
Datum  
5 april 2023 
Meer informatie 
www.lezen.nl

Duur  
2 dagdelen 

Meer informatie   
www.pro. 

debibliotheek 
opschool.nl 

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. 

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 profes-
sionele 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.

In deze training staat het belang 
van leesbevordering voor het 
vmbo centraal. Uitgangspunt is dat 
elke docent een leesbevorderaar 
kan zijn. Je ontwikkelt een didac-
tisch repertoire vol lesideeën, die 
binnen alle vakken te gebruiken 
zijn. Zo ontdekken leerlingen welk 
boek voor hen geschikt is! De 
training is onderdeel van de 
stimuleringsregeling de Biblio-
theek op school - vmbo, maar kan 
ook in-company worden geboekt. 
De training wordt gegeven door 
ervaren trainers aan een zo breed 
mogelijk team.

Stichting Lezen 

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

Stichting Lezen 

Leesbevordering  
in het vmbo, 
dat werkt!
Docenten vmbo

SCHOLING IN LEESBEVORDERING

Scholingsaanbod 2022-2023
Docenten vo & mbo 
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https://www.lezen.nl/
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/expertise/20221010_training-lezen-en-leesbevordering-in-het-vmbo-voor-doce.pdf
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/expertise/20221010_training-lezen-en-leesbevordering-in-het-vmbo-voor-doce.pdf
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/expertise/20221010_training-lezen-en-leesbevordering-in-het-vmbo-voor-doce.pdf
mailto:info%40lezen.nl?subject=
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/expertise/20221010_training-lezen-en-leesbevordering-in-het-vmbo-voor-doce.pdf


Duur  
Afhankelijk van de 

gekozen training  
Meer informatie  

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

Duur  
Afhankelijk van de  

gekozen training 
Meer informatie 

www.driestar-educatief.nl 

CPS ondersteunt en begeleidt 
scholen in het po, vo en mbo op 
verschillende onderwijsthema’s, 

waaronder taalbeleid en 
taaldidactiek. CPS helpt bij het 
verbeteren van taalvaardigheid 

van leerlingen. Dit doen ze  
door trainingen op maat te  

geven op scholen of in de CPS 
Academie. CPS implementeert 

taalbeleid en je kunt je onder 
andere verdiepen in begrijpend 

lezen bij alle vakken, verdiepend 
lezen, literatuur- en taalgericht 

vakonderwijs.

De Talengroep is een organisatie die 
door middel van online en fysieke 

trainingen, advisering en coaching 
scholen in het voortgezet onderwijs 
en mbo ondersteunt bij het ontwik-
kelen van taalbeleid en het aanbie-
den 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. 

Driestar onderwijsadvies is een 
kenniscentrum over onderwijs 
en opvoeding op christelijke 
grondslag waar je terecht 
kunt voor zowel opleidingen, 
nascholingen als onderwijsadvies. 
Je kunt je onder andere verdiepen 
in dyslexie en leerlingenzorg en 
de integratie van taal-, lees-, 
en burgerschapsonderwijs. 

CPS

Diverse 
trainingen

Docenten vmbo, havo, vwo, mbo

De Talengroep

Diverse 
trainingen

Docenten vmbo, havo, vwo, mbo 

Driestar Onderwijsadvies

Diverse  
trainingen
Docenten vmbo, havo, vwo, mbo

LEESBEVORDERING & LITERATUUREDUCATIE

Scholingsaanbod 2022-2023
Docenten vo & mbo
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https://www.cps.nl/taalonderwijsvo
https://www.detalengroep.nl/
https://www.driestar-educatief.nl/cursussen
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Expertis staat voor school- 
verbetering op wetenschappelijke 
basis. De adviseurs van Expertis 
slaan de brug tussen wetenschap-
pelijke inzichten en de dagelijkse 
onderwijspraktijk. Ook voor het 
taal- en leesonderwijs in het vo 
biedt Expertis diverse trainingen,  
cursussen en adviestrajecten aan.  
Van de preventie van laag- 
geletterdheid en dyslexie tot  
aan de aanpak van Close Reading 
om het verdiepend tekstbegrip  
te bevorderen.

Expertis

Diverse 
trainingen
Docenten vmbo, havo, vwo

Duur  
In overleg 

Meer informatie 
www.expertise 

centrum 
nederlands.nl

Wil je als schoolteam werken aan het 
versterken van de leesvaardigheid en 
leesmotivatie van leerlingen in het vmbo en 
onderbouw havo/vwo? Kies dan voor een 
voor jouw school op maat gemaakt incom-
pany traject van het Expertisecentrum 

Nederlands dat bestaat uit nascholing en 
begeleiding. Dit traject heeft als doel om 
toe te werken naar het opstellen van een 
praktisch inzetbaar leesplan. Hiervoor wordt 
gebruikgemaakt van de materialen uit de 
Toolbox Leesbevordering.

