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1. Registratiedeel 
 

Titel Goed Gelezen! Voortgezet Technisch lezen  
Volledige titel Goed Gelezen! Voortgezet Technisch lezen (tweede editie) 
Auteurs Brouwer, T; Terpstra, R.; Wossink, H.; Veen - van Zijp, S., van der 

Malmberg BV, Uitgeverij 
Postbus 301 
5201 AH 's HERTOGENBOSCH 
Tel: 073 - 6288722 
Fax: 073 - 6288777 
E-mail: malmberg@malmberg.nl 

Uitgever 

Website: www.malmberg.nl 
Jaar van uitgave 2005-2006 
Omschrijving Goed Gelezen! Voortgezet technisch lezen (VTL) is de herziene versie van de 

gelijknamige methode voor begrijpend en studerend lezen voor de groepen 4, 5 
en 6 van het basisonderwijs. Naast deze methode voor voortgezet technisch 
lezen is er begrijpend en studerend lezen methode voor groep 4 tot en met 8. 
Deze twee methodes hangen inhoudelijk met elkaar samen. 
Goed gelezen! kan ook in het speciaal onderwijs worden gebruikt voor leerlingen 
die lezen op het AVI-2 niveau. Verschillen met de eerste versie van deze 
methode zijn: - de stappen zijn vereenvoudigd (van acht naar drie); - de 
handleiding is compacter; - de leerkrachtgebonden les met het leerlingenboek 
wordt afgewisseld met een les zelfstandig werken uit het werkboekje; - de 
didactiek van Goed Gelezen! VTL sluit aan op iedere methode van het 
aanvankelijk lezen. 

Samenstelling De methode bestaat per leerjaar (groep 4, 5 en 6) voor de leerkracht uit een 
handleiding en voor de leerlingen uit een leerlingenboek en werkboek met 
bijbehorend antwoordenboek. Daarnaast zijn er plusmaterialen voor de betere 
leerlingen: per leerjaar een leesboek plus en een werkboek plus. 

Doelstellingen en 
uitgangspunten 

De auteurs geven in de handleiding aan dat Goed Gelezen! VTL zowel voldoet 
aan de kerndoelen voor Nederlandse Taal van 1998 als de nieuwste kerndoelen 
van 2005.  
In de handleiding formuleren de auteurs een aantal doelstellingen met betrekking 
tot het voortgezet technisch lezen. Het algemene doel voor het voortgezet 
technisch lezen is: “het accuraat en vlot kunnen verklanken van woorden, zinnen 
en teksten". Daarnaast zijn er doelstellingen op woord- zins- en tekstniveau 
geformuleerd. Voor het woordniveau: "woorden van verschillende lengte en 
moeilijkheidsgraad nauwkeurig en vlot kunnen identificeren en verklanken". Voor 
het zinsniveau: "zinnen kunnen herkennen en in zijn geheel of in betekenisvolle 
delen kunnen verklanken". Voor het tekstniveau betekent dit: "zwakke lezers 
leren leesstrategieën gebruiken en verbeteren. Alle kinderen leren op tekstniveau 
technieken hanteren voor het hardop voorlezen van een tekst. Het voortgezet 
technisch lezen is geen doel op zich maar ondersteunend voor begrijpend lezen”.
In de handleiding staat per leerjaar het doelenoverzicht van de zes blokken op 
woord-, zins- en tekstniveau en het voordrachtslezen. Daarnaast wordt bij de 
lesbeschrijving van iedere les het doel aangegeven. Voorbeelden van lesdoelen 
zijn bijvoorbeeld: 'expressief lezen van teksten met dialogen' en 'lezen van zinnen 
met woorden uit het Engels'. 
In de informatiebrochure van de methode worden de belangrijkste kenmerken 
van de methode geformuleerd: "het technisch lezen is ondersteunend voor 
begrijpend lezen, doelen liggen op woordniveau, zinsniveau en tekstniveau, de 
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Titel Goed Gelezen! Voortgezet Technisch lezen  
afwisseling tussen instructielessen en verwerkingslessen, toepassing van het 
geleerde speelt een centrale rol en de ondersteunende en stimulerende 
vormgeving van het materiaal".  

ICT Goed Gelezen! VTL maakt geen gebruik van een computerprogramma.  
Het kostenplaatje geeft een indicatie van de kosten uitgaande van drie groepen 
van 25 leerlingen per groep. Van deze groep maken10 leerlingen gebruik van het 
plus materiaal. ‘Kosten eerste aanschaf’ betreft het gebruiks- en 
verbruiksmateriaal bij de aanschaf van de volledige methode in het eerste jaar. 
‘Jaarlijkse kosten’ betreft de kosten van de verbruiksmaterialen in de volgende 
jaren. Niet doorberekend zijn eventuele kopieerkosten. ‘Additioneel materiaal’ 
betreft de kosten van extra materialen. Voor de antwoordenboeken is één 
exemplaar per vijf leerlingen berekend. Kortingsregelingen van de uitgever zijn bij 
het kostenplaatje niet meegenomen. Peildatum voor dit kostenplaatje is 
september 2006. 
Zie voor een overzicht van de kosten van alle onderdelen van de methode 
www.leermiddelenplein. Ook op de website www.goedgelezen.nl vindt u recente 
prijsinformatie. 
Naam methode Kosten eerste 

