
Desalniettemin zijn er in de wetenschap twijfels over de mate van betrouwbaarheid en
validiteit van een dergelijke manier van toetsen. Ook vanuit de praktijk zijn er kriti-
sche geluiden over deze manier van toetsen te horen. Zo valt het leraren Nederlands
op dat leerlingen geneigd zijn om de antwoorden in de tekst te zoeken, in plaats van
de tekst zo te lezen dat ze begrepen wordt. Daarnaast zijn de leerlingen weinig enthou-
siast om de opdracht uit te voeren. Er is dus behoefte aan meer motiverende en ade-
quate opdrachten die leerlingen leren een tekst te begrijpen. Leraren Nederlands zijn
derhalve geïnteresseerd in andere opdrachtvormen bij het lezen. In de internationale
literatuur zijn die te vinden. Maar hoe kunnen leraren deze vertalen naar hun eigen
lespraktijk? Welke praktische handvatten kunnen ze hierbij gebruiken? 

In deze presentatie worden verschillende opdrachtvormen voor tekstbegrip besproken.
Deelnemers krijgen concrete voorbeelden te zien van de opdrachten, die gekoppeld
zijn aan de niveaus van het Referentiekader Taal. Ook krijgen ze een instructie om zelf
dergelijke opdrachten te ontwikkelen.
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Onmiddellijke diagnose en feedback voor spelling,
grammatica en fictie

Tijdens een leerproces zijn docenten en leerlingen een paar weken met de stof bezig
en dan wordt er getoetst. Tijdens dat ‘bezig zijn’ met lesgeven en leren, is er natuurlijk
interactie. De docent ontdekt foute antwoorden en reageert. Maar toch is de ontdek-
king van misconcepties en vaardigheidsproblemen én de reactie van de docent daarop
incidenteel. Veel ‘alternatieve’ gedachtegangen en vaardigheidsproblemen blijven ver-
borgen tot de eindtoets. Er zijn echter veel mogelijkheden om tijdens de les heel snel
begrips- en andere leerproblemen van veel leerlingen op te sporen en er onmiddellijk
op te reageren. Daarover gaat deze workshop. We demonstreren en verkennen tijdens
de workshop de mogelijkheden van onmiddellijke diagnose en feedback voor de vak-
onderdelen ‘spelling’, ‘grammatica’, ‘leesvaardigheid’ en ‘fictie’. 
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