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Vraag 

Welke manier van formatief toetsen geeft het meest valide en betrouwbaar beeld van de 
leesvaardigheid bij kinderen in het basisonderwijs? 
 
 
Kort antwoord 
 
Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid. Verschillende toetsen meten verschillende 
aspecten ervan. Gekozen toetsen moeten goed aansluiten bij het beoogde doel van het 
leesonderwijs. In de geciteerde literatuur zijn verschillende toetsen gebruikt, die deels 
gestandaardiseerd waren, deels door de onderzoekers zijn ontwikkeld, en deels door 
leerkrachten/RT’ers. Op basis van de literatuur is niet te zeggen of één soort toetsen 
beter geschikt is dan andere om begrijpend lezen formatief te toetsen. Wat van belang is 
voor het verbeteren van begrijpend lezen is dat leerkrachten op basis van de toets een 
beter beeld van (deel-)vaardigheden van een leerling krijgen, en ondersteund worden in 
hun handelingsrepertoire om de leerling instructie op maat te geven. 
 
 
Toelichting antwoord 
 
Het begrijpen van teksten is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen op de 
basisschool leren. Problemen met begrijpend lezen vormen een struikelblok voor de 
verdere schoolcarrière van een kind, en het is dan ook belangrijk om leesproblemen 
vroegtijdig te signaleren en te verhelpen. Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid, 
waarbij veel verschillende cognitieve processen betrokken zijn. Dat maakt een goede 
diagnose van de oorzaak van leesproblemen lastig. 
 
Vaardigheden die betrokken zijn bij begrijpend lezen 
Een vaardige lezer vormt tijdens het lezen een mentale representatie van de tekst, en 
integreert die met zijn voorkennis (van den Broek & Helder, 2017). Om dat te kunnen, is 
een aantal deelvaardigheden noodzakelijk. Ten eerste moet de leerling technisch kunnen 
lezen. Het technisch lezen moet goed genoeg geautomatiseerd zijn, zodat woorden vlot 



 
 
 

 
 

kunnen worden herkend. Ten tweede is een goede woordenschat belangrijk – een tekst 
met veel onbekende woorden is lastig te begrijpen. Ten derde is kennis van grammatica 
noodzakelijk om niet alleen losse woorden te begrijpen maar ook zinnen. Ten vierde 
moet de lezer verbanden leggen tussen zinnen en alinea’s, en zijn eigen voorkennis 
betrekken bij de tekst om tot begrip van een hele tekst te komen. Daarbij houdt een 
goede lezer constant in de gaten of hij de tekst nog volgt, en voert reparatiestrategieën 
uit als dat niet zo is, zoals een stukje teruglezen, de betekenis van een onbekend woord 
raden, of een logische gevolgtrekking maken over iets wat alleen tussen de regels wordt 
gezegd. Als een lezer moeite heeft met het begrijpen van een tekst, is verder onderzoek 
nodig om te zeggen aan welke van de vaardigheden (of welke combinatie daarvan) dat 
ligt (Perfetti & Stafura, 2014).  
 
Formatieve toetsing 
Bij het toetsen van leesvaardigheid kan onderscheid gemaakt worden tussen summatieve 
en formatieve toetsen. Summatieve toetsen markeren een eindstreep: Beheerst de 
leerling de stof op het niveau dat wordt verwacht? Formatieve toetsing is een onderdeel 
van het leerproces: Het doel is om het verdere leerproces van de leerling vorm te geven. 
Het verschil tussen een summatieve en een formatieve toets ligt dus niet in de toets zelf, 
maar in het doel waarvoor de toets wordt gebruikt. In de onderwijspraktijk, en ook in de 
wetenschappelijke literatuur, wordt toetsing wel breder opgevat als het om formatieve 
toetsing gaat. Een formatieve “toets” kan ook een gesprek met een leerling zijn, of een 
observatie – zolang de waarneming tot doel heeft het leerproces bij te stellen (Van der 
Kleij, Vermeulen, Schildkamp, & Eggen, 2015). Dat is een van de redenen waarom er op 
basis van wetenschappelijke literatuur erg weinig uitspraken gedaan kunnen worden over 
de validiteit, betrouwbaarheid en effectiviteit van formatieve toetsen in algemene zin 
(Bennet, 2011; Elliot, Resing, & Beckman, 2018). Voor leesonderwijs in het bijzonder is 
er weinig goed onderzoek naar formatieve toetsing (Scheltinga, Keuning, & Kuhlemeier, 
2014). Omdat elke toets in principe formatief ingezet kan worden, is het zinvol om ook 
de literatuur over begrijpend leestoetsen in het algemeen te raadplegen, die breder en 
methodologisch sterker is. 
 