aanschaf 
Jaarlijkse kosten Additioneel 

materiaal 

Kostenplaatje 

Goed Gelezen! 
VTL 

€ 2025,-- € 324,--  € --,-- 

Overige 
informatie 

Op de website van Goed Gelezen! (www.goedgelezen.nl.) is uitgebreide 
informatie te vinden over de methode.  
Begin 2007 zijn voor groep 4 het leesboek plus en het werkboek plus in omloop 
gekomen. Dit materiaal is bedoeld voor de betere lezers. Het leesboek plus is 
samengesteld uit losse leesteksten, opdrachten uit de kopieermap en de les 
‘Stap in je rol’. In het werkboek plus staan opdrachten voor de verwerking van de 
leesteksten en keuzeopdrachten voor de verwerking van gelezen boeken. 
Voor de leerkracht komt als aanvulling op de handleiding, informatie over het plus 
materiaal op de website te staan. 

 
2. In hoeverre wordt aan de kerndoelen (versie herziening 2006) voldaan? 
 
De methode Goed Gelezen! voortgezet technisch lezen is niet geanalyseerd op de 'kerndoelen'. De 
kerndoelen voor lezen zijn namelijk niet gericht op technisch lezen maar op begrijpend en studerend 
lezen. Dat betekent dat deze vraag niet van toepassing is voor deze methode. 
 
3. In welke kerninhouden worden de kerndoelen in de methode uitgewerkt? 
 
Vanuit het gegeven dat er geen 'kerndoelen' voor technisch lezen zijn, is er ook geen uitwerking in 
kerninhouden. Dat betekent dat deze vraag niet van toepassing is voor deze methode. 
 
4. Welke leerinhouden komen aan bod, op welke manier gebeurt dat en is er 

samenhang? 
 
Welke leerlijnen komen aan bod? 
Goed Gelezen! VTL bevat leerstof voor het domein voortgezet technisch lezen. Het is een 
ondersteunende module van Goed Gelezen! BSL. De lessen VTL in Goed Gelezen! zijn volgens de 
auteurs primair bedoeld voor de technisch minder goede lezers en ondersteunend voor het begrijpend 
lezen. In de methode wordt in beperkte vorm ook aandacht besteed aan leesbevordering. In de 
methode, maar ook op de website, staan lesideeën voor leesbevordering. In het doelenoverzicht in de 
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handleiding van groep 4 komen ook doelen voor vanuit het aanvankelijk lezen, zoals de elementaire 
leeshandeling. In beide gevallen gaat het echter niet over een leerlijn. In de methode is ook een 
leerlijn samenwerken uitgezet. 
 
Op welke manier gebeurt dat? 
In de methode zijn de lessen opgedeeld in drie stappen: voor het lezen, lezen en na het lezen. Bij de 
stap 'voor het lezen' oriënteren de leerlingen zich op de lesdoelen. Hiervoor worden vragen en 
suggesties gegeven voor de leerkracht. Bij de stap 'lezen' werken de kinderen eerst op woordniveau, 
dan op zinsniveau en tenslotte op tekstniveau. De stap 'na het lezen' bestaat uit een praktische 
oefening waarin de lesdoelen terugkomen. In de handleiding per groep staat een doelenoverzicht 
waarin de doelen per blok staan uitgeschreven op woordniveau, zins-/tekstniveau, leesstrategie en 
voordrachtslezen. 
In de methode wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van leesstrategieën, zoals bijvoorbeeld 
het lezen van clusters en spellingpatronen en het lezen met behulp van morfologische analyse. 
 
In de methode is weinig aandacht voor de communicatieve situatie van een tekst. De leerlingen lezen 
vooral in het leerlingboek of in hun eigen leesboek. Er worden geen eigen teksten gebruikt of teksten 
uit de omgeving van de kinderen. 
 
In de handleiding per groep wordt een checklist per blok gegeven met daarin het betreffende AVI-
instructieniveau. Dit instructieniveau kan worden gebruikt bij de selectie van leerlingen voor de lessen 
VTL. Voor groep 4, blok 1 is het instapniveau AVI 2 of lager. 
 
Elke vijfde les van een blok is een voordrachtsleesles. In de voordrachtleeslessen komen alle 
voordrachtsaspecten van het technisch lezen aan de orde. 
 
Is er sprake van samenhang? 
Goed Gelezen! VTL is expliciet gericht op het technisch leesproces en het maken van leesmeters. Er 
is dan ook een expliciete relatie tussen de leesvaardigheden binnen de methode. Er is een duidelijke 
samenhang tussen Goed Gelezen! VTL en Goed Gelezen! BSL. De teksten van een blok in Goed 
Gelezen! VTL zijn gebaseerd op de teksten uit Goed Gelezen! BSL van datzelfde blok. Er komen 
dezelfde onderwerpen aan de orde. Er is echter in Goed Gelezen! VTL geen sprake van een 
expliciete relatie met taalvaardigheden buiten de methode. De methode richt zich alleen op het 
technisch lezen. Er zijn een paar verwijzingen naar andere taalvaardigheden. Zo wordt in de 
algemene handleiding bijvoorbeeld wel gemeld dat moeilijke woorden door de leerkracht moeten 
worden uitgelegd, maar in de handleiding per groep wordt hier verder niet meer over gesproken.  
 