Expertisecentrum Nederlands

Leesbevordering op maat
Docenten Nederlands, mediathecarissen, taal- of leescoördinatoren  
en remedial teachers werkzaam in het vmbo, onderbouw havo/vwo

Duur  
Afhankelijk van de 
gekozen training  
Meer informatie  
www.expertis.nl
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Scholingsaanbod 2022-2023
Docenten vo & mbo

Duur  
Afhankelijk van de  

gekozen online training 
Meer informatie 
www.e-wise.nl

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 schrijf- 
onderwijs bij het vak Nederlands’ 

en ‘leesbevordering bij de  
Moderne Vreemde Talen’. Je kunt 

een proeftraining naar keuze  
gratis volgen.

E-WISE  

Diverse online 
trainingen

Docenten vmbo, havo, vwo, mbo

https://expertisecentrumnederlands.nl/leesbevordering-op-maat-voor-docenten-in-het-vmbo
https://expertisecentrumnederlands.nl/leesbevordering-op-maat-voor-docenten-in-het-vmbo
https://expertisecentrumnederlands.nl/leesbevordering-op-maat-voor-docenten-in-het-vmbo
https://expertis.nl/themas/themapagina-voortgezet-onderwijs/
https://www.e-wise.nl/
https://expertisecentrumnederlands.nl/leesbevordering-op-maat-voor-docenten-in-het-vmbo


Duur  
Afhankelijk van de  

gekozen training  
Meer informatie 

www.hetleesbureau.nl 

Het Leesbureau van John Schrij-
nemakers biedt verschillende 

trainingen en workshops aan. Volg 
een training over activerende 

werkvormen in het literatuuron-
derwijs, laat je inspireren over wat 

Young Adult literatuur doet met 
het leesplezier en de leesmotivatie 
van jouw leerlingen of kies voor de 

training Nieuw Nederlandse 
literatuur waarin een scala aan 

nieuwe fictieboeken besproken 
wordt, die goed aansluiten op het 

niveau en de belangstelling van 
jouw leerlingen.

Het Leesbureau 

Diverse  
trainingen

Docenten en mediathecarissen 
vmbo, havo, vwo

Wil je als school inzicht krijgen in een aantal principes 
die van belang zijn om lezen bij jongeren in het voort-
gezet onderwijs te stimuleren? Volg dan deze (online) 
nascholing! Je leert werken met de toolbox Leesbevor-
dering die handvatten, tips en inspiratie biedt voor een 
gedifferentieerde en stimulerende leesbevorderende 
aanpak op school. 

ITTA UvA 

Leesbevordering op maat
Docenten Nederlands, mediathecarissen, taal- of 
leescoördinatoren en remedial teachers werkzaam 
in vmbo, havo, vwo

LEESBEVORDERING & LITERATUUREDUCATIE
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Scholingsaanbod 2022-2023
Docenten vo & mbo

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 het didactische 
model De Leescyclus. Al doende 
krijg je inzicht in factoren die het 
lezen bevorderen. Na afloop heb 
je voldoende inspiratie opgedaan 
om stimulerende (jeugd)litera-
tuurlessen te ontwerpen. 

Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen & Stichting Lezen

Masterclass 
Lezen met de 
leescyclus
Docenten Nederlands (v)mbo en 
onderbouw havo/vwo

Duur  
5 dagdelen 
Meer informatie  
www.han.nl 

Duur  
3 dagdelen 

Meer informatie  
www.itta.uva.nl 

https://www.hetleesbureau.nl/voortgezet-onderwijs/
https://www.han.nl/opleidingen/cursus/masterclass-lezen-met-de-leescyclus/
https://www.itta.uva.nl/trainingen/leesbevordering-op-maat-73
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Data 
3 dagen:  
14 oktober 2022,  
3 februari 2023,  
2 juni 2023 
Platform elke dag 
beschikbaar 
Meer informatie  
www.mbo 
taalacademie.nl

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 plat-
form en drie studiedagen. Op 
deze studiedagen komen actuele 

ontwikkelingen, overheidsbeleid, 
relevante onderzoeken en work-
shops over didactiek, methodiek 
en materialen aan bod. Daarnaast 
zijn er via het platform en de 
studiedagen mogelijkheden om 
ervaringen en materialen met col- 
lega’s van andere mbo’s te delen. 
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Scholingsaanbod 2022-2023
Docenten vo & mbo

ITTA UvA

mbo Taalacademie
Docenten Nederlands mbo

Hybride onderwijsbeurs de 
Nationale Onderwijs Tentoon-

stelling (NOT) is een gratis 
event waarop je de nieuwste 

innovaties en ontwikkelingen 
in de onderwijswereld kunt 

zien. Deze editie heeft als 
thema ontwikkeling en groei. 

