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2004

Liesbeth Maene

Het multicultureel samenleven in beeld in jeugdboeken van
schrijvers tussen culturen

Universiteit Gent (VL)
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2005

Eline Vendrickx

Zuid-Nederlands als handicap van het Vlaamse jeugdboek: over
het effect van Zuid- en Noord-Nederlandse woorden op de
receptie van jeugdliteratuur

Katholieke Universiteit
Leuven (VL)

De eerste twee edities wordt de Scriptieprijs Leesbevordering gecoördineerd door Stichting Lezen Vlaanderen (vanaf 2015: Iedereen Leest). Het initiatief
staat open voor inzendingen uit Vlaanderen én Nederland. Vanaf 2006 is de prijs een samenwerking van Stichting Lezen Vlaanderen en Stichting Lezen
Nederland.
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2006

2007

Coosje van der Pol
(gedeelde eerste plaats
met Marit Trioen)

Vertellen over de oorlog: de literaire getuigenis en het
prentenboek met elkaar geconfronteerd

Universiteit Tilbug (NL)

Marit Trioen
(gedeelde eerste plaats
met Coosje van der Pol)

In de ban van het beeld: op zoek naar ‘het’ beeld van lezen en
boeken in Vlaamse jeugdfictie

Universiteit Antwerpen
(VL)

Frederike Doppenberg

Het uitgavenbeleid van Uitgeverij De Arbeiderspers tijdens de
bezetting

Vrije Universiteit
Amsterdam (NL)

In 2008 vond er uitzonderlijk geen editie van de Scriptieprijs Leesbevordering plaats.
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2009

Annick De Vylder

Leidt voorlezen tot een betere leesattitude: een quasiexperimenteel onderzoek in het zesde leerjaar van het
basisonderwijs

Universiteit Antwerpen
(VL)
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2010

Elli Bleeker

On reading in the digital age: establishing the paradigms in a
hyperbolical discussion

Universiteit Leiden (NL)

De Scriptieprijs Leesbevordering werd tot 2010 ieder jaar uitgereikt, met uitzondering van 2008. Na de zesde editie besluiten Stichting Lezen Vlaanderen
en Nederland om de prijs voortaal tweejaarlijks uit te reiken.
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Renée Moernaut

Van volksverheffing tot pretliteratuur: de evolutie van De
Standaard der Letteren tussen 1956 en 2011

Erasmushogeschool Brussel
(VL)
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2014

Iris de Graaf

The Four Pre-Conditions of Reading Promotion Aimed at Ten to
Thirteen Year-Olds in an International Comparison

Universiteit Tilburg (NL)
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2016

Amélie Rogiers

Het profiel van de vaardige lezers: een kwantitatief onderzoek
naar samenhang van geslacht, onderwijsvorm, sociaaleconomische status en thuistaal en de leesmotivatie en
leesvaardigheid van Vlaamse vijftienjarigen

Universiteit Gent (VL)
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2018

Marjolein Derks-Janssen

Als je kan... pak me dan! Leesmotivatie en leesplezier bij
leerlingen met een diagnose in het autismespectrum

Fontys Hogeschool Sittard
(NL)

