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De Kennis van nu in de klas 
Snellezen 
 
Leeftijd: 13-15 jaar  16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 

Samengevat 
Stapels boeken voor je leeslijst, 
examenbundels, uittreksels en natuurlijk 
de berichten op whatsapp, Facebook en 
Twitter: dagelijks komt er een enorme 
hoeveelheid woorden op je af en lezen 
kost tijd. Hoeveel tijd zou je wel niet per 
dag besparen als je twee tot vier keer 
sneller zou kunnen lezen? Volgens 
snellezers kan het! Diederik Jekel en 
Elisabeth gaan op snellees-les bij Mark 
Tigchelaar. Wat zijn dé tips om sneller te 
lezen? 
 
Vakgebied 
Nederlands 
 
Kernbegrippen 
Lezen, woordenschat, tekstbegrip, 
snellezen.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de eindtermen 
voor havo en vwo, leesvaardigheid en 
leesbegrip. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘De Kennis van Nu in de klas. Op 
Schooltv.nl is meer te vinden over lezen, 
bijvoorbeeld deze clip: ‘Literatuur lezen: 
willen of moeten?’.  
 
Antwoorden 
1 B 2 A 3 Zo dwing je je ogen bij de les te 
blijven. 4 De klank van de woorden. 5 
Beginnende lezers hebben een onrustiger 
leespatroon. 6 Omdat het tekstbegrip dan 
achteruit gaat. 7a/c Eigen antwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Als je leert lezen kijk je 
achtereenvolgens naar:  
A klank, spelling, betekenis 
B spelling, klank, betekenis 
C betekenis, spelling, klank 
 
2 Bij snellezen is het belangrijk dat de 
volgende handelingen automatisch gaan: 
A spelling en klank 
B klank en betekenis 
C betekenis en spelling 
 
3 Diederik en Elisabeth moeten om snel te 
leren lezen met hun ogen de pen volgen. 
Waarom helpt dat? 
 
4 Afleiding tijdens het lezen vertraagt de 
snelheid. Waar moet je vooral niet aan 
denken, wil je sneller lezen? 
 
5 Noem een verschil in het leespatroon 
tussen beginnende en gevorderde lezers. 
 
6 Kinderen kun je beter niet aanleren 
sneller te gaan lezen. Waarom is het niet 
goed voor beginnende lezers om snel te 
willen lezen? 
 
 

Verdiepingsvraag 
 
7a Lees de samenvatting van deze 
aflevering en gebruik een stopwatch om je 
leessnelheid te meten. 
b Ga naar de ‘site van de Kennis van nu’ en 
test zelf hoe snel je kunt lezen. 
c Lees de samenvatting nogmaals. Gebruik 
je stopwatch. Ben je sneller gaan lezen? 
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