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Uit onderzoek blijkt steevast dat het niveau van 
begrijpend lezen in ons onderwijs beneden peil 
is. Voor veel leerlingen die van het basisonderwijs 
naar het voortgezet onderwijs gaan, is de  
hoeveelheid schriftelijke taal die dagelijks moet 
worden verwerkt een (te) grote opgave. Zij blijken 
niet voldoende in staat langere en complexe 
teksten adequaat te verwerken. 
          Met de methode Vertel-de Taal willen we 
bijdragen aan effectiever onderwijs in begrijpend 
lezen. De methode is ontwikkeld in de praktijk, 
vanuit de ervaring dat begrijpend lezen voor 
leerlingen een ingewikkeld cognitief proces is, 
waarbij taalkennis onontbeerlijk is.        
          Bij het ontwikkelen van de didactiek 
gingen we uit van het proces van begrijpend 
lezen: waar gaat het om bij begrijpend lezen, 
over welke kennis en vaardigheden moeten 
kinderen beschikken en hoe kom je tijdens de 
lessen tot doelgerichte, effectieve interactie 
tussen leerlingen en leerkracht. Alle lessen in 
de methode, van groep vier tot en met groep 
acht, hebben we in de praktijk gegeven en op 
basis van deze ervaringen telkens bijgesteld 
en doorontwikkeld. De theoretische structuur, 
opbouw en didactische grondslag van de 
methode zijn het resultaat van deze werkwijze. 
          

 Begrijpend lezen is een vorm van 
communicatie tussen lezer en schrijver. De lezer 
achterhaalt het verhaal van de schrijver, die 
verschillende talige middelen inzet om de tekst 
begrijpelijk te maken. Tijdens het ontwikkelen 
van de methode hebben we kunnen vaststellen 
dat, door leerlingen te leren hoe een schrijver 
een tekst opbouwt en in alinea’s indeelt en welke 
talige middelen hij daarbij gebruikt, leerlingen 
de benodigde kennis verwerven om elke 
tekst, ongeacht het vakgebied waarop de tekst 
betrekking heeft, te begrijpen. 
          Als leerlingen voldoende taalkennis hebben 
om een tekst te begrijpen, kunnen ze deze 
samenvatten: structuur aanbrengen in de tekst 
door hoofd- en bijzaken te onderscheiden. In 
de methode wordt stapsgewijs veel aandacht 
besteed aan leren samenvatten, want deze 
vaardigheid is van groot belang voor de 
schoolloopbaan en verdere ontwikkeling van 
leerlingen.
          Door het ervaren van succes bij het 
begrijpen van de boodschap van de schrijver 
neemt bij leerlingen het gevoel van competentie 
toe en daarmee hun motivatie voor begrijpend 
lezen. De gevarieerde, interessante en pakkende 
teksten die de methode kenmerken, zijn zeker 
ook bevorderlijk voor de motivatie.

In deze brochure worden leerstof en curriculum 
van de methode toegelicht, met voorbeelden van 
de vormgeving.

                                                                       
Herman Wieberdink en Heleen Kuster

Inleiding
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Schriftelijke taal is een vorm van communicatie 
tussen schrijver en lezer. Een schrijver denkt goed 
na over wat de lezer te vertellen en over de vorm 
waarin dit het beste kan gebeuren. Daarbij zal de 
schrijver nadenken over wie de lezers van de tekst 
zijn. Een tekst voor leerlingen uit groep vier zal 
anders zijn dan voor leerlingen uit groep acht of 
voor leerlingen van de brugklas. Omgekeerd staat 
de lezer voor de opgave te achterhalen wat de 
schrijver wil vertellen. Om dit succesvol te kunnen 
doen, moet de lezer met de schrijver meedenken.

 Lezen van een tekst is dus geen passief 
proces, maar vraagt van de lezer cognitieve 
inspanning. Lang niet alle leerlingen ontwikkelen 
vanzelf een cognitief actieve houding ten 
opzichte van schriftelijke taal. Vandaar dat de 
methode Vertel-de Taal in groep vier begint met 
het aanleren van vaardigheden die leerlingen 
stimuleren tijdens het lezen mee te denken met 
de schrijver. Dit onderdeel van het curriculum, 
het stimuleren van een adequate houding ten 
opzichte van schriftelijke taal, bestaat uit de 
volgende vaardigheden:

1. De leerstof en het curriculum

Lezer Schrijver  

Vorm  Boodschap
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1. Verplaatsen in de schrijver. 

 Op basis van woorden of zinnen in de tekst 
moeten leerlingen aangeven wie, wat of 
waar de schrijver is. Op deze manier leren 
ze zich in het perspectief van de schrijver te 
verplaatsen. Dit kan voor jonge kinderen lastig 
zijn, vooral als het eigen perspectief niet met 
dat van de schrijver samenvalt. Met name 
persoonlijke voornaamwoorden, zoals ‘hij’, 
‘zij’, ‘ik’, en aanwijzende voornaamwoorden 
als ‘hier’ en ‘daar’ kunnen sterk in betekenis 
verschillen afhankelijk van het perspectief van 
de schrijver of dat van de lezer.

2. Laten leiden door de tekst. 

 Achterhalen wat de schrijver de lezer met de 
tekst wil vertellen, veronderstelt nauwkeurig 
lezen. Leerlingen moeten na het lezen van 
een tekst in staat zijn vragen waarvan de 
antwoorden (letterlijk) in de tekst staan, goed 
te beantwoorden. Ook dit is niet altijd een 
gemakkelijke opgave. Met name bij teksten 
die niet overeenkomen met de kennis of 
ervaringen van de lezer. Bij deze en bij veel 
andere opgaven werken kinderen in de tekst 
zelf door woorden of zinnen te onderstrepen. 

