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Programma

1. Wat is Sleutel 6?

2. Begrijpend lezen evalueren: moeilijk?

3. Brede beeldvorming van begrijpend lezen
3.1Globale beeldvorming

3.2 Verbreding en verdieping

3.3 Analyse en diagnose

3.4 Doelen en actie

3.5 Feedback en concrete tips
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1. Wat is Sleutel 6?
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Evaluatie <> Didactiek
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Even doordenken…

• Wat maakt begrijpend lezen
evalueren anders dan het 
evalueren van andere
leerdoelen?

• Hoe kan breed evalueren
bijdragen tot een krachtigere
leesdidactiek in jouw klas of 
school?
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2. Moeilijk?!
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2.1 Construct van begrijpend lezen



…een complex proces waarbij de lezer (ontvanger) een boodschap van een schrijver

(zender) ontcijfert die in een schriftelijke code werd verpakt. (…) Lezen houdt een

voortdurende wisselwerking in tussen de kenmerken en eigenschappen van de lezer, zijn

socioculturele context, zijn denkactiviteiten om de tekst te begrijpen en de eisen die de

tekst stelt. De betekenis die de tekst krijgt, hangt sterk af van de combinatie van die

factoren.

12 Schiepers, M. e.a. (2020). Volop taal. Didactiek Nederlands voor de lagere school. Gent, OWL Press.

2.1 Construct van begrijpend lezen
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2.2 Diversiteit en verschillen in leesniveau



Papier Digitaal
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2.3 Lezen in de 21e eeuw



Dus…
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3. Brede beeldvorming van begrijpend lezen
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Globale beeldvorming

1. spontane 
observaties, 
gesprekken...

2. toetsen, screenings-
instrumenten....

Verbreding en verdieping van beeldvorming

specifieke 
instrumenten zoals 
toetsen, 
observatiewijzers, 
scripts voor 
gesprekjes...

Interpretatie

info samenleggen, 
bespreken, 
analyseren, 
diagnosticeren...

GEDIFFERENTIEERDE 

AANPAK 

 OP NIVEAU VAN 

- leerling 

- klas 

- school 

...

...

...

CONSTRUCT 

DOELEN 

VOOROPSTELLEN 

 



3.1 Globale beeldvorming

• = globale informatieverzameling, algemeen beeld van de 
leerling vormen 

• = ‘screening’

…heeft als doel om ‘de sterktes en zwaktes’ in de begrijpend-
leesvaardigheid van leerlingen te bepalen. 

…informeert leraren, leerlingen en andere betrokkenen (bv. ouders, 
ondersteuners) over hoe ver leerlingen staan in het begrijpend-
leesproces, en wat ervoor nodig is om nog verder te geraken. 
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3.1 Globale beeldvorming
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3.1 Globale beeldvorming
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Spontane observaties, buikgevoel, 

gesprekken …
Gestandaardiseerde en methode-gebonden toetsen



3.1 Globale beeldvorming > doelen 

• Screening op niveau school: Waar staan we als school t.o.v. de 
wereld, t.o.v. Vlaanderen, t.o.v. vergelijkbare scholen? Maken we 
voldoende vorderingen? Waarop moet ons leesbeleid inzetten? 

• Screening op niveau klas: Waar staan mijn leerlingen? Waarop moet 
ik in mijn klas inzetten?

• Screening op niveau leerling: Waar staat de leerling? Waarin moet 
deze leerling nog groeien?
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3.1 Globale beeldvorming in Sleutel 6
• ‘Screening-tools’

• Begrijpt de leerling wat hij leest? 
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3.2 Verbreden en verdiepen van de 
beeldvorming

• = gerichte informatieverzameling, breder en dieper kijken

! Voor individuele leerlingen of groepjes leerlingen
• Leerling ontwikkelt anders dan verwacht, spontane beeld komt niet 

overeen met resultaten screening, …

• Eventueel voor een volledige klasgroep

• Eventueel op schoolniveau: tijdelijk in het kader van leesbeleid
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3.2 Verbreden en verdiepen van de 
beeldvorming
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3.2 Verbreden en verdiepen van de 
beeldvorming

• Tekstbegrip

• Leesmotivatie

• Leesgedrag

• Leesstrategieën

• Leestechniek

• Woordbegrip

• Mondelinge taalvaardigheid

• Kennis van de wereld
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Verbreden: 

elementen die tot het construct horen

Verdiepen:

elementen die een rol kunnen spelen bij de 

taalcompetentie 



3.2 Verbreden en verdiepen in Sleutel 6
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• ‘breedbeeld-tools’

• Observatiewijzers, vragenlijsten, script voor boekengesprek, werkvormen…. 



