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Welkom bij Leerkracht.nu! 
Wilt u werken aan effectief taal-/leesonderwijs? De nascholingsactiviteiten van Leerkracht.nu! kunnen u 

daarbij helpen. In deze brochure vindt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn. 

Naast dit aanbod is het altijd een mogelijk een aanbod samen te stellen dat precies aansluit uw wensen. Op 

de website www.leerkracht.nu kunt u meer lezen over de aanpak en werkwijze van Leerkracht.nu!   

 

Aanbod: 

Het nascholingsaanbod bestaat uit vier soorten activiteiten:   

1. Inspiratiebijeenkomsten: De inspiratiebijeenkomsten zijn vooral bedoeld om u aan het denken te zetten 

over actuele thema’s binnen het taal-/leesonderwijs. Naast het delen van informatie, is er ruimte voor 

discussie en meningsvorming. De deelnemers zullen niet naar huis gaan met pasklare antwoorden, maar 

wordt wel op scherp gezet en tot nadenken uitgedaagd.  

2. Studiebijeenkomsten: De studiebijeenkomsten zijn informatief van aard en gericht op het versterken 

van de kennisbasis van groepsleerkrachten ten aanzien van gerichte onderdelen van het taal-

/leesonderwijs in hun eigen groep. De theorie wordt verheldert met duidelijke praktijkvoorbeelden. De 

leerkracht gaat naar huis met actuele kennis over het gekozen onderwerp waarmee ze in hun eigen 

groep praktisch aan de slag kunnen.  

3. Workshops: De workshops zijn bedoeld om specifieke didactische technieken onder de knie te krijgen. 

De eigen vaardigheid van de leerkrachten staat centraal. 

4. Coaching on the job: Bij ‘Coaching on the job’, worden leerkrachten geholpen bij het invullen van hun 

groepsplannen voor technisch lezen. Aan de hand van de resultaten van de meetmomenten van de 

‘Protocollen Leesproblemen en dyslexie’ worden leerkrachten begeleid in het afstemmen van hun 

aanbod op de onderwijsbehoeften van hun eigen groep. Er wordt met elkaar gekeken wat de groep 

nodig heeft en hoe dat het beste aangeboden kan worden. De leerkracht wordt geholpen effectieve 

interventies te organiseren in de eigen groep om zo de opbrengsten te verhogen.  

 

Praktische informatie:  
o ‘Vrije inschrijving’: Alle activiteiten worden ook aangeboden voor ‘vrije inschrijving’. Belangstellenden 

kunnen zich inschrijven voor één of meerdere activiteiten die passen bij hun persoonlijke belangstelling 

en ontwikkeling. Inschrijven kan via de website.  

o Voor schoolteams: De activiteiten kunnen ingekocht worden door schoolteam, bijvoorbeeld als inhoud 

voor een studiemiddag of als onderdeel van een studiedag. Meerdere onderdelen kunnen natuurlijk aan 

elkaar gekoppeld worden tot een dagvullend programