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Samen naar grote onderwijskansen!

Taalbeleid en taalstimulering



Overzicht beleidsacties
taal(stimulering) BaO

An De Moor



Overzicht BELEIDSACTIES

op basis van het  Regeerakkoord 2019-2024

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

voor het eerst in 2024 afgenomen in 4de lj BAO

• Nieuwe minimumdoelen BaO: klemtoon op (o.a.) Nederlands 

• Koala taalscreening

• Taalintegratietrajecten (met Inspiratiegids): extra middelen voor 

scholen onder de vorm van punten zorg voor deze taalintegratietrajecten

• Prioritaire Nascholing 2020-2022 / 2022-2024 Begrijpend Lezen                                 

(6 trajecten - 128 schoolteams)

• Decreet Zomerscholen (sterk accent op Nederlands)

• Taalstimulerende activiteiten buiten de school

(bv. schoolvakanties en buitenschoolse opvang via 55 gemeenten)

• Het Leesoffensief



Overzicht BELEIDSPROJECTEN

op basis van het  Regeerakkoord 2019-2024

• ELODIE (Effectief LeesOnderwijs Doet Iedereen Excelleren)

• Lezen op school (LoS) in 344 scholen via 22 leesbevorderingsorganisaties

• O&O opdracht 2021:“Effectief leesonderwijs in het basis- en secundair onderwijs in 

Vlaanderen: identificatie en evaluatie van het praktijkmodel “Lezen op school”

• Leesoffensief-projecten

• www.rijketeksten.org 



Overzicht BELEIDSPROJECTEN

op basis van het  Regeerakkoord 2019-2024

• ELODIE (Effectief LeesOnderwijs Doet Iedereen Excelleren)

• Lezen op school (LoS) in 344 scholen via 22 leesbevorderingsorganisaties

• O&O opdracht 2021:“Effectief leesonderwijs in het basis- en secundair onderwijs in 

Vlaanderen: identificatie en evaluatie van het praktijkmodel “Lezen op school”

• Leesoffensief-projecten

• www.rijketeksten.org 

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

en het Poëziecentrum

• Taalintegratietrajecten: wetenschappelijke opvolging



Alarmbel: tienjarigen - PIRLS 2006-2016



Kleuteronderwijs

▪ Uniforme netoverschrijdende -taalscreening bij begin 
leerplichtonderwijs (5 jaar) 

▪ Taalintegratietrajecten na taalscreening

▪ 550 extra voltijdse kinderverzorgers in de kleuterklas                                 
(élke kleuterschool min. aantal uren)



Kleuter-, lager en SO: Taaltrajecten.be 
Taalondersteuning voor leerlingen die daaraan nood hebben 



Belang van voorbereiding tot lezen 
in kleuteronderwijs

➢ http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/technisch_lezen_in_het_basisonderwijs.pdf

➢ https://kleutergewijs.wordpress.com/2016/11/23/hoor-je-de-klank-s-in-ssssssssssint-vijf-

praktische-tips-uit-onderzoek-om-met-vierjarigen-aan-klankbewustzijn-te-werken/



• Effectief LeesOnderwijs Doet Iedereen Excelleren”







SD5    We versterken de aandacht voor taalstimulering en vroeggeletterdheid bij 

wie professioneel bezig is met baby’s, peuters en kleuters en stimuleren 

interactief voorlezen.

OD 5.1 We verhogen het beleidsvoerend inzicht op het vlak van taalstimulering, vroeggeletterdheid en 

voorlezen van de beleidsverantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen en de schoolteams in 

kleuterscholen. 

OD 5.2 We investeren in de kennis en vaardigheden en de professionele vorming rond taalstimulering en 

vroeggeletterdheid van al wie in de kinderopvang en het kleuteronderwijs is tewerkgesteld. 

Uit het 

Leesoffensief-

adviesrapport



Irish National Strategy to improve Literacy and numeracy



8 strategische 
doelstellingen Tegen 2030 het technisch en begrijpend 

lezen in VL meetbaar verbeteren en het 
leesplezier doen toenemen (PIRLS/PISA)

Voor kinderzorg, bibliotheken, leraren-
in-opleiding, leraren, directies, 
zorginstellingen, seniorenverenigingen, 
jeugdwerking, …

50 
acties

30 operationele 
doelstellingen
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Actie-agenda van het Leesoffensief



8 strategische doelstellingen
BREDE MAATSCHAPPELIJKE SENSIBILISERING, OPROEP TOT ACTIE EN SAMENWERKING

SD1 We maken de brede maatschappij bewust van het belang van lezen en van de rol die ieder kan spelen bij het bevorderen van levenslang lezen. We 

reiken hiervoor de nodige informatie, instrumenten en vorming aan.

