
Deze infographic is gebaseerd op onderzoek van PIRLS (Progress in Interna�onal Reading Literacy Study). 
Zij houden interna�onaal vergelijkend onderzoek naar de leespresta�es van leerlingen in groep 6 van het 
basisonderwijs. Dit wordt geïni�eerd door de Interna�onal Associa�on for the Evalua�on of Educa�onal 
Achievement (IEA) (2016). En het Exper�secentrum Nederland (2017). De wereld van het kinderboek 
(Troelstra, 1997).

Top 3!

7 op de 10 opent altijd het Schooljournaal

Welke onderwerpen uit het Schooljournaal 
vindt u interessant?

Is er iets dat u mist in de nieuwsbrief?

In hoeverre passen deze begrippen 
bij de nieuwsbrief?

Gemiddeld rapportcijfer 
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enthousiasmerend
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ondersteunend

Vooral vanwege:

64% nieuwsgierigheid

46% interessante onderwerpen

procent vindt dat het 
Zwijsen Schooljournaal 
een pre�ge toon hee�

Prak�sche informa�e bij de 
methode

Prak�jkverhalen leerkrachten Betrokken ouder aan het 
woord

Tips voor thuis leren
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Schooljournaal inspireert
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Column Leerkracht van het 
jaar

Thuis leuk oefenen

43%

73%

27% Ja

Nee

Meer concrete aan-
vullingen en �ps voor 
de methode die onze 

school gebruikt

Gerichte informa�e 
voor mijn jaargroep

Vakinhoudelijke �ps

7,1

Goed
8 of hoger

Voldoende
6 of 7

35% 57% 7%

Onvoldoende
5 of lager

 Hoe waarderen leerkrachten het Zwijsen Schooljournaal?

Meisjes significant beter 
scoren dan jongens? Zowel 

op leesa�tude als op 
leesvaardigheden.

Nederland staat op nummer 13 (in gemiddelde scores naar een onderzoek van PIRLS)

Een derde van de Neder-
landse leerlingen weinig tot 

geen leesplezier ervaart? 
Daarmee scoort Nederland 

ver in de achterhoede.

Leerlingen die thuis een 
andere taal spreken, 

significant lager scoren?

Het totaal aantal uren dat 
jaarlijks wordt besteed aan 
taal- en leeslessen nergens 
zo hoog is als in Nederland?

Nederland in de top 3 staat 
met betrekking tot de aan-

wezigheid van ICT in de 
school? Dit leidt echter (nog) 

niet tot betere 
leespresta�es, meer 

leesmo�va�e of leesplezier.

Scholen in landelijke
 gebieden beter scoren dan 
de onderwijsinstellingen in 

steden?

Deze infographic toont de belangrijkste onderzoeksresultaten van de online enquête die Uitgeverij 
Zwijsen hee� uitgevoerd onder 341 leerkrachten. Deze groep beoordeelde het Zwijsen Schooljournaal 
van maart 2016, die in het teken stond van ouderbetrokkenheid.  Het onderzoek werd uitgevoerd door 
MWM2, experts in online research.

Verbeterpunten

Meer methode-informatie

Meer praktijkervaringen

Meer rust in lay-out

Hoe staat het met het leesonderwijs in Nederland?

Lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen leren op 
de basisschool. Maar hoe staat het er eigenlijk voor in Nederland in 

vergelijking met andere landen? Ontdek het in deze infographic. 

Wat doet de gemiddelde leerkracht in 
Nederland nu aan leesbevordering?

Welk land scoort het best op leesprestaties 
onder 10-jarigen?

Doet dagelijks aan 
‘vrij lezen’

Laat leerlingen 
spreekbeurten 

houden 

 Laat leerlingen een 
boekverslag schrijven

Besteden zij gemiddeld 
aan vrij lezen

Laat leerlingen hardop 
voorlezen

Leest dagelijks voor 
aan de klas
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Maak er een speelse ac�viteit van, lees bijvoorbeeld afwisselend 
een pagina

Laat je kind iets voorlezen wat hij al goed beheerst   

Zorg voor succeservaringen en kies een makkelijker boek

Lees niet te lang, 15 tot 20 minuten is voldoende

Wissel het samen lezen van een verhaal ook regelma�g af met voorlezen

Wist je dat?

Tips voor ouders voor meer leesplezier
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