
                                                                                         

Adviezen co-teaching NT2;
begrijpend luisteren

Voordat je een prentenboek voorleest, moet er 95% tekstdekking zijn. 
Dit bereik je door de moeilijke woorden vooraf aan te bieden.

Wanneer de tekst moeilijk of erg lang is, vereenvoudig je de tekst; je maakt kortere zinnen in
de tegenwoordige tijd. Veel prentenboeken zijn in de verleden tijd geschreven. Door het 
boek eerst in de tegenwoordige tijd voor te lezen, begrijpen de leerlingen het verhaal beter. 
Vervolgens kun je in stappen overgaan naar de originele tekst. 
Je kunt het verhaal opsplitsen in meerdere delen. Je hoeft niet het hele prentenboek in één 
keer aan te bieden.

 Hoe wordt een les begrijpend luisteren gegeven volgens de NT2-didactiek?

Stap 1:
De leerkracht zorgt voor 95% tekstdekking en biedt de moeilijke woorden aan die nodig zijn 
om het verhaal te begrijpen. De leerkracht laat, indien aanwezig, concrete materialen zien 
tijdens het uitleggen, uitbeelden, uitspelen,  etc. 
De leerkracht herhaalt het woord/ de woorden regelmatig. Hij/ zij maakt gebruik van de 
vragenkaart begrijpend luisteren, onderdeel hardop denken.
=>  De leerlingen luisteren.

Stap 2:
De leerkracht herhaalt de aangeboden woorden van stap 1 en laat dit woord zien/ wijst dit 
aan in het boek. De bladzijde die hierbij hoort, wordt voorgelezen.                                                
De leerkracht zet verschillende coöperatieve werkvormen in  =>  De leerlingen luisteren en 
doen iets. 
De leerkracht breidt uit van woordniveau naar zinsniveau. 
Het digitale prentenboek wordt getoond, indien aanwezig.



Stap 3:
De leerkracht laat de leerlingen het verhaal ervaren middels verschillende werkvormen.  Bv. 
de werkvorm tableau vivant (met een groepje leerlingen een plaat van het boek uitbeelden).
De  anderen raden om welk fragment uit het boek het gaat.        
De leerkracht stelt vragen (vragenkaart begrijpend luisteren) onderdelen onthouden en 
begrijpen  =>  De leerlingen denken eerst zelf na, overleggen dan in tweetallen (creëren 
extra denktijd) en daarna worden de  antwoorden besproken in de grote kring.

Stap 4: 
De leerkracht stelt vragen van de vragenkaart begrijpend luisteren onderdelen toepassen, 
analyseren, evalueren en creëren  =>   De leerlingen denken eerst zelf na. Dan overleggen ze 
in tweetallen (creëren extra denktijd) en daarna worden de  antwoorden besproken in de 
grote kring (denken – delen – uitwisselen)
De leerlingen spelen het verhaal na bij de verteltafel of in de themahoek. Tijdens de 
evaluatie mogen deze leerlingen het verhaal nog eens naspelen (voorstelling geven van het 
verhaal).     

Stap 5:
De leerlingen halen alles uit zichzelf en passen het geleerde toe  =>  De leerlingen spelen het 
verhaal na en breiden het uit. Fantasie en creativiteit spelen hierbij een belangrijke rol. De 
leerkracht ondersteunt alleen als het spel niet op gang komt of stil valt.

Tips:
- Lees het boek herhaald voor. 
- Laat, indien aanwezig,  een digitale versie van het prentenboek zien. 
- Zet coöperatieve leerstrategieën in met afbeeldingen uit het boek, zoals TweePraat, 

Stijgen - Dalen, Waar - Niet Waar, Ren je Rot, In de Rij, ……..
- Verschillende coöperatieve werkvormen zijn terug te vinden op onze website.

https://deeltijdschakelklassenenschede.nl/downloads

- Betrek de hoeken bij het prentenboek. Richt bv. een verteltafel in, zodat de 

leerlingen het verhaal na kunnen spelen. Zo bevorder je de interactie binnen de 

context van het verhaal.

- Gebruik bij het prentenboek de vragenkaarten begrijpend luisteren, gebaseerd op de 

taxonomie van Bloom. 

- Gebruik van de vragenkaart eerst de zijde met ‘hardop denken’. Zo neem je de 

leerlingen mee in jouw gedachten. Je doet hardop voor wat je denkt en welke 

verbanden je legt.

- Gebruik daarna de zijde met vragen stellen. Hierbij ga je van onder (makkelijk 

denkniveau) naar boven (moeilijk denkniveau).

https://deeltijdschakelklassenenschede.nl/downloads


- Meer informatie, lesideeën en filmpjes zijn terug te vinden op de website van oud-

collega Inge de Vries

http://begrijpendluisterenvoorkleuters.nl/

- Reeds ingevulde vragenkaarten bij verschillende prentenboeken zijn terug te vinden 

op onze website

https://deeltijdschakelklassenenschede.nl/materialen/boeken

https://deeltijdschakelklassenenschede.nl/materialen/boeken
http://begrijpendluisterenvoorkleuters.nl/

