
NASCHOLINGSAANBOD 
 TAAL-/LEESONDERWIJS EN DYSLEXIE 

"Jolanda Roelfsema is een 
vakvrouw in hart en nieren. 
Ze brengt kennis over, weet 

die te koppelen aan de 
praktijk van een basis-

school en maakt daardoor 
leerkrachten enthousiast. 

Met haar tips gaat het team 
meteen met daadkracht aan 

de slag!"   
 

Directie Jozefschool Leiden  

Lees verder:  
Studiebijeenkomsten 
Pagina 2, 3 en 4  

Workshops 
Pagina 5 
 
Inspiratiebijeenkomsten  
Pagina 6 

Dyslexie Specials 
Pagina 7 

Fotobijschrift 

Jouw ontwikkeling als          
professional staat centraal!  
Goed taal-/leesonderwijs en zorg voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie 
begint bij jou als leerkracht! Leerkracht.nu! koppelt de vakgerichte en didactische 
kennis en vaardigheden aan jouw ontwikkeling als professional en zet je zo in je 
kracht . Zo wordt jij steeds meer die leerkracht die kinderen in hun kracht zet om te 
leren.  

Specialist in taal, lezen en dyslexie 
Leerkracht.nu! Is gespecialiseerd in het bieden van nascholing op het gebied van 
taal-/leesonderwijs en dyslexiezorg. In deze brochure lees je meer over onze infor-
matieve studiebijeenkomsten, onze praktische workshops, de inspiratiebijeenkom-
sten die je aan het denken zetten en onze dyslexie specials. Wil je meer weten 
over de expertise van Leerkracht.nu!, kijk dan eens op onze website.  

Competentiegericht 
Het gaat bij nascholing wat ons betreft altijd om de vertaalslag naar jouw eigen 
dagelijkse praktijk. Het gaat er immers om dat jij een steeds competentere leer-
kracht wordt. Daarom werken we bijvoorbeeld met een competentiescan en is er 
in de bijeenkomsten altijd ruimte voor jouw praktijkvragen.  

  2017/2018 



2 

Studiebijeenkomsten 
De studiebijeenkomsten van Leerkracht.nu! zijn vooral informatief 
van aard en gericht op een stevige kennisbasis van taal-/
leesonderwijs of dyslexiezorg.   

Dat betekent niet dat je de hele bijeenkomst zit te luisteren, want 
kennis beklijft beter als je het actief verwerkt.  In iedere studiebij-
eenkomst wordt de kennis, gebaseerd op actuele informatie en 
nieuwe inzichten, gepresenteerd. Heldere praktijkvoorbeelden ma-
ken dit concreet. Daarna gaan we met elkaar aan de slag om de 
verbinding naar de eigen schoolsituatie te maken.  

Begrip komt in lagen 
Om de inhoud zo goed mogelijk te laten beklijven, wordt er bij de 
studiebijeenkomsten ter voorbereiding literatuur gestuurd. Zo heb 
je al een basis waarop je in de bijeenkomst verder kunt bouwen. In 
drie lagen maak je je de inhoud dus eigen:  

1. De basis: vooraf thuis relevante literatuur voorbereiden om je 
voorkennis te activeren 

2. De verdieping: tijdens de bijeenkomst diepen we het onderwerp 
verder uit en wordt je kennis uitgebreid 

3. De verbinding: met de andere deelnemers ga je gericht aan de 
slag zodat je de vertaalslag van theorie naar jouw praktijk kunt 
maken 

Doel:  

Je gaat naar huis met actue-
le kennis over het gekozen 
onderwerp waarmee u in uw 
eigen groep praktisch aan 
de slag kunt. 

