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Leeslink en de (hoog)begaafde lezer

Er bestaan grote verschillen in ontwikkelingsniveau tussen kinderen in het basisonderwijs.  

Ongeveer 10% van de kinderen is (hoog)begaafd. Deze kinderen zijn leergierig en worden  

geprikkeld door vragen die uitdagen tot echt nadenken. Ook bij het begrijpend lezen speelt  

dit een rol. Bij begrijpend lezen leren kinderen denken op verschillende niveaus: van herinneren 

en begrijpen tot toepassen, analyseren, evalueren en creëren. De Amerikaanse onderwijs-

psycholoog Benjamin Bloom heeft deze opbouw van lagere en hogere denkvaardigheden in 

kaart gebracht. Kinderen die (hoog)begaafd zijn, worden vooral uitgedaagd door vragen die 

een beroep doen op de hogere denkvaardigheden. In dit artikel leest u meer over de 

behoefte van de (hoog)begaafde lezer en hoe in Leeslink aan deze behoefte wordt beantwoord. 

Kenmerken van (hoog)begaafde kinderen 

Kinderen die (hoog)begaafd zijn begrijpen de leerstof vaak sneller, leggen vlot verbanden, denken 

op een hoger abstractieniveau en hebben een hoge mate van zelfstandigheid. Hoewel het geen 

homogene groep is, hebben zij met elkaar gemeen dat zij worden uitgedaagd door vragen die 

een beroep doen op vaardigheden als het analyseren en het oplossen van problemen. Daardoor 

wordt ook hun  creativiteit gestimuleerd. De leeromgeving moet ruimte bieden om dit potentieel 

te benutten op een manier die bij deze kinderen past. Ook bij het vak begrijpend lezen is het 

van belang deze kinderen uit te dagen en te prikkelen met vragen die een beroep doen op de 

complexere denkvaardigheden.

De taxonomie van Bloom

De Amerikaanse onderwijspsycholoog Benjamin Bloom 

heeft een opbouw (taxonomie) aangebracht in de 

lagere en hogere denkvaardigheden (Anderson, 

Kratwohl, & Bloom, 2001). In het onderwijs wordt veelal 

een beroep gedaan op de lagere denkvaardigheden, zoals 

het onthouden, begrijpen en toepassen. Ook de methode 

Leeslink bevat veel vragen die een beroep doen op deze 

lagere denkvaardigheden. Kinderen die (hoog)begaafd zijn 

hebben juist behoefte aan vragen die een beroep doen op 

vragen van een hogere denkorde: het analyseren, evalueren en creëren. Bij het analyseren gaat 

het vooral om het leggen van verbanden en onderzoeken van relaties, bij het evalueren gaat het 

om motiveren van een besluit of gebeurtenis en bij het creëren gaat het om het ontwikkelen van 

nieuwe ideeën of gezichtspunten. In de onderstaande tabel wordt per orde aangegeven welke 

activiteiten van het kind en de leerkracht bij de hogere denkordes passen en zijn ter illustratie 

enkele voorbeeldvragen opgenomen.
 

De taxonomie van Bloom
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Taxonomie Bloom 
hogere denkorde

Vaardigheid Kind Leerkracht Vragen

Analyseren Ontleden om 
te snappen, 
verbanden te zien

Ontdekken, 
beargumenteren, 
onderzoeken

Evalueren, 
feedback geven, 
volgen, vragen

Wat is het verschil 
tussen … en …?
Wat zijn de redenen 
voor …?

Evalueren Waarde bepalen, 
kwaliteit vaststellen

Beoordelen, 
vergelijken, wikken 
en wegen

Accepteren, 
feedback geven, 
klankbord zijn

Wat zijn de voor- en 
nadelen van …?
Wat zou jij hebben 
gedaan als …?

Creëren Nieuwe ideeën, 
producten 
ontwerpen

Creëren, 
ontwerpen, 
voorstellen

Evalueren, 
faciliteren, 
feedback geven, 
reflecteren

Doe een voorstel 
voor …
Wat zou er 
gebeuren als …

Leeslink en de taxonomie van Bloom 

In Leeslink worden kinderen die (hoog)begaafd zijn uitgedaagd door het stellen van vragen die 

een beroep doen op de hogere denkvaardigheden.  Alle lessen 1 van Leeslink bevatten dit soort 

differentiatievragen: de 2- en 3-sterren vragen.  

Een voorbeeld van de 2- en 3-sterren vragen in Leeslink:

Het is aan u als leerkracht om de wijze waarop het kind tot een oplossing komt, te begeleiden 

(Mortel, van de & Ballering, 2014).  Tijdens de serviceronde – op het moment dat alle kinderen 

zelfstandig aan het werk zijn – begeleidt en faciliteert u het denkproces van deze kinderen, stelt u 

vragen en reflecteert u op de antwoorden die de kinderen geven. 
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In de handleiding wordt aangegeven op welke hogere denkorde de vragen een beroep doen en 

welke activiteit van u als leerkracht wordt verwacht.

Een voorbeeld van de toelichting in de handleiding:

Leeslink hoopt op deze wijze bij te dragen aan een verrijking van het lesmateriaal voor

(hoog)begaafde kinderen en ze met dit aanbod meer uit te dagen en te prikkelen. 
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