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Noot

1 Het project Zin in Lezen is gesubsidieerd door NRO en wordt in samenwerking
uitgevoerd door Lisa van der Sande, Jo van Schaik, Marloes Schrijvers (tot augus-
tus 2019), Marjolein Dobber en Roel van Steensel (VU), Tony Bruin, Bea
Pompert, Isabelle Vingerhoets (De Activiteit), Lisette Visser en Susanne Hoogland
(OBD Noordwest) en leerkrachten van scholen, verspreid over heel Nederland. 
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Boekenhouder – een professionaliseringstraject-op-maat
om de leescultuur en de kwaliteit van het voorbereidend
leesonderwijs in de kleuterklas, in het bijzonder voor
kinderen uit kwetsbare gezinnen, te verhogen.

1. Aanleiding

1.1 Daling niveau begrijpend lezen

Goed kunnen lezen en schrijven is een belangrijke voorwaarde om succesvol deel te
kunnen nemen aan de hedendaagse maatschappij (Christoffels e.a. 2017; Van
Vreckem e.a. 2015). Echter, het gemiddelde niveau ‘begrijpend lezen’ is in Vlaanderen
fors gedaald in vergelijking met tien jaar geleden. Binnen West-Europa tekent de
Vlaamse regio voor de sterkste daling, volgens het recente PIRLS-onderzoek (PIRLS
2016). De onderzoekers schuiven drie belangrijke oorzaken voor deze daling naar
voren (Goethals 2017): 

1. de langdurige ondermaatse professionalisering van het onderwijspersoneel in
Vlaanderen;

2. de daling in lestijd voor lezen; 
3. een dalende leescultuur bij de Vlaamse leerlingen die al start op kleuterleeftijd.
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1.2 De relatie tussen armoede, taalvaardigheid en sociaaleconomische kansen

Onderzoek (Christoffels e.a. 2016) toont aan dat armoede, taalvaardigheid en sociaal-
economische kansen aan elkaar zijn gerelateerd. Kinderen uit gezinnen met een lage
SES (socio-economische status) zijn vaak minder taalvaardig en minder sterk in begrij-
pend lezen, wat dan weer belangrijke negatieve consequenties heeft voor hun onder-
wijssucces en deelname aan de maatschappij. Een belangrijke manier om laaggeletterd-
heid onder volwassenen te verminderen, is om te zorgen dat het sneeuwbaleffect stopt
en dus om te voorkomen dat kinderen zich ontwikkelen tot laaggeletterde volwasse-
nen. Het PIRLS-onderzoek toont aan dat onze kinderen reeds in het lager onderwijs
moeilijkheden met begrijpend lezen ondervinden. Daarom is het belangrijk om vanaf
een vroege (kleuter)leeftijd de leesvaardigheden te stimuleren.

1.3 Kansarmoede begint in de baarmoeder

Kinderen uit kwetsbare gezinnen groeien op in een omgeving met weinig boeken en
hebben moeilijk toegang tot bibliotheken (Van den Branden 2016). Ouders met een
lagere SES lezen minder vaak voor aan hun kinderen (Hoff 2006). Nochtans stimu-
leert het lezen van boeken de woordenschatsgroei. Door verhalen te lezen, krijgen kin-
deren bovendien meer inzicht in de verhaalstructuur en kunnen ze bijgevolg zelf beter
een samenhangend verhaal vertellen (Shiro 2003). Deze taalvaardigheden zorgen er
niet alleen voor dat kinderen later beter zijn in begrijpend lezen (Bast & Reitsma
1998), maar ook dat ze hun emoties en problemen beter kunnen uitdrukken, waar-
door ze ook minder snel boos worden (Roben e.a. 2013). 

Ook voor meertalige kinderen is een sterk leesbevorderende omgeving op school een
goede katalysator voor de verwerving van de Nederlandse taalvaardigheden.
Anderstaligheid is één van de vier leerlingenkenmerken die samen de kansarmoede-
indicator vormen (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 2019a; 2019b;
2019c). 

Psychiater en voorzitter van het Kinderarmoedefonds, Peter Adriaenssens, ziet
(voor)lezen als een onmisbaar wapen in de strijd tegen kinderarmoede: “1 op de 8 kin-
deren groeit op in armoede. Thuis hebben ze niet altijd de kans om te lezen. Maar wist
je dat kinderen die al vroeg kennis maken met boeken taalvaardiger zijn, sneller kun-
nen lezen en beter kunnen rekenen?” (Adriaenssens 2018).
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2. Project Boekenhouder: competenties leerkrachten en onderwijsbegeleiders
versterken door… 

1. … leerkrachten inzicht te verschaffen in het belang van (a) een sterk voorbereidend
leesaanbod en (b) het uitbouwen van een duurzame leescultuur in hun klas en
school, én inzicht te laten verwerven in de sterktes en pijnpunten van het huidig
voorbereidend leesaanbod en de leescultuur in de eigen klas; 

2. … een professionaliseringstraject-op-maat aan te bieden, met concrete acties voor
de eigen klaspraktijk om de kwaliteit van het voorbereidend leesonderwijs en de
leescultuur in hun klas te verhogen, rekening houdend met de karakteristieken en
noden van kinderen uit kwetsbare gezinnen;

3. … leerkrachten en onderwijsondersteuners een kwaliteitsvol observatie-instrument
aan te reiken, om de eigen klaspraktijk te screenen, te verbeteren en de evolutie te
meten. 

