Opleiding Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem
in de Bibliotheek op school

Als leesconsulent stimuleer je op enthousiaste wijze het leesplezier bij kinderen in de Bibliotheek op school. Een
groep die veel aandacht verdient zijn kinderen met een leesprobleem, die veel technisch oefenen maar daardoor hun
leesplezier weleens verliezen. Juist deze groep kun je als leesconsulent gericht helpen bij het zoeken en vinden van
aansprekende verhalen in de vorm van passende materialen, bijvoorbeeld gesproken boeken. De cursus is gericht op
regulier basisonderwijs. De materialen zijn ook inzetbaar in het speciaal (basis)onderwijs.
In je rol van expert-leesbevorderaar zet je je kennis van passende materialen in voor de minder gemotiveerde en/of
zwakke lezers en ben je waardevol als gesprekspartner voor leescoördinator, leerkracht en/of directie van de school.
Zo geef je de Bibliotheek op school extra toegevoegde waarde: een beter bereik en stimulans van juist deze bijzondere
doelgroep. Het gaat hierbij vooral om het reguliere basisonderwijs en niet om het speciaal (basis)onderwijs.
Resultaat
• Je hebt een beeld van kinderen met een leesprobleem (dyslexie, verminderde motivatie, leesweerstand) en kunt
hen gericht adviseren.
• Je hebt kennis van het aanbod aan materialen voor kinderen met een leesprobleem en weet die materialen
effectief in te zetten.
• Je kunt leesgesprekken met kinderen voeren om zo het meest passende materiaal onder hun aandacht te brengen
en hen te motiveren om te lezen.
• Je kunt draagvlak creëren voor een stappenplan gericht op kinderen met een leesprobleem binnen de Bibliotheek
op school.
• Je kunt de toegevoegde waarde van de Bibliotheek op school voor kinderen met een leesprobleem én je expertise
op aansprekende manier presenteren aan de leerkrachten.
Inhoud
In de opleiding gaan we dieper in op de lesstof uit module 4 van de basisopleiding leesconsulent en leer je:
• praten met kinderen en ontdekken waar hun belangstelling ligt, zodat je hen de juiste verhalen aanreikt en hen
enthousiaster maakt voor lezen;
• het team mee te nemen in de aandacht voor kinderen met een leesprobleem en het vergroten van hun leesplezier;
• hoe de doelgroep met leesproblemen eruit ziet;
• welke materialen je kunt inzetten voor kinderen met een leesprobleem.
Cursisten krijgen gedurende 2 maanden een proefabonnement op Superboek en Yoleo. Leerlingen kunnen zo
kennismaken met deze materialen.
Tussen dag 1 en dag 2 voer je leesgesprekken met kinderen en maak je in krijtstrepen een stappenplan om verder met
het team uit te werken. Deze huiswerkopdracht vormt de basis voor dag 2. Voor deze opdracht is een contactschool
verplicht.
Profiel
Je bent leesconsulent op hbo-niveau, met ervaring op minimaal één de Bibliotheek op school-school. Je wilt je
specialiseren in leesplezier voor kinderen met een leesprobleem. Je hebt de opleiding Leesconsulent afgerond, waarin
aandacht is geweest voor leesproblemen, of je hebt aantoonbare anderszins verworven competenties op dit terrein.
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Voorbereiding
Vooraf neem je kennis van:
• Verslag Pilot II Aangepast Lezen en MLP (Bibliotheek Den Bosch & ProBiblio (2016) in opdracht van de Koninklijke
Bibliotheek)
• Handboek materialen Passend Lezen en MLP voor de Bibliotheek op school (in de toolkit Lezen)
• Onderzoek Onwillige lezers Nielen & Bus (publicatie Stichting Lezen 2016)
• Reader Basisopleiding leesconsulent: module 4 §5.4 Leesproblemen en Makkelijk Lezen Plein
Dag 1

I. Kennis
a. Wanneer ben je een lezer met een leesprobleem?
b. Rol van de leesconsulent
c. Passend materiaal voor elk kind
II. Samenwerken en adviseren
a. Leesgesprekken met kinderen voeren
b. Opzet stappenplan m.b.t. kinderen met een leesprobleem in de Bibliotheek op school

Dag 2

Terugkomdag
• Terugkoppeling van ervaringen met gevoerde leesgesprekken en voortgang aanpak

Certificering
Je ontvangt een certificaat als je 100% aanwezig bent geweest en de huiswerkopdrachten adequaat hebt uitgevoerd.
Praktische informatie
Trainer:

Dia Wesseling en Wendie van der Aa

Opleidingsduur:

2 dagen van 9.30 – 16.30 uur (incl. lunch)

Studiebelasting:

2 opleidingsdagen, voorbereidingstijd en praktijkopdrachten (ca. 40 uur)

Looptijd:

2 maanden

Opleidingsdagen:

Utrecht – Volksuniversiteit
VOL

EXTRA

2 november 2017

3 november 2017

14 december 2017

15 december 2017

Eigen bijdrage:

€ 500,- (het overige deel wordt gesubsidieerd door de KB)

Deelnemers:

10 - 15 deelnemers
Bij minder dan 10 deelnemers wordt de opleiding doorgeschoven naar het volgende seizoen.

Aanmelden:

Voor 30 september 2017 via het aanmeldingsformulier op www.debibliotheekopschool.nl
We nemen na ontvangst van je formulier mogelijk contact met je op voor een telefonisch
gesprek van ongeveer 15 minuten. Dit om te voorkomen dat de opleiding en je verwachtingen
niet op elkaar aansluiten.

Annuleren:

Annuleren kan alleen in geval van bijzondere of persoonlijke omstandigheden. Bij
annulering binnen een maand voor aanvang – en wanneer er geen deelnemers op de
wachtlijst staan om de gereserveerde plaats over te nemen – wordt de totale eigen bijdrage
in rekening gebracht.
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