De leerstof wordt expliciet toegepast in schoolse situaties. In elke 'na het lezen'-stap gaan leerlingen in 
een eigen leesboek of in diverse teksten op zoek naar woorden die net besproken zijn in de les. Soms 
worden deze woorden opgeschreven in hun schrift. Daarnaast wordt in de voordrachtleeslessen (les 5 
van elk blok) de leerstof ook expliciet toegepast. De leerstof wordt niet toegepast in buitenschoolse 
situaties. 
 
Legenda:  
■ = aanwezig 
◘ = gedeeltelijk aanwezig 
□ = niet aanwezig 
n.v.t.  = niet van toepassing 
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1. De volgende leerlijnen binnen het domein lezen komen in de methode aan bod:  

1.1 voorbereidend lezen (beginnende geletterdheid) □ 
1.2 aanvankelijk lezen □ 
1.3 voortgezet technisch lezen ■ 
1.4 begrijpend lezen □ 
1.5 studerend lezen □ 
1.6 leesbevordering ◘ 
2. Wijze waarop de leerlijnen aan de orde komen:  
2.1 voorbereidend lezen  
 De methode besteedt aandacht aan de verschillende fasen van beginnende geletterdheid. n.v.t. 

 Er is aandacht voor de communicatieve situatie van een tekst. n.v.t. 

 Er wordt een indeling in niveaus gehanteerd. n.v.t. 

2.2 aanvankelijk en/of voortgezet technisch lezen  
 Er is een analyse van het leesproces in leesstrategieën en leesvaardigheden. ■ 
 Er is aandacht voor de communicatieve situatie van een tekst. ◘ 
 Er wordt een indeling in leesniveaus gehanteerd. ■ 
 Er is aandacht voor de voordrachtsaspecten van het technisch lezen. ■ 
2.3 begrijpend en studerend lezen  
 Er is een analyse van het leesproces in leesvaardigheden en studievaardigheden. n.v.t. 

 Er is aandacht voor de communicatieve situatie van een tekst. n.v.t. 

 De methode leert kinderen leesstrategieën en zoekstrategieën aan. n.v.t. 

 De methode behandelt regels voor tekstsoorten. n.v.t. 

 Er worden denkvaardigheden getraind. n.v.t. 

2.4 leesbevordering  
 Er is een analyse van het belevend lezen in verschillende leesvaardigheden. □ 
 Er is aandacht voor verschillende tekstgenres. ■ 
3. Samenhang met andere taalactiviteiten:  
3.1 Er is een expliciete relatie tussen de leesvaardigheden binnen de methode. ■ 
3.2 Er is een expliciete relatie met taalvaardigheden buiten de methode. □ 
3.3 De geleerde vaardigheden worden expliciet toegepast in schoolse situaties. ■ 
3.4 De geleerde vaardigheden worden expliciet toegepast in buitenschoolse situaties. □ 

 
5. Hoe is de leerstof geordend? 
 
De methode is per leerjaar opgebouwd uit zes blokken van elk vijf lessen. De leerlingen krijgen iedere 
week twee lessen: een leerkracht gebonden instructieles (‘Boekles') en een les zelfstandig werken 
waarbij de leerlingen in hun werkboekje werken. Goed Gelezen! VTL kent voor de boeklessen het 
lesmodel van de directe instructie. In week 1 tot en met 4 worden de directe instructie lessen 
afgewisseld met lessen zelfstandig werken. Elke vijfde les van een blok is een voordrachtsleesles 
(‘Stap in je rol’). In deze les, waaraan alle kinderen meedoen, worden technisch lezen en begrijpend 
lezen geïntegreerd. De tweede les in week 5 is een les vrij lezen.  
Voor voortgezet technisch lezen duurt het programma 30 weken per jaar met in iedere week twee 
lessen. Iedere les duurt 30 minuten; dit betekent dat er per week één uur voortgezet technisch lezen 
wordt gegeven. 
 
Uit de doelenoverzichten die in de handleiding van elke groep staan, is af te leiden dat de opbouw van 
de leerstofinhoud in de methode Goed Gelezen! VTL via expliciet geformuleerde criteria heeft 
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plaatsgevonden. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een opbouw in de hoeveelheid lettergrepen van 
woorden. Daarnaast zijn er ook enkele impliciete criteria aangegeven, die ten grondslag liggen aan de 
opbouw van de leerstof, zoals bijvoorbeeld de lengte van de gebruikte woorden, zinnen en teksten. 
Door de hele methode vindt herhaling en verdieping plaats. Doelen komen meerdere keren aan de 
orde, zowel binnen een leerjaar als over de leerjaren heen.  
De opbouw van de leerstof op microniveau is gebaseerd op duidelijk geformuleerde criteria. Per blok 
wordt in de handleiding aangegeven op welk woordniveau en welk zins/tekstniveau de leerstofinhoud 
van dat blok betrekking heeft. Ook de doelen van elke les en de activiteiten in de lessen liggen op 
woordniveau, zinsniveau en tekstniveau.  
Omdat de methode bedoeld is voor alle kinderen die behoefte hebben aan extra instructie in technisch 
lezen, wordt in de methode niet expliciet aandacht geschonken aan NT2. Er is sprake van een 
geïntegreerde NT1-NT2 aanpak en er worden derhalve bewust dezelfde doelen gehanteerd voor NT1- 
en NT2-leerlingen 
 
