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INLEIDING
Muiswerkprogramma’s zijn programma’s voor het onderwijs. De programma’s zijn verkrijgbaar
als netwerkversie en als web-based versie. Het belangrijkste principe van Muiswerkprogramma’s is dat een diagnostische toets de student stuurt naar oefenmateriaal dat
aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw
oefenen. De docent heeft een scala aan mogelijkheden om leerlingen te sturen en de voortgang te
bewaken.
Muiswerk Begrijpend Lezen 2 is gemaakt voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en
voor de eerste klassen van praktijkonderwijs en vmbo-bbl en kbl in het vo. De inhoud van de
teksten is afgestemd op de belevingswereld van leerlingen van ongeveer 10-14 jaar. Het gebruikte tekstniveau is vanaf AVI-M6 ( het oude AVI-9 niveau).

Het beginscherm van Begrijpend Lezen 2. De diagnostische toetsen bevinden zich onder de knop ‘Wat weet je al’. Als deze
gemaakt is, verschijnt onder de knop ‘Jouw oefeningen’ een oefenprogramma op maat.

Het basisprincipe van de meeste Muiswerkprogramma’s is dat een diagnostische toets de leerling stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten. Dat is ook hier het geval. Na
het maken van de toets ziet de leerling onder de knop ‘Jouw oefeningen’ de oefeningen staan die
bij de onderwerpen horen waar hij in de toets fouten bij maakte. Die oefeningen kan hij nu gaan
maken. Na het oefenen maakt hij de toets opnieuw. In de meeste gevallen kan dan worden vastgesteld dat er vooruitgang is.
In het basisonderwijs 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. Muiswerk Begrijpend Lezen 2 biedt de mogelijkheid om het oefenprogramma van elke individuele leerling te
laten aansluiten bij zijn eigen niveau.
Muiswerk Begrijpend Lezen 2 is naast elke lesmethode te gebruiken. Vereiste voorkennis voor
Begrijpend Lezen 2 is slechts dat bij het technisch lezen AVI-M6 (het oude AVI-9) ongeveer
bereikt is. Aangezien het mogelijk is de gebruikte teksten en de uitlegschermen door de computer te laten voorlezen (zie verderop) kunnen leerlingen die wat zwakker zijn in technisch lezen,
maar wel een goed begripsniveau hebben, dit programma ook gebruiken. Enige ervaring in het
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werken met de muis (aanwijzen, klikken, afrollen, slepen) is wel gewenst. Ontbreekt deze ervaring, dan is een korte instructie gewenst.

LEZEN IN HET ONDERWIJS
Op het onderwijs rust de taak om leerlingen te leren lezen. Bij oudere leerlingen/cursisten is dat
niet altijd goed gelukt. Thuis hebben de zij meestal allang kennisgemaakt met geschreven taal.
Ze zien die in de winkel en op straat. Op het werk of op school. Ze krijgen post en mails. De
school van hun kinderen of hun eigen opleiding stuurt uitnodigingen en rapporten. Op de televisie zien ze de ondertitels. Ze weten dat de meeste (jong)volwassenen ‘lezers’ zijn. Ze weten wat
al wat teksten zijn, dat letters samen een woord kunnen vormen, dat letters en klanken iets met
elkaar te maken hebben. Maar pas op school of opleiding gaan ze hun leesvaardigheid aanleren
of verhogen. Aanvankelijk gaat het vooral om technisch lezen (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. Niet in alle gevallen dus met evenveel succes.

KERNDOELEN ONDERWIJS NEDERLANDS
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).

ONTWIKKELING BEGRIJPEND LEZEN
De meeste leerlingen/cursisten hebben op school in ieder geval op een beperkt niveau technisch
leren lezen, maar deze vaardigheid heeft niet altijd het niveau bereikt om wat moeilijker teksten
te ontcijferen. Dat betekent dan ook dat leerlingen/cursisten lang niet elke tekst ook kunnen
begrijpen. Vloeiend technisch lezen kan gezien worden als een belangrijke voorwaarde voor
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. Een belangrijk aspect van begrijpend
lezen is bijvoorbeeld woordkennis. Zo’n 10% van de leerlingen/cursisten die problemen heeft
met begrijpend lezen, heeft ook een te kleine woordenschat (Hacquebord 2005). En een tekst
met meer dan 1% moeilijke kernwoorden (de belangrijkste woorden van zinnen) is 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 leerlingen/cursisten heeft wél
een te kleine woordenschat, maar géén problemen met tekstbegrip (Hacquebord 2005). Deze
leerlingen/cursisten 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.
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Bij begrijpend lezen spelen leesvaardigheden en intellectuele vaardigheden een rol. Intellectuele
vaardigheden zijn bijvoorbeeld:







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;
etc.

