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In december 2019 werden nieuwe PISA-resultaten bekend gemaakt. Uit het onderzoek bleek 

dat de kloof tussen hoog- en laag-presteerders groot is. De leesvaardigheid van Vlaamse 

vijftienjarigen is sterk gedaald. Onze jongeren lezen niet meer graag. Hun woordenschat gaat 

achteruit. Het PIRLS-onderzoek uit 2016 over begrijpend lezen in internationaal perspectief 

toonde aan dat Vlaanderen de grootste daler is van West-Europa. 

 

Er zijn heel wat hypotheses om de achteruitgang in leesvaardigheid te verklaren, bijvoorbeeld: 

minder concentratievermogen of schermtijd die ten koste gaat van leestijd. Alleen zijn die 

hypotheses niet zo makkelijk te bewijzen. Een ding is wel zeker: omdat er meer tijd gaat naar 

andere vaardigheden in het leerplan, blijft er minder tijd over voor leesonderricht. Dat heeft 

een bewezen negatief effect op de leesvaardigheid. 

 

Factoren die bepalen hoe goed iemand begrijpend kan lezen: algemene intelligentie, kennis 

van de wereld, technisch leesniveau en leesmotivatie. Over dat laatste wil ik het hebben. Er 

gebeurt in Brussel heel wat om leesplezier aan te wakkeren: Boekenbende aan Huis, 

Boekenbende in de Bib, Brussels Reads Aloud of de Leeslijn waarbij Brusselse bibliotheken 

uitpakken met boeiende leeslijsten,… De expertise van bibliotheken wordt volop ingezet in 

scholen. Dat is uitstekend.  

 

Leesmotivatie en -plezier is niet de mirakeloplossing om kinderen beter te doen lezen. Maar 

wie graag leest, leest meer, krijgt ‘kilometers op de teller’ en maakt vorderingen. Het project 

‘Kwartiermakers’ zet in op leesplezier en vrij lezen.  

 

Mijn vragen: 

- ‘Kwartiermakers’ loopt sinds 2017 in twee Nederlandstalige Brusselse scholen. 

Leerlingen in de basisschool krijgen systematisch per dag een kwartier vrij lezen. 

Muntpunt zorgt voor een gepast aanbod van boeken. Wat zijn de resultaten? Hoe groot is 

de ‘leerwinst’: hoe groot is het verschil met de situatie voor Kwartiermakers, hoe 

evolueert een leerling in de tijd? Vallen er ook leerlingen uit de boot?  

- Leerlingen hebben behoefte aan interessante boeken, die iets voor hen betekenen, waar 

ze zich in herkennen, die hen triggeren. Dan zijn ze ‘autonoom’ gemotiveerd om te lezen 

(en niet ‘gecontroleerd’). Bibliotheken hebben veel knowhow over geschikte lectuur. 

Welke vorming geven de bibliotheken aan Brusselse leraars om hen vertrouwd te maken 

met geschikt leesmateriaal? 

- Hoeveel Brusselse scholen hebben een uitgeschreven leesbeleid?  
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