Tabel onderwijstijd 
 
Goed Gelezen! VTL  
Minimale onderwijstijd (in uren) 30 
Maximale onderwijstijd (in uren) 30 
Aantal weken per jaar 30 
Aantal blokken per jaar 6 
Aantal lessen per jaar 60 
Aantal lessen per week 2 
Lesduur (in minuten) 30 minuten 

 
Tabel leerstofordening 
 

1. Er is een gestructureerde opbouw van de leerstof op macroniveau:  
1.1 via expliciet geformuleerde criteria ■ 
1.2 via impliciete criteria ◘ 
1.3 via het aanbieden van een veelheid aan taalervaringen □ 
2. Er is een gestructureerde opbouw van de leerstof op microniveau:  
2.1 via een gestructureerde aanpak ■ 
2.2 via het aanbieden van een veelheid aan taalervaringen □ 
3. Er is herhaling en verdieping van leerinhouden:  
3.1 voorbereidend lezen n.v.t. 

3.2. aanvankelijk lezen n.v.t. 

3.3 voortgezet technisch lezen ■ 
3.4 begrijpend lezen ◘ 
3.5 studerend lezen n.v.t. 

3.6 leesbevordering □ 
4. NT2:  
4.1 De methode schenkt expliciet aandacht aan NT2:  
4.1.1 via een geïntegreerde NT1-NT2 aanpak ■ 
4.1.2 via een aparte NT2-aanpak in de vorm van aanvullende materialen of suggesties □ 
4.2 De methode hanteert expliciet doelstellingen voor NT2-leerlingen.  
4.2.1 De methode hanteert bewust dezelfde doelen voor NT1- en NT2-leerlingen. ■ 
4.2.2 De methode hanteert bewust aparte doelen voor NT1- en NT2-leerlingen. □ 
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6. Hoe vindt instructie plaats? 
 
Goed Gelezen! VTL bestaat uit 6 blokken van elk 5 lessen. Elke les uit het boek bestaat uit een 
boekles, waarin gebruik wordt gemaakt van directe instructie en een werkboekles, waarin de nadruk 
ligt op zelfstandig werken/leren. Zowel de boekles als de werkboekles duren 30 minuten.  
 
Goed Gelezen! VTL is bedoeld voor kinderen die het nodig hebben. In de handleiding staat per blok 
het instructieniveau aangegeven, zodat de leerkracht per blok kan afwegen welke kinderen met het 
betreffende blok meedoen. Elke vijfde les van een blok is een voordrachtsleesles. In deze les, waar 
alle kinderen aan meedoen, worden technisch lezen en begrijpend lezen geïntegreerd.  
 
Er worden verschillende instructieprincipes gehanteerd zoals samenwerkend leren, het geven van 
gerichte aanwijzingen, het demonstreren van werkwijzen en het gebruik van markeringen en tekens in 
de tekst.  
 
Elke les in Goed Gelezen! VTL is onderverdeeld in drie stappen, te weten: 'voor het lezen', 'lezen', 'na 
het lezen'. Suggesties voor de instructie in de kleine groep staan uitgebreid beschreven in dit drie- 
stappenmodel.  
 
De instructie in Goed Gelezen! VTL is doelgericht. De lesdoelen zijn specifiek geformuleerd en 
hebben betrekking op een beperkt aantal leesvaardigheden. Opvallend is wel dat in het leerlingboek 
de lesdoelen ook daadwerkelijk als doelen staan beschreven, maar in de lesbeschrijvingen meer als 
activiteiten.  
 
De instructie in Goed Gelezen! VTL is interactief. In de algemene handleiding worden aanwijzingen 
gegeven voor het bevorderen van interactieve lessen. In de lesbeschrijvingen staan ook aanwijzingen 
voor de leerkracht die de lessen interactief maken.  
 
Omdat de methode bedoeld is voor alle kinderen die behoefte hebben aan extra instructie in technisch 
lezen, is niet gekozen voor het werken met verschillende niveaus tijdens de instructie of voor het 
aanbieden van teksten op verschillend niveau. Alle kinderen krijgen dezelfde instructieles. Er is dan 
ook geen aanvullende instructie voor NT2-leerlingen, maar de instructietaal in de methode is wel 
vereenvoudigd. 
 

