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Voorstellen
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 Ria van Adrichem

 schrijver/uitgever –

 docent NT1 en NT2

 trainingen aan vrijwilligers / Train-de-trainer

 begeleider individuele trajecten 



Programma en doelen

 Laaggeletterdheid: nog even in de herhaling 

 Verschillende vormen van lezen: 

technisch lezen ←→ begrijpend lezen, stillezen←→hardop lezen

 Leesplezier

 Wie bepaalt wat er gelezen wordt?

 Interactief: een nieuwe tekst met je deelnemer voorbereiden en 

lezen.

 Algemene tips: wel doen en niet doen

 Tot slot

18 november 

2019
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Verwachtingen

 Wat is je motivatie is om aan deze workshop deel te nemen? 

 Wat hoop je vandaag te horen? 

 Wat zijn je ervaringen?

 Waar loop je tegenaan?

 Welke vragen heb je?

18 november 

2019
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Laaggeletterdheid 

 Een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, 

schrijven, digitale vaardigheden en/of rekenen. 

 Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel 

lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of 

niveau mbo-2/3. 

18 november 

2019
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Laaggeletterd, 

hoe is dat in de praktijk?

18 november 

2019
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https://www.youtube.com/watch?v=FU0Wkvr_tlQ

https://www.youtube.com/watch?v=FU0Wkvr_tlQ
https://www.youtube.com/watch?v=FU0Wkvr_tlQ


Hoe het voelt …

Om goed te kunnen lezen, moet je beschikken over veel kennis en 

vaardigheden. Wat als je daar niet goed in bent?

 60%

 70%

 80%

 90%

 100%
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Taalniveau 

Veelgebruikte  aanduidingen  

Standaard VE 
Nederlands 

Instroom 1F 

Eind basis- 

school 

2F 

Eind VMBO 

en MBO 2 en 3 

      3F 

Eind MBO 4 en 

HAVO 

      4F 

Eind VWO 

4F 

Raamwerk NT2 
Anderstaligen 

A1 A2 

Inburgering 

B1 

40% 

Vol- 

wassenen* 

B2 C1 

75% 

Over- 

heids-teksten* 

C2 

 



Wat betekent dat eigenlijk?
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toelichting 

uitgangspunt

indien

uitleg

opzicht

drijfveer

pijlers



Wat staat daar nou?
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Aan een woord kun je niet zien hoe 

je uit moet spreken. Dat kan je 

totaal op het verkeerde been 

zetten.



Om te onthouden

 Wees je ervan bewust dat een groep mensen 

echt niet goed kan lezen.

 Het gaat vaak niet om onwil, maar om 

onkunde… 

vanuit een veelheid aan oorzaken: 

 Taalarme thuisomgeving en/of slechte 

thuisomgeving (armoede, geweld, alcohol)

 Lees- en of leerstoornissen vanuit de hersenen

 …
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➢ schaamte

➢ faalangst

➢ slechte schoolervaringen

➢ onzekerheid

➢ het idee dat je dom bent

Hoe denk je als je denkt vanuit …  
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Dan zeg je tegen jezelf …



Hoe kun je komen daar waar je wilt zijn?

Wat zeg je tegen jezelf?

Leren omdenken vanuit een vaste 

mindset naar een groeimindset
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Maar dat valt niet mee, als dit de indruk 
is die een tekst op je maakt.

We moeten  *  zei een  *  uit Singapore tegen  *  .  We hebben 
geen  *  meer. Singapore is maar een  *  *  met een  *  *  *  . We  
*  met zo’n  *  *  dat we niet  *  kunnen.  *  *  ik  *  een  *  met 
een  *  aan  *  *  , het  *  er  * . Voor de  *  mensen is dit nog  *  
de  *  *  van  * , maar dat is niet meer te  *  *  geworden.
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Of misschien deze indruk. 80% van

de woorden. Kun jij een succes ervaren?