We hebben daarvoor bewust gekozen om op 
die manier kinderen ‘aan de tekst te binden’. 
Zo willen we kinderen duidelijk maken dat 
het in eerste instantie om de tekst gaat. Het 
is de tekst die bewerkt moet worden, soms 
fysiek door onderstrepen, later meestal in 
gedachten.

3. Het doel van de schrijver weten. 

 Een schrijver heeft een doel met een tekst: 
de lezer informeren, plezieren, overtuigen of 
tot iets over te halen. Om met de schrijver te 
kunnen meedenken is het belangrijk te weten 
wat de schrijver met de tekst bedoelt. Dan 
weet de lezer ook hoe de tekst gelezen moet 
worden. In groep vier leren leerlingen twee 
doelen die een schrijver met zijn tekst kan 
beogen: informeren en plezieren. Ze leren 
welke tekstvorm bij deze doelen hoort en hoe 
die tekstvorm gelezen moet worden. In groep 
vijf leren ze de andere twee doelen: een tekst 
om de lezer van iets te overtuigen en een 
tekst om de lezer tot iets over te halen. 

4. De betekenis van onbekende woorden in 
een tekst achterhalen. 

 Het zal regelmatig gebeuren dat de schrijver 
een woord gebruikt dat voor de lezer 
onbekend is. Vaak kan de lezer dan toch 
de betekenis achterhalen. In groep vier 
leren we leerlingen woordleerstrategieën 
en stimuleren we hen deze in te zetten als 
ze de betekenis van een woord niet (goed) 
kennen. Tot en met groep acht begint 
het lesprogramma van Vertel-de Taal met 
twee lessen “Betekenis achterhalen van 
onbekende woorden”. Met deze lessen willen 
we leerlingen (en leerkrachten) wijzen op 
het belang van een goede woordenschat en 
ook willen we leerlingen met deze lessen 
stimuleren hun woordenschat blijvend uit te 
breiden.
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1. Verbanden tussen zinnen of delen van 
een zin die door verwijswoorden worden 
uitgedrukt. 

 In groep vier leren kinderen dat 
verwijswoorden zelf weinig betekenis hebben, 
maar dat deze woorden verwijzen naar een 
ander woord of groepje woorden dat wel 
betekenis heeft. Zo kunnen verwijswoorden 
naar mensen, dieren en dingen verwijzen. Of 
naar een plaats, plek of tijdstip.

2. Verbanden tussen zinnen of delen van 
een zin die door signaalwoorden worden 
uitgedrukt.

  Een signaalwoord is een woord of soms 
een woordgroep waarmee een schrijver een 
verband aangeeft tussen twee (deel)zinnen 
of tussen alinea’s. Het signaalwoord geeft de 
lezer informatie over de opbouw van een tekst 
of van een deel van de tekst. Zo kan de lezer 
uit het signaalwoord ‘omdat’ afleiden dat de 
schrijver een uitleg geeft door een reden of 
oorzaak te noemen. De woordgroep ‘in het 
geval dat’ vertelt de lezer dat de schrijver een 
voorwaarde schetst. 

We schreven al dat een schrijver goed 
nadenkt over wat de lezer verteld gaat 
worden en over de vorm waarin dit het 
beste kan gebeuren. Een schrijver gebruikt 
verschillende middelen om de tekst 
begrijpelijk te maken. Zo staan de zinnen 
van een tekst niet zomaar achter elkaar. 
De schrijver zorgt voor samenhang tussen 
gedachten en ideeën die in de tekst verwoord 

worden. Talige middelen zoals het gebruik 
van verwijs- en signaalwoorden kunnen die 
samenhang expliciet maken. Het is dan ook 
niet meer dan logisch dat lezers die talige 
middelen moeten kunnen herkennen en 
moeten kunnen duiden om de schrijver in het 
betoog te volgen. Het volgende onderdeel 
van het curriculum, kennis van verbanden 
tussen zinnen, heeft de volgende inhoud:
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  In groep vijf leren kinderen 
signaalwoorden die een uitleggend, 
opsommend, tegenstellend, of voorwaardelijk 
verband aangeven. Vanaf groep zes gaat het 
niet meer om signaalwoorden op zich, maar 
om de onderliggende informatie over de 
opbouw van een tekstgedeelte. Leerlingen 
moeten dan op basis van het signaalwoord 
kunnen aangeven hoe en wat een schrijver 
in een alinea uitlegt of welke tegenstelling er 
in de alinea gegeven wordt of onder welke 
voorwaarde iets wel of niet gebeurt. In groep 
zes leren kinderen ook nog het concluderend 
en samenvattend verband. Voor leerlingen 
is er een (gelamineerd) hulpblad met de 
verschillende verbanden en bijbehorende 
signaalwoorden.

3. Impliciet verband. 

 Signaalwoorden laten het verband tussen 
(deel)zinnen of alinea’s expliciet zien. Een 
schrijver kan er ook voor kiezen geen 
signaalwoord te gebruiken en het verband 
impliciet te laten, zoals in het volgende 
tekstgedeelte:

         “Ondanks hun trekkend bestaan 
kwamen jager-verzamelaars toch vaak op 
dezelfde plekken terug. Ze hadden geleerd in 
welke gebieden in bepaalde jaargetijden veel 
voedsel te vinden was.”

 In de methode leren leerlingen er zelf een 
signaalwoord tijdens het lezen bij te denken:

              “Ondanks hun trekkend bestaan 
kwamen jager-verzamelaars toch vaak op 
dezelfde plekken terug. Ze hadden namelijk 
geleerd in welke gebieden in bepaalde 
jaargetijden veel voedsel te vinden was.”  