Toetsen van begrijpend lezen 
Verschillende toetsen leggen accenten op verschillende aspecten van begrijpend lezen 
(Cain & Oakhill, 2006; Keenan, Betjeman, & Olson, 2008). Het verschilt bijvoorbeeld hoe 
belangrijk technische leesvaardigheid, intelligentie of achtergrondkennis zijn om goed te 
scoren op een toets.  
De belangrijkste manieren waarop begrijpend lezen in onderzoek en onderwijs worden 
getoetst, zijn: 

- Gatenteksten: Dergelijke toetsen leunen vrij zwaar op technisch lezen, omdat het 
goede antwoord afhangt van het correct lezen van één woord. Welke 
leesprocessen voor de rest worden gemeten hangt af van de antwoordopties. Een 
vraag waarbij een afleider wel in de zin past, maar niet in het verhaal, toetst 
bijvoorbeeld in hogere mate tekstbegrip dan een vraag waarin de afleiders 
willekeurige woorden zijn. 

- Meerkeuze: Deze toetsen hebben als nadeel dat gevolgtrekkingen die tijdens 
natuurlijk lezen zelf gemaakt moeten worden, al in het (correcte) antwoord 
moeten staan. Ook is de cognitieve belasting relatief hoog, doordat meerdere 
antwoordopties moeten worden overwogen. Meerkeuzetoetsen kunnen strategisch 
gedrag uitlokken dat heel anders is dan lezen in een natuurlijke situatie (Rupp, 
Ferne, & Choi, 2006). Vooral zwakkere lezers kunnen geneigd zijn alleen zoekend 
te lezen, waardoor ze niet echt een mentale representatie van de toetstekst 
opbouwen (Dray, Brown, Diakow, Lee, & Wilson, 2019). 

- Open vragen: Hierbij geven leerlingen zelf mondeling of schriftelijk antwoord, Een 
voordeel is dat een nauwkeurig beeld verkregen kan worden van het denkproces 



 
 
 

 
 

van de leerling. Een nadeel is dat een zwaarder beroep wordt gedaan op 
productieve vaardigheden, en dat beoordelen tijdrovend kan zijn en niet altijd 
even betrouwbaar.  

 
In kaart brengen van begrijpend leesprocessen 
Wat bovenstaande manieren van toetsen gemeen hebben is dat ze inzicht geven in het 
product van begrijpend lezen (wat de lezer weet van de tekst na het lezen?) maar 
minder in het proces (hoe begrip van de tekst tot stand komt terwijl de leerling aan het 
lezen is?). Zwakke lezers kunnen onderling verschillen in hun leesproces, en dat is 
relevant voor effectieve feedback: terwijl sommige zwakke lezers bijvoorbeeld te veel 
willekeurige associaties maken, leggen andere juist te weinig verbanden (McMaster et al., 
2012). Uit het onderzoek van McMaster et al. (2012) bleek dat lezers die te veel 
associaties maakten in leesgesprekken gebaat waren bij Waarom-vragen bij de tekst. 
Lezers die te weinig verbanden leggen, hadden meer baat bij algemene vragen zoals 
“Wat heeft deze zin te maken met wat je eerder las?” In het onderzoek hiernaar werd 
gebruik gemaakt van hardop denkend lezen om inzicht in leesprocessen te krijgen. Dat is 
mogelijk een manier die voor diagnostisch evalueren ook gebruikt kan worden: de docent 
doet voor hoe je hardop denkend leest. Daarna leest de leerling een tekst, en verwoordt 
na elke zin wat hij of zij denkt. Dit geeft inzicht in de verbanden die de leerling legt 
tijdens het lezen (McMaster et al., 2012).  
Een andere manier om inzicht te krijgen in denkprocessen is om de leerling tijdens het 
maken van een leestoets te vragen om uitleg te geven waarom hij een bepaald antwoord 
kiest (Cain & Oakhill, 2006).  
 