1. De methode hanteert het volgende model voor instructie:  
1.1 directe instructie ■ 
1.2 probleemgestuurde instructie ◘ 
1.3 anders □ 
2. Er worden verschillende instructieprincipes gehanteerd. ■ 
3. De instructie is doelgericht. ■ 
4. De instructie is interactief. ■ 
5. De lesbeschrijving bevat aanwijzingen voor het:   
5.1 peilen van voorkennis ■ 
5.2 activeren van voorkennis ■ 
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6. De methode:  
6.1 geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie  ■ 
6.2  geeft aanwijzingen voor het peilen van instructiebehoeften en -mogelijkheden tijdens de les ◘ 
6.3 geeft aanwijzingen om tijdens de les de instructie bij te stellen □ 
6.4 geeft suggesties voor deelinstructie aan risicoleerlingen ■ 
6.5 kent een aanvullende instructie voor NT2-leerlingen  □ 

 
7. Hoe vindt verwerking plaats? 
 
In Goed Gelezen! VTL komen de volgende werkvormen voor de leerlingen aan bod: het lezen van 
verschillende soorten teksten (verhalende teksten, informatieve teksten, interview, krantenbericht, 
enzovoort) en het maken van opdrachten uit het werkboekje. Deze opdrachten zijn vooral gesloten 
van karakter. Het gaat in de lessen vooral om het lezen van woorden, zinnen en teksten. 
De handleiding geeft een overzicht van mogelijke oefenvormen voor het voortgezet technisch lezen. 
Een aantal oefenvormen die hier genoemd worden zijn: samen lezen van aantal woorden, woorden op 
speciale toonhoogte lezen (boos, raar, etc.), zo snel mogelijk lezen en lezen met een opdracht.  
Tijdens de leerkrachtgebonden lessen werken leerlingen individueel, in tweetallen of in kleine 
groepjes. Tijdens de werkboekles werken de leerlingen vooral zelfstandig, waarbij ze hun antwoorden 
op de vragen zelf nakijken met behulp van het antwoordenboek 
De vijfde les van elk blok (‘Stap in je rol’) is een klassikale les waarbij alle leerlingen individueel of in 
kleine groepjes het voordrachtslezen oefenen. Deze groepjes hebben veelal een heterogene 
samenstelling. Als afsluiting kan uit het leerlingenboek of uit het voorleesboek van de leerkracht aan 
de hele groep worden voorlezen. De luisteraars kunnen op de wijze van voorlezen reageren of de 
voordrachtslezer kan de groep vragen stellen over de gelezen tekst. Andere mogelijkheden zijn het 
houden van een voorleeswedstrijd waarbij kinderen elkaar beoordelen en het voorlezen aan jongere 
kinderen. 
 

1. De methode kent binnen de subdomeinen variatie in type opdrachten:  
1.1 voorbereidend lezen n.v.t. 

1.2 aanvankelijk lezen n.v.t. 

1.3 voortgezet technisch lezen ■ 
1.4 begrijpend lezen ◘ 
1.5 studerend lezen □ 
1.6 leesbevordering □ 
2. Er is variatie in de verwerking van de leerstof:  
2.1 variatie in verwerkingsopdrachten naar interesse □ 
2.2 variatie in verwerkingsopdrachten naar niveau (herhaling, verrijking, remediëring) □ 
2.3 variatie in verwerkingsopdrachten naar tempo □ 
3. Het leerlingenmateriaal maakt duidelijk bij welke opgaven de leerling werkt aan:  
3.1 minimum-/basisstof □ 
3.2 verrijkingsstof □ 
4. Leeractiviteiten:  
4.1 de methode biedt leeractiviteiten gericht op het verwerven van taal- en/of 

leesvaardigheidstrategieën 
■ 

4.2 de methode biedt mogelijkheden voor zelfstandige verwerking van de leerstof ■ 
4.3 het leerlingenmateriaal voor zelfstandig werken vraagt nauwelijks of geen toelichting van 

de leerkracht 
■ 
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8. Welke handreikingen biedt de methode voor de organisatie van het taalonderwijs? 
 
In de methode worden leerkrachtgebonden instructielessen afgewisseld met lessen zelfstandig 
werken. De methode biedt mogelijkheden om zowel individueel, in tweetallen als in kleine groepjes te 
werken. De les directe instructie vindt plaats in les 1, 3, 5 en 7 van ieder blok en gebeurt in de kleine 
groep. De ‘Stap in je rol les’ gebeurt klassikaal. Hier doen dus ook de goede lezers aan mee. 
 
Goed Gelezen! VTL biedt mogelijkheden voor zelfstandig werken. Tijdens de werkboeklessen (elke 
tweede les in week 1 tot en met 4 van ieder blok) maken de leerlingen zelfstandig de opdrachten in 
het werkboekje. Met behulp van de antwoordenboekjes kunnen de leerlingen de opdrachten zelf 
nakijken. Leerlingen die het programma van technisch lezen niet hoeven te volgen kunnen zelfstandig 
werken met de opdrachten uit de kopieermap (meervoudige intelligentie) of lezen in hun eigen 
leesboek. 
 
Door het organisatiemodel met boek- en werkboeklessen is Goed Gelezen! VTL geschikt voor het 
werken in combinatiegroepen. Op het moment dat de leerkracht instructie geeft aan de ene groep zijn 
de andere leerlingen zelfstandig aan het werk met het werkboekje, eigen leesboek of kopieerblad. In 
de handleidingen staan beknopte aanwijzingen en schema's voor het gebruik van de methode in 
combinatiegroepen. 
 
