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Online Tekstbegrip: nieuwe uitdaging voor Nederlands of
trouwen met informatievaardigheden? 

Een belangrijk doel van docenten Nederlands is het verbeteren van het tekstbegrip van
de leerlingen. We weten dat het tekstbegrip van leerlingen vaak slecht is en dat zich
dat wreekt in hun hele schoolcarrière en in de maatschappij. We beschouwden tekst-
begrip lange tijd als onze expertise. Maar zijn we ook nog experts in het begrijpen van
digitale teksten online? 

Onze maatschappij is veranderd in een kennismaatschappij (Voogt & Roblin 2010).
Dat betekent dat het omgaan met informatie en het delen van kennis nog belangrij-
ker is geworden dan vroeger. De wijze waarop we informatie krijgen, is echter funda-
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menteel veranderd: het is grotendeels digitaal, heel vaak online, de hoeveelheid is ont-
zettend toegenomen en rijpe en groene informatie staat door elkaar.

Leerlingen moeten binnen en buiten de school veel omgaan met digitale informatie.
Soms denken we dat ze daar heel bedreven in zijn, maar dat is onwaar. Het hardnek-
kige misverstand dat we leerlingen als digital natives digitaal niets meer kunnen leren,
is inmiddels duidelijk weersproken (Bennett, Maton & Kervin 2008). 

Uit tal van onderzoeken blijkt dat jongeren moeite hebben met digitale vaardigheden,
zoals het zoeken en beoordelen van informatie (van Deursen 2010; Walraven 2008).
Die vaardigheden ontwikkelen zich ook niet met de leeftijd (Kolowich 2011). Aan
zoeken en beoordelen van informatie wordt incidenteel aandacht gegeven bij
Nederlands en bij informatievaardigheden (binnen of buiten vaklessen). 

Maar hoe staat het met tekstbegrip online? Gebleken is dat veel leerlingen grote pro-
blemen hebben met online tekstbegrip (OTB), het begrijpen van teksten online. In
2009 heeft PISA gekeken naar OTB enerzijds en tekstbegrip van teksten op papier
anderzijds bij leerlingen van 15 jaar en werden beide met elkaar vergeleken (OECD
2011). Gemiddeld ongeveer 20% van de leerlingen heeft grote problemen met OTB.
Interessant is dat niet altijd dezelfde leerlingen zowel problemen hebben met OTB als
met traditioneel tekstbegrip. Ook Julie Coiro heeft onderzoek gedaan naar het OTB
van leerlingen met het instrument Online Reading Comprehension Assessment (ORCA)
(Coiro & Kennedy 2011). Ook zij ziet dat veel leerlingen falen bij OTB (Coiro 2007).

Om het probleem met OTB te verklaren kunnen we kijken naar twee factoren:

1. nieuwe teksten
Teksten online zijn anders dan traditionele teksten. Het zijn geen lineaire teksten
meer met een begin, middenstuk en slot. De teksten zijn vaak multimediaal (let-
ters, plaatsjes/schema’s en video) en gestructureerd met hyperlinks, die verwijzen
naar een ander onderdeel van de tekst of naar teksten elders online. Ook het
auteurschap van de tekst is moeilijker te bepalen. En, als laatste, zijn teksten niet
meer constant hetzelfde: ze veranderen voortdurend. Er zijn dus nieuwe tekstsoor-
ten ontstaan met hun eigen kenmerken (Cosgrove, Perkins, Moran & Shiel 2011).

2. vaardigheden die nodig zijn om die nieuwe teksten te begrijpen
Er worden andere vaardigheden van leerlingen gevraagd. Donald Leu, Julie Coiro
en collega’s doen al lang onderzoek naar OTB. Zij gaan ervan uit dat er sprake is
van een uitbreiding van de ‘ouderwetse’ geletterdheid. Ze concluderen dat “online
reading comprehension shared a number of similarities with offline reading com-
prehension – but also included a number of important differences” (Coiro &
Dobler 2007). Op sommige vaardigheden van traditioneel tekstbegrip wordt een
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nog intensiever beroep gedaan (bv. metacognitie: vasthouden van de hoofdvraag )
en sommige vaardigheden zijn nieuw (bv. navigatievaardigheden en combineren
van letters, audio en video).

Online Tekstbegrip is dus een serieus probleem (Coiro et al. 2008; OECD 2011). En
blijkbaar vraagt OTB speciale vaardigheden. Net dat is een nieuwe, uitdagende
opdracht voor het onderwijs en in het bijzonder voor de docent Nederlands. 

Maar wat doet het onderwijs hieraan? Het zoeken, vinden en beoordelen van informa-
tie wordt soms benoemd en onderwezen als informatievaardigheden. Maar het begrij-
pen van teksten online, OTB, is nog helemaal niet in beeld, ook niet bij Nederlands
waar tekstbegrip wordt onderwezen. Maar wij moeten leerlingen wel voorbereiden op
de moderne maatschappij. Er is dus een grote kloof tussen de gewenste situatie en de
praktijk. 

Dat OTB nog geen aandacht krijgt, is goed te begrijpen omdat: 

• het nog niet duidelijk is wat die nieuwe vaardigheid inhoudt; 
• er nog geen onderzoek beschikbaar is voor de Nederlandse situatie en er nauwelijks
over gepubliceerd is in Nederlandse vakbladen;

• docenten nog geen instrumenten hebben om OTB te meten bij de leerlingen en
bij zichzelf;

• docenten nog geen aanwijzingen hebben hoe ze dit nieuwe onderdeel in hun cur-
riculum zouden moeten aanpakken;

• het examen en de schoolboeken alleen gericht zijn op traditioneel, offline tekstbe-
grip.

Ik ben in september 2011, naast mijn werk als docent Nederlands, begonnen aan een
promotieonderzoek naar Online Tekstbegrip aan de Universiteit Twente1. In het afge-
lopen jaar heb ik een literatuurstudie gedaan. Hiervan verschijnt een publicatie via
Kennisnet (Clemens & Walraven 2012). Ik heb gekeken wat er bekend is over Online
Tekstbegrip en wat eraan gedaan wordt in het onderwijs. 
Komend jaar wil ik een landelijke survey doen onder docenten Nederlands, waarin ik
wil onderzoeken wat zij weten en vinden van OTB en welke belemmeringen er zijn
om aandacht te besteden aan OTB. De jaren daarna wil ik gaan ontwerpen met docen-
ten, de ontwerpen implementeren in het onderwijs en kijken wat het resultaat daar-
van is op de competentie van de docenten en de vaardigheid OTB bij de leerlingen. 

In deze presentatie wil ik mijn bevindingen met u delen over wat OTB is, wat er in
het onderwijs aan gedaan wordt en wat wij ermee zouden willen. De presentatie is dus
een mix van presenteren en discussiëren. Ik hoop op een grote opkomst. 
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Ten slotte heb ik een oproep voor docenten Nederlands om deel te nemen aan mijn
survey. U kunt uw interesse aangeven via http://bit.ly/TSEoUG. Alvast hartelijk
bedankt.
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