De componenten van het begrijpend lezen, bevinden zich op drie niveaus :




het woord- of woordgroepniveau (moeilijke woorden en uitdrukkingen);
het zinsniveau (de constructie van de zinnen);
het tekstniveau (onderwerp, tekstsoort, structuur, stijl).

Of een tekst goed begrepen wordt, is afhankelijk van een aantal factoren, die samen het didactische model vormen voor onderwijs in begrijpend lezen:






De leessituatie: deze moet herkenbaar, betekenisvol en functioneel zijn.
De lezer: deze moet het juiste leesdoel, de juiste leestechniek, leeshouding en voorkennis
hebben.
De lezer moet bovendien beschikken over voldoende leesvaardigheden (betekenis van
woorden kunnen afleiden, relaties kunnen leggen, structuren herkennen, etc.).
De tekst moet de juiste moeilijkheidsgraad hebben, een duidelijke opbouw, een goede stijl,
een ‘verwerkbare’ lengte, etc.
En tot slot kan ook de schrijver een rol spelen: ken ik zijn oeuvre, wat is zijn doelstelling,
welke tactiek gebruikt hij?

DIDACTISCH MODEL BEGRIJPEND LEZEN
In het didactische model voor begrijpend lezen staan de leesvaardigheden (punt 3) centraal. Dat
zijn 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 , gebaseerd
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op het AVI-niveau1;



het Europees Referentiekfader (ERK)2 en



het rapport van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen van de commissie Meijerink3
(zie ook p. 10).

Ook de belangstelling van leerlingen/cursisten en de kwaliteit van de tekst spelen bij de selectie
van teksten vanzelfsprekend een rol.
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 leerlingen/cursisten leren dat de betekenis van moeilijke woorden en
woordgroepen vaak uit de tekst afgeleid kan worden. Dat is de belangrijkste manier van spontane 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. De wereldkennis van leerlingen/cursisten is nogal verschillend. Een goed gekozen tekst sluit aan bij de belevingswereld
en de kennis van leerlingen/cursisten, 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/cursisten 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.

AVI is de afkorting van Analyse van Individualiseringsvormen. Dit is een systeem dat in 1977 werd ontwikkeld en in 1994 gemoderniseerd door KPC groep te ‘s Hertogenbosch met als doel het leesonderwijs te individualiseren en dat ondertussen een belangrijke plaats heeft ingenomen in het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen. In 2008 is het systeem drastisch veranderd.
1

Het ERK onderscheidt 6 taalcompententieniveaus: twee op het niveau van basisgebruikers, twee op het niveau van onafhankelijke
gebruikers, twee op het niveau van vaardige gebruikers (near native).
2

Dit rapport geeft aan wat leerlingen op belangrijke momenten in hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen. Er zijn vier
niveaus geformuleerd: 1F, 2F, 3F en 4F, waarvan 1F het niveau is dat aan het eind van de basisschool moet zijn bereikt.
3
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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/cursisten 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.

HET GEHEEL OF DE DELEN?
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
daardoor de afzonderlijke vaardigheden leert onderscheiden en ook dat je ze afzonderlijk kunt
oefenen. Dat maakt het leesproces overzichtelijker en geeft de mogelijkheid om 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 uiteindelijke doel, het totaalproces, is altijd het begrijpen van de tekst als geheel. Deelvaardigheden moeten daarom altijd te
zijner tijd weer geïntegreerd worden en de leerlingen 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 leerlingen/cursisten.
Bij het uitsplitsen van vaardigheden kun je onderscheid maken tussen:
 vaardigheden vooraf (tekstkeuze, bepalen van strategie);
 vaardigheden op letterlijk niveau (betekenissen vaststellen, relaties leggen binnen de tekst);
 vaardigheden op afgeleid niveau (het inschakelen van kennis buiten de tekst);
 vaardigheden op kritisch niveau (een eigen oordeel geven over de tekst).
Het aanbrengen van een volgorde is slechts ten dele mogelijk, maar in grote lijnen komt het erop
neer dat het proces begint bij de lezer, dan verschuift naar de tekst, dan naar buiten de tekst en
dan weer terug naar de lezer. Voor vaardigheden uit het volgende niveau heb je altijd de vaardigheden op het vorige niveau nodig.

