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Voorwoord 
 

 

Voor u ligt het eindrapport van onze kortlopende praktijkgerichte NRO-studie naar 

de effecten van mindmappen tijdens interactief voorlezen op de taalvaardigheid van 

kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar. Omwille van de leesbaarheid zijn technische, 

methodologische en statistische details zoveel als mogelijk weggelaten. De lezer die 

hierin geïnteresseerd is verwijzen wij graag naar de wetenschappelijke publicaties die 

wij naar aanleiding van dit project hebben geschreven. Voor de lezer die vooral 

geïnteresseerd is hoe de inzichten uit dit project in de praktijk gebracht kunnen 

worden, verwijzen wij graag naar de artikelen die wij schreven voor De Wereld van 

het Jonge Kind (Tuinhout, van der Veen, & Hofma, 2016; Van der Wilt, van Til, Hofma, 

Van Kruistum, & van der Veen, 2017), Didactief (van der Wilt, van Kruistum, van der 

Schoot, & van der Veen, 2017) en MeerTaal (Hofma & van der Veen, 2014) en de 

website van Rianne Hofma: www.mindmappenmetkleuters.nl. Daarnaast kunnen de 

protocollen, workshopbeschrijvingen en uitgewerkte mindmaps in de bijlagen 

gebruikt worden om te oefenen met het inzetten van mindmaps in de context van 

interactief voorlezen.   

 

Dit project was er niet geweest zonder Rianne Hofma, leerkracht op de Vensterschool 

in Noordwolde. In 2012 observeerde ik enkele gespreksactiviteiten in haar groep 1-2 in 

het kader van mijn eigen promotieonderzoek. Op enig moment vroeg Rianne mij een 

activiteit in haar klas bij te wonen waarin zij samen met kinderen een mindmap zou 

construeren. Ik stelde mijzelf de vraag: Mindmappen met kleuters? Kan dat? En hoe 

dan? Ik moet u eerlijkheidshalve erkennen dat ik sceptisch was.  

 

Rianne en haar 25 kleuters zaten in een grote kring. Zij had een prentenboek op haar 

schoot en vroeg de kinderen: “Luister heel goed. Wat is het probleem in dit verhaal? 

En met welke oplossingen komen de personen in het verhaal om dat probleem op te 
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lossen.” De kinderen luisterden aandachtig toen Rianne begon voor te lezen. Na het 

voorlezen ging Rianne met de kinderen in gesprek over het probleem dat in het 

verhaal centraal staat en de oplossing die wordt geboden. Op basis van dit gesprek 

tekende Rianne op een groot vel papier een mindmap. Relaties tussen verschillende 

elementen in het verhaal werden visueel gemaakt en bij de afbeeldingen werden de 

juisten woorden geschreven. Na deze activiteit hing Rianne de mindmap aan de muur, 

zodat de kinderen het konden gebruiken als een tool om het verhaal bij de verteltafel 

na te spelen.  

 

De observaties in de groep van Rianne hadden mij enthousiast gemaakt. Rianne 

vertelde mij dat sinds zij was begonnen met mindmappen, de scores van de kinderen 

op de Cito kritisch luisteren waren verbeterd. Maar: Rianne wilde uitzoeken of dit toe 

te schrijven was aan het mindmappen. En zo begon onze samenwerking. We schreven 

een aanvraag bij het NRO, samen met de Vrije Universiteit Amsterdam, stichting 

Comprix, de Vensterschool en stichting Taalvorming, en kregen uiteindelijk subsidie 

om het onderzoek uit te voeren.  

 

Als consortium hebben wij de afgelopen 1.5 jaar met veel genoegen aan dit 

onderzoeksproject gewerkt. Leerkrachten, directieleden, onderwijsontwikkelaars, en 

onderzoekers werkten nauw met elkaar samen om onderzoek te doen dat zowel 

praktisch relevant als ook van goede wetenschappelijke kwaliteit was. Door krachten 

en expertise te bundelen wisten wij als consortium in relatief korte tijd iets moois te 

creëren.  

 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Dr. Chiel van der Veen, projectleider  
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Samenvatting 
 
 
In bijna elke kleuterklas wordt met grote regelmaat voorgelezen. Hierbij gaan veel 

leerkrachten ook met kinderen in gesprek over het voorgelezen verhaal. Onderzoek 

heeft laten zien dat dit van groot belang is voor de taalontwikkeling van (jonge) 

kinderen. Naast het traditionele interactief voorlezen dat in veel kleuterklassen wordt 

gehanteerd, zijn er ook andere manieren mogelijk om met de kinderen in gesprek te 

gaan over het boek. In het huidige onderzoeksproject gingen wij specifiek na wat het 

effect is van het maken van mindmaps in de context van interactief voorlezen, op de 

taalontwikkeling van kinderen. Hierbij was de verwachting dat het maken van een 

mindmap van het verhaal structuur zou aanbrengen voor de leerlingen en een extra 

impuls zou geven aan hun taalontwikkeling.   

 In dit rapport worden achtereenvolgens een kleinschalige pilotstudie en een 

grootschalige interventiestudie beschreven. In beide studies werden klassen 

toegewezen aan drie verschillende condities: (1) traditioneel interactief voorlezen, (2) 

interactief voorlezen met luistervraag vooraf, en (3) interactief voorlezen met 

mindmappen. Resultaten van de pilotstudie laten zien dat leerlingen gedurende de 

interventie weliswaar significant vooruitgaan in hun productieve woordenschat, 

receptieve woordenschat en luistervaardigheid, maar dat er geen verschillen zijn 

tussen de condities. De interventiestudie laat eveneens zien dat leerlingen significant 

vooruitgang in hun productieve woordenschat, luistervaardigheid en 

spreekvaardigheid, maar dat er geen verschillen zijn tussen condities. Wel zijn er 

binnen elk conditie verschillen tussen leerkrachten in de effectiviteit van de 

interventie. 

 Dit onderzoeksproject laat opnieuw het belang zien van interactief voorlezen 

voor het stimuleren van de taalvaardigheid van (jonge) kinderen. Hierbij dragen 

verschillende invullingen van interactief voorlezen bij aan de taalontwikkeling van 

kinderen. Uit het onderzoek blijkt dat het mindmappen met jonge kinderen voor 

leerkrachten een complexe activiteit is. Op basis van dit project wordt dan ook 
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aanbevolen om (1) vervolgonderzoek te doen naar de meerwaarde van mindmappen 

voor het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen en (2) in dergelijk 

onderzoek meer tijd in te bouwen voor de professionalisering van leerkrachten in het 

mindmappen met kinderen en het voeren van gesprekken in het construeren van 

dergelijke mindmaps. Op basis van het huidige onderzoeksproject en eerdere studies 

is er enige empirische ondersteuning voor leerkrachten die werk willen maken van 

mindmappen met kleuters in de context van interactief voorlezen.  
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Algemene inleiding 

 

 

In bijna elke kleuterklas worden met grote regelmaat prentenboek voorgelezen. 

Onderzoek laat zien dat ruim 90 procent van de Nederlandse kleuterleerkrachten 

minimaal drie keer per week voorleest in hun klas (Ghonem-Woets, 2009). Frequent 

voorlezen is van groot belang voor de taalontwikkeling van kinderen. Diverse studies 

laten zien dat voorlezen bijdraagt aan de woordenschat- en mondelinge 

taalontwikkeling (Mol & Bus, 2011; Sénéchal & LeFevre, 2002; Wasik & Bond, 2001), 

luistervaardigheid (Sénéchal & LeFevre, 2002), en leesmotivatie (Sénéchal, 2006). Veel 

leerkrachten gaan tijdens het voorlezen in gesprek met de kinderen over het boek. 

Deze interactieve manier van voorlezen heeft een positief effect op de taalvaardigheid 

van (jonge) kinderen (o.a. Mol, Bus, De Jong, & Smeets, 2008). Bij het traditionele 

interactief voorlezen wordt het boek voorafgaand aan het voorlezen met de kinderen 

verkend en worden voorspellingen gedaan over het verloop van het verhaal. Tijdens 

het voorlezen vraagt de leerkracht naar de betekenis van moeilijke woorden. Na afloop 

van het voorlezen worden de eerdere voorspellingen met de kinderen besproken (zie 

bijv. Van der Wilt, Van Til, Hofma, Van Kruistum, & Van der Veen, 2017). Er zijn echter 

ook andere manieren mogelijk om met de kinderen in gesprek te gaan over het boek. 

Zo ontwikkelde Rianne Hofma, leerkracht groep 1-2 op de Vensterschool in 

Noordwolde, een werkwijze waarbij voorafgaand aan het voorlezen een luistervraag 

wordt gesteld, zoals bijvoorbeeld ‘Over wie gaat het verhaal?’. Na afloop van het 

voorlezen gaat de leerkracht met de kinderen in gesprek over deze luistervraag. Op 

deze manier luisteren de kinderen heel gericht naar bepaalde aspecten van het 

verhaal. Onderdeel van de werkwijze van Rianne Hofma is dat zij aan de hand van de 

luistervraag samen met de kinderen een mindmap construeert (zie bijv. Bijlage H en 

I). Deze mindmaps zijn een tool om de structuur van het verhaal visueel weer te geven 

(Hofma & Van der Veen, 2014). In ons onderzoeksproject zijn wij nagegaan wat het 
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effect is van het maken van mindmaps, in de context van interactief voorlezen, op de 

taalvaardigheid van jonge kinderen.  

 Waarom mindmaps? Hoewel interactief voorlezen bijdraagt aan de 

woordenschatontwikkeling en het verhaalbegrip van kinderen (e.g., moeilijke 

woorden worden uitgelegd, leerlingen worden uitgedaagd inferenties te maken, 

problemen in het verhaal worden gezamenlijk verklaard, etc.), kan het maken van een 

mindmap bij het verhaal verder bijdragen aan het begrip van leerlingen. Mindmaps 

vallen onder de zogeheten ‘graphic organizers’ waarmee de inhoud, structuur en de 

belangrijkste verhaalelementen visueel zichtbaar worden gemaakt (zie bijv. Stull & 

Mayer, 2007). Graphic organizers bieden op deze manier een betekenisvol raamwerk 

waarin bestaande en nieuwe informatie worden verbonden (Koster, van der Wilt, van 

Kruistum, & van der Veen, in revisie). Verschillende studies hebben laten zien dat het 

gebruik van graphic organizers een positief effect heeft op het leren en begrijpen van 

teksten door oudere kinderen (Dexter & Hughes, 2011; Hattie, 2009; Nesbit & Adesop, 

2006; Vekiri, 2002). De effectiviteit van het gebruik van graphic organizers wordt 

ondersteund door de dual coding theory (Paivio, 1991). Binnen de dual coding theory 

wordt gesteld dat visuele en verbale informatie gescheiden worden verwerkt en 

opgeslagen. Een grafische representatie van een tekst, zoals een mindmap, 

ondersteunt het maken van verbindingen tussen verbale en visuele informatie en 

maakt het makkelijker voor leerlingen om informatie uit de tekst te onthouden 

(Paivio, 1991). Een aantal belangrijke verschillen tussen mindmaps en andere 

veelgebruikte graphic organizers, zoals bijvoorbeeld concept maps, is de dynamische 

representatie, het weergeven van relaties tussen elementen van de tekst, en het 

gebruik van zowel woorden als afbeeldingen (zie ook Merchie, 2014; Schnotz, 2002). 

Op deze manier kunnen in een mindmap ook meer complexe relaties tussen 

tekstelementen worden weergegeven (Buzan, 2005). Juist door de combinatie tussen 

tekst en afbeeldingen kunnen complexe relaties uit een verhaal op een eenvoudige 

manier worden weergegeven (Eitel & Scheiter, 2015).  
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 Hoewel mindmappen zeer populair is binnen het onderwijs en bedrijfsleven 

is er nog maar weinig onderzoek gedaan dat zich specifiek heeft gericht op het effect 

van mindmappen op het leren van leerlingen. Daarnaast heeft het grootste deel van 

het onderzoek naar de effectiviteit van graphic organizers zich gericht op oudere 

leerlingen die al in staat zijn om zelf te lezen en schrijven. In het huidige 

onderzoeksproject zijn wij daarom nagegaan hoe de inzichten vanuit het onderzoek 

naar graphic organizers vertaald kan worden naar de kleuterklas.  

 In ons onderzoeksproject was de werkwijze van leerkracht Rianne Hofma het 

uitgangspunt. Zij heeft over een periode van enkele jaren een werkwijze ontwikkeld 

voor het mindmappen met kleuters die werkbaar is, passend bij de doelgroep en die 

ook door collega-leerkrachten wordt opgepakt (Hofma, 2013; Hofma & van der Veen, 

2014; Tuinhout, van der Veen, & Hofma, 2016; zie verder de verschillenden Bijlagen). 

In de volgende hoofdstukken beschrijven wij de twee studies die wij in het kader van 

dit onderzoeksproject hebben uitgevoerd. Naast de beschrijving van deze studies zijn 

diverse bijlagen opgenomen die in het kader van dit project zijn ontwikkeld en die 

mogelijk behulpzaam kunnen zijn voor leerkrachten die zelf meer willen doen rond 

interactief voorlezen.  
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Studie 1: Pilot 

 

 

Inleiding 

In de periode oktober 2016 – december 2016, hebben wij een eerste pilotstudie 

uitgevoerd om de ontwikkelde protocollen uit te proberen. Daarnaast gaf deze studie 

ons de mogelijkheid om alle instrumenten uit te testen. Tot slot was deze pilot ook 

bedoeld om het design van het onderzoek verder te verbeteren met het oog op de 

grootschalige interventiestudie.  

 

Methode 

Participanten 

Aan het onderzoek namen 73 leerlingen (42 jongens, 31 meisjes) tussen de 3.58 en 6.17 

jaar (gemiddelde leeftijd = 5.06 jaar) mee. Deze kinderen waren afkomstige uit drie 

kleuterklassen: één groep 1 (n = 28), één combinatiegroep 1-2 (n = 20) en één groep 2 

(n = 25). Deelnemende klassen weden toegewezen aan één van de drie condities: (1) 

traditioneel interactief voorlezen, (2) interactief voorlezen met luistervraag vooraf, en 

(3) interactief voorlezen met mindmappen.  

 

Procedure 

In elke conditie werd hetzelfde prentenboek drie keer voorgelezen (eenmaal per 

week). In deze studie werd het prentenboek ‘Het zwarte konijn’ (Leathers, 2015) 

gebruikt. Deelnemende leerkrachten ontvingen een gedetailleerde handleiding 

waarin werd beschreven op welke wijze zij het prentenboek in iedere sessie dienden 

voor te lezen (zie Bijlagen A-C). Leerkrachten werd gevraagd zich zoveel als mogelijk 

aan de handleiding te houden.  
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Instrumenten 

Voorafgaand en na afloop van de interventieperiode werden verschillende tests 

afgenomen bij de deelnemende leerlingen.  