 Het signaalwoord ‘namelijk’ geeft aan dat er 
tussen de zinnen een uitleggend verband is; 
de schrijver legt uit wat de reden is waarom 
jager-verzamelaars toch vaak op dezelfde 
plekken terugkwamen.
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Naast verwijs- en signaalwoorden zorgt met name 
de interne structuur of opbouw van de tekst voor 
samenhang in de tekst. De tekststructuur is als 
het ware het skelet van een tekst en wordt door 
de schrijver gebruikt om het verhaal of het betoog 
een coherente opbouw te geven. Daarbij vormen 
alinea’s de ruggengraat van een tekst; zij dragen 
de gedachte die de schrijver wil overbrengen 

en geven samenhang aan de verschillende 
onderdelen in de tekst. In de methode Vertel-
de Taal zien we daarom de alinea als het 
tekstelement bij uitstek om leerlingen inzicht te 
geven in de interne structuur van de tekst. Het 
volgende onderdeel van het curriculum, structuur 
of opbouw van de tekst, heeft de volgende 
inhoud:

1. Vorm en functie van alinea’s en tussenkopjes. 

 In het deel van groep vier leren de kinderen 
al dat alinea’s en tussenkopjes ordening aan 
de tekst geven. Ze leren alinea’s op basis van 
typografische kenmerken herkennen en ze 
leren dat de zinnen van een alinea inhoudelijk 
bij elkaar horen.

2.  Functie van de indeling van een 
(informatieve) tekst in inleiding – kern – slot. 

 De inleiding van een tekst, die één of 
meerdere alinea’s kan beslaan, heeft meestal 
twee functies. In de inleiding introduceert 
de schrijver het onderwerp van de tekst en 
wordt de lezer nieuwsgierig gemaakt naar en 
betrokken  bij de tekst.

  In het slot van de tekst, die ook uit één 
of meerdere alinea’s kan bestaan, trekt de 
schrijver vaak een eindconclusie of wordt 
een korte samenvatting gegeven. Vaak 
gebruikt de schrijver daarbij een signaalwoord 
dat een concluderend of samenvattend 
verband aangeeft. Door groeiend inzicht 
in de indeling van de tekst wordt het voor 
leerlingen steeds duidelijker dat de inleidende 
en slotalinea’s belangrijk zijn bij het bepalen 

van de hoofdgedachte (zie ook het volgende 
curriculumonderdeel: samenvatten).

  In de alinea’s tussen inleiding en slot, 
de kern van de tekst, werkt de schrijver de 
hoofdgedachte uit.

3. Introductie van het onderwerp van de tekst. 

 Voor de lezer is het belangrijk in de inleiding 
het onderwerp van de tekst te achterhalen. 
Daardoor worden de juiste kennisnetwerken 
in het brein geactiveerd. In groep vijf leren 
kinderen dat een schrijver het onderwerp in 
de inleiding van de tekst vaak op één van de 
volgende drie manieren introduceert: 

• met de deur in huis vallen (direct zeggen waar 
de tekst over gaat).

• een vraag stellen die in het vervolg van de 
tekst beantwoord wordt.

• een verhaaltje vertellen en dit aan het 
onderwerp koppelen.
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4. Bepalen van de kernzin van de alinea en de 
functie van de overige zinnen. 

 We hebben al geschreven dat alinea’s de 
ruggengraat van een tekst vormen en dat ze 
samenhang aan de verschillende onderdelen 
in de tekst geven. Maar alinea’s hebben ook 
een eigen interne structuur of opbouw. In 
elke alinea wil de schrijver iets zeggen of 
iets beweren. De zin waarin de schrijver dit 
doet, noemen we de kernzin van de alinea. 
In de overige zinnen van de alinea werkt de 
schrijver de kernzin uit. Zo kan de schrijver 
in de uitwerking iets uitleggen, bijvoorbeeld 
door een oorzaak te geven waarom iets wel 
of niet gebeurt of door een reden te vertellen 
waarom iemand iets wel of niet doet. 

   In groep zes leren kinderen de relatie 
tussen de kernzin en de overige zinnen van 
de alinea. Nadruk op de interne structuur van 
een alinea maakt het begrijpend lezen voor 
leerlingen abstracter. Daarom wordt aan dit 
aspect veel tijd en aandacht besteed. Eerst 
wordt in een figuur de relatie tussen kernzin 
en overige zinnen van de alinea ‘zichtbaar’ 
gemaakt en welke rol het signaalwoord daarbij 
heeft.

 

 
 Daarna werken leerlingen met een schema 

of stappenplan. Het voordeel daarvan is 
dat ze geen stappen kunnen vergeten of 
overslaan. Bij het invullen van het schema 
krijgen leerlingen eerst hulp doordat sommige 
stappen al zijn ingevuld. Later moet het 
schema op eigen kracht worden ingevuld.

 De zinnen in een alinea kunnen op 
verschillende manieren samenhangen. 
Een schrijver kan iets uitleggen door een 
reden te noemen of een oorzaak-gevolg 
relatie te beschrijven. Of iets uitleggen door 
een voorbeeld te noemen of het middel te 
beschrijven waarmee een doel wordt bereikt. 
Ook kan de schrijver de kernzin uitwerken 
door een opsomming, een volgorde, een 
tegenstelling of een voorwaarde te vertellen. 
Vaak kun je aan het signaalwoord zien hoe de 
schrijver dit doet. Het signaalwoord is als het 
ware de scharnier tussen de kernzin en de 
overige zinnen in de alinea.
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 Leerlingen oefenen in groep zes de 
verschillende verbanden tussen de zinnen 
in een alinea stapsgewijs. Door het invullen 
van een schema met vaste stappen is er bijna 
sprake van begeleid oefenen. Bij het invullen 
van het schema krijgen leerlingen eerst hulp; 
later moet het schema zonder hulp worden 
ingevuld.

