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INLEIDING
Muiswerk Begrijpend Lezen 1 is gemaakt voor de onderbouw van het basisonderwijs. Met behulp van dit programma leren leerlingen onder andere informatie uit eenvoudige teksten te
halen, om te gaan met moeilijke woorden en verwijswoorden en het thema van een verhaal te
bepalen. Er wordt een begin gemaakt met het aanleren van een strategische aanpak.

Het beginscherm van Begrijpend Lezen 1. Deze leerling heeft de instapmeting gedaan waarmee wordt nagegaan welk leesniveau hij nog niet beheerst en waar hij dus moet beginnen met oefenen. De oefeningen van rubriek A (leesniveau AVI start-M3)
staan voor hem klaar.

Het basisprincipe van de meeste Muiswerkprogramma’s is dat een diagnostische toets de leerling stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw oefenen.

VERSCHIL MET VORIGE VERSIES
Versie 2014 van Begrijpend Lezen 1 is in vergelijking met vorige versies sterk verbeterd. Op de
eerste plaats doordat de teksten geüpdatet zijn. Daarnaast bereikten ons vanuit de praktijk
verzoeken om het materiaal van dit programma uit te breiden, zodat leerlingen er langer mee
kunnen oefenen. Dat is gebeurd. Het aantal teksten en oefeningen is in de nieuwe versie sterk
vergroot. Per AVI-niveau zijn nu telkens twee rubrieken ingericht met oefeningen in plaats van
een. Een derde wijziging is dat de feedback in de lagere leesniveaus uitgesproken wordt. Leerlingen kunnen dan immers nog niet vloeiend lezen en zijn door de gesproken feedback in staat
zich vooral te concentreren op het lezen van de teksten. Zoals reeds eerder gebruikelijk was, zijn
voor leerlingen met leesproblemen ook alle oude en nieuwe leesteksten ingesproken, waardoor
zij de ingesproken tekst kunnen gebruiken als ondersteuning bij het lezen. Een vierde wijziging
is dat naast de instapmeting, die gebruikt kan worden om te bepalen op welk AVI-niveau de
leerling het best kan beginnen met begrijpend lezen, er nu ook twee diagnostische deeltoetsen
zijn, waarvan de werking vergelijkbaar is met die van de toetsen in andere Muiswerkprogramma’s. Leraren kunnen zelf bepalen of ze al dan niet gebruik maken van de instapmeting voor de
inschatting van het technische leesniveau, dan wel de leerlingen laten beginnen met een van de
deeltoetsen (zie p. 10).
In het basisonderwijs zijn de verschillen tussen leerlingen vaak groot. Niet alleen wat het niveau
van technisch lezen betreft, maar ook als het gaat om het begrijpen van teksten. Begrijpend
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Lezen 1 biedt de mogelijkheid om het oefenprogramma van elke individuele leerling te laten
aansluiten bij zijn lees- en kennisniveau.
Begrijpend Lezen 1 is naast elke lesmethode te gebruiken. Vereiste voorkennis voor Begrijpend
Lezen 1 is slechts dat bij het technisch lezen het niveau AVI-start-M3 bereikt is.

LEZEN OP DE BASISSCHOOL
Op het onderwijs rust de taak om kinderen te leren lezen. Thuis hebben de meeste kinderen al
kennisgemaakt met geschreven taal: ze worden voorgelezen, ze zien vader en moeder een krant
of tijdschrift lezen, ze zien ondertitels op de televisie. Ze weten als ze naar school gaan vaak al
wat teksten zijn, dat letters samen een woord kunnen vormen, dat letters en klanken iets met
elkaar te maken hebben. Pas op de basisschool echter wordt zo’n anderhalf uur per dag gericht
besteed aan leren lezen. Aanvankelijk vooral aan leren decoderen: het koppelen van klanken aan
tekens, gericht op het herkennen van woorden. Later gaat de aandacht van het onderwijs meer
uit naar begrijpend lezen, het uiteindelijke doel van lezen. Niet in alle gevallen met evenveel
succes. Zo’n 33% van de leerlingen heeft in de brugklas tekorten in begrijpend lezen (Hacquebord, 2005), wat in veel gevallen problemen geeft bij het leren van andere vakken.

