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Begrijpen wat je leest is de essentie van lezen en daarmee is het een van de belangrijkste 
vaardigheden die leerlingen moeten ontwikkelen op school. Ervaringen in de school-
praktijk laten echter zien dat begrijpend leeslessen vaak weinig effectief zijn en ook 
nog tot demotivatie kunnen leiden bij leerlingen. Leerkrachten geven dan ook aan zich 
handelingsverlegen te voelen: ze vragen zich af, hoe ze begrijpend lezen volgens de 
nieuwste inzichten moeten vormgeven en, hoe ze leerlingen gemotiveerd en betrokken 
krijgen. Uit (internationaal) onderzoek blijkt echter dat er elementen zijn die ervoor zorgen 
dat leerlingen juist wél betrokken en met begrip kunnen lezen. Deze elementen zijn leidend 
geweest voor de ontwikkeling van de DENK!methodiek voor begrijpend lezen.

DENK! is een methodiek voor lezen met begrip die wordt ingezet vanaf groep 5 in het 
basisonderwijs. Binnen DENK! wordt gewerkt met langlopende thema ’s die gerelateerd 
zijn aan het zaakvakonderwijs. De leerlingen lezen binnen de thema’s in zelfgekozen  
boeken -  zowel fictie als non-fictie - uit het aanbod dat voor iedere groep door de bibliotheek 
wordt aangeleverd. Door het lezen van boeken bouwen leerlingen achtergrondkennis op 
over het gekozen onderwerp, dit bevordert hun vaardigheid tot begrijpend lezen. Tijdens 
de lessen gaan de leerlingen met elkaar in gesprek rondom de boeken. Zij worden daarbij 
ondersteund door de leerkracht die werkt met een set open vragen op vier opeenvolgende 
denkniveaus. Lezen met begrip wordt opgevat als een concentrisch proces, waarin door de 
jaren heen passend bij het onderwerp op steeds abstracter en dieper niveau over de inhoud 
van boeken en tekst wordt gepraat. Naast praten over boeken blijkt ook schrijven over 
een onderwerp tot begrip te leiden. Schrijven is immers de andere kant van de medaille 
van lezen met begrip. Korte schrijfopdrachten tussendoor, nodigen leerlingen uit om wat 
gelezen is te verwerken en vast te houden. Deze schrijfopdrachten leiden bijvoorbeeld tot 
het schrijven van een blog die gepubliceerd wordt op de daartoe geopende klassenblog.

De leerkracht staat model tijdens de DENK! lessen. De leerkracht modelleert denkprocessen 
en helpt kinderen daardoor om steeds een stap verder te komen in het denken over tekst.

De centrale pijlers van DENK! zijn :
-Het opbouwen van achtergrondkennis binnen voor het onderwijs relevante thema’s
-Het versterken van de leesmotivatie door het werken met zelfgekozen boeken
-Praten en schrijven aan de hand van DENK!activiteiten
-Het model staan van de leerkracht

DENK! is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten over lezen met begrip 
en uitgewerkt onder verantwoordelijkheid van Dr. Thoni Houtveen, Lector Geletterdheid, 
verbonden aan de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht, in samenwerking met  
Dr. Anneke Smits, verbonden aan OSO Windesheim.



Wat biedt het DENK!-project?

Het	DENK!-project	biedt	de	scholen:

1.  Vergroting van de professionaliteit van de leraren. De scholen krijgen een op onderzoek 
gebaseerde aanpak aangereikt waarin het onderwijs in begrijpend lezen tot zijn kern is 
teruggebracht. Door het vergoten van het kennisniveau en de instructievaardigheden, 
kan de leraar de cruciale rol die hij/zij bij het lezen met begrip van kinderen heeft, 
beter waarmaken. De leraar functioneert onafhankelijk van een methode en kan 
beargumenteerd zijn/haar eigen keuzes maken.

2.  Doelgericht werken aan opbrengsten door gebruik van data. De leerkracht heeft 
de grootste impact op de prestaties van de leerlingen. Tegelijkertijd zijn er tal 
van voorwaarden op schoolniveau noodzakelijk om effectief leerkrachtgedrag en 
leerkrachtverwachtingen mogelijk te maken en te ondersteunen. Implementatie en 
borging	van	DENK!	vraagt	om	structurele	en	blijvende	aandacht	van	de	schoolleiding.	
In het project worden data (toetsgegevens; observatiegegevens van leerkrachten; 
gegevens over de kwaliteit van aansturing en bewaking van het vernieuwingsproces 
door de schoolleiding) gebruikt voor het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid op 
schoolniveau. Het is een belangrijk onderdeel van de innovatiestrategie van het 
project om de scholen te leren deze gegevens te interpreteren, met elkaar in verband 
te brengen en op basis daarvan passende maatregelen te nemen.

3.  Schoolspecifieke begeleiding. Het	 DENK!-project	 vraagt	 behoorlijk	 veel	 van	 de	
scholen.	Externe	begeleiding	is	daarbij	noodzakelijk.	Door	de	projectleiding	worden	
begeleiders	geschoold	 in	het	werken	met	het	DENK!-project.	Deze	scholing	heeft	
niet alleen plaatsgevonden voorafgaand aan het project, maar wordt gedurende 
de gehele looptijd van het project gecontinueerd. Deelnemende scholen worden 
begeleid bij:



1.  het verbeteren van het aanbod bij begrijpend lezen en de instructie binnen de groepen;
2.  het implementeren van voorwaarden op schoolniveau die het werk binnen de groepen 

goed faciliteren;
3.  het vergroten van het veranderingsvermogen van de school als een blijvend proces; 

hierbij speelt het leren handelen op basis van gegevens over de voortgang van het  
project	en	de	leerling-resultaten	een	belangrijke	rol.