We moeten  *  , zei een  *  uit Singapore tegen me. We hebben 
geen  *  meer. Singapore is maar een klein  *  met een sterk 
groeiende bevolking. We  *  met zo’n  *  *  dat we niet anders 
kunnen.  *  *  ik iedereen een huis met een  *  aan beide  *  , het 
liefst er  *  . Voor de meeste  mensen is dit nog steeds de  *  
wijze van wonen, maar dat is niet meer te  *  *  geworden.
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Tekstbegrip: 100%

We moeten omhoog, zei een architect uit Singapore 
tegen me. We hebben geen keuze meer. Singapore is 
maar een klein eiland met een sterk groeiende 
bevolking. We kampen met zo’n ruimtegebrek dat we 
niet anders kunnen. Vanzelfsprekend gun ik iedereen 
een huis met een tuin aan beide zijden, het liefst er 
omheen. Voor de meeste mensen is dit nog steeds de 
ideale wijze van wonen, maar dat is een niet meer te 
verwezenlijken droom geworden.
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Successen leren ervaren door … 

te leren denken vanuit een groeimindset

deelnemers eigenaarschap van hun leren te geven

Daarom: Eerst begrijpen, dan lezen
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Denken vanuit een groeimindset
19

Ik weet niet waar het eindigt, maar ik voel 

dat ik pas aan het begin sta. Het begin van 

een leven waarin ik niet langer zeg: 

Ik kan het niet, ik durf niet. Maar ik kan het! 

En wat ik niet kan, durf ik te leren.

Uit: Dit is pas het begin 

Koos Vervoort, taalambassadeur



- De deelnemer is niet blanco, hij/zij heeft talenten, dingen waar 

hij/zij goed in is.

- Ga uit van het ontwikkelen van sterktes in plaats van vanuit het 

perspectief van wegwerken van tekorten

- Sluit aan bij de talenten die mensen al hebben en de leerwensen 

die daarbij horen

Belangrijk: de deelnemer formuleert zelf wat hij wil kunnen, wat hij zelf 

als een succes ervaart.

Uitgangspunten groeimindset
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Wat betekent dat voor …

➢ de manier waarop je omgaat met de deelnemer?

➢ hoe je de “lessen” aan gaat bieden?

➢ wie bepaalt wat er gelezen/geleerd wordt en hoe?

➢ hoe het leerproces eruit ziet?

➢ het einddoel? 

Bespreek met elkaar.

Denken vanuit een groeimindset …
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Een coachende houding

18 november 

2019
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➢ Heb je het eerder gedaan?

➢ Wat was je ervaring?

➢ Wat kun je goed m.b.t. de vaardigheid?

➢ Welke dingen wil je nog leren?

➢ Wat wil je als eerste leren?

➢ Wat is je eerste stap?

➢ Hoe wil je dat we aan het werk gaan daarmee?

➢ Wanneer ben je tevreden met wat je gedaan hebt?

➢ …

Gespreksvragen



Samen een boek lezen en 

begrijpen!

 Wat is leesplezier en hoe krijg je dat? 

 Wat ga je lezen met beginnende en gevorderde 

lezers?

 Hoe pak je het lezen aan?

 Hoe laat je hen een succes ervaren?
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Samen een boek lezen en begrijpen 

vraagt om

- voorkennis over wat je gaat lezen

- voldoende woordenschat

- verhaallijn vasthouden, gebeurtenissen onthouden

- namen van personen, plaatsen onthouden
(in een andere taal klinken namen vaak niet als naam)

- beelden vormen bij de inhoud, zelf een filmpje in je hoofd maken

- luistervaardigheid en concentratie

- voelen en ervaren wat de inhoud van het verhaal met je doet 
door te praten en na te denken over wat je gelezen hebt en wat 
je daarvan vindt, je mening erover vormen
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Leesplezier creëer je door …

fictie te lezen
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• Lees veel verschillende boeken in verschillende genres.

Daardoor leren en ervaren deelnemers wat ze het liefste lezen.

• Deelnemers kiezen zelf het boek dat ze willen lezen.

• Met een boek dat hen niet aanspreekt, mogen ze stoppen.

• Lees de tekst rustig en interactief voor en laat de deelnemers voor 

zichzelf meelezen in hun eigen boek.

• Zorg voor een ontspannen sfeer door bijv. koffie met wat lekkers erbij.

• Lees niet langer dan 60 minuten.



