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www.nieuwsbegrip.nl

Wat is nu eigenlijk goed begrijpend leesonderwijs? 
Hoe ga ik om met verschillende leesniveaus? 
En hoe model ik begrijpend lezen voor mijn leerlingen?

Zomaar wat vragen die leraren ons stellen over 

werken aan goed begrijpend leesonderwijs 

met Nieuwsbegrip. Antwoord op deze en 

meer vragen krijgt u tijdens de Nieuwsbegrip 

Masterclasses. Masterclasses bestaan uit een serie 

trainingsbijeenkomsten bij u op school én een 

aantal klassenconsultaties. Na het volgen van vier 

Masterclasses en de klassenconsultaties krijgen 

deelnemers het Nieuwsbegripcertificaat en een 

gevelbordje voor de school.  Dit staat garant voor 

goed werken met Nieuwsbegrip en een effectieve 

aanpak van begrijpend lezen op uw school. 

Nieuwsbegrip Masterclasses
Ve r b e t e r  h e t  b e g r i j p e n d  le e s o n d e r w i j s  o p  u w  s c h o o l
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Er zijn negen verschillende Masterclasses 

over diverse onderwerpen rondom 

begrijpend lezen. Iedere Masterclass 

bevat een teamtraining van 2,5 uur. 

Met de klassenconsultaties en twee 

adviesgesprekken heeft u een volledig 

implementatietraject. Een adviseur van 

de CED-Groep – de organisatie achter 

Nieuwsbegrip – verzorgt de Masterclasses bij 

u op school. De aanpak is dus toegesneden 

op uw specifieke situatie.

U kunt kiezen uit negen Masterclasses. 

Wanneer u er vier van de negen volgt, 

krijgen de deelnemende leraren een 

certificaat. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor 

meer Masterclasses, als u aandacht wilt 

besteden aan alle facetten van begrijpend 

lezen en Nieuwsbegrip. Het is ook mogelijk 

om een losse Masterclass te volgen, zonder 

klassenbezoeken. Voor de onderbouw zijn 

er aparte Masterclasses over begrijpend 

luisteren. Informeer ernaar bij uw 

accountmanager.

Hoe werkt het?

De Masterclasses

Hoeveel Masterclasses 
moet ik volgen?

Voor wie?
De trainingen zijn bedoeld voor teams in het 

basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal 

(basis)onderwijs.

Instapmodule Nieuwsbegrip (XL) 

(instapmodule)

In deze instapmodule maakt u kennis 

met de volle breedte van Nieuwsbegrip. 

U krijgt antwoord op vragen als ‘Welke 

niveaus zitten er in Nieuwsbegrip?’ 

en ‘Bij welke groep leerlingen passen 

de niveaus?’.  Daarnaast behandelen 

we de leesstrategieën en hoe deze in 

het programma zijn verwerkt.  Ook 

Nieuwsbegrip XL komt uitgebreid aan 

bod.  Welke onderdelen van Nieuwsbegrip 

XL moet ik doen om de kerndoelen te 

behalen? Wat is extra en wat voegt dit toe 

aan mijn taalprogramma? Ook de laatste 

innovaties van Nieuwsbegrip komen aan 

bod.
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De leraar als rolmodel; hoe model ik begrijpend 

lezen voor de leerlingen?

Een goede instructie is doorslaggevend voor 

het leersucces van leerlingen. Het modelen 

van leesstrategieën – waarbij een leesexpert 

hardop denkt – draagt bij aan een beter 

tekstbegrip van leerlingen. In deze module 

komt aan de orde hoe u als leraar effectief 

kunt modelen en hoe u ‘expertleerlingen’ 

kunt inzetten. Goed kunnen modelen is een 

belangrijke vaardigheid bij het aanleren van de 

leesstrategieën. Om u daarbij te ondersteunen 

ontwikkelde Nieuwsbegrip ‘tools’ voor op het 

digitale schoolbord. Tijdens de Masterclass 

leggen we uit hoe deze tools werken. 

Omgaan met verschillen in de groep 

Nieuwsbegrip biedt de unieke mogelijkheid om 

met de hele groep tegelijkertijd met hetzelfde 

actuele onderwerp bezig te zijn, terwijl de 

leerlingen toch op hun eigen niveau werken. 

