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De taxonomie van Bloom 
Begrijpend lezen is één van de belangrijkste basisvaardigheden. Kinderen leren met 
begrijpend lezen hoe de taal wordt toegepast in een context en wat dat betekent. Hoe 
kun je als onderwijsassistent leerlingen helpen bij begrijpend lezen? Leesdoelen vormen 
hierin een cruciale rol. Waarom lees je deze tekst? Welke vragen stel je hierbij? De 
taxonomie van Bloom is een handig hulpmiddel die je kan helpen om deze taaldoelen te 
bepalen en vervolgens de juiste vragen en opdrachten hieraan te koppelen. 

Taalvaardigheden verbeteren met de juiste vragen en opdrachten  
De taxonomie van Bloom is één van de meest gebruikte tools in het onderwijs om 
leerdoelen te bepalen. Het helpt je om inzicht te krijgen in welke vaardigheden de leerling 
beheerst en om de juiste vragen te stellen zodat je de leerling verder kunt begeleiden in 
het leerproces. Ook helpt de taxonomie van Bloom je om leerlingen tijdens het leren lezen 
op verschillende denkniveaus aan te spreken. Dat is heel belangrijk zoals je verderop in 
deze hand-out zult lezen. 
 

De zes niveaus van de taxonomie van Bloom 
Er zijn binnen de taxonomie van Bloom zes niveaus die oplopen in moeilijkheidsgraad. 
 

• Onthouden 
• Begrijpen 
• Toepassen 
• Analyseren 
• Evalueren 
• Creëren 

 

Deze niveaus helpen je om te bepalen wat je wilt bereiken met de leerling. Moet de leerling 
kennis kunnen reproduceren of kunnen toepassen? Wil je leren analyseren of creëren? Als 
je duidelijk weet wat je wilt bereiken, dan weet je ook welke vragen je kunt stellen en welke 
opdrachten je kunt geven aan de leerling om de doelen te bereiken. 
 

Lagere en hogere orde denkniveaus 
Door de jaren heen is men gaan denken dat er een hiërarchie bestaat in deze zes niveaus. 
Leerlingen zouden van lagere orde denkniveaus zoals ‘onthouden’ en ‘begrijpen’ naar 
hogere orde denkniveaus moeten gaan zoals ‘evalueren’ en ‘creëren’. De taxonomie wordt 
dan ook vaak weergeven als een piramide waarin onthouden de basislaag vormt en 
creatie helemaal bovenaan in de top staat.  Deze weergave is echter helemaal niet in lijn 
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met het denken van Bloom zelf. Volgens Bloom zit er geen volgorde in de niveaus, maar is 
het puur een hulpmiddel om onderscheid te maken in de complexiteit van kennisniveaus. 

Spreek leerlingen aan op alle denkniveaus 
Je moet de taxonomie van Bloom dus niet zien als een trappetje waarin je lineair van 
boven naar beneden gaat. Het is juist heel belangrijk om kinderen zo veel mogelijk op alle 
niveaus aan te spreken, of ze nu in groep 1 van de basisschool zitten of in het 
eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs. De taxonomie van Bloom helpt je bij het 
nagaan of in je begeleiding alle denkniveaus aan bod komen.  

Bloom in werking 
Hoe kun je als onderwijsassistent oefenen met die verschillende niveaus? Dit kun je doen 
door de juiste vragen en opdrachten te geven bij ieder denkniveau. Daarbij helpt het ook 
om te modelen: het hardop denkend voordoen. Als onderdeel van deze hand-out hebben 
we een A4tje met de zes niveaus van de taxonomie van Bloom met voorbeeldvragen en 
opdrachten. Zo kun je zelf gaan oefenen met de zes verschillende denkniveaus. Succes! 

Taxonomie van Bloom. De verschillende niveaus hebben geen hiërarchische volgorde 
zoals weergeven in de eerste afbeelding. Gebruik de niveaus als hulpmiddel om leerlingen 
op verschillende denkniveaus aan te spreken (onderste afbeelding). 

 

 

 



 

Begrijpend lezen vragen/opdrachten ingedeeld  
volgens de Taxonomie van Bloom 

 
Niveau 6 

Creëren  
Wat zou er gebeuren als..? 
Bedenk  een oplossing voor..  
 

 
Met eigen kennis en inzicht nieuwe 
ideeën kunnen bedenken. 

 

bedenk 
ontwerp 
maak 
onderzoek 
vind uit 
bouw 

 
Niveau 5 

Evalueren 
Wat is je mening over? 
Waarom is … belangrijk? 
 

 
Een oordeel kunnen vormen en kritisch 
kunnen reflecteren. 

 
beoordeel 
waardeer 
beslis  
adviseer 
controleer 
concludeer 

 
Niveau 4  

Analyseren 
Hoe komt…? 
Wat is de oorzaak? 
Welk bewijs is er?  
 

 
Informatie in stukken opdelen om de 
relaties en verbanden te onderzoeken. 

 
vergelijk 
orden 
classificeer 
verbind 
leid af 
onderscheid 

 
Niveau 3 

Toepassen 
Wat zou er gebeuren als..? 
Hoe zou jij ... oplossen? 
 

 
Informatie in een andere context 
gebruiken. 
 

 
pas toe 
los op 
verander 
demonstreer 
gebruik 
voer uit 

 
Niveau 2 

Begrijpen 
Geef een voorbeeld van… 
Hoe denk jij over…? 
 

 
Betekenis kunnen verlenen aan tekst en 
illustraties. Over begripsvragen moet je 
nadenken: je moet eerder verworven 
kennis en inzicht gebruiken 

 
omschrijf 
vat samen 
leg uit 
interpreteer 
bespreek 

 
Niveau 1 

Onthouden 
Wanneer/wat/waar  is…? 
Wie was het die…? 
 

 
Onthouden van belangrijke informatie 
uit een gelezen tekst en deze kunnen 
reproduceren. 

 

vertel na 
benoem 
beschrijf 
herken 

 


