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Nieuwsbegrip: haal er alles uit 
 
Paul de Maat, auteur Nieuwsbegrip, 26 maart 2018 
 
Onlangs is Mariska Okkinga van de Universiteit Twente gepromoveerd op een 
onderzoek naar het gebruik van Nieuwsbegrip in het vmbo (basis-kader). Zij wordt 
hierover geïnterviewd in Didactief van maart 2018. Uit haar onderzoek (ook te lezen 
op https://profielen.hr.nl/2018/promotieonderzoek-gaan-vmboers-beter-lezen-door-
de-methode-nieuwsbegrip/) komt naar voren dat de leesresultaten van leerlingen die 
met Nieuwsbegrip werken na twee jaar niet harder vooruit zijn gegaan dan die van 
leerlingen die een ‘regulier’ begrijpend-leesprogramma volgen. 
 
Als we bij Nieuwsbegrip zoiets horen, spitsen wij natuurlijk de oren. We denken dan: 
wat kan er aan de hand zijn dat docenten die leerlingen willen leren begrijpend lezen 
daar niet in slagen, ook al gebruiken ze een programma dat technieken bevat die in 
veel onderzoeken effectief zijn gebleken? 
 
Er kunnen verschillende factoren een rol spelen en op vier daarvan gaan we hieronder 
in. 
 
Uitdagende teksten 
 
Een vaardigheid leer je door te oefenen en dat geldt ook voor begrijpend lezen. 
Oefenen doe je het beste in uitdagende situaties en in het geval van begrijpend lezen 
betekent dat dat leesteksten best pittig mogen zijn. Nieuwsbegrip biedt daarom 
leesteksten over hetzelfde onderwerp in verschillende gradaties van moeilijkheid 
waardoor leerlingen altijd een tekst kunnen lezen op een uitdagend niveau. Jammer 
genoeg hebben de leerlingen in het onderzoek de volledige tijd gewerkt met teksten 
en lessen op het zelfde niveau, te weten niveau B, terwijl ongetwijfeld een aantal  
leerlingen in de loop van de periode toe moet zijn geweest aan niveau C. Het is 
waarschijnlijk dat deze leerlingen te weinig gestimuleerd werden hun leesvaardigheid 
te vergroten. Zodra een docent constateert dat teksten voor een leerling ‘te 
behapbaar’ worden, is het tijd die leerling moeilijkere teksten voor te leggen. 
 
Modelen 
 
Zoals Okkinga zelf al meldt: de beste resultaten in de Nieuwsbegripgroep werden 
behaald door docenten die goed waren in modelen: hardop denkend voordoen hoe je 
het lezen van een tekst aanpakt. Helaas is modelen een moeilijke vaardigheid 
waardoor leerlingen er niet in alle klassen van kunnen profiteren. Maar toch is het 
belangrijk, én effectief. Je kunt modelen niet zomaar overslaan. Aan de andere kant is 
het ook niet nodig er een uitgebreide exercitie van te maken: kort en duidelijk iets 
modelen is voldoende, maar wel elke les en vooral voor zwakke lezers. Wanneer het 
modelen door de docent niet goed uit de verf komt, zullen leerlingen dit ook niet 
doen. Want ook van hen wordt verwacht, bij het rolwisselend lezen, dat ze voor hun 
groepsgenoten hardop denkend lezen. Omdat goed modelen belangrijk, maar wel 
moeilijk is, ligt hier een taak voor opleiding en nascholing van leraren. 
 
Woordenschat en tekstkennis 
 
In het onderzoek van Okkinga werkten de docenten met de basislessen van 
Nieuwsbegrip. Hoewel deze lessen zoals de naam zegt een basis vormen, biedt 
Nieuwsbegrip meer. Een belangrijke voorspeller voor goede leesprestaties is 
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woordenschat. Daarom kunnen leerlingen – wanneer de school het volledige 
Nieuwsbegrippakket gebruikt – ook elke week expliciet aan de slag met tien 
geselecteerde woorden uit de leestekst. Bovendien kunnen de leerlingen dan elke 
week een les ‘Andere tekstsoort’ doen, waarin ze leren om naast de informatieve 
tekst uit de basisles ook bijvoorbeeld instructieteksten, betogen, fictie en webteksten 
te lijf te gaan.  Dat maakt leerlingen bewust van verschillende soorten teksten die elk 
een eigen aanpak vereisen, wat belangrijk is en waar ook Okkinga op wijst. Een 
docent kan verder de vaardigheid om tekstsoorten te (her)kennen en er strategieën 
op toe te passen vergroten door met de leerlingen ook regelmatig strategie- en 
tekstsoortenlessen van Nieuwsbegrip te doen. 
 
Steeds beter 
 
‘Leer je leerlingen dat lezen een bewust proces is, waarin ze kunnen ingrijpen als ze 
vastlopen’, zegt Okkinga en dat is een goed advies. Bij Nieuwsbegrip proberen we 
steeds om die vaardigheid te vergroten, leerlingen zich bewust te laten zijn van hoe 
ze lezen (‘actief lezen’) en hoe dat eventueel beter kan. Om dat te bereiken 
verbeteren we voortdurend onze lessen. We laten al enige tijd bijvoorbeeld sterke 
lezers minder expliciet oefenen met strategieën, en in de dit jaar herziene bloklessen 
(eens per zes weken) laten we leerlingen veel actiever bezig zijn met bewust 
strategieën toepassen en reflecteren op de eigen vaardigheid. Reflectie vindt nu ook 
meer plaats in de wekelijkse basisles, én de docent krijgt wekelijks in de handleiding 
een voorbeeld van hoe je modelt. Voor een docent is het belangrijk elke week zelf te 
bepalen welke opdrachten hij of zij wel en niet doet, om te voorkomen dat het ‘rigide 
en saai’ wordt. 
 
Conclusie 
 
Goed onderwijs in begrijpend lezen vergt veel van de leraar. Ten eerste moet ze op 
de juiste manier instructie geven, onder andere met hardop denkend voordoen. Ten 
tweede moet ze de leerlingen op maat laten oefenen, waarin rolwisselend lezen een 
plaats heeft. Ten derde zal ze goed de niveaus van de leerlingen moeten monitoren, 
om hen leesteksten en opdrachten op het juiste niveau te geven. Daarnaast is het 
van grote waarde dat een school de leerlingen veel woordenschat en kennis van de 
wereld aanbiedt en werkt aan een positief leesklimaat waarin leerlingen veel lezen. 
 
 


	Nieuwsbegrip: haal er alles uit
	Uitdagende teksten
	Modelen
	Woordenschat en tekstkennis
	Steeds beter
	Conclusie


