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1 Inleiding
Ontwerpprincipe
Als de vaardigheid van jonge NT2-leerlingen in begrijpend luisteren verbeterd dient te worden dan
zal dit moeten plaatsvinden door het verbeteren van de instructie van de leerkracht. Hierbij moet
vooral de vaardigheid van de leerkrachten in het stellen van inferentievragen en het modellen van
inferentie aandacht krijgen omdat uit onderzoek blijkt dat het stellen van inferentievragen door de
leerkracht het maken van inferenties bij leerlingen stimuleert (Hogan et al. 2011; Kleeck, 2008;
Potocki et al., 2013; Zucker et al., 2010; Zucker et al., 2013). Daarnaast bevordert het modellen van
de leerkracht door middel van ‘hardop denken’ de mate van inferentie bij de leerlingen (Hogan et al.,
2011; Mommers, 2003; Pentimonti et al., 2012).
Hulpmiddel voor de leerkrachten bij de instructie
Om de vaardigheid van leerkrachten te vergroten op het gebied van inferentie en het modellen van
inferentie, is een hulpmiddel ontworpen voor de instructie. Het hulpmiddel is gebaseerd op de
gereviseerde taxonomie van Bloom (Anderson, Krathwohl, & Samuel, 2001). Het doel is om de
leerkrachten te ondersteunen bij het stellen van inferentievragen en het modellen van inferenties
door middel van ‘hardop denken’. Het hulpmiddel bevat voorbeeldvragen en voorbeelden van
‘hardop denken’ , te gebruiken bij elk willekeurig prentenboek. De vorm van dit hulpmiddel is een
Vragenkaart (bijlage 1). Op de Vragenkaart staan aan de voorkant voorbeelden van vragen en op de
achterkant voorbeelden van ‘hardop denken’.
Website
Aanvullend is er een website met theorie, achtergrondinformatie en praktische lesideeën
ontworpen. Op de website zijn tutorials geplaatst om leerkrachtvaardigheden te demonstreren.
www.begrijpendluisterenvoorkleuters.nl
Leeswijzer
De inhoud van de Vragenkaart wordt in hoofdstuk 2 uitgewerkt. In paragraaf 2.1 wordt een korte
uitleg gegeven van taxonomie van Bloom (Anderson et al. 2001). In paragraaf 2.2 worden definities
vanuit de theorie gegeven. In paragraaf 2.3 volgt uitleg van de niveaus en de koppeling met de in de
deeltijdschakelklas gehanteerde NT2-didactiek. In paragraaf 2.4 wordt een verantwoording gegeven
van de vormgeving van de Vragenkaart.
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2 Inhoud van de Vragenkaart
2.1 Taxonomie Bloom
De gereviseerde taxonomie van Boom (Anderson et al. 2001) heeft als doel om een indeling te
maken in lesstof. De onderste drie niveaus vertegenwoordigen de lagere orde denkvaardigheden. De
bovenste drie niveaus de hogere orde denkvaardigheden vertegenwoordigen. Het is belangrijk om bij
het begrijpend luisteren ook hogere orde denkvaardigheden te stimuleren. Leerkrachten kunnen
leerlingen ondersteunen bij deze hogere orde denkvaardigheden door het ‘hardop denken’ en het
stellen van vragen.

Figuur 1: Aangepast van gereviseerde taxonomie van Bloom (Anderson et al., 2001)

2.2 Definities vanuit de theorie
Onthouden
Informatie terughalen uit het lange termijngeheugen: herinneren of herkennen (Anderson et al.
2001).
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Begrijpen
Het bepalen van de betekenis van verschillende type informatie: mondelinge, schriftelijke of
grafische. Kenmerken interpreteren, voorbeelden geven, classificeren, samenvatten, inferentie,
vergelijken en uitleggen (Anderson et al. 2001).
Toepassen
Het uitvoeren van of het gebruik van een procedure in een bepaalde situatie. Kenmerken zijn:
uitvoeren en implementeren (Anderson et al. 2001)..
Analyseren
Het materiaal in onderdelen opdelen, bepalen hoe deze onderdelen zich tot elkaar verhouden en
van elkaar verschillen, evenals het onderzoeken van de relatie van de verschillende onderdelen tot
het grote geheel en de hoofdfunctie. Kenmerken: onderscheiden, organiseren en toeschrijven
(attributie) (Anderson et al. 2001).
Evalueren
Oordeel vellen gebaseerd op criteria en standaarden door middel van controleren en bekritiseren
(Anderson et al. 2001)..
Creëren
Elementen samenvoegen om een coherent en functioneel geheel te vormen; elementen
herorganiseren in een nieuw patroon of structuur door middel van genereren, plannen of
produceren (Anderson et al. 2001).