KERNDOELEN BASISONDERWIJS
Het basisonderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. De
kerndoelen zijn een operationalisering hiervan. Het geheel van samenhangende en doorgenummerde kerndoelen geeft een beeld van het inhoudelijke aanbod van het basisonderwijs. Het zijn
streefdoelen, d.w.z. dat ze aangeven wat iedere school in elk geval nastreeft bij leerlingen. Het
gaat daarbij om doelen die bereikt zouden moeten worden aan het eind van het leerproces, ze
doen dus geen uitspraak over de didactiek.
In de kerndoelen voor Nederlands wordt aangegeven dat de schriftelijke vaardigheden een
belangrijke rol innemen, maar dat ‘geletterdheid’ meer omvat dan de techniek van lezen en
schrijven. Taalverwerving en taalonderwijs verlopen volgens het ministerie als het ware in
cirkels: het gaat vaak om dezelfde inhouden, maar grotere complexiteit en een grotere mate van
beheersing die vereist worden. De competenties van taalgebruikers zijn te typeren in vier trefwoorden: kopiëren, beschrijven, structureren en beoordelen. Kopiëren is zo letterlijk mogelijk
nadoen; beschrijven is op eigen wijze toepassen van een vaardigheid; structureren houdt in op
eigen manieren een ordening aanbrengen en beoordelen is reflectie op mogelijkheden en evalueren (www.minocw.nl).
O NTWIKKELING BEGRIJPEND LEZEN
In groep 3 t/m 7 leren kinderen een zo hoog mogelijk tempo van technisch lezen, van AVI start
START-M3 (oud: AVI 1) t/m AVI E6-M7 (oud AVI 9). Veel kinderen halen in groep 5 AVI E6-M7,
maar sommige kinderen zijn wat later. Aan het eind van groep 7 is bijna elk kind in staat elke
tekst te ontcijferen. Dat betekent niet dat hij elke tekst ook kan begrijpen. Vloeiend technisch
lezen kan gezien worden als een belangrijke voorwaarde voor begrijpend lezen. Vanaf groep 4 is
er in het onderwijs naast training in technisch lezen ook aandacht voor het begrijpend lezen.
Omdat lezen en begrijpen niet hetzelfde zijn, spelen bij het cognitief verwerken van teksten
naast het technisch lezen ook andere factoren een rol. Intellectuele vaardigheden die van belang
zijn voor begrijpend lezen zijn bijvoorbeeld:
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kennis van begrippen en van kleine betekenisverschillen tussen woorden;
kennis van structuur in informatie;
kunnen onthouden van gegevens;
herkennen van logica en interne samenhang in een tekst;
kunnen ordenen van gegevens.

Woordkennis is belangrijk voor begrijpend lezen. Zo’n 10% van de leerlingen die problemen
heeft met begrijpend lezen, heeft ook een te kleine woordenschat. Een tekst met meer dan 1%
moeilijke kernwoorden (de belangrijkste woorden van zinnen) is voor hen niet meer te begrijpen.
Hoewel woordkennis belangrijk is voor begrijpend lezen, is het geen voldoende voorwaarde voor
deze vaardigheid; er komt meer bij kijken. Zo’n 10% van de brugklassers heeft wél een te kleine
woordenschat, maar géén problemen met tekstbegrip. Deze leerlingen hebben waarschijnlijk
compensatiemogelijkheden ontwikkeld voor hun beperkte woordenschat, bijvoorbeeld een goed
inzicht in tekststructuren (Waar staat een samenvatting? Welke woord uit de zin en welke zin
uit de alinea is het belangrijkst?), of extra goede vaardigheden in het afleiden van woordbetekenissen uit de context.
DIDACTISCH MODEL BEGRIJPEND LEZEN
In het didactische model voor begrijpend lezen onderscheidt men een tiental vaardigheden die
je als lezer moet gebruiken om een tekst goed te kunnen begrijpen. Ze zijn niet haarscherp van
elkaar te onderscheiden en de volgorde waarin men ze gebruikt, kunnen wisselend zijn en zijn
bovendien afhankelijk van veel factoren. De tien vaardigheden zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

een tekst selecteren;
een strategie bepalen voor het lezen van déze tekst;
betekenis van woorden en woordgroepen achterhalen;
relaties leggen binnen de tekst;
relaties leggen buiten de tekst;
structuur van de tekst herkennen;
tekstsoort herkennen;
onderwerp van tekst bepalen;
doel van tekst vaststellen;
de tekst beoordelen.

