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PROGRAMMA
9:15 UUR

9:45 UUR

9:55 UUR

10:20 UUR

11 :00 UUR

REGISTRATIE EN ONTVANGST MET
KOFFIE/THEE (7E VERDIEPING)

WELKOMSTWOORD EN
MEDEDELINGEN

OPENING

PLENAIRE LEZING
PROF.  DR.  ELISE DE BREE

THEMA’S ROND DYSLEXIE ,  TECHNISCH

LEZEN EN SPELLEN

KOFFIE-  EN THEEPAUZE
(7E VERDIEPING)
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12:05 UUR

12:35 UUR

13:45 UUR

14:25 UUR

14:45 UUR

PARALLELLE SESSIE 2 :
GELETTERDHEID EN DE KL IN ISCHE

PRAKT I JK

LUNCH EN POSTERPRESENTATIES
(7E VERDIEPING)

INTERMEZZO
KL INKENDE KOSMOS

PRESENTATIE JONG TALENT
SASCHA COUVEE

VROEGE GELETTERDHEID B I J  DOVE EN

SLECHTHORENDE K INDEREN

KOFFIE-  EN THEEPAUZE,
EN POSTERPRESENTATIES

(7E VERDIEPING)

11 :30 UUR

PARALLELLE SESSIE 1 :
GELETTERDHEID EN EDUCATIE
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14:15  UUR

OBA SCHOOL
MAARTEN LAMMERS

HET LEESOFFENSIEF



16:25 UUR

16:55 UUR

17:00 UUR

PLENAIRE LEZING DOOR
PROF.  DR.  SIBLE ANDRINGA

HOE LEER JE TAAL ,  ALS JE LEERT LEZEN?

AFSLUITING

MOGELIJKHEID TOT EEN DRANKJE
AAN DE BAR

15:15  UUR

PARALLELLE SESSIE 3 :
GELETTERDHEID EN MEERTAL IGHEID

 

15:50 UUR

PARALLELLE SESSIE 4 :
GELETTERDHEID IN  DE MAATSCHAPPIJ

Het plenaire programma vindt plaats
 in de Theaterzaal (7e verdieping).

Informatie over de parallelle sessies is te vinden
in het overzicht hieronder.
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Theaterzaal Forumzaal Prinsenzaal Keizerszaal

Liza van den
Bosch

Suzanne
Dekker &

Joana Duarte
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den Berghe
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Marieke
Adams

Talige
diversiteit bij
beginnende

lezers

Troef of trend?
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Bart Siekman
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De verwerving van gesproken taal is essentieel voor het dagelijks functioneren en de verdere
(schoolse) ontwikkeling. Datzelfde geldt ook voor de verwerving van geschreven taal. Voor
mensen met dyslexie blijft het technisch lezen en spellen ondanks goede instructie een
struikelblok. In deze lezing bespreekt Elise thema’s die op dit moment actueel zijn rondom
dyslexie. Dit zijn thema’s die in de wetenschap spelen en/of in de onderwijszorgpraktijk
leven. Deze thema’s hebben onder andere te maken met noties over wat dyslexie is (en wat
niet) en of dyslexie wel bestaat. Ze hebben ook te maken met preventie, signalering van
lees-spellingproblemen en diagnostiek van dyslexie, onder andere tijdige signalering, ook bij
meertalige kinderen, en de soms gehoorde overtuiging dat iedereen zomaar een
dyslexiediagnose kan krijgen. Ook rond de behandeling van dyslexie zijn er verschillende
thema’s, zoals de lees-spellingbehandeling zelf, en dan bij kinderen zonder en met
bijkomende problematiek, en de rol van psychoeducatie in de behandeling. Tot slot is ook
het omgaan met dyslexie op school een belangrijk thema, bijvoorbeeld over de effectiviteit
van compenserende en dispenserende middelen. In haar lezing zal Elise deze thema’s in
vogelvlucht bespreken.

