
Rijk lezen 
en 
toetsen.



Vertel.

Rijk lezen is de basis 
van leesonderwijs

Daarbij hoort ook rijk 
toetsen



Vertel.

Programma

• Info lezen

• Oefening

• Info toetsen

• Mogelijkheden

• Napraten 



Rijk 
lezen.



Wat wil je bereiken met 
leesvaardigheidsonderwijs? 

Rijk lezen.

Neem even tijd om je gedachten op te 
schrijven. 

Wat je erg belangrijk vindt, deel dat s.v.p. 
in de chat of laat even een handje zien



Leespiramide 

Rijk lezen.

een hann



Rijk lezen is als een sandwich

Je doet iets 

VOOR

TIJDENS

NA

het lezen



Om een goede 
lezer te worden 
moet je vooral 

veel lezen.

Actief en samen 
bezig zijn met 
wat je leest.

Voor een rijke 
leesomgeving 
zorgen, met 

keuze en variatie.

Langer binnen 
hetzelfde thema 

lezen.

Werken aan 
vaardigheden in 

samenhang.

1 2 3 4 5

Rijk lezen.



Doelen leesonderwijs

Rijk lezen.

Inleven
Meegesleurd worden
Verdiepen
Een andere wereld
Genieten
Theorie over verhalen 
gebruiken
…
…

Begrijpen
Kennis van de wereld 
(gebruiken en krijgen)
Mening vormen
Kritisch denken
Standpunt bepalen
Kennis over lezen gebruiken
…

Lezen moet. Fictie ook?



Doen.



Doen.

Kies een van de 3 artikelen 

Lees dat artikel

Maak een van de twee opdrachten op de 
volgende sheet

Bereid je voor op vertellen

https://padlet.com/bertdevos/nfnx7itccw82
zeu4

https://padlet.com/bertdevos/nfnx7itccw82zeu4


Begin.

fff

Vul dit schema in n.a.v. je gelezen artikel

VOOR het lezen Bekend Benieuwd NA het lezen Bewaard 
Wat weet je al over dit 

onderwerp?

Waar ben je nieuwsgierig naar, 

wat wil je over dit onderwerp nog 

meer weten

Wat neem je mee van dit artikel? 

Welke vervolgvragen roep het op?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Of:

1. Wat is de belangrijkste informatie in de tekst
2. Wat is de belangrijkste mening in de tekst?
3. Ben je het met die mening eens?
4. Leg je antwoord uit?



Doen.

Voorbereiding? 

In een gewone klas, zou dit 0 seconden 
voorbereiding kosten. Alleen de krant in de 
klas hebben.



Doen.

Handige hulpmiddelen: 

• https://www.nieuwsindeklas.nl/

• https://tools.plot26.nl/verwerkingsopdrachten/

• Lezen met de leessandwich

• Leeswielen

• Gewoon praten over teksten

• Duo-lezen

• Uitdagende leestaken (Alex van den Heuvel, Carolus 
Borromeus, Helmond)

• Vrij lezen met keuze (Alex van den Heuvel, Carolus 
Borromeus, Helmond)

https://www.nieuwsindeklas.nl/
https://tools.plot26.nl/verwerkingsopdrachten/
https://wheeldecide.com/index.php?c1=Een+foto+laten+zien&c2=Een+krantenbericht+lezen&c3=Een+YouTube-filmpje+tonen&c4=Een+ervaring+(laten)+vertellen&c5=Een+voorwerp+laten+zien&c6=Een+verhaal+vertellen&c7=Een+onderzoekje+in+de+klas+doen&c8=Een+kennisquiz+doen&c9=Vragen+of+er+wel/geen+interesse+is+voor+onderwerp&c10=Bekend+-+Benieuwd+invullen&c11=Woordweb+maken&c12=Een+stukje+uit+een+boek+voorlezen&c13=Laten+reageren+op+een+paar+stellingen&c14=Leerlingen+laten+praten+over+de+inhoud&c15=Een+animatie+laten+zien&c16=De+auteur+en/of+bron+introduceren&c17=Een+actuele+gebeurtenis+bespreken&c18=Een+leerling+een+korte+presentatie+laten+geven&c19=Een+weblog+laten+lezen&c20=Reacties+op+een+nieuwsbericht+van+nu.nl+laten+lezen&col=&t=VOOR+het+lezen&remove=&time=5&cols=&tcol=&width=750
https://blink.nl/blink-nederlands-onderbouw/wp-content/uploads/sites/5/2021/03/Alez-Verwerkingsopdrachten-per-niveau.pdf
https://blink.nl/blink-nederlands-onderbouw/wp-content/uploads/sites/5/2021/03/Alex-Leesonderwijs-vrij-lezen-2019-2020.pdf