ad 1: In het leesonderwijs worden over het algemeen leesteksten zorgvuldig geselecteerd. Er
wordt rekening gehouden met de technische moeilijkheid van de tekst (het AVI-niveau), de
belangstelling van leerlingen van een bepaalde leeftijd, en de kwaliteit van de tekst. Je kunt
kinderen immers beter eerst goed geschreven teksten leren aanpakken.
ad 2: Als je een tekst hebt (uitgekozen), doet zich de vraag voor hoe je die gaat aanpakken. Die
aanpak heeft onder andere te maken met het leesdoel. In het onderwijs in begrijpend lezen
wordt het leesdoel meestal bepaald door de bij de tekst gestelde vragen. Om het onderwerp van
de tekst te bepalen, hoef je hem niet helemaal intensief te lezen. Voor een detailvraag moet je
soms wel intensief lezen, maar alleen de alinea waar de vraag over gaat.
ad 3: Het is belangrijk dat kinderen leren dat de betekenis van moeilijke woorden en woordgroepen vaak uit de tekst afgeleid kan worden. Dat is de belangrijkste manier van spontane
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woordenschatuitbreiding. Maar als het niet lukt die betekenis rechtstreeks af te leiden, moeten
ze natuurlijk ook weten hoe je een woordenboek gebruikt.
ad 4: Een goede lezer weet dat informatie die in de ene zin staat, vaak iets te maken heeft met de
informatie in een andere zin. De schrijver schrijft in de meeste gevallen niet ‘zomaar’ iets op. Bij
deze vaardigheid hoort ook het kunnen gebruikmaken van verwijswoorden in de tekst, die de
interne verbanden duidelijk maken.
ad 5: Zonder kennis van ‘de wereld’ is geen enkele tekst te begrijpen. Helaas is de wereldkennis
van leerlingen nogal verschillend. Een goed gekozen tekst sluit aan bij de belevingswereld en de
kennis van leerlingen, waardoor elementen in de tekst begrepen kunnen worden. Over het
algemeen wordt een tekst ook eerder begrepen wanneer die ‘voorkennis’ eerst geactiveerd
wordt.
ad 6: Leerlingen moeten leren dat teksten vaak een duidelijke opbouw hebben. In de eerste zin
wordt bijvoorbeeld iets beweerd, in de volgende zinnen wordt dat uitgelegd. Ze moeten ook
leren dat een alinea-indeling meestal niet toevallig is, maar dat elke alinea een eigen deelonderwerp heeft en wat het verband is tussen die alinea’s. De verwijswoorden zijn ook daarbij weer
belangrijk.
ad 7: Er zijn verschillende soorten teksten, die vaak een eigen opbouw hebben. Een belangrijk
onderscheid is dat tussen verhalende, informatieve en overtuigende teksten (bijvoorbeeld reclames of ingezonden brieven). Verschillende methodes hebben verschillende namen voor deze
tekstsoorten.
ad 8: Bij begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid het vaststellen van het onderwerp van
de hele tekst, een alinea (belangrijkste zin), of een zin (kernwoord). Het thema van de hele tekst
vaststellen kan bottom-up: eerst de hele tekst intensief doornemen, of top-down: alleen titel en
inleiding lezen en tekst globaal doorkijken. De keuze voor de aanpak is onder andere afhankelijk
van het leesdoel.
ad 9: Leerlingen moeten weten dat een schrijver altijd een doel heeft: wat wil hij met zijn tekst
bereiken? Informatie geven? De lezer overhalen tot een bepaalde mening, of tot een bepaalde
actie? De lezer iets laten beleven (spanning, sensatie)?
ad 10: de laatste vaardigheid die bij begrijpend lezen een rol speelt, is het vellen van een oordeel
over de tekst. Dat oordeel kan over alle aspecten van de tekst gaan: hoe hij geschreven is, of de
argumentatie klopt, of hij waar of niet waar is, of je er wat aan hebt, etc.
De eerste twee van de bovengenoemde vaardigheden kunnen in Begrijpend Lezen 1 door de
aard van het programma niet aan de orde komen. De teksten zijn zorgvuldig geselecteerd op
relevantie en belang voor de leerling en deze kan niet kiezen welke teksten hij wel of niet wil
lezen. De andere vaardigheden worden wel in meerdere of mindere mate geoefend.
DEELVAARDIGHEDEN EN HET GEHEEL
Kun je het complexe leesproces opdelen in afzonderlijke vaardigheden? Tot op zekere hoogte is
dit onderscheid kunstmatig, want bij het leesproces worden verschillende vaardigheden tegelijkertijd toegepast. Een groot voordeel van het opsplitsen in deelvaardigheden is echter dat je
deze leert onderscheiden en afzonderlijk kunt oefenen. Dat maakt het leesproces overzichtelijker en geeft de mogelijkheid het leesonderwijs beter op te bouwen. Het beheersen van een
aantal deelvaardigheden is ook absoluut noodzakelijk voor het complete proces van begrijpend
lezen. Maar het totaalproces, het begrijpen van de tekst als geheel, is altijd het uiteindelijke doel.
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Deelvaardigheden moeten daarom altijd te zijner tijd weer geïntegreerd worden en de leerling
moet leren verschillende deelvaardigheden tegelijkertijd toe te passen. Ook mag bij het trainen
van deelvaardigheden de communicatie nooit uit het oog verloren worden. Tekstkeuze en de
wijze van aanbieden moeten daarom zo goed mogelijk aansluiten bij het niveau, de behoeftes en
interesses van het kind.