2.3 Uitleg niveaus van de vragenkaart
Niveau 1 Onthouden
Beschrijving van de cognitieve vaardigheid:
Onthouden van eerder geleerde kennis.
Sleutelwoorden:

-

vertel na
onthoud
herinner
herken

NT2- didactiek:
Eerst wordt gestreefd naar 95 % tekstdekking. Woorden worden voorafgaand aan het voorlezen of
tijdens het voorlezen aangeboden volgens de 5 stappen van de NT2-didactiek.
Bij niveau 1 Onthouden handelt het voornamelijk om stap 1 tot en met 3 van de NT2- didactiek. De
vragen kun je beantwoorden door middel van ‘hardop denken’. De leerlingen kunnen ook vragen
beantwoorden door middel van coöperatieve werkvormen als stijgen dalen, en waar niet waar. Als
het boek vaker is voorgelezen, kunnen stap 4 en 5 van de NT2-didactiek aan de orde komen.
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Niveau 2 Begrijpen
Beschrijving van de cognitieve vaardigheid:
Betekenis kunnen verlenen aan tekst en illustraties. Over begripsvragen moet je nadenken: je moet
eerder verworven kennis en inzicht gebruiken.
Sleutelwoorden:

-

omschrijf
vat samen
leg uit
voorspel
bespreek

NT2- didactiek:
Eerst wordt gestreefd naar 95 % tekstdekking. Woorden worden voorafgaand aan het voorlezen of
tijdens het voorlezen aangeboden volgens de 5 stappen van de NT2-didactiek.
Bij niveau 2 Begrijpen handelt het voornamelijk om stap 1 tot en met 3 van de NT2- didactiek. De
vragen kun je beantwoorden door middel van ‘hardop denken’. De leerlingen kunnen ook vragen
beantwoorden door middel van coöperatieve werkvormen als stijgen dalen, en waar niet waar. . Als
het boek vaker is voorgelezen, kunnen stap 4 en 5 van de NT2-didactiek aan de orde komen.
Bij Begrijpen toets je of de kinderen hebben begrepen wat je in niveau 1 hebt voorgelezen of verteld.
Na niveau 2 weet je of de leerlingen het prentenboek hebben begrepen.

Niveau 3 Toepassen
Beschrijving van de cognitieve vaardigheid: ·Kennis in een nieuwe situatie kunnen gebruiken om een
probleem op te lossen.
Je moet bijvoorbeeld de relatie kunnen leggen tussen een prentenboek en een concrete situatie.
Sleutelwoorden:

-

pas toe
los op
verander
onderzoek
demonstreer (laat zien)

NT2- didactiek:
Eerst wordt gestreefd naar 95 % tekstdekking.
Bij niveau 3 Toepassen handelt het om stap 1 tot en met 5 van de NT2- didactiek. De vragen kun je
ook beantwoorden door middel van ‘hardop denken’. De leerlingen kunnen ook vragen
beantwoorden door middel van coöperatieve werkvormen als stijgen dalen, en waar niet waar.
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Bij Toepassen wordt de nieuwe kennis toegepast in concrete situaties. De leerlingen worden
gestimuleerd om hun kennis te gebruiken om problemen op te lossen. Na niveau 3 weet je of de
kinderen de nieuwe kennis in concrete situaties kunnen toepassen.
Voorbeeld: ·Bij het prentenboek ‘Kikker in de kou’. Wat zouden de kinderen doen om warm te
blijven?.

Niveau 4: Analyseren
Beschrijving van de cognitieve vaardigheid: ·Een probleem kunnen vereenvoudigen door het op te
splitsen en de samenhang te zien.
Sleutelwoorden:

- vergelijk
- orden
- classificeer
-

verbind/ zoek overeenkomsten

- leid af (oorzaak-gevolg)
NT2- didactiek:
Eerst wordt gestreefd naar 95 % tekstdekking.
Bij niveau 4 Analyseren handelt het voornamelijk om stap 4 en 5 van de NT2- didactiek. De vragen
kun je ook beantwoorden door middel van ‘hardop denken’. De leerlingen kunnen ook vragen
beantwoorden door middel van coöperatieve werkvormen als stijgen dalen, en waar niet waar.
Bij Analyseren is het de bedoeling dat de kinderen patronen gaan herkennen en verborgen
betekenissen kunnen ontdekken. De kinderen gaan ook ontdekken dat er fouten in de logica van een
redenering kunnen zitten. Na niveau 4 weet je of de kinderen een probleem kunnen vereenvoudigen
om het met eigen kennis te kunnen oplossen.
Voorbeeld:
Bij het prentenboek ‘Kiki gaat naar school’ is het probleem niet de zware tas of de gesp die losgaat
maar het feit dat Kiki opziet tegen school.

