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8. Goede, gretige lezers creëer je zelf 
Opbrengstgericht werken aan technisch lezen in midden- en bovenbouw 

 
Goed lezende kinderen doen het beter op de maatschappelijke ladder (Suzanne Mol, 2010) 

 

Hoe krijg je nu toch die klas vol goede, gretige lezers? Wat vraagt dat van jou als leerkracht? Vaak blijkt dat de aanpak die wij 

hanteren niet effectief is en dat de leesmotivatie en de leeskwaliteit vanaf groep 4 afneemt. In deze cursus leert u over behoud 

van leesmotivatie en leeskwaliteit en krijgt u tevens inzicht in de wijze waarop u het leesaanbod beter kunt laten aansluiten bij 

de onderwijsbehoeften van de verschillende kinderen. U leert hoe u een leuke, interessante èn effectieve les in elkaar zet. Bij 

dit alles speelt een doorlopende aandacht voor goede instructie, effectieve leesactiviteiten, de leestijd en het maken van 

leeskilometers een belangrijke rol. Tevens leert u op welke wijze de leesomgeving invloed heeft op de leeskwaliteit en de 

leesmotivatie. Tenslotte leert u welke interventies effectief zijn voor zwakke lezers en hoe u hen toch gemotiveerd kunt houden. 

 

Korte inhoud: 

- Vlot technisch lezen 

- Afgewogen leesaanbod op basis van leerlijn technisch lezen 

- Behoud leesmotivatie en leeskwaliteit 

- Leesbevordering 

- Omgaan met verschillende onderwijsbehoeften met betrekking tot lezen uitgaande van de Referentieniveaus 

- Effectieve interventies bij voortgezet technisch lezen 

- Inrichten van een rijke leesomgeving 

 

 

Geschikt voor: 

Leerkrachten groep 4, 5, 6, 7, 8 

 

 

Doelstellingen die bereikt worden: 

- De cursist heeft kennis van de aspecten die het leesonderwijs effectiever maken. 

- De cursist kan een heldere leeslijn neerzetten met herkenbare stappen. 

- De cursist kan een afgewogen leesaanbod opzetten dat aansluit bij de verschillende onderwijsbehoeften van zijn 

leerlingen.  

- De cursist is op de hoogte van effectieve interventies bij voortgezet technisch lezen. 

- De cursist weet op welke wijze hij de leesmotivatie en de leeskwaliteit van de leerlingen kan bevorderen. 
 

 

Aard van de workshop: 

In deze cursus krijgt de cursist een theoretische verdieping rondom effectief leesonderwijs. Deze theorie wordt meteen vertaald 

naar het praktisch handelen in de klas, waarbij er veel ruimte is voor het delen van ervaringen met elkaar en het inspireren van 

elkaar. 

 

 

Aantal bijeenkomsten: 

1 dag of 2 dagdelen 

 

 

Omvang van de cursus: 

6 uur  

 

 
Meer informatie via: 
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Willeke Evers 

Charlotte van Pallandtlaan 4 

7425 NP Deventer 

0570-514613 

06-21634572 
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