OPBOUW VAN BEGRIJPEND LEZEN IN HET ONDERWIJS
TEKSTKEUZE EN LEESSTRATEGIE
In het begin van het leesonderwijs selecteert de leerkracht meestal de teksten en wordt ook de
strategie door de leerkracht voorgeschreven. In de hoogste klassen van de basisschool moet het
kind ervaring hebben opgedaan met het zelf selecteren van teksten, bijvoorbeeld voor het maken van werkstukken en ook met het bepalen van de meest geëigende leesstrategie.
BETEKENIS AFLEIDEN
Reeds in de onderbouw kan worden begonnen met eenvoudige afleidingen van de betekenis van
moeilijke woorden met behulp van de context. In de bovenbouw kunnen die afleidingen ingewikkelder worden en leert het kind ook het woordenboek gebruiken.
RELATIES LEGGEN IN DE TEKST
In de onderbouw zijn de verwijsrelaties eenvoudig (voornaamwoorden) en zal de leerling relaties tussen mensen, zaken en situaties vooral op aanwijzing van de leerkracht verduidelijken. In
de bovenbouw kunnen de verwijsrelaties moeilijker worden (ook logische relaties met behulp
van voegwoorden) en kan het kind deze in toenemende mate zelf oplossen.
RELATIES LEGGEN BUITEN DE TEKST
Aanvankelijk zal de eigen kennis vooral geactiveerd moeten worden door vragen van de leerkracht; in de bovenbouw legt het kind zelf relaties met gegevens buiten de tekst.
DE STRUCTUUR VAN DE TEKST
In de onderbouw zal de nadruk vooral liggen op de chronologie van een verhaal; eind groep 6
kan het kind tekstdelen onderscheiden en het verband daartussen aangeven; in de hoogste
klassen kent het kind de structuur van enkele veel voorkomende tekstsoorten.
TEKSTSOORT HERKENNEN
Het kind kent in de onderbouw vooral fictionele tekstsoorten; eind groep 6 kent hij ook enkele
veelvoorkomende, eenvoudige zakelijke teksten zoals brief, lijst, gids. In de hoogste klassen
komen daar zakelijke teksten als krantenartikel, en interview bij.
THEMA BEPALEN
In de onderbouw kan het kind al leren om op vragen van de leerkracht aan te geven waar een
tekst over gaat; eind groep 6 kan hij hoofd- van bijzaken onderscheiden in korte, eenvoudige
teksten en in de hoogste klassen kan hij hetzelfde doen bij langere teksten.
DOEL VAN TEKST BEPALEN
Het kind kan in de onderbouw al leren aangeven of een verhaal grappig, spannend of informatief
bedoeld is; eind groep zes kan hij het doel aangeven van veel voorkomende teksten uit de kinderwereld (brief, lijst, omroepgids) en in de hoogste klassen kan hij het doel van enkele veel
voorkomende teksten aangeven (krantenartikel, interview, gebruiksaanwijzing).
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TEKST BEOORDELEN
In de onderbouw kan het kind aangeven wat hij van een verhalende tekst vindt, gerelateerd aan
eigen verwachtingen (leuk, spannend, mooi); eind groep 6 kan hij ook de eigenschappen van een
tekst benoemen (moeilijk, lang, waar, niet waar). In de hoogste klassen kan hij van een zakelijke
tekst aangeven of de inhoud klopt, volledig is, gebruikersvriendelijk is.

DE COMPUTER IN HET LEERPROCES
Een zeer klein deel van de tijd in de klas wordt besteed aan instructie voor begrijpend lezen.
Veel meer tijd besteden leraren aan het beoordelen van antwoorden van leerlingen. Ook in
methodes staat weinig instructie. Leraren gaan er kennelijk van uit dat leerlingen vaardigheden
op het gebied van begrijpend lezen vooral leren door veel teksten te lezen en veel vragen te
beantwoorden. Voor het leren van oplossingsmethoden of denkstrategieën is doorgaans weinig
aandacht.
Het lespatroon is gewoonlijk:
1.
2.
3.
4.

hardop of stil de tekst lezen;
klassikaal beantwoorden van een aantal vragen;
schriftelijk beantwoorden van de rest van de vragen;
klassikaal bespreken van de antwoorden.

Met name tussen stap 3 en 4 verloopt vaak veel tijd, waardoor leerlingen niet meer weten waarom ze voor een bepaald antwoord gekozen hebben.
Bij het leren door middel van de computer neemt een computer de taak van de leraar (gedeeltelijk) over. Argumenten voor het gebruik van de computer bij het begrijpend lezen zijn:





de mogelijkheid van exacte timing van de terugkoppeling;
aanpassing van terugkoppeling aan het antwoord van de leerling;
aanpassing van het tempo van aanbieding;
registratie en interpretatie van vorderingen.

Onderwijskundige mogelijkheden van de computer zijn:









Adaptiviteit. De computer kan aard en het tempo van het lesmateriaal automatisch aanpassen aan het ontwikkelingsniveau van de leerling. Dat is een vorm van individualisering,
los van de aandacht van de leraar.
Responsiviteit. De computer kan veelvuldig bekrachtigend of correctief reageren op gegeven antwoorden.
Diagnostische waarde. Antwoorden kunnen geregistreerd worden voor latere inspectie
(wat in de praktijk dus helaas zelden gebeurt);
Nabootsende kwaliteiten. De computer kan aanbieden wat gewoonlijk via een boek aangeboden wordt. Dat kan helpen bij de acceptatie van de computer als leermiddel. Vooral op
dit terrein is er de laatste jaren veel vooruitgang.
Motivationele waarde. Werken met de computer is voor veel leerlingen motiverend.
Innovatieve waarde. De computer kan dingen aanbieden die via andere leermiddelen niet
mogelijk zijn. Bij Begrijpend Lezen 1 is een deel van de feedback en zijn alle teksten en uitlegschermen bijvoorbeeld ingesproken door een professionele stem, als ondersteuning
voor het zelf lezen. Een ander voorbeeld is het digitale woordenboek waar leerlingen betekenissen en andere kenmerken van woorden al werkend in kunnen opzoeken.
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In het Muiswerk Woordenboek kunnen leerlingen woorden en uitdrukkingen opzoeken.