Doelgroep:  

De studiebijeenkomsten zijn 
vooral bedoeld voor groeps-
leerkrachten en kunnen ook 
op teamniveau een waarde-
volle bijdrage zijn aan de 
discussie over taal-/
leesonderwijs op uw school. 
De studiebijeenkomst wor-
den afstemt op de specifie-
ke doelgroep (leerkrachten 
onder-, midden- of boven-
bouw) 

Praktisch:  

De bijeenkomsten duren 
drie uur. De genoemde data 
zijn voor iedereen toeganke-
lijk. Een aantal bijeenkom-
sten wordt als een serie 
aangeboden. Zij kunnen ook 
los van elkaar worden ge-
vold. De studiebijeenkom-
sten  kunnen ook worden 
ingekocht door scholen of 
besturen, bijvoorbeeld als 
onderdeel van een studie-
dag voor het team.    

Alle studiebijeenkom-
sten zijn gevalideerd 
voor 5 RU              
door Registerleraar.nl  

Actief werken naar een competentie leerkracht. 
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Speciaal voor 
leerkrachten 
van groep 3:  
Lees– en spelling -
interventies groep 3  

In twee bijeenkomsten, 
aan het begin van het 
schooljaar en halver-
wege, worden alle ‘ins 
& outs’ van het aan-
vankelijk lees– en spel-
lingproces besproken. 
De eerste bijeenkomst 
is gericht op de fase 
van de klank-
tekenkoppeling en ele-
mentaire lees– en spel-
handeling. De tweede 
bijeenkomst is gericht 
op het versnellen van 
directe woordherken-
ning en accuraat spel-
len. 

Stapsgewijs wordt in 
de twee bijeenkomsten 
toegewerkt naar een 
passend interventie-
plan voor de eigen 
groep.  

De bijeenkomsten zijn 
bij uitstek geschikt  
voor startende leer-
krachten of leerkrach-
ten die zich willen ver-
diepen in lees– en 
spellinginterventies. 

Geregistreerd voor 10 
registeruren voor beide 
bijeenkomsten samen. 
De bijeenkomsten kun-
nen wel los van elkaar 
gevolgd worden. 

Een goed begin is het halve werk: aandacht voor effectief geletterdheidsonderwijs 

Studiebijeenkomsten voor groep 1 en 2:  
Effectief onderwijsaanbod beginnende geletterdheid:            
Een bijeenkomst over de leerlijnen van beginnende geletterdheid 
en hoe je deze in je groep vorm geeft. De bijeenkomst is geba-
seerd op de taaldoelen voor het jonge kind en de tussendoelen be-
ginnende geletterdheid. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor 
startende leerkrachten of leerkrachten die voor het eerste met kleu-
ters werken.  

Risicofactoren en Interventies beginnende geletterdheid:               
Deze bijeenkomst gaat over preventie van leesproblemen, gericht 
op risicofactoren en passende interventies. Centraal staat het ver-
nieuwde protocol voor groep 1 en 2 dat  mei 2017 verschenen is. 
De bijeenkomst is bedoeld voor groep 1 en 2, de besproken inter-
venties zullen vooral gericht zijn op oudste kleuters.                     
Opmerking: de bijeenkomst kent een overlap met de dyslexiebijeenkomst voor 
groep 1 en 2 die op blz. 7 beschreven staat 

Begrijpend luisteren met kleuters:    
Begrijpend luisteren is een belangrijke voorwaarde voor goed be-
grijpend lezen. Deze bijeenkomst gaat over de verschillende as-
pecten van de taalontwikkeling van jonge kinderen die bepalend 
zijn bij begrijpend luisteren. Wat kun je als leerkracht doen om leer-
lingen een zo goed mogelijke basis mee te geven voor leesbegrip 
en daarmee voor hun schoolsucces? Aan de hand van praktische 
voorbeelden en nieuwe wetenschappelijke inzichten wordt begrij-
pend luisteren in het bredere kader van begripsonderwijs geplaatst. 
Want begrijpend luisteren een onmisbaar deel is in de doorgaande 
lijn op school.  
 
