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Zin in leren! Zin in leven!

1. Inleiding

In het katholiek basisonderwijs is het leren en leven op school gericht op de harmoni-
sche ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen. Dat betekent dat we
investeren in de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die leer-
lingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringen-
de wereld.

Om voorspoedig te ontwikkelen, hebben de leerlingen een gids nodig. Die gids is de
leraar. Geholpen door het ordeningskader van Zin in leren! Zin in leven!, dat de har-
monische ontwikkeling benoemt en beschrijft, kan hij/zij de leerlingen gericht bege-
leiden en ondersteunen.

2. Aandacht voor persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling

2.1 De persoonsgebonden ontwikkeling

Bij de persoonsgebonden ontwikkeling zijn de leerinhouden opgenomen die betrek-
king hebben op de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes vanuit
de fysieke, psychische, sociale en spirituele basisbehoeften om te komen tot Zin in
leren! en Zin in leven! Zo vormen we onze leerlingen tot vrije, competente en solidaire
mensen die zin en betekenis vinden in leven en samenleven.

2.2 Cultuurgebonden ontwikkeling

Door te werken aan de cultuurgebonden ontwikkeling zetten we in op de ontwikke-
ling van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die leerlingen nodig hebben om
cultureel zelfbewustzijn te ontwikkelen en om te participeren aan de veranderlijke
wereld van vandaag en morgen. Cultureel zelfbewustzijn gaat over het leven in al zijn
vormen, en over de capaciteit om daarmee te handelen en erop te reflecteren. Zo
komen kinderen tot diepere inzichten over wie ze zijn en over de culturele diversiteit
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die hen omringt. Je vindt cultuurgebonden ontwikkeling in de volgende ontwikkelvel-
den: 

• ontwikkeling van oriëntatie op de wereld;
• mediakundige ontwikkeling;
• muzische ontwikkeling;
• taalontwikkeling;
• ontwikkeling van wiskundig denken;
• Rooms-katholieke godsdienst.

2.3 Dynamisch samenspel

Met de ordening in ontwikkelvelden thematiseren en benoemen we de harmonische
ontwikkeling van kinderen. Dat moet voor helderheid en structuur zorgen. Dat bete-
kent niet dat we deze ordening als een statisch gegeven bekijken. De ontwikkelvelden
verhouden zich namelijk op een dynamische manier tot elkaar. Elke ontwikkeling bin-
nen een bepaald ontwikkelveld heeft ook invloed op de andere ontwikkelvelden.

3. Het ontwikkelveld ‘taalontwikkeling’

In het ontwikkelveld ‘taalontwikkeling’ ligt het accent op het stimuleren van de taal-
ontwikkeling door het creëren van betekenisvolle situaties. Een goede beheersing van
het Nederlands is zeer belangrijk en krijgt een zichtbare plaats. Ook de doelen voor
het formele onderwijs Frans zijn duidelijk terug te vinden. In de huidige samenleving
zijn steeds meer talen te horen en is meertaligheid een meerwaarde. Daarom krijgen
ook andere talen een plaats in dit ontwikkelveld. De ontwikkeling van al deze talen
staat niet los van elkaar: kinderen zetten hun kennis en vaardigheden van de ene taal
in bij het ontdekken van de andere taal.

‘Het nut inzien van taal’, ‘zich met plezier inzetten om een betere taalgebruiker te wor-
den’, ‘positief omgaan met meertaligheid’ en ‘openstaan voor talige diversiteit’ zijn atti-
tudes die een belangrijke rol spelen bij de taalontwikkeling. Daarom zijn deze attitu-
des opgenomen in een apart ontwikkelthema, namelijk ‘talige grondhouding’.

Voor Nederlands en Frans staan de doelen voor luisteren, spreken en gesprekken voe-
ren in het ontwikkelthema ‘mondelinge taalvaardigheid’. De doelen die te maken heb-
ben met lezen en schrijven staan bij het ontwikkelthema ‘schriftelijke taalvaardigheid’.
Hoewel mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in afzonderlijke thema’s worden
beschreven, zullen ze vaak samen voorkomen in betekenisvolle situaties.
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In het ontwikkelthema ‘taalbeschouwing Nederlands’ staan doelen met betrekking tot
reflecteren op taalgebruik en op aspecten van het taalsysteem. De inzichten die leer-
lingen verwerven, passen ze toe bij het inzetten van mondelinge en schriftelijke taal-
vaardigheid. De leerlingen kunnen deze inzichten ook inzetten bij het leren van een
vreemde taal zoals Frans.

Meer lezen? Zie: https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/. 
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De achteruitgang in begrijpend lezen toegelicht vanuit het
PIRLS-onderzoek

1. Bezorgdheid om begrijpend lezen

De Vlaamse onderwijswereld maakt zich zorgen over het niveau van het begrijpend
lezen (VLOR 2017). Er is een sterke achteruitgang tussen 2006 en 2016 (Tielemans
e.a. 2017). In PIRLS2006 behaalden Vlaanderen en Nederland een identieke score:
547. Tien jaar later, in PIRLS2016, daalde de Nederlandse score met 2 punten (een
niet-significante daling van 547 naar 545), terwijl de Vlaamse score met 22 punten
daalde (van 547 naar 525). De daling van 22 punten betekent dat er ongeveer een half
jaar extra onderwijs nodig is om op het niveau van 2006 te komen. Bovendien blijkt
uit alle analyses dat de daling algemeen is. Alle groepen leerlingen gaan erop achteruit:
jongens, meisjes, anderstalige leerlingen en Nederlandstalige leerlingen. 
Die sterke achteruitgang had niemand zien aankomen. In de peilingen naar lezen
(2002, 2007 en 2013) behaalde immers meer dan 88% van de Vlaamse leerlingen de
eindtermen (AKOV 2014). 

2. Wat is PIRLS? 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) is een internationaal vergelij-
kend onderzoek naar begrijpend lezen in het vierde leerjaar. In 2016 namen 45 lan-
den deel aan het onderzoek. De Vlaamse steekproef telde 148 lagere scholen. 
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