Op leesbevorderingsgebied 
valt er ook van alles te ontdek-

ken op de NOT! Zo staan er 
verschillende educatieve, 
kinder- en jeugdboeken- 

uitgevers. Daarnaast kun je ook 
een kijkje komen nemen in de 

stand van Stichting Lezen/
BoekStart/de Bibliotheek  

op school.

Jaarbeurs

Nationale Onderwijs 
Tentoonstelling (NOT)

Professionals in de kinderopvang, buitenschoolse  
opvang, het primair en voortgezet onderwijs

Data  
24 t/m 28 januari  

2023  
Meer informatie  

www.not-online.nl

Deze online training ondersteunt 
je in het onderzoeken hoe jij jouw 
fictieonderwijs wilt inrichten. In 
verschillende modules die bestaan 
uit vijf tot zes lessen leer je wat de 
begrippen leesmotivatie en 
leesplezier inhouden, hoe je 
leesvoorkeuren en leesniveaus van 
leerlingen kunt achterhalen en 
hoe je passende boekentips kunt 
geven. Daarnaast maak je kennis 
met recente jeugdboeken. Als 
afsluiter maak je een eigen plan 
van aanpak voor het geven van 
fictieonderwijs. 

Lezenslessen

Meer leesplezier 
en meer 
leesmotivatie
Docenten Nederlands onderbouw 
vmbo, havo, vwo

Duur  
4 online modules  
Meer informatie  
www.lezenslessen.nl

https://www.mbotaalacademie.nl
https://www.mbotaalacademie.nl
https://www.not-online.nl
https://lezenslessen.nl/online-training-meer-leesplezier-en-leesmotivatie/
https://www.mbotaalacademie.nl
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Datum 
22 november 2022 

Meer informatie  
www.dagvanhetliteratuuronderwijs.nl 

‘Met de tijd mee’ is het thema van 
de Dag van het Literatuuronder-
wijs 2022, dat plaatsvindt in de 
Doelen in Rotterdam. In lezingen, 
workshops en interviews doe je 
kennis op over actuele onderwer-
pen rondom literatuuronderwijs 
die aansluiten bij dit thema zoals 

gender, identiteit en herkomst. 
Ook is er gelegenheid voor het 
uitwisselen van ervaringen met 
collega’s van andere scholen. Voor 
docenten Nederlands in opleiding 
en mediathecarissen is er op deze 
dag een speciaal samengesteld 
programma.
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Scholingsaanbod 2022-2023
Docenten vo & mbo

Passionate Bulkboek

Dag van het Literatuuronderwijs
Docenten en mediathecarissen vmbo, havo, vwo, studenten Nederlands hbo en wo

De kennistafel Effectief Lees- 
onderwijs slaat een brug tussen 
wetenschappelijk onderzoek  
over leesonderwijs en de praktijk. 
Dit gebeurt door het delen van 
recente resultaten uit onderzoek 
en door het inventariseren van 
onderzoeksvragen die leven bij 
scholen. Benieuwd wat er in de 
eerdere tafels al besproken is? De 
drie meet-ups die al geweest zijn, 
kun je terugkijken via de website.

PO-raad, VO-raad en Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO)

Kennistafel Effectief 
Leesonderwijs
Docenten, schoolleiders, bestuurders, deskundigen, 
vmbo, havo, vwo en primair onderwijs

Data  
Houd de web-
site in de gaten. 
De drie eerste 
meet-ups zijn 
terug te kijken 
via de site.  
Meer informatie  
www.platform 
samen 
onderzoeken.nl

Datum  
20 januari 2023 
Meer informatie 
www.rug.nl

Dit congres vindt plaats in het 
Academiegebouw in Groningen. 
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.

