
Vragenlijst Schoolbrede scan Begrijpend lezen 
 
1. Voor welk schooltype beantwoord je deze vraag? Graag één type kiezen.  
Evt. deze scan nog een keer invullen voor een ander schooltype. 
□ Atheneum 
□ Gymnasium 
□ Havo/vwo 
□ Mavo 
□ Mavo/havo 
□ Vmbo/bb/kb 
□ Vmbo-bk/lwoo of Vmbo/bb/lwoo 
 
2. Voor welk vak vul je deze scan in? Graag één kiezen. 
□ Godsdienst 
□ Nederlands 
□ Latijn en/of Grieks 
□ Frans en/of Duits en/of Engels 
□ Spaans 
□ Geschiedenis 
□ Aardrijkskunde 
□ Wiskunde 
□ Natuur- en/of scheikunde 
□ Biologie en/of verzorging 
□ Economie 
□ Maatschappijleer 
□ Informatiekunde 
□ Techniek onderbouw 
□ Expressievak 
□ Bewegingsonderwijs 
□ Techniek beroepsgericht 
□ Zorg en welzijn beroepsgericht 
□ Economie beroepsgericht 
□ Technologie 
□ Anders, nl .... 
 
3. De leerling leert voor jouw vak strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn 
woordenschat. 
□ Helemaal oneens 
□ Oneens 
□ Niet oneens, niet eens 
□ Eens 
□ Helemaal eens 
 
4. De leerling leert voor jouw vak strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit 
geschreven teksten. 
□ Helemaal oneens 
□ Oneens 
□ Niet oneens, niet eens 
□ Eens 
□ Helemaal eens 
 
5. De leerling leert voor jouw vak in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te 
ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen. 
□ Helemaal oneens 
□ Oneens 
□ Niet oneens, niet eens 
□ Eens 
□ Helemaal eens 
 



6. De leerling leert voor jouw vak verhalen en informatieve teksten te lezen die aan zijn 
belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden. 
□ Helemaal oneens 
□ Oneens 
□ Niet oneens, niet eens 
□ Eens 
□ Helemaal eens 
 
7. De leerling leest voor jouw vak teksten over alledaagse onderwerpen, over onderwerpen die 
aansluiten bij de leefwereld van de lezer en over onderwerpen die verder van de lezer afstaan: 
informatieve, instructieve, betogende en verhalende teksten. 
□ Helemaal oneens 
□ Oneens 
□ Niet oneens, niet eens 
□ Eens 
□ Helemaal eens 
 
8. Het onderwijs in begrijpend lezen maakt deel uit van een doorlopende leerlijn van primair 
onderwijs naar voortgezet onderwijs en van onderbouw naar bovenbouw. 
□ Helemaal oneens 
□ Oneens 
□ Niet oneens, niet eens 
□ Eens 
□ Helemaal eens 
 
9. Het onderwijs in begrijpend lezen bevordert de samenhang tussen het vak Nederlands en 
andere vakken. 
□ Helemaal oneens 
□ Oneens 
□ Niet oneens, niet eens 
□ Eens 
□ Helemaal eens 
 
10. Wat is het belang van begrijpend lezen voor jouw vak? 

 
 
 
 

 
11. Waar loop je tegen aan in jouw vak wat begrijpend lezen betreft? 

 
 
 
 

 
12. Zijn er oorzaak-gevolg relaties aan te geven? 

 
 
 
 

 
13. Heb je nog aanvullende opmerkingen of vragen m.b.t. begrijpend lezen? Graag je naam 
vermelden voor evt. nader contact (is niet verplicht). 

 
 
 
 

 