OPBOUW VAN BEGRIJPEND LEZEN
TEKSTKEUZE EN LEESSTRATEGIE
In het begin van het leesonderwijs selecteert de docent meestal de teksten en wordt ook de
strategie door de docent voorgeschreven. Verderop in het leesproces hebben leerlingen/cursisten ervaring opgedaan met het zelf selecteren van teksten, met name teksten die zij
tegenkomen in hun dagelijks leven en ook met het bepalen van de meest geëigende leesstrategie.
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BETEKENIS AFLEIDEN
Al in het begin van het leesproces kan worden begonnen met eenvoudige afleidingen van de
betekenis van moeilijke woorden met behulp van de context. Later kunnen die afleidingen ingewikkelder worden en leren de leerlingen/cursisten ook het woordenboek gebruiken.
RELATIES LEGGEN IN DE TEKST
In het begin van het leesproces zijn de verwijsrelaties eenvoudig (voornaamwoorden) en zal de
leerling /cursisten relaties tussen mensen, zaken en situaties vooral op aanwijzing van de docent
verduidelijken. Later kunnen de verwijsrelaties moeilijker worden (ook logische relaties met
behulp van voegwoorden) en kan de leerling deze in toenemende mate zelf oplossen.
RELATIES LEGGEN BUITEN DE TEKST
Aanvankelijk zal de eigen kennis vooral geactiveerd moeten worden door vragen van de docent;
verderop in het leesproces legt de leerling zelf relaties met gegevens buiten de tekst.
DE STRUCTUUR VAN DE TEKST
In het begin van het leesonderwijs zal de nadruk vooral liggen op de chronologie van een verhaal; later kan de leerling tekstdelen onderscheiden en het verband daartussen aangeven; verder in het leesproces kent de leerling de structuur van enkele veel voorkomende tekstsoorten.
TEKSTSOORT HERKENNEN
In het begin van het leesonderwijs kent de leerling vooral fictionele tekstsoorten; snel daarna
kent hij ook enkele veelvoorkomende, eenvoudige zakelijke teksten zoals brief, lijst, gids. Later
komen daar zakelijke teksten als krantenartikel, en interview bij.
THEMA BEPALEN
In het begin van het leesproces kan de leerling leren om op vragen van de docent aan te geven
waar een tekst over gaat; vervolgens leert hij hoofd- van bijzaken onderscheiden in korte, eenvoudige teksten en in de daarna kan hij hetzelfde doen bij langere teksten.
DOEL VAN TEKST BEPALEN
De leerling kan in het begin van het leesonderwijs al aangeven of een verhaal grappig, spannend
of informatief bedoeld is; daarna kan hij het doel aangeven van veel voorkomende teksten uit de
volwassen wereld (brief, lijst, omroepgids) en later kan hij het doel van enkele veel voorkomende teksten aangeven (krantenartikel, interview, gebruiksaanwijzing).
TEKST BEOORDELEN
In het begin van het leesproces kan de leerling aangeven wat hij van een verhalende tekst vindt,
gerelateerd aan eigen verwachtingen (leuk, spannend, mooi); verder in het leesproces kan hij
ook de eigenschappen van een tekst benoemen (moeilijk, lang, waar, niet waar). Later kan hij
van een zakelijke tekst aangeven of de inhoud klopt, volledig is, gebruikersvriendelijk is.
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DE COMPUTER IN HET LEERPROCES
Volgens onderzoek wordt nog niet 1% van de tijd in de klas besteed aan instructie voor begrijpend lezen. De meeste tijd zijn leraren bezig met beoordelen van de antwoorden van leerlingen.
In methodes staat meestal weinig instructie. Leraren en methodeschrijvers gaan er kennelijk van
uit dat leerling vaardigheden leren door veel teksten te lezen en veel vragen te beantwoorden.
Het vaste patroon is vaak:






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

Bij het leren door middel van de computer neemt een computer de taak van de docent (gedeeltelijk) over.
Argumenten voor automatisering van het leesproces zijn:




De mogelijkheid van precieze temporele controle, d.w.z.:
- exacte timing van terugkoppeling;
- terugkoppeling aangepast aan leerling;
- aanpassing van het tempo van aanbieding.
De registratie en interpretatie van de vorderingen: programma’s moeten door de docent
‘toegediend’ worden en deze zal het effect ervan moeten evalueren.

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 helaas zelden gebeurt).
Motivationele waarde. Werken met de computer is voor veel leerlingen/cursisten motiverend.
Innovatieve waarde. De computer kan dingen aanbieden die via andere leermiddelen niet
mogelijk zijn.

