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… werkt als zelfstandige in bijberoep 
aan een eigen taalmethode

An (42) kan al terugblikken op een gevarieerde 
onderwijscarrière. “Kleuterjuf, leraar lagere 
school, zorgjuf, directeur en zelfs twee scholen 
mee oprichten, ik heb het allemaal gedaan. De 
laatste school die ik mee oprichtte was De 
Schatkist in Brussel. Daar ging een nieuwe we-
reld voor me open: lesgeven aan anderstali-
gen.” Sinds 2019 staat An in de Sint-Jozefs-
school in Vilvoorde, waar ze zwakkere, anders-
talige kinderen leert lezen en schrijven. “Geen 
gemakkelijke opdracht,” zo vertelt An, “en al 
zeker niet met de bestaande handleidingen. Het 
is jammer dat wat we leren in onze opleiding en 
bijscholingen niet altijd vertaald is in de hand-
leidingen. Daarnaast denk ik dat keuzes rond 
lesmateriaal niet alleen didactisch, maar ook 
commercieel gestuurd zijn: alles moet zo snel 
en goedkoop mogelijk gemaakt worden. Ik 
droom ervan dat ontwikkelen van lesmaterialen 
ooit ook een echt beroep zal zijn binnen het on-
derwijs.”

An nam alvast het heft in eigen handen en ont-
wikkelde doorheen de jaren haar eigen metho-
dieken en lesmateriaal. “Didactiek heeft mij al-
tijd gefascineerd. Ik had altijd al meer plezier in 

het bedenken van een les dan in het lesgeven 
zelf.” Momenteel werkt ze aan een groot pro-
ject: een taalmethode voor het eerste leerjaar. 
Daarvoor kan ze deels terugvallen op materia-
len die ze eerder ontwikkelde rond schooltaal, 
spelling en begrijpend lezen. Daarnaast kan ze 
putten uit de ervaring van voormalig CLB-
medewerker Dominiek. “Ik vind het belangrijk 
dat wat wetenschappers en ervaringsdeskundi-
gen ontdekken ook vertaald wordt naar de klas-
praktijk”, aldus An. “Ik gebruik mijn materialen 
nu al twee jaar na elkaar. Het loopt super, de 
resultaten zijn veelbelovend. Een kind dat in 
september totaal niet schoolrijp was, kon tegen 
Pasen vlot AVI1-boekjes lezen.”

An is ervan overtuigd dat haar methode ook an-
dere leerlingen kan helpen. Daarom werd ze, 
onder de naam made2create, zelfstandige in 
bijberoep. “Ik geloof dat we geschapen zijn door 
God om op onze beurt ook weer creatief te zijn. 
Wat ik maak, wil ik met anderen delen en zij 
mogen er op hun beurt hun ding mee doen. 
Liefst wil ik alles dan ook zo goedkoop mogelijk 
en bewerkbaar (digitaal) uitgeven.” Ze bekijkt 
momenteel met uitgeverijen wat er op de markt 
kan gebracht worden en voor welke doelgroep. 
Ook wil ze de methodiek wetenschappelijk laten 
onderzoeken. “Het is nu vooral een kwestie van 
scholen te vinden die het materiaal ook eens 
willen uitproberen en feedback willen geven.”

Contact opnemen met juf An? Surf naar www.made2create.be

Een hoop ervaring met kinderen die worstelen met lezen en 
schrijven, een passie voor didactiek en zin voor 

ondernemerschap. Dat zijn de drie ingrediënten die An ertoe 
leidden om, samen met orthopedagoog Dominiek Houlleberghs, 

een nieuwe taalmethode aanvankelijk lezen te ontwikkelen. Ze 
willen er nu alles aan doen om die ook te verspreiden in de 

Vlaamse scholen.
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