
Studiedag ‘Over lezen gesproken!’
Bevorderen van (online) tekstbegrip, leesvaardigheid en leesplezier 

9.00   Inloop

9.30  -  9.45 Opening Tiba Bolle | ITTA UvA 
  Dagvoorzitter Bart Meijer

9.45 - 10.15 De toekomst van het lezen. Leesbegrip in het digitale tijdperk 
  Adriaan van der Weel | Universiteit Leiden

10.15 - 10.45 Online lezen en digitale geletterdheid 
  Inge van Meelis | ITTA UvA

10.45 - 11.15 Nagesprek met de deelnemers en sprekers
  Adriaan van der Weel & Inge van Meelis

11.15 - 11.30 Koffiepauze

11.30 - 12.00 Lezen rond betekenisvolle (vak)contexten
  Erna van Koeven | Hogeschool Windesheim

12.00 - 12.30 Nagesprek met de deelnemers en sprekers
  Erna van Koeven & Lies Alons | ITTA UvA

12.30 - 13.30 Lunch met het De Kift combo

13.30 - 14.00 Waarom je je kop bij het lezen moet houden
  Lidewijde Paris | De Leesambassade 

14.00 - 14.30  Vrij lezen. Leesbevordering en leesmotivatie in het mbo  
  Kees Broekhof | Sardes

14.30 -15.00 Nagesprek met de deelnemers en sprekers
  Kees Broekhof & Lidewijde Paris

15.00 -15.30 Hoge Thee met het De Kift combo

Programma vrijdag 25 september 2020, Regardz Eenhoorn te Amersfoort

De studiedag staat in het teken van het bevorderen van tekstbegrip, leesvaardigheid en leesplezier in het 
mbo. Er zullen plenaire lezingen plaatsvinden, waarna we in gesprek gaan met de sprekers en verschillende 
andere experts. Ons staat een dynamisch en interactief programma voor ogen, waarbij we ook de deelnemers 
bij de discussie zullen betrekken.

Dit tijdpad is een richtlijn en zal misschien nog worden aangepast aan de op 25 september geldende coronamaatregelen.

We willen op 25 september erg graag weer bij elkaar komen en we houden uiteraard rekening met de dan 
geldende coronamaatregelen. Hoe de studiedag precies verloopt en hoeveel mensen we kunnen ontvangen, 
weten we begin september.



Lidewijde Paris 
De Leesambassade

Lidewijde Paris startte na 
25 jaar boekenvak met De 

Lees!ambassade om het literaire lezen 
te stimuleren. Ze schreef twee ‘Hoe lees 
ik?’-boeken en reist door Nederland om 
lees!workshops te geven. Ze wordt gevraagd 
om leraren te inspireren en uit te leggen wat 
het belang van lezen is, hoe een hoofd werkt 
als het leest en wat creativiteit is. Behalve 
als spreker en schrijver is ze presentator 
van onder meer de Libris prijs, interviewer 
op festivals, doceert zij aan de HOVO en de 
schrijversvakschool en is recensent bij Max 
Nieuwsweekend. 

Kees Broekhof
Sardes 

Kees Broekhof studeerde Engelse 
Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden 
en Migratie- en Integratiestudies (cum laude) aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 1996 werkt 
Kees bij Sardes. Hij werkt samen met lerarenteams 
en bibliotheken en geeft lezingen, trainingen en 
workshops over taalstimulering, taalonderwijs en 
leesbevordering. Hij heeft meer dan 100 publicaties 
over onderwijs op zijn naam staan, waaronder de 
brochurereeks Meer lezen, beter in taal, in opdracht 
van Kunst van Lezen.

Inge van Meelis
ITTA, Universiteit van Amsterdam

Inge van Meelis verzorgt sinds 1987 
docententrainingen, coaching en advies 
op het gebied van beroepsgerichte taalontwikkeling. 
Zij heeft een grote deskundigheid op het gebied van 
activerende taaldidactiek. Daarnaast heeft zij veel 
kennis van de taalniveaus uit het referentiekader 
taal en rekenen en de implementatie hiervan. Samen 
met haar collega Tiba Bolle schreef Inge het boek 
Taalbewust Beroepsonderwijs - Vijf vuistregels voor 
effectieve didactiek. 

Erna van Koeven 
Hogeschool Windesheim

Erna van Koeven is werkzaam 
bij de afdeling Educatie van 

de Hogeschool Windesheim te Zwolle, 
opleiding Master Educational Needs. Haar 
specialisme is taal- en leesonderwijs in 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
mbo. Ze verzorgt colleges en begeleidt 
praktijkgericht onderzoek van studenten. 
Ook voert ze scholingstrajecten uit in 
voornamelijk het basisonderwijs en het 
mbo. Daarnaast werkt ze als onderzoeker 
bij het lectoraat Onderwijsinnovatie en 
ICT. Ze publiceert onder andere op de blog 
geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com.     

Adriaan van der Weel 
Universiteit Leiden

Adriaan van der Weel is Bohn-hoogleraar 
Nederlandse boek-geschiedenis aan de 
Universiteit Leiden en medeoprichter van E-READ, 
een Europees netwerk van bijna tweehonderd 
wetenschappers, psychologen, sociologen, pedagogen 
en neuro-wetenschappers, die onderzoek doen naar 
de ontwikkeling van het lezen in het digitale tijdperk. 

Presentator: Bart Meijer

Bart Meijer is freelance 
presentator, regisseur en pro-
grammaontwikkelaar. Na de 
opleiding Planologie ging hij aan de slag in 
de mediawereld. Bekend van programma’s 
als het Klokhuis en de Beste Vrienden 
Quiz. Daarnaast  is hij quizmaker en trotse 
uitbater van de ThuisBingo. In september 
komt zijn eerste kinderboek uit: ‘Lees dit 
boek niet’. Bart is een zeer betrokken maker 
en (script)schrijver. Humor, taalvaardigheid 
en originaliteit kenmerken zijn werk.

De Kift Combo
Helemaal De Kift, maar dan helemaal anders! Eigen 
Kift-covers met een glansrol voor ukelele en strijkers. 
Omdat het ook zacht en klein 
kan zijn. De Kift Combo verschijnt 
in wisselende, kleine bezetting 
en speelt vaak akoestisch op 
uiteenlopende evenementen.