5. Voorkeursplaatsen van de kernzin in de 
alinea. 

 Kinderen leren dat schrijvers een voorkeur 
hebben voor de plaats van de kernzin in de 
alinea. Vaak beginnen schrijvers de alinea met 
een bewering die ze in het vervolg van de 
alinea uitwerken. Maar ze kunnen ook eerst 
met de uitwerking beginnen en met de kernzin 
eindigen. Dit betekent niet dat de kernzin de 
eerste of laatste zin van de alinea moet zijn. 
Schrijvers kunnen een alinea beginnen met 
één of meer inleidende zinnen of een alinea 
eindigen met één of meer uitluidende zinnen.

6. Bepalen van het onderwerp van de alinea. 

 Nadat leerlingen hebben geleerd hoe ze de 
opbouw van een alinea kunnen herkennen, 
leren ze in de volgende stap het onderwerp 
van een alinea bepalen. In een begrijpend 
leestoets, zoals die van het CITO, wordt 
meestal niet gevraagd wat het onderwerp 
van de alinea is, maar krijgen leerlingen de 
vraag waar de alinea vooral over gaat of wat 
de schrijver vooral in de alinea wil vertellen. 
Verschillende vragen, maar met hetzelfde 
antwoord. 

  

  Leerlingen leren het onderwerp van 
de alinea te bepalen door een vraag naar 
aanleiding van de kernzin te stellen. Ze leren 
dat de vorm van die vraag bepaald wordt 
door de functie van de overige zinnen en dat 
signaalwoorden daar vaak bij helpen. Ook nu 
wordt eerst in een figuur de relatie tussen 
kernzin, overige zinnen en onderwerp van de 
alinea ‘zichtbaar’ gemaakt en ‘zien’ leerlingen 
welke rol het signaalwoord daarbij heeft.

 

 Ook bij dit onderdeel werken leerlingen met 
een schema of stappenplan. Eerst weer met 
hulp bij het invullen, later op eigen kracht.
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 Kinderen leren zo het onderwerp bepalen van 

alinea’s met verschillende verbanden, zoals 
alinea’s met een uitleggend, opsommend of 
voorwaardelijk verband.   

 Het invullen van het schema is voor leerlingen 
een hulpmiddel om opbouw en onderwerp 
van een alinea te bepalen. Na een fase van 
oefenen aan de hand van het invullen van 
het schema, hoeven leerlingen het schema 
niet meer te gebruiken. De stappen kunnen 
dan in het hoofd worden gedaan. Wel krijgen 
leerlingen nog hulp; ze worden regelmatig aan 
de te nemen stappen herinnerd.

7.	 Specifieke	verbanden	tussen	alinea’s. 

 Al vroeg hebben kinderen geleerd dat alle 
alinea’s in de tekst verband met elkaar hebben. 
In groep zeven leren ze dat alinea’s soms nog 
een specifiek verband met elkaar hebben 
omdat: 

• ze samen een opsomming vormen
• in de ene alinea een vraag wordt gesteld die in 

de volgende alinea(‘s) wordt beantwoord
• in de ene alinea een probleem wordt 

beschreven en in de volgende alinea(‘s) de 
oplossing wordt verteld



13

Met de aangeboden kennis en vaardigheden zijn 
leerlingen nu in staat juiste verbanden tussen de 
delen van de tekst te leggen en de hoofdlijnen 
uit de tekst te halen. In plaats van de tekst 
letterlijk proberen te onthouden, kunnen ze een 
samenhangende mentale representatie van de 
tekst in hun geheugen opslaan. Of met andere 
woorden ze kunnen een tekst zodanig begrijpen 
dat hetgeen de schrijver wil vertellen een plek 
krijgt in de kennisnetwerken van hun brein. 
 Een weergave van de tekst in het 

geheugen opslaan gaat meestal niet vanzelf. 
Het maken van een samenvatting is vaak een 
noodzakelijke tussenstap. Dit brengt ons bij 
het laatste onderdeel van het curriculum: 
samenvatten. 
 Een samenvatting van een tekst heeft 
geen vaststaande vorm en inhoud. Die hangen 
af van het doel dat met de samenvatting wordt 
beoogd. In de methode Vertel-de Taal leren  
kinderen de volgende samenvattingen maken:

1. Hoofdgedachte. 
 
 De hoofdgedachte van de tekst is het 

belangrijkste wat een schrijver in zijn tekst 
wil zeggen. In groep zes leren kinderen de 
hoofdgedachte van een tekst te bepalen door: 

• Eerst de titel en de hele tekst te lezen.
• Daarna nog eens te kijken naar de 

belangrijkste zin van de inleiding (de zin 
waaruit je kan afleiden waar de tekst over gaat) 
en naar de belangrijkste zin van de slot-alinea 
(de zin waarin de schrijver een eindconclusie 
of een korte samenvatting geeft).

• Dan de hoofdgedachte op te schrijven.

 
 We leren kinderen ook dat in een begrijpend 

leestoets, zoals die van het CITO, de vraag naar 
de hoofdgedachte vaak anders wordt gesteld. 
In dergelijke toetsen luidt de vraag meestal 
wat de schrijver in de tekst vooral wil zeggen. 
Of wordt gevraagd welke zin het beste 
weergeeft wat de schrijver vooral wil zeggen:

2. Mini-samenvatting. 

 Vaak is het niet voldoende alleen de 
hoofdgedachte van de tekst weer te geven, 
maar moet ook verteld worden hoe de 
schrijver tot de hoofdgedachte is gekomen. 
Dan kan een mini-samenvatting van de tekst 
volstaan. De hoofdgedachte samen met de 
kernzin van de alinea’s van de kern van de 
tekst vormen een mini-samenvatting. In groep 
zes hebben leerlingen veel kennis opgedaan 
over de interne structuur van een alinea. 
Zo hebben ze inzicht gekregen in de relatie 
tussen de kernzin en de overige zinnen van 
de alinea. Het is dan ook een logische stap 
kinderen in groep zes naast het bepalen van 
de hoofdgedachte ook een mini-samenvatting 
te leren maken.

