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Hardopdenkend voorlezen
in groep 2 en 3

Een kijkje in mijn hoofd
als ik voorlees

Hardopdenkend voorlezen is een effectieve manier om kinderen voor te bereiden op begrijpend
lezen. U laat horen wat er voor, tijdens en na het lezen van een verhaal in uw hoofd gebeurt. Door de
verschillende leesstrategieën hardopdenkend te gebruiken, ontdekken kinderen de leesaanpak die ze
later bij het begrijpend lezen goed kunnen gebruiken.
Voorlezen neemt een belangrijke plaats in binnen
het onderwijs aan jonge kinderen. In de meeste
gevallen gaat het dan om het gewone voorlezen
of het interactieve voorlezen van (prenten)boeken. Beide vormen van voorlezen zijn van groot
belang voor bijvoorbeeld de taalontwikkeling van
kinderen. In dit artikel beschrijven we een derde
voorleesaanpak: het hardopdenkend voorlezen.
Door hardop te benoemen wat u denkt tijdens
het lezen, krijgen kinderen een kijkje in het hoofd
van een ervaren lezer. Want voor, tijdens en na
het lezen gebeurt er namelijk van alles in uw
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hoofd. U stelt vragen, u voorspelt de afloop van
het verhaal, tussendoor vat u samen om te kijken
of u het verhaal nog snapt en u probeert moeilijke woorden die u tegenkomt te begrijpen.

Interactief of hardopdenkend?
Bij interactief voorlezen gaat het erom kinderen
te motiveren, hun betrokkenheid te vergroten,
hen zelf na te laten denken en zo tot begrip van
het verhaal te komen. Kenmerkend is dat er veel
interactie plaatsvindt en dat u samen met de kinderen betekenis geeft aan de tekst.
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Hardopdenkend
voorlezen
• Verwoord wat u denkt
als u leest.
• Laat kinderen meekijken
in uw hoofd.
• Doe voor hoe u verschillende leesstrategieën
gebruikt.
• Stel hardop vragen
die u zelf beantwoordt.
• Stel geen vragen aan
de kinderen.

Bij hardopdenkend voorlezen wilt u kinderen laten
zien welke denkhandelingen plaatsvinden terwijl
u een tekst leest, met als uiteindelijke doel dat
kinderen tijdens het latere begrijpend lezen gebruikmaken van deze begrijpend leesstrategieën
en dus een beter begrip krijgen van de tekst. Bij
deze manier van voorlezen vindt er geen interactie
plaats. U verwoordt wat u denkt en welke vragen
er in u opkomen en beantwoordt deze vervolgens
ook zelf. Beide vormen van lezen leiden er in ieder
geval toe dat kinderen het boek beter begrijpen
dan bij gewoon voorlezen. Maar als u een boek
hardopdenkend voorleest, hebt u als leerkracht
een heel andere rol dan wanneer u een boek interactief voorleest.

gieën en ook de formulering ervan verschilt per
leesmethode. In dit artikel wordt uitgegaan van
de leesstrategieën die gebruikt worden in de
methode Nieuwsbegrip. Deze methode, die het
nieuws van de dag als uitgangspunt heeft, wordt
in Nederland op grote schaal gebruikt.
De leesstrategieën die in Nieuwsbegrip centraal
staan, zijn:
• voorspellen
• verbanden
• vragen stellen
• samenvatten
• ophelderen van onduidelijkheden
• visualiseren

Leesstrategieën

Bij het hardopdenkend voorlezen kunt u gebruikmaken van verhalende en informatieve boeken.
Belangrijk is dat u zorgt dat de inhoud aansluit bij
de belevingswereld van de kinderen.

Veel methodes voor begrijpend lezen maken
gebruik van leesstrategieën. Deze strategieën
zijn afgeleid van de manier waarop goede lezers
een tekst aanpakken. De keuze van de strate-

Aan de slag

Toelichting op de begrijpend leesstrategieën in Nieuwsbegrip
Voorspellen

Vragen stellen

Samenvatten

• voorspellen van de inhoud op basis
van de titel, kaft en platen, zowel
vooraf als tijdens het lezen
• voorspellingen tijdens het lezen
bijstellen en na het lezen evalueren
• voorspellen van de tekstsoort op
basis van tekstkenmerken

• voor het lezen:
– Wat wil ik weten over het onderwerp?
• tijdens het lezen:
– Snap ik wat er in de tekst staat?
– Zie ik het antwoord op mijn vraag van
voor het lezen?
• na het lezen:
– Staan in de tekst alle antwoorden op
mijn vragen?
– Heb ik begrepen wat er in de tekst
staat?

