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WAAROM?

❑ Taal veel aandacht in Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024
> Taal essentieel voor integratie en fundamenteel voor werk- en onderwijsloopbaan

❑ Coronapandemie: grotere taalachterstand!

❑ Lezen: bijna 20% haalt minimumniveau niet
PIRLS/2016 (10-jarigen)

PIRLS-Repeat/2018 (dan 12 j.)

PISA/2018 (15 j.)

Alarmerende cijfers over het leesgedrag van leraren-in-opleiding

❑ Leesmotivatie
Vlaams onderzoek:
1/3 leerlingen leest niet (meer), 
1/3 énkel indien verplicht, 
1/3 graag

❑ Niet kunnen lezen en niet lezen hebben een grote impact op
de participatiekansen en het welbevinden van het individu en op de maatschappij in 
haar geheel

❑ Ook lokale besturen in de Vlaamse Rand besteden veel aandacht 
aan taal en integratie in hun nieuwe meerjarenplan.



De evolutie van het Vlaamse gemiddelde 
voor leesvaardigheid in PISA
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PISA 2018: LEESPLEZIER

Vlaamse 15-jarigen laten zich heel negatief uit op de stellingen over leesplezier: 

60% zegt enkel te lezen om informatie te krijgen en enkel te lezen als het moet. 

50% vindt lezen tijdsverlies 

17% geeft aan dat lezen één van hun favoriete hobby’s is.

Net als in andere landen zijn ook in Vlaanderen jongens nog negatiever dan meisjes over leesplezier.
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Begrijpend lezen en PIRLS-parameters
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Significante correlatie taalvaardigheid en studiesucces
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Taaltestresultaten eerstejaarsstudenten 
Bedrijfskunde Odisee
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Iedere leraar een taalbewuste leraar
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WAT?
Acties DOV > versterken van het NL 
• Prioritaire Nascholing 2020-2021 

/2021-2022 Begrijpend Lezen 
(128 schoolteams)

• Gestandaardiseerde proeven        
(4de en 6de lj BaO + 2de en 6de lj SO)

• Acties Canon Cultuurcel
(Boekenjuf/-meester en Poëziesterren) 
i.s.m. Iedereen Leest

• Onderzoek 2021: uitrol Taalraad 
/ LoS / kenmerken en 
voorwaarden van effectiviteit 
goed leesonderwijs 

• Nieuwe eindtermen basis- en 
secundair onderwijs

• Taalscreening en 
taalintegratietrajecten voor lln. 
die onvoldoende behaalden

• Taalstimulerende Activiteiten -
buitenschools (+80/50)

• Zomerscholen (175/2020):      
sterk accent op Nederlands

• Lezen op school (LoS) (40/22) –
344 scholen
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1. Taalintegratietrajecten
vanaf schooljaar 2021-2022 bij aanvang van leerplicht

1) Uniforme net- en 
koepeloverschrijdende
gestandaardiseerde   

2) Leerlingen die op basis van 
de screening het Nederlands 
onvoldoende lijken te 
beheersen 

> actief taalintegratietraject 
Nederlands 

Wetenschappelijk rapport van 

alle TiT’s + praktijkgerichte 

digitale leidraad   
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2. Taalstimulerende activiteiten 
(schoolvakanties en buitenschoolse opvang)

vzw De 
Rand

i.s.m. Werkgroep taalstimulering
in de vrije tijd

Samen scoren met NL 
met de 6
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3. Zomerscholen voor lager en secundair onderwijs 
met ondersteuning van Schoolmakers
(Uiterste indieningsdatum 30 mei 2021)

“Een accent op lezen wordt zeer gewaardeerd.”
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www.zomerscholen.vlaanderen/

http://www.zomerscholen.vlaanderen/


3. Zomerscholen voor lager en secundair onderwijs 
met ondersteuning van Schoolmakers

Zomerscholen zijn niet alleen een oplossing voor 

de door corona opgelopen leerachterstand maar 

kunnen ook in de post-corona toekomst de 

ongelijke schoolstart deels compenseren. 

