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Hoe vaak vullen wij nog een vragenformulier in? 

Soms een online enquête of een telefonisch inter

view en één keer per jaar de digitale belasting

aangifte. Daarbij wordt het invullen ons zo mak

kelijk mogelijk gemaakt, omdat diverse antwoor

den al vooraf ingevuld zijn. Papieren vragenlijs

ten lijken niet meer in ons digitale tijdperk te 

passen. Maar onze leerlingen dan? In het kader 

van opbrengstgericht werken wordt er beduidend 

meer schriftelijk getoetst. We verwachten van de 

leerlingen dat ze juiste antwoorden op de juiste 

plek kunnen invullen. Maar kunnen wij hen hel

pen om de toetsafname te vergemakkelijken? 

Natuurlijk wil je dat de toetsen die ingepland 

staan op de toetskalender, meten wat je wilt we

ten. Je verwacht daarom dat de gehanteerde 

toets de beste manier is om het (lees-) onderwijs 

te evalueren: heeft de instructie doorgewerkt in 

de ontwikkeling van leerlingen en kun je uit de 

toetsuitslagen aflezen welke interventies je nu 

moet gaan toepassen? Verderwil je dat de leer

ling zo optimaal mogelijk presteert. Daarom is 

het van belang dat je voorkomt dat leerlingen 

struikelen over de toetsvorm of over het type 

vraagstellingen en opgavevormen. Dit bereik je 

met een extra, ander type instructie - nuttig en 

nodig om de toetsvormen beter te begrijpen. Dit 

artikel beoogt geen 'teaching on the test' praktij

ken. Het is niet de bedoeling dat dé woorden 

van een woordenschattoets voorbereid worden. 

Veel meer gaat het om de vraag op welke wijze 

het mogelijk is om de leerlingen goed voor te 

bereiden op met name de Cito toetsen Begrij

pend Lezen en toetsen Woordenschat. 

lezen cm te 
De beste manier om goed te leren lezen, is 

door expliciete instructie. Leerlingen moeten 



leesstrategieën leren. Ze moeten ze leren 

gebruiken als gereedschap, middelen om 

de inhoud van een tekst te kunnen begrij

pen. De strategieën zelf zijn geen doelstel

lingen, maar het kunnen toepassen op al

lerlei typen teksten wel. Dat betekent dat 

leerlingen veel gelegenheid moet hebben 

om samen te denken, te praten en te schrij

ven over gelezen teksten om zo in beteke

nisvolle verwerkingsopdrachten het leesbe

grip te verdiepen. leerlingen lezen om te 

leren lezen of ze lezen om te leren; elke 

dag opnieuw staat doelgericht leesonder

wijs op het lesrooster. 

De Citotoets 'Begrijpend lezen' wordt slechts 

één keer per jaar afgenomen, net als de 

toets 'Woordenschat'. Goede lezers zijn hier

bij in het voordeel: hun kans op betere sco

res is groter dan die van zwak lezende leer

lingen. Het leesonderwijs van elke dag lijkt 

in de verste verte niet op het lezen dat nodig 

is om een toets goed te volbrengen. Voorko

men moet worden dat de risicolezers moede

loos struikelen over de opgaven, nog voordat 

ze aan het beantwoorden van het toetsitem 

zijn toegekomen. Er is veel winst te behalen 

in de voorbereiding op de toetsvorm. Als je 

de toetstekst en opgaven als een leesgenre 

beschouwt, kun je er namelijk expliciete 

instructie over geven. 

Toetsen 
De toets 'Begrijpend lezen' van Cito meet de 

denkvaardigheid van leerlingen (en geen 

leesstrategieën). De toetsen 'Woordenschat' 

van Cito nemen een steekproef uit woorden 

die tot de basiswoordenschat van kinderen 

van een bepaalde leeftijd zouden moeten be

horen en meten de mate waarin de leerlin

gen deze woorden beheersen. Het beant

woorden van de opgaven vraagt veel van 

leerlingen. 

Door inzicht in de teksttypen en de tekstgen

res die aan de orde komen (begrijpend lezen) 

en door kennis over de vraagvormen wordt 

het mogelijk om leerlingen voor te bereiden 

op wat er in de toets van ze wordt gevraagd 

en op welke manier de vaardigheden worden 

getoetst. Signaalwoorden herkennen en 

schooltaal snappen zijn nodig om correcte 

antwoorden op de opdrachten te kunnen ge

ven. Op welke wijze kunnen leerlingen hierin 

vaardiger worden? 
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Voorbereiding toetsafname met 
leerlingen: 
• lees de héle toetshandleiding en bekijk 

de opdrachtenboekjes goed. Wat wordt 

er eigenlijk verwacht van de leerlingen? 

• Herken de schooltaal. 

• Overdenk of specifieke begrippen en 

taal - denkrelaties een onderdeel uit

maken van de taalmethode. Biedt de 

taalmethode voldoende oefening om 

bijvoorbeeld 'het tegenover gestelde 

van ... ' te kunnen begrijpen? 