3. Korte of beknopte samenvatting.

 Het kan zijn dat een mini-samenvatting van 
een tekst niet toereikend is. Bijvoorbeeld 
omdat verteld moet worden hoe de schrijver 
zijn hoofdgedachte heeft uitgewerkt. In de 
alinea’s van de kern van de tekst werkt de 
schrijver zijn hoofdgedachte uit. De korte of 
beknopte samenvatting bestaat per alinea uit 
de vraag naar aanleiding van de kernzin en het 
antwoord op die vraag.
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4. Uitgebreide samenvatting. 

 Bij een repetitie van aardrijkskunde, 
geschiedenis of biologie wordt meer 
gevraagd dan wat er in de kernzinnen van de 
alinea’s staan. Een schrijver heeft in zakelijke 
of informatieve teksten veel te vertellen, 
waardoor een alinea veel informatie bevat 
en ook wel ingewikkeld kan lijken. Daarom 
leren we kinderen een alinea nauwkeurig te 
analyseren. Dit door:

• Eerst de kernzin en de functie van de 
overige zinnen  te bepalen (vaak geven 
signaalwoorden informatie ).

• Een vraag te stellen naar aanleiding van de 
kernzin (de vorm van de vraag wordt bepaald 
door de functie van de overige zinnen; de 
functie is vaak te zien aan het signaalwoord).

• Antwoord te geven op deze vraag.
• Vaak moet weer een vraag naar aanleiding van 

het antwoord gesteld worden.
• Antwoord te geven op deze vraag. En zo door 

tot aan het einde van de alinea.

  

 In groep zeven en met name in acht 
laten we leerlingen hun geleerde kennis en 
vaardigheden in langere teksten toepassen. 
Leerlingen van groep acht krijgen bewerkte 
teksten uit de leerboeken van de brugklassen van 
het voortgezet onderwijs. 

Omdat het in groep zeven en acht met name gaat 
om integratie en toepassing van eerder geleerde 
kennis en vaardigheden beginnen de delen van 
groep zeven en acht met een herhaling van eerder 
aangeboden leerstof. In groep zeven gebruiken 
we daar acht herhalingslessen voor en in groep 
acht zes lessen. In beide gevallen worden de 
herhalingslessen afgesloten met een toets. Zo 
kunnen leerkrachten en leerlingen nagaan of er 
eerst nog extra aandacht aan bepaalde leerstof 
moet worden besteed. 
 Om een adequate aanpak van 
(informatieve) teksten aan te leren, werken 
leerlingen in groep zeven en ook in groep acht 
eerst met een stappenplan. In dat plan staan niet 
alleen de stappen die achtereenvolgens moeten 
worden gedaan, maar staat bij elke stap ook de 
(eerder geleerde) informatie die nodig is om de 
stap succesvol uit te voeren.

 

 Dankzij de opgedane kennis van 
tekststructuur, zoals opbouw van 

 alinea’s en de onderlinge relaties tussen 
 de elementen van de tekst, kunnen 

leerlingen juiste verbanden tussen de 
delen van de tekst leggen en kunnen ze 
de hoofdlijnen uit de tekst te halen. Door 
een adequate samenvatting van de tekst 
te maken, kunnen ze vervolgens een 
samenhangende mentale representatie 

 van de tekst  in hun geheugen opslaan.



Het curriculum van de 
methode Vertel-de Taal
De leerstof is in de methode in een doorlopende leerlijn ondergebracht en als volgt over de 
jaargroepen verdeeld.

 *  betekent dat de betreffende leerstof uitgebreid en expliciet aan bod komt. In de daaropvolgende
leerjaren wordt die leerstof wel weer herhaald, maar vaak minder uitgebreid. De leerlingen worden in
de lessen regelmatig herinnerd aan eerder geleerde leerstof. Dat gebeurt in een tekstkader met als titel
“Weet je nog?”



16

2. Didactiek

Net als bij sommige andere vakken in het 
basisonderwijs zoals spelling en rekenen lijkt 
het vak begrijpend lezen over de leerjaren heen 
enigszins van ‘aard’ te veranderen. In groep vier 
en vijf ligt de nadruk sterk op overdracht van 
deelvaardigheden, zoals herkennen van verwijs- 
en signaalwoorden, en op kennis van de structuur 
van de tekst, zoals de functie van alinea’s en de 
indeling van de tekst in een inleiding, kern en een 
slot. In de methode Vertel-de Taal kiezen we als 
het gaat om de aanbieding van onderscheiden 
vaardigheden voor expliciete directe instructie, de 
instructievorm die het meeste rendement in het 
onderwijs oplevert. Natuurlijk kan een leerkracht 
hier van afwijken door bijvoorbeeld leerlingen 
die dit aankunnen de stof zelfstandig of in een 
groepje te laten verwerken met nabespreking 
in de hele groep. Dit kan binnen de methode 
ook gemakkelijk gerealiseerd worden doordat 
de noodzakelijke instructie in de methode 
geïntegreerd is.

In groep zeven en acht krijgen leerlingen relatief 
minder nieuwe kennis aangeboden. Het accent 
ligt dan met name op het geïntegreerd toepassen 
van (eerder geleerde) kennis en vaardigheden 
binnen een tekst. De teksten worden geleidelijk 
langer en complexer. In groep acht werken 
leerlingen met teksten die een bewerking zijn van 
teksten uit de leerboeken van de brugklassen van 
het voortgezet onderwijs.
 Groep zes kan als ‘het omslagpunt’ in 
deze ontwikkeling van het begrijpend lezen 
gezien worden. Geleidelijk maken leerlingen 
de overstap van het werken met min of meer 
losse vaardigheden naar integratie van kennis en 
vaardigheden. Meestal betekent dit ook dat het 

vak begrijpend lezen in abstractie toeneemt. 
 Tijdens hun ontwikkeling tot competente 
lezers leren kinderen een diversiteit aan 
vaardigheden en doen ze veel kennis op. 
Toch moet begrijpend lezen uiteindelijk een 
enkelvoudig cognitief proces worden waarbij wel 
een diversiteit aan kennis en vaardigheden moet 
worden ingezet, maar op zodanig geïntegreerde 
wijze dat de vaardigheden niet gemakkelijk 
meer afzonderlijk te herkennen zijn. De methode 
ondersteunt leerlingen bij hun gang tot 
competente lezer op verschillende manieren: 

1. Leerlingen krijgen inzicht in hun ontwikkeling 
als lezer. Elk hoofdstuk in de methode begint 
met een inleidende bladzijde met daarop drie 
onderdelen:

• Wat ik al weet
 Leerlingen lezen in een opsomming wat ze 

in de voorafgaande hoofdstukken al hebben 
geleerd.