Rijksuniversiteit Groningen, 
NHL Stenden Hogeschool en de 
Hanzehogeschool 

Dag van Taal, 
Kunsten en 
Cultuur
Docenten vmbo, havo, vwo 

https://dagvanhetliteratuuronderwijs.nl
https://www.platformsamenonderzoeken.nl/samenwerkingsrelatie/kennistafel-effectief-leesonderwijs/
https://www.platformsamenonderzoeken.nl/samenwerkingsrelatie/kennistafel-effectief-leesonderwijs/
https://www.platformsamenonderzoeken.nl/samenwerkingsrelatie/kennistafel-effectief-leesonderwijs/
https://www.rug.nl/gmw/lerarenopleiding/professionalisering/dagvantaalkunstenencultuur/
https://www.platformsamenonderzoeken.nl/samenwerkingsrelatie/kennistafel-effectief-leesonderwijs/
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Scholingsaanbod 2022-2023
Docenten vo & mbo

Duur 
Drie dagen 

Meer informatie  
www.sbo.nl

SBO biedt een opleiding aan om 
je als docent te scholen in effectief 
taal- en leesonderwijs in het voort-
gezet onderwijs. Aan bod komen 
de essentie van begrijpend 
leesonderwijs, het inzetten van 
rijke teksten in de klas en het 
formatief en summatief toetsen 

van de aangeboden lesstof.  
Ook zal er aandacht zijn voor een 
actueel boekenaanbod en het 
stimuleren van leesplezier. Deze 
opleiding kan op aanvraag ook 
incompany aangeboden worden 
aan een onderwijsteam. 

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

SLO is het landelijk expertisecen-
trum voor leerplanontwikkeling en 
houdt zich bezig met de ontwik-
keling van zowel het landelijk als 
het schoolcurriculum in het basis-, 
speciaal en voortgezet onderwijs. 
SLO organiseert verschillende 
soorten evenementen om de 
curriculumexpertise te delen 
onder andere op het gebied van 
leesbevordering en leesvaardig-
heid. Houd daarom de agenda op 
hun site in de gaten. Ook voor het 
vak Nederlands komen hier 
namelijk regelmatig interessante 
bijeenkomsten voorbij. 

SLO

Diverse 
evenementen
Docenten vmbo, havo, vwo

Studiecentrum voor bedrijf en overheid (SBO)

Leesspecialist VO
Docenten vmbo, havo, vwo

Duur  
Afhankelijk van  

de gekozen  
professionalise-

ringsvorm 
Meer informatie 
www.sardes.nl

Onderzoeks- en adviesbureau 
Sardes zet zich in om de onderwijs-
kansen van jongeren te vergroten 
door onder andere scholen in het 
vmbo te begeleiden bij schoolbreed 
taalbeleid, taal in alle vakken, lees- 
bevordering en de preventie van 
laaggeletterdheid. Sardes organi-
seert hiervoor scholingstrajecten, 
workshops en studiedagen. 

Sardes 

Diverse trainingen
Docenten vmbo 

https://www.sbo.nl/onderwijs/opleiding-leesspecialist-vo/
https://www.slo.nl/over-slo/agenda/
https://www.sardes.nl
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Duur 
1 dagdeel 

Meer informatie  
www.tanjadejonge.nl

In deze praktische workshop, die 
hoort bij het boek Werkvormen-
boek leesbevordering van Tanja 
de Jonge, maak je kennis met een 
breed aanbod van leesbevorde-
rende werkvormen. Je leert hoe je 
jouw leerlingen kunt inspireren 
om te lezen en hen kunt onder-

steunen bij het kiezen van het 
juiste boek. Ook ontwikkel je 
vaardigheden in het bedenken 
van verdiepende opdrachten 
rondom lezen en in het voeren 
van boekgesprekken. Hiermee 
geef je de leescultuur op school 
een impuls.
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Scholingsaanbod 2022-2023
Docenten vo & mbo

Tanja de Jonge

Workshop werkvormen 
leesbevordering
Docenten vmbo, havo, onderbouw vwo en primair onderwijs bovenbouw

Het congres Levende Talen vindt 
in 2022 twee keer plaats: een keer 
fysiek in Ede en een keer digitaal. 
Informatie over de digitale editie 
volgt binnenkort. Voor de fysieke 
dag is Vakvernieuwing: kansen 
voor het taalonderwijs het thema. 
Je wordt op de hoogte gebracht 
van het vakvernieuwingstraject 
voor de actualisatie van de exa-
menprogramma’s vmbo, havo en 
vwo voor Nederlands en de 
Moderne Vreemde Talen. Ook  
kun je meedenken over vragen als: 
wat is er nodig om de examen- 
programma’s te verbeteren? 

Vereniging van Leraren in Levende Talen 

Congres Levende Talen
Docenten vmbo, havo, vwo, mbo

Datum  
14 oktober 2022 (Fysiek) 
2 december 2022 (Digitaal)  
Meer informatie  
www.congres.levendetalen.nl

Colofon
© Stichting Lezen  
(oktober 2022)
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

www.lezen.nl

https://www.tanjadejonge.nl/index.php?page=leesplezier
https://congres.levendetalen.nl/
https://www.lezen.nl/
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