SCHOLING IN LEESBEVORDERING

Scholingsaanbod 2021-2022
Docenten vo & mbo

Stichting Lezen is er om alle kinderen en jongeren het plezier in lezen
te laten ontdekken, zodat ze kunnen uitgroeien tot blijvende lezers.
Achter elk kind dat zich als lezer goed ontwikkelt, staan volwassenen
die stimuleren, onderwijzen en gidsen. Stichting Lezen biedt professionele leesbevorderaars de kennis en vaardigheden die nodig zijn
om het leesplezier en de leesvaardigheid van kinderen en jongeren
te vergroten.
We geven hier graag een overzicht van ons eigen scholingsaanbod
en dat van (partner)organisaties op het gebied van taal, literatuur en
leesbevordering. We hebben dit overzicht met zorgvuldigheid
samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig
en/of onjuist is. We houden ons aanbevolen voor aanvullingen.
Neem daarvoor contact op via info@lezen.nl.

Stichting Lezen

Stichting Lezen

Lezen
Centraal

Docenten vmbo, havo, vwo, mbo,
kinderopvang, primair onderwijs

Lezen Centraal is het jaarlijks
terugkerende congres van Stichting Lezen waarbij de laatste
trends en ontwikkelingen in het
denken over leesbevordering aan
bod komen. Tal van sprekers
bieden je een vernieuwende blik
op een actueel thema dat die dag
centraal staat. In 2022 zal Lezen
Centraal in het teken staan van
rijke teksten.
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Duur
2 dagdelen
Meer informatie
www.debibliotheek
opschool.nl

Leesbevordering
in het vmbo,
dat werkt!
Docenten vmbo

Datum
6 april 2022
Meer informatie
www.lezen.nl

Stichting Lezen Scholingsaanbod Leesbevordering 2021-2022

In deze training staat het belang
van leesbevordering voor het
vmbo centraal. Je ontwikkelt een
didactisch repertoire vol leesbevorderende ideeën, die binnen alle
taal- en zaakvakken te gebruiken
zijn. Zo leer je een actuele en
diverse collectie kennen voor jouw
leerlingen. De training is onderdeel van de stimuleringsregeling
de Bibliotheek op school - vmbo,
maar kan ook los worden geboekt
via de lokale Bibliotheek. De
training wordt gegeven door
ervaren trainers aan een zo breed
mogelijk schoolteam.
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Docenten vo

De Talengroep

Diverse
trainingen

Docenten vmbo, havo, vwo, mbo

Duur
Afhankelijk van de
gekozen training
Meer informatie
www.cps.nl

CPS

Diverse
trainingen

Docenten vmbo, havo, vwo, mbo

CPS is een landelijk onderwijsadviesbureau dat leraren, leidinggevenden en schoolteams ondersteunt en begeleidt op veel
verschillende onderwijsthema’s,
waaronder taalbeleid en taaldidactiek in het voortgezet onderwijs. Door middel van trainingen
op de eigen school of via de CPS
Academie kun je je o.a. verdiepen
in literatuuronderwijs in het vo,
thematisch leesonderwijs bij het
vak Nederlands, begrijpend lezen
bij alle vakken en het ontwikkelen
en implementeren van taalbeleid
op school.
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De Talengroep is een landelijke
organisatie die door middel van
training, advisering en coaching
scholen in het voortgezet onderwijs en mbo ondersteunt bij het
ontwikkelen van taalbeleid en het
aanbieden van motiverend taalonderwijs. Hierbij wordt ingezoomd
op de behoefte van de school en
de didactische ontwikkeling van
docenten. De trainers baseren hun
activiteiten op wetenschappelijk
onderzoek en hebben zelf allemaal werkervaring in het voortgezet onderwijs en/of het mbo.

Duur
Afhankelijk van de
gekozen training
Meer informatie
www.detalengroep.nl

E-WISE

Diverse online
trainingen
Docenten vmbo, havo, vwo, mbo

Duur
Varieert van een
kwartier tot drie uur
Meer informatie
www.e-wise.nl

Stichting Lezen Scholingsaanbod Leesbevordering 2021-2022

Online leerplatform E-WISE biedt
vakdidactische, vakinhoudelijke en
pedagogische nascholingen voor
alle sectoren in het onderwijs.
Hieronder vallen ook nascholingen
over ﬁctie- en literatuuronderwijs,
zoals ‘straatpoëzie in de klas’, ‘het
aanbieden van creatief schrijfonderwijs bij het vak Nederlands’ en
‘leesbevordering bij de Moderne
Vreemde Talen’. Je kunt een
proeftraining naar keuze gratis
volgen.
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Docenten vo

Expertis

Diverse
trainingen

Docenten vmbo, havo, vwo

Expertis is een landelijk adviesbureau dat aan de hand van wetenschappelijk onderzoek zowel de
kinderopvang, het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs
op verschillende onderwijsthema’s
begeleidt om zo de schoolpraktijk
duurzaam te verbeteren. Ook voor
het taal- en leesonderwijs in het
vo biedt Expertis verschillende
trainingen, cursussen en adviseringstrajecten aan waaronder
close reading en preventie van
laaggeletterdheid en dyslexie.
Duur
Afhankelijk van de
gekozen training
Meer informatie
www.expertis.nl