 Productieve woordenschat werd gemeten met behulp van de procedures van 

de Thematic Vocabulary Assessment Test (TVAT; Adan-Dirks, 2012; Van der Veen, 

Dobber, & Van Oers, 2016). Deze thematische woordenschattest bestond uit een 

selectie van 15 woorden die afkomstig waren uit het voorgelezen prentenboek. Aan de 

leerlingen werd gevraagd om verbaal de betekenis van elk van deze woorden toe te 

lichten.  

 Receptieve woordenschat werd gemeten met de Nederlandse versie van de 

Peabody Picture Vocabulary test (Schlichting, 2005). Hierbij worden woorden 

voorgelezen en wordt aan de leerling gevraagd om naar vier afbeeldingen te kijken en 

de afbeelding aan te wijzen die het best past bij het voorgelezen woord.  

 Luistervaardigheid werd gemeten met de subschaal ‘kritisch luisteren’ van de 

Cito Taal voor Kleuters (Lansink, 2009). Hierbij werden een random selectie van 8 

items gebruikt voor de voormeting en 8 items voor de nameting. Tijdens de 

testafname leest de leerkracht een kort verhaaltje voor, waarna de leerling op het 

antwoordblad een streepje moet zetten onder het plaatje dat het best bij het verhaaltje 

past.  

 Spreekvaardigheid werd gemeten met de subschaal ‘verteltaak’ van de Cito 

Taaltoets Alle Kinderen (Verhoeven & Vermeer, 2006). Deze test bestaat uit twee 

verteltaken, waarbij de eerste taak als voormeting en de tweede taak als nameting 

werd gebruikt. Aan de leerlingen wordt gevraagd een verhaal te vertellen op basis van 

een serie van plaatjes. De verhalen werden opgenomen en na afloop gescoord op 16 

verschillende punten.  

 

Analyses 

Data werd geanalyseerd met behulp van SPSS. Hierbij werden eerst correlaties 

berekend om de samenhang tussen verschillende aspecten van taalvaardigheid te 



	14 

testen. Daarna werd een variantieanalyse uitgevoerd om na te gaan of de drie 

verschillende voorleesmethodes verschilden in effectiviteit.  

 

Resultaten  

Beschrijvende gegevens 

In Tabel 1 worden de gemiddelde scores op de voor- en nameting weergeven voor de 

verschillende tests die werden afgenomen.  

 

Tabel 1 

Beschrijvende gegevens van de gemiddelde scores op de voor- en nameting uitgesplitst 

voor de drie verschillende methodes 

 
Voormeting Nameting 

n M SD Min Max n M SD Min Max 

Interactief voorlezen 

Productieve 

woordenschat 
28 2.32 1.59 0 6 28 3.75 2.56 0 11 

Receptieve 

woordenschat 
28 108.75 12.61 78 127 28 111.76 12.22 90 140 

Luistervaardigheid 28 6.04 1.77 2 8 28 6.89 1.67 4 8 

Spreekvaardigheid 28 7.18 2.51 2 12 28 7.25 2.21 3 12 

Luistervraag vooraf 

Productieve 

woordenschat 
20 3.20 1.80 1 8 20 4.85 2.77 2 12 

Receptieve 

woordenschat 
20 109.53 10.06 94 129 20 112.32 8.53 99 131 
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Luistervaardigheid 20 5.60 1.80 3 8 20 6.30 1.53 3 8 

Spreekvaardigheid 20 8.25 2.81 3 12 20 8.10 2.55 4 14 

Mindmap 

Productieve 

woordenschat 
25 3.76 2.19 0 8 25 4.68 2.25 1 8 

Receptieve 

woordenschat 
25 112.32 12.24 81 132 25 113.32 12.82 91 142 

Luistervaardigheid 25 5.80 1.32 3 8 25 6.32 1.46 3 8 

Spreekvaardigheid 25 8.40 3.00 2 14 25 8.36 2.52 4 14 

 

Correlaties tussen verschillende aspecten van taalvaardigheid 

Correlatieanalyses laten zien dat de meeste aspecten van taalvaardigheid met elkaar 

samenhangen (zie Tabel 2). Opvallend was dat er zowel op de voor- als nameting geen 

correlatie werd gevonden tussen receptieve woordenschat en spreekvaardigheid. 

Verder laten de analyses zien dat leeftijd positief samenhangt met productieve 

woordenschat en spreekvaardigheid: oudere kinderen scoren hoger dan jongere 

kinderen. Er werd geen relatie gevonden tussen leeftijd en receptieve woordenschat 

en luistervaardigheid. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat receptieve 

woordenschat en luistervaardigheid werden gemeten met een leeftijdsafhankelijke 

test.  

 

Tabel 2 

Correlaties tussen de verschillende aspecten van taalvaardigheid en leeftijd 

 Voormeting Nameting 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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1. Productieve 

woordenschat 
- .49** .32** .28* .43** - .42** .16 .39** .35** 

2. Receptieve 

woordenschat 
 - .48** .14 .14  - .40** .15 .09 

3. Luister-

vaardigheid 
  - .25* .15   - -.16 -.04 

4. Spreek-

vaardigheid 
   - .28*    - .37** 

5. Leeftijd     -     - 

* = significant voor alfa = 0.05 (tweezijdig). ** = significant voor alfa = 0.01 (tweezijdig).   

 

Verschil in effectiviteit tussen de verschillende voorleesmethodes 

Variantieanalyse liet zien dat het effect van de drie verschillende voorleesmethode op 

taalvaardigheid niet van elkaar verschilden. Daarnaast lieten onze analyses zien dat 

de drie methodes op de nameting niet van elkaar verschilden. Verdere analyses lieten 

zien dat leerlingen gemiddeld hoger scoorden op de posttest in vergelijking met de 

pretests voor productieve woordenschat, receptieve woordenschat en 

luistervaardigheid voor elk van de drie voorleesmethodes. Dit effect werd niet 

gevonden voor spreekvaardigheid.  

 

Conclusie  

In deze pilotstudie gingen wij na wat het effect is van drie verschillende 

voorleesmethodes op verschillende aspecten van taalvaardigheid van jonge kinderen. 

Resultaten laten zien dat de drie methodes niet verschilden in effectiviteit. Wel laten 

de resultaten zien dat elk van de drie kortdurende voorleesmethodes een positief 

effect heeft op de productieve woordenschat, receptieve woordenschat en 

luistervaardigheid.  

 Deze pilotstudie kent uiteraard een aantal belangrijke limitaties: (1) er was 

sprake van een kleine steekproef en er werd slechts één klas toegewezen aan elk van 

de condities en (2) de interventie was met vier weken zeer kortdurend. Ondanks deze 
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limitaties, levert deze studie ons belangrijke aanknopingspunten op voor 

vervolgonderzoek. Daarnaast gaf deze pilotstudie ons de kans om de instrumenten en 

protocollen op kleine schaal uit te testen. Op basis van de inzichten die wij binnen 

deze pilotstudie hebben opgedaan zijn er verschillende aanpassingen gedaan in het 

design en instrumentarium van onze tweede studie (i.e., de interventiestudie). Zo is 

besloten om de Peabody Picture Vocabulary Test niet af te nemen, omdat dit met 

name een far transfer test was die weinig inzicht bood in de effectiviteit van onze 

interventie. 
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Studie 2: Interventie 

 
 

Inleiding 

In navolging op de pilotstudie hebben wij in de periode januari 2017 – juli 2017 een 

grootschalige interventiestudie uitgevoerd om de effectiviteit van het mindmappen, 

in de context van interactief voorlezen, op de taalvaardigheid van kleuters te testen. 

In deze studie werd gebruik gemaakt van een quasi-experimenteel design met een 

vergelijkingsgroep.  

 

Methode 

Participanten 

Aan het onderzoek namen 551 leerlingen (263 jongens, 267 meisjes, 21 missende 

datapunten) mee. Deze kinderen waren afkomstige uit 22 kleuterklassen van acht 

verschillende basisscholen. Per school namen 1 tot 5 klassen deel aan de studie.  

 Klassen werden random toegewezen aan één van de drie condities: (1) 

traditioneel interactief voorlezen (i.e., de vergelijkingsgroep), (2) interactief voorlezen 

met luistervraag vooraf, en (3) interactief voorlezen met mindmappen.  

 

Procedure 

In elke conditie werd werden twee prentenboeken drie keer voorgelezen (eenmaal per 

week). In de vierde week speelden de leerlingen in kleine groepjes het verhaal na bij 

de verteltafel. Hierbij maakte zij gebruik van verschillende attributen. In deze studie 

werden de volgende twee prentenboeken gebruikt: ‘Het zwarte konijn’ (Leathers, 2015; 

week 1-4) en ‘De wedstrijd van schildpad en Haas’ (Visser, 2013; week 5-8).  

 Alle leerkrachten namen voorafgaand aan de interventie deel aan een 

workshop passend bij de conditie waaraan zij waren toegewezen (zie bijlagen D-F) en 

ontvingen een gedetailleerde handleiding. Gedurende de interventie werd aan 
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leerkrachten gevraagd de handleiding zo precies als mogelijk te volgen (zie bijlagen 

A-C).  

 

Instrumenten 

Voorafgaand en na afloop van de interventieperiode werden verschillende tests 

afgenomen bij de deelnemende leerlingen.  

 Productieve woordenschat werd gemeten met behulp van de procedures van 

de Thematic Vocabulary Assessment Test (TVAT; Adan-Dirks, 2012; Van der Veen, 

Dobber, & Van Oers, 2016). Deze thematische woordenschattest bestond uit een 

selectie van 20 woorden die afkomstig waren uit het voorgelezen prentenboeken. Aan 

de leerlingen werd gevraagd om verbaal de betekenis van elk van deze woorden toe te 

lichten (zie bijlage L).   

 Luistervaardigheid werd gemeten met de subschaal ‘kritisch luisteren’ van de 

Cito Taal voor Kleuters (Lansink, 2009). Hierbij werd de januariafname als voormeting 

gebruikt (i.e., de M1 voor groep 1 leerlingen en de M2 voor groep 2 leerlingen) en werd 

de juniafname als nameting gebruikt (i.e., de E1 voor groep 1 leerlingen en de E2 voor 

groep 2 leerlingen). Tijdens de testafname leest de leerkracht een kort verhaaltje voor, 

waarna de leerling op het antwoordblad een streepje moet zetten onder het plaatje 

dat het best bij het verhaaltje past.  

 Spreekvaardigheid werd gemeten met de subschaal ‘verteltaak’ van de Cito 

Taaltoets Alle Kinderen (Verhoeven & Vermeer, 2006). Deze test bestaat uit twee 

verteltaken, waarbij de eerste taak als voormeting en de tweede taak als nameting 

werd gebruikt. Aan de leerlingen wordt gevraagd een verhaal te vertellen op basis van 

een serie van plaatjes. De verhalen werden opgenomen en na afloop gescoord op 16 

verschillende punten.  

 Verhaalbegrip werd alleen na afloop van de interventie gemeten aan de hand 

van vijf begripsvragen over de twee prentenboeken (zie bijlage M).  

 Narratieve competentie werd gemeten door na afloop van de interventie 

leerlingen in tweetallen het verhaal te laten navertellen bij de verteltafel. Hierbij 
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werden per deelnemende klas vijf random samengestelde tweetallen gefilmd bij de 

verteltafel. Alle tweetallen kregen van de testleider dezelfde instructie.  

 Met behulp van een oudervragenlijst werden achtergrondgegevens 

verzameld. Hierbij werd gevraagd naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau van de 

ouders, en thuistaalomgeving (bijv. hoeveel boeken er thuis aanwezig zijn, hoe vaak 

er wordt voorgelezen, enzovoort).  

 

Analyses 

Data worden geanalyseerd met behulp van SPSS en R. Hierbij werden multilevel 

modelling toegepast om rekening te houden met de geneste structuur van de data 

(i.e., leerlingen zijn genest in klassen; klassen zijn genest in scholen). Voor elk van de 

uitkomstvariabele werd een apart model geschat om zo na te gaan wat het effect is 

van mindmappen met kleuters op de verschillende aspecten van taalvaardigheid. 

Daarnaast werd gekeken naar verschillen tussen klassen in de effectiviteit van de 

interventie.  

 

Resultaten  

Beschrijvende gegevens 

In Tabel 3 worden de gemiddelde scores op de voor- en nameting weergeven voor de 

verschillende tests die werden afgenomen, uitgesplitst per conditie.  

 

Tabel 3 

Beschrijvende gegevens van de gemiddelde scores op de voor- en nameting uitgesplitst 

voor de drie verschillende condities en de totale steekproef 

 Conditie 1: 
Interactief 
voorlezen 
M (SD) 

Conditie 2: 
Interactief 
voorlezen met 
luistervraag 
vooraf 
M (SD) 

Conditie 3: 
Interactief 
voorlezen met 
mindmappen 
M (SD) 

Totaal   

Productieve 3.95 (2.66) 3.70 (2.80) 3.22 (2.40) 3.54 (2.60) 
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woordenschat 
voormeting 

N = 127 N = 121 N = 221 N = 469 

Verhaalbegrip 
Voormeting 

7.90 (2.89) 
N = 136 

8.60 (2.85) 
N = 123 

7.68 (3.01) 
N = 219 

7.98 (2.95) 
N = 478 

Luistervaardigheid 
Voormeting  

11.29 (2.59) 
N = 106 

11.80 (2.28) 
N = 118 

11.67 (2.23) 
N = 236 

11.62 (2.33) 
N = 460 

Productieve 
woordenschat 
Nameting 

6.56 (4.09) 
N = 137 

7.15 (3.61) 
N = 120 

6.50 (3.67) 
N = 228 

6.68 (3.78) 
N = 485 

Verhaalbegrip 
Nameting 

8.70 (2.75) 
N = 132 

9.04 (2.78) 
N = 119 

8.94 (2.61) 
N = 229 

8.90 (2.69) 
N = 480 

Luistervaardigheid 
Nameting 

12.43 (1.95) 
N = 82 

12.68 (1.91) 
N = 114 

12.88 (1.96) 
N = 242 

12.74 (1.95) 
N = 438 

Verhaalbegrip 
Nameting  

3.40 (1.26) 
N = 160 

3.10 (1.17) 
N = 137 

3.35 (1.13) 
N = 254 

3.30 (1.18) 
N = 551 

 

Multilevel modellen 

Productieve woordenschat. Na het controleren voor diverse achtergrondvariabelen 

(i.e., leeftijd, sekse, thuistaal, thuistaalomgeving, en sociaaleconomische status) 

werden er geen verschillen gevonden tussen de condities in de productieve 

woordenschat van de leerlingen. Wel lieten de modellen zien dat, gemiddeld gezien, 

de leerlingen in elk van de condities een significante vooruitgang boekten in hun 

productieve woordenschat.   

 

Verhaalbegrip. Na het controleren voor diverse achtergrondvariabelen werden er 

geen verschillen gevonden tussen de condities in het verhaalbegrip van de leerlingen. 

Wel lieten de modellen zien dat, gemiddeld gezien, de leerlingen in elk van de 

condities een significante vooruitgang boekten in hun verhaalbegrip.  

