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Kleine Kinderen Grote Kansen

Samen naar meer gelijke kansen.
Elke leraar is een taalbewuste leraar.

Overzicht beleidsacties
taal(stimulering) BaO

An De Moor

1. Overzicht beleidsacties
2. Het Leesoffensief
3. Tips
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Overzicht beleidsacties op basis van het  Regeerakkoord 2019-2024

▪ Prioritaire Nascholing 2020-2021 
/2021-2022 Begrijpend Lezen             
(6 trajecten - 128 schoolteams)

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

▪ Koala taalscreening
▪ Taalintegratietrajecten
▪ Acties Canon Cultuurcel

(Boekenjuf/-meester en Poëziesterren) i.s.m. 
Iedereen Leest en het Poëziecentrum

▪ Nieuwe eindtermen basis- en 
secundair onderwijs

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

▪ Taalstimulerende activiteiten buiten 
de school (bv. schoolvakanties en 
buitenschoolse opvang)

▪ Lezen op school (LoS) in 344 scholen
▪ Het Vlaamse Leesoffensief
▪ O&O-opdracht 2021: Identificatie en 

evaluatie van het praktijkmodel 
“Lezen op school”

▪ Klasse: talige tips & goede 
voorbeelden voor leraren in voorjaar 
2022

3

Kleuteronderwijs

▪ Uniforme netoverschrijdende -taalscreening bij 
begin leerplichtonderwijs (5 jaar) tss. 10/10 - 30/11/2021

▪ Taalintegratietrajecten na taalscreening

▪ 550 extra voltijdse kinderverzorgers 

in de kleuterklas (élke kleuterklas min. aantal uren)

▪ Versterking kleuteronderwijs door professionalisering van 
kinderverzorgers
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Waardoor wordt effectief leesonderwijs in het basis- en 
secundair onderwijs gekenmerkt en welke factoren hebben 
er een invloed op? 

In welke mate beantwoorden de Lezen-op-School 
projecten aan de factoren die tot effectief leesonderwijs 
leiden? 

Hoe kunnen we een praktijkgerichte leidraad ontwikkelen 
die de kloof tussen de inzichten over effectief leesonderwijs 
en de onderwijspraktijk overbrugt?

Lager en secundair onderwijs: O&O-onderzoek
Les in lezen: Effectief leesonderwijs in basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen
> UA – Odisee – Thomas More

1

2

3

Kleuter-, lager en secundair onderwijs

▪ Samenwerking lerarenopleidingen, 
Klasse en KBS: ontwikkelen, redigeren 
& publiceren van content rond krachtig 
talenbeleid in kader van gelijke 
onderwijskansen                            
=> tips & goede voorbeelden voor       

leraren in voorjaar 2022
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Kleuter-, lager en SO: Taaltrajecten.be 
Taalondersteuning voor leerlingen die daaraan nood hebben 

> UA – Odisee – Thomas More

1. Overzicht beleidsacties
2. Het Leesoffensief
3. Tips
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Alarmbel - internationale onderzoeken
1. PIRLS 2016
leesniveau van 10-jarigen: van plaats 8 naar 32

PIRLS = Progress in International Reading Literacy Study)

Alarmbel: internationale onderzoeken
2. Evolutie PIRLS-parameters 2006-2016 begrijpend lezen 4de leerjaar

Vlaanderen: 
32ste plaats op 45 landen en 14de op 16 West-Europese landen 
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3. Peiling Nederlands 2018 BaO

Alarmbel: Vlaams onderzoek

De factuur voor de toenemende laaggeletterdheid betalen wij allemaal

12

Prof. Wouter Duyck

https://www.tijd.be/opinie/algemeen/de-factuur-voor-de-toenemende-laaggeletterdheid-betalen-wij-allemaal/10000188.html
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16 juli 2021

Het LOF is rechtstreeks gelinkt aan (1)

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

• de Zomerscholen • de VLOR-sleutels effectief 
begrijpend lezen
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Het LOF is rechtstreeks gelinkt aan (2)

• de aanbevelingen van de Taalraad Begrijpend lezen (Taalunie)

Sedert 2019 systematisch opgenomen in 
o.a. 
▪ OBPWO-oproepen (Onderwijskundig 

Beleids- en Praktijkgericht 
Wetenschappelijk Onderzoek)

▪ professionaliseringsinitiatieven met 
focus op begrijpend lezen                        
2020-2021/2021-2022 

▪ oproepen 
Lezen op School en Taalstimulerende 
Initiatieven buiten de schoolse tijd 
2020-2021 en 2021-2022

PIRLS2016 en de beslissing van het 
Comité van Ministers van de Taalunie 
om begin 2017 een VL-NL Taalraad 
Begrijpend Lezen op te richten

Beslissing CM in juni 2021:                
versterking van 
de 4 talige vaardigheden 
(naast lezen ook schrijven, spreken en 
luisteren)

Irish National Strategy to improve Literacy
and numeracy
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WIE?