Expertisecentrum Nederlands & ITTA UvA

Leesbevordering
op maat

Docenten Nederlands vmbo, mediathecarissen,
taal- of leescoördinatoren en remedial teachers
werkzaam in het voortgezet onderwijs

Wil je als school werken aan het
verbeteren van de leesvaardigheid
en leesmotivatie van leerlingen in
het vmbo? Om de negatieve
spiraal van zwakke leesvaardigheid
en beperkte leesmotivatie te
doorbreken hebben het Expertisecentrum Nederlands en de ITTA
UvA een incompany training
opgezet waarbij vmbo-docenten
leren werken met de toolbox
Leesbevordering op maat. In deze
toolbox worden handreikingen geboden om leerlingen te betrekken
bij leesactiviteiten.

Duur
3 dagdelen
Meer informatie
www.itta.uva.nl
www.expertise
centrum
nederlands.nl

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Masterclass Leesbevordering
Docenten Nederlands vmbo, onderbouw havo/vwo, mbo

Duur
3 dagdelen
Meer informatie
www.han.nl
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Wil je leerlingen aan het lezen krijgen of
hen helpen met het ontwikkelen van hun
literaire competentie? Volg dan deze
masterclass! Je ervaart wat de kracht is van
De Leescyclus en kruipt voor één keer in de

Stichting Lezen Scholingsaanbod Leesbevordering 2021-2022

huid van de leerling. Al doende krijg je
inzicht in factoren die het lezen bevorderen.
Na afloop heb je voldoende inspiratie
opgedaan om stimulerende (jeugd)literatuurlessen te ontwerpen.
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ITTA UvA

mbo
Taalacademie

Rijksuniversiteit Groningen

Dag van Taal,
Kunsten en
Cultuur

Docenten Nederlands mbo

De mbo Taalacademie is een
expertnetwerk waarbij docenten
Nederlands in het mbo zich
kunnen aansluiten. Binnen dit
netwerk krijg je de kans om kennis
op te doen via een digitaal platform en drie studiedagen per
schooljaar. Op de studiedagen
komen actuele ontwikkelingen,
overheidsbeleid en relevante
onderzoeksresultaten aan bod.
Daarnaast zijn er via het platform
en de studiedagen mogelijkheden
om ervaringen en materialen met
collega’s van andere mbo’s te
delen.
Duur
3 dagen
Platform elke dag beschikbaar
Meer informatie
www.mbotaalacademie.nl

Docenten vmbo, havo, vwo

Datum
21 januari 2022
Meer informatie
www.rug.nl

In het Academiegebouw in
Groningen wordt de Dag van Taal,
Kunsten en Cultuur georganiseerd. Verschillende sprekers gaan
in op de laatste ontwikkeling op
het gebied van taal, kunst en
cultuur. Hierbij is er speciﬁek
aandacht hoe deze ontwikkelingen toegepast kunnen worden in
het voortgezet onderwijs.

Sardes

Diverse trainingen
Docenten vmbo

Onderzoeks- en adviesbureau
Sardes zet zich in om de onderwijskansen van jongeren te vergroten door onder andere scholen
in het vmbo en mbo te begeleiden
bij schoolbreed taalbeleid, taal in
alle vakken, leesbevordering en de
preventie van laaggeletterdheid.
Sardes organiseert hiervoor
scholingstrajecten, workshops en
studiedagen.
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Duur
Afhankelijk van
de gekozen professionaliseringsvorm
Meer informatie
www.sardes.nl
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SLO

Diverse evenementen
Docenten vmbo, havo, vwo

Duur
Afhankelijk van
het gekozen
evenement
Meer informatie
www.slo.nl

SLO is het landelijk expertisecentrum voor leerplanontwikkeling en
houdt zich bezig met de ontwikkeling van zowel het landelijk als
het schoolcurriculum in het basis-,
speciaal en voortgezet onderwijs.
SLO organiseert verschillende

soorten evenementen om de
curriculumexpertise te delen.
Houd daarom de agenda op hun
site in de gaten. Ook voor het vak
Nederlands komen hier namelijk
regelmatig interessante bijeenkomsten voorbij.

Vereniging van Leraren in Levende Talen

Congres Levende Talen
Docenten vmbo, havo, vwo, mbo

Het congres Levende Talen vindt
in 2021 digitaal plaats. Met als
thema Taal in beweging kun je
inspiratie opdoen over hoe de
coronapandemie het onderwijs,
jouw lessen en jouw leerlingen in
beweging heeft gebracht en in de
toekomst kan brengen. Deze dag
laat je buiten de vaste kaders
denken voor het geven van
kwalitatief goed taalonderwijs. In
zes verschillende rondes kun je uit
een breed aanbod drie workshops
van een uur kiezen.

Datum
26 november 2021
Meer informatie
www.congres.levendetalen.nl

Colofon
© Stichting Lezen
(november 2021)
Deze publicatie is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage vanuit
het leesbevorderingsprogramma
de Bibliotheek op school
(Stichting Lezen/Koninklijke
Bibliotheek).
Vormgeving
Judith Schoffelen &
Erik olde Hanhof
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