Elise de Bree is als bijzonder hoogleraar verbonden aan het departement Educatie en
Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Haar leerstoel, taalontwikkelingsstoornissen in
passend onderwijs, is ingesteld door Stichting Koninklijke Auris. Zij voert in het kader van die
leerstoel onderzoek uit naar de gesproken en geschreven taalontwikkeling. Elise is
bestuurslid van de Stichting Dyslexie Nederland en lid van de wetenschappelijke adviesraad
dyslexie van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Ze is één van de auteurs van het
Protocol Dyslexiediagnostiek en Behandeling 3.0 (Tijms et al., 2021). 

Keynote sprekers
Elise de Bree (Universiteit Utrecht)
Thema’s rond dyslexie, technisch lezen en spellen
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Als je niet kunt lezen en schrijven, dan is de kans groot dat je niet weet wat een woord is, of
dat een letter een klank vertegenwoordigt. Zonder die kennis is het waarschijnlijk veel
moeilijker om een tweede taal te leren. We weten dat geletterdheid allerlei cognitieve
veranderingen teweegbrengt en we weten ook dat het veel meer moeite kost om een
tweede taal te leren als je niet geletterd bent, maar hoe en waarom taalverwerving
verandert met geletterdheid is verrassend weinig onderzocht. Dat komt doordat we
taalverwervingsprocessen vooral hebben onderzocht in groepen die nog niet kunnen lezen
en schrijven (de verwerving van een eerste taal door jonge kinderen), of in groepen die juist
al heel goed kunnen lezen en schrijven (de verwerving van een tweede taal door oudere
leerders). In deze bijdrage zal ik uiteenzetten wat we weten van de relatie tussen
taalverwerving en geletterdheid, en betogen dat we het antwoord op de vraag gesteld in
de titel: ‘Hoe leer je een taal als je leert lezen?’ nog niet goed kunnen beantwoorden.

Sible Andringa is werkzaam als hoogleraar didactiek van de tweedetaalverwerving aan de
Universiteit van Amsterdam en coördinator van de duale masteropleiding Nederlands als
tweede taal en meertaligheid. Daarnaast is hij als vakdidactisch meester lid van het
Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen. Hij promoveerde in Groningen op een
proefschrift over het belang van expliciete instructie voor tweedetaalverwerving. Daarna
werkte hij als postdoc en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij
onderzoek deed naar de ontwikkeling van luistervaardigheid, individuele verschillen in
tweedetaalverwerving, en aanvullend onderzoek op zijn proefschrift naar grammaticale
ontwikkeling. Een ander belangrijk thema in zijn onderzoek is de positie en ontwikkeling van
meertaligheid in het onderwijs. Hij was lange tijd lid van de commissie Staatsexamens
Nederlands als tweede taal en werkte als toetsontwikkelaar bij het Expertisecentrum Taal,
Onderwijs en Communicatie van de Universiteit Groningen.

Sible Andringa (Universiteit van Amsterdam)

Hoe leer je taal, als je leert lezen?
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Jong Talent
Sascha Couvee (Radboud Universiteit)
Vroege geletterdheid bij dove en slechthorende
kinderen
Lezen is gebaseerd op gesproken taal; letters verwijzen naar de klanken van de taal. Voor
kinderen met gehoorverlies is leren lezen daardoor moeilijker. Fonologisch bewustzijn, het
kunnen herkennen en manipuleren van klanken, en letterkennis zijn belangrijke voorspellers
van vroege geletterdheid. Voor dove en slechthorende kinderen is het lastiger fonologisch
bewustzijn te ontwikkelen, maar uit onderzoek blijkt dat letterkennis over het algemeen
leeftijdsadequaat is. Bij dove en slechthorende kinderen worden fonologisch bewustzijn en
letterkennis voorspeld door het vermogen om te kunnen liplezen, ook wel spraakafzien. 
 Uit internationaal onderzoek blijkt dat dove en slechthorende kinderen steeds meer gaan
achterlopen op het gebied van lezen ten opzichte van horende kinderen, maar dat aan het
begin van het leesonderwijs in groep 3 het verschil nog niet zo groot is. Uit ons onderzoek
blijkt dat aan het begin van groep 3 dove/slechthorende en horende kinderen nog niet veel
van elkaar verschillen op het gebied van woorden lezen. Er is echter wel meer variatie
binnen de dove en slechthorende groep. In groep 4 lijken de dove en slechthorende
kinderen wat meer achter te lopen ten opzichte van horende kinderen, vooral op begrijpend
lezen. Gesproken woordenschat en woordenschat in gebarentaal, gemeten in groep 2, zijn
gerelateerd aan de leesvaardigheden van dove en slechthorende kinderen in groep 4.
Tijdens de lezing zal ook eventuele compenserende waarde van gebarentaal worden
besproken. 
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Samenvattingen
Geletterdheid en educatie

