
 
 

Vakgroep Onderwijskunde 

Gent, 26 februari 2015 

Betreft: Schrijven in het lager onderwijs 

 

Geachte directie en leerkrachten, 

 

Effectief schrijven wordt de dag van vandaag als een onmiskenbare vaardigheid beschouwd om te kunnen 

participeren aan het maatschappelijke leven. Gezien dit maatschappelijke belang is er een belangrijke rol 

weggelegd voor het onderwijs om de ontwikkeling van schrijfvaardigheden van leerlingen te bevorderen. Uit 

recent onderzoek blijkt echter dat er een grote bezorgdheid heerst over de schrijfvaardigheden van de 

Vlaamse leerlingen aan het eind van het basisonderwijs.  

 

Dit was voor ons (onderzoeksgroep ‘Taal, leren innoveren’ – vakgroep Onderwijskunde – Universiteit Gent) de 

motivatie om onderzoek op te zetten waarbij we de schrijfvaardigheden van onze leerlingen (5
de

 en 6
de

 

leerjaar) in kaart brengen en trachten te optimaliseren. Concreet zetten we twee gelijkaardige 

onderzoekslijnen op die op verschillende momenten doorgaan: 

1. Onderzoekslijn 1: Enerzijds worden de schrijfvaardigheden van leerlingen in kaart gebracht. Anderzijds  

stappen leerlingen en leerkrachten mee in een schrijfproject om de schrijfvaardigheden van leerlingen 

te bevorderen. Deze onderzoekslijn gaat door tijdens de periode september tot en met november 

2015. 

2. Onderzoekslijn 2: dezelfde activiteiten als onderzoekslijn 1. Deze onderzoekslijn zal doorgaan in het 

schooljaar 2016-2017.  

Dergelijk onderzoek heeft natuurlijk enkel kans op slagen met uw hulp! Momenteel zijn we dus op zoek naar 

scholen (5
de

 en 6
de

 leerjaren) die willen deelnemen aan één van beide of beide onderzoekslijnen. 

Hebt u zin om samen met de vijfde- en zesdeklassers van uw school deel te nemen aan ons onderzoek? Wij 

bieden jullie alvast gratis kant-en-klaar lesmateriaal met bijhorende handleiding en een persoonlijke training 

aan. 

Of wenst u gewoon wat meer informatie over dit onderzoeksproject? 

 

Aarzel dan zeker niet contact op te nemen met Fien De Smedt (Fien.DeSmedt@UGent.be).  

 

Graag een seintje voor 1 mei 2015! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Prof. Dr. Hilde Van Keer (promotor) en Fien De Smedt (doctoraatsstudent) 

Onderzoeksgroep ‘Taal, leren, innoveren’ (http://www.taallereninnoveren.ugent.be)  

Vakgroep Onderwijskunde – Universiteit Gent 

Henri Dunantlaan 2 

9000 Gent 

Tel.: 09/331 03 19 

Fien.DeSmedt@UGent.be  
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