 

Luistervaardigheid. Na het controleren voor diverse achtergrondvariabelen werden 

er geen verschillen gevonden tussen de condities in de luistervaardigheid van de 
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leerlingen. Wel lieten de modellen zien dat, gemiddeld gezien, de leerlingen in elk 

van de condities een significante vooruitgang boekten in hun luistervaardigheid.  

 

Verhaalbegrip. Na het controleren voor diverse achtergrondvariabelen werden er 

geen verschillen gevonden tussen de condities in het verhaalbegrip van de leerlingen. 

 

Verschillen tussen klassen. Multilevelmodellen lieten zien dat er binnen elk van de 

condities significante verschillen waren tussen de klassen op elk van de 

uitkomstvariabelen.  

 

Conclusie  

In deze interventiestudie gingen wij na wat het effect is van mindmappen met kleuters 

op verschillende aspecten van taalvaardigheid van jonge kinderen. Hierbij werden 

drie verschillende benaderingen met elkaar vergeleken: (1) traditioneel interactief 

voorlezen (als controlegroep), (2) interactief voorlezen met luistervraag vooraf, en (3) 

interactief voorlezen met mindmappen. De resultaten laten zien dat er geen 

verschillen zijn tussen de drie condities op elk van de uitkomstvariabelen. Wel laten 

de resultaten zien dat de leerlingen in elk van de condities significant vooruitgaan in 

hun productieve woordenschat, spreekvaardigheid en luistervaardigheid. Dit lijkt te 

impliceren dat – los van specifieke invulling – interactie over prentenboeken effectief 

is voor verschillende elementen van de taalontwikkeling van leerlingen. Dit is in lijn 

met eerder onderzoek. Deze conclusie moet echter met enige voorzichtigheid worden 

geïnterpreteerd, omdat er in elk van de condities interactie plaatsvond over de 

prentenboeken. Video-opnames van de voorleesactiviteiten in elk van de condities 

laten ook zien dat de interactie in elk van de condities vergelijkbaar is, waar op 

voorhand de verwachting was dat in de condities met luistervraag vooraf en 

mindmappen meer open vragen zouden worden gesteld door de leerkracht en 

leerlingen meer zouden redeneren. In toekomstig onderzoek wordt dan ook 
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aanbevolen om een extra conditie toe te voegen waarin de prentenboeken uitsluitend 

worden voorgelezen.  

De multilevel modellen laten wel zien dat er binnen elk van de condities 

verschillen zijn tussen leerkrachten. Dit betekent dat sommige leerkrachten meer 

profiteerden van de interventie dan anderen. De video-opnames laten hierbij zien dat 

leerkrachten in de mindmap conditie de interactie veel sterker stuurden dan op 

voorhand werd verwacht, omdat zij toewerkten naar de aangereikte voorbeeld 

mindmaps. Hierdoor werden er veel gesloten vragen gesteld en was er weinig ruimte 

voor leerlingen om te redeneren, verbanden te leggen, en inferenties te maken op 

basis van het verhaal. Toekomstig onderzoek zou dan ook meer tijd en ruimte moeten 

inbouwen voor de professionalisering van leerkrachten op het gebied van zowel het 

gezamenlijk construeren van mindmaps als ook het voeren van gesprekken die 

moeten leiden tot het construeren van de midmap. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik 

worden gemaakt van elementen uit de MODEL2TALK-interventie (van der Veen, 

2017), waarin leerkrachten leerden om open gesprekken te voeren met leerlingen in 

de kleuterklas.  
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Implicaties voor de onderwijspraktijk  

 
 
Op basis van de resultaten van dit praktijkgerichte onderzoeksproject naar de effecten 

van mindmappen, in de context van interactief voorlezen, op de taalvaardigheid van 

kleuters geven wij graag enkele suggesties voor de onderwijspraktijk: 

 

§ De resultaten van dit onderzoek laten opnieuw het belang zien van interactief 

voorlezen voor het stimuleren van de taalvaardigheid van jonge kinderen. 

Leerkrachten wordt dan ook geadviseerd om veel voor te lezen en hierbij 

regelmatig met kinderen in gesprek te gaan over het verhaal. De suggesties 

die wij in dit onderzoeksrapport hebben gegeven kunnen hierin behulpzaam 

zijn; 

§ Resultaten van de interventiestudie lijken te suggereren dat de drie 

verschillende benaderingen van interactief voorlezen – traditioneel 

interactief voorlezen, interactief voorlezen met luistervraag vooraf, en 

interactief voorlezen met mindmappen - die in de huidige studie met elkaar 

werden vergeleken allen een positief effect hebben op de taalvaardigheid van 

jonge kinderen; 

§ Het gezamenlijk construeren van mindmaps bij een verhaal blijkt een 

complexe activiteit. De leerkracht moet hierbij gelijktijdig een gesprek voeren 

met de kinderen en hiervan een mindmap maken. Observaties in 

verschillende klassen laten zien dat hiervoor nascholing en vooral ook veel 

oefening nodig is. Leerkrachten die aan de slag willen met mindmappen met 

kleuters worden dan ook geadviseerd om hiertoe een workshop te volgen, 

zich in te lezen, en vooral veel te oefenen; 

§ Verder onderzoek moet uitwijzen wat de meerwaarde is van mindmappen 

voor het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen. Wel kan op 

basis van onderzoek met oudere kinderen worden geconcludeerd dat het 

maken van grafische representaties bij een tekst een positief effect heeft op 
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tekstbegrip. Op basis van het huidige onderzoeksproject en eerdere studies is 

er enige empirische ondersteuning voor leerkrachten die werk willen maken 

van mindmappen met kleuters. 
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Bijlage A 

Protocollen interactief voorlezen (conditie 1) 

 

 

Prentenboek 1, Het Zwarte Konijn  

Opmerking vooraf: let er bij de klassenopstelling op dat alle kinderen bij de 

activiteiten de leerkracht en het boek goed kunnen zien.  

 

Sessie 1  

• Introduceren van het prentenboek  

Laat de kinderen de kaft van het boek zien en noem de titel. Blader door het boek en 

moedig de kinderen aan om te reageren op de illustraties:  

Wat zie je allemaal op de plaatjes?  

Laat kinderen voorspellen waar het boek over zal gaan:  

Wat denken jullie: waar zal het boek over gaan?  

Ga in op de antwoorden van de kinderen:  

Hoe komt het dat je dat denkt? Waar zie je dat aan?  

Wie denkt dat ook?  

Wie denkt wat anders?  

Laat de leerlingen ook reageren op elkaars inbreng.  

• Voorlezen van het prentenboek  

Lees nu het boek voor. Zorg ervoor dat de kinderen bij het lezen goed mee kunnen 

kijken in het boek. Onderbreek als je ziet dat kinderen afgeleid zijn of vragen om 

uitleg. Leg eventueel ook moeilijke/onbekende woorden uit. Zoals stopwatch 

bijvoorbeeld.  

Ga hier kort op in en ga dan weer terug naar het verhaal.  

Hoe zou het verder gaan? Laten we gauw gaan kijken!  

Ga daarna weer verder met het verhaal.  

• Nabespreken van het verhaal  
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Bespreek met de kinderen het verhaal na en kijk in hoeverre de voorspellingen 

klopten.  

Waar gaat het verhaal over?  

Klopt het met wat we dachten?  

Wat klopt er?  

Wat is er anders?  

Misschien hebben kinderen nog vragen over het verhaal. Ga hier dan kort op in.  

Sluit deze sessie af door met de kinderen samen te vatten wat jullie over het verhaal 

weten.  

 

Sessie 2  

• Herhaald voorlezen van het prentenboek  

Laat voor het lezen het boek zien en stel vragen aan de kinderen om hun voorkennis 

te activeren.  

Weten jullie nog dat we samen dit boek hebben gelezen? Weet je nog waar het 

over gaat?  

Ga in op de antwoorden van de kinderen en vertel dat jullie het boek nu nog een keer 

gaan lezen.  

We gaan het boek nu nog een keer lezen.  

In deze sessie gaat het vooral om verhaalbegrip, en staat het concept ‘schaduw’ 

centraal. Lees het boek voor tot de bladzijde met de boom. Op deze bladzijde is het 

Zwarte Konijn niet te zien.  

Hé, waar is het Zwarte Konijn nu gebleven? Wie weet waar het Zwarte Konijn 

is?  

Inventariseer de antwoorden van de kinderen. Bespreek het concept ‘schaduw’, ook 

als de kinderen dat niet uit zichzelf noemen. Wat is het, wanneer zie je het, wanneer 

niet?  

Lees nu verder in het boek tot de bladzijde waar Konijn in het water zwemt.  
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Zou het Zwarte Konijn echt weg zijn? Zullen we eens verder lezen?  

Lees het verhaal tot de bladzijde waar Konijn in het bos is.  

Hé, waar is het Zwarte Konijn nu gebleven? Wie weet waar het Zwarte Konijn 

is?  

Inventariseer de antwoorden van de kinderen. Bespreek dat je in het donker geen 

schaduw kan zien. Ga daarna verder met het verhaal.  

Laten we nu kijken hoe het verder gaat met Konijn en Zwart Konijn.  

Lees het boek nu uit tot het einde.  

Hé, waar komt Zwart Konijn nu ineens weer vandaan?  

Bespreek dat er nu weer zonlicht is, dus ook weer schaduw.  

Dus, wanneer is Zwart Konijn er? En wanneer niet?  

Aan de hand van deze vragen kun je het verhaal samenvatten. Je ziet geen schaduw 

als je achter een boom staat, of als het donker is. Als de zon schijnt, zie je schaduw, 

en die schaduw is altijd donker, heel dichtbij en heeft niet precies dezelfde vorm 

(groter/kleiner/dikker/dunner). Als het een zonnige dag is, laat de kinderen naar hun 

eigen schaduw te kijken, gebruik anders een lamp.  

Sluit deze sessie af door met de kinderen samen te vatten wat jullie over het verhaal 

weten.  

 

Sessie 3  

• Herhaald voorlezen van het prentenboek  

Laat voor het lezen het boek zien en grijp terug op wat er de vorige les is besproken.  

Weten jullie nog dat we samen dit boek hebben gelezen? Weten jullie nog waar 

we het toen over hebben gehad?  

Ga in op de antwoorden van de kinderen.  

Deze sessie gaat over gevoelens, en dan vooral over bang zijn.  

We gaan hem nu nog een keer lezen.  

Lees de eerste bladzijde van het verhaal voor.  

Hoe voelt Konijn zich?  
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Inventariseer de antwoorden van de kinderen: blij, fijn.  

Waar zie je dat aan? Hoe komt het dat hij zich zo voelt?  

De zon schijnt, prachtige dag, mooi weer.  

Waar ben jij wel eens blij van geworden?  

Inventariseer en bespreek de antwoorden van de kinderen.  

Lees dan de volgende bladzijde voor.  

Is Konijn nog steeds blij?  

Nee.  

Hoe voelt hij zich dan?  

Bang.  

Ben jij ook wel eens bang geweest?  

Ja.  

Waar was jij bang voor? Wat voelde je toen?  

Bespreek de antwoorden van de kinderen.  

Lees dan verder tot de bladzijde waar Konijn het donkere bos in loopt.  

Wat doet Konijn allemaal om van zijn angst af te komen?  

Roepen, rennen, verstoppen, zwemmen.  

Wat heb jij gedaan, die keer dat je bang was?  

Bespreek de antwoorden van de kinderen.  

Lees nu door tot de bladzijde waar Konijn in het bos een wortel eet.  

Is Konijn nu nog bang?  

Nee.  

Hoe voelt hij zich dan?  

Opgelucht, rustig, gerustgesteld.  

Lees nu het boek verder tot de bladzijde waar Konijn wacht tot Wolf hem gaat opeten.  

Hoe voelt Konijn zich nu?  

Bang. Paniek.  

Hoe weet je dat?  

Bespreek aan de hand van het plaatje hoe je kan zien dat iemand bang is, of in paniek.  



	32 

Sla nu de bladzijde om.  

Hoe voelt de Wolf zich?  

Bang, geschrokken.  

Hoe weet je dat?  

Grote ogen, houding.  

Lees nu het verhaal uit.  

Hoe voelt Konijn zich nu?  

Blij. Opgelucht.  

Hoe weet je dat?  

Hij lacht en huppelt.  

Ben jij ook wel eens opgelucht geweest/ blij geworden nadat je bang was?  

Laat kinderen vertellen over wat zij een keer deden toen ze blij of opgelucht waren. 

Laat als laatste activiteit kinderen de emoties bang en blij uitbeelden. Hoe kijk jij als 

je blij bent, hoe kijk jij als je bang bent? Dat kan op verschillende manieren, dus niet 

alle gezichtsuitdrukkingen hoeven op elkaar te lijken. Hoe sta je als je bang bent, hoe 

sta je als je blij bent? Hoe loop je als je blij bent, hoe loop je als je bang bent? Ook hier 

kunnen kinderen verschillen in houding en loopjes. Benoem de verschillen en de 

overeenkomsten.  

Sluit deze sessie af door met de kinderen samen te vatten wat jullie over het verhaal 

weten.  

 

Sessie 4  

• Introduceren verteltafel  

Benoem met de kinderen welke attributen er zijn. Kies 2 kinderen uit die het verhaal 

gaan naspelen. Lees het prentenboek voor en laat intussen de 2 kinderen zonder 

instructie naspelen. De andere kinderen kijken toe.  

• Verteltafel  
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De kinderen spelen in tweetallen aan de verteltafel. Er wordt geen instructie gegeven. 

De speeltijd is vrij. Maak koppels van twee en zorg dat elke kind in de verteltafelweken 

aan de beurt komt. Het boek ligt bij de tafel als spelimpuls.  

 

 

Prentenboek 2, De Wedstrijd van Schildpad en Haas  

Opmerking vooraf: let er bij de klassenopstelling op dat alle kinderen bij de 

activiteiten de leerkracht en het boek goed kunnen zien.  

 

Sessie 1  

• Introduceren van het prentenboek  

Laat de kinderen de kaft van het boek zien en noem de titel.  

Blader door het boek.  

Moedig de kinderen aan om te reageren op de illustraties:  

Wat zie je allemaal op de plaatjes?  

Laat kinderen voorspellen waar het boek over zal gaan:  

Wat denken jullie: waar zal het boek over gaan?  

Ga in op de antwoorden van de kinderen.  

Waaraan zie je dat? Hoe komt het dat je dat denkt?  

Wie denkt dat ook?  

Wie denkt wat anders?  

Laat de kinderen ook reageren op elkaars inbreng.  

• Voorlezen van het prentenboek  

Lees nu het boek voor. Zorg ervoor dat de kinderen bij het lezen goed mee kunnen 

kijken in het boek. Onderbreek als u ziet dat kinderen afgeleid zijn of vragen om 

uitleg. Leg eventueel ook moeilijke/onbekende woorden uit.  

Ga hier kort op in en ga dan weer terug naar het verhaal.  

Hoe zou het verder gaan? Laten we gauw gaan kijken!  

Ga daarna weer verder met het verhaal.  
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• Nabespreken van het verhaal  

Bespreek met de kinderen het verhaal na en kijk in hoeverre de voorspellingen 

klopten.  