Eliane Segers (Radboud Universiteit, Universiteit Twente, Expertisecentrum Nederlands) 
Geletterdheid in een digitale wereld
Ik zal in mijn presentatie aandacht besteden aan twee onderwerpen: 
1) Beginnende geletterdheid en de impact van de steeds digitaler wordende thuisomgeving:
hierbij richt ik mij op de veranderingen in de thuisomgeving en beantwoord de vraag in
hoeverre digitalisering van de thuisomgeving inlvoed heeft op taal en beginnende
geletterdheid. Daarna laat ik voorbeelden zien waarin met digitale middelen de
leesontwikkeling van kinderen kan worden gestimuleerd. 
2) Gevorderde geletterdheid, waarbij leerlingen moeten kunnen omgaan met digitale
media, terwijl juist de omgang met digitale media een negatief effect zou kunnen hebben
op hun leesvaardigheid. Ik zal ingaan op verschillen tussen lezen van papier en digitaal
lezen en vervolgens specifiek ingaan op de uitdagingen die het lezen van digitale
materialen met zich meebrengen.

Ruben Fukkink (Universiteit van Amsterdam)
Werken aan de taalontwikkeling in de kinderopvang
Een beeld van (inter)nationale peilingen laat zien dat de kwaliteit van de emotionele
ondersteuning van jonge kinderen in de voor- en vroegschoolse periode doorgaans goed is.
De kwaliteit van de educatieve stimulering, incl. gerichte taalstimulering, blijft hierbij wat
achter. Gerichte interventies in de kinderopvang laten echter zien dat deze kwaliteit kan
worden versterkt, bovendien met positieve effecten voor de kinderlijke ontwikkeling. Ik
bespreek in deze context kenmerken van effectieve interventies, incl. de kansen voor een
‘two-generation approach’ voor ouder en kind, die veelbelovend lijkt op basis van meta-
analytisch onderzoek en uitkomsten van Nederlands onderzoek naar VVE Thuis bij peuters.
In deze presentatie belicht ik ten slotte voor de Nederlandse situatie factoren die kunnen
verklaren waarom de kwaliteit van de educatieve en talige stimulering, gemiddeld genomen,
lager is dan de sensitiviteit van pedagogisch medewerkers. En ik verken, binnen dezelfde
Nederlandse context, kansen voor het versterken van de taalstimulering.
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Folkert Kuiken (Universiteit van Amsterdam)
Het belang van woordenschat voor een goede leesvaardigheid
Wie de woorden ‘vrouw’, ‘belagen’ en ‘vogels’ kent – en deze in een zin leest – zal met de
eigen kennis van de wereld al gauw tot de veronderstelling komen dat de vrouw de vogels
belaagt. Tenzij deze scène zich afspeelt in de context van The birds van Alfred Hitchcock en
het omgekeerde het geval is; het blijft dus altijd zaak om goed te lezen! 
Wie het woord ‘belagen’ niet kent, heeft een probleem: het wordt dan lastig om de precieze
betekenis van de zin te achterhalen. Niet voor niets moet in een tekst 98% van de woorden
bekend zijn om tot een volledig begrip van de tekst te komen. Is dat percentage minder dan
raak je als lezer snel gefrustreerd en leg je de tekst terzijde. Om die reden helpt het om veel
woorden te kennen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit onderzoek is gebleken dat woordenschat een
goede voorspeller is van leesvaardigheid. En dat leesvaardigheid op zijn beurt een goede
voorspeller is van schoolsucces. Met het oog op een goede leesvaardigheid is het daarom
belangrijk om in het basis- en voortgezet onderwijs veel aandacht aan woordenschat te
besteden. 
Maar om hoeveel woorden gaat het dan en welke woorden moeten dat zijn? En wat kunnen
we eraan doen om ervoor te zorgen dat de leerlingen die woorden beheersen? Op deze (en
andere) vragen wordt in deze bijdrage antwoord gegeven.