Lezende kleuters; aanpak in een doorgaande lijn van 
groep 2 naar groep 3:                                                        
Wat doe je met kleuters die (zichzelf) al hebben leren lezen? Hoe 
biedt je deze leerlingen in groep 2 een uitdagende leeromgeving, 
zonder het gras voor de voeten van je collega in groep 3 weg te 
maaien? En hoe zorg je voor een passende overgang? Wat biedt 
je ze aan in groep 3? Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor 
de leerkrachten van groep 2 en 3 samen zodat op schoolniveau 
kan worden nagedacht over de praktische uitwerking van de bij-
eenkomst.   
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Afstemming op 
de deelnemers 
De studiebijeenkomsten 
kennen een open ka-
rakter.  Leerkrachten die 
werkzaam zijn op ver-
schillende scholen en 
verschillende groepen 
zitten samen om tafel om 
de theorie te vertalen 
naar de praktijk.  

Bij de inschrijving wordt 
gevraagd aan te geven 
in welke groep je werkt. 
Dat doen we om de in-
houd zo goed mogelijk te 
kunnen afstemmen op 
wat voor jou nuttig is. 
Ook in de bijeenkomsten 
zullen we leerkrachten 
van dezelfde groepen bij 
elkaar zetten tijdens ver-
werkingsactiviteiten.   

Wanneer er veel inschrij-
vingen zijn, kan er voor 
worden gekozen de bij-
eenkomst te splitsen in 
twee groepen. Er wordt 
dan ingedeeld op de 
groep die je aangeeft. 
De validatie van Regis-
terleraar.nl wordt afge-
stemd op jouw groep.  

Leesvaardigheid en leesplezier als motor voor alle leren!  

Studiebijeenkomsten voor groep 3 t/m 8:   
Leesinterventies voor groep 4 t/m 8:                                 
Bijeenkomst gericht op passende interventies voor leerlingen met 
leesproblemen in groep 4 t/m 8. Vanuit de theorie over de leesont-
wikkeling en leesproblemen worden interventies gericht op accura-
te directe woordhereknning, vloeiendheidsbevordering en verho-
ging van het leestempo besproken. Er wordt uitgegaan van de 
zorgniveaus van het Protocol Leesproblemen & Dyslexie  

Spelligonderwijs en –interventies voor groep 4 t/m 8:                            
In deze bijeenkomst gaan we in op de spellingontwikkeling, effec-
tief spellingonderwijs en passende interventies. Er worden prakti-
sche voorbeelden gegeven van hoe je spellingonderwijs meer kunt 
laten zijn dan overschrijflesjes en het spellingbewustzijn kunt sti-
muleren. Passende interventies voor leerlingen met spellingproble-
men komen natuurlijk ook aan de orde.  

Basisaanbod Begrijpend lezen voor groep 3 t/m 8:    
Goed kunnen lezen met begrip draagt sterk bij aan schoolsucces. 
Maar goed begripsonderwijs is meer dan de les die wekelijks op 
het rooster staat. Wat daar geleerd wordt moet worden toegepast 
in andere leercontexten. De leerlingen moeten de transfer maken. 
Dat moeten ze leren, want dat gaat niet altijd vanzelf. In deze bij-
eenkomst gaan we in op effectief begripsonderwijs in de meest 
brede zin van het woord. De eigen competenties van de leerkracht 
staan daarbij centraal. De concentrische leerlijn wordt concreet uit-
gewerkt met voorbeelden. 
 
Interventies Begrijpend lezen voor groep 6 t/m 8:          
Wat doe je als leerlingen problemen hebben met leesbegrip? Lees-
begrip wordt beïnvloed door verschillende factoren. Een belangrij-
ke sleutel in de aanpak van begripsproblemen, is het kijken naar 
de oorzaak ervan. In deze bijeenkomst worden de verschillende 
oorzaken in beeld gebracht en worden bij iedere oorzaak passende 
interventies besproken. Aan de hand van je eigen klas wordt geke-
ken wat nodig is. De interventies zijns vooral gericht op de boven-
bouw, maar ook preventief inzetbaar in de middenbouw. 
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Actief werken naar een competentie leerkracht. 

Doel:  

Je weet waarom de betref-
fende didactische techniek 
zo belangrijk is voor je leer-
lingen en oefent met de 
techniek. 

Doelgroep:  

De workshops zijn vooral 
bedoeld voor groepsleer-
krachten die praktisch aan 
de slag willen met hun eigen 
vaardigheden in het geven 
van begripsonderwijs) 

Belangrijk:  

Met begripsonderwijs wordt 
zowel begrijpend luisteren in 
de onderbouw als begrij-
pend lezen in de boven-
bouw bedoeld. De work-
shops zijn dus voor leer-
krachten van groep 1 t/m 8.  

Praktisch:  

De workshops duren twee 
uur. De genoemde data zijn 
voor iedereen toegankelijk.  
De workshops kunnen ook 
worden ingekocht door 
scholen of besturen, bijvoor-
beeld als onderdeel van een 
studiedag. Vraag naar de 
mogelijkheden.    

Alle workshops zijn 
gevalideerd voor        
2 RU door                 
Registerleraar.nl  

Workshops Begripsonderwijs:  
De workshops van Leerkracht.nu! zijn praktisch en gericht op het 
het werken aan je eigen vaardigheden. Er staat altijd een specifie-
ke didactische techniek centraal die je kunt gebruiken om je be-
gripsonderwijs effectiever te maken.  

Vragen stellen die aan het denken zetten:                              
Vragen stellen is een belangrijk hulpmiddel om leerlingen te laten 
nadenken. Daarmee is het een belangrijke didactische techniek om 
tot luister– en leesbegrip te komen. In deze workshop leer je welke 
vragen je leerlingen het meest aan het denken zetten en hoe je de 
vragen kunt aanpassen aan het niveau van je leerlingen. Door de-
ze techniek in te zetten bij begrijpend luisteren– en lezen, help je je 
leerlingen het beter te begrijpen.  

Interactief voorlezen voor jong en oud:                                          
Interactief voorlezen is een hele belangrijke techniek die in de on-
derbouw vaak wordt ingezet. Maar ook in de midden– en boven-
bouw is het een techniek die bijdraagt een luister– en leesbegrip. 
In deze workshop bieden we een goede opbouw en een schat aan 
mooie teksten waarmee je dat kunt inpassen in je dagelijkse les-
sen.   

Modelen en hardop denkend voordoen:                                           
In de dagelijkse praktijk worden deze twee termen vaak door el-
kaar gebruikt. Toch is een duidelijk onderscheid te maken tussen 
deze twee technieken en hebben ze allebei hun eigen functie bin-
nen het begripsonderwijs. In deze workshop leer je de twee tech-
nieken te onderscheiden en leer je de fijne kneepjes van de tech-
nieken zodat je ze na afloop zelf in je begrijpend luister-/leesles 
kunt inzetten. 
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Inspiratiebijeenkomsten                            
Iedereen heeft op zijn tijd inspiratie nodig om bevlogen te blijven. 
Nieuwe ontwikkelingen vragen soms om nieuwe inzichten! De in-
spiratiebijeenkomst van Leerkracht.nu! gaan net dat stapje verder 
dan waar de meeste leerkrachten in hun dagelijkse praktijk mee 
bezig zijn. Dat kan zijn door alledaagse onderwerpen eens van een 
andere kant te bekijken of door de thema’s van de toekomst met 
elkaar te verkennen.  

Leesonderwijs J/M                                                               
Uit onderzoek blijkt dat meisje leesvaardiger zijn dan jongens en 
dat dat verschil in de loop der jaren alleen maar toeneemt. In hoe-
verre is ons leesonderwijs afgestemd op de onderwijsbehoeften 
van jongens? In deze inspiratiebijeenkomst kijken we verder naar 
deze verschillen en hoe we er in de praktijk op kunnen afstemmen.   

Woordenschat 3.0                                                                
De meeste leerkrachten zijn opgeleid met de visie dat woorden ex-
pliciet moeten worden aangeboden, het liefst volgens een vast mo-
del of stappenplan. Nieuwe inzichten in de woordenschatdidactiek 
lijken echter een andere koers te volgen, namelijk die van een rijke 
taalleeromgeving. In deze bijeenkomst houden we beide werkwij-
zen en mengvormen tegen het licht. Wat werkt nu echt?   

Slim met dyslexie                                                               
Slimme leerlingen met dyslexie vallen vaak buiten de boot van de 
externe dyslexiezorg. Toch ervaren deze leerlingen wel degelijk 
problemen bij hun dagelijkse functioneren. Welke kenmerken zijn 
te herkennen en hoe kunnen we beter afstemmen op wat deze 
leerlingen nodig hebben? Vanuit recent onderzoek kijken we naar 
deze specifieke doelgroep.  

Doel:  

Je gaat geïnspireerd naar 
huis met actuele kennis over 
het gekozen onderwerp . De 
bijeenkomst zet u aan tot 
nadenken over uw eigen 
onderwijspraktijk 

Doelgroep:  

De bijeenkomsten zijn be-
doeld voor iedereen die zich 
wil laten inspireren. Ben je 
taalcoördinator met een 
voortrekkersrol in je team, 
dan is dit wat voor jou.  

Praktisch:  

De bijeenkomsten duren 
twee uur. De genoemde da-
ta zijn voor iedereen toegan-
kelijk. Voorafgaand aan de 
bijeenkomst ontvang je in-
spirerende artikelen om 
door te lezen. De inspiratie-
bijeenkomsten  kunnen ook 
worden ingekocht door 
scholen of besturen, bijvoor-
beeld als onderdeel van een 
studiedag voor het team.    

Fotobijschrift 

Inspiratiebijeenkomsten: nadenken over de thema’s van de toekomst! 

Alle inspiratiebijeen-
komsten zijn gevali-
deerd voor 3 RU              
door Registerleraar.nl  
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Www.dyslexie-
specialist.nl 
Jolanda Roelfsema is 
gespecialiseerd in dys-
lexiezorg. Binnen ver-
schillende organisaties 
heeft zij een voortrekkers-
rol in het goed afstem-
men van EED-zorg bin-
nen het primair onderwijs. 
Zij is lid van de Bestuurlij-
ke Adviesraad van het 
Nederlands Kwaliteitsin-
stituut Dyslexie (NKD). 
Kijk ook eens op de site 
voor meer informatie. 

Dyslexiezorg; zorg van ons allemaal.  

Dyslexie Specials 
Leerkracht.nu! biedt een aantal bijeenkomsten die gericht zijn op het implementeren van goede dys-
lexiezorg aan de hand van de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie (PLD). In deze bijeenkomsten 
ligt de nadruk op het vertalen van de protocollen naar het dagelijkse handelen in de groep. Preventie 
van leesproblemen in de onderbouw is daarbij belangrijk.  

Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2                                                               
In 2,5 uur worden de belangrijkste inhouden van het nieuwe protocol doorgenomen. De nadruk ligt 
daarbij op de preventie van leesproblemen binnen een geïntegreerde aanpak voor taalontwikkeling 
en beginnende geletterdheid. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt duidelijk hoe je op een 
bij jonge leerlingen passende manier gericht en preventief aan de slag kunt gaan.  

Protocol Leesproblemen en dyslexie groep 3, 4 en 5                                                                
In deze bijeenkomst ligt de nadruk op de signalering van leesproblemen, het bieden van gerichte in-
terventies in een gelaagde opbouw en je rol als leerkracht bij de toeleiding naar de vergoede EED-
zorg (EED staat voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie). Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan 
het onderscheiden van leesproblemen, dyslexie en EED.  

Protocol Leesproblemen en dyslexie groep 6, 7 en 8                                                               
In de meeste gevallen zijn de leerlingen met leesproblemen of (ernstige) dyslexie al gesignaleerd in 
groep 3 t/m 5 en zijn al de nodige interventies geboden. In de bijeenkomst gaan we aan de slag met 
het vertalen van het protocol naar je dagelijkse handelen met deze groep leerlingen in de bovenbouw. 
De nadruk ligt dan ook vooral op het voortzetten van de hulp (voor-tijdens-na eventuele behandeling)
en het afstemmen op de bredere onderwijsbehoeften van deze leerlingen.  

Doel:  
Je bent op de hoogte van 
de inhoud van de protocol-
len en hebt tools om de 
vertaalslag naar je eigen 
groep te maken 

Doelgroep: 
Bedoeld voor leer-
krachten,  intern be-
geleiders en remedial 
teachers binnen scho-
len.  

Validatie bij Registerle-
raar.nl is aangevraagd 
voor 3 RU   

Praktisch: 
De bijeenkomsten duren 
twee uur. De genoemde 
data zijn voor iedereen 
toegankelijk. Voorafgaand 
aan de bijeenkomst ont-
vang je inspirerende arti-
kelen om door te lezen.  



Vrije inschrijving 
en schoolspecifiek 
aanbod 
Het aanbod in deze brochure 
is in de vrije inschrijving toe-
gankelijk voor iedereen die 
tot de doelgroep behoort.   

Wilt u een of meerdere bij-
eenkomsten binnen uw eigen 
school, bestuur of samenwer-
kingsverband verzorgen, dan 
is dat uiteraard mogelijk.  

Wilt u een aanbod, specifiek 
voor uw eigen school. Neem 
contact met ons op om de 
mogelijkheden te bespreken.  

Leerkracht.nu! 

Jolanda Roelfsema MA 
 
 

De investering 
Werken aan je professionele ontwikkeling tot de competente leer-
kracht die je wilt zijn, vraagt een investering. Wat het je oplevert, 
heb je al gelezen. Hieronder per type bijeenkomst een kort be-
schrijving van de investering die het van je vraagt:  

Studiebijeenkomsten 
 Voorbereidende literatuur: 2 uur 
 Bijwonen van de bijeenkomst: 3 uur 
 Kosten: €45,00 excl. BTW  
 

Workshops 
 Bijwonen van de bijeenkomst: 2 uur 
 Kosten: €30,00 excl. BTW  
 

Inspiratiebijeenkomsten 
 Voorbereidende literatuur: 1 uur 
 Bijwonen van de bijeenkomst: 2 uur 
 Kosten: €30,00 excl. BTW  
 

Dyslexie Specials 
 Voorbereidende literatuur: 2 uur 
 Bijwonen van de bijeenkomst: 3 uur 
 Kosten: €45,00 excl. 

 

Meer weten? 
 
Op onze website kun meer 
informatie over taal-/
leesonderwijs vinden. Naast 
informatie over taal, lezen en 
dyslexie, kun je er ook leuke werkvormen vinden en lees je meer 
over het brede nascholingsaanbod van Leerkracht.nu!  

Naast alle actuele data en tijden  van ons aanbod, lees je er ook 
meer over de voorwaarden.  

Kun je het antwoord op je vraag niet zo snel terug vinden, mail ge-
rust. Zoek je toch iets anders? We kijken graag met je mee naar 
een passende oplossing.  

 
 

 
 0

6 
28

33
45

95
 

  
  

w
w

w.
le

er
kr

ac
ht

.n
u 

  
  

w
w

w.
dy

sl
ex

ie
-s

pe
ci

al
is

t.n
l 

  
  

in
fo

@
le

er
kr

ac
ht

.n
u 