Waar gaat het verhaal over?  

Klopt het met wat we dachten?  

Wat klopt er?  

Wat is er anders?  

Misschien hebben kinderen nog vragen over het verhaal. Ga hier dan kort op in.  

Sluit deze sessie af door met de kinderen samen te vatten wat jullie over het verhaal 

weten.  

 

Sessie 2  

• Herhaald voorlezen van het prentenboek  

Laat voor het lezen het boek laten zien en stel vragen aan de kinderen om hun 

voorkennis te activeren.  

Weten jullie nog dat we samen dit boek hebben gelezen? Weet je nog waar het 

over ging?  

Ga in op de antwoorden van de kinderen.  

We gaan hem nu nog een keer lezen.  

In deze sessie gaat het vooral om verhaalbegrip, eindig deze sessie daarom met het 

gezamenlijk samenvatten van het verhaal.  

Lees het boek bladzijde voor bladzijde voor. Stel vragen en ga in op opmerkingen en 

vragen van de kinderen.  

Wat gebeurt er hier? Wat doet Haas?  

Wat doet Schildpad?  

Haas staat klaar om te gaan rennen. Schildpad kijkt op zijn wekker. Haas stelt voor 

dat hij de bloemen voor Schildpad gaat plukken.  

Wat zegt Schildpad? Wil hij geholpen worden?  

Wat doet Haas?  
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Schildpad wil zelf naar de bloemen toe. Haas stelt voor er een wedstrijd van te maken. 

Schildpad vindt dat best.  

Hoe wordt geregeld dat het een echte wedstrijd is?  

Haas trekt een startlijn. Egel komt helpen met een stopwatch.  

Wat doet Haas? Wie denkt Haas dat er gaat winnen? Hoe komt het dat hij dat 

denkt?  

Ga in op de antwoorden van de kinderen.  

Wat doet Schildpad? Wat denkt Schildpad?  

Ga in op de antwoorden van de kinderen.  

Waar zijn ze elk? Wat gebeurt er nog meer?  

Haas neemt twee grote stappen en kijkt dan achterom. Schildpad kruipt langzaam 

vooruit.  

Wat doet Haas? Kijkt hij naar Schildpad? Wat doet Schildpad? Let hij op Haas? 

Wat gebeurt er nog meer?  

Haas gaat naar een boompje en rekt zijn kuiten. Schildpad kruipt langzaam verder. 

Vos komt voor drinken zorgen.  

Wat doet Haas? Wat doet Schildpad? Wat gebeurt er nog meer?  

Haas springt over boomstammen heen, een van de fitnesstoestellen. Eend gaat een 

EHBO-post maken. Schildpad kruipt langzaam verder.  

Wat doet Haas? Wat zegt hij? Wat doet Schildpad? Zegt hij ook iets? Wat 

gebeurt er nog meer?  

Haas rent naar de rekstok en trekt zich op. ‘Kijk eens hoe hoog ik spring!’ roept Haas. 

Schildpad let niet op hem. Zwijn komt scheidsrechter zijn.  

Wat doet Haas? Waar is Haas? Waar is Schildpad? Wat gebeurt er nog meer?  

Haas verveelt zich, maakt koprollen. Schildpad kruipt heel langzaam verder. Kraai 

gaat een medaille regelen voor de winnaar.  

Waar is Haas, wat doet hij? Wat wil Haas? hoe komt het dat hij steeds 

tussendoor iets anders gaat doen i.p.v. snel rechtdoor rennen naar de finish?  

Ga in op de antwoorden van de kinderen.  
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Waar is Schildpad, wat doet hij? Wat gebeurt er nog meer?  

Haas klimt in het klimrek. Schildpad kruipt langzaam verder.  

Wat doet Haas? Wat denkt Haas nu? Wat doet Schildpad? Wat gebeurt er nog 

meer?  

Haas zit boven in het klimrek en durft niet meer naar beneden. Schildpad kruipt 

langzaam verder. Zwijn staat klaar met de vlag. Egel kijkt op zijn stopwatch. Eend en 

Vos moedigen aan.  

Wat doet Haas? Wat denkt hij? Wat doet Schildpad? Wat denkt Schildpad? Wat 

gebeurt er nog meer?  

Haas springt naar beneden en bezeert zijn poot. Schildpad is bijna bij de 

paardenbloemen.  

Wat doet Haas? Wat doet Schildpad? Wat gebeurt er nog meer?  

Haas wordt verbonden door Eend. Schildpad wint de wedstrijd.  

Aan de hand van deze vragen kun je het verhaal samen met de kinderen samenvatten. 

Het lijkt er lang op dat Haas de wedstrijd makkelijk en zeker gaat winnen, maar toch 

gebeurt dat niet.  

Sluit deze sessie af door met de kinderen samen te vatten wat jullie over het verhaal 

weten.  

 

Sessie 3  

• Herhaald voorlezen van het prentenboek  

Laat voor het lezen het boek zien en grijp terug op wat er de vorige les is besproken.  

Weten jullie nog dat we samen dit boek hebben gelezen? Weten jullie nog waar 

we het toen over hebben gehad?  

Ga in op de antwoorden van de kinderen.  

Deze sessie gaat over gevoelens.  

Lees de eerste bladzijde van het verhaal voor.  

Hoe voelt Haas zich?  

Blij, opgewekt, trots, zelfverzekerd.  
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Waar zie je dat aan? Hoe komt het dat hij zich zo voelt?  

Haas lacht. Haas wil rennen en denkt dat hij gaat winnen van Schildpad. Hij denkt 

dat hij sneller is.  

Lees verder tot de bladzijde waarop Haas een koprol maakt. Haas verveelt zich.  

Hoe komt het dat Haas zich verveelt?  

Schildpad is veel langzamer.  

Wat doet Haas allemaal om van zijn verveling af te komen?  

Kuiten rekken, over boomstammen springen, oprekken aan rekstok, koprol, klimrek.  

Blader terug naar het begin en kijk samen naar de plaatjes van Haas tot en met de 

bladzijde waarop Haas een koprol maakt. En vraag de kinderen hoe ze denken dat 

Haas zich voelt.  

Hoe voelt Haas zich?  

Inventariseer de antwoorden van de kinderen: Hij denkt dat hij gaat winnen, hij vindt 

zichzelf de beste, hoe voelt zich stoer, sportief, beter dan Schildpad.  

Waar zie je dat aan? Hoe komt het dat hij zich zo voelt?  

Heb jij je ook wel eens zo stoer gevoeld als Haas?  

Wanneer was dat? Waar was je? Wat was je aan het doen?  

Laat een aantal kinderen vertellen over een keer dat zij zich zo voelden.  

Ga in op de antwoorden van de kinderen.  

Bespreek gevoelens aan de hand van de illustraties (houding, gezichtsuitdrukking)  

Dan leest u de bladzijden voor waarop Haas in het klimrek klimt en vervolgens 

bovenin zit.  

Wat gebeurt er met Haas? Hoe voelt hij zich nu? Voelt hij zich nog hetzelfde? 

Hoe komt dat?  

Wie heeft ook wel eens niet naar beneden gedurfd? Wie heeft er ook (een beetje) last 

van hoogtevrees?  

Wat doet Haas en hoe voelt hij zich daarna?  

Ga in op de antwoorden van de kinderen.  

Hoe voelt Schildpad zich ondertussen? Voelt hij zich steeds hetzelfde?  
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Tot slot laat je een aantal kinderen vertellen over een keer dat zij zich zo voelden als 

Schildpad.  

Ben jij ook wel eens zo onverstoorbaar geweest als Schildpad. Heb jij je ook wel 

eens niks van anderen aangetrokken?  

Wanneer was dat? Waar was je? Wat was je aan het doen?  

Laat een aantal kinderen vertellen over een keer dat zij zich zo voelden.  

Lees dan verder tot de laatste bladzijde.  

Laat daarna de illustratie zien van Haas boven in het klimrek.  

Hoe voelt Haas zich hier?  

Hij durft niet meer naar beneden. Hij is bang.  

Hoe voelt Haas zich nu? Is hij nog steeds bang? Hoe komt dat?  

Hij is nu weer op de grond en Eend heeft hem geholpen met zijn poot.  

Hoe voelt Schildpad zich nu?  

Blij, trots.  

Hoe komt dat? En hoe zie je dat?  

Omdat hij de wedstrijd heeft gewonnen. Schildpad lacht, kijkt blij.  

Ben jij je weleens trots op jezelf geweest? Wanneer was dat? Waar was dat? Wat 

had je gedaan?  

Laat kinderen vertellen over wat zij een keer deden toen ze trots waren. Laat als laatste 

activiteit kinderen en de emotie trots uitbeelden.  

Hoe keek jij toen je trots was? Hoe liep of stond of zat je toen je trots was? Ben 

jij ook wel eens opgelucht geweest/ blij geworden nadat je bang was?  

Wat gebeurde er bij jou? Hoe voelde jij je toen en wat heb je gedaan?  

En laat ze hun gevoel uitbeelden in houding en mimiek.  

Sluit deze sessie af door met de kinderen samen te vatten wat jullie over het verhaal 

weten.  

 

Sessie 4  

• Introduceren verteltafel  
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Benoem met de kinderen welke attributen er zijn. Kies 2 kinderen uit die het verhaal 

gaan naspelen. Lees het prentenboek voor en laat intussen de 2 kinderen zonder 

instructie naspelen. De andere kinderen kijken toe.  

• Verteltafel  

De kinderen spelen en vertellen het verhaal in kleine groepjes na bij de verteltafel. 

Maak hiervoor groepjes van 2 en zorg dat elk groepje deze week aan de beurt komt. 

Het boek ligt bij de tafel als spelimpuls.  
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Bijlage B 

Protocollen interactief voorlezen met luistervraag vooraf (conditie 2) 

 

 

Prentenboek 1, Het Zwarte Konijn  

Opmerking vooraf: let er bij de klassenopstelling op dat alle kinderen bij de 

activiteiten de leerkracht en het boek goed kunnen zien.  

 

Sessie 1  

• Introduceren van het prentenboek  

Laat de leerlingen de kaft van het boek zien en noem de titel.  

• Het stellen van de luistervraag  

Stel voor het voorlezen van het boek een vraag om de aandacht van de kinderen op 

een bepaald aspect van het verhaal te richten. In de eerste sessie gaat dat over de 

personages uit het verhaal.  

Ik ga nu het verhaal voorlezen en dan wil ik dat jullie extra goed letten op wie 

er allemaal meedoen in dit verhaal. Over wie gaat het verhaal; welke mensen en 

dieren komen er in het verhaal voor? Als ik klaar ben met lezen gaan we dit 

samen bespreken.  

• Voorlezen van het prentenboek  

Lees nu het boek voor. Zorg ervoor dat de kinderen bij het lezen goed mee kunnen 

kijken in het boek.  

Onderbreek alleen als je ziet dat kinderen afgeleid zijn of vragen om uitleg. Ga hier 

kort op in en ga dan weer terug naar het verhaal.  

• Nabespreken van het verhaal  

Bespreek het verhaal na met de kinderen met de focus op de personages.  

Over wie gaat het verhaal; welke mensen en dieren komen er in het verhaal 

voor?  
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Kinderen noemen waarschijnlijk Konijn, Wolf en mogelijk het Zwarte Konijn. Zwart 

konijn is op zich een goed antwoord, maar is ook aanleiding voor gesprek, zodat 

kinderen uiteindelijk op het woord ‘schaduw’ uitkomen.  

Als kinderen de libellen, de vissen en vogel noemen (deze dieren staan op de 

afbeeldingen) is het goed om daarover in gesprek te gaan en samen tot de conclusie 

te komen dat ze geen relevante rol in het verhaal spelen.  

Spelen deze dieren ook een rol in het verhaal? Stel dat ze niet zichtbaar waren, 

zou het verhaal er dan anders van worden?  

Sluit deze sessie af door met de kinderen samen te vatten wat jullie over het verhaal 

weten.  

 

Sessie 2  

• Korte terugblik  

Laat voor het lezen het boek zien en grijp terug op wat er de vorige les is besproken.  

Weten jullie nog dat we de vorige keer dit boek hebben gelezen? Over wie gaat 

het boek ook al weer?  

Laat 1 of 2 kinderen deze vraag beantwoorden.  

• Het stellen van de luistervraag  

Stel voor het voorlezen van het boek een vraag om de aandacht van de kinderen op 

een bepaald aspect van het verhaal te richten. In deze sessie gaat dat over de locaties 

waar het verhaal zich afspeelt.  

Ik ga nu het verhaal nog een keer voorlezen en dan wil ik dat jullie extra goed 

letten op welke plekken de dieren in het verhaal zijn. Als ik klaar ben met lezen 

gaan we dit samen bespreken.  

• Voorlezen van het prentenboek  

Lees nu het boek voor. Zorg ervoor dat de leerlingen bij het lezen goed mee kunnen 

kijken in het boek.  

Onderbreek alleen als je ziet dat leerlingen afgeleid zijn of vragen om uitleg. Ga hier 

kort op in en ga dan weer terug naar het verhaal.  
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• Nabespreken van het verhaal  

Bespreek het verhaal na met de leerlingen met de focus op de locaties.  

Waar speelt het verhaal zich af; op welke plekken zijn de dieren in het verhaal?  

Blader eventueel samen met de kinderen het boek nog eens door als blijkt dat ze dit 

moeilijk vinden. Het hol, de rivier en het bos zullen naar verwachting snel genoemd 

worden. Bij elk van deze antwoorden kan doorgevraagd worden naar de exacte plek:  

'Jullie zeggen in/bij de rivier. Dat klopt. Maar kun je ook vertellen op welke plek 

bij de rivier ze zijn?'  

Dan komen antwoorden als 'in het water' en 'op de oever' vanzelf. Als kinderen de 

oever noemen, kun je vragen waar de oever is: Bij de rivier, gevolgd door:  

Zijn er nog andere plekken bij de rivier waar het verhaal zich afspeelt?  

Bij het bos kun je verder doorvragen naar specifieke kenmerken van het bos.  

Wat weten we van het bos? Is er een plek in het bos waar we meer over weten?  

Bij de illustraties van 'het diepe donkere bos' is een plek met een grotere lichtinval te 

zien, een 'open plek'. Op die plek is een boomstronk waar Konijn op gaat zitten en 

aan een wortel knabbelt.  

Sluit deze sessie af door met de kinderen samen te vatten wat jullie over het verhaal 

weten.  

 

Sessie 3  

• Korte terugblik  

Laat voor het lezen het boek zien en grijp terug op wat er de vorige les is besproken.  

Weten jullie nog dat we de vorige keer dit boek hebben gelezen? We hebben toen 

gekeken over wie het verhaal gaat en waar het verhaal zich afspeelt.  

• Het stellen van de luistervraag  

 

Stel voor het voorlezen van het boek een vraag om de aandacht van de kinderen op 

een bepaald aspect van het verhaal te richten. In deze sessie gaat dat over de 

problemen die voorkomen in het boek en de mogelijke oplossingen.  
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Ik ga nu het verhaal nog een keer voorlezen en dan wil ik dat jullie extra goed 

letten op wat het probleem is in het verhaal. Als ik klaar ben met lezen gaan we 

dit samen bespreken.  