• tussendoor:
– Wat is belangrijk in dit stukje?
– Wat gebeurde er?
• aan het eind:
– Waar ging het over?
– Kan ik het kort navertellen?

Verbanden
• binnen de tekst (verwijswoorden
(hij, zij, daar, die, mij, hem))
• tussen de tekst en jezelf (eigen
ervaringen)
• tussen de tekst en de kennis
over de wereld
• tussen de tekst en andere teksten
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Ophelderen van onduidelijkheden
• Wat doe ik als ik een moeilijk woord tegenkom?
• Wat doe ik als ik een stukje tekst niet begrijp?

Visualiseren
• na afloop als verwerking:
Kies een geschikt sleutelschema om de tekst te
visualiseren en relaties binnen de tekst in beeld
te brengen.

Een kijkje in mijn hoofd als ik voorlees
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Onderscheid tijdens het voorlezen activiteiten
die u voor, tijdens en na het voorlezen doet. Het
hardopdenkend voorlezen is hier voor een deel
uitgewerkt voor het boek Nooit meer nat! van Mijn
naam is Haas. Bij de drie fasen voor, tijdens en na
het lezen wordt aangegeven hoe u het gebruik
van de leesstrategieën voordoet.

Strategie: verbanden
• tussen de tekst en andere teksten:
Ik lees dat het boek bij de serie ‘Mijn naam is
Haas’ hoort. Dan gaat het dus weer over de
haas die allerlei avonturen beleeft. Ik heb er
namelijk al meer boeken van gelezen.

Het is niet de bedoeling dat u bij het voorlezen
van een boek alle strategieën op deze manier
behandelt. Kies een of twee strategieën die u
hardopdenkend voordoet. Wanneer u merkt dat
de aandacht van de kinderen verslapt, is het
niet erg om zo nu en dan ook een vraag aan de
kinderen te stellen. Maar zorg er wel voor dat
de nadruk blijft liggen op het hardopdenkend
voorlezen.

Strategie: verbanden
• binnen de tekst:
Haas zit in zijn kuil onder de boom.
Het regent, al veel te lang. Alles is nat.
‘Ik wil niet nog een dag binnen zitten!’ moppert
hij. ‘Het moet stoppen met regenen!’
Dit zegt de haas, denk ik. Hij is niet blij dat het
regent. Daarom moppert Haas. Ik weet nu ook dat
Haas een jongetje is. Er staat dat hij in zijn kuil zit en
er staat dat hij moppert.

Voor het lezen
Presentatie van het boek
Begin met het presenteren van het boek. Laat
het boek zien en bespreek de titel en illustraties
en andere opvallende dingen die op de kaft te
zien zijn. Kijk samen naar de rug en achterkant
van het boek. Schenk ook kort aandacht aan de
schrijver en illustrator. Stel hierbij steeds zelf de
vragen en geef ook zelf de antwoorden.
Strategie: voorspellen van de inhoud
Voorspel op basis van de kaft en de titel waar het
boek volgens u over zal gaan.
Ik ga eerst eens bedenken waar het verhaal over zou
kunnen gaan. Ik zie een konijn of een haas in een hol.
Ik denk dat het een haas is, want de serie heet ‘Mijn
naam is haas’. Hij schuilt voor de regen. Ik zie ook
een eendje dat in een regenplas speelt. Het boek heet
‘Nooit meer nat’ en ik zie dat de haas niet blij kijkt.
Ik denk dat de haas wil dat het stopt met regenen.
Ik denk dat hij allerlei dingen gaat bedenken om de
regen te laten stoppen, maar dat het niet gaat lukken. Ik ben benieuwd of het verhaal daarover gaat en
of mijn voorspelling dus klopt.
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Tijdens het lezen

