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Achtergrond

De beleidsnota Onderwijs 2019-2024 van de Vlaamse minister 
van Onderwijs Ben Weyts vermeldt de beleidsintentie om de 
zomerscholen Nederlands – die tot doel hebben om de 
achteruitgang van de kennis van het Nederlands bij de leerlingen 
tijdens de zomervakantie tegen te gaan – te faciliteren. 

de recentste PISA-resultaten (2018) illustreren dat leerlingen 
die thuis een andere taal dan het Nederlands spreken, 
gemiddeld lager presteren. 



Achtergrond

Uit het rapport Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams 
secundair onderwijs blijkt een duidelijk verband tussen de 
gezinstaal en het vroegtijdig schoolverlaten. 

Het percentage vroegtijdig schoolverlaters bij leerlingen die 
thuis met de meerderheid van de gezinsleden een andere taal 
dan het Nederlands spreken, ligt substantieel hoger dan bij 
leerlingen van wie de gezinstaal het Nederlands is.

De zomervakantie blijkt een invloed te hebben op de 
leerprestaties van alle leerlingen. Ze vergroot de kloof tussen 
Nederlandstalige leerlingen en anderstalige leerlingen. 



Doelstelling en doelgroep

Doelstelling
een toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod van taalstimulerende 
activiteiten ondersteunen voor kinderen en jongeren, waarin zij 
in een taalrijke en stimulerende omgeving en onder deskundige 
begeleiding met het Nederlands aan de slag gaan.

Doelgroep
leerplichtige, minderjarige kinderen en jongeren die nood 
hebben aan taalstimulering Nederlands. 



Wanneer?

Publicatie oproep: 14 mei 2020
Deadline indienen aanvragen: 12 juni 2020
Looptijd : 20 juli 2020 – 31 augustus 2022

tijdens de zomervakantie en/of andere schoolvakanties 
en/of buiten de reguliere schooltijd op voorschoolse, 

naschoolse en/of buitenschoolse momenten 
en/of in het weekend



Wat?

evidence informed en gericht op taalstimulering Nederlands.

aandacht voor spelend leren en eventueel een combinatie met 
sport, theater, speelpleinwerking, enz. mogelijk.

perspectief op duurzame verankering

Kosteloos voor de deelnemers of beperkte deelnamekost van 
maximaal 2 euro per dag

Maximum 100.000 euro per project



Wie organiseert?

Regierol voor lokale besturen of intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden 

een verplicht partnerschap met (een) ander(e) actor(en) met 
aantoonbare ervaring op het vlak van taalstimulering 
Nederlands en eventueel ook met nog andere partners 
(onderwijsinstellingen, vrijetijdsorganisaties,…)



Lerend netwerk

Opvolgingsbijeenkomsten 2x/jaar
Uitwisseling ervaringen en goede praktijken
Disseminatie en valorisatie van de projecten



Verdere vragen?

Vragen m.b.t. procedure en inhoud:
Contacteer fauve.vandenberghe@ond.vlaanderen.be

Bedankt voor uw aandacht!

mailto:christel.opdebeeck@ond.vlaanderen.be


Lezen op School
6 juni 2020

Christel Op de Beeck



Agenda 

Achtergrond Lezen op School
Inhoud oproep
Procedure aanvraag
Vragen en antwoord

Powerpointpresentatie beschikbaar achteraf



ACHTERGROND

TAAL in Vlaams Regeerakkoord 2019-2024

BEGRIJPEND LEZEN
• PIRLS (internationaal onderzoek 10-jarigen)
• PISA (idem, 15-jarigen)
• Status: bijna 20% haalt min.niveau Begrijpend Lezen niet

LEESMOTIVATIE
• Vlaams onderzoek (Departement Onderwijs + UA): 1/3 

leerlingen leest niet, 1/3 énkel indien verplicht, 1/3 graag



Achtergrond: vervolg

• Taal + lezen zijn fundament onderwijsloopbaan

• Essentieel voor hele leven

• Problematiek extreem duidelijk sedert 2017, dus systemische
aanpak nodig

• Taalunie/Taalraad/VLOR/initiatieven Vlaamse
Overheid/partnerschappen

• 2 grote oproepen van telkens 24 maanden: taalstimulerende
activiteiten + Lezen op School (dus nààst zomerscholen 2020)



Inhoud oproep Lezen op School

WAT

• 1/9/2020-31/8/2022 met focus + duurzaam
• schoolbrede inzet op lezen (als structuuronderdeel van breed 

taalbeleid)
• vertrekkend van unieke schoolfoto: vraaggestuurd
• en 5 krachtlijnen van de Taalraad/VLOR

WIE DIENT AANVRAAG IN

• samenwerkingsverband met ruime ervaring rond 
leesprojecten en problematiek Begrijpend Lezen



OPROEP vervolg

2 partners zijn àltijd aanwezig in de aanvraag:

• Scholen
• Bibliotheek

VOOR WIE

• gewoon en buitengewoon lager onderwijs
• gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
• aandacht voor leerlingen met taalachterstand



OPROEP vervolg

4 HOOFDDOELEN DIE ALLE PROJECTEN DELEN

1. creatie kwaliteitsvolle leesomgevingen en –activiteiten 
(duurzaam, geen eenmalige initiatieven)

2.   kennis van het Nederlands als fundament van een     
succesvolle schoolloopbaan (o.a. àlle leerkrachten zijn 
taalstimulerende leerkrachten!, schoolfoto...)

3.   enthousiasme + kennis van + waardering voor Nederlands 
(via leesbeleid en leesmotivatie, bestaande + nieuwe 
trajecten)

4.   Bereidheid tot kennisdeling tussen alle deelnemers



Tot slot

Groeimodel doorheen 24 maanden

Max. 250.000 euro/project
Max. 20 % aankoop boeken (bruikbaar door min. 10 scholen)

Vzw de Rand projectaanvrager in faciliteitengemeenten

Lerend Netwerk niveau Vlaanderen

Selectiecriteria opgesomd in deelnemingsformulier (o.a.
partnerschap, groeimodel, aantal leerlingen, SMART-
indicatoren, beheer, budget



Verwachte resultaten

• Verdiepende en verbredende aanpak

• Schaalvergroting (binnen de school, in het partnerschap, 
Vlaanderenbreed tussen de partnerschappen)

• Kennisdeling binnen partnerschap en Vlaanderenbreed

• VL-NL verband (Taalunie)

• PIRLS/PISA verbeterd



Timing 
Indienen ten laatste op 12 juni om middernacht via email 

naar
horizontaalbeleid@ond.vlaanderen.be met cc 
christel.opdebeeck@ond.vlaanderen.be

Beoordeling van de voorstellen door beoordelingscommissie

Week 15 juni
Mogelijk terugkoppelmoment
Beslissing tegen zomerreces

• Start op 1 september 2020 (24 maanden looptijd)
• Opvolging door stuurgroep

mailto:Katrijn.Ballet@ond.vlaanderen.be
mailto:sbo.secretariaat@ond.vlaanderen.be


Verdere vragen?

Vragen m.b.t. procedure en inhoud:
Contacteer christel.opdebeeck@ond.vlaanderen.be

mailto:christel.opdebeeck@ond.vlaanderen.be


Bedankt voor uw aandacht!