• Wat ik in dit hoofdstuk ga leren
 Onder dit kopje staat het leerdoel of staan de 

leerdoelen van het hoofdstuk beschreven.
• Waarom ga ik dit leren?
 Met dit onderdeel willen we leerlingen laten 

zien wat het belang van het hoofdstuk is en 
wat deze leerstof bijdraagt aan (uiteindelijk) 
een competente lezer te worden. 
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2. Geïntegreerd toepassen van kennis en 
vaardigheden veronderstelt natuurlijk wel 
dat die afzonderlijke vaardigheden en kennis 
beheerst en gekend worden. In de methode 
wijzen we leerlingen hierop door elk hoofdstuk 
te laten eindigen met:

• Dit moet ik onthouden
 Onder dit kopje staat puntsgewijs een 

overzicht van de leerstof die onthouden 
moet worden; leerstof die in de volgende 
hoofdstukken weer terugkomt of onderdeel 
wordt van een complexere vaardigheid.

3. We vertelden al vaker dat begrijpend lezen 
een complex cognitief proces is waarbij 
een diversiteit aan vaardigheden en kennis 
betrokken is. Het is niet zo verwonderlijk dat 
leerlingen in hun ontwikkeling naar competente 
lezers regelmatig iets van die kennis of 
vaardigheden niet meer paraat hebben. In de 
methode krijgen leerlingen de volgende steun:

• Regelmatig worden leerlingen herinnerd aan 
eerder geleerde kennis. 

 Vaak gebeurt dat in een apart kader met een 
titel als ‘Weet je nog?’

• Bij vragen, waarbij kennis die al veel eerder 
is aangeboden moet worden gebruikt, wordt 
soms een hint gegeven: 

 “Weet je nog: de kernzin hoeft niet altijd de 
eerste zin van de alinea te zijn.”

• Er zijn twee losse overzichtsbladen.
 Een blad met een overzicht van 

signaalwoorden en het verband dat ze 
uitdrukken en een overzichtsblad voor hoe 
je het onderwerp van een alinea kunt weten. 
Leerlingen kunnen de bladen naar behoefte 
gebruiken. 

• Meer complexe opgaven, zoals het 
achterhalen van de relatie tussen kernzin en 
overige zinnen van de alinea of het bepalen 
van het onderwerp van de alinea, worden 
eerst geoefend met een hulpschema, 
voordat de stappen uit het hoofd moeten 
worden gedaan. 

 Maar ook zonder hulpschema krijgen de 
leerlingen nog regelmatig de noodzakelijk te 
nemen stappen te zien.
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• Voor groep 7 en 8 is een stappenplan 
ontwikkeld waarmee een tekst geanalyseerd 
kan worden.

 In een aantal lessen leren leerlingen met 
het stappenplan te werken, zodat geen stap 
vergeten of onjuist wordt uitgevoerd. Later 
kunnen leerlingen zelf beslissen of ze met 
het stappenplan werken, of het plan alleen bij 
twijfel willen gebruiken.

We schreven al eerder dat in groep zeven en acht 
het accent ligt op het geïntegreerd toepassen 
van (eerder geleerde) kennis en vaardigheden 
binnen een tekst. Onze voorkeur gaat daarbij uit 
naar een interactieve manier van werken. Tijdens 
deze manier van werken bespreekt  de leerkracht 
samen met de groep de structuur van de tekst. 
Een interactieve manier van werken geeft de 
mogelijkheid tot onmiddellijke feedback. Op het 
juiste moment kunnen kinderen ervaren wanneer 
je welke kennis moet inzetten en waarom je juist 
deze kennis moet gebruiken. 
 Een interactieve benadering veronderstelt 
dat de leerkracht bekend is met de structuur van 
de aangeboden teksten. Daarom hebben we in de 
handleiding van elke tekst de structuur per alinea 
beschreven. Deze beschrijving stelt de leerkracht 
in staat de tekst op interactieve wijze met de 
groep te bespreken. Van elke tekst wordt in de 
handleiding het volgende beschreven: 

• Het doel dat de schrijver met de tekst 
beoogt en de tekstsoort die is gekozen.

• De structuur van de tekst:
 » het aantal alinea’s en de eventueel 

aanwezige tussenkopjes
 » de eventueel aanwezige specifieke 

verbanden tussen alinea’s
 » de indeling van de tekst in inleiding – 

kern – slot
 » de opbouw van de alinea waarbij 

aangegeven wordt wat de kernzin is en 
de functie van de overige zinnen van de 
alinea. En welke hulpvragen op basis van 
de verbanden tussen de zinnen gesteld 
kunnen worden.

» de functie van de inleiding en de wijze 
waarop de schrijver het onderwerp heeft 
geïntroduceerd.

» de functie van de slot-alinea met daarbij 
de eindconclusie of korte samenvatting 
van de tekst.

• De hoofdgedachte van de tekst

• De mini-samenvatting van de tekst.

