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Close Reading 
Close Reading is een specifieke aanpak die leerlingen helpt om complexe, moeilijkere teksten te 

begrijpen. Door o.a. herhaald lezen van teksten of tekstdelen leren leerlingen hoe ze moeilijke teksten 

kunnen aanpakken. Het doel van lezen is immers proberen te begrijpen waar de tekst over gaat. Niet 

meer en niet minder.  

Van der Mortel en Ballering (2014) vertalen de principes van close reading naar de Nederlandse situatie 

in het boek “Verdiepend lezen.” Fisher en Frey (2012) zien Close Reading als een praktijk waarin 

leerlingen vanuit interactie met de tekst door intensief en kritisch lezen een tekst onderzoeken door 

deze meerdere keren te lezen. Leerlingen maken hierbij aantekeningen en denken na over wat ze met 

de informatie kunnen. En soms ook met de vraag: “begrijp ik dit nu goed?” Er ontstaat zogenaamd 

dieper leesbegrip.  

Met Close Reading streeft de leerkracht ernaar de leerlingen de tekst beter te helpen begrijpen. Het 

omgaan met moeilijke teksten is voor kinderen in Amerika – maar ook in Nederland – een probleem. 

(Vernooy 2016). Verder geeft Close Reading een andere kijk op lezen (lezen, begrijpen, analyseren) 

dan de doorgeslagen aandacht voor leesstrategieën die binnen het leesonderwijs praktijk zijn, maar 

niet het gewenste effect opleveren. (Plasman, 2016) 

 

Dieper leesbegrip 
Met Close Reading leren leerlingen bij 

moeilijke teksten tot een dieper leesbegrip te 

komen. De vraag is dan ook: wat is dieper 

leesbegrip? 

Bij het lezen van en denken over teksten 

kennen we drie niveaus (zie figuur 1):  

 

 

Close Reading door Janet Weima 

Figuur 1. Drie niveaus van denken over een tekst. (Expertis) 
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 het letterlijk begrijpen wat er staat;  

 het maken van afleidingen of tussen de regels lezen. Voorkennis over de inhoud van de tekst is 

hierbij belangrijk;  

 het kritisch omgaan met teksten. Hierbij is belangrijk dat de tekst begrepen wordt. De lezer staat 

als het ware boven de tekst en kan bij de inhoud opmerkingen en kanttekeningen plaatsen.  

Dieper begrijpend lezen overstijgt het letterlijk begrijpen van de tekst. Het gaat bij de drie niveaus om 

een hiërarchie. Je moet eerst letterlijk begrijpen wat er staat om vervolgens afleidingen te kunnen 

maken en kritisch te kunnen nadenken over een tekst. 

Fisher, Frey en Hattie (2016) hebben het bij dieper leesbegrip over activiteiten als:  

 de tekst of delen van de tekst actief en kritisch bekijken, lezen en herlezen;  

 gebruik maken van moeilijke, complexe teksten; 

 zich voortdurend nieuwe woordenschat en kennis eigen maken;  

 de nieuwe tekst verbinden met de voorkennis;  

 lezen met een bepaald leesdoel; 

 discussiëren over ideeën en opvattingen in de tekst, aan de hand van vragen van de leerkracht;  

 het interpreteren van informatie, o.a. om afleidingen te kunnen maken;  

 met andere leerlingen met de tekst bezig zijn;  

 schrijven over de tekst. 

Bij dieper begrijpend lezen gaat het over intensiever met de tekst omgaan, herlezen en kritisch denken.  

Om moeilijke, ingewikkelder teksten te begrijpen en de tekst vanuit verschillende invalshoeken te 

lezen, spelen denkactiviteiten een grote rol. De leerlingen proberen vragen te beantwoorden en 

zoeken steeds om aanwijzingen of “bewijs” in de tekst. Niet op een letterlijk niveau, maar juist ook 

tussen de regels en vormt daar ook een mening over.  

 

Tekstgerichte vragen 
Een kenmerkend element van Close Reading is het stellen van tekstgerichte vragen die leerlingen 

stimuleren om na te denken en te discussiëren over de tekst. Deze vragen worden op de drie 

eerdergenoemde niveaus gesteld. De leerkracht stelt de leerlingen vragen over het letterlijk begrijpen 

van de tekst, daarna over de structuur van de tekst en tenslotte over het afleidende niveau. Bij elk 

niveau zijn vragen te bedenken. Fischer en Frey (2015) gebruiken drie hoofdvragen. 

1. Wat vertelt de tekst? Het literaire niveau richt zich op het algemene begrip van de tekst en de 

grote lijnen.  

2. Hoe is de tekst? Het niveau van de tekststructuur richt zich op de woordenschat, de 

belangrijkste details uit de tekst en de tekststructuur.  