• Zijn de toets-tekstgenres met hun speci

fieke tekstkenmerken (verhalend, verkla

rend) aan de orde geweest in de lessen 

tekstbegrip? Zijn de tekstgenres bekend? 

• Onderwijs de vormgeving van opga

ven van de toets en geef instructie over 

oplossingsstrategieën met behulp van 

hardop-denk demonstraties in miniles

sen. leg uit hoe multiple choicevragen 

in elkàar steken en op welke wijze je 

de ontbrekende woorden van een in

vultekst het beste kunt afleiden. 

• Plan deze activiteiten twee tot drie we

ken voorafgaand aan de toetsafname. 

• Maak hierover teamafspraken. 

Signaalwoorden en schooltoal 

Tekstkenmerken bepalen het tekstgenre. leer

lingen moeten leren deze kenmerken te her

kennen. Niet alleen de titel, kopjes, witregels, 

vetgedrukte woorden en illustraties zijn mede-

bepalend voor het genre, ook kenmerkende 

signaalwoorden spelen een rol. 'Ten eerste, 

ten tweede, ten slotte/ zijn signaalwoorden 

voor een informatieve tekst die een bepaald 

fenomeen in een zekere tijdsvolgorde be

schrijft. Signaalwoorden zoals 'in tegenstel

ling tot, anders dan, net als, toen-nu, hier

daar', kunnen in een vergelijkende tekst 

voorkomen, waarin verschillende meningen, 

ideeën, verschijnselen en gebeurtenissen wor

den geschetst. De woorden zijn bepalend 

voor een andere manier van denken, een ver

gelijking of een verbinding tussen bepaalde 

tekstdelen. 

Als leerlingen teksten lezen, lezen ze voortdu

rend signaalwoorden. Maak hen hierop alert 

door expliciete instructie. laat hen ook tijdens 

het (stil-)lezen op zoek gaan. Hang een pos

ter in de klas met: 'Onze Signaalwoorden' en 

geef leerlingen de gelegenheid om tijdens 

elke vorm van lezen nieuwe signaalwoorden 

aan de lijst toe te voegen. Deze aanpak is 

een belangrijke sturingsstrategie om de in

houd van teksten te kunnen begrijpen en voor 

het lezen van de toetstekst beslist een bonus. 

Tijdens het lezen v~n allerlei soorten teksten 

moeten leerkrachten door het bieden van 

denkdemonstraties (model/ing)leerlingen dit 

type alertheid leren. 

Geef ook aandacht aan de schooltaal die in 

de toetsen gebruikt wordt. Wordt deze 

schooltaal door de leerlingen begrepen? Ook 

in de toetsen 'Woordenschat' speelt dit een 

grote rol. In hoeverre zijn begrippen en bij

voorbeeld taal-denkrelaties aan de orde ge

weest en ondersteunt de gebruikte taalmetho

de deze leerbehoefte? Uitermate complex is 

een formulering als: 'Wat betekent ongeveer 

hetzelfde als ... ?' 

In opdracht van de gemeente Amster

dam ontwikkelde het Instituut voor Taal

onderzoek en Taalonderwijs Anderstali

gen (ITIA) de basiswoordenlijst 

Amsterdamse Kleuters (downloaden op 

http:/ /www.amsterdam.ni/publish/pa

ges/171512/handreiking.pd~. ITIA 

ontwikkelde ook een lijst Schooltaal 

voor (de overgang van het basisonder

wifs naar) het vmbo, te downloaden op: -

http:/ /beteronderwijsnederland. net/ 

files/basislijst%20schooltaalwoorden 

%20vmbo.pdf. 



Een dergelijke lijst kan als richtlijn funge

ren. Men kan zich hierbij afvragen of 

het aanbod en de werkwijze wel de 

woorden biedt die de leerlingen nodig 

hebben om de taal van de schoolboe

ken teksten te begrijpen. De lijst kan ge

ïntegreerd worden verwerkt in bijvoor

beeld wereldoriënterende thema's. 

Maak de leerlingen duidelijk hoe de toets in 

elkaar steekt. Blader eens samen een (oude) 

versie van een toets door en wijs hen op op

vallende zaken. Zo hebben in de 'Begrijpend 

Lezen'-toetsen bepaalde teksten geen titel 

(omdat de ontbrekende titel onderwerp van 

een toetsvraag is). Zijn de leerlingen bekend 

met de verschillende teksttypen en tekstgenres 

die steeds gevarieerder voorkomen in de toet

sen voor de bovenbouw? Ook wordt er vaak 

gebruik gemaakt van symbolen en afkortin-

"e«d~aarlmmeuille ~raagsleUingen 

Vragen naar woordbetekenissen: 
• Wat is de beste betekenis van het woord ... ? 
• Het woord ... in de zin ... betekent ... ? 
• Wat is een ander woord voor ... ? 
• Welk woord betekent hetzelfde als ... ? 
• Wat is het tegenovergestelde van ... ? 
• Welke woorden zeggen het best iets over de 

betekenis van ... ? 
• Welk woord past het best op de open plaats? 
• Uit welk woord kun je afleiden ... ? 
• Wat betekent ongeveer hetzelfde als ... ? 