Christel Dood (Expertisecentrum Nederlands)
Leesvaardigheid en leesmotivatie in het vo: de rol van de leraar
De leesvaardigheid en het leesplezier van Nederlandse 15-jarige leerlingen is gedaald blijkt
uit de resultaten van PISA-2018. Daarnaast weten we ook dat leesvaardigheid en leesplezier
met elkaar samenhangen. In deze presentatie ga ik verder in op de rol van de leraar in het
stimuleren van leesplezier en leesvaardigheid naar aanleiding van verdiepende analyses op
PISA-2018.
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Geletterdheid en de klinische praktijk

Patrick Snellings (Universiteit van Amsterdam)
Gamend letter-klankparen leren om leesproblemen te voorkomen
Het leren van letter-klankparen is de basis van het leren lezen. Om de kennis van letter-
klankparen te trainen werd er gebruik gemaakt van een motiverende serious game. Het doel
van deze studie was om de positieve effecten te bepalen bij jonge kinderen die nog niet
hebben leren lezen. Dit is van groot belang omdat de vroege inzet van een dergelijke game
kan bijdragen aan de preventie van leesproblemen. Er werden 145 kinderen uit groep 2 van
de basisschool random verdeeld over drie condities: de standaard audio-visuele versie van
de game, een motorische versie en een rekengame ter controle. Alle kinderen werden op
een voor- en nameting getest op Letter-klank kennis en het lezen van losse woorden. De
resultaten van de training worden besproken en de implicaties voor de preventie van
leesproblemen.

Judith Rispens (Universiteit van Amsterdam)
Geletterdheid bij kinderen met TOS en dyslexie: een wetenschappelijke reflectie
Kinderen met TOS en ontwikkelingsdyslexie ervaren problemen in hun taalontwikkeling. Deze
problemen zijn divers, maar tegelijkertijd ervaren veel kinderen met TOS en
ontwikkelingsdyslexie dezelfde soort problemen in de ontwikkeling van hun geletterdheid. In
deze lezing zal ik twee wetenschappelijke verklaringen bespreken voor de problemen in de
ontwikkeling van geletterdheid bij kinderen met TOS en dyslexie. Als eerste zal ik
wetenschappelijke evidentie bespreken met betrekking tot de aanname dat problemen in de
geletterdheid bij kinderen met TOS en dyslexie voortkomen uit een verminderde capaciteit
in de fonologische verwerking. Ten tweede zal ik een ander wetenschappelijk perspectief
bespreken, namelijk de aanname dat een verminderde capaciteit van het zogenaamde
statistisch leervermogen de ontwikkeling van geletterdheid bij kinderen met TOS en dyslexie
remt.
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Evelien Krikhaar (Expertisecentrum Nederlands)
Samenwerking tussen onderwijs en zorg bij ernstige leesproblemen en dyslexie
In deze lezing bekijken we de rol van school, zorgaanbieder en ouders in de periode
voorafgaand, tijdens en na afloop van de inzet van specialistische zorg bij ernstige dyslexie.
Hoe kan een optimale onderlinge afstemming en samenwerking tussen de verschillende
partijen gerealiseerd worden? We bespreken dit aan de hand van de nieuwe Handreiking
voor de invulling van de ondersteuningsniveaus 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en
dyslexie van Dyslexie Centraal. Deze Handreiking is onlangs bijgesteld en aangevuld met
een sectie over de fase waarin de specialistische dyslexiezorg naast het onderwijs wordt
ingeschakeld (ondersteuningsniveau 4). 
Op het vierde ondersteuningsniveau verschuift de rol van het onderwijs in het
onderwijsleerproces van volledige naar gedeelde verantwoordelijkheid, samen met de
specialistische zorg. De zorgverlener heeft de regie over de invulling van het diagnostiek- en
behandeltraject, maar de school blijft verantwoordelijk voor het bieden van goed, passend
lees- en spellingonderwijs en de ondersteuning daarbij op school en de eventuele
ondersteuning van ouders thuis. Dat betekent dat de inzet van specialistische zorg niet op
zichzelf kan staan. Als er een dyslexiebehandeling geïndiceerd is, moeten het
onderwijsaanbod en het zorgaanbod op elkaar afgestemd worden. De dyslexiebehandeling
is er immers op gericht om de lees-/spellingontwikkeling die op school is vastgelopen zo te
stimuleren, dat deze weer zo goed mogelijk op gang komt. In deze presentatie wordt verder
ingegaan op het belang van optimale samenwerking tussen de partijen, met daarbij één
gezamenlijk plan voor de aanpak en ondersteuning van de leerling op school, thuis en in de
zorg. 

