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Het probleem

Taal- en leesvaardigheden

Doelgroepleerlingen

Halve eeuw niets opgeschoten!



Oplossing? Success for All!
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Ons taal- en leesprogramma
Een evidence-based totaalpakket

• Taal- en leesprogramma met flexibele prestatiegroepen
• Samenwerkend leren
• Tutoring
• Samenwerking met ouders (leesplezier!)
• Coördinator
• Training en coaching

 De eerste in Nederland



Ons taal- en leesprogramma
Geïntegreerde aanpak voor groep 3 t/m 8
met >1000 lesuren aan Nederlands lesmateriaal



De kracht van 
Success for All: 

Menukaart NPO 





Vragen tot zover?
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Publicaties



Het werkt voor een deel -
cognitieve vaardigheden van leerlingen 

Positieve programma-effecten:
• Groep 3:

• Technisch lezen 
• Begrijpend lezen – zwakke lezers 
• Gespreksvaardigheden 

Negatieve programma-effecten:
• Geen enkele
• Ook niet voor rekenen



Het werkt voor een deel –
sociale vaardigheden van leerlingen

Positieve programma-effecten:
• positief groepsgedrag
• afname antisociaal gedrag 
• en minder kliekjesvorming



Het werkt voor een deel -
ouders en leraren

Ouders en thuis lezen met het kind:
• dit neemt in het algemeen af als leerlingen 

ouder worden, maar …
• ouders met een migratieachtergrond: dit neemt 

minder af op de Success for All scholen dan op 
andere scholen

Leraren benoemen een aantal sterke punten 
van het programma voor zwakke lezers:

• het gei ̈ntegreerde aanbod voor taal/lezen 
• het rijke aanbod van kinderboeken 
• de voorspelbare routines
• het samenwerkend leren
• de tutoring – individuele hulp



Implementatie

Merendeel van de SfA-leselementen wordt geïmplementeerd 
en SfA-leerkrachten scoren hoger op aspecten van 
pedagogisch didactisch handelen, maar… 

• Verschillen in implementatie van samenwerkend leren, 
tutoring, samenwerking met ouders en de rol van de 
SfA-coördinator.

• Door coronapandemie mindere implementatie

 Hier valt nog veel te winnen



Vervolg



Dank voor uw aandacht!

Vragen?


