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Rijke Taal
Hoe gebruik je het 

in je onderwijs?
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Waarom zouden 

we met rijke 

teksten willen 

gaan werken?
Ontwikkelingen in Nederland



Nederland en leesbegrip

Wat is leesbegrip?

• Doelgericht kennis ontwikkelen
• Kennis opbouwen over nieuwe 

onderwerpen en bestaande kennis 
uitbouwen

• Samenhang door verbanden leggen



De feiten

• In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en 

ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. 

• Dat is 18% van alle mensen in Nederland.

• Dus ongeveer 1 op de 6 mensen!

• Ruim 10% van groep 8-leerlingen verlaat het onderwijs 

zonder het vereiste taalniveau te beheersen.

• De kloof wordt steeds groter



Titel
Ondertitel

De feiten…



De feiten

• Nederland heeft van BL een apart vak gemaakt

• We geven heel veel taal- en leesonderwijs  met 363 u/pj bovenaan de lijst (50 

landen)

• Leesplezier is gedaald  laagste uit een onderzoek met 77 landen

• Stilleestijd is toegenomen, voorleestijd is afgenomen

• Een kwart van de 15-jarige scholieren kan onvoldoende goed lezen om volledig 

mee te kunnen draaien in de maatschappij.

• 24 procent van de 15-jarige leerlingen niet in staat is de hoofdgedachte uit een 

tekst te halen 

• In 2003 gold dit nog voor 11 procent van de leerlingen

• Ongeveer 60% van de 15-jarige leerlingen leest alleen als het moet of om 

informatie op te zoeken

• 40% vindt lezen tijdverspilling



Leesbegrip

• Belangrijk vak  doorverwijzing VO

• Zegt iets over het kennisniveau en inzicht, 

kans op succes

• Begrip van een tekst gebeurt grotendeels 

onbewust

• Zo niet: herhaald lezen, langzamer lezen 

en hoe graag wil je het weten?



Leesbegrip vóór de ‘90’s
De pikkel en de wop

Een wop mufte zijn frinse fruin.

Een pikkel beunde snerp in de fruin van de 

wop.

‘Groes mijn bale fruin!’ loeg de wop biest.

‘Mijn fruin is frins.’

‘Proest bedaan!’ makkelde de pikkel. ‘Mart 

jij benaedal geen lijpjes?’

‘Ik mart geen rotse pikkels,’ slukt de wop

biester.

Wat mufte de wop?

 Zijn frinse fruin

Mart de wop rotse pikkels? 

 De wop mart geen rotse pikkels



BL na de ‘90’s
• Revolutie

• Benadering vanuit strategie

• Werken met deelvaardigheden

• Niet meer de focus op de vragen, maar het 

inzetten van aangeleerde strategieën 

• Teksten in methodes worden geschreven op 

een strategie te kunnen oefenen. 

• Meer kennis over leesstrategieën, niet meer 

leesbegrip

• Moeilijk voor het werkgeheugen van 

taalzwakke leerlingen



En nu?

• Leesoffensief

• Veel stillezen

• Veel voorlezen

• Kwaliteit stillezen en voorlezen omhoog

• Werken met rijke teksten

• Boekenkringen en boekpromo’s

• Begrijpend lezen als vak??

• Activiteit n.a.v. een boek/vakintegratie/thematisch werken

• Uitproberen!!



Wat zijn 

rijke 

teksten?



Cato was twaalf  toen haar vader zei dat ze maar eens volwassen moest 

worden. Hij zei niet vaak iets tegen haar, dus op zich vond ze dit al heel 

bijzonder. Maar het was natuurlijk wel jammer dat hij dan zoiets 

onzinnigs uitkoos om te zeggen. Cato was nog een kind en ze hoefde 

nog lang niet volwassen te worden. En ze zou in ieder geval nooit 

volwassen willen worden zoals hij dat was. 

Haar vader deed eigenlijk niet veel meer dan afwezig zijn. Afwezig 

staren naar de tv, naar de muur, naar het raam. Hij stapte ‘s ochtends 

vroeg al afwezig uit zijn bed, pakte afwezig koffie en staarde zo een half  

uur afwezig naar buiten. Cato was ervan overtuigd dat hij niets zag van 

het uitzicht. Niets van de vliegtuigstrepen die langzaam uitwaaierden in 

het blauw, niets van de vrouw die als een ballerina achter haar honden 

door de straat zwierde. Zijn blik was leeg en als zijn koffiemok ook leeg 

was, liep hij vaak zonder iets te zeggen de deur uit om naar zijn werk te 

gaan. Als dat was wat het betekende om volwassen te zijn, had Cato 

besloten, dan zou zij het nóóit worden. Ook niet als ze volwassen was. 

Ze stond nu zelf  uit het raam te staren. Niet afwezig, wel met koffie, 

haar hoofd vol gedachten.

Op het tuinpad zag ze Cornelia verschijnen. Met een emmer vol 

schoonmaakmiddeltjes in de ene hand, dweil en spuitbus in de andere, en 

een zuur gezicht, alsof  ze de viezigheid in huis al van buiten kon ruiken. 

Cornelia was de buurvrouw, maar ze gedroeg zich soms alsof  ze Cato’s 

moeder was. 

Terwijl niemand Cato’s moeder was. Niemand die leefde, tenminste. 



Wat zijn 

rijke 

teksten?