Hoe lang duurt het project?

DENK!	heeft	een	looptijd	van	twee	schooljaren	en	richt	zich	op	het	begrijpend	leesproces	
in groep 5 t/m 8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 
Om	het	DENK!-project	goed	 te	kunnen	starten	 is	het	wenselijk	al	 in	de	voorafgaande	
maanden de organisatie van het project rond te hebben. We raden scholen daarom aan om 
voor de voorbereidingen een aantal maanden uit te trekken.

Wat houdt de begeleiding in?

Een	 externe	 begeleider	 verzorgt	 minimaal	 drie	 teambijeenkomsten	 per	 jaar,	 bedoeld	
voor	 alle	 leraren	 die	 betrokken	 zijn	 bij	 het	DENK!-project	 op	 deze	 school.	 Tijdens	 deze		
teambijeenkomsten worden theoretische achtergronden over effectief begrijpend lezen 
gepresenteerd. Belangrijke leerkrachtvaardigheden worden gedemonstreerd en in een veilige 
omgeving	geoefend.	Afspraken	en	resultaten	van	eerdere	bijeenkomsten	worden	geëvalueerd.	
Data	op	leerling-,	leerkracht-	en	schoolniveau	worden	gepresenteerd	en	besproken.	

Op elke deelnemende school wordt ten behoeve van dit project een regiegroep ingesteld. 
Eén	collega	fungeert	in	dit	project	als	kartrekker	en	maakt	naast	de	schoolleider	deel	uit	
van	de	regiegroep.	Al	naar	gelang	de	schoolgrootte	wordt	deze	regiegroep	aangevuld	met	
enkele leraren. Tijdens de (bij voorkeur maandelijkse) bijeenkomsten van de regiegroep 
staat de voortgang van het project centraal en worden de teambijeenkomsten voorbereid. 
Bij een deel van de regiegroepbijeenkomsten is ook de externe begeleider aanwezig.

Ten behoeve van de begeleiding van individuele leraren wordt minimaal twee keer per 
jaar een begeleidingscyclus toegepast. De cyclus bestaat uit een vooroverleg tussen 
begeleider en de leraar ter voorbereiding van het klassenbezoek, het klassenbezoek zelf en 
de nabespreking. 
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Wat zijn de kosten voor de school?

De kosten voor deelname zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de schoolgrootte. 
Na aanmelding van de school wordt een offerte uitgebracht door de begeleidende 
instelling die hiervoor een uurprijs rekent. In deze offerte vindt u opgenomen de 
teambijeenkomsten, de regiegroepbijeenkomsten, de observaties in het kader van de 
individuele begeleiding en de reiskosten voor de externe begeleider. De begeleiding gaat 
van start zodra de ondertekende offerte is geretourneerd aan de begeleidende instelling. 
Per onderdeel worden de kosten als volgt berekend:

•	 	In	 de	 offerte	 zijn	 minimaal	 drie	 teambijeenkomsten	 opgenomen.	 Afhankelijk	 van	
de beginsituatie van een school kunnen meerdere teambijeenkomsten worden 
gepland. Voor een teambijeenkomst worden twee dagdelen in rekening gebracht (8 
uur), een dagdeel voor de uitvoering en een dagdeel voor de voorbereiding door de 
schoolbegeleider (24 uur). 

•	 	Naast	deze	teambijeenkomsten	vinden	vijf	regiegroepbijeenkomsten	met	de	begeleider	
plaats. Voor deze regiegroepbijeenkomsten wordt telkens 4 uur in rekening gebracht 
(twee uur uitvoering en twee uur voorbereiding door de schoolbegeleider) (20 uur). 

•	 	Alle	 aan	 het	 DENK!-project	 deelnemende	 leraren	 worden	 twee	 keer	 per	 jaar	
geobserveerd.	Voor	deze	observaties,	inclusief	voor-	en	nabespreking,	wordt	per	leraar	
1 ½  uur in rekening gebracht. Tijdens de eerste ronde observaties is het mogelijk een 
lid van de regiegroep mee te laten gaan, zodat deze het volgende observatiemoment 
(voor een deel) kan overnemen van de begeleider. 

•	 	Naast	 dit	 totaalplaatje	 aan	begeleidingsuren	worden	 afhankelijk	 van	de	 reisafstand	
voor de schoolbegeleider nog reistijd en reiskosten in rekening gebracht.



DENK! is een begrijpend leesproject bedoeld voor scholen 
voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en  

de onderbouw van het VMBO en praktijkonderwijs. 
Voor België is dat de bovenbouw van het lager onderwijs, 

het buitengewoon onderwijs en de onderbouw van het 
Beroeps Secundaire Onderwijs.



Wilt u nadere informatie over het project of bent u geïnteresseerd in deelname dan 
kunt	u	dit	via	e-mail	kenbaar	maken	bij	denk.fe@hu.nl
Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met een van de begeleidende 
instellingen. 

Contactpersonen:
Thoni	Houtveen	en	Jeannette	Kunst
Mail: denk.fe@hu.nl

Contactpersoon:
Eveline	Wouters
Mail: eveline.wouters@hu.nl

Contactpersoon:
Anneke	Smits
Mail:	AEH.Smits@windesheim.nl

Contactpersonen:
Marie-José	de	Ridder,
Anja	van	Schijndel
Mail Fontys Fides: 
m.deridder@fontys.nl
Mail	Fontys	OSO:
a.vanschijndel@fontys.nl
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