
 

 
 

 

Opleiding Vol van Lezen: voor (nog) meer leesbevordering op school  

 

Voor het nieuwe schooljaar onderzoekt de Bibliotheek Zuid-Kennemerland of er 

belangstelling is voor de opleiding Vol van Lezen, een vervolg op de cursus Open Boek 

die verdieping geeft op LB-niveau. Deze opleiding is gericht op het veel meer en beter 

inzetten van kinderboeken in de dagelijkse praktijk van het onderwijs.  

 

Het onderwijs heeft een sterk technische benadering van het lezen, of het nu gaat om de 

leestechniek of het begrijpend lezen. Lezen wordt uiteen gehaald in toetsbare 

deeleenheden die in stapjes kunnen worden aangeleerd en getraind. Kinderboeken 

komen aan bod bij het vrij lezen, een beetje bij technisch lezen en soms in speciale 

leesbevorderingsactiviteiten zoals een boekenkring. Dat kan anders! In deze opleiding 

wordt vanuit alle bekende taaldisciplines, de zaakvakken en beeldende vakken 

theoretisch en praktisch geleerd hoe het (voor-) lezen van kinderboeken te gebruiken om 

samenhang aan te brengen in een breed scala aan onderwerpen uit het curriculum van 

de basisschool. 

Naast de inhoudelijke verdieping is er ook speciale aandacht voor de wijze waarop er 

binnen een school gericht gewerkt kan worden aan het implementeren van een integraal 

leesplan. De cursist wordt getraind in zogenaamde LB-competenties ten aanzien van 

coaching, presenteren, communiceren en planmatig werken op teamniveau. De opleiding 

wordt afgesloten met een meesterstuk waarbij vanuit een kinderboek de verschillende 

toepassingen, werkvormen en leerpunten door de cursist worden uitgewerkt en 

gepresenteerd. Daarbij moet er een praktische koppeling met de eigen praktijk worden 

gemaakt 

 

Duur: 10 bijeenkomsten van 3 uur 

Kosten: € 1500,00 inclusief een boekenpakket waarin ca. twintig kinderboeken, twee 

studieboeken, een cursusmap en aanvullende informatie 

 

Meer informatie vind je op http://www.volvanleren.nl/?page_id=5323 

 
 Ben je geïnteresseerd in deze cursus? 

Stuur een mail naar anja.de.groot@bibliotheekzuidkennemerland.nl 

 

geef ook aan welke middagen en avonden je aanwezig kunt zijn. 

 
 Ben je geïnteresseerd in de Cursus Open Boek? 

Kijk op http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/onderwijs/primair-onderwijs/cursus-

open-boek.html 
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