Wie weet is dit het begin van een structurele 

verbetering voor elke leerling.
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3. Zomerscholen voor lager en secundair onderwijs 
met ondersteuning van Schoolmakers

• Onderwijsaanbod dat kadert 
in onderwijstraject leerlingen

• Inhoud: selectie van 2 
vakken/leergebieden

• Doel: remediërend en 
voorbereidend/stimulerend 
of beide

• Combinatie onderwijsdoelen 
en andere activiteiten

• Open of gesloten aanbod

• Deelname is gratis en vrijwillig

• Rol van klassenraden is 
belangrijk
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➢ Ontwikkeling van 

praktijkgerichte en 

wetenschappelijk 

onderbouwde inspiratiegids 

over effectieve zomerscholen



3. Onderwijswetenschapper Tim 
Surma over Zomerscholen

'Een kind is zwaar gezakt voor wiskunde en de 

school krijgt het niet recht. Wat doet een

vermogende ouder dan? Uren bijles kopen. 

Niet iedereen kan zich dat permitteren. Tot 
vandaag is dat een private markt. Mijn 

boodschap is: zet structureel in op ingebedde 

bijles. Lesuren bijkopen voor zo'n bijles is een

uitstekend idee.'

'Er zijn veel gerichte interventies mogelijk. Een

zomerschool is een ander voorbeeld. Daar kan

een stevige duw gegeven worden.’
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4. Lezen op school

✓ 22 projecten in 344 scholen

✓ 2 mio euro van minister Weyts

+ 250.000 euro uit Vlaamse Randfonds                                                  

> leesbevorderingsprojecten in de 

Vlaamse Rand

✓ ontwikkeling van praktijkgerichte en 

wetenschappelijk onderbouwde 

inspiratiegids over lezen op school 

(Taalunie + Odisee + UA + Thomas 

More)
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5. Leesoffensief (LOF) vanaf juni 2021
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Lezen is voor iedereen: van 0 tot 99, voor ouder en kind, 

voor leerling en leerkracht, voor fan en voor hater.

We vinden het allemaal erg maar we kunnen ook allemaal 

deel van de oplossing zijn!



Leesplezier heeft veel positieve effecten
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Leesplezier heeft veel positieve effecten



LOF: diverse doelgroepen & beleidsdomeinen

(groot)ouders

0-3 jaar 
(voorschoolse opvang, 

consultatiebureaus Kind 

en gezin, wachtkamers 
artsen)

Kleuteronderwijs

3-6 jaar

Lager onderwijs

Secundair 

onderwijs

OKAN

Iedereen leest en 

Literatuur 

Vlaanderen

Leraren-

opleidingen

Bibliotheken

Tutors/vrijwilligers

Organisaties/

verenigingen

Woonzorgcentra
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vzw De Rand 

Lokale besturen

Provincie 

Vlaams-Brabant

Gemeenschaps-

centra

Academies voor 

muziek en woord

Sportclubs

OCMW’s

LOP’s



In lokale context is winst te boeken met
krachtige leesomgevingen

https://www.iedereenleest.be/over-lezen/de-praktijk/zes-bouwstenen-van-een-kwalitatieve-leesomgeving
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https://www.iedereenleest.be/over-lezen/de-praktijk/zes-bouwstenen-van-een-kwalitatieve-leesomgeving
https://www.iedereenleest.be/over-lezen/de-praktijk/zes-bouwstenen-van-een-kwalitatieve-leesomgeving


In lokale context is winst te boeken met
(voor)leesacties met (groot)ouders
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https://www.iedereenleest.be/over-lezen/voorleestips-van-dominique-van-malder

https://www.iedereenleest.be/over-lezen/voorleestips-van-dominique-van-malder


In lokale context is winst te boeken met
campagne voor leesvrijwilligers/tutors
in consultatiebureaus, kinderdagverblijven, naschoolse opvang, kleuterscholen, …
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In lokale context is winst te boeken met
auteurslezingen - leesresidenties

https://auteurslezingen.be/ 29

https://auteurslezingen.be/
https://auteurslezingen.be/


Tip voor een gezamenlijke actie: boekenpakket  
voor de schoolbib aan het einde van het schooljaar
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an.demoor@ond.vlaanderen.be
an.demoor@odisee.be
an.demoor@kuleuven.be
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