Tijdens deze module leert u hoe u op basis 

van toetsresultaten het juiste niveau aan een 

leerling toewijst. Vervolgens krijgt u handvatten 

voor werken met niveaugroepen in uw klas. 

Belangrijk hierbij is dat u uw instructie aanpast 

aan deze werkwijze (differentiëren). Uw adviseur 

introduceert een fasenmodel om u daarbij te 

helpen. Voordeel van deze manier van werken 

is dat álle leerlingen, ook de betere lezers, een 

niveau krijgen aangereikt dat bij hen past en 

hen uitdaagt. 

Nieuwsbegrip en woordenschat aanbieden

Tijdens het lezen van teksten komen leerlingen 

moeilijke woorden tegen. Deze moeilijke 

woorden moeten uw leerlingen zich eigen zien 

te maken. In deze module krijgt u kort uitgelegd 

hoe de theorie van woordenschatverwerving 

in elkaar zit. Daarnaast gaan we in op de 

volgende vragen: ‘Hoe werkt de woordhulp 

op het stappenplan lezen van Nieuwsbegrip?’ 

en ‘Hoe kan ik de woordenschatoefeningen 

van Nieuwsbegrip XL inzetten in mijn 

woordenschatonderwijs?’.

Nieuwsbegrip Schrijven

Nieuwsbegrip biedt om de week ook lessen 

voor schrijven. In deze module krijgt u 

handvatten om uw schrijfonderwijs vorm te 

geven en daarmee te werken aan de kerndoelen 

voor schrijven (stellen). We gaan in op de rol van 

modelen bij de schrijflessen en u leert hoe u 

feedback kunt geven op een schrijfopdracht. 
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Coöperatieve werkvormen bij 

begrijpend lezen

Samenwerken en interactie tussen leerlingen 

bevordert hun leesbegrip. Maar ‘hoe stel ik 

groepjes leerlingen samen’ en ‘hoe verdeel ik 

rollen tussen de leerlingen’? In deze module 

komen deze en andere vragen over werkvormen 

en begrijpend lezen aan de orde. Ook gaan we 

in op uw eigen rol bij het samenwerkend leren 

en de evaluatie van het samenwerken. 

‘De Masterclass sloot nauw aan op onze schoolontwikkeling. De trainer was 
bevlogen en had grondige kennis van zaken. Een prettige training dus!’
 
Deelnemer instapmodule Nieuwsbegrip (XL)

Nieuwsbegrip en Teach Like a Champion

Deze Masterclass is speciaal voor scholen 

die werken met Nieuwsbegrip én Teach 

Like a Champion. In deze Masterclass krijgt 

u Teachtechnieken aangereikt die direct 

aansluiten bij de belangrijkste principes van 

Nieuwsbegrip: actief lezen, modelen en een 

goede voorbereiding van de Nieuwsbegriples. 

Er staan drie Teachtechnieken centraal:  

‘Begin aan het einde’,  ‘Dubbele planning’ en 

‘Stap voor stap’. Andere Teachtechnieken zijn 

verwerkt in de opbouw van de Masterclass en 

worden gedemonstreerd door de trainer.

Debatteren als werkvorm

Debatteren stimuleert leerlingen dieper na te 

denken. De onderwerpen van Nieuwsbegrip 

lenen zich hier uitstekend voor. Door de speelse, 

toegankelijke en actieve werkvorm verwerven 

leerlingen een grotere woordenschat en leren ze 

hun standpunt met zelfvertrouwen te verwoor-

den en nauwkeurig te luisteren. Daarom is er 

samen met het Nederlands Debat Instituut een 

praktische Masterclass ontwikkeld waarin deze 

vaardigheden worden geoefend.

Transfer van de Nieuwsbegrip-aanpak naar 

andere vakken

De manier waarop u met Nieuwsbegrip 

de begrijpend leesvaardigheden van 

leerlingen verbetert, kunt u ook toepassen 

bij andere vakken. Door gebruik van het 

Stappenplan Lezen zullen uw leerlingen de 

teksten van andere vakken beter begrijpen. 