• Voorlezen van het prentenboek  

Lees nu het boek voor. Zorg ervoor dat de kinderen bij het lezen goed mee kunnen 

kijken in het boek.  

Onderbreek alleen als je ziet dat kinderen afgeleid zijn of vragen om uitleg. Ga hier 

kort op in en ga dan weer terug naar het verhaal.  

• Nabespreken van het verhaal  

Bespreek het verhaal na met de kinderen met de focus op de problemen en de 

oplossingen. Bespreek eerst het probleem.  

Wie heeft er een probleem in het verhaal?  

Konijn. Wat is er dan precies aan de hand?  

Konijn is bang. Waarvoor is Konijn bang?  

Voor de schaduw. Hoe komt het dat Konijn bang is voor de schaduw? Waar is hij 

eigenlijk precies bang voor?  

Groot, gevaarlijk en achtervolgt het konijn. Wat doet Konijn?  

Hij rent weg. Waar gaat hij eerst heen?  

Naar de boom.  

Wat doet hij bij de boom?  

Hij verstopt zich. En waar gaat hij dan naar toe?  

Naar de rivier.  

Wat doet hij bij de rivier?  

Hij zwemt naar de overkant. En waar gaat hij dan heen?  

Naar het bos.  

Wat doet hij daar?  

Uitrusten. Wat gebeurt er in het bos of wat ziet hij in het bos?  

Hij ziet ogen.  

Van wie zijn die ogen?  
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Van de Wolf. Wat denkt Konijn?  

“De wolf wil mij pakken en opeten.”  

Wat doet Konijn dan?  

Hij vlucht. Waar gaat hij heen?  

Naar het (zonnige) weiland. Gaat dat goed? Wat gebeurt er?  

De Wolf zit hem op de hielen, hij struikelt.  

Bespreek daarna de oplossing(en).  

Wat doet Konijn om het probleem/de problemen op te lossen?  

Pakt de Wolf het Konijn? Hoe komt het dat dat niet gebeurt? Wat gebeurt er?  

De wolf ziet de grote schaduw, is bang en vlucht het bos in. En hoe is het met 

Konijn?  

Hij is blij dat hij niet opgegeten wordt en hij is niet meer bang voor de schaduw. Ze 

lopen hand in hand weg/ worden vrienden.  

Sluit deze sessie af door met de kinderen samen te vatten wat jullie over het verhaal 

weten.  

 

Sessie 4  

• Introduceren verteltafel  

Benoem met de kinderen welke attributen er zijn. Kies 2 kinderen uit die het verhaal 

gaan naspelen. Lees het prentenboek voor en laat intussen de 2 kinderen zonder 

instructie naspelen. De andere kinderen kijken toe.  

• Verteltafel  

De kinderen spelen in tweetallen aan de verteltafel. Er wordt geen instructie gegeven. 

De speeltijd is vrij. Maak koppels van 2 en zorg dat elke kind deze week aan de beurt 

komt. Het boek ligt bij de tafel als spelimpuls.  
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Prentenboek 2, De Wedstrijd van Schildpad en Haas  

Opmerking vooraf: let er bij de klassenopstelling op dat alle kinderen bij de 

activiteiten de leerkracht en het boek goed kunnen zien.  

 

Sessie 1  

• Introduceren van het prentenboek  

Laat de kinderen de kaft van het boek zien en noem de titel.  

• Het stellen van de luistervraag  

Stel voor het voorlezen van het boek een vraag om de aandacht van de kinderen op 

een bepaald aspect van het verhaal te richten. In de eerste sessie gaat dat over de 

personages uit het verhaal.  

Ik ga nu het verhaal voorlezen en dan wil ik dat jullie speciaal opletten wie er 

allemaal meedoen in dit verhaal. Over wie gaat het verhaal; welke mensen en 

dieren komen er in het verhaal voor? Als ik klaar ben met lezen gaan we dit 

samen bespreken.  

• Voorlezen van het prentenboek  

Lees nu het boek voor. Zorg ervoor dat de kinderen bij het lezen goed mee kunnen 

kijken in het boek.  

Onderbreek alleen als je ziet dat kinderen afgeleid zijn of vragen om uitleg. Ga hier 

kort op in en ga dan weer terug naar het verhaal.  

• Nabespreken van het verhaal  

Bespreek het verhaal na met de kinderen met de focus op de personages.  

Over wie gaat het verhaal; welke mensen en dieren komen er in het verhaal 

voor?  

Kinderen noemen waarschijnlijk Schildpad en Haas, maar ook alle andere dieren die 

voorkomen in het verhaal.  

Welke dieren zijn het belangrijkst?  

Dit zijn Schildpad en Haas. Vertel dat dit de hoofdpersonen zijn van het verhaal.  

Welke rollen hebben de andere dieren in het verhaal?  
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Vraag de kinderen naar de specifieke rollen van deze dieren.  

Sluit deze sessie af door met de kinderen samen te vatten wat jullie over het verhaal 

weten.  

 

Sessie 2  

• Korte terugblik  

Laat voor het lezen het boek zien en grijp terug op wat er de vorige les is besproken.  

• Het stellen van de luistervraag  

Stel voor het voorlezen van het boek een vraag om de aandacht van de kinderen op 

een bepaald aspect van het verhaal te richten. In deze sessie gaat dat over de locaties 

waar het verhaal zich afspeelt.  

Ik ga nu het verhaal nog een keer voorlezen en dan wil ik dat jullie extra goed 

letten op welke plekken de dieren zijn in het verhaal. Als ik klaar ben met lezen 

gaan we dit samen bespreken.  

• Voorlezen van het prentenboek  

Lees nu het boek voor. Zorg ervoor dat de kinderen bij het lezen goed mee kunnen 

kijken in het boek.  

Onderbreek alleen als je ziet dat kinderen afgeleid zijn of vragen om uitleg. Ga hier 

kort op in en ga dan weer terug naar het verhaal.  

• Nabespreken van het verhaal  

Bespreek het verhaal na met de kinderen met de focus op de locaties.  

Waar speelt het verhaal zich af; op welke plekken zijn de dieren in het verhaal?  

Blader eventueel samen met de kinderen het boek nog eens door als blijkt dat ze dit 

moeilijk vinden. Begin met vaststellen of het verhaal zich binnen of buiten afspeelt, 

en probeer steeds specifieker vast te stellen waar de dieren zich in chronologische 

volgorde bevinden (hiërarchie): ‘buiten’, gevolgd door ‘park’ en daarna de specifieke 

locaties in het park.  

Sluit deze sessie af door met de kinderen samen te vatten wat jullie over het verhaal 

weten.  
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Sessie 3  

• Korte terugblik  

Laat voor het lezen het boek laten zien en grijp terug op wat er de vorige les is 

besproken: waar speelde het verhaal zich af?  

• Het stellen van de luistervraag  

Stel voor het voorlezen van het boek een vraag om de aandacht van de kinderen op 

een bepaald aspect van het verhaal te richten. In deze sessie gaat dat over de 

problemen die voorkomen in het boek en de mogelijke oplossingen.  

Ik ga nu het verhaal nog een keer voorlezen en dan wil ik dat jullie extra goed 

letten op wie een probleem heeft in het verhaal. Als ik klaar ben met lezen gaan 

we dit samen bespreken.  

• Voorlezen van het prentenboek  

Lees nu het boek voor. Zorg ervoor dat de kinderen bij het lezen goed mee kunnen 

kijken in het boek. Onderbreek alleen als je ziet dat kinderen afgeleid zijn of vragen 

om uitleg. Ga hier kort op in en ga dan weer terug naar het verhaal.  

• Nabespreken van het verhaal  

Bespreek het verhaal na met de kinderen met de focus op het probleem en de 

oplossingen. Bespreek eerst het probleem.  

Wie zou de wedstrijd eigenlijk het makkelijkste kunnen winnen? Hoe komt het 

dat je dat denkt?  

Wie heeft er een probleem in het verhaal?  

Als kinderen Schildpad noemen, zegt u dat dit klopt, maar dat u hier later op 

terugkomt. Is er nog een ander dier met een probleem? (Haas heeft het 

hoofdprobleem in het verhaal.)  

Om de problemen van Haas en van Schildpad helder te krijgen, is het zinvol om te 

kijken hoe het verhaal begint.  

Wat is Haas aan het doen?  

Hij is aan het hardlopen en stelt voor om dit samen met Schildpad te doen.  

Wat is het probleem?  
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Schildpad wil eerst ontbijten (paardenbloemen).  

Wat doet Haas dan?  

Haas heeft een idee. Laat kinderen nadenken en verwoorden. Haas stelt voor om er 

een wedstrijd van te maken. Wie het eerst bij de paardenbloemen is.  

Hoe doet Schildpad?  

Hoe weet je dat? Wat zegt hij? Wat doet hij? Heeft Schildpad ook een probleem?  

Hij is langzamer dan Haas, maar het is de vraag of dit een probleem voor hem is.  

Dan komt het kernprobleem van Haas aan bod.  

Hij denkt namelijk dat hij de wedstrijd met gemak zal winnen. Deel deze gedachte 

met de kinderen. Laat kinderen verwoorden hoe het komt dat het niet lukt.  

Wat doet hij onderweg?  

Probeer de volgorde uit het verhaal vast te houden: wat deed hij eerst? En daarna?  

Nu wordt het gedrag van Haas t.o.v. Schildpad geanalyseerd. Start met een gesprekje 

waarin u kinderen dingen laat benoemen.  

Hoe doet Haas tegen Schildpad?  

Hoe weet je dat?  

Waar kun je dat aan zien?  

Wat doet hij?  

Wat zegt hij?  

Laat de kinderen vertellen. Vat vervolgens samen om te komen tot de sleutelwoorden 

‘opscheppen’ en ‘uitlachen’ (als dit nog niet ter sprake is gekomen).  

Bespreek daarna de oplossing(en).  

Hoe lost Haas zijn probleem (hoogtevrees) op?  

Hij springt met zijn ogen dicht naar beneden.  

Gaat dat goed? Wat gebeurt er? Wat is het gevolg van deze actie?  

Hij bezeert zijn poot waardoor hij niet meer kan (hard)lopen. Haas verliest de 

wedstrijd.  

Wie is de winnaar van de wedstrijd?  

Schildpad.  
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Hoe komt dat?  

Schildpad is een onverstoorbare doorzetter. Hij neemt geen pauzes en kijkt niet op of 

om tijdens de wedstrijd. Hij laat zich niet afleiden en gaat recht op zijn doel af.  

Sluit deze sessie af door met de kinderen samen te vatten wat jullie over het verhaal 

weten.  

 

Sessie 4  

• Introduceren verteltafel  

Benoem met de kinderen welke attributen er zijn. Kies 2 kinderen uit die het verhaal 

gaan naspelen. Lees het prentenboek voor en laat intussen de 2 kinderen zonder 

instructie naspelen. De andere kinderen kijken toe.  

• Verteltafel  

De kinderen spelen en vertellen het verhaal in kleine groepjes na bij de verteltafel. 

Maak hiervoor groepjes van 2 en zorg dat elk groepje deze week aan de beurt komt. 

Het boek ligt bij de tafel als spelimpuls.  
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Bijlage C 

Protocollen interactief voorlezen met mindmappen (conditie 3) 

 

 

Prentenboek 1, Het Zwarte Konijn  

Opmerking vooraf: let er bij de klassenopstelling op dat alle kinderen bij de 

activiteiten de leerkracht en het boek goed kunnen zien.  

 

Sessie 1  

• Introduceren van het prentenboek  

Laat de kinderen de kaft van het boek zien en noem de titel.  

• Het stellen van de luistervraag  

Stel voor het voorlezen van het boek een vraag om de aandacht van de kinderen op 

een bepaald aspect van het verhaal te richten. In de eerste sessie gaat dat over de 

personages uit het verhaal.  

Ik ga nu het verhaal voorlezen en dan wil ik dat jullie speciaal opletten wie er 

allemaal meedoen in dit verhaal. Over wie gaat het verhaal; welke mensen en 

dieren komen er in het verhaal voor? Als ik klaar ben met lezen gaan we dit 

samen bespreken.  

• Voorlezen van het prentenboek  

Lees nu het boek voor. Zorg ervoor dat de kinderen bij het lezen goed mee kunnen 

kijken in het boek.  

Onderbreek alleen als je ziet dat kinderen afgeleid zijn of vragen om uitleg. Ga hier 

kort op in en ga dan weer terug naar het verhaal.  

• Nabespreken van het verhaal  

Bespreek het verhaal na met de kinderen met de focus op de personages.  

Over wie gaat het verhaal; welke mensen en dieren komen er in het verhaal 

voor?  
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Kinderen noemen waarschijnlijk Konijn, de Wolf en mogelijk het Zwarte Konijn. Het 

zwarte Konijn is op zich een goed antwoord, maar is ook aanleiding voor gesprek, 

zodat kinderen uiteindelijk op het woord schaduw uitkomen. De relatiepijl 

(stippellijn) in de mindmap (zie bijlage) geeft aan van wie de schaduw is.  

Als kinderen de libellen, de vissen en vogel noemen (deze dieren staan op de 

afbeeldingen) is het goed om daarover in gesprek te gaan en samen tot de conclusie 

komen dat ze geen relevante rol in het verhaal spelen.  

Spelen deze dieren ook een rol in het verhaal? Stel dat ze niet zichtbaar waren, 

zou het verhaal er dan anders van worden? Dat is ook de reden dat we ze niet in 

de mindmap zetten.  

Vraag de kinderen naar de specifieke rollen van deze dieren. Maak tijdens het 

bespreken van de personages de eerste tak van de mindmap. Houd hierbij de 

definitieve mindmap (zie bijlage) in het achterhoofd. Gebruik nu alleen woorden  

(een woord per tak). Zorg ervoor dat vóór sessie 2 de mindmap met de definitieve 

eerste tak (dus met afbeeldingen) in de klas hangt. Sluit deze sessie af door met de 

kinderen kort samen te vatten wat jullie nu weten over het boek.  

 

Sessie 2  

• Korte terugblik  

Laat voor het lezen het boek l zien en grijp terug op wat er de vorige les is besproken 

aan de hand van de eerste tak van de mindmap (de definitieve, met afbeeldingen). Die 

hangt inmiddels voor ieder kind zichtbaar in de klas.  

• Het stellen van de luistervraag  

Stel voor het voorlezen van het boek een vraag om de aandacht van de kinderen op 

een bepaald aspect van het verhaal te richten. In deze sessie gaat dat over de locaties 

waar het verhaal zich afspeelt.  

Ik ga nu het verhaal nog een keer voorlezen en dan wil ik dat jullie speciaal 

opletten op welke plekken de dieren in het verhaal zijn. Als ik klaar ben met 

lezen gaan we dit samen bespreken.  
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• Voorlezen van het prentenboek  

Lees nu het boek voor. Zorg ervoor dat de kinderen bij het lezen goed mee kunnen 

kijken in het boek.  