• De uitgebreide samenvatting van de tekst.
 Deze wordt zo weergegeven dat de 

opbouw of structuur van de samenvatting 
goed te herkennen is. Zowel de 
hulpvragen als de antwoorden hierop 
staan in de samenvatting. We kunnen ons 
voorstellen dat in de loop van de tijd de 
samenvatting die de leerlingen maken er 
meer schematisch uit zal gaan zien, met 
steekwoorden en symbolen als pijltjes.
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Naast een interactieve benadering biedt de 
methode nog een tweede manier waarop  
leerlingen hun kennis en vaardigheden 
geïntegreerd leren toepassen in een tekst. 
Namelijk door het beantwoorden van schriftelijke 
vragen. We hebben de vragen zo geconstrueerd 
dat het (proces van) beantwoorden van de vragen 
leerlingen inzicht geeft in de structuur van de 
tekst. Door de vragen leren leerlingen hoofd- van 
bijzaken te onderscheiden en tot een  heldere 
samenvatting van de tekst te komen.
 Beide werkwijzen, de interactieve 
benadering en het (laten) beantwoorden van 
schriftelijke vragen, kunnen naast en door elkaar 
gebruikt worden:

• de leerkracht kan op interactieve wijze de 
tekst bespreken en als vervolgopdracht 
(bepaalde) leerlingen de schriftelijke vragen 
laten maken.

 Vooral wanneer leerlingen nog niet zoveel 
ervaring hebben met het ‘analyseren’ van een 
tekst, kan dit een goede vorm zijn.

• De leerkracht kan met een kleine groep 
op interactieve wijze de tekst bespreken 
en de rest van de groep kan de tekst via 
schriftelijke vragen verwerken.

• Verschillende groepjes in de klas bespreken 
op interactieve wijze (zoals eerder 
voorgedaan door de leerkracht) de tekst; de 
leerkracht begeleidt eventueel een groepje 
lezers die meer moeite met het begrijpen 
van teksten hebben.

• De leerkracht kan interactieve lessen soms 
afwisselen met een les met schriftelijke 
vragen. Begrijpend leestoetsen bestaan 
immers ook uit schriftelijke vragen.

 

 Begrijpen van teksten beperkt zich 
 natuurlijk niet alleen tot de teksten 
 die binnen de methode aan bod komen. 

Leerlingen krijgen gedurende de 
 schooldag veel teksten voorgelegd, 
 vooral bij de zaakvakken. Juist die 
 teksten bieden volop mogelijkheden 
 om leerlingen hun bij het vak 
 begrijpend lezen opgedane kennis en 

vaardigheden toe te laten passen. 
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3. Toetsing

De methode Vertel-de Taal heeft per leerjaar 
vier toetsen. Met deze toetsen kan de leerkracht 
nagaan in welke mate de leerling de tot dan 
toe aangeboden leerstof beheerst. De toetsen 
maken het mogelijk om op nauwkeurige en 
gedetailleerde wijze na te gaan hoe goed 
de leerling de kennis en vaardigheden die 
in in eerdere lessen aan bod zijn geweest, 
beheerst. Methodetoetsen hebben geen 
landelijke normering, zoals de toetsen uit een 
LeerlingVolgSysteem die wel hebben, waardoor 
de posities van leerlingen ten opzichte van 
elkaar niet zijn te bepalen. Bij een methodetoets 
gaat het in essentie om de vraag of de leerling 
de aangeboden leerstof voldoende beheerst. 
Daarvan is sprake als de leerling 80% van de 
opgaven goed heeft gemaakt.
 De vragen en opdrachten in de 
methodetoetsen van Vertel-de Taal hebben 
betrekking op de  in de voorafgaande lessen 
aangeboden kennis en vaardigheden en volgen 
nauwgezet het eerder beschreven curriculum. 
Elke toets sluit af met een overzichts- of 
evaluatieformulier met de titel: “Wat ik al weet en 
wat ik nog moet oefenen”. Op dat formulier zijn de 
vragen en opdrachten van de toets overzichtelijk 
ondergebracht in de vier hoofdaspecten van het 
curriculum:

De toetsen in de methode Vertel-de Taal kunnen 
op verschillende manieren gebruikt worden. 
Ze kunnen als vorm van summatieve evaluatie 
dienen: op basis van beantwoording van de 
vragen oordeelt de leerkracht of leerlingen de 
aangeboden leerstof beheersen en in welke 
mate ze dit doen. Daarmee kan een eindoordeel 
over de leerperiode die de toets omvat, worden 
gegeven. 
 De methodetoetsen kunnen ook als vorm 
van formatieve evaluatie worden ingezet. Het 
overzichts- of evaluatieformulier is daarbij een 
onmisbaar hulpmiddel. Op dat formulier staan 
de vragen gerangschikt naar één van de vier 
aspecten van het begrijpend lezen en van elke 
vraag wordt ook nog eens aangegeven op welk 
leerstofonderdeel binnen dat aspect de vraag 
betrekking heeft. Hierdoor beschikt de leerkracht 
snel en op overzichtelijke wijze over diagnostische 
informatie informatie die  eventueel gebruikt kan

• Houding ten opzichte van schriftelijke taal

• Verbanden tussen zinnen

• Structuur of opbouw van de tekst

• Samenvatten
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worden om het leerproces bij te sturen. Het 
overzichts- of evaluatieformulier, dat voor alle 
toetsen van de methode dezelfde structuur 
heeft, maakt het ook mogelijk de ontwikkeling 
van leerlingen over de leerjaren heen te volgen. 
Zo kan bijvoorbeeld geconstateerd worden of 
een leerling structurele problemen heeft met 
bepaalde onderdelen. 
 Het overzichts- of evaluatieformulier 
heeft als titel “Wat ik al weet en wat ik nog moet 
oefenen”. Het formulier heeft die titel omdat 
we het belangrijk vinden dat leerlingen, nadat 
de toets is nagekeken, dit blad zelf invullen. 
Vervolgens kunnen leerkracht en leerling:

• Samen een diagnostisch gesprek voeren. 
Het is met behulp van het evaluatieformulier 
gemakkelijk te verklaren hoe een prestatie 
tot stand is gekomen. Zo kan een leerling 
snel een goed inzicht in het eigen leerproces 
krijgen.