Loes Wauters (Royal Kentalis)
Geletterdheid bij doven en slechthorenden
De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren is in de laatste jaren achteruit gegaan (PISA,
2018). Bijna een kwart van de 15-jarige leerlingen heeft een onvoldoende leesniveau om
goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Ook lezen jongeren steeds minder
(Stichting Lezen) en is in Nederland 18% van de mensen ouder dan 16 jaar laaggeletterd
(Stichting Lezen en Schrijven).
Als gevolg van een beperkte toegang tot gesproken taal is het (leren) lezen voor dove en
slechthorende leerlingen een nog grotere uitdaging dan voor hun horende leeftijdgenoten.
Hoewel we bij dove en slechthorende lezers zien dat de gemiddelde leesniveaus stijgen als
gevolg van o.a. neonatale gehoorscreening en daarmee ook vroeg inteventie (o.a. door
hoortoestellen of cochleaire implantaten), lopen ze nog steeds risico op een achterstand in
leesvaardigheid ten opzichte van hun horende leeftijdgenoten (Mayer et al., 2021;
Yoshinaga et al., 2021). In deze presentatie ga ik in op de leesvaardigheid van dove en
slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen en de factoren die daar een rol in spelen. 
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Geletterdheid en meertaligheid

Liza van den Bosch (Universiteit Leiden)
Talige diversiteit bij beginnende lezers 
Lezen is een van de basisvaardigheden die centraal staan in het onderwijs, maar het
begrijpen van geschreven teksten is een complexe vaardigheid waar veel kinderen moeite
mee hebben. Dat geldt vaak ook voor kinderen die thuis een andere taal spreken en op
school leren lezen in hun tweede taal. Uit onderzoek blijkt dat deze tweede-taallezers
gemiddeld genomen lager scoren op begrijpend lezen dan hun eentalige klasgenoten. Er
wordt in dergelijke onderzoeken vaak een simpele tweedeling gemaakt tussen eentalige en
meertalige kinderen, maar is dat wel terecht gezien de grote talige diversiteit? Bovendien is
veel onderzoek naar begrijpend lezen gericht op wat meer ervaren lezers in de bovenbouw
van het basisonderwijs en veelal wordt de totstandkoming en de ontwikkeling van
tekstbegrip niet in kaart gebracht.
Om tekstbegrip van kinderen met diverse taalachtergronden van meet af aan te bevorderen
is het van belang inzicht te hebben in de beginfase van de leesontwikkeling, het leesproces
en de factoren die daarbij een rol spelen. Dat is wat centraal stond in mijn onderzoek. In
deze presentatie ga ik in op drie studies gericht op de leesprestaties, leesontwikkeling en
leesprocessen van beginnende lezers met diverse taalachtergronden. Op basis van de
uitkomsten beargumenteer ik waarom het essentieel is om individuele verschillen in taal- en
leesvaardigheid van eentalige én meertalige leerlingen in kaart te brengen. Aanvullend
daarop geef ik enkele praktische implicaties en concrete handvatten voor
onderwijsprofessionals en logopedisten om de taalachtergrond van meertalige leerlingen
beter te begrijpen en om ze beter te kunnen ondersteunen.
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Suzanne Dekkers (NHL Stenden) en Joana Duarte (RUG, UVA, NHL Stenden) 
Troef of trend? Meertaligheid in het onderwijs
Elke leerkracht krijgt in de praktijk te maken met diversiteit en meertaligheid. Van vreemde
talen tot migrantentalen, van regionale, minderheidstalen en streektalen tot straattaal:
talige diversiteit is in iedere klas aanwezig. En daarmee ook diversiteit in cultuur, religie,
opleiding, geletterdheid, et cetera. Meertalig onderwijs biedt in de praktijk een uitgelezen