DOELGROEP
Muiswerk Begrijpend Lezen 2 is gemaakt voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en
voor de eerste klassen van praktijkonderwijs en vmbo-bbl en kbl in het vo. De inhoud van de
teksten is afgestemd op de belevingswereld van leerlingen van ongeveer 10-14 jaar. Het gebruikte tekstniveau is vanaf AVI-M6 (het oude AVI-9 niveau). Voorwaarde voor het gebruik van
het programma is dan ook dat dit niveau ongeveer gehaald is. Een uitzondering kan worden
gemaakt voor leerlingen die wat zwakker zijn in technisch lezen maar wel een goed begripsni-
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veau hebben. Hen moet worden aangeraden de uitlegschermen en teksten niet alleen te lezen,
maar ook te beluisteren (zie p. 13).

BEGRIJPEND LEZEN 2 EN MEIJERINK
Vanwege de zorg over het kennisniveau voor taal en rekenen formeerde het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. De expertgroep (commissie Meijerink) kreeg als opdracht om te adviseren wat leerlingen
van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Het resultaat is beschreven in het rapport 'Over
de drempels met taal en rekenen'.
Het rapport geeft aan wat leerlingen op belangrijke momenten in hun schoolloopbaan moeten
kennen en kunnen. Deze belangrijke momenten worden ook wel ‘drempels’ genoemd en behelzen de overgangen tussen basisonderwijs, vmbo, mbo, vwo, hbo en universiteit. Als leerlingen
deze drempels makkelijker kunnen nemen, hebben ze meer kans op een optimale schoolloopbaan. Om ze hierbij te helpen, heeft de Expertgroep beschrijvingen van vier niveaus geformuleerd: 1F, 2F, 3F en 4F. Deze niveaus beschrijven de kennis en vaardigheden die de leerlingen op
de drempelmomenten moeten beheersen.

De stof die in Begrijpend lezen 2 behandeld wordt, gaat ongeveer tot en met niveau 1F.

STRUCTUUR
In Begrijpend Lezen 2 komen voor de groepen 6 en 7 de onderstaande deelvaardigheden aan de
orde. In groep 8 kunnen vervolgens alle onderwerpen – voor zover nodig – nog een keer herhaald worden. Het is ook mogelijk om de stof van Begrijpend lezen 2 pas in de groepen 7 en 8
aan te bieden.
Groep 6:








manieren van lezen
onderwerp
bedoeling van de schrijver
soorten teksten
moeilijke woorden afleiden
moeilijke woorden opzoeken
voorspellend lezen
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Groep 7:







verwijswoorden
hoofd- en bijzaken
hoofdgedachte
mening, reden, conclusie
oorzaak en gevolg
kritisch lezen

Voorbeeld van een meerkeuzeoefening in rubriek G over het voorspellen van volgorde in verhalen.

OEFENVORMEN
In Begrijpend Lezen 2 wordt veel gebruik gemaakt van veel verschillende oefenvormen: enkele
soorten meerkeuzevragen, open vragen, en de oefenvormen ‘Rijen’, ‘Koppels’, ‘Koppelpuzzel’,
‘Wijs aan in zin’ en ‘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, uit
het samengestelde woord, of uit de context. Teksten waarover vragen beantwoord zijn, komen
soms nog een keer terug in een zogenaamde ‘gatentekstoefening’ (Plaats woord in tekst) waarmee leerlingen 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.
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Voorbeeld van een gatentekst in rubriek C. 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.

Als de leerling het niet weet, kan hij een TIP vragen. Hier een tip bij een oefening over het doel van de schrijver bij reclameboodschappen.

DIAGNOSE
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.
Voor Muiswerk Begrijpend Lezen 2 zijn twee diagnostische deeltoetsen gemaakt, die elk de helft
van de lesstof bestrijken. Eén grote toets die de totale lesstof bevat, zou te omvangrijk worden.

Lesstof Begrijpend Lezen 2

12

Elke deeltoets bevat meer dan twee keer zoveel vragen als voor diagnose of evaluatie nodig is en
elke keer als de toets gemaakt wordt, is de afspeelvolgorde van de vragen anders.
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. Onder het tekstvak komt er een
speakerknop tevoorschijn waarop geklikt kan worden om de teksten uit te laten spreken.

Voorbeeld bij een uitlegscherm bij oefening D2. De uitlegschermen worden allemaal door de computer voorgelezen.

Lesstof Begrijpend Lezen 2

13

INHOUD
Het bestand Muiswerk Begrijpend Lezen 2 bestaat uit 878 vragen in 62 oefeningen en 2 diagnostische en evaluerende toetsen. Er zijn103 (voorgelezen) uitlegschermen met korte informatie en
er werden 341 – veelal korte - teksten gebruikt.