Onderbreek alleen als je ziet dat kinderen afgeleid zijn of vragen om uitleg. Ga hier 

kort op in en ga dan weer terug naar het verhaal.  

• Nabespreken van het verhaal  

Bespreek het verhaal na met de kinderen met de focus op de locaties.  

Waar speelt het verhaal zich af; op welke plekken zijn de dieren in het verhaal?  

Blader eventueel samen met de kinderen het boek nog eens door als blijkt dat ze dit 

moeilijk vinden. In principe mag er maar één woord op een tak vermeld worden. 

Uitzondering daarop zijn namen en citaten. In deze mindmap is 'Het diepe donkere 

bos' de naam van het bos.  

Het hol, de rivier en het bos zullen naar verwachting snel genoemd worden. Bij elk 

van deze antwoorden kan doorgevraagd worden naar de exacte plek:  

'Jullie zeggen in/bij de rivier. Dat klopt. Maar kun je ook vertellen op welke plek bij de 

rivier ze zijn?'  

Dan komen antwoorden als 'in het water' en 'op de oever' vanzelf. Als kinderen de 

oever noemen kun je vragen waar de oever is: Bij de rivier, gevolgd door:  

Zijn er nog andere plekken bij de rivier waar het verhaal zich afspeelt?  

Bij het bos kun je verder doorvragen naar specifieke kenmerken van het bos:  

Wat weten we van het bos? Is er een plek in het bos waar we meer over weten?  

Bij de illustraties van 'het diepe donkere bos' is een plek met een grotere lichtinval te 

zien, een 'open plek'. Op die plek is een boomstronk waar konijn op gaat zitten en aan 

een wortel knabbelt.  

Laat kinderen de specifieke plekken in het verhaal benoemen en zet deze op 

chronologische volgorde van voorkomen in het verhaal in de mindmap. Houd hierbij 

goed de definitieve mindmap (zie bijlage…) in het achterhoofd en gebruik één woord 

per tak.  
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Vraag hierbij zoveel mogelijk door/terug, zodat de chronologie ook voor de kinderen 

duidelijk wordt.  

Sluit deze sessie af door met de kinderen samen te vatten wat jullie over het verhaal 

weten.  

 

Sessie 3  

• Korte terugblik  

Laat voor het lezen het boek zien en grijp terug op wat er de vorige les is besproken 

aan de hand van de eerste twee takken van de mindmap (de definitieve, met 

afbeeldingen).  

• Het stellen van de luistervraag  

Stel voor het voorlezen van het boek een vraag om de aandacht van de kinderen op 

een bepaald aspect van het verhaal te richten. In deze sessie gaat dat over de 

problemen die voorkomen in het boek en de mogelijke oplossingen.  

Ik ga nu het verhaal nog een keer voorlezen en dan wil ik dat jullie extra goed 

pletten op wat het probleem is in het verhaal. Als ik klaar ben met lezen gaan 

we dit samen bespreken.  

• Voorlezen van het prentenboek  

Lees nu het boek voor. Zorg ervoor dat de kinderen bij het lezen goed mee kunnen 

kijken in het boek.  

Onderbreek alleen als je ziet dat kinderen afgeleid zijn of vragen om uitleg. Ga hier 

kort op in en ga dan weer terug naar het verhaal.  

• Nabespreken van het verhaal  

Bespreek het verhaal na met de kinderen met de focus op het probleem en de 

oplossingen. Bespreek eerst het probleem.  

Wie heeft er een probleem in het verhaal?  

Konijn. Wat is er dan precies aan de hand?  

Konijn is bang. Waarvoor is konijn bang?  

Voor de schaduw.  
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Hoe komt het dat konijn bang is voor de schaduw? Waar is hij eigenlijk precies 

bang voor?  

Groot, gevaarlijk en achtervolgt het konijn. Wat doet konijn?  

Hij rent weg. Waar gaat hij eerst heen?  

Naar de boom.  

Wat doet hij bij de boom?  

Hij verstopt zich. En waar gaat hij dan naar toe?  

Naar de rivier.  

Wat doet hij bij de rivier?  

Hij zwemt naar de overkant. En waar gaat hij dan heen?  

Naar het bos.  

Wat doet hij daar?  

Uitrusten. Wat gebeurt er in het bos of wat ziet hij in het bos?  

Hij ziet ogen.  

Van wie zijn die ogen?  

Van de wolf. Wat denkt het konijn?  

De wolf wil mij pakken en opeten.  

Wat doet het konijn dan?  

Hij vlucht. Waar gaat hij heen?  

Naar het (zonnige) weiland. Gaat dat goed? Wat gebeurt er?  

De wolf zit hem op de hielen, hij struikelt. Tijdens de nabespreking wordt met de 

kinderen de derde tak van de conceptmindmap geconstrueerd. Houdt voor de 

nabespreking als richtlijn de bijgeleverde mindmap aan. Zorg dat bij de nabespreking 

alle genoemde problemen aan bod komen.  

Bespreek daarna de oplossing(en).  

Wat doet konijn om het probleem/de problemen op te lossen?  

Pakt de wolf het konijn? Hoe komt het dat dat niet gebeurt? Wat gebeurt er?  

De wolf ziet de grote schaduw, is bang en vlucht in het bos. En hoe is het met het 

konijn?  
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Hij is blij dat hij niet opgegeten wordt en hij is niet meer bang voor de schaduw. Ze 

lopen hand in hand weg/ worden vrienden.  

Construeer samen met de kinderen de vierde tak van de conceptmindmap. Houd ook 

hier als richtlijn de bijgeleverde mindmap en de instructies aan en zorg dat alle 

oplossingen aan bod komen.  

Hang dezelfde dag nog de definitieve mindmap bij de verteltafel.  

 

Sessie 4  

• Introduceren verteltafel  

Benoem met de kinderen welke attributen er zijn. Kies 2 kinderen uit die het verhaal 

gaan naspelen. Lees het prentenboek voor en laat intussen de 2 kinderen zonder 

instructie naspelen. De andere kinderen kijken toe.  

• Verteltafel  

De kinderen spelen in tweetallen aan de verteltafel. Er wordt geen instructie gegeven. 

De speeltijd is vrij. Maak koppels van 2 en zorg dat elke kind deze week aan de beurt 

komt. Het boek ligt bij de tafel als spelimpuls. De mindmap hangt ter ondersteuning 

bij de verteltafel.  

 

 

Prentenboek 2, De Wedstrijd van Schildpad en Haas  

Opmerking vooraf: let er bij de klassenopstelling op dat alle kinderen bij de 

activiteiten de leerkracht en het boek goed kunnen zien.  

 

Sessie 1  

• Introduceren van het prentenboek  

Laat de kinderen de kaft van het boek zien en noem de titel.  

• Het stellen van de luistervraag  
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Stel voor het voorlezen van het boek een vraag om de aandacht van de kinderen op 

een bepaald aspect van het verhaal te richten. In de eerste sessie gaat dat over de 

personages uit het verhaal.  

Ik ga nu het verhaal voorlezen en dan wil ik dat jullie extra goed letten op wie 

er allemaal meedoen in dit verhaal. Over wie gaat het verhaal; welke mensen en 

dieren komen er in het verhaal voor? Als ik klaar ben met lezen gaan we dit 

samen bespreken.  

• Voorlezen van het prentenboek  

Lees nu het boek voor. Zorg ervoor dat de kinderen bij het lezen goed mee kunnen 

kijken in het boek.  

Onderbreek alleen als je ziet dat kinderen afgeleid zijn of vragen om uitleg. Ga hier 

kort op in en ga dan weer terug naar het verhaal.  

• Nabespreken van het verhaal  

Bespreek het verhaal na met de kinderen met de focus op de personages.  

Over wie gaat het verhaal; welke mensen en dieren komen er in het verhaal 

voor?  

Kinderen noemen waarschijnlijk Schildpad en Haas, maar ook alle andere dieren die 

voorkomen in het verhaal.  

Welke dieren zijn het belangrijkst in dit verhaal?  

Dit zijn Schildpad en Haas. Vertel dat dit de hoofdpersonen zijn van het verhaal.  

Welke rollen hebben de andere dieren in het verhaal?  

Vraag de kinderen naar de specifieke rollen van deze dieren. Maak tijdens het 

bespreken van de personages de eerste tak van de mindmap. Houd hierbij de 

definitieve mindmap (zie bijlage) in het achterhoofd. Gebruik nu alleen woorden (een 

woord per tak). Zorg ervoor dat vóór sessie 2 de mindmap met de definitieve eerste 

tak (dus met afbeeldingen) in de klas hangt.  

Sluit deze sessie af door met de kinderen samen te vatten wat jullie over het verhaal 

weten.  
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Sessie 2  

• Korte terugblik  

Laat voor het lezen het boek zien en grijp terug op wat er de vorige les is besproken 

aan de hand van de eerste tak van de mindmap (de definitieve, met afbeeldingen).  

• Het stellen van de luistervraag  

Stel voor het voorlezen van het boek een vraag om de aandacht van de kinderen op 

een bepaald aspect van het verhaal te richten. In deze sessie gaat dat over de locaties 

waar het verhaal zich afspeelt.  

Ik ga nu het verhaal nog een keer voorlezen en dan wil ik dat jullie speciaal 

opletten op welke plekken de dieren zijn in het verhaal. Als ik klaar ben met 

lezen gaan we dit samen bespreken.  

• Voorlezen van het prentenboek  

Lees nu het boek voor. Zorg ervoor dat de kinderen bij het lezen goed mee kunnen 

kijken in het boek. Onderbreek alleen als je ziet dat kinderen afgeleid zijn of vragen 

om uitleg. Ga hier kort op in en ga dan weer terug naar het verhaal.  

• Nabespreken van het verhaal  

Bespreek het verhaal na met de kinderen met de focus op de locaties.  

Waar speelt het verhaal zich af; op welke plekken zijn de dieren in het verhaal?  

Blader eventueel samen met de kinderen het boek nog eens door als blijkt dat ze dit 

moeilijk vinden. Het is de bedoeling om bij deze tak steeds specifieker vast te stellen 

waar de dieren zich bevinden (hiërarchie). In het algemeen is binnen/buiten een 

mooie start van deze tak. Laat kinderen verschillende plekken noemen, zonder deze 

gelijk in de mindmap te noteren. Stel vervolgens samen met de kinderen vast dat alle 

genoemde plekken buiten zijn en maak dan pas de eerste vertakking ‘park’.  

Laat kinderen de specifieke plekken in het park benoemen en zet deze op 

chronologische volgorde van voorkomen in het verhaal in de mindmap. Houd hierbij 

goed de definitieve mindmap (zie bijlage…) in het achterhoofd.  

Vraag hierbij zoveel mogelijk door/terug, zodat de chronologie en de hiërarchie ook 

voor de kinderen duidelijk wordt.  
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Sluit deze sessie af door met de kinderen samen te vatten wat jullie over het verhaal 

weten.  

 

Sessie 3  

• Korte terugblik  

Laat voor het lezen het boek zien en grijp terug op wat er de vorige les is besproken 

aan de hand van de eerste twee takken van de mindmap (de definitieve, met 

afbeeldingen).  

• Het stellen van de luistervraag  

Stel voor het voorlezen van het boek een vraag om de aandacht van de kinderen op 

een bepaald aspect van het verhaal te richten. In deze sessie gaat dat over de 

problemen die voorkomen in het boek en de mogelijke oplossingen.  

Ik ga nu het verhaal nog een keer voorlezen en dan wil ik dat jullie speciaal 

opletten wie een probleem heeft in het verhaal. Als ik klaar ben met lezen gaan 

we dit samen bespreken.  

• Voorlezen van het prentenboek  

Lees nu het boek voor. Zorg ervoor dat de kinderen bij het lezen goed mee kunnen 

kijken in het boek.  

Onderbreek alleen als je ziet dat kinderen afgeleid zijn of vragen om uitleg. Ga hier 

kort op in en ga dan weer terug naar het verhaal.  

• Nabespreken van het verhaal  

Bespreek het verhaal na met de kinderen met de focus op het probleem en de 

oplossingen. Bespreek eerst het probleem.  

Wie zou de wedstrijd eigenlijk het makkelijkste kunnen winnen? Hoe komt het 

dat je dat denkt?  

Wie heeft er een probleem in het verhaal?  

Als kinderen Schildpad noemen, zegt u dat dit klopt, maar dat u hier later op 

terugkomt. Is er nog een ander dier met een probleem? (Haas heeft het 

hoofdprobleem in het verhaal.)  
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Om de problemen van Haas en van Schildpad helder te krijgen, is het zinvol om te 

kijken hoe het verhaal begint.  

Wat is Haas aan het doen?  

Hij is aan het hardlopen en stelt voor om dit samen met Schildpad te doen.  

Wat is het probleem?  

Schildpad wil eerst ontbijten (paardenbloemen).  

Wat doet Haas dan?  

Haas heeft een idee. Laat kinderen nadenken en verwoorden. Haas stelt voor om er 

een wedstrijd van te maken. Wie het eerst bij de paardenbloemen is.  

Wat is Schildpad aan het doen?  

Schildpad is op weg naar zijn ontbijt.  

Hoe doet Schildpad?  

Hoe weet je dat? Wat zegt hij? Wat doet hij? Heeft Schildpad ook een probleem?  

Hij is langzamer dan Haas, maar het is de vraag of dit een probleem voor hem is.  

Dan komt het kernprobleem van Haas aan bod.  

Hij denkt namelijk dat hij de wedstrijd met gemak zal winnen. Deel deze gedachte 

met de kinderen. Laat kinderen verwoorden hoe het komt dat het niet lukt.  

Wat doet Haas onderweg?  

Probeer de volgorde van het verhaal vast te houden: wat deed hij eerst? En 

daarna? Hoe komt het dat Haas de wedstrijd niet wint?  

Blader eventueel terug om samen te kijken wat Haas allemaal doet.  

Wat ontdekt Haas als hij boven in het klimrek zit?  

Noteer direct de plek en de activiteit in de mindmap.  

Als laatste wordt het klimrek, de activiteit en hoogtevrees genoteerd.  

In de volgende vertakking wordt het gedrag van Haas t.o.v. Schildpad geanalyseerd. 

Start met een gesprekje waarin u kinderen dingen laat benoemen.  

Hoe doet Haas tegen Schildpad?  

Hoe weet je dat?  

Waar kun je dat aan zien?  
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Wat doet hij?  

Wat zegt hij?  

Als blijkt dat kinderen eerst details noemen, wacht dan even met noteren. Vat 

vervolgend samen om te komen tot de sleutelwoorden ‘opscheppen’ en ‘uitlachen’. 

Als ze direct met deze woorden komen, kunt u deze gegevens gelijk in de mindmap 

zetten en vervolgens doorvragen/noteren.  

Bespreek daarna de oplossing(en).  

Hoe lost Haas zijn probleem (hoogtevrees) op?  

Hij springt naar beneden.  

Gaat dat goed? Wat gebeurt er? Wat is het gevolg van deze actie?  

Hij bezeert zijn poot waardoor hij niet meer kan (hard)lopen. Haas verliest de 

wedstrijd.  