Zorg dat de inhoud
van het boek

aansluit bij de
belevingswereld
van de kinderen

‘Ik vind regen juist fijn!’ kwaakt Sofie.
Ze spettert vrolijk door de plassen.
Hier gaat het over het eendje, want er staat ‘kwaakt’.
Ik zie op het plaatje dat zij het juist leuk vindt. Het
eendje heet Sofie en er staat dat ze vrolijk door de
plassen spettert. Het eendje is dus een meisje.
• tussen de tekst en jezelf:
Ik snap Haas wel. Ik hou ook niet van regen. Ik
vind het ook niet leuk om een dag binnen te zitten
omdat het regent.
• tussen de tekst en de kennis over de wereld:
Ik begrijp wel dat Sofie de regen niet zo erg vindt.
Zij is een eendje en leeft in het water.
Strategie: vragen stellen
‘Hier in ons veld is alles nat!’ klaagt Haas. ‘Ik ga
naar een plek waar je nooit meer nat wordt!’
Haas wil naar een plek waar je nooit meer nat wordt.
Bestaat er een plek waar het nooit regent? Ik ben
benieuwd of ik het antwoord op deze vraag na het
verhaal weet.
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Strategie: voorspellen
‘In mijn bos zul je geen droog plekje
vinden!’ knort Bruut trots. ‘Heerlijk die
regen!’
En hij rolt lekker door de modder.
Ik vraag me af of het zwijn meegaat met de
andere dieren. Hij heeft het wel naar zijn zin
in het bos. Ik voorspel dat hij niet meegaat.
Hij vindt het vast veel te lekker in die regen.
Strategie: samenvatten
Zeg ergens halverwege het verhaal:
Ik heb nu al bijna de helft van het boek gelezen. Ik weet dat Haas op zoek is naar een
plek waar het nooit meer regent. Er lopen al
een heleboel dieren met hem mee. Ik kijk nog
even wie er nu allemaal meelopen: Sofie het
eendje, de koe, de schapen en de veldmuizen. Ik ben benieuwd of er nog meer dieren
bijkomen.

Strategie: ophelderen van
onduidelijkheden
‘Kom,’ zegt Haas moedig, ‘laten we
elkaar vasthouden en voorzichtig verder
gaan.’ Langzaam schuifelen ze door de
mist de berg op.
Ik lees dat ze schuifelen. Dat woord ken
ik niet, ik ga eens kijken of ik er achter kan
komen wat het betekent, want anders begrijp
ik het stukje niet goed. Ze schuifelen in ieder
geval langzaam. Ik zie in de zin ervoor staan
dat ze voorzichtig verder gaan. Ik weet dat
ze in de wolken lopen en niets kunnen zien en
dat zie ik ook op het plaatje. Ze gaan ook nog
de berg op. Dus dat is zwaar. En ze zijn moe
en nat van de regen natuurlijk. Dus ik denk
dat het er een beetje zo uitziet. (Doe voor
hoe schuifelen eruitziet.)

Na het lezen
Strategie: samenvatten
Ik heb nu het verhaal
‘Nooit meer nat!’
gelezen, dus nu ga ik het
samenvatten. Het verhaal
ging over Haas. Haas was
eerst heel boos en aan het
mopperen omdat het zo
regende. Hij ging op zoek
naar een plekje waar het
droog was en onderweg
liepen allerlei dieren met
hem mee.
Uiteindelijk komen ze op
een berg, boven de regenwolken. Daar is het droog
en vallen ze in slaap. Haas
wordt wakker en ziet zijn eigen boom, beneden aan de berg weer in de zon staan. Hij
maakt de andere dieren wakker en ze gaan
weer naar beneden. De regen was opgehouden: Sofie had gelijk, want het wordt altijd
weer droog.
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Strategie: vragen stellen
Tijdens het lezen vroeg ik me af: Bestaat er
een plek waar het nooit regent? Heb ik daar
antwoord op gekregen? Als ik er nog eens
over nadenk, dan weet ik het eigenlijk niet.
Ze hebben wel een plek gevonden hoog boven
op de berg. Daar regende het niet. Ze zaten
boven de regenwolken. Of het daar altijd
droog is, dat weet ik niet, want dat zegt het
verhaal niet.
Strategie: voorspellen
Aan het begin van het verhaal dacht ik dat
het verhaal zou gaan over dingen die Haas
bedenkt om de regen te laten stoppen en dat
dat niet gaat lukken. Het verhaal ging iets
anders. Haas ging geen dingen bedenken om
de regen te laten stoppen, maar hij ging op
zoek naar een plek waar het droog was. En
dat is uiteindelijk gelukt.