Niveau 5: Evalueren
Beschrijving van de cognitieve vaardigheid: ·Een oordeel kunnen vormen en kritisch kunnen
reflecteren.
Sleutelwoorden:

- beoordeel
- waardeer
- beslis
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- adviseer
NT2- didactiek:
Eerst wordt gestreefd naar 95 % tekstdekking.
Bij niveau 5 Evalueren handelt het voornamelijk om stap 4 en 5 van de NT2- didactiek. De vragen kun
je ook beantwoorden door middel van ‘hardop denken’. De leerlingen kunnen ook vragen
beantwoorden door middel van coöperatieve werkvormen als stijgen dalen, en waar niet waar.
Bij Evalueren is het de bedoeling dat de leerlingen een oordeel kunnen vellen. Ze moeten ideeën
kunnen vergelijken en keuzes kunnen beargumenteren. Na niveau 5 weet je of de kinderen een
oordeel kunnen vormen en kritisch kunnen reflecteren.
Voorbeeld: ·Bij het prentenboek ‘Elmer’ kunnen de leerlingen aangeven waarom Elmer hetzelfde wil
zijn als de andere olifanten. Ze kunnen ook aangeven wat ze van deze keuze van Elmer vinden en wat
ze zelf zouden doen.

Niveau 6: Creëren
Beschrijving van de cognitieve vaardigheid: ·Met eigen kennis en inzicht nieuwe ideeën kunnen
bedenken.
Sleutelwoorden:

-

bedenk
maak
onderzoek
vind uit

NT2- didactiek:
Eerst wordt gestreefd naar 95 % tekstdekking.
Bij niveau 6 Creëren handelt het voornamelijk om stap 4 en 5 van de NT2- didactiek. De vragen kun je
ook beantwoorden door middel van ‘hardop denken’. De leerlingen kunnen ook vragen
beantwoorden door middel van coöperatieve werkvormen als stijgen dalen, en waar niet waar.
Bij Creëren moeten de leerlingen de verworven kennis en inzicht gebruiken om zelf een oplossing te
verzinnen en zelf iets te maken of te bedenken. Na niveau 6 weet je of de kinderen met eigen kennis
en inzicht nieuwe ideeën kunnen bedenken.
Voorbeeld: ·Bij het prentenboek ‘Kleine muis zoekt een huis’ kunnen de leerlingen een hol bedenken
dat precies geschikt is voor kleine muis.
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2.4 Vormgeving van de Vragenkaart
Om de herkenbaarheid van de niveaus te realiseren is er gebruik gemaakt van kleuren en iconen. De
Vragenkaart is tweezijdig bedrukt. De voorkant is gebruikt om voorbeeldvragen te formuleren die
leerkrachten kunnen gebruiken bij het voorlezen uit prentenboeken. De achterkant is gebruikt om de
leerkrachten het beantwoorden van vragen te laten modellen. Voor elk niveau van vragen stellen en
modellen is een kleur gebruikt uit de kleurencirkel van Johannes Itten:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Itten.
Voor niveau onthouden is groen gekozen, want dit is het eenvoudigste niveau. Zodoende eindigt de
kleurenkaart met geel voor het moeilijkste niveau. Geel heeft een creatieve connotatie en dit past
goed bij het niveau creëren. De achtergrond van de niveaus zijn transparant om de tekst beter
leesbaar te maken.
Per niveau is door de ontwerper een passend symbool bedacht en vervolgens in iconische vorm
uitgevoerd. Onthouden = boek, begrijpen = lampje, toepassen = steeksleutel, analyseren = puzzelstuk,
evalueren = weegschaal en creëren = blokken. Er is voor gekozen om de icoon in een cirkel te zetten
in een witte kleur. Alleen bij geel (creëren) is er een groene rand in het symbool toegevoegd om
voldoende contrast met wit te verkrijgen. Daardoor is er ook een verbinding gemaakt met de groene
kleur van niveau onthouden.
Op de Vragenkaart zijn een beperkt aantal sleutelwoorden toegevoegd. Deze sleutelwoorden zijn
gekozen uit de werkwoorden die bij de herziene taxonomie van Bloom behoren (Anderson et al.,
2001). Tijdens het selectieproces van de sleutelwoorden waren de criteria het beperkt gebruiken van
tekst om de kaart overzichtelijk te houden en eenduidigheid van de gekozen sleutelwoorden.
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