kans om deze, reeds aanwezige talige en culturele rijkdom in de klas, veel explicieter te
benutten in de onderwijspraktijk en tegelijkertijd de kansengelijkheid van kinderen en
jongeren te verhogen. Toch gebeurt dat nog niet vaak; het onderwijs is over het algemeen
met name gericht op taalvaardigheid in het Nederlands of in (een paar) moderne vreemde
talen; het (taal)onderwijs wordt in de praktijk minder ingezet om juist de aanwezige
diversiteit in een klas, op een school of in een regio als uitgangspunt te nemen om de
kansen op het gebied van meertaligheid te verkennen en kritische reflectie bij leerlingen te
stimuleren. 
Om meertalige leerlingen, waaronder ook nieuwkomers, kwalitatief hoogwaardig onderwijs
te kunnen aanbieden, stelt het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs
Nieuwkomers (LPTN) een inclusieve pedagogisch-didactische benadering voor (Schrijfgroep
LPTN, 2017). De voorgestelde benadering belegt zorg voor meertalige leerlingen bij álle
professionals in het onderwijs in een schoolbreed, meerjarig beleid, maar ook zeker bij de
opleiders van die professionals. In het kader van deze lezing gaan wij met meertalig
onderwijs experimenteren, om te voelen hoe het is om een nieuwkomer in de klas te zijn. Wij
zullen ook veel voorbeelden van meertalig onderwijs met elkaar bediscussiëren.



Kimberley Mulder (Universiteit van Amsterdam) en Marieke Adams (Hogeschool van
Amsterdam)
De weg naar geletterdheid: hobbels en succesverhalen van volwasseneducatie
Alles begint met taal: dingen begrijpen, voorlezen aan kinderen, zaken zelfstandig regelen
en contact hebben met anderen. Voor sommige mensen is het gebruiken van taal niet
vanzelfsprekend en maar een lastige drempel op weg naar participatie en zelfstandigheid.
In de volwasseneneducatie bij Vonk proberen we laaggeletterden uit de Kop van Noord-
Holland te helpen bij het nemen van deze drempel. In onze presentatie lichten we toe wie
onze laaggeletterde doelgroep is, hoe we deze doelgroep kunnen bereiken en in de lessen
kunnen halen en wat onze didactische aanpak is. We bespreken tegen welke didactische en
praktische problemen (“hobbels”) we aanlopen in onze lessen, maar we laten ook zien wat
wél werkt. We delen onze succesverhalen op de weg naar geletterdheid.

Rianne van den Berghe (Universiteit Utrecht)
Een meertalige voorleesrobot om thuistalen de klas in te halen
Hoe kun je op een creatieve manier thuistalen van meertalige leerlingen inzetten in het
onderwijs? Eén manier is het gebruik van sociale robots! In deze presentatie wordt het
Voorleesrobotproject besproken, waarin een voorleesrobot wordt ontworpen en getest die
meertalige leerlingen in hun thuistaal op school voorleest. Uit eerder onderzoek is bekend
dat de inzet van thuistalen in het onderwijs het leren en welzijn van leerlingen ten goede
komt, maar dat dit in de praktijk soms lastig te realiseren is. Leerkrachten kunnen dit
bijvoorbeeld lastig vinden als zij zelf de thuistalen van leerlingen niet spreken. Robots
kunnen in principe geprogrammeerd worden om alle talen te spreken, waardoor ze
mogelijkheden bieden voor onderwijs in de thuistaal. Daarnaast zijn ze een interessante
vorm van technologie voor zulk onderwijs vanwege hun fysieke en sociale aanwezigheid en
de mogelijkheid tot het maken van spraakondersteunende gebaren. Op dit moment
onderzoek ik of meertalige kleuters baat hebben bij preteachingsessies met de
voorleesrobot, waarin zij boeken krijgen voorgelezen door de robot in hun thuistaal. Eerste
resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd.
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Geletterdheid in de maatschappij