DOELGROEP
Begrijpend Lezen 1 is gemaakt voor de groepen 3, 4 en 5 van het basisonderwijs en in het speciale onderwijs ook voor de bovenbouw. De inhoud van de teksten is afgestemd op het leesniveau
(AVI START-M3 t/m E6-M7, in de oude notering AVI 1 t/m 9) en de belevingswereld van leerlingen in de onderbouw van de basisschool. In de laagste klassen moeten de onderwerpen dicht
bij huis liggen (hier en nu), een eenvoudige woordkeus hebben, een eenvoudige structuur en een
beperkte lengte. De nadruk ligt op fictionele teksten, al zijn er in de hogere rubrieken ook
nieuwsberichten, verslagen, reclames en oproepen opgenomen.
Als oudere leerlingen met het programma werken, kunnen ze sommige teksten als kinderachtig
ervaren. Voor deze groep is daarom het programma Begrijpend Lezen 1 voor jongvolwassenen
ontwikkeld. Structuur en inhoud van dit programma zijn vergelijkbaar met Begrijpend Lezen 1,
maar de teksten zijn afgestemd op de oudere doelgroep.
Het vervolg op Begrijpend Lezen 1 is Begrijpend Lezen 2. In dat programma zijn teksten gebruikt vanaf AVI E6-M7 (oud:AVI-9) en wordt de strategische leesaanpak verder geoefend.

STRUCTUUR
Het basisprincipe van de meeste Muiswerkprogramma’s is dat een diagnostische toets de leerling stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw oefenen.
INSTAPMETING
Begrijpend Lezen 1 wijkt enigszins af van deze ‘gewone’ opbouw, omdat voor begrijpend lezen
de leerling in staat moet zijn de teksten technisch te lezen. Er is daarom een instapmeting toegevoegd die gedeeltelijk ook afgestemd is op het technische leesniveau van de leerling. De zogeheten adaptieve instapmeting bepaalt op welk AVI-niveau de leerling het best kan beginnen met
begrijpend lezen. Het resultaat is te zien onder (bijvoorbeeld) de knop JOUW A-OEFENINGEN, of
bij een hoger niveau B-, C- t/m Q-oefeningen).
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Na het maken van de instapmeting ziet de leerling onder zijn eigen knop de oefeningen die bij
een bepaalde rubriek horen. Die oefeningen kan hij nu gaan maken. Maakt hij ze allemaal redelijk goed dan zal Muiswerk vanzelf de volgende rubriek aansnijden. Gaat het echter slecht dan
zal Muiswerk terugschakelen naar een lichtere rubriek.
TWEE DIAGNOSTISCHE DEELTOETSEN
Naast de instapmeting heeft het programma ook twee ‘gewone’ diagnostische deeltoetsen. Eén
voor de AVI-niveaus start-M3 t/m M4) en één voor de niveaus E4 t/m E6-M7. Deze deeltoetsen
kunnen vooraf gebruikt worden, of na de oefenperiode. Een evaluerende toets na de oefenperiode kan uitwijzen dat opnieuw een oefentraject nodig is. Na de toets komt een knop tevoorschijn
waarop staat ‘Jouw oefeningen’. Die oefeningen zijn geselecteerd op basis van de gemaakte
fouten. De vragen van de toetsen zijn variabel.
ADAPTIVITEIT
Alle drie de toetsen zijn adaptief. Dat betekent dat nooit alle vragen tevoorschijn komen. Als in
het eerste deel van de toets veel fouten worden gemaakt, dan komen de moeilijke delen niet aan
bod, gaat het wel goed, dan komen de gemakkelijke delen niet langs. Bij de diagnostische toetsen
worden in de score de resultaten van de niet-gemaakte onderdelen middels aannames verrekend.
HET METEN VAN VOORUITGANG
De instapmeting meet het niveau waarop het beantwoorden van de vragen nog redelijk goed
lukte. Het adaptieve systeem zorgt ervoor dat leerlingen net iets boven hun niveau beginnen,
waardoor ze maximaal profijt hebben van het programma. Leerlingen die vanaf het instapniveau
het programma doorgewerkt hebben, kunnen de toets opnieuw doen en daarna verschijnt als
output het behaalde niveau. Op die manier kan worden nagegaan in hoeverre er sprake is geweest van ontwikkeling, van groei.
De twee deeltoetsen werken als de toetsen in de meeste andere Muiswerkprogramma’s. Het
programma houdt bij welke vragen niet goed gingen en op basis daarvan wordt vervolgens een
oefenprogramma op maat samengesteld. De output van de toets is een score. Na het maken van
het eigen oefenprogramma kan de leerling de adaptieve toets opnieuw maken. Er komen dan
meestal andere teksten en vragen tevoorschijn over ongeveer dezelfde stof. Aan de output die
vervolgens verschijn, is af te lezen of er sprake is van vooruitgang.
LEERLINGEN MET LEESPROBLEMEN

De teksten die bij het programma horen, zijn ingesproken. Het is daardoor mogelijk het programma ook te gebruiken voor leerlingen die problemen hebben met technisch lezen. Ook zijn er
mogelijkheden om het lettertype van de teksten te vergroten. Bij gebruikt u de Ctlr toets in
combinatie met het plus teken. Door middel van de knop met de luidspreker laat u de tekst ook
uitspreken.
In de laagste rubrieken van het programma is eveneens alle feedback ingesproken, zodat de
leerling zich kan concentreren op de teksten. Zoals bij veel andere basisschoolprogramma’s zijn
ook de uitlegschermen van ingesproken geluid voorzien.
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INHOUD
Zoals gebruikelijk in Muiswerkprogramma’s is bij Begrijpend Lezen 1 uitgegaan van rubrieken,
maar in dit geval zijn deze gebaseerd op het tekstniveau dat aansluit bij de verschillende AVInormen én op de inhoud van de vragen in oplopende moeilijkheidsgraad. In het lesbestand komen in oefeningen en toetsen woorden uit achttien rubrieken aan de orde. Twee rubrieken per
AVI-niveau.

