Lezen in het hbo – docenteninstructie
Op het hbo zullen studenten veel en lange teksten moeten lezen, maar dat blijkt niet
voor elke leerling/student even vanzelfsprekend of gemakkelijk. In het online
leersysteem van de HvA, Brightspace, hebben we daarom een training ontwikkeld,
waarin leerlingen/studenten in het laatste jaar van het mbo en het vo (en studenten van
de HvA) leren wat lezen op het hbo inhoudt en hoe ze zich daarop kunnen
voorbereiden.

Opbouw en opzet
Er zijn in totaal vier korte modules. Elke module bestaat uit een aantal tips, met daarbij
oefeningen en een korte quiz. Het is aan de deelnemers zelf hoe lang ze over de
cursus doen; ze kunnen de modules van A tot Z doorlopen, of een selectie maken aan
de hand van de gestelde leerdoelen:
• Module 1 draait om focus krijgen en behouden, waardoor deelnemers leren hoe
belangrijk motivatie en concentratie zijn voor hun leesproces, en wat ze kunnen
doen om die te vergroten.
• Module 2 draait om de juiste aanpak bij elk leesdoel, waardoor deelnemers leren
welke manieren van lezen er zijn, en hoe ze efficiënt teksten kunnen lezen.
• Module 3 draait om het gebruiken van voorkennis, waardoor deelnemers leren het
tekstdoel van een tekst te herkennen, wanneer ze een tekst kritisch moeten lezen,
hoe ze de structuur van een tekst en een alinea kunnen herkennen, en hoe ze kun
woordenschat kunnen vergroten.
• Module 4 draait om de opbrengst van het lezen, waardoor deelnemers leren
waarom actief lezen belangrijk is om teksten te verwerken (onthouden), en hoe ze
actief kunnen lezen.
De deelnemers kunnen hun voortgang zelf zien en bewaken; met de checklist vinken
ze de behaalde leerdoelen af. Bovendien checken ze hun kennis met een korte quiz.
Ze ontvangen een badge als ze een volledige module hebben afgerond. Wie alle
quizzen voldoende (minstens 80% goed) heeft afgerond, mag de eindquiz doen.
Deelnemers die de gehele cursus succesvol voltooien, verdienen een certificaat.
Hiermee laten ze zien dat ze aan hun leesvaardigheid in het hbo hebben gewerkt.

Lezen in het hbo in je les
1. Beslis hoe je de cursus Lezen in het hbo inzet: als losse zelfstudiemodule, of
gekoppeld aan een lessenserie. In dat laatste geval kun je bijvoorbeeld (delen van)
de modules koppelen aan leesopdrachten waarin ze hun kennis gelijk toepassen.
2. Bekijk samen de video ‘Succes met je tekst!’ die ook in de cursus is opgenomen.
3. Voor Lezen in het hbo moet een deelnemer een HvA-ID hebben, maar ook
toekomstige HvA-studenten, zoals jouw leerlingen/studenten, kunnen toegang
krijgen. Dat aanvragen kun je het beste met de hele klas tegelijk doen; ze moeten
wel zelf hun account aanvragen:
• Ga samen naar de aanvraagmodule ‘Lezen in het hbo’ voor externen.
• Leid je klas door het aanvraagproces met het stappenplan (PowerPoint).
• Log tegelijk een eerste keer in en sla de toegangs-URL op als favoriet.
4. Laat je leerlingen/studenten gelijk aan de slag gaan in de eerste les. Zo oefenen ze
met het systeem en kunnen ze makkelijker zelfstandig verder.
Houd er rekening mee dat de HvA beperkt kan ondersteunen op technisch vlak.
Vragen staat natuurlijk wel altijd vrij, ook als het om inhoudelijke vragen of
opmerkingen gaat. Mail ons via taalondersteuning@hva.nl.