In de handleiding worden in een kader het lesdoel, de benodigde materialen, de organisatievorm en 
de kernpunten uit de les vermeld. Lesbeschrijvingen worden per leesstap (voor, tijdens, na lezen) 
gegeven. Bij de stap ‘lezen’ worden handreikingen gegeven voor het oefenen op woord -, zins - en 
tekstniveau. 
 

1. De methode:  
1.1 geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie ■ 
1.2 is geschikt voor combinatiegroepen ■ 
1.3 kent leerkrachtafhankelijke en leerkrachtonafhankelijke lessen ■ 
2. De methode hanteert de volgende groeperingsvorm(en):  
2.1 klassikaal leren ■ 
2.2 samenwerkend leren ■ 
2.3 zelfstandig leren ■ 

 
9. Op welke wijze vindt evaluatie plaats? 

 
Voor iedere leerjaar (4, 5 en 6) is er in de handleiding een kleine checklist op woord- en zinsniveau 
opgenomen die de leerkracht kan hanteren om te bepalen of leerlingen het programma van het 
voortgezet technisch lezen wel of niet moeten volgen. De checklist bestaat uit een aantal criteria, 
waarbij de woorden en zinnen alleen maar de leerkracht ondersteunen bij zijn beslissing.  
Andere genoemde criteria zijn het avi-instructieniveau (wat mag blijken uit methode-onafhankelijke 
toetsen), kinderen waarbij de leerkracht twijfelt, kinderen die behoefte hebben aan succeservaringen 
etc. Op grond van al deze criteria bepaalt de leerkracht dus gericht of een kind wel of geen instructie 
nodig heeft. Als hij de kinderen (toch nog even) wil testen, kan hij hen per blok de genoemde woorden 
of zinnen voorleggen. 
 
Gerichte observaties maken geen onderdeel uit van de methode Goed Gelezen! VTL. 
 
Voor de leerlijn voortgezet technisch lezen zijn geen toetsen ontwikkeld. De methode geeft wel aan 
om de voortgang van leerlingen te volgen met behulp van methode onafhankelijk toets zoals de AVI 
toets en de Brus. 
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Daarnaast kent de methode een portfolio waarin werk van leerlingen wordt opgenomen zoals kopieën 
van oefenbladen, boekverslagen en meervoudige intelligentiebladen uit de kopieermap. 
 
1. Observatie 

 
1. Observatie komt voor binnen de subdomeinen:  
1.1 voorbereidend lezen n.v.t. 

1.2. aanvankelijk lezen n.v.t. 

1.3 voortgezet technisch lezen □ 
1.4 begrijpend lezen n.v.t. 

1.5 studerend lezen n.v.t. 

1.6 leesbevordering □ 
2. In de methode worden leesstrategieën geobserveerd. □ 
3. De methode geeft concrete observatiepunten voor de observatie. □ 
4. De methode biedt handreikingen voor het registreren van de observatiegegevens door 

middel van: 
 

4.1 groepsoverzichten □ 
4.2 individuele overzichten □ 
5. De methode geeft normen voor het beoordelen van observatiegegevens. □ 
6. Binnen de methode vindt observatie plaats:  
6.1 per blok □ 
6.2 per thema/les □ 
6.3 per opgave □ 
6.4 anders □ 

 
2. Toetsing 

 
1. Toetsing komt voor binnen de subdomeinen:  
1.1 voorbereidend lezen n.v.t. 

1.2. aanvankelijk lezen n.v.t. 

1.3 voortgezet technisch lezen □ 
1.4 begrijpend lezen n.v.t. 

1.5 studerend lezen n.v.t. 

1.6 leesbevordering □ 
2. In de methode worden leesstrategieën getoetst. □ 
3. De toetsen hebben als functie:  
3.1 instaptoetsen □ 
3.2 signaleringstoetsen □ 
3.3 diagnostische toetsen □ 
3.4 voortgangstoetsen □ 
3.5 eindtoetsen □ 
4. De methode biedt handreikingen voor het registreren van de toetsresultaten door 

middel van: 
 

4.1 groepsoverzichten □ 
4.2 individuele overzichten □ 
5. De methode geeft normen voor het beoordelen van de toetsresultaten. □ 
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6. Binnen de methode vindt toetsing plaats:  
6.1 per blok □ 
6.2 per thema/les □ 
6.3 per opgave □ 
6.4 anders □ 
7. De methode biedt mogelijkheden voor remediëring van in de toets gebleken 

problemen: 
 

7.1 de methode biedt informatie voor (eenvoudige) analyse en/of diagnose van tegenvallende 
toetsresultaten 

□ 

7.2 de methode biedt aanwijzingen voor het remediëren van gebleken problemen □ 
8. De toetsen sluiten aan bij de behandelde leerstof:  
8.1 de toetsen sluiten precies aan bij de behandelde stof □ 
8.2 niet alle leerstof wordt getoetst □ 
8.3 ook niet behandelde leerstof wordt getoetst □ 