3. Wat zegt de tekst? Het afleidende niveau richt zich op de bedoelingen van de schrijver, 

afleidingen, verbanden, argumenten en meningen, verbanden met andere teksten en media 

en eigen ervaringen. 

Niet alle vragen hoeven gesteld te worden. Als uit de discussies en antwoorden blijkt dat de leerlingen 

het niveau van de tekst begrijpen, gaat de leerkracht verder met het volgende niveau. 
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Hoofdvraag Focus Voorbeeldvraag 

Wat vertelt de 
tekst? 

Algemeen 
begrip 

Vertel het verhaal na. Wat gebeurt er aan het begin, in het 
midden en aan het slot?  
Waarom heeft dit verhaal deze titel?  

Hoe is de tekst? Details Uit welke delen van de tekst haal je welk moment van de 
dag het is? 
Kun je uitleggen waarom haas heimwee heeft, zoals merel 
aangeeft?  

 Woordenschat, 
tekststructuur 

De haas zegt: ‘ik krijg een punthoofd van de drukte’. Wat 
betekent dat?  
Wat doet merel allemaal in het verhaal om haas te helpen? 

Wat zegt de 
tekst? 

Bedoeling van 
de schrijver 

Waarom heeft de schrijver voor deze titel gekozen? 

 Afleidingen Aan het einde van het verhaal kijken merel en haas elkaar 
aan en moeten ze lachen. Waarom doen ze dat? 

 Mening, 
argumenten, 
verbanden met 
eigen 
ervaringen 

Heb je je ook wel eens zo gevoeld als haas en wat deed je 
toen?  
Zou je het fijn vinden als iemand als merel je in de gaten 
houdt en waarom?  

 

Wat vraagt Close Reading van de leerkracht? 
Voor de leerkracht is de leerlingen met Close Reading te leren omgaan een uitdagende opdracht. Het 

doet een groot beroep op een aantal leerkrachtvaardigheden. Hieronder noem ik een aantal 

activiteiten die toegepast kunnen worden:  

 modelen van Close Reading door de leerkracht.  Het model van de Gradual release of 

responsibility (GRRIM) van Fisher en Frey kan worden gebruikt (2008). Zie figuur 3;  

 tekstgericht bezig zijn; 

 stimuleren van lezen en herlezen;  

 taak- en procesgerichte feedback geven;  

 beklemtonen dat Close Reading meer inhoudt dan alleen maar de tekst begrijpen (denk o.a. aan 

de kritische stellingname);  

 leerlingen actief samen laten praten over de inhoud van de tekst. 

 

Close Reading en de huidige praktijk van begrijpend lezen 
Doordat we de ideeën van Close Reading kennen, kunnen we de huidige lessen begrijpend lezen 

kritisch bekijken. De eerste vraag die we ons kunnen stellen is op er bij begrijpend lezen niet teveel tijd 

besteed wordt aan leesstrategieën en woordenschat. Hierdoor kan er te weinig aandacht zijn voor het 

echte lezen en begrijpen van een tekst. Ten tweede kan er naast een lesdoel dat gericht is op een 

vaardigheid ook een leerdoel geformuleerd worden gericht op het begrijpen van de inhoud van de 

tekst. Dit kan gemakkelijk met de teksten die nu gebruikt worden in de lessen begrijpend lezen.  
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Vervolgens kunnen we tijdens de les kiezen voor een moeilijkere tekst. De tekst moet niet 

vereenvoudigd worden, maar de leerlingen moeten leren om te gaan met de tekst. Er moet wel gelet 

worden op of er voldoende voorkennis aanwezig is over de inhoud van de tekst. Daarnaast kunnen we 

de leerlingen laten praten of discussiëren over de tekst, op de eerder genoemde niveaus.  

We kunnen ervoor zorgen dat de leerlingen met verhalende en informatieve teksten in aanraking 

komen. Ook bij verhalende teksten kunnen vragen gesteld worden op de drie niveaus (zie figuur 2) 

Werken vanuit een Close-Readingaanpak vraagt om een omslag in denken en werken. Het is niet nodig 

om de huidige methode over de schutting te gooien. Nieuwsbegrip biedt interessante informatieve 

teksten op verschillende niveaus, die vanuit Close Reading gegeven kunnen worden. De teksten lenen 

zich ook goed om een leesdoel te formuleren en daardoor kennis over het onderwerp te vergroten. 

Het uitgangspunt bij het lezen teksten is steeds: wat wil de schrijver mij vertellen? En is dat al of niet 

zinnig?  

Close Reading moet niet de lessen vervangen, maar moet een onderdeel worden van het 

leesonderwijs. Op deze manier leren leerlingen omgaan met moeilijkere teksten of teksten die 

moeilijke zijn dan wat ze normaal lezen. De leerkracht is daarbij een model of een voorbeeld van hoe 

ze met deze teksten om moeten gaan.  
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