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Over de essentiële ingrediënten van begrijpend lezen



Begrijpend lezen is dé 21st century skill 



SEC-verschillen worden veroorzaakt door beperkte 
vaardigheid in begrijpend lezen
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Instructie
Directe instructie (DI)

Expliciete directe instructie (EDI)

Activerende directe instructie (ADI)

Interactieve, gedifferentieerde directe instructie (IGDI)

De effectiefste en efficiëntste lees- en 
spellingroute vanuit Nederland naar Rome is via



Het principe



Als technisch lezen en spellen is als fietsen…

… dan is begrijpend lezen en stellen een fietstocht maken



Tekstbegrip

=
Technisch lezen + Woordenschat + 

Achtergrondkennis



Woordenschat
De beschrijving van systemen door middel van een golffunctie betekent 
dat deeltjes zich, afhankelijk van de manier waarop ze worden 
waargenomen, soms als een deeltje in klassieke zin, maar soms als een 
golfverschijnsel gedragen. Zo kunnen bijvoorbeeld elektronenbundels, 
net als lichtbundels, brekingsverschijnselen en interferentie en 
diffractie vertonen. Andersom kan licht ook beschouwd worden als 
bestaande uit kwanta, die in het geval van licht fotonen genoemd 
worden, met een energie E:

waarin h de constante van Planck en v (de Griekse letter nu) de 
frequentie van het licht.

E = h v



Achtergrondkennis (situation model)

De procedure is eigenlijk heel simpel. Eerst sorteer je de dingen in 
verschillende groepen. Natuurlijk kan één stapel voldoende zijn afhankelijk van 
hoeveel er te doen is. Als je ergens anders heen moet omdat het je aan de 
faciliteiten ontbreekt dan is dat de volgende stap, anders ben je klaar om te 
beginnen. Doe er niet teveel dingen tegelijk in want anders kunnen er 
complicaties optreden. Een fout kan je duur komen te staan. Eerst lijkt de 
procedure misschien ingewikkeld maar het wordt al snel een gewoonte die 
erbij hoort in het leven. Het is onwaarschijnlijk dat de taak in de nabije 
toekomst zal komen te vervallen, maar je weet maar nooit. Zodra de centrale 
proces is voltooid sorteer je de dingen nogmaals in verschillende groepen 
zodat je ze op de juiste plek kan leggen. Uiteindelijk zullen ze weer gebruikt 
worden en begint de cylus opnieuw. Dit hoort echter bij het leven.



Hoe meer je weet hoe meer je kan leren
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