijk wel een woord… Het woord  

‘intelligent’ zal ze wel kennen…  

G: Precies!  

H: Dat is dan eigenlijk heel jammer, dat is een gemiste kans.  