3. Methode

In het project Boekenhouder focussen we op acht tweede en derde kleuterklassen (4-
tot 6-jarigen) in Aalst. In de tweede en de derde kleuterklas worden namelijk belang-
rijke fundamenten gelegd voor het latere lezen (Vernooy 2007). Om ervoor te zorgen
dat we kinderen uit kwetsbare gezinnen zouden bereiken, selecteerden we kleuterklas-
sen met minstens 20% kinderen met een SES-indicator (bepaald door de SES-indica-
tor ‘opleidingsniveau moeder’). Per school nemen telkens minstens twee leerkrachten
deel aan het project, om de kwaliteit en het duurzame karakter van het professionali-
seringstraject te verhogen.

In het project is er een sterke wisselwerking tussen enerzijds de projectmedewerkers,
de leerkrachten van de betreffende scholen en laatstejaarsstudenten die de Bachelor
Kleuteronderwijs volgen bij Odisee (en er hun bachelorproef of een innovatief project
rond uitwerkten), en anderzijds de resonantieraad, een multidisciplinaire stuurgroep
die bestaat uit experten in taalonderwijs bij kleuters uit kwetsbare gezinnen, experten
in leesbevordering, experten in het bijscholen van leerkrachten en scholen, experten
inzake kansarmoede en een bibliotheekmedewerker. 

3.1 Eerste fase (september 2018-december 2018)

Gezien we aan het begin van het project onvoldoende zicht hadden op hoe kleuteron-
derwijzers de leesvaardigheden van kleuters precies bevorderen, maakten we in de
beginfase een stand van zaken op van het huidige voorbereidend leesonderwijs en de
huidige leescultuur in acht kleuterklassen. Zo werden onder meer de inrichting van en
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het aanbod in de boekenhoek, alsook de kwaliteit van de boeken en de voorleestechnie-
ken van de leerkracht onderzocht. Hiervoor deden we een beroep op een internationaal
genormeerde observatie-instrument: de ELLCO pre-K (Smith e.a. 2008). 

3.2 Tweede fase (januari 2019-september 2019)

Op basis van een kwalitatieve analyse van bovenstaande observaties, brachten we de
sterktes en de noden van de huidige klaswerking in kaart en kregen de leerkrachten ver-
volgens een professionaliseringstraject op maat aangeboden om hun eigen leesonderwijs
en leescultuur te evalueren en bij te sturen. Een cruciaal principe tijdens de vorming en
begeleiding van de leerkrachten is het bottom-up werken: het aangeboden professiona-
liseringstraject vertrekt altijd vanuit de schoolcontext en de noden van de leerkracht
en zijn/haar klas, met een focus op uiteindelijke zelfsturing van de betreffende kleu-
teronderwijzer(es) en zijn/haar team. 

3.3 Derde fase (september 2019-december 2019)

In de derde fase gaan we eerst na wat het effect van het professionaliseringstraject is:
in hoeverre konden leerkrachten hun eigen klasomgeving verbeteren? Vervolgens ont-
wikkelen we, op basis van de ervaringen in dit project, een Vlaams observatie-instru-
ment en een bijbehorend professionaliseringstraject voor scholen en onderwijsonder-
steuners om hun eigen leesonderwijs te evalueren en bij te sturen, zodat zij een sterk
talenbeleid rond leesbevordering kunnen uitbouwen en alle kinderen (en zeker kinde-
ren uit kwetsbare gezinnen) maximale leesbevorderingskansen kunnen geven.

De resultaten van het onderzoek en het project worden tijdens de HSN-conferentie
toegelicht. 
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Betekenisvol lees- en schrijfonderwijs in groep 1, 2 en 3

1. Inleiding

De magie van het leren lezen is voor veel kinderen een gebeurtenis die plaatsvindt in
groep 3. Hoe dat lezen precies tot stand komt, is iets wat voor velen ongrijpbaar is. Er
is een groot aanbod aan methoden en materialen die ondersteuning bieden bij dit pro-
ces en waar veel scholen ook dankbaar gebruik van maken. Of moeten we dit anders
zien? Het leesplezier is op veel Nederlandse scholen tot een dieptepunt gezakt. En ook
wereldwijd heeft het onderwijs het zwaar om taal en leesonderwijs te laten slagen
(Chou, Cheng & Cheng 2016).

Hoe kan dat, als er gewerkt wordt met de mooiste materialen, met verfijnde technie-
ken en met de mooiste digibordsoftware? Het knelpunt lijkt volgens Smits & Van
Koeven (2016) te zitten in ons gefragmenteerde onderwijs, waarin diepgang, het leg-
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