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   Opleiding Onderwijslandschap voortgezet onderwijs 

Biedt kennis over de onderwijsorganisatie, ontwikkelingen in het taalonderwijs en 
methodische en didactische aanpakken

Voor jou?

Je bent lees-mediaconsulent of adviseur educatie en voert regelmatig gesprekken met docenten, de mediathecaris 

en/of schooldirecties.

Resultaat

Aan het eind van deze opleiding heb je het volgende geleerd.

• Je weet het vmbo te plaatsen binnen het vo, je kent de verschillende vormen van het vmbo en weet hoe het vmbo 

intern en extern is georganiseerd. Je kent de maatschappelijke, sociale en inhoudelijke issues die spelen. Issues die 

invloed hebben op het onderwijs van de school en die een impact hebben op het leren van de leerling, met name 

het leren van de Nederlandse taal. Dit weet je te plaatsen en te gebruiken in je contacten met scholen.

• Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en problemen die spelen op het gebied van het taalonderwijs 

binnen het vmbo, zoals opbrengstgericht werken, algemeen leesonderwijs, jeugdliteratuur, geletterdheid, 

technisch en begrijpend lezen, referentieniveaus en kerndoelen, opzetten van taalbeleid en ouderbetrokkenheid.  

Je kunt vanuit hier de meerwaarde formuleren die de bibliotheek op dit gebied kan hebben.

• Je bent bekend met de verschillende methodische en didactische aanpakken binnen het onderwijs en weet 

hiervan gebruik te maken bij het zoeken naar oplossingen met de scholen bij het bevorderen van leesonderwijs.

• Je weet op een effectieve manier aansluiting te vinden bij een mediatheek binnen de school en je taak en rol af te 

stemmen op die van de medewerker(s) van de mediatheek.  

Programma

Dag 1 • Hoe zit het vo en specifiek het vmbo in elkaar? 

• Hoe werken vo- en vmbo-organisaties en met wie krijg ik vanuit mijn rol te maken?

• Wat zijn de sociale en maatschappelijke thema’s binnen het vmbo en wat betekenen 

die voor het leren en specifiek voor het taalonderwijs?

• Wat zijn de actuele ontwikkelingen m.b.t. het taalonderwijs; opbrengstgericht werken, 

geletterdheid, technisch en begrijpend lezen, referentieniveaus, kerndoelen,  algemeen 

leesonderwijs, jeugdliteratuur, taalbeleid en ouderbeleid?

Dag 2 • In beeld brengen van taalbeleid en activiteiten leesbevordering.

• Wat zijn hierbij de kansen voor mijn bibliotheek?

• Welke methodische en didactische aanpakken zijn er binnen het vmbo?

• Hoe sluit ik daarbij aan in mijn  aanpak? 

• Hoe werk ik samen met de school om de leesopbrengsten te bevorderen?

Certificering

Je ontvangt een certificaat als je 100% aanwezig bent geweest en de voorbereidingsopdrachten adequaat hebt 

uitgevoerd. 

Praktische informatie

Opleidingsinstituut: Avans+ Hogescholen - docent Floor Polak

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

Studiebelasting: 2 opleidingsdagen, voorbereidingstijd en opdrachten

Looptijd: 2 maanden



november 2018

Opleidingsdagen: Utrecht - Volksuniversiteit

13 maart 2019

20 maart 2019

Kosten: € 775,-

Deelnemers: 12 – 15 deelnemers

Bij minder dan 12 deelnemers wordt de opleiding doorgeschoven naar het volgende seizoen.

Aanmelden: Voor 14 februari 2019 via het aanmeldingsformulier op pro.debibliotheekopschool.nl

Alle data, prijzen en locaties zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden als 

gevolg van een gebrek of overvloed aan aanmeldingen. Wijzigingen worden tijdig aan de 

deelnemers gecommuniceerd.

Soms nemen we naar aanleiding van je intekenformulier contact op voor een telefonisch 

gesprek van ongeveer 15 minuten. Dit om te voorkomen dat de opleiding en je verwachtingen 

niet op elkaar aansluiten. We veronderstellen dat je de relevante documenten uit de toolkit 

van de Bibliotheek op school kent.

Annuleren: Deze aanmelding verplicht tot het betalen van de verschuldigde kosten voor deze 

opleiding. Betaling van de kosten vindt vooraf plaats, je ontvangt hiervoor een factuur. 

Kosteloos annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de opleiding. Tot vier weken 

voor aanvang worden 50% van de kosten in rekening gebracht en tot twee weken voor 

aanvang het volledige bedrag. De annuleringsvoorwaarden komen te vervallen wanneer 

je voor vervanging zorgt. Met deze aanmelding verklaar je bekend te zijn met de 

annuleringsvoorwaarden. 

https://pro.debibliotheekopschool.nl/opleidingen.html