 
10. Hoe wordt er rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen? 
 
In Goed Gelezen! VTL wordt aangegeven dat voorbereidend technisch lezen in principe alleen maar 
gedaan hoeft te worden met kinderen die dat nodig hebben. Standaard zit in ieder blok een 
voordrachtsleesles waaraan ook de betere lezers mee doen. Voor lezers die geen oefening in 
technisch lezen meer nodig hebben, zijn er een aantal mogelijkheden. De leerlingen kunnen aan de 
slag met verrijkingsopdrachten die in de kopieermap van Goed Gelezen! BSL staan. Momenteel 
ontwikkelt de methode voor groep 4 plusmateriaal. Dit bestaat uit een leesboek plus en een werkboek 
plus. Hiermee kunnen de kinderen zelfstandig aan de slag. Het werkboek geeft de sturing voor de 
kinderen. Ook kan de leerkracht hen zelf boeken laten lezen op eigen niveau en hiervan een verslag 
laten maken. Tenslotte staan er op de website van Goed Gelezen! (www.goedgelezen.nl) 
leesbevorderingsopdrachten die zelfstandig gemaakt kunnen worden.  
Voor zwakkere lezers wordt in de methode 'herhaald lezen' geadviseerd. Dat wil zeggen dat steeds 
sneller hardop met het kind moet worden meegelezen.  
Iedereen moet in zijn eigen tempo lezen volgens Goed Gelezen! VTL. Geadviseerd wordt daarom 
kinderen met een vertraagde leesontwikkeling niet te laten voorlezen aan kinderen met een hoger 
leesniveau. 
Goed Gelezen! VTL biedt in het algemene gedeelte van de handleiding een overzicht van de 
kerndoelen Nederlandse taal (1998), doelen Voortgezet technisch lezen, doelen Begrijpend lezen en 
Samenwerkend leren. In de handleiding staat een doelenoverzicht per blok en per les staan er in de 
lesbeschrijving lesdoelen geformuleerd. Alle doelen zijn basisdoelen, er zijn geen aparte 
verrijkingsdoelen geformuleerd. 
Goed Gelezen! VTL heeft geen aparte toets voor technisch lezen ontwikkeld, omdat op scholen veel 
methodeonafhankelijke toetsen in gebruik zijn, die gebruikt kunnen worden om de vorderingen van de 
kinderen te meten. Ook voor de verrijkingsstof is in de methode geen aparte toets opgenomen.  
In de blokopening geeft het onderdeel 'Dit ga je leren' een overzicht van alle leesdoelen. Dit is bedoeld 
om de voorkennis over het komende blok te activeren. Peilen van voorkennis wordt in de 
lesbeschrijving genoemd door bij de stap 'voor het lezen' de vraag te stellen "Wat weet je al?" Door 
nader in te gaan op deze vraag wordt ook de voorkennis geactiveerd. Door een antwoord te krijgen op 
de vraag "Wat weet je al?" kan de docent bepalen hoe uitgebreid de instructie voor de kinderen moet 
zijn. De methode geeft aanwijzingen om in te springen op bepaalde situaties en de instructie daar dan 
ook op aan te passen.  
In de methode worden niet heel concrete aanwijzingen gegeven voor het peilen van 
instructiebehoeften en -mogelijkheden tijdens de les. Maar een aantal reflectieoproepende vragen, die 
genoemd worden in de handleiding, zouden gebruikt kunnen worden om vast te stellen welke 
behoeften er zijn en daar dan vervolgens op in te spelen. 
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De docent kan voorafgaand aan elk blok beslissen welke leerlingen daaraan deel moeten nemen en 
welke niet. Hiervoor kan hij gebruik maken van een checklist die in de handleiding is opgenomen. 
Met name voor de zwakkere lezers worden in de methode regelmatig suggesties gegeven met hen in 
een klein groepje aan de slag te gaan. 
Bij het in ontwikkeling zijnde plusmateriaal voor groep 4, bestemd voor de betere lezers, staat in de 
titel het woordje 'plus' verwerkt.  
 
Bij ieder blok heeft de methode aparte werkboekjes voor de lessen zelfstandig werken. Met deze 
werkboekjes kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag om de leerstof te verwerken. Hierbij is geen 
toelichting van de leerkracht nodig. 
Vanuit de methodeonafhankelijke toetsen krijgt de leerkracht aanwijzingen welke kinderen behoefte 
hebben aan extra oefenstof. Aan het eind van elk blok heeft de leerkracht een overzicht van de 
kinderen die moeite hebben met het toepassen van een bepaald lesdoel. Aan de remediëring hiervan 
kan tijdens het volgende blok gewerkt worden. 
 