Nina Spanjer en Saskia ten Houten (Stichting Lezen en Schrijven)
Voor jou en je kind!
Hoe zet je samen met laaggeletterde ouders in op de taalverwerving van het kind? En hoe
vergroot je de ouderbetrokkenheid op school?
Nina Spanjer en Saskia ten Houten – Adviseurs Gezin en Preventie bij Stichting Lezen en
Schrijven - vertellen je in een halfuurtje hoe de cursus Voor jou en je kind! eruit ziet, waar en
hoe het ingezet kan worden en geven concrete voorbeelden uit de praktijk. 
Voor jou en je Kind! is een cursus - die momenteel wordt getoetst op effectiviteit – voor
laaggeletterde ouders van peuters, kleuters en kinderen op de basisschool. De cursus
bestaat uit ten minste zes bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten werken we met
themaboekjes die aansluiten bij ouder en kind. In de boekjes voor ouders van kinderen van
2-5 jaar leren ouders de taalverwerving van hun kind te stimuleren. Bijvoorbeeld door te
leren hoe je de taal van je kind kan verbeteren of vragen kan stellen, zodat de
taalverwerving wordt gestimuleerd. De boekjes van 6-12 jaar richten zich op het vergroten
van de ouderbetrokkenheid. Ze leren over rapporten en het voeren van oudergesprekken. En
hoe je je kind kan ondersteunen bij het schoolwerk. De materialen zijn tijdens de workshop in
te zien.

Jiska Goudriaan (VoorleesExpress)
Taalontwikkeling dankzij de VoorleesExpress
Wereldwijd zijn er meer meertaligen dan ééntaligen en in Amsterdam is dit ook zeker het
geval. Een goede taalbeheersing is dé sleutel om goed mee te kunnen draaien in de klas,
maar ook in de gehele maatschappij. Bij de VoorleesExpress ondersteunen wij gezinnen die
niet de middelen of kennis hebben om te werken aan de taalontwikkeling. Een vrijwilliger
start een voorleestraject om het taalaanbod, taalplezier en taalvertrouwen binnen het huis
te vergroten. Zij komen thuis bij de gezinnen en krijgen een kijkje in het leven, de cultuur en
de dynamiek van het gezin. Waar lopen zij tegenaan? Welke drempels ervaren zij bij het
werken aan de taal? Wat zijn moeilijkheden tijdens het traject en welke signalen vangen zij
op? Ontdek de ervaringen van onze vrijwilligers en leer over de visie van de
VoorleesExpress.
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Bart Siekman (ITTA, Kennisinstituut voor Taalontwikkeling)
Gezinsaanpak bij het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid
Kinderen van laagtaalvaardige ouders hebben een grotere kans om zelf taalproblemen te
krijgen, waardoor er een cyclus van laaggeletterdheid kan ontstaan. De gezinsaanpak
laaggeletterdheid zoals deze door de Koninklijke Bibliotheek is uitgerold, is erop gericht
deze cyclus te doorbreken. Dit kan bereikt worden door ouders te ondersteunen in hun
cruciale rol bij de taalontwikkeling van hun kinderen, maar ook door hen naar passend
aanbod te begeleiden. In de afgelopen 1,5 jaar zijn 110 bibliotheken vanuit het project
Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders aan de slag gegaan met het ontwikkelen en
verbeteren van hun gezinsaanpak. Het ITTA onderzocht de resultaten en inzichten van 82
bibliotheken en destilleerde zeven kerningrediënten voor een succesvolle gezinsaanpak:
behoefte van ouders in beeld hebben, sleutelpersonen, activerend aanbod, impactmeting,
interne en externe samenwerking, en borging. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan
we in deze lezing dieper in op de succesfactoren en wat dit vraagt voor bibliotheken en
andere samenwerkingspartners. 
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Merel Wolf & Daniëlla van
Uden