RUBRIEKEN EN OEFENINGEN BEGRIJPEND LEZEN 2
Rubriek
Z Toets
A Manieren van lezen

B Onderwerp

C Bedoeling van schrijver

D Soorten teksten

E Moeilijke woorden afleiden

F Moeilijke woorden opzoeken

G Voorspellen

H Verwijswoorden

I Hoofd- en bijzaken

J Hoofdgedachte
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Oefening
1 Deel 1 - Rubriek A t/m F
2 Deel 2 - Rubriek G t/m M
1 Manieren van lezen
2 Informatie in teksten
3 Goed of niet goed
1 Letten op plaatjes
2 Kernwoorden typen
3 Titels
4 Donald Duck
5 Woorden plaatsen 1
6 Alinea's maken
7 Drop
1 Feiten en meningen
2 Mening van de schrijver of niet
3 Bedoeling van de schrijver
4 Woorden plaatsen 2
5 Schrijfdoel en inhoud
1 Soorten teksten 1
2 Soorten teksten 2
3 Soorten reclame
4 Tekstsoort en reclame
1 Woorddelen
2 Betekenis afleiden 1
3 Betekenis afleiden 2
4 Betekenis in zin
5 Betekenis in tekst
6 De hyena en de ezel
7 De leeuw en de muis
8 Moeilijke woorden afleiden
1 Het digitale woordenboek
2 Zoeken in het woordenboek
3 Moeilijke woorden
1 Vervolg voorspellen
2 Inleidingen
3 Onderwerpen voorspellen
4 Verhaal voorspellen
5 Voorspellen
1 Waar verwijst het naar?
2 Verwijswoorden in tekst
3 Verwijswoorden plaatsen
4 De hik
1 Hoofd- en bijzaken
2 Belangrijkste zin aanwijzen
3 Twee kleine huisdieren
4 Hoofd- en bijzaken in tekst
1 Welke vraag?
2 Tornado's
3 Hoofdgedachte vinden

Type
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Open vraag
Meerkeuze
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze
Rijen
Meerkeuze
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Koppels
Koppels
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Plaats woord
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Wijs aan in zin
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Rijen
Wijs aan in zin
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze

Uitleg
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
3
1
1
1
2
2
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
3
2
2
1
1
1
2
1
1
2

Opgave
24
28
10
12
12
10
10
12
18
12
12
12
20
10
12
12 .. 16
12
9
22
12
10
12
12
14
10
10
25
25
15
14
15
19
14
17
15
8
16
12
12
10 .. 14
14
20
8
10
12
10
10
12
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K Mening, reden, conclusie

L Oorzaak en gevolg

M Kritisch lezen
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4 Hoofdgedachte in tekst
1 Reden aanwijzen
2 Teksten met meningen
3 Leven zonder mobieltje
4 Dierenleed - 1
5 Dierenleed - 2
6 Mening, reden, conclusie
1 Oorzaak en gevolg koppelen
2 Oorzaak aanwijzen
3 Die nare beugel
4 Oorzaak en gevolg in teksten
1 Conclusies trekken
2 Onzin opzoeken
3 Vragen stellen
4 De verspeelde titel
5 Kritisch lezen

Meerkeuze
Wijs aan in zin
Meerkeuze
Plaats woord
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze
Koppelpuzzel
Wijs aan in zin
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze

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

12
12
14
20
20
14
10
10
12
20
12
8
10
10
20
15
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HET DIGITALE MUISWERK WOORDENBOEK
Bij Begrijpend Lezen hoort het digitale woordenboek van Muiswerk Educatief. Het woordenboek
bevat ruim 79.000 woorden en vervoegingen, ruim 21.000 betekenissen en ruim 10.000 uitdrukkingen. In het bestand zitten de meest frequent gebruikte woorden van het Nederlands, de
woorden van het Basiswoordenboek Nederlands en de woorden en uitdrukkingen die in een
groot aantal Muiswerkprogramma’s aan de orde komen. Leerlingen/cursisten leren in Begrijpend Lezen 2 in eerste instantie de betekenis van moeilijke woorden afleiden uit (1) het woord
zelf en (2) de context van het woord. Pas als derde en laatste strategie leren ze zoeken in dit
digitale woordenboek.

Vanuit de oefening kan een leerling/cursist het digitale woordenboek van Muiswerk Educatief raadplegen. In dit woordenboek
kan de vervoegde vorm van een woord worden ingetypt om terecht te komen bij het basiswoord. Het woordenboek is ook te
downloaden als app voor iPad en iPhone.
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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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