Stuurgroep/Klankbordgroep Leesoffensief

Onderwijskoepels

Ambassadeurs

Taalunie

Boek.be

Sociaal-cultureel en 

jeugdwerk

Literatuur 

Vlaanderen/Iederleen

leest…

Bibliotheken

CultuurConnect

Leesexperten/                       

-onderzoekers

Wablieft

Opgroeien VLIR, VLHORA, …

6 strategische actieterreinen 

1. Vroeggeletterdheid (+ Welzijn) 
2. Onderwijs en lerarenopleiding
3. Bibliotheken
4. Cultuurparticipatie en levenslang lezen 
5. Onderzoek, opvolging en innovatie (digitalisering)
6. Imagoverbetering lezen: campagne leescultuur

Ambitieus langetermijnplan – 10 jaar (cf. STEM) 
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8 strategische 
doelstellingen

Tegen 2030 het technisch en begrijpend 
lezen in VL meetbaar verbeteren en het 
leesplezier doen toenemen (PIRLS/PISA)

Drie instrumenten vormen basis en 
bewaken kwaliteit & coherentie:
1. (voor)leeskader
2. (voor)leesscan (beleidsinstrument)
3. vorming/professionalisering

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

50 

acties

30 operationele 
doelstellingen

Doelstellingen van 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 / 
professionalisering

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
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“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 leerkrachten 
• vaardige, bevlogen lezers? 
• vaardig in het aanbieden van effectief

interactief en strategisch leesonderwijs? 
• ambassadeurs van leesplezier?

(cf. doctoraat Iris Vansteelandt, AP & UGent)

Professionalisering: 
belang van leerkrachtgedrag

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.
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23

Opgeschaald 
vormingsaanbod 

‘interactief voorlezen’ 
voor kinderbegeleiders

Leesscan stimulerende 
leesomgeving

Professionaliserings-
aanbod rond leesscan 

en didactisch kader voor 
lager en 

kleuteronderwijs

Didactisch 
(voor)leeskader voor 

kleuter- en lager 
onderwijs

Vertaalslag van goede 
praktijken en 

(onderzoeks)-resultaten 
naar leermaterialen

Uitbreiding Boekstart 
naar kleuteronderwijs

Enkele acties

1. Overzicht beleidsacties
2. Het Leesoffensief
3. Tips
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TIP

TIP
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Iedere leerkracht een taalbewuste leerkracht

27

Taalbewust/taalontwikkelend lesgeven

Bron: Hart & Risley (1995, 2003) in Taelman, H. (2013). De effectiviteit van woordenschatinterventies in de kleuterklas. In J. De Meyere, B. De Fraine, 
R. Frans, K. Van de Keere (eds.). P-reviews: praktijkgerichte vakdidactische reviews van onderzoek. Leuven: P-reviews editorial board 

Gemiddelde SES Lage SES

3 jaar meer dan 1.000 woorden 

gehoord

500 woorden

4 jaar 42 mio woorden 13 mio woorden

▪ Filmpjes: https://www.arteveldehogeschool.be/samenwerken/aanbod-voor-secundaire-scholen/algemene-
activiteiten/taalontwikkelend-lesgeven/taalontwikkelend-lesgeven-kleuter-tot-secundair-onderwijs

▪ Artikel: https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/2012-tussen-taal-en-thee-een-filmpje-over-
taalontwikkelend-lesgeven-in-de-kleuterklas/

https://www.arteveldehogeschool.be/samenwerken/aanbod-voor-secundaire-scholen/algemene-activiteiten/taalontwikkelend-lesgeven/taalontwikkelend-lesgeven-kleuter-tot-secundair-onderwijs
https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/2012-tussen-taal-en-thee-een-filmpje-over-taalontwikkelend-lesgeven-in-de-kleuterklas/
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https://www.arteveldehogeschool.be/samen
werken/aanbod-voor-secundaire-
scholen/algemene-
activiteiten/taalontwikkelend-
lesgeven/taalontwikkelend-lesgeven-kleuter-
tot-secundair-onderwijs

In lokale context is winst te boeken met
krachtige leesomgevingen

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

30

https://www.arteveldehogeschool.be/samenwerken/aanbod-voor-secundaire-scholen/algemene-activiteiten/taalontwikkelend-lesgeven/taalontwikkelend-lesgeven-kleuter-tot-secundair-onderwijs
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
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In lokale context is winst te boeken met
(voor)leesacties met (groot)ouders

31

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

In lokale context is winst te boeken met
auteurslezingen - leesresidenties

https://auteurslezingen.be/

32

https://www.iedereenleest.be/over-lezen/voorleestips-van-dominique-van-malder
https://auteurslezingen.be/
https://auteurslezingen.be/
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an.demoor@kuleuven.be

an.demoor@odisee.be

an.demoor@dov.vlaanderen.be