SD2  We versterken de werking en brede maatschappelijke verankering van bibliotheken als spil van het lokale leesnetwerk.

SD3  We nodigen iedereen uit tot lezen door van Vlaanderen een krachtige leesomgeving te maken, met een inclusief en aantrekkelijk, digitaal en niet-

digitaal boekenaanbod.

SD4 We zetten voluit in op levenslang lezen en versterken de samenwerking tussen de lokale onderwijs-, welzijns- en socio-culturele actoren en de 

bibliotheek.

STRUCTURELE AANDACHT VOOR TAALSTIMULERING EN VROEGGELETTERDHEID IN KINDEROPVANG EN KLEUTERSCHOOL

SD5 We versterken de aandacht voor taalstimulering en vroeggeletterdheid bij wie professioneel bezig is met baby’s, peuters en kleuters en stimuleren 

interactief voorlezen.

NAAR EEN KRACHTIGE LEESOMGEVING EN EEN GEÏNTEGREERDE EFFECTIEVE LEESDIDACTIEK IN HET LEERPLICHTONDERWIJS

SD6 We maken van het leerplichtonderwijs een krachtige leesomgeving waarbinnen leraren, lerarenteams en directies over alle instrumenten beschikken 

om kwaliteitsvol leesonderwijs te garanderen en aan leesbevordering te werken, inclusief kwaliteitsvolle en aantrekkelijke leermaterialen.

VOLUIT INZETTEN OP DE EXPERTISE EN LEESMOTIVATIE VAN KINDERBEGELEIDERS- EN LERAREN-IN-OPLEIDING

SD7  We versterken de vaardigheden van alle toekomstige kinderbegeleiders en leraren op het vlak van taalstimulering, vroeggeletterdheid en

(voor)leesdidactiek.

DE OPERATIONALISERING VAN HET LEESOFFENSIEF: EEN ONDERZOEKSGEÏNFORMEERDE EN PRAKTIJKGERICHTE LANGETERMIJNINSPANNING

SD8 We zorgen voor een coherente aansturing en maken van het Leesoffensief een breed gedragen, onderzoeksgeïnformeerde en praktijkgerichte 

langetermijninspanning.



6 strategische actieterreinen in het Leesoffensief 



1 2 3

Drie pijlers = instrumenten
bewaken de kwaliteit en de coherentie doorheen alle leescontexten, schools én 

buitenschools (thuis, kinderopvang, vrije tijd, verenigingsleven)

Leeskader

leeskaders formuleren - voor elk 

onderwijsniveau en voor elke 

onderwijsvorm - de kwalitatieve 

doelstellingen inzake de kennis 

van het lezen (het zgn. ‘technisch 

lezen’), het begrijpend lezen en de 

leesmotivatie

Leesscan

de tool die het elke 

crèche, school en socio-

culturele vereniging 

mogelijk maakt een foto te 

nemen van de eigen 

leesaanpak en te zien hoe 

ze in hun werking ook of 

meer aandacht kunnen 

besteden aan (voor)lezen, 

leesomgeving, leescultuur

Vorming/professionaliseri

ng

een aanbod om het 

leeskader om te zetten in 

eigen (didactisch) handelen 

en/of de resultaten van de 

Leesscan te vertalen naar 

concrete acties en de 

uitbouw van lerende 

netwerken

20

een ‘theoretisch filmpje’ dat 5 handvaten biedt om aan de slag te gaan rond begrijpend lezen,
een ‘praktisch filmpje’ dat een voorbeeld toont waar concreet aan de slag is gegaan met de 5 
handvaten rond begrijpend lezen.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg9UUH_FziIw&data=05%7C01%7Can.demoor%40odisee.be%7C2adf4ae1e8d0490bbee408da221ffc1b%7C5e74901d334f46e396d147d842585abd%7C0%7C0%7C637859818007082840%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aXhSjxwQAoawLcN%2B%2FA5b27VOMQaAUjdY%2BVNgsj0Z%2Fj4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuXvuqIGGpjs&data=05%7C01%7Can.demoor%40odisee.be%7C2adf4ae1e8d0490bbee408da221ffc1b%7C5e74901d334f46e396d147d842585abd%7C0%7C0%7C637859818007082840%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4B6iXpl0AJgBDj53GlDAFogSDkUHcnvln1A1l4FwYlE%3D&reserved=0


