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Taalonderwijs en (kritisch) online 

lezen: focus op kennis en leesbegrip 



Hoe bereiken we? 

 Kritisch online lezen 

 Digitale geletterdheid 

 Digitale handelingsbekwaamheid en zelfvertrouwen  

 Digitale autonomie 

 



Ter preventie van 



Digital natives?  

 



Internet als oneindige bron 

 Informatie <-> desinformatie 

 Bewust positief bijdragen <-> onbewust 

beïnvloeden/afleiden/verslaven/(informatie) stelen 



Curriculum 

 Methodes en toetsen 

 Informeren, vaardigheden oefenen en onthouden 

 Arme omgeving voor taal- en kennisontwikkeling 

 Nadruk op lagere orde denkvaardigheden 

 

 



Basis voor digitale geletterdheid 

 Leesbegrip 

 Rekenen 

 Kennis 

 

 



Productief 

internetgebruik 

Kritisch 
internetgebruik 

leesbegrip/kennisontwikkeling 



Integreren lees- en kennisontwikkeling 

Taalinput, 
Kennisinput 

Taalontwikkeling 

Kennisontwikkleing 

 

Actief denken 

Dialoog 

Schrijven 

Kennisontwikkeling 

Taalontwikkeling 

Nieuwsgierigheid 

 

Leesmotivatie 

Leesgewoonte 
Leesgedrag 



Hoe? Anders begrijpend lezen 

 Thema’s 6-8 weken, 3 x 45 minuten 

 Hele boeken, scaffolding van complexe teksten , andere media 

(collecties) 

 Praten, schrijven en digitaal produceren over het thema 

 Kritisch: Betrouwbaarheid bron/(nep)feiten/meningen/soort 

tekst/juistheid/belangen/triangulatie? 

 Praten over de inhoud – wat leer je?  

 Inzoomen op een stukje tekst 

 

 

 

 

 



Multiperspectivische thema’s 

 

 Vriendschap, verzet, verandering, cultuur, moraal, leven in 

de middeleeuwen, ………..  

 Voordelen 



Boeken 

 Taalgebruik 

 Series 



Welke boeken: Vriendschap 



Collectie complexe teksten en media 

 Complexe teksten, filmpjes, hypertekst, infographics 

 Informatie én strijdige informatie 

1. collectie gemaakt door leraar 

2. collectie uitgebreid met de groep 

3. collectie samen gezocht met de groep 

4. leerlingen zoeken zelf met ondersteuning 

5. leerlingen kunnen zelf zoeken 

 

 

 



Welke teksten?  

• Kranten/tijdschriften 

• www.entoen.nu (geschiedenis) 

• www.natgeojunior.nl  

• https://npofocus.nl  

• https://dekennisvannu.nl/  

• www.slimme-teksten.nl  

• www.scientias.nl  

• www.kennislink.nl  

• www.bibliotheek.nl/werkstuk  

• www.blendle.nl New Scientist, National Geographic, 
Roots, Puur natuur, Technisch weekblad, Quest, Quest 
Historie, Kijk, Historisch nieuwsblad 
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Praten, schrijven, digitaal produceren 

 Wat maakt je nieuwsgierig? Wat is nieuw voor je? Wat is 

moeilijk? 

 Aantekeningen, mindmaps, blogs, digital stories, 

sketchnotes, infographics, boekjes 
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