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Introductiefilmpje



1. Waarom een website met rijke teksten? 

2. Wat zijn rijke teksten en waarom is het belangrijk om ermee te werken?

3. Vertaling naar de website

4. Toekomstplannen

5. Vragen en discussie

Inhoud van de presentatie



Waarom een website met ‘rijke 
teksten’?



Over de Taalunie

Tijdelijke en vaste groepen van 
Nederlandse en Vlaamse experts 
uit wetenschap, praktijk en beleid



• Vloeit voor uit actieplan Effectief 
onderwijs in begrijpend lezen (2019)

• Veel aandacht voor ‘hoe’ (didactiek), 
weinig voor ‘wat’

• Onderwijsprofessionals: “Waar vind ik 
dan die teksten?”



Vijf kernthema’s

In samenhang en 
ondersteund door 

leespartners



Effectieve didactiek



Werkgroep + drie redactieraden (6 – 10 jaar, 10 – 14 jaar, 14 – 18 jaar) 



Wat zijn rijke teksten en waarom is 
het belangrijk om ermee te werken? 



• Bekijk in duo’s de tekst, en bespreek met elkaar waarom dit een voorbeeld van 
een rijke tekst is. 

Oefening 



Selectiecriteria











Rijke teksten

Inhoud

Authentiek

Belevingswereld

Levensecht 

Vorm 

Gevarieerd en 
beeldend 

taalgebruik

Rijke 
woordenschat 

Illustraties, 
infographics, ...

“De wereld 
buiten de 
school”



• … zetten aan tot denken

• … nodigen uit om te kijken vanuit andere perspectieven

• … leggen verband tussen het onderwerp van de tekst en wereld / andere 
gebeurtenissen

• … bevatten een evenwichtige verdeling tussen nieuwe en onbekende informatie

• … bevatten zowel eenvoudige als complexe relaties 

Rijke teksten…

Bron: presentatie Gino Bombeke, 28 september 2022, Brussel



Maar… de echte rijkdom van 
de tekst onstaat in de 
interactie met de lezer



Hoe doe je dat dan?

Prikkelende vragen 

Brede thema’s

Domeinen 



• Aanzetten tot denken

• Andere perspectieven 

Prikkelende 
vragen

• Verbanden leggen tussen onderwerp en wereld 

• Kennisopbouw: evenwichtige verdeling tussen nieuwe 
en onbekende / eenvoudige en complexe relaties

Brede 
thema’s

• Vakoverstijgend werken bevorderen

• “Lezen om te leren”Domeinen

Hoe doe je dat dan? 



Vier cruciale vragen

Does the text contain information that can be of use in 
the real world outside the classroom?

Does the content help students relate their experiences, 
situation and country to the world as a whole?

Is the text generative and can productive tasks be 
tailored?

Is the content of the text authentic and does it lend itself 
to further research and exploration?

Bron: ELT Global Blog Oxford UP; Importance of Content Rich Texts to Learners and Teachers – via Gino Bombeke



Vertaling naar de website



Prikkelende vraag

Breed thema

Domein



Soorten teksten

Informatief Verhalend-informatief Verhalend Beschouwend



Bronnen







• Land (2009) – Van Silfhout (2014): ook rijke teksten voor leerlingen die moeilijk 
lezen

• Vereenvoudigde teksten >> grotere belasting voor het werkgeheugen 

• Woordenschatuitbreiding: hoog- en laagfrequente woorden

Rijke teksten voor ALLE leerlingen



Toekomstplannen



Toekomstplannen

• Verder uitbouwen tot 300 teksten

• Zorgen voor evenwichtige verdeling
– Leeftijdsgroep

– Tekstsoorten

– Thema’s

– …

• Najaar 2023: partner zoeken die project kan overnemen 



Communicatie

• Artikelen
– Tijdschrift Taal

– Fons

– MeerTaal 

– Levende Talen Magazine

• Campagne op sociale media
– Filmpjes 

– Teksten uitlichten 

• Presentaties op diverse bijeenkomsten 



Vragen en discussie



Discussie

• Welke mogelijkheden zien jullie om met deze website aan de slag te gaan?

• Zien jullie mogelijkheden om de website verder te verspreiden? 
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• Gino Bombeke, pedagogisch begeleider KOV en lerarenopleider KU Leuven

• Adviesgroep PONT2

• Werkgroep en redactieraden

Met dank aan…