Visualiseren met een
sleutelschema
Visualiseren is bedoeld als een vorm
van verwerking. Sleutelschema’s die
goed passen bij jonge kinderen en bij
het boek Nooit meer nat! zijn een wiewat-waarschema, een woordweb en een
volgordeschema.
Wie-wat-waarschema
Een wie-wat-waarschema biedt de mogelijkheid verschillende aspecten van het
verhaal in beeld te brengen. Zoals wie de
personen zijn die in het verhaal spelen en
de verschillende plekken waar het verhaal
zich afspeelt. Het wat kunt u uitsplitsen in Wat gebeurt er aan het begin?, Wat
gebeurt er dan? en Wat gebeurt er aan het
eind?. Door duidelijk herkenbare pictogrammen te gebruiken, helpt u de kinderen bij het construeren van de verhaallijn
(zie bijvoorbeeld Jansman, 2014). Wanneer
kinderen de pictogrammen eenmaal ken-
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nen, gaan ze hier ook in tweetallen zelf
mee aan de slag. Ze kunnen de verschillende vragen beantwoorden in de vorm
van een tekening, maar ze kunnen er ook
in tweetallen over praten.
Woordweb
U kunt kiezen voor een woordweb
rondom een centraal thema in het boek,
in dit geval bijvoorbeeld ‘het weer’, of
‘heimwee’. Maar het is ook mogelijk het
boek als uitgangpunt te nemen. Vul het
web samen met de kinderen in. Kinderen
kunnen het woordweb aanvullen met
tekeningen.
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Volgordeschema
Voor een volgordeschema kunt u op verschillende manieren delen van het verhaal
of de informatie in een boek zichtbaar
maken en verbanden tussen de delen leggen. Bij een informatief boek over vlinders kunt u dan de verschillende stadia
van eitje naar vlinder in beeld brengen. In
het geval van het prentenboek Nooit meer
nat! is de verhaallijn zichtbaar te maken
met de verhaalprenten. Kopieer een aantal kenmerkende pagina’s uit het boek en
leg ze samen met de kinderen op volgorde. Vertel aan de hand van deze platen
samen met de kinderen het verhaal na.
Met kleine kaartjes van het verhaal doen
de kinderen dit in tweetallen ook zelf.

Herhaling
Het is belangrijk dat u een prentenboek
verschillende keren voorleest. De aanpak van hardopdenkend voorlezen is
met name geschikt bij de eerste aanbieding van een boek. Wanneer u een boek
daarna voor de tweede of derde keer
voorleest, kunt u veel meer in interactie
gaan met de kinderen. De kinderen kennen de verhaallijn inmiddels en kunnen
daardoor bij het voorlezen een actievere
rol krijgen. Ze kunnen
bijvoorbeeld tussendoor
stukjes van het verhaal
samenvatten, waaromvragen over de tekst
beantwoorden en nadenken over hun eigen beleving bij verschillende
fragmenten van het
verhaal.

Samenvatting
Het hardopdenkend voorlezen waarbij
u de kinderen tijdens het voorlezen een
kijkje gunt in uw hoofd, is een zinvolle
aanvulling op andere vormen van voorlezen. Door te vertellen wat er voor, tijdens
en na het lezen in uw hoofd gebeurt,
komen de kinderen tot een beter begrip
van het boek. De kinderen maken bovendien kennis met de begrijpend leesstrategieën die van belang zijn voor het latere
begrijpend lezen. Het hardopdenkend
voorlezen kunt u toepassen bij zowel
verhalende als informatieve (prenten)
boeken.

Literatuur
• A. Bouman & K. van de Mortel, ‘Begin bij
begrijpend luisteren’, in: De wereld van het
jonge kind, Thieme Meulenhoff, november
2014. pp. 10-13
• CED-Groep, Algemene hand-leiding
Nieuwsbegrip, CED-Groep, (nieuwsbegrip.nl),
Rotterdam, 2015.
• M. Jansman, Woordenschat; een onderzoek
naar het begeleidingstraject van het interactief
voorlezen groep 1/2, Katholieke Pabo Zwolle,
Zwolle, 2014.
• Mijn naam is Haas, Nooit meer nat!, Bruna
Uitgevers B.V., Amsterdam, 2009.
• K. van de Mortel, Verbeter uw resultaten
begrijpend luisteren, begrijpend lezen, e-book op
cps.nl, CPS Onderwijsontwikkeling en advies,
Amersfoort, 2014.
• School aan zet, Kwaliteitskaart Begrijpend
luisteren, School aan zet (schoolaanzet.nl), Den
Haag, 2014.
• I. Wildhagen, Nieuwsbegrip in groep 3, van
begrijpend luisteren naar begrijpend lezen,
Stageonderzoek in het kader van de master
Toegepaste Taalwetenschap, Vrije Universiteit
Amsterdam, Amsterdam, 2011.

23