1. De methode biedt mogelijkheden voor zwakkere leerlingen om goed met het 
leerstofaanbod om te kunnen gaan. 

■ 

2. De methode biedt mogelijkheden voor meer begaafde leerlingen om goed met het 
leerstofaanbod om te kunnen gaan. 

■ 

3. De methode heeft minimum-/basis/verrijkingsdoelen geformuleerd:  
3.1 Er zijn minimum-/basisdoelen geformuleerd. ■ 
3.2 Er zijn verrijkingsdoelen geformuleerd. □ 
4. De lesbeschrijving bevat aanwijzingen voor het:  
4.1 peilen van voorkennis ■ 
4.2 activeren van voorkennis ■ 
5. De methode geeft:  
5.1 aanwijzingen voor het variëren van de instructie ■ 
5.2  aanwijzingen voor het peilen van instructiebehoeften en -mogelijkheden tijdens de les ◘ 
5.3 aanwijzingen om tijdens de les de instructie bij te stellen □ 
5.4 suggesties voor deelinstructie aan risicoleerlingen ■ 
6. Het leerlingenmateriaal maakt duidelijk bij welke opgaven de leerling werkt aan:   
6.1 minimum-/basisstof □ 
6.2 verrijkingsstof □ 
7. Leeractiviteiten:  
7.1 De methode biedt leeractiviteiten gericht op het verwerven van taal- en/of 

leesvaardigheidstrategieën. 
■ 

7.2 De methode biedt mogelijkheden voor zelfstandige verwerking van de leerstof ■ 
7.3 Het leerlingenmateriaal voor zelfstandig werken vraagt nauwelijks of geen toelichting van de 

leerkracht. 
■ 

8. De verrijkingstof wordt ook getoetst. □ 
9. De methode geeft na de toets aanwijzingen voor remediëring. ◘ 

 
11.  Hoe ziet de methode eruit? 
 
Alle delen van Goed Gelezen! VTL hebben aan de buitenzijde dezelfde hoofdkleur. Per leerjaar (groep 
4, 5 of 6) staat er een andere afbeelding op de voorzijde. De afbeeldingen zijn gelijk aan die bij Goed 
Gelezen! BSL. Die deelleergang heeft echter een andere hoofdkleur. De fasen van het leesproces 
('voor het lezen’ en ‘lezen’) zijn in het leerlingenboek met kleurcodes aangegeven.  
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Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerkracht    

handleiding 25 x 23 cm geplastificeerde harde kaft; 
ringband 

buitenzijde in kleur; 
binnenzijde in zwart-wit 
steunkleur 

kopieermap 26,5 x 32 cm  geplastificeerde harde kaft; 
ringband 

buitenzijde in kleur; 
binnenzijde in zwart-wit met 
tabbladen in steunkleur 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerling    

leerlingenboek  24,5 x 22,5 cm geplastificeerde harde kaft; 
genaaid 

buiten- en binnenzijde full color; 
bevat naast een enkele foto's 
getekende afbeeldingen 

werkboekje  A4-formaat slappe kaft; geniet. buiten- en binnenzijde drie 
kleurig 

antwoordenboek A4-formaat geplastificeerde slappe kaft; 
geniet. 

buiten- en binnenzijde drie 
kleurig 

leesboek plus  22,5 x 21,5 cm geplastificeerde harde kaft; 
genaaid 

buiten- en binnenzijde full color; 
bevat getekende afbeeldingen 

werkboek plus 19 x 28 cm slappe kaft; geniet buitenzijde driekleurig; 
binnenzijde zwart-wit 

 
12. Welke informatie staat er in de handleiding? 
 
De inhoud van de handleidingen van groep 4, 5 en 6 bestaat uit een algemeen deel met de volgende 
aspecten: uitgangspunten, didactiek, differentiatie, structuur en organisatie, doelen, toetsing, 
materialen en bijlagen.  
Na het algemene deel volgt een uitwerking van de lessen van de zes blokken voor de betreffende 
jaargroep. De informatie over de lessen geeft een beeld van het lesverloop en de rol van de leerkracht 
met de volgende punten: lesdoel, materiaal, organisatie, en kernpunten. Ook staan de activiteiten van 
de drie stappen 'voor het lezen', 'lezen' (op woord-, zins-, en tekstniveau) en 'na het lezen' 
beschreven. In het algemeen deel van de handleiding voor Goed Gelezen! VTL wordt ook informatie 
gegeven over Goed Gelezen! BSL. Daardoor is het voor de lezer soms niet helder welke informatie 
van toepassing is op begrijpend studerend lezen en welke op voortgezet technisch lezen. 
 
13. In hoeverre is er aandacht voor multiculturele thema's? 
 
Goed Gelezen! VTL houdt rekening met multiculturele aspecten. De illustraties in het 
leerlingenmateriaal bieden een verscheidenheid aan personen en culturen maar blanke personen 
hebben de overhand. 
In de teksten zijn namen uit verschillende culturen te vinden. Binnen een beperkt aantal teksten wordt 
aandacht besteed aan verschillende culturen en verscheidenheid in gewoonten. 
 
14. In hoeverre is er aandacht voor de rolverdeling tussen mannen en vrouwen? 
 
Bij de illustraties en teksten in het leerlingenmateriaal van Goed Gelezen! VTL is er sprake van 
verscheidenheid in personen, geslacht en rollen. In de teksten en afbeeldingen komen 
meisjes/vrouwen en jongens/mannen ongeveer even vaak voor. In het leerlingenmateriaal zijn 
voornamelijk rolneutrale rollen aangetroffen.  
Daarnaast zijn er in beperkte mate roldoorbrekende rollen (meisjes die voetballen en vader als 
huisman) te vinden. 