3.2 Verbreden en verdiepen in Sleutel 6
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3.2 Verbreden en verdiepen in Sleutel 6
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! In het achterhoofd
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Schuiven op de assen van brede evaluatie



3.3 Analyse en diagnose

• = samenleggen en interpreteren van 
• globale informatie > screening

• gerichte informatie > verbreding en verdieping

! Actieve rol van de leraar:
• Kennis van construct en aspecten die ertoe doen

• Observeren tijdens de afname

• Interpreteren resultaten

• Reflecteren over resultaten
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3.3 Analyse en diagnose: casus

• Joachim, 8 jaar

• Spontane observatie leraar: gemiddelde lezer

• Scoort minder goed dan verwacht op de screening

• Leraar observeert leesstrategieën tijdens het lezen
van een non-fictie tekst, Joachim scoort laag

• Leraar gaat in gesprek met Joachim over leesmotivatie
> vooral interesse in avonturenverhalen
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3.3 Analyse en diagnose: casus
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3.4 Actie! 

• Op niveau van de leerling 

• Op niveau van de klas

• Op niveau van de school

• Hoe? Feedback en concrete tips
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Doelen vooropstellen en gedifferentieerd handelen



3.5 Feedback en concrete tips in Sleutel 6
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• Concrete tips gelinkt aan de vijf 
didactische sleutels

• Vb. modeling van 
leesstrategieën 



3.5 Feedback en concrete tips in Sleutel 6
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Leesmotivatie?

Functionaliteit?

Interactie?

Strategie-

instructie?

Transfer?



3.5 Feedback en concrete tips in Sleutel 6
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Leesmotivatie
Deel je leeservaringen met je 
leerlingen. Vertel hen welk boek je 
leest, waarom je dat boek leest en dat 
je het leuk vindt om te lezen.

Functionaliteit
Zorg dat je leestaken aanzetten tot 
actie. Laat je leerlingen uitvoeren 
wat ze lezen of laat ze met elkaar 
bespreken hoe ze de leesopdracht 
kunnen oplossen.

Interactie
Laat leerlingen samenwerken tijdens 
het lezen van een tekst. Maak een 
dobbelsteen met W-vragen en laat je 
leerlingen om beurten een vraag 
stellen aan elkaar.

Strategie-instructie
Werk met symbolen om leesstrategieën te 
visualiseren. Verwijs naar de symbolen 
wanneer de leerling een drempel ervaart om 
een boodschap te begrijpen.

Transfer
Ondersteun de 
woordenschatontwikkeling 
door leerlingen aan te 
moedigen veel te lezen in hun 
vrije tijd.



Brede beeldvorming van begrijpend lezen
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Globale beeldvorming

1. spontane 
observaties, 
gesprekken...

2. toetsen, screenings-
instrumenten....

Verbreding en verdieping van beeldvorming

specifieke 
instrumenten zoals 
toetsen, 
observatiewijzers, 
scripts voor 
gesprekjes...

Interpretatie

info samenleggen, 
bespreken, 
analyseren, 
diagnosticeren...

GEDIFFERENTIEERDE 

AANPAK 

 OP NIVEAU VAN 

- leerling 

- klas 

- school 

...

...

...

CONSTRUCT 

DOELEN 

VOOROPSTELLEN 

 



Even doordenken…

• Wat maakt begrijpend lezen
evalueren anders dan het 
evalueren van andere
leerdoelen?

• Hoe kan breed evalueren
bijdragen tot een krachtigere
leesdidactiek in jouw klas of 
school?
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sleutel6@kuleuven.be

https://www.arts.kuleuven.be/cto/onderzoek
/onderzoek-evaluatie/sleutel-6-1/sleutel-6
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