AFSTEMMING OP AVI-NIVEAU
AVI is de afkorting van Analyse van Individualiseringsvormen. Dit is een systeem dat voor Nederland en Vlaanderen in 1977 werd ontwikkeld en in 1994 gemoderniseerd door KPC-groep te
’s Hertogenbosch. In 2008 is het systeem drastisch veranderd.
Het AVI-systeem biedt twee grote toepassingen: enerzijds de indeling van teksten naar moeilijkheidsgraad en anderzijds de bepaling van de leesvaardigheid. In het AVI-systeem richt men zich
er enerzijds op teksten in te delen naar leestechnische moeilijkheidsgraad. Men maakt daarbij
gebruik van een leesindex. Leesindex A = 195 - (2/3)x WL1 - 2xZL2. De AVI-niveaus lopen van
AVI-1 t/m AVI-9. Het AVI 9 instructieniveau wordt gezien als minimumniveau voor functionele
geletterdheid. Gemiddeld worden de AVI-niveaus op de volgende momenten bereikt:
AVI Start-M3 (AVI-1) : maart groep 3
AVI M3-E3 (AVI-2): juni groep 3
AVI E3 (AVI-3): november groep 4
AVI M4 (AVI-4): maart groep 4
AVI E4 (AVI-5): juni groep 4
AVI M5 (AVI-6): november groep 5
AVI E5 (AVI-7): maart groep 5
AVI M6-E6 (AVI-8): juni groep 5
AVI E6-M7 (AVI-9): november groep 6
Teksten voor de verschillende AVI-niveaus hebben de volgende door het KPC vastgestelde kenmerken:
AVI-start-M3 – zinslengte < 5, max. aantal lettergrepen 2, woordlengte 1.0, Leesindex A 127-123,
geen hoofletters en leestekens (alleen vraagtekens), één zin per regel, samengestelde zinnen
verdeeld over twee regels, geteld als twee zinnen. evt. 1 medeklinkercombinatie.
AVI-M3-E3 - zinslengte < 6, max. aantal lettergrepen 2, woordlengte 1.0 – 1.1, Leesindex A 123112, geen hoofletters en leestekens (alleen vraagtekens), één zin per regel, samengestelde zinnen verdeeld over twee regels, geteld als twee zinnen eenlettergrepige woorden eindigend op
ng, nk, dt, zonder spellingsmoeilijkheden, evt. 3 medeklinkers achter elkaar.
AVI-E3 - zinslengte < 7, max. aantal lettergrepen 3-4, woordlengte 1.10 – 1.15, Leesindex A 120108, hoofletters en leestekens, zin kan doorlopen op volgende regel, nieuwe zin begint vooraan.

1

WL = woordlengte = 100 x aantal lettergrepen gedeeld door het aantal woorden.

2

ZL = zinslengte = het aantal woorden gedeeld door het aantal zinnen.
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Alle een- en tweelettergrepige woorden, drie- en meerlettergrepige woorden zonder spellingsmoeilijkheden.
AVI-M4 - zinslengte < 7, max. aantal lettergrepen 3-4, woordlengte 1.15 – 1.23, Leesindex A 110100, hoofletters en leestekens, zin kan doorlopen op volgende regel, nieuwe zin begint vooraan.
Alle 3 en meerlettergrepige woorden, eenvoudige leenwoorden.
AVI-E4 - zinslengte < 8, max. aantal lettergrepen >3, woordlengte 1.23-1.30, Leesindex A 94-99,
hoofletters en leestekens, zin kan doorlopen op volgende regel, nieuwe zin begint vooraan. Alle 3
en meerlettergrepige woorden, leenwoorden.
AVI-M5 - zinslengte 8, max. aantal lettergrepen >3, woordlengte 1.29-1.35, Leesindex A 93-89,
hoofletters en leestekens, zin kan doorlopen op volgende regel, nieuwe zin begint op dezelfde
regel. Alle 3 en meerlettergrepige woorden, leenwoorden.
AVI-E5 - zinslengte 9, max. aantal lettergrepen >3, woordlengte 1.34-1.39, Leesindex A 88-84,
hoofletters en leestekens, zin kan doorlopen op volgende regel, nieuwe zin begint op dezelfde
regel. Alle 3 en meerlettergrepige woorden, leenwoorden.
AVI-M6-E6 - zinslengte 10, max. aantal lettergrepen >3, woordlengte 1.39-1.44, Leesindex A 8379, hoofletters en leestekens, zin kan doorlopen op volgende regel, nieuwe zin begint op dezelfde regel. Alle 3 en meerlettergrepige woorden, leenwoorden.
AVI-E6-M7 - zinslengte 11, max. aantal lettergrepen >3, woordlengte 1.43-1.48, Leesindex A 7874, hoofletters en leestekens, zin kan doorlopen op volgende regel, nieuwe zin begint op dezelfde regel. Alle 3 en meerlettergrepige woorden, leenwoorden.
De teksten die in Begrijpend Lezen 1 gebruikt werden, voldoen globaal aan bovenstaande eisen.
Gemiddeld hebben ze per AVI-niveau de volgende kenmerken:
Rubriek