Instrumenten: leeskaders en -scans



De leesscan voor het lager onderwijs is klaar 
> www.leesscan.be Home - LeesHome -

➢ Wat zijn de sterktes in het leesonderwijs van 
jouw school?

➢ Waar liggen de noden en uitdagingen?

Instrumenten: leeskaders en -scans

https://leesscan.be/


Het LOF is rechtstreeks gelinkt aan (1)

• Vlaamse Regeerakkoord 2019-
2024: focus op de versterking
van het Nederlands

• Decreet Zomerscholen • het adviesrapport Commissie 
Beter Onderwijs 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/onderwijsinhoud-en-leerlingenbegeleiding/basisonderwijs/commissie-beter-onderwijs-stelt-basiskennis-centraal-in-58-adviezen-en-10-speerpunten


Alarmbel: Commissie Beter Onderwijs

Advies 4 en28
Verhogen van het taalkundig 
vermogen van de leerlingen, 
vanaf de kinderzorg tot in het 
secundair onderwijs. Achterstand 
in de instructietaal aanpakken.

= Nederlands in de klas



Het LOF is rechtstreeks gelinkt aan (2)

• de aanbevelingen van de Taalraad Begrijpend lezen 
(Taalunie)



Het LOF is rechtstreeks gelinkt aan (3)
• de VLOR-sleutels effectief begrijpend lezen



Het LOF is rechtstreeks gelinkt aan (4)
• evidence-informed recent wetenschappelijk onderzoek & recente adviesrapporten 

https://www.vlor.be/publicaties/praktijkgericht-onderzoek/sleutels-voor-effectief-begrijpend-lezen


Het LOF is rechtstreeks gelinkt aan (5)
• evidence-informed lesmateriaal





Alarmbel:



Belang van leerkrachtgedrag

“Reading motivation research indicates that teachers can play a critical

role in persistently stimulating their students’ intrinsic reading motivation
(e.g., Gambrell, 1996; Guthrie, 2008; Guthrie, McRae, & Klauda, 2007; Santa et al., 2000)”

MAAR … zijn al onze leraren 

• vaardige, bevlogen lezers? 

• vaardig in het aanbieden van effectief

interactief en strategisch leesonderwijs? 

• ambassadeurs van leesplezier?
(cf. doctoraat Iris Vansteelandt, AP & UGent)



Gebruik een leesscan en leeskader voor (voor-)lezen op school.

Vakdidactische competenties van leraren moeten versterkt worden op het 
vlak van technisch & begrijpend lezen en leesplezier (= drie-eenheid)

Stimuleer geletterdheid bij kleuters thuis en op school 

Maak tijd voor begrijpend lezen in de klas

Lezen is leuk én belangrijk: geef zelf het goede voorbeeld.

Een aantal aanbevelingen van het LOF 

voor leraren



Leerlingen die beter lezen, lezen liever. Leerlingen die liever lezen, lezen 
meer en met een grotere betrokkenheid. Leerlingen die beter lezen, leren beter. 

In alle vakken. Voor het leven. Een leven lang.

Beste leraar, wat u ook doet, hoe klein u ook denkt dat uw eigen bijdrage tot 

de leescompetenties van uw leerlingen is, u maakt een verschil. Een 
levensbelangrijk verschil. Elke LERAAR een LEesbevordeRAAR.

https://duurzaamonderwijs.com/2022/09/16/elke-leraar-een-leesbevorderaar-open-brief-aan-

alle-leerkrachten-in-vlaanderen-en-brussel/  



Goedgekeurde acties Cultuur



Goedgekeurde acties DOV 
budget 2021



Campagne Leesoffensief
gelanceerd op 22/09/2022



Leesfonds



an.demoor@ond.vlaanderen.be