Noteer deze gegevens in de mindmap.  

Wie is de winnaar van de wedstrijd?  

Schildpad.  

Hoe komt dat?  

Schildpad is een onverstoorbare doorzetter. Hij neemt geen pauzes en kijkt niet op of 

om tijdens de wedstrijd. Hij laat zich niet afleiden en gaat recht op zijn doel af.  

Noteer deze gegevens in de mindmap.  

Sluit deze sessie af door met de kinderen samen te vatten wat jullie over het verhaal 

weten.  

Hang dezelfde dag nog de definitieve mindmap bij de verteltafel.  

 

Sessie 4  

• Introduceren verteltafel  

Benoem met de kinderen welke attributen er zijn. Kies 2 kinderen uit die het verhaal 

gaan naspelen. Lees het prentenboek voor en laat intussen de 2 kinderen zonder 

instructie naspelen. De andere kinderen kijken toe.  

• Verteltafel  
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De leerlingen spelen en vertellen het verhaal in kleine groepjes na bij de verteltafel. 

Maak hiervoor groepjes van 2 leerlingen en zorg dat elk groepje deze week aan de 

beurt komt. Het boek ligt bij de verteltafel als spel impuls. De mindmap hangt ter 

ondersteuning bij de verteltafel.  
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Bijlage D 
Workshop interactief voorlezen (conditie 1) 

 

 

Deze workshop werd ontwikkeld en verzorgd door Hieke van Til en Rianne Hofma  

 

Mondelinge taalvaardigheid  

Het ontwikkelen van mondelinge taalvaardigheid is belangrijk voor de 

maatschappelijke weerbaarheid en sociale participatie van kinderen. Als zij zich goed 

kunnen uitdrukken en naar anderen kunnen luisteren, verhoogt dat onder andere hun 

kans om door leeftijdsgenoten te worden geaccepteerd. Ook later in hun leven hebben 

zij daar profijt van, bijvoorbeeld in situaties waarin zij zichzelf moeten presenteren, 

zoals sollicitatiegesprekken. Daarnaast weten we dat mondelinge taalvaardigheid de 

basis vormt voor het latere begrijpend lezen.  

 

Uit onderzoek is bekend dat kinderen die veel worden gestimuleerd tot redeneren en 

samen denken een grotere woordenschat en een sterker verhaalbegrip ontwikkelen. 

Een beproefde manier om dit te stimuleren is door middel van voorlezen. Voorlezen 

doet immers een groot beroep op het vermogen van kinderen om begrijpend te 

luisteren, zich te concentreren, structuur te ontdekken in een verhaal en verbanden 

te leggen tussen gebeurtenissen. Vooral effectief is wanneer leerkrachten met 

kinderen in gesprek gaan over het verhaal. Dat kan op verschillende manieren:  

-door het vooraf stellen van vragen, bijvoorbeeld ‘Waar denken jullie dat het 

boek over gaat?’;  

-door het stellen van gerichte vragen tijdens het voorlezen, bijvoorbeeld over 

een centraal concept;  

-door nabespreken van het verhaal, bijvoorbeeld ‘Waar ging het verhaal over? 

Klopt het met wat we dachten?’;  

-door het verhaal meerdere keren voor te lezen.  
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In dit onderzoek staat de vraag centraal welke manier van voorlezen het grootste 

effect heeft op de taalvaardigheid en het verhaalbegrip van kleuters. U neemt deel aan 

de workshop van conditie 1: interactief voorlezen. Hierin is veel aandacht voor de 

interactie tussen leerkracht en kinderen tijdens het voorlezen. De leerkracht stelt 

gerichte vragen waarmee het begrip van kinderen rondom een bepaald aspect uit het 

verhaal wordt verdiept.  

 

Boeken  

In het onderzoek worden twee prentenboeken gebruikt. Het eerste boek waaruit 

wordt voorgelezen is Het zwarte konijn van Philippa Leathers. Het tweede boek is De 

wedstrijd van Schildpad en Haas van Rian Visser en Tineke Meirink. Tijdens het 

voorlezen worden de prenten uit het boek getoond zodat alle kinderen ze kunnen 

zien. 

 

Planning  

Voorafgaand aan het voorlezen van de twee prentenboeken worden de 

taalvaardigheid en het verhaalbegrip van de kinderen getoetst. Beide prentenboeken 

worden drie keer voorgelezen, elke week één keer. Dat komt in totaal neer op zes 

voorleessessies. Na de derde en zesde sessie krijgt elk kind de gelegenheid om aan de 

verteltafel het verhaal met attributen na te spelen (zie ‘Verteltafel’ verderop). Als het 

spelen aan de verteltafel van het tweede boek is afgerond, worden de taalvaardigheid 

en het verhaalbegrip van de kinderen nog een keer getoetst.  

 

Protocol  

Om goed te kunnen onderzoeken welke manier van voorlezen het meest effectief is, 

is het belangrijk dat elke leerkracht tijdens de zes voorleessessies het protocol zo 

precies mogelijk volgt. De twee prentenboeken hebben elk hun eigen protocol, die te 

vinden zijn in bijlage A. De protocollen worden tijdens de workshop doorgenomen en 
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er wordt mee geoefend (zie ‘Workshopactiviteiten’). Het is raadzaam om tijdens het 

voorlezen het protocol (of een samenvatting ervan in steekwoorden) bij de hand te 

houden.  

 

Verteltafel  

Na de laatste voorleessessie van beide prentenboeken wordt een verteltafel ingericht. 

Dat is een tafel met attributen die de kinderen in staat stelt het verhaal na te 

vertellen/spelen en nog dieper te verwerken. De verteltafel wordt zo snel mogelijk na 

de laatste sessie ingericht. Foto’s van de verteltafels zijn te vinden in Bijlagen J en K. 

Als de verteltafel aan de kinderen beschikbaar wordt gesteld, doet u de eerste keer 

voor hoe kinderen de verteltafel zouden kunnen gebruiken:  

-U benoemt samen met de kinderen welke attributen er zijn;  

-U kiest twee kinderen die het verhaal na gaan spelen met behulp van de 

attributen. U leest het verhaal uit het prentenboek voor en laat intussen de 

twee kinderen het verhaal naspelen aan de verteltafel, terwijl de rest van de 

klas toekijkt. Hier geeft u geen instructie bij;  

-Na deze gezamenlijke sessie laat u de kinderen in duo’s vrij spelen aan de 

verteltafel; 

-Elk kind komt een keer aan bod.  

 

Logboek  

Het is mogelijk dat een sessie niet helemaal volgens het protocol verloopt; onderwijs 

is nu eenmaal onvoorspelbaar. Daarom willen we u vragen om na elke voorleessessie 

en het spelen aan de verteltafel een heel kort logboek in te vullen (zie Bijlage G). Zo 

kunnen belangrijke afwijkingen van het protocol worden opgespoord en kan rekening 

worden gehouden met kinderen die een sessie of meerdere sessies hebben gemist.  

 

Workshopactiviteiten  
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Na afloop van het onderzoek wordt er een eindsymposium georganiseerd die specifiek 

is gericht op de vraag hoe u mindmappen met kleuters kunt inzetten tijdens 

voorleesactiviteiten in uw klas. In de workshop van vandaag wordt specifiek geoefend 

met het voorleesprotocol, aangezien het voor de kwaliteit van het onderzoek 

belangrijk is dat de richtlijnen zo precies mogelijk worden gevolgd. De volgende 

activiteiten staan in de workshop centraal:  

Activiteit 1: Interactief voorlezen, hoe doe je dat? Hier wordt een korte uitleg over 

gegeven.  

Activiteit 2: Leerkrachten nemen de rol van leerling aan en krijgen een les waarin met 

hen het eerste boek, Het zwarte konijn, interactief wordt voorgelezen.  

Activiteit 3: Leerkrachten maken individueel spiekkaarten die zij bij sessie 1 van het 

eerste boek zouden kunnen gebruiken. Hiervoor wordt het protocol gebruikt uit 

bijlage A.  

Activiteit 4: Het protocol van het eerste boek wordt nabesproken: Waar heeft u 

vragen over? Waar ziet u tegenop? Waar kijkt u naar uit?  

Activiteit 5: Leerkrachten maken individueel spiekkaarten bij sessies 2 en 3 van het 

tweede boek, De wedstrijd van Schildpad en Haas. Hiervoor wordt het protocol uit 

bijlage A gebruikt.  

Activiteit 6: Leerkrachten proberen de spiekkaarten op elkaar uit en stellen die indien 

nodig bij.  

Activiteit 7: Het protocol van het tweede boek wordt nabesproken: Waar heeft u 

vragen over? Waar ziet u tegenop? Waar kijkt u naar uit? 
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Bijlage E 
Workshop interactief voorlezen met luistervraag vooraf (conditie 2) 

 

 

Deze workshop werd ontwikkeld en verzorgd door Hieke van Til en Rianne Hofma  

 

Mondelinge taalvaardigheid  

Het ontwikkelen van mondelinge taalvaardigheid is belangrijk voor de 

maatschappelijke weerbaarheid en sociale participatie van kinderen. Als zij zich goed 

kunnen uitdrukken en naar anderen kunnen luisteren, verhoogt dat onder andere hun 

kans om door leeftijdsgenoten te worden geaccepteerd. Ook later in hun leven hebben 

zij daar profijt van, bijvoorbeeld in situaties waarin zij zichzelf moeten presenteren, 

zoals sollicitatiegesprekken. Daarnaast weten we dat mondelinge taalvaardigheid de 

basis vormt voor het latere begrijpend lezen.  

 

Uit onderzoek is bekend dat kinderen die veel worden gestimuleerd tot redeneren en 

samen denken een grotere woordenschat en een sterker verhaalbegrip ontwikkelen. 

Een beproefde manier om dit te stimuleren is door middel van voorlezen. Voorlezen 

doet immers een groot beroep op het vermogen van kinderen om begrijpend te 

luisteren, zich te concentreren, structuur te ontdekken in een verhaal en verbanden 

te leggen tussen gebeurtenissen. Vooral effectief is wanneer leerkrachten met 

kinderen in gesprek gaan over het verhaal. Dat kan op verschillende manieren:  

-door het vooraf stellen van vragen, bijvoorbeeld ‘Waar denken jullie dat het 

boek over gaat?’; 

-door het stellen van gerichte vragen tijdens het voorlezen, bijvoorbeeld over 

een centraal concept;  

-door nabespreken van het verhaal, bijvoorbeeld ‘Waar ging het verhaal over? 

Klopt het met wat we dachten?’;  

-door het verhaal meerdere keren voor te lezen.  
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U neemt deelt aan de workshop van conditie 2: voorlezen met gerichte aandacht 

vooraf. Hierin is veel aandacht voor de luistervraag die vooraf aan het voorlezen 

wordt gesteld. De luistervraag maakt dat kinderen op een doelgerichte manier naar 

het verhaal luisteren en zo hun begrip rondom een bepaald aspect verdiepen. De 

leerkracht vraagt kinderen de eerste keer te letten op de personages (wie), de tweede 

keer op de locaties (waar), en de derde keer op het centrale probleem en de oplossing 

voor dat probleem. Bij de nabespreking van het verhaal wordt hierop doorgevraagd.  

 

Boeken  

In het onderzoek worden twee prentenboeken gebruikt. Het eerste boek waaruit 

wordt voorgelezen, is Het zwarte konijn van Philippa Leathers. Het tweede boek is De 

wedstrijd van Schildpad en Haas van Rian Visser en Tineke Meirink. Tijdens het 

voorlezen worden de prenten uit het boek getoond zodat alle kinderen ze kunnen 

zien.  

 

Planning  

Voorafgaand aan het voorlezen van de twee prentenboeken worden de 

taalvaardigheid en het verhaalbegrip van de kinderen getoetst. Beide prentenboeken 

worden drie keer voorgelezen, elke week één keer. Dat komt in totaal neer op zes 

voorleessessies. Na de derde en zesde sessie krijgt elk kind de gelegenheid om aan de 

verteltafel het verhaal met attributen na te spelen (zie ‘Verteltafel’ verderop). Als het 

spelen aan de verteltafel van het tweede boek is afgerond, worden de taalvaardigheid 

en het verhaalbegrip van de kinderen nog een keer getoetst.  

 

Protocol  

Om goed te kunnen onderzoeken welke manier van voorlezen het meest effectief is, 

is het belangrijk dat elke leerkracht tijdens de zes voorleessessies het protocol zo 

precies mogelijk volgt. De twee prentenboeken hebben elk hun eigen protocol, die te 
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vinden zijn in bijlage B. De protocollen worden tijdens de workshop doorgenomen en 

er wordt mee geoefend (zie ‘Workshopactiviteiten’). Het is raadzaam om tijdens het 

voorlezen het protocol (of een samenvatting ervan in steekwoorden) bij de hand te 

houden.  

 

Verteltafel  

Na de laatste voorleessessie van beide prentenboeken wordt een verteltafel ingericht. 

Dat is een tafel met attributen die de kinderen in staat stelt het verhaal na te 

vertellen/spelen en nog dieper te verwerken. De verteltafel wordt zo snel mogelijk na 

de laatste sessie ingericht. Foto’s van de verteltafels zijn te vinden in Bijlagen J en K. 

Als de verteltafel aan de kinderen beschikbaar wordt gesteld, doet u de eerste keer 

voor hoe kinderen de verteltafel zouden kunnen gebruiken. We vragen u het volgende 

te doen met de hele klas:  

-U benoemt samen met de kinderen welke attributen er zijn;  

-U kiest twee kinderen die het verhaal na gaan spelen met behulp van de 

attributen. U leest het verhaal uit het prentenboek voor en laat intussen de 

twee kinderen het verhaal naspelen aan de verteltafel, terwijl de rest van de 

klas toekijkt. Hier geeft u geen instructie bij; 

-Na deze gezamenlijke sessie laat u de kinderen in duo’s vrij spelen aan de 

verteltafel;  

-Elk kind komt een keer aan bod.  

 

Logboek  

Het is mogelijk dat een sessie niet helemaal volgens het protocol verloopt; onderwijs 

is nu eenmaal onvoorspelbaar. Daarom willen we u vragen om na elke voorleessessie 

en het spelen aan de verteltafel een heel kort logboek in te vullen (zie bijlage G). Zo 

kunnen belangrijke afwijkingen van het protocol worden opgespoord en kan rekening 

worden gehouden met kinderen die een sessie of meerdere sessies hebben gemist.  
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Workshopactiviteiten  

Na afloop van het onderzoek wordt er een eindsymposium georganiseerd die specifiek 

is gericht op de vraag hoe u mindmappen met kleuters kunt inzetten tijdens 

voorleesactiviteiten in uw klas. In de workshop van vandaag wordt specifiek geoefend 

met het voorleesprotocol, aangezien het voor de kwaliteit van het onderzoek 

belangrijk is dat de richtlijnen zo precies mogelijk worden gevolgd. De volgende 

activiteiten staan in de workshop centraal:  

Activiteit 1: Voorlezen met gerichte aandacht, hoe doe je dat? Hier wordt een korte 

uitleg over gegeven.  