Niveau

Zinslengte 3

Woordlengte 4

Leesindex-A5

A en B

AVI-start-M3

4,98

1,00

118

C en D

AVI-M3

5,00

1,04

116

E en F

AVI-E3

6,24

1,24

106

G en H

AVI-M4

6,76

1,18

103

I en J

AVI-E4

7,35

1,26

96

K en L

AVI-M5

7,95

1,31

92

M en N

AVI-E5

10,13

1,36

87

O en P

AVI-M6-E6

10,47

1,37

83

Q en R

AVI-E6-M7

12,73

1,47

75

Tekstkenmerken van de teksten in Begrijpend Lezen 1

DEELVAARDIGHEDEN
3

aantal woorden per zin

4

aantal lettergrepen per woord

5

195 - (2/3)x WL – 2 x ZL
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In Begrijpend Lezen 1 komen voor de verschillende leerjaren de onderstaande deelvaardigheden aan de orde. In Begrijpend Lezen 1 worden deze deelvaardigheden geoefend.
Groep 3:






informatie reproduceren;
informatie afleiden;
antecedenten van voornaamwoorden benoemen;
chronologie van een verhaal vaststellen;
thema vaststellen.

Voorbeeld van aandacht voor de chronologie van zinnen in een tekst in oefening A9. De tekst is geschreven voor het laagste
leesniveau (AVI START-M3).

Groep 4:






informatie reproduceren;
informatie afleiden (moeilijke woorden);
antecedenten van voornaamwoorden benoemen;
chronologie van een verhaal vaststellen; thema vaststellen;
verhaal beoordelen op waar of niet waar; leuk, spannend, mooi.

Groep 5:







informatie reproduceren;
informatie afleiden (moeilijke woorden, oorzaak-gevolg);
antecedenten van voornaamwoorden en enkele voegwoorden benoemen;
chronologie van een verhaal vaststellen; hoofd- en bijzaken onderscheiden; thema vaststellen;
verhaal beoordelen op waar of niet waar, leuk, spannend, mooi;
doel van enkele teksten bepalen.
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Voorbeeld van een vraag bij een (informatieve) tekst op AVI-niveau E6-M7.

OEFENVORMEN
In Begrijpend Lezen 1 wordt veel gebruik gemaakt van verschillende soorten meerkeuzevragen
en daarnaast van de oefenvorm ‘Plaats woord in tekst’. In veel oefeningen is aandacht voor de
ontwikkeling van woordkennis. De betekenis van woorden moet rechtstreeks uit de tekst worden gehaald en in hogere niveaus ook worden afgeleid uit de context. Teksten waarover vragen
beantwoord zijn, komen bovendien meestal nog een keer terug in een zogenaamde ‘gatentekstoefening’ waarmee kinderen leren zinnen uit de behandelde tekst te reconstrueren door woorden op de juiste plaats te zetten. Dit hergebruik van teksten bevordert de ontwikkeling van de
woordenschat en de kennis van de opbouw van woordgroepen en zinnen.

Oefening E6: Voorbeeld van een gatentekst. De tekst (AVI E4) is eerder aan de orde geweest in een meerkeuzeoefening. Er zijn
toen vragen over beantwoord. In deze oefening gaat het om de reconstructie van zinnen in de tekst.

FEEDBACK
Een van de belangrijke voordelen van begrijpend lezen via de computer is dat er direct feedback
gegeven kan worden op foute antwoorden en dat leerlingen tips kunnen krijgen, die helpen het
juiste antwoord te vinden. Dat vergroot het leerrendement.
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Oefening E3: Als de leerling het niet weet, kan hij een TIP vragen. Hier een tip waarin de aandacht wordt gevestigd op het
gebruik van verwijswoorden.

Het bestand Begrijpend Lezen 1 bestaat uit 96 oefeningen, 1 instapmeting en 2 diagnostische
c.q. evaluerende toetsen. Deze toetsen kunnen zowel aan het begin als aan het eind van de oefenperiode gebruikt worden. In totaal worden in dit lesbestand 1085 vragen gesteld en bij tientallen teksten.