Het ontwerpen van formatieve leestoetsen op basis van einddoelen 
Omdat niet alle begrijpend leestoetsen exact hetzelfde meten, is het onrealistisch om te 
verwachten dat een verbetering van het leesonderwijs effecten zal hebben op de scores 
van álle mogelijke manieren van toetsing van begrijpend lezen (O’Reilly, Weeks, 
Sabatini, Halderman, & Steinberg, 2014). Dray et al. (2019) en Sabatin, O’Reilly, Weeks, 
& Wang (2019) doen verslag van het ontwikkelen van formatieve toetsprograma’s voor 
begrijpend lezen in het voortgezet onderwijs. Bij het invoeren van formatieve toetsing 
ten behoeve van betere leesprestaties is het zinvol om terug te redeneren vanuit het 
einddoel: Wat kunnen succesvolle lezers bij uitstroom? Daarna kan op basis van de 
onderzoeksliteratuur een overzicht gemaakt worden van de deelvaardigheden die 
daarvoor belangrijk zijn, en welke mijlpalen er in de ontwikkeling daarvan te verwachten 
zijn. Beheersing van de deelvaardigheden kan worden getoetst door taken waarbij 
leerlingen de vaardigheid in een realistische situatie moeten laten zien. Het doel 
“gebruiken van de titel bij oriënteren op de tekst” kan bijvoorbeeld worden getoetst door 
aan een leerling bij een schoolboektekst te vragen: “Waar gaat deze tekst over, en hoe 
weet je dat?” (Dray et al, 2019). Beheersing van complexe vaardigheden kan het beste 
op meerdere manieren worden getoetst. Bij het doel “een samenvatting geven van de 
tekst” zou dat bijvoorbeeld het schrijven van een samenvattting, het beoordelen van een 
samenvatting, en het vinden van de hoofdgedachte van een tekst kunnen zijn (Sabatini 
et al., 2019). Van alle vaardigheden kan in kaart worden gebracht en bijgehouden welke 
leerlingen ze al in welke mate beheersen. Dan kunnen leerkrachten hun instructie 
aanpassen op de vaardigheden en ontwikkelpunten van leerlingen. Hiervoor is soms 
extra professionele ontwikkeling nodig (Dray et al., 2019).  
 
Het effect van formatieve toetsing op leesprestaties 
Er is een klein aantal studies met controlegroep dat positieve effecten van formatieve 
toetsing laat zien op leerlingprestaties. Wat deze studies gemeen hebben, is dat 
leerkrachten niet alleen een formatieve toets ter beschikking gesteld kregen, maar ook 
handvatten wat ze met de uitkomst kunnen. In een Zweedse studie naar het programma 
LegiLexi kregen docenten bijvoorbeeld een rapportage over de prestaties van hun 



 
 
 

 
 

leerlingen op vroege geletterdheid, taalbegrip, en leesbegrip. De resultaten werden 
vergeleken met streefdoelen, en de leerkrachten kregen feedback op welke aspecten ze 
voor die leerling het beste konden inzetten. Leerkrachten kregen tevens beschikking over 
online lesmateriaal met handvatten hoe de instructie het beste vorm te geven 
(Gustafson, Nordström, Andersson, Fälth, & Martin, 2019). In een Amerikaanse studie 
werden zes RT’ers begeleid bij het zelf selecteren en toepassen van formatieve 
toetsingspraktijken met betrekking tot vroege geletterdheid. De RT’ers waren zich 
hierdoor meer bewust van wat ze deden en waarom, gingen doelgerichter te werk, 
hielden de voortgang van leerlingen beter bij, en gaven leerlingen meer feedback. De 
leerlingen van RT’ers die deelnamen aan het formatieve toets-programma gingen in 
groep 3 iets meer vooruit op vroege geletterdheid dan leerlingen van wie de RT’ers dat 
niet deden (Brookhart, Moss, & Long, 2010). Ook voor leesbegrip van informatieve 
teksten is er een studie die een positief effect laat zien van een formatieve toets die 
tegelijkertijd wordt ingezet met een programma voor leerkrachten over wat te doen met 
toetsuitkomsten. In deze studie kregen leerkrachten informatie over hun leerlingen met 
betrekking tot woordenschat, kennis van tekststructuren, vaardigheid om grafieken te 
interpreteren, en kennis van leesstrategieën. Leerlingen van leerkrachten die deelnamen 
aan het programma, gingen meer vooruit op leesvaardigheid van informatieve teksten 
dan leerlingen in het reguliere programma. Observaties en leerkrachtvragenlijsten lieten 
zien dat leerkrachten hun instructie aanpasten naar aanleiding van de toetsuitkomsten. 
Het effect van de interventie is dus waarschijnlijk toe te schrijven aan verandering in 
leerkracht-handelen naar aanleiding van formatieve toetsing (Witmer, Duke, Billman, & 
Bets, 2014). 
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