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Ongeveer de helft van alle 
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onderwijs Nederlands gaat 
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van woorden metacognitie
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• Combineer verschillende aanpakken  
(bijvoorbeeld: ICT, bibliotheek, én professionalisering) 

• Ontwricht de dagdagelijkse routine op een school  
(heeft een grotere impact dan een klassiekere aanpak) 

• Besteed buiten het lessenrooster geen extra uren aan lezen  
(behalve als het over tutoring gaat) 

• Besef dat het effect van onderwijs in leesstrategieën vanaf 14 jaar 
verwaarloosbaar is
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op korte termijn is het effect van extra aandacht aan 
leesvaardigheid bij adolescenten nooit groot
maar op lange termijn kan het gevolg indrukwekkend zijn



 
 
 
  
 
                                               

 

                                                  
       
 

 
               
          
 

 

PIAAC (2013):  
•  achtste plaats (op 24) 
•  15% van de Vlaamse volwassenen is  
      laaggeletterd 

               
 

PISA (2015): 
•  tiende plaats (op 72) 
•  17% van de leerlingen haalt niveau 2 niet 

 
                 

PIRLS (2016): 
•  tweeendertigste plaats (op 40) 
•  leesplezier (24%) 

Maatschappelijk 
functioneren? 

Leren? 



 
 
 
  
 
                                               

 

                                                  
       
 

 
               
          
 

 

               
 
 
                 

Kloof… 
 
… tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk  
 

 Vanderlinden & van Braak (2007; 2011) 
 Olijkan & de Weger (2012) 

 
 
… tussen wat we weten en wat we zouden willen/moeten weten 
 
 
 
 
 
                                    

 
 
                                    

 

 
                                                          

 
 

          
 

 

Resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek 
bereiken de 
onderwijspraktijk 
onvoldoende 



 
               
          
 

 

Nood aan samenhang… 
 
… tussen taaldomeinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… tussen vakken (taal insluiten)                                                       

 
 
                                    

 

 
                                                          

 
 

          
 

 

Lezen 

Luisteren 
Spreken/gesprekken 
voeren 
Schrijven 
Taalbeschouwing 
Literatuur 

Taalcompetentie en 
identiteit 

Ik 

Taalcompetentie en 
communicatie 

Ik in relatie tot 
anderen 

Taalcompetentie en 
informatie 

Ik in relatie tot 
tekst/media 

Taalcompetentie  en 
cultuur 

Ik in relatie tot  
de wereld 

wettelijke kaders, leerplannen, methodes 





 
               
          
 

 

                                                 
                                                 

Gedragen visie    Wettelijk kader 
•  nieuwe minimumdoelen 
•  competentiegericht 
•  niet gekoppeld aan 

leergebieden of vakken, 
maar aan 16 
sleutelcompetenties 

Eigen praktijk 
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