Digitale geletterdheid: doelgroepspecifieke
interventies vanuit de bibliotheek

Merel Dijkzhuizen

Laaggeletterden aan het woord: een kwalitatief
onderzoek naar de invloed van lagere

taalvaardigheid op het dagelijks leven van
laaggeletterden

Sascha Couvee
Leesontwikkeling bij dove en slechthorende

kinderen.

Remco Knooihuizen,
Evelyn Bosma & Hans Van

de Velde

Meerlectale geletterdheid: Een Noors concept
toegepast in de Fries-Nederlandse context

Sanne Appels Op weg naar weerbaarheid in lezen

Colette Pelt PrentenboekenPlus

Marga van Mil
Vroegtijdig advies aan meertalige ouders over

meertalige ontwikkeling

Imme Lammertink
Klass(n)Taal: het onderlinge taalaanbod van
kinderen met TOS en hun klasgenoten in het

speciaal en regulier onderwijs

Fleur Robbers Van boekenplank tot schoolbibliotheek

POSTERS
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Klinkende Kosmos
De kern van Klinkende Kosmos is de verbinding tussen poëzie en muziek. Op uiteenlopende
manieren brengen we beide kunstuitingen nader tot elkaar, balancerend op de verschillende
raakvlakken tussen de twee. Allereerst zijn er composities gemaakt, volledig gebaseerd op
de gedichten. Daarnaast hebben wij ook volledige scripts geschreven voor korte
afwisselingen tussen tekst en muziek. Tot slot zullen er ook vrije improvisaties ten gehore
worden gebracht, tijdens de gedichten die zich daar het meest voor lenen.

De dichteres Willemijn van den Geest tracht in haar werk via taal een verbinding te maken
tussen binnenwereld en buitenwereld. Daarbij schuwt zij zowel het personifiëren van die
buitenwereld als het abstraheren van de binnenwereld niet. Zo wisselen humor en ernst
elkaar in deze zoektocht af. De kinderlijke, zuivere, waarneming wordt aangeboord om
alledaagse zaken een naam te geven. Tegelijkertijd spreekt een volwassen stem die in de
dagelijkse realiteit verkeert en de zwaarte van het bestaan probeert te verenigen met dit
idiosyncratisch wereldbeeld.

Leden:

Willemijn van den Geest — poëzie
Thijs van den Geest — trompet
Máté Lachegyi — piano
Pedro Ivo Ferreira — contrabas
Floris van Elderen — drums

https://klinkendekosmos.nl

Intermezzzo
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Accreditatie
... voor het symposium is aangevraagd. Belangstellenden worden gevraagd om bij de balie
hun naam, emailadres en KPnummer achter te laten.
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Het symposium Geletterdheid wordt georganiseerd door het Werkverband Amsterdamse
Psycholinguïsten (WAP), in samenwerking met de Openbare Bibliotheek van Amsterdam
(OBA).

Colofon

Contact
www.hetwap.nl  -  info@hetwap.nl 

Symposiumcommissie
Evelien Mulder (Radboud Universiteit)
Sybren Spit (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Universiteit van Amsterdam)
Simone Sprenger (Rijksuniversiteit Groningen)
Maartje Thoen-Houben (Lezen aan de Witsenkade)
Heleen de Vries (Universiteit van Amsterdam)

Bedankt voor jullie aanwezigheid! Ook bedanken wij alle enthousiaste vrijwilligers,
inspirerende sprekers en de OBA voor de fijne samenwerking. 

Ben je nog geen lid van het WAP? Meld je dan alleen vandaag voor €4,00 aan bij de WAP-
inschrijftafel. Leden van het WAP krijgen gratis toegang tot WAP-activiteiten, mogen met
korting naar het WAP-symposium en ontvangen elk kwartaal het WAP Bulletin.  
Tot de volgende keer?! Zie www.hetwap.nl
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