Toets.



Toetsen? Die gaan over Een deel 
van de doelen

Toets.

En in wat niet getoetst wordt zijn 
Nederlandse leerlingen niet zo goed: 
evalueren, kritisch lezen



Toets.

Hoe weet je of een leerling is gegroeid?

Gegroeid:
- Houding
- Vaardigheid

Gegroeid in:
- Meer zin in lezen/ belang van lezen
- Woordenschat 
- Je weg zoeken in teksten
- Handig gebruik maken van kennis
- In niveau van teksten
- In reflectie op wat er is gelezen
- Op kritisch denken
- ..
- ..



Toets.

De toetsparadox: 

Als je toetst stopt het leren

Het gaat niet meer om te groeien als 
lezer, maar om het cijfer voor de toets. 
Dat cijfer is belangrijk

Als de toets is ‘tekst met vragen’, weet 
een leerling dat de rest niet belangrijk is.



Toets.

Negatieve toetsspiraal:

1. Rijk lezen
2. Toetsen met ‘tekst met vragen’
3. Aandacht voor toets in de les
4. Minder ‘rijk lezen’
5. Lesgeven in ‘tekst met vragen’
6. Minder ‘rijk lezen’
7. Het cijfer voor de toets telt flink mee
8. Oefenen voor de toets
9. Minder ‘rijk lezen’
10. Veel extrinsieke motivatie voor het cijfer
11. Intrinsieke motivatie voor lezen wordt minder
12. Rijk lezen wordt een leuk extraatje



Hoe dan.



Dilemm
a’s.

Rijk lezen → rijk toetsen

- Summatief
- Formatief
- Om te beoordelen
- Om te leren

Hoe dan.



Dilemm
a’s.

• Zorg dat leerlingen weten waar ze naar toe 
werken. (dat is niet alleen het examen)

• Toets summatief: 2 keer per jaar b.v.

• Meet formatief: vast onderdeel van het leren, 
leren en formatief evalueren zijn twee kanten 
van een medaille

• Een keer per jaar (of minder): beslissingen 
nemen op basis van álle metingen: confetti-
methode

Hoe dan.



Dilemm
a’s.

• Na rijk lezen ook rijk toetsen: voorbeeld + 
beoordeling (Elin Meijnen, Kandinsky College 
Nijmegen)

• De leerling maakt een filmpje waarin hij 
grondig lezen modelt

• Een mondelinge toets met twee leerlingen: in 
gesprek over teksten

• Inzicht krijgen in lezen door te schrijven (Anja 
Schoots, Ichtus College, Driehuis)

• Een portfolio dat meetelt en dat een leerling 
presenteertHoe dan.

https://blink.nl/blink-nederlands-onderbouw/wp-content/uploads/sites/5/2021/03/elinLeestoets-klas-1-formatief-1.pdf
https://blink.nl/blink-nederlands-onderbouw/wp-content/uploads/sites/5/2021/03/elinBeoordelingsmodel-Lezen-1-formatief.pdf


Toekomst.



Toekomst.

• Ontlezing serieus nemen

• Onderwijs maken waarin rijk lezen 
de kern is van leesonderwijs

• Formatieve toetsing, 
eindopdrachten en portfolio 
onderdeel laten zijn van beslissing



Meer informatie?

Bert.de.vos@blink.nl

Info.