Maar wel: een goede 

voorbereiding vóór het lezen door…
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• kennis en ervaring te activeren 

• verwachtingen te laten verwoorden 

• het boek door te bladeren en te bekijken: omslag, titel, tekst op 

de achterkant, illustraties, inhoudsopgave, lay-out (hoofdstuktitels, 

tussenkopjes, alinea/witregels) 

• mogelijke obstakels te bespreken en te duiden: verhaalstructuur, 

kernbegrippen, namen, plaatsen, flashbacks



Interactief voorlezen: niet-visuele informatie

tijdens het lezen is essentieel voor begrip
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• Betekenis: activeren van nadenken over het onderwerp, 

verwachtingen nav verloop van het verhaal/tekst

• Verbeeldingskracht: niet wat er in de tekst staat, maar waar de 

tekst over gaat → niet tussendoor woorden gaan uitleggen

• Meer zintuigen: Hoe voelt het? Hoe ruikt het? Wat voel ik als ik 

mezelf daar voorstel in die situatie?

• Zie ik een filmpje in mijn hoofd en klopt dat met wat er staat?



Voorbeeld
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Maak een beeld van wat er 

staat.
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Hoe ziet dat eruit voor jou? Klopt het in je hoofd?

- een stem van boven

- een lekkend dak

- bouwvakkers op een ladder 



➢ alle zintuigen inzetten om een ‘filmpje’ te 

maken van het verhaal: voelen, ruiken, 

horen

➢ motorische simulatie – actie toevoegen aan 

wat er staat in de tekst: doen wat je leest 

➢ klopt het verhaal qua tijd, emotie, oorzaak-

gevolg

Je mag meer doen met een verhaal 

dan alleen het te lezen en erover te praten.
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Theaterlezen: 

Je mag meer doen met een verhaal dan 

alleen het te lezen en erover te praten.
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Luisteren

Een rol kiezen

speler

regisseur – motorische simulatie

detective – klopt de actie met de inhoud van de tekst

professor – alles overzien

Inleven, beleven, herhaald lezen en oefenen

Doel: een ‘toneelstuk’ maken met elkaar van de tekst.



Theaterlezen: 

Je mag meer doen met een verhaal dan 

alleen het te lezen en erover te praten.
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Inleven, beleven, herhaald lezen en oefenen

Doel: een ‘toneelstuk’ maken met elkaar van de tekst.

Download de brochure Plezier met theaterlezen

met de achtergrond en tips voor de aanpak van

theaterlezen.

Download een voorbeeldverhaal om het uit te 

proberen. Ga naar www.stiep-educatief en 

klik op de knop Samen lezen.

http://www.stiep-educatief/


 Je deelnemer onvoorbereid hardop voor laten lezen

 Kinderachtige teksten aanbieden

 Zelf kiezen wat er gelezen wordt omdat jij dat geschikt vindt:

dus geen NIVEA smeren

 Bied geen teksten en moeilijke woorden aan zonder context vooraf

 Blijf niet bij elk moeilijk woord hangen. Beelden creëren werkt veel 

beter.

 Ga niet in op de grammatica. Daar zijn andere bijeenkomsten voor.

Algemene tips: niet doen
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 Geef deelnemers zelf een keuze: Welk boek willen ze lezen?

 Wanneer zijn ze tevreden en blij met wat ze kunnen?

 Bereid het lezen altijd goed voor samen met de deelnemers

 Lees interactief en rustig voor

 Voeg actie toe aan  het lezen: maak de tekst zichtbaar en voelbaar

 Maak er samen een feestje van waar iedereen blij van wordt. 

Dan maak je van lezen beleven.

Lezen wordt leesplezier!

Algemene tips: wel doen
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Kijk aan het eind altijd nog even terug.

Leren en nut ervaren geeft de inspanning van het leren waarde:

 Hoe ging het lezen? 

 Wat weet je nu wat je eerst niet wist?

 Wat ga je doen met die kennis?

 Wat wil je nog meer lezen?

 Nadenken en nieuwe ideeën krijgen voor jezelf

Tot slot
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 Wat onthoud je?

 Wat weet je nu wat je eerst niet wist?

 Wat ga je doen met die kennis?

Terugkijken
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