Daarnaast bespreken we in deze module 

hoe u bij andere vakken kunt modelen en de 

leesstrategieën effectief inzet. 

Voor uw school betekent dit naast een 

vakoverstijgende aanpak van taal ook 

een concrete uitwerking van uw taalbeleid. 

Een aanrader voor scholen die school-

overstijgend met taal aan de slag willen!
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KLASSENCONSULTATIES
Tijdens de klassenconsultaties worden een aantal 

leraren geobserveerd en ‘on the job’ gecoacht bij 

het gebruik van Nieuwsbegrip. In overleg met 

onze adviseur stelt u zelf uw leerpunten vast. 

Eventueel worden er (met toestemming) video-

opnames gemaakt, die we bespreken tijdens de 

training. Tijdens de klassenconsultaties loopt de 

IB’er of taalcoördinator mee met de adviseur. 

Met behulp van de ‘Kijkwijzer Nieuwsbegrip’ 

kan hij of zij de klassenconsultaties daarna zelf 

uitvoeren. 

Om in aanmerking te komen voor het 

Nieuwsbegrip certificaat voor leraren en 

een geveldbordje voor de school, volgt 

u vier Masterclasses.

Wij komen bij u op locatie en verzorgen 

op vier dagen de volgende onderdelen:

Dag 1: Instapmodule Nieuwsbegrip (XL)

 en adviesgesprek met de directie 

 (a.d.h.v. uitslagen LVS) 

Dag 2: Masterclass naar keuze en 

 klassenconsultaties 

Dag 3:  Masterclass naar keuze en 

 klassenconsultaties 

Dag 4:  Masterclass naar keuze en 

 afsluitend adviesgesprek met 

 de directie 

Voorwaarden

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over Masterclasses bij u op 

school? Of wilt u als schoolbestuur meerdere 

schoolteams laten deelnemen? Neem dan 

contact op met Yvet van Noordt: 

email: y.vannoordt@cedgroep.nl 

telefoonnummer: 06-12 43 23 65.  

Kosten
De kosten voor dit totale traject zijn

€ 6900,- (inclusief cursusmateriaal).

U kunt de instapmodule apart afnemen. 

De kosten hiervoor bedragen € 875,-

Wilt u één van de andere Masterclasses 

apart afnemen, dan kost dit € 995,-.
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Wist u dat...
… Nieuwsbegrip al ruim tien jaar bestaat?

… onze klanten Nieuwsbegrip in 2016 rapportcijfer 8 gaven en dat maar liefst 98% van 

hen ons lesmateriaal aanraadt?

… Nieuwsrekenen wekelijks contextopgaven levert aan de hand van het 

Nieuwsbegriponderwerp? En dat Newswise er is voor het vak Engels?

… Er voor individuele deelnemers diverse cursussen te volgen zijn bij het Cursusbureau 

van de CED-Groep? Kijk op www.cedgroep.nl/cursussen voor meer informatie.

Over de CED-Groep
De CED-Groep traint professionals en adviseert beslissers in 

onderwijs en kinderopvang. En ontwikkelt innovatieve educatieve 

producten. Dat is wat we doen. Maar niet wat we zijn. Bij de CED-

Groep zijn we van alle onderwijsmarkten thuis. We zijn innovatief en 

hebben een grote passie voor kansen voor kinderen. Maar voor alles 

zijn we trots op resultaat. Als het een professional lukt om kinderen 

het beste uit zichzelf te laten halen, hebben wij echt iets bereikt.

 

CED-Groep bereikt 

• Wilt u het kwartaalblad KlasseApart van de CED-Groep ontvangen? 

 Mail uw adresgegevens naar: klasseapart@cedgroep.nl.

• Via www.cedgroep.nl/nieuwsbrief kunt u zich aanmelden voor 

 onze digitale nieuwsbrieven..

•  Bekijk het cursusaanbod voor individuele deelnemers via 

 www.cedgroep.nl/cursussen.

CED-Groep   |   Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam   |   Bezoekadres: Dwerggras 30, Rotterdam
T.: +31 10 407 1599   |   E.: info@cedgroep.nl   |       : www.nieuwsbegrip.nl   |      : facebook.com/Nieuwsbegrip   |       : @nieuwsbegrip
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