Vragen waarvan het antwoord in de tekst is terug te 
vinden: 
• Wat, wanneer, wie, waar, hoe ... 
• Vragen naar een volgorde: 'Wat gebeurde er het 

eerst ... ?' 
• Vragen die direct in de tekst terug te vinden zijn: 'Ui-

len zijn nachtdieren, omdat ... ' 

Vragen naar samenvattingen: 
• Welke zin vat het beste samen ... ? 
• Wat is de hoofdgedachte van ... ? 
• Wat is het belangrijkste van de alinea waarin ... ? 
• Waar gaat het verhaal het meest over? 
• Wat zou een goede andere titel voor dit verhaal kun-

nen zijn? 
• Waar gaat het vooral om? 
• Welke zin is niet waar volgens de tekst? 
• Uit welke zin blijkt ... ? 

Vragen naar afleidingen of conclusies: 
Wat denk je dat ... ? 
• Wat is het probleem van ... ? 
• Wat zou er echt gebeurd kunnen zijn met ... ? 
• Hoe voelt de schrijver zich ... ? 
• Welke titel past het best ... ? 
• Wat zal er nu waarschijnlijk wel gaan gebeuren ... ? 

gen die in de reguliere lesmethode misschien 

niet toegepast worden. Wijs hen tevens op 

specifieke instructies en aanwijzingen bij de 

opdrachten. Leer leerlingen ook aan om tij

dens het lezen aantekeningen te maken (als 

dat kan op de kopie van de tekst en anders 

op post-its). Leer ze teksten te lezen met een 

pen of potlood in de hand (in plaats van een 

highlighter) en besteed aandacht aan de aan

tekeningen, de vragen en de aanwijzingen 

die ze noteerden tijdens het lezen. Maak er 

een gewoonte van dat dit tijdens het toetsen 

ook toegepast wordt. 

Natuurlijk gelden de aanbevelingen in dit ar

tikel voor alle soorten toetsen. Elk type vraagt 

om een specifieke aanpak. Zie daarvoor het 

overzicht in onderstaande tabel. Wanneer je 

weet wat er precies van de leerlingen wordt 

verwacht tijdens de toets, kun je hen hierop 

voorbereiden. Het komt hun resultaten zeker 

ten goede! 

lnstrïi.lctie suggesties 

• Leer leerlingen de hele zin te lezen om de betekenis van een woord uit de 
context te kunnen afleiden; leer ze vooruit te lezen naar aanwijzingen die 
helpen de betekenis van het woord te achterhalen of een stukje terug te lezen 
naar voorafgaande zinnen. 

• Leer (schooltaal-)woorden/begrippen aan, zoals: tegenovergesteld, hetzelfde 
als, een ander woord voor, etcetera. 

• Leer woordbetekenissen te achterhalen door woorddelen te analyseren. 
• Leer hen aan om te elimineren: bij meer keuze vragen de direct-foute 

antwoorden wegstrepen en zoeken naar het best passende antwoord. 

• Leer leerlingen om snel de tekst te scannen en woorden te overzien die over-
eenkomen met de vraagstelling. 

• Leer ze om passages in de tekst te kunnen vinden: 'lees reg. 5- 15', et cetera. 
• Leer ze visualiseren; het plaatje in het hoofd maken, helpt ze om de details te 

herinneren die relevant zijn. 
• J;Perinner ze eraan dat ze de antwoorden waarvan ze weten dat die niet 

goed zijn, direct weg te strepen. 

• Leer leerlingen samenvattingen maken van alinea's en van teksten. 
• Leer ze hoofd- en bijzaken te onderscheiden tijdens het lezen van allerlei tek-

sten. 
• Vragen als waar gaat deze tekst vooral /hoofdzakelijk over, helpt hen de 

hoofdzaken te bepalen. 
• Leg uit dat misleidende rare antwoorden, welleuk voor hen zijn, maar dat ze 

zich daardoor niet moeten laten afleiden. Bovendien gaat het om het juiste 
antwoord op de vraag. Hun eigen mening doet er even niet toe! 

• Leer ze dat de belangrijkste informatie vaak in de eerste en in de laatste para-
graaf wordt weergegeven en de belangrijkste informatie van een paragraaf 
staat vaak in de eerste of de laatste zin. 

• Leer ze elimineren. 

• Afleidingen kunnen niet letterlijk in de tekst terug gevonden worden. Geef veel 
hardopdenkdemonstraties bij het lezen van teksten. Geef gerichte feedback 
over antwoorden op afleidende vragen. 

• Laat ze op zoek gaan naar 'bewijs' voor wat zij denken dat dat het juiste ant-
woord is en laat ze dat onderstrepen en verwoorden. 

• Leer ze om de informatie/aanwijzingen uit de tekst te gebruiken om de be-
doeling van de auteur te achterhalen. 
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