Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen
Otterstraat 11 – 2800 Mechelen
Geachte mevrouw, mijnheer
Wij hebben de eer u uit te nodigen op de academische zitting van het Hoger Instituut voor
Opvoedkundige Wetenschappen op zaterdag 28 september 2019 om 16 uur in het auditorium
van het Koninklijk Atheneum campus Pitzemburg, Bruul 129 te 2800 Mechelen. Opgelet: de
Bruul is niet toegankelijk voor auto’s. Om te parkeren kan u gebruik maken van de betalende
parkings in Mechelen (de goedkoopste parking is die op de Zandpoortvest – u neemt dan de
weg door het park). Het KA Pitzemburg ligt op wandelafstand van het station.
Spreker is:

Professor Hilde Van Keer
Reflectie op de recente peilingsresultaten in het kader van de Peiling Nederlands
(begrijpend lezen, luisteren en schrijven) 2018.
Hilde Van Keer werkt aan de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent sinds 1997.
Ze behaalde haar doctoraat (met als titel Reading strategies instruction and peer tutoring in
primary schools. A quasi-experimental study of the effects on students' reading
comprehension and metacognition) in 2002 en werd professor aan deze vakgroep in 2007.
In deze presentatie reflecteer ik op de recente peilingsresultaten in het kader van de Peiling
Nederlands (begrijpend lezen, luisteren en schrijven) 2018. Ik ga daarbij in op het algemene
belang van geletterdheid vandaag in onze kennismaatschappij, alsook op een aantal
opvallende resultaten die ons tot nadenken en reflectie aanzetten (bv. de waarde van leesen schrijfstrategie-instructie en de randvoorwaarden om deze effectief te maken; de grote
verschillen in het gehanteerde strategierepertoire van leerlingen; het belang van autonome
- in tegenstelling tot gecontroleerde - motivatie en hoe deze in de klas en op school te
bevorderen; het alarmerend schrijfvaardigheidsniveau aan het eind van de lagere school en
hoe hier vanuit een effectieve didactiek een antwoord kan op gegeven worden; het belang
van de kwaliteit en de professionalisering van leerkrachten enerzijds en van een gedragen
en wel doordacht schoolbeleid inzake het lees-, luister- en schrijfonderwijs anderzijds).

Hierna zullen de getuigschriften en de diploma’s worden uitgereikt. Aansluitend biedt het
Hoger Instituut u een gratis receptie aan.
Iedereen die geïnteresseerd is in deze uiteenzetting, is welkom. Omdat we graag een goede
inschatting maken voor de organisatie, is inschrijven noodzakelijk. Stuur een mailtje naar
info@hiow met vermelding van ‘deelname academische zitting 28 september 2019’, het aantal
personen dat de lezing bijwoont, en het aantal personen die tevens ook de receptie bijwonen.

