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‘Door zelf te voelen hoe Nieuwsbegrip werkt, kun je er direct mee aan de slag’ 

 

Louis Padberg is leerkracht en bovenbouwcoördinator van KBS De Martinus in Losser. Vier jaar 

geleden koos de school voor Nieuwsbegrip als begrijpend leesmethode. Vorig schooljaar liet de 

trendanalyse zien dat er nog onvoldoende grip is op de resultaten. Die kunnen beter. Om daar wat 

aan te doen heeft Louis het initiatief genomen om een traject van verschillende Materclasses 

Nieuwsbegrip te organiseren. Hij vertelt over zijn ervaringen. 

 

“Ook bij de andere vier scholen van stichting SKOLO leefde het gevoel dat de resultaten op het 

gebied van begrijpend lezen beter kunnen”, vertelt Louis.” We hebben in de periode van september 

tot maart 2014 in totaal vijf Masterclasses georganiseerd. Hier konden de leerkrachten van alle 

scholen naar behoefte aan meedoen. Zelf heb ik aan alle Masterclasses deelgenomen.”  

 

Dicht bij de dagelijkse praktijk 

“Bij de instapmodule stelde onze trainer Yvet goed scherp hoe Nieuwsbegrip bedoeld is en hoe de 

methode is opgebouwd“, vertelt Louis. “Dit wisten wij al wel, maar hadden nog geen eenduidige 

aanpak. Het bleek dat wij er tot dat moment allemaal op onze eigen wijze mee werkten, nu staan 

alle neuzen dezelfde kant op. Om ons duidelijk te maken hoe Nieuwsbegrip werkt, liet Yvet het ons 

zelf ervaren. Bijvoorbeeld het modelen: hoe geef je als leerkracht het goede voorbeeld? Wij waren 

de klas en Yvet was de leerkracht. Samen met haar hebben wij een tekst hardop denkend gelezen. 

Waar denk je dat de tekst over gaat als je de koppen ziet? Waar verwijst dat verwijswoord naar? 

Hoe vat je deze tekst samen? Dit naspelen had op mij het effect: nu voel ik wat ik moet doen!” 

 

Het allergrootste pluspunt van de Masterclasses is dat je het geleerde direct kunt toepassen in de 

klas”, stelt Louis. “Als je zelf hebt ervaren hoe iets werkt, ga je er sneller mee aan de slag. De 

Masterclasses liggen heel dicht bij de professie van de leerkracht, de inhoud is voor iedereen 

herkenbaar. Bij alle scholen van de stichting zijn de leerkrachten er dan ook heel gemotiveerd mee 

aan de slag gegaan. En dan verandert er wel wat in je klas. Ik zal je hier een voorbeeld van geven. 

Bij een Nieuwsbegriples werken de leerlingen in drietallen samen aan één tekst. Ze lezen hardop 

aan elkaar voor, ze bespreken de strategieën en gaan zo alinea voor alinea door de tekst heen. Bij 

mij zijn dat negen groepjes in dezelfde ruimte. Als je me een jaar geleden had gevraagd of dit een 

toepasbare werkwijze is, had ik gezegd nee. Maar de praktijk is anders. Natuurlijk, je hoort 

geroezemoes, maar ze zijn allemaal met hetzelfde bezig en dat werkt heel goed! Wat ik ook heb 

meegenomen uit de Masterclasses is hoe je de groepjes samenstelt. Binnen de verschillende 

niveaus van de klas formeer je de drietallen. In ieder drietal zit een betere lezer, waar de anderen 

zich weer aan kunnen optrekken. “  
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Naast het samenwerken in groepjes heeft Nieuwsbegrip ook een ‘stille’ werkwijze: Nieuwsbegrip 

XL. Kinderen maken op hun eigen niveau vragen over een tweede tekstsoort die over hetzelfde 

actuele onderwerp gaat. Louis: “Met dit programma gaan kinderen zelfstandig aan de slag op de 

computer. Op school, en als ze het niet afkrijgen gaat het mee als huiswerk. Doordat het over 

hetzelfde onderwerp gaat, krijg je een mooi geheel. Door de actualiteit en door de combinatie van 

samenwerken en alleen werken vinden de leerlingen Nieuwsbegrip leuk. Zij zien het niet als 

begrijpend lezen, maar dat is het natuurlijk wel. Mijn conclusie is: met Nieuwsbegrip vinden 

leerlingen begrijpend lezen leuk!” 

 

Borgen  

“Het is nog te vroeg om in de cijfers resultaten te zien van onze verdiepingsslag met Nieuwsbegrip” 

stelt Louis. “Op dit moment is de winst dat alle leerkrachten er weer bewust en doelgericht mee 

werken. Ik zit er bovenop om Nieuwsbegrip goed in de school te borgen. Dat doe ik nu door de 

kennis warm te houden. Bij bijvoorbeeld bouwvergaderingen staat Nieuwsbegrip altijd op de 

agenda. Daar maken we afspraken en delen we onze ervaringen met elkaar. Verder is het de 

bedoeling dat op termijn de leerkrachten bij elkaar in de klas gaan kijken hoe Nieuwsbegrip wordt 

uitgevoerd. Door het geven van goede feedback kunnen we allemaal van elkaar leren. Ik ben er 

van overtuigd dat we op deze manier op termijn de resultaten van begrijpend lezen omhoog 

krijgen.”  

 

 
Over Nieuwsbegrip Masterclasses 

Er zijn verschillende Masterclasses Nieuwsbegrip. Stichting SKOLO tekende in voor de 

volgende Masterclasses:  

- Instapmodule ‘Aan de slag met Nieuwsbegrip’ 

- Omgaan met verschillen in de groep: welke instructie hoort bij welk niveau en hoe deel 

je de leerlingen in? 

- De leerkracht als rolmodel: hoe geef je als leerkracht het goede voorbeeld? 

- Nieuwsbegrip en woordenschat: hoe zit woordenschatverwerving in elkaar en hoe kun 

je dit toepassen met Nieuwsbegrip? 

- Transfer naar andere vakken: hoe pas je de leesstrategieën toe bij zaakvakteksten? 

 

De Masterclasses bij stichting SKOLO werden gegeven door Yvet van Noordt 

(y.vannoordt@cedgroep.nl). Meer informatie over Nieuwsbegrip Masterclasses is te vinden op 

http://www.nieuwsbegrip.nl/trainingen-cursussen.  

http://www.nieuwsbegrip.nl/trainingen-cursussen