• Samen beslissingen nemen over de 
vervolgstappen. 

 Met behulp van het evaluatieformulier kan 
de leerkracht de leerling gerichte feedback 
geven. Is het bijvoorbeeld verstandig 
bepaalde leerstofonderdelen nog eens te 
herhalen? In dat geval kan direct op het 
evaluatieformulier gezien worden waar in 
het programma de leerstof aangeboden en 
geoefend wordt.

Omdat een leerling op deze manier van formatief 
evalueren inzicht krijgt in hoe de eigen prestaties 
tot stand zijn gekomen, welke groei in leren wordt 
doorgemaakt en in wat gedaan kan worden om 
het eigen leerproces bij te sturen, kan een leerling 
ook mede verantwoordelijk voor dat leren zijn.
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4. Praktische informatie

• De methode Vertel-de Taal start in de 
tweede helft van groep vier. 

 Om voldoende van het onderwijs in begrijpend 
lezen te kunnen profiteren, moeten leerlingen 
namelijk eerst een toereikend niveau van 
technisch lezen hebben behaald.

• De methode heeft voor groep 4 twee en 
voor groep 5 en 6 drie katernen die als 
verwerkingsmateriaal gebruikt worden. 
Bij verschillende opgaven, zoals het 
onderstrepen van woorden en (kern)zinnen, 
werken kinderen in de tekst zelf. We hebben 
daarvoor bewust gekozen om zo kinderen 
‘aan de tekst te binden’. In het kader van 
de ontwikkeling van een juiste attitude ten 
opzichte van schriftelijke taal willen we 
kinderen duidelijk maken dat het in eerste 
instantie om de tekst gaat. Het is de tekst 
die bewerkt moet worden, soms fysiek door 
onderstrepen, later meestal in gedachten. De 
groepen 7 en 8 hebben elk een tekstboek en 
twee werkboeken. In de tekstboeken staat 
naast de teksten ook nog een samenvatting of 
overzicht van eerder aangeboden kennis.

• Per schoolweek is er een les en een les 
neemt twee lesmomenten in beslag.

• In de methode Vertel-de Taal worden 
verschillende tekstsoorten aangeboden, 
waarbij de nadruk op informatieve of 
zakelijke teksten ligt. 

 Bijna alle leerlingen vinden deze teksten 
moeilijker dan verhalende teksten. Wanneer 
leerlingen geleerd hebben informatieve 
teksten te begrijpen, zullen ze meestal geen 
moeite hebben met de overige tekstsoorten. 
Daar komt bij dat werken met informatieve 
teksten een manier van werken is waarmee 
leerlingen in het vervolgonderwijs en in de 
maatschappij vaak mee te maken krijgen: 
teksten waar je niet zelf om gevraagd hebt, 
maar voorgelegd krijgt en, om succesvol te 
kunnen functioneren, moet begrijpen. In groep 
acht werken leerlingen met teksten die een 
bewerking zijn van teksten uit leerboeken van 
de brugklassen van het voortgezet onderwijs. 

• In de methode besteden we veel aandacht 
aan begeleiding van leerlingen in hun 
ontwikkeling naar vaardige lezers die kennis 
en vaardigheden op geïntegreerde wijze 
tijdens het lezen toepassen.

 Zo begint elk hoofdstuk met:

» Wat ik al weet 
 Leerlingen krijgen daar een overzicht wat 

ze in de voorafgaande hoofdstukken al 
hebben geleerd.

» Wat ik in dit hoofdstuk ga leren 
 Hier krijgen leerlingen het leerdoel of de 

leerdoelen van het hoofdstuk te zien.

» Waarom ga ik dit leren? 
 Met dit onderdeel willen we leerlingen 

meenemen en inzicht geven in het 
leerproces van begrijpend lezen. We willen 
ze duidelijk maken wat het belang van het 
hoofdstuk is, wat deze leerstof bijdraagt 
aan (uiteindelijk) een competente lezer te 
worden. 

 En elk hoofdstuk eindigt met:

» Dit moet ik onthouden 
 Puntsgewijs staat hier een overzicht van 

de leerstof die onthouden moet worden; 
leerstof die in de volgende hoofdstukken 
weer terugkomt of onderdeel wordt van 
een complexere vaardigheid. 

 Ook op andere plekken in de methode krijgen 
leerlingen regelmatig ondersteuning:

» In aparte kaders met als titel “Weet je 
nog?” wordt eerder geleerde kennis in 
herinnering geroepen.

» Bij vragen, waarbij kennis die al veel 
eerder is aangeboden moet worden 
gebruikt, wordt soms een hint gegeven.
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» Er zijn aparte overzichtsbladen gemaakt 
voor signaalwoorden en het verband 
dat ze uitdrukken en voor hoe je het 
onderwerp van een alinea kunt weten.

» Aangeboden kennis en vaardigheden 
worden in hulpschema’s of in 
stappenplannen weergegeven. 

 Die kunnen als hulpmiddel gebruikt worden 
bij het bepalen van de hoofdgedachte, het 
vaststellen van het onderwerp van een 
alinea of het maken van een samenvatting.

» Voor groep 7 en 8 is een stappenplan 
ontwikkeld waarmee een tekst 
geanalyseerd kan worden. 

 In een aantal lessen leren leerlingen met 
het stappenplan te werken, zodat geen stap 
vergeten of onjuist wordt uitgevoerd. Later 
kunnen leerlingen zelf beslissen of ze met 
het stappenplan werken, of het plan alleen 
bij twijfel willen gebruiken.
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