Activiteit 2: Leerkrachten nemen de rol van leerling aan en krijgen een les waarin met 

hen het eerste boek, Het zwarte konijn, met gerichte aandacht vooraf wordt 

voorgelezen.  

Activiteit 3: Leerkrachten maken individueel spiekkaarten die zij bij sessie 1 van het 

eerste boek zouden kunnen gebruiken. Hiervoor wordt het protocol gebruikt uit 

bijlage B.  

Activiteit 4: Het protocol van het eerste boek wordt nabesproken: Waar heeft u 

vragen over? Waar ziet u tegenop? Waar kijkt u naar uit?  

Activiteit 5: Leerkrachten maken individueel spiekkaarten bij sessies 2 en 3 van het 

tweede boek, De wedstrijd van Schildpad en Haas. Hiervoor wordt het protocol uit 

bijlage B gebruikt.  

Activiteit 6: Leerkrachten proberen de spiekkaarten op elkaar uit en stellen die indien 

nodig bij.  

Activiteit 7: Het protocol van het tweede boek wordt nabesproken: Waar heeft u 

vragen over? Waar ziet u tegenop? Waar kijkt u naar uit? 
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Bijlage F 
Workshop interactief voorlezen met mindmappen (conditie 3) 

 
 

Deze workshop werd ontwikkeld en verzorgd door Hieke van Til en Rianne Hofma  

 

Mondelinge taalvaardigheid  

Het ontwikkelen van mondelinge taalvaardigheid is belangrijk voor de 

maatschappelijke weerbaarheid en sociale participatie van kinderen. Als zij zich goed 

kunnen uitdrukken en naar anderen kunnen luisteren, verhoogt dat onder andere hun 

kans om door leeftijdsgenoten te worden geaccepteerd. Ook later in hun leven hebben 

zij daar profijt van, bijvoorbeeld in situaties waarin zij zichzelf moeten presenteren, 

zoals sollicitatiegesprekken. Daarnaast weten we dat mondelinge taalvaardigheid de 

basis vormt voor het latere begrijpend lezen.  

 

Uit onderzoek is bekend dat kinderen die veel worden gestimuleerd tot redeneren en 

samen denken een grotere woordenschat en een sterker verhaalbegrip ontwikkelen. 

Een beproefde manier om dit te stimuleren is door middel van voorlezen. Voorlezen 

doet immers een groot beroep op het vermogen van kinderen om begrijpend te 

luisteren, zich te concentreren, structuur te ontdekken in een verhaal en verbanden 

te leggen tussen gebeurtenissen. Vooral effectief is wanneer leerkrachten met 

kinderen in gesprek gaan over het verhaal. Dat kan op verschillende manieren:  

-door het vooraf stellen van vragen, bijvoorbeeld ‘Waar denken jullie dat het 

boek over gaat?’;  

-door het stellen van gerichte vragen tijdens het voorlezen, bijvoorbeeld over 

een centraal concept; 

-door nabespreken van het verhaal, bijvoorbeeld ‘Waar ging het verhaal over? 

Klopt het met wat we dachten?’;  

-door het verhaal meerdere keren voor te lezen.  
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U neemt deelt aan de workshop van conditie 3: mindmappen. Hierin is veel 

aandacht voor het nabespreken van het verhaal met behulp van de visuele 

ondersteuning van een mindmap. Voorafgaand aan het voorlezen wordt een 

luistervraag gesteld. De leerkracht vraagt kinderen de eerste keer te letten op de 

personages (wie), de tweede keer op de locaties (waar), en de derde keer op het 

centrale probleem en de oplossing voor dat probleem. Bij de nabespreking worden wie, 

waar en probleem-oplossing uitgewerkt in een mindmap. De mindmap wordt in de 

klas opgehangen.  

 

Boeken  

In het onderzoek worden twee prentenboeken gebruikt. Het eerste boek waaruit 

wordt voorgelezen, is Het zwarte konijn van Philippa Leathers. Het tweede boek is De 

wedstrijd van Schildpad en Haas van Rian Visser en Tineke Meirink. Tijdens het 

voorlezen worden de prenten uit het boek getoond zodat alle kinderen ze kunnen 

zien.  

 

Planning  

Voorafgaand aan het voorlezen van de twee prentenboeken worden de 

taalvaardigheid en het verhaalbegrip van de kinderen getoetst. Beide prentenboeken 

worden drie keer voorgelezen, elke week één keer. Dat komt in totaal neer op zes 

voorleessessies. Na de derde en zesde sessie krijgt elk kind de gelegenheid om aan de 

verteltafel het verhaal met attributen na te spelen (zie ‘Verteltafel’ verderop). Als het 

spelen aan de verteltafel van het tweede boek is afgerond, worden de taalvaardigheid 

en het verhaalbegrip van de kinderen nog een keer getoetst. 

  

 

 

Protocol  
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Om goed te kunnen onderzoeken welke manier van voorlezen het meest effectief is, 

is het belangrijk dat elke leerkracht tijdens de zes voorleessessies het protocol zo 

precies mogelijk volgt. De twee prentenboeken hebben elk hun eigen protocol, die te 

vinden zijn in bijlage C. De protocollen worden tijdens de workshop doorgenomen en 

er wordt mee geoefend (zie ‘Workshopactiviteiten’). Het is raadzaam om tijdens het 

voorlezen het protocol (of een samenvatting ervan in steekwoorden) bij de hand te 

houden.  

 

Verteltafel  

Na de laatste voorleessessie van beide prentenboeken wordt een verteltafel ingericht. 

Dat is een tafel met attributen die de kinderen in staat stelt het verhaal na te 

vertellen/spelen en nog dieper te verwerken. Bij de tafel hangt de mindmap zodat de 

kinderen daar gebruik van kunnen maken. De verteltafel wordt zo snel mogelijk na 

de laatste sessie ingericht. Als de verteltafel aan de kinderen beschikbaar wordt 

gesteld, doet u de eerste keer voor hoe kinderen de verteltafel zouden kunnen 

gebruiken. We vragen u het volgende te doen met de hele klas:  

-U benoemt samen met de kinderen welke attributen er zijn;  

-U kiest twee kinderen die het verhaal na gaan spelen met behulp van de 

attributen. U leest het verhaal uit het prentenboek voor en laat intussen de 

twee kinderen het verhaal naspelen aan de verteltafel, terwijl de rest van de 

klas toekijkt. Hier geeft u geen instructie bij; 

-Na deze gezamenlijke sessie laat u de kinderen in duo’s vrij spelen aan de 

verteltafel; 

-Elk kind komt een keer aan bod.  

 

Logboek  

Het is mogelijk dat een sessie niet helemaal volgens het protocol verloopt; onderwijs 

is nu eenmaal onvoorspelbaar. Daarom willen we u vragen om na elke voorleessessie 

en het spelen aan de verteltafel een heel kort logboek in te vullen (zie bijlage G). Zo 
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kunnen belangrijke afwijkingen van het protocol worden opgespoord en kan rekening 

worden gehouden met kinderen die een sessie of meerdere sessies hebben gemist. 

 

Workshopactiviteiten  

Na afloop van het onderzoek wordt er een eindsymposium georganiseerd die specifiek 

is gericht op de vraag hoe u mindmappen met kleuters kunt inzetten tijdens 

voorleesactiviteiten in uw klas. In de workshop van vandaag wordt specifiek geoefend 

met het voorleesprotocol, aangezien het voor de kwaliteit van het onderzoek 

belangrijk is dat de richtlijnen zo precies mogelijk worden gevolgd. De volgende 

activiteiten staan in de workshop centraal:  

Activiteit 1: Mindmappen, hoe doe je dat? Hier wordt een korte uitleg over gegeven 

aan de hand van de regels van Buzan. 

Activiteit 2: Leerkrachten nemen de rol van leerling in en krijgen een les waarin met 

hen een mindmap wordt gemaakt van het eerste boek, Het zwarte konijn (zie bijlage 

H).  

Activiteit 3: De met elkaar gemaakte mindmap wordt weggehaald en leerkrachten 

maken er individueel een.  

Activiteit 4: De mindmap van het eerste boek wordt nabesproken: Waar heeft u 

vragen over? Waar kijkt u tegenop?  

Activiteit 5: Leerkrachten maken individueel van het tweede boek, De wedstrijd van 

Schildpad en Haas, een mindmap. Het accent ligt op de takken ‘probleem’ en 

‘oplossing’.  

Activiteit 6: Leerkrachten proberen de mindmap op elkaar uit en stellen die bij met 

als doel om tot één gezamenlijke mindmap te komen. De gezamenlijke mindmap 

wordt vergeleken met de mindmap uit bijlage I, die in het onderzoek wordt gebruikt. 
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Activiteit 7: De mindmap van het tweede boek wordt nabesproken: Waar heeft u 

vragen over? Waar ziet u tegenop? Waar kijkt u naar uit?  
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Bijlage G 

Logboek 

 

 

School:  
Klas:  
Leerkracht:  

 
Sessie 1  

Op welke dag en tijdstip heeft u het verhaal voorgelezen? 
 
Hoelang heeft deze sessie in totaal geduurd (incl. voor- en nabespreking)? 
 
Waren er kinderen afwezig? Zo ja, wie? 
 
Bent u afgeweken van het protocol? Zo ja, hoe?  
 
 
 
 
 
Optioneel: Hoe vond u dat het ging? Waren er bijzonderheden? Heeft u andere 
opmerkingen? 
 
 
 
 
 

 
Sessie 2  

Op welke dag en tijdstip heeft u het verhaal voorgelezen? 
 
Hoelang heeft deze sessie in totaal geduurd (incl. voor- en nabespreking)? 
 
Waren er kinderen afwezig? Zo ja, wie? 
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Bent u afgeweken van het protocol? Zo ja, hoe?  
 
 
 
 
 
Optioneel: Hoe vond u dat het ging? Waren er bijzonderheden? Heeft u andere 
opmerkingen? 
 
 
 
 
 
Sessie 3 

Op welke dag en tijdstip heeft u het verhaal voorgelezen? 
 
Hoelang heeft deze sessie in totaal geduurd (incl. voor- en nabespreking)? 
 
Waren er kinderen afwezig? Zo ja, wie? 
 
Bent u afgeweken van het protocol? Zo ja, hoe?  
 
 
 
 
 
Optioneel: Hoe vond u dat het ging? Waren er bijzonderheden? Heeft u andere 
opmerkingen? 
 
 
 
 
 
Verteltafel 

Op welke dag heeft u de verteltafel aan de kinderen beschikbaar gesteld? 
 
Tot en met welke dag konden de kinderen aan de verteltafel spelen? 
 
Zijn er kinderen die niet aan de verteltafel hebben kunnen spelen? Zo ja, wie? 
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Bent u afgeweken van richtlijnen voor het inrichten en introduceren van de 
verteltafel? Zo ja, hoe?  
 
 
 
 
 
Optioneel: Hoe vond u dat het ging? Waren er bijzonderheden? Heeft u andere 
opmerkingen? 
 
 
 
 
 

 
  



	78 

Bijlage H 

Mindmap bij prentenboek Het zwarte konijn 
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Bijlage I 

Mindmap bij prentenboek De wedstrijd van schildpad en haas 
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Bijlage J 

Verteltafel bij prentenboek Het zwarte konijn 
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Bijlage K 

Verteltafel bij prentenboek De wedstrijd van schildpad en haas 
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Bijlage L 

Thematische woordenschattest  

 

 

Nr Item  Antwoord  

1 Wat is paniek? Heel erg bang zijn, angstig zijn  

2 Wat is een finish? Einde van de race, einde van de wedstrijd, streep (in het zand) 

3 Als iemand zegt: ‘Kom maar 

tevoorschijn’, wat bedoelt hij 

dan? 

Dat je moet komen, iets zien  

4 Wat is opscheppen? Iets (bv. eten) opscheppen, zeggen dat je heel goed bent  

5 Wat is een schaduw? Donkere plek, vlek, vorm (door de zon/licht) 

6 Als iemand overeind 

krabbelt, wat doet hij dan? 

Omhoog komen, weer opstaan, nadat je bent gevallen 

7 Wat is opluchting?  Blij dat iets meevalt/spanning weg is/ iets niet erg is 

8 Wat is een medaille? Krijg je als je gewonnen hebt (voor om je nek, goud of zilver)  

9 Als iemand je op de hielen 

zit, wat doet hij dan? 

Achterna zitten/rennen, achtervolgen 

10 Wat is nieuwsgierig? Dat je benieuwd bent, dat je iets wilt weten 

11 Wat is een stopwatch?  Om de tijd bij te houden, om te klokken, tijd in de gaten 

houden, soort van klok 

12 Als iemand zegt: ‘Jip is 

nergens te bekennen, wat 

bedoelt hij dan?’  

Niet te zien, weg, niet zichtbaar 

13 Wat is onverstoorbaar? Doorgaan, niet op- of omkijken, niet laten afleiden  

14 Wat is een oever? Kant/rand van het water/de rivier 

15 ‘De hond verroert zich niet, 

wat betekent dat?  

Niets doen / niet bewegen  

16 Wat is hoogtevrees? Dat je bang bent als je heel hoog bent, je durft niet naar 

beneden (te kijken) 
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17 Wat is een scheidsrechter? Houdt de wedstrijd in de gaten, zegt wie heeft gewonnen, fluit 

bij fouten (evt. geeft rode/gele kaarten)  

18 Als iemand zegt: ‘Scheer je 

weg!’, wat bedoelt hij dan? 

Weggaan/ophoepelen, snel wegrennen  

19 Wat is beschermen?  Iemand helpen, zorgen dat iemand veilig is 

20 Wat is een startlijn? Begin van de race, begin van de wedstrijd, streep (in het zand) 
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Bijlage M 

Begripstest   

 

 

Het Zwarte Konijn 

Nr  Vraag Antwoord  

1 Waarom wordt Konijn steeds achtervolgd 

door het Zwarte Konijn? (Waarom zit het 

Zwarte Konijn steeds achter Konijn aan?)  

Het Zwarte Konijn is de schaduw van Konijn en 

een schaduw blijft altijd bij je (als de zon schijnt)  

2 Waar was het Zwarte Konijn toen Konijn in 

het donkere bos was? (Ziet Konijn het 

Zwarte Konijn nog in het donkere bos?  

Er is geen schaduw als het donker is/je kunt geen 

schaduw zien als er geen licht is   

3 Waarom eet de wolf Konijn toch niet op? Wolf schrikt van het Zwarte Konijn/de schaduw 

die achter Konijn staat  

 

De wedstrijd van Haas en Schildpad 

Nr  Vraag Antwoord 

4 

 

Denk eens terug aan het begin van het 

verhaal: wie dacht je dat de wedstrijd zou 

winnen? Waarom dacht je dat? 

Haas, omdat Hazen sneller kunnen rennen dan 

schildpadden  

5 Hoe kwam het dat Schildpad toch won? Haas ging allemaal andere dingen doen/Haas was 

gevallen (en bezeerde zijn poot)  

* Rood gedrukte woord in beschrijving is voldoende voor 1 punt 

 