RUBRIEKEN EN OEFENINGEN BEGRIJPEND LEZEN 1
Rubriek
Z Toetsen

A niveau AVI startM3 [oud 1]

B niveau AVI startM3 [oud 1]

C niveau AVI M3E3 [oud 2]

D niveau AVI M3E3 [oud 2]
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Oefening
1 Instapmeting
2 Deeltoets AVI 1 t/m 4 (A-H)
3 Deeltoets AVI 5 t/m 9 (I-R)
1 roos - 1
2 roos - 2
3 de vis - 1
4 de vis - 2
5 de man in de maan - 1
6 de man in de maan - 2
7 wat peet eet - 1
8 wat peet eet - 2
1 de duif - 1
2 de duif - 2
3 de muis in mies
4 met boef aan zee
5 maak het verhaal - 1
1 de wolf en de geit - 1
2 de wolf en de geit - 2
3 het dikke spook - 1
4 het dikke spook - 2
5 de tand van henk - 1
6 de tand van henk - 2
1 jos en de koe - 1
2 jos en de koe - 2
3 de poot van sjors
4 een haai in zee
5 rein en beer
6 maak het verhaal - 2

Type
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze

Uitleg
2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1

Opgaven
variabel
variabel
variabel
12
10
12
10
12
12
12
12
12
16
12
12
8
12
12
12
12
10
14
12
13
12
11
12
9

15

E niveau AVI E3
[oud 3]

F niveau AVI E3
[oud 3]

G niveau AVI M4
[oud 4]

H niveau AVI M4 [oud 4]

I niveau AVI E4
[oud 5]

J niveau AVI E4
[oud 5]

K niveau AVI
M5 [oud 6]

L niveau AVI M5
[oud 6]

M niveau AVI E5
[oud 7]

N niveau AVI E5
[oud 7]

O niveau AVI M6-E6
[oud 8]
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1 Bob heeft straf - 1
2 Bob heeft straf - 2
3 Het bange spook - 1
4 Het bange spook - 2
5 Vliegeren - 1
6 Vliegeren - 2
1 De inbraak
2 De bakker en de beer
3 Laatste zin raden
4 Eerste zin raden
5 Karel
1 De duik in het diepe - 1
2 De duik in het diepe - 2
3 De hond in de rolstoel - 1
4 De hond in de rolstoel - 2
5 De poppenvader - 1
6 De poppenvader - 2
1 In de sneeuw - 1
2 In de sneeuw - 2
3 Nieuwe buren
4 Harnas voor cavia
5 IJspret
1 Een bijzonder feest - 1
2 Een bijzonder feest - 2
3 De schoenenplasser - 1
4 De schoenenplasser - 2
5 Namen van dieren - 1
6 Namen van dieren - 2
1 Droppies kindje
2 Lida Liegbeest
3 Dode wolf
4 Pepernoten bakken
1 Het alarm - 1
2 Het alarm - 2
3 Kermis - 1
4 Kermis - 2
5 Geen vlees meer - 1
6 Geen vlees meer - 2
1 De grootste stroopwafel
2 Schildpad met twee hoofden
3 Beer is weg
4 Teksten opbouwen
1 Superscore voor ouders - 1
2 Superscore voor ouders - 2
3 Op de boerderij - 1
4 Op de boerderij - 2
5 Het boek van oma - 1
6 Het boek van oma - 2
1 Ramadan - 1
2 Ramadan - 2
3 Verboden dieren
4 De afwasmachine
1 iPad - 1
2 iPad - 2
3 Harry Potter op school - 1
4 Harry Potter op school - 2
5 Over honden - 1

Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze

2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
1
1
2
2
2
3
2

10
15
14
14
12
14
14
14
8
8
10
15
15
14
14
16
14
13
17
14
13
15
15
11
16
16
14
12
16
16
12
11
14
20
15
18
16
14
10
10
17
17
12
14
14
24
15
24
14
16
14
14
18
16
20
20
24
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P niveau AVI M6-E6
[oud 8]

Q niveau AVI E6-M7
[oud 9]

R niveau AVI E6-M7
[oud 9]

6 Over honden - 2
1 De tweeling
2 Oproep
3 Dromen
4 Hij is de klos
1 De herder en de baby - 1
2 De herder en de baby - 2
3 Ik doe het niet - 1
4 Ik doe het niet - 2
5 Spinnen en weven - 1
6 Spinnen en weven - 2
1 Winnie in Nederland
2 Bommen in Boston
3 Nieuw spel

Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze

2
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
3

22
18
16
23
9
19
20
19
20
13
20
12
13
13

MUISWERK WOORDENBOEK
Begrijpend Lezen 1 richt zich op het ontwikkelen van begrijpend lezen via deelvaardigheden die
in een computerprogramma worden getraind. Dat kan - zoals hierboven beschreven - grote
voordelen hebben. Bij het programma hoort het Muiswerk Woordenboek, waarin moeilijke
woorden desgewenst kunnen worden opgezocht.
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TOT SLOT
Er is vanuit het basisonderwijs veel vraag geweest naar oefenprogramma’s voor begrijpend
lezen. We hebben er in onze uitgeverij ook met veel inzet en plezier aan gewerkt. De eerste
reacties zijn enthousiast. We hopen dat ook uw leerlingen met plezier met het programma werken en hun vaardigheid in begrijpend lezen daadwerkelijk verbetert. Aarzel niet om uw bevindingen aan ons te mailen!
LITERATUUR
Hacquebord, H. en B. Stellingwerf, 2005. Woordenschattoets: een taal- of een leesprobleem, of
beide? In: TOON, jrg. 7 no 10, p. 20-23.
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