Varieer in je tekstaanbod
• Fictie

• Non-fictie

• Lengte van de teksten

• Krantenartikelen 

• Songteksten

• Reclameslogans

• Poëzie

• Prentenboeken

• Enzovoorts



Fantabuleuze

Voorbeelden



Fantabuleuze

Voorbeelden



Rijke 

teksten in 

het 

dagelijks 

leven 

herkennen

We hebben woorden zonder woorden

En we lezen elkaars ergernissen

En naar elkaars gedachten

Hoeven wij allang niet meer te gissen

En de stilte wordt verward met rust

Ik mis het vuur waarmee je hebt gekust

Kunnen wij het tij nog keren

Ik wil je weer als ooit begeren



Meer 

muziek

voorbeelden

Op een terras ergens in Frankrijk in de zon
Zit een man die het tot gisteren nooit won
Maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bocht
Zonder hem, zonder Herman
Want die had hem net verkocht
Herman in de zon op een terras
Leest in 't AD dat 'ie niet meer in leven was
Z'n auto was volledig afgebrand
En de man die hem gekocht had
Stond onder zijn naam in de krant
Oh, oh, oh, even rustig ademhalen
Oh, oh, oh, lijkt of het regent als altijd
Maar het regent en het regent zonnestralen
Een week geleden, in een park in Amsterdam
Had hij zijn leven overzien en schrok zich lam
Hij was een man wiens leven nu al was bepaald
En van al zijn jongensdromen
Was alleen het oud worden gehaald
Oh, oh, oh, even rustig ademhalen
Oh, oh, oh, lijkt of het regent als altijd
Maar het regent en het regent zonnestralen
Op een bankje in het park kwam het besluit
Noem het dapper, noem het vluchten maar ik knijp er tussenuit
Nu een week geleden en hier zat 'ie dan maar weer
Met meer vrijheid dan hem lief was, en nou wist hij het niet meer
Herman leest wel honderd keer de krant
't staat er echt, pagina achttien, zwart omrand
Hield 'ie vroeger al zijn meningen en al zijn dromen stil
Nu was 'ie niets, niet, niemand, nergens meer
Kan dus gaan waar 'ie maar wil
Herman rekent af en staat dan op
Hij heeft eindelijk de wind weer in z'n kop
Ik heb een tweede kans gekregen
En da's meer dan ik verdien
Maar als dit het is, is dit het
Als dit het is, is dit het
Als dit het is, is dit het
En we zullen het wel zien
Oh, oh, oh, even rustig ademhalen
Oh, oh, oh, lijkt of het regent als altijd
Maar het regent en het regent zonnestralen

Er is verrekte veel te zeggen
En te liegen nog veel meer
Heel veel bagger bloot te leggen
Al doet het graven nog zo'n zeer
Ik ben een eikel maar ik leer
Een oceaan om in te vluchten
Nooit jaloers te hoeven zijn
Liefde om je hart te luchten
Een oceaan
Hoe lekker zou het zijn
Was er iets waar ik om wenste
Voordat de put droog kwam te staan
Dan was het lang zullen ze leven
Familie waar ik veel van hou
En voor wie ik sterven zou
Een oceaan om in te schuilen
Nooit alleen meer hoeven zijn
Ik heb gesmeekt niet meer te huilen
Alsjeblieft
Het leven jaagt geen angst meer aan
Ik heb al zo ver moeten kruipen
Het laatste stuk zal ook wel gaan
Tot ik ga staan
Een oceaan om in te vluchten
Nooit jaloers te hoeven zijn
Liefde om je hart te luchten
Een oceaan
Alleen van mij
Een oceaan om te verzuipen
Een dag of wat een held te zijn
Laat die ander nu maar kruipen
Een oceaan
Vol tranen is van mij



Hoe kun je 

rijke teksten 

herkennen?

www.rijketeksten.org

www.slimmeteksten.nl

www.nieuwsbegrip.nl

www.lezeninhetpo.nl

www.frappantefragmenten.nl

www.davinciacademie.nl

www.grejoftheday.nl

www.klassenteksten.nl

www.dia-plus.nl

www.leesbevorderingindeklas.nl

www.onlinebibliotheek.nl

Kranten, tijdschriften

Websites voor kinderen, zoals jeugdjournaal, canon van 
Nederland, nu.nl voor kinderen, schooltv, enz. 

http://www.rijketeksten.org/
http://www.slimmeteksten.nl/
http://www.nieuwsbegrip.nl/
http://www.lezeninhetpo.nl/
http://www.frappantefragmenten.nl/
http://www.davinciacademie.nl/
http://www.grejoftheday.nl/
http://www.klassenteksten.nl/
http://www.dia-plus.nl/
http://www.leesbevorderingindeklas.nl/
http://www.onlinebibliotheek.nl/


Hoe ga je te werk?

• Werk met thema’s (WO)

• Groep 1 t/m 4 prentenboeken

• Daarna veel variatie in soorten teksten

• Boven het niveau van de leerlingen

• Gesprek en schrijfopdrachten

• Onderzoeksvragen

• Voorkennis vergaren (scaffolding), ontwerp 

opdrachten  kennis ophangen aan haakjes,

mening vormen



Implementatie in de dagelijkse praktijk

Snuffel alvast eens in boeken en op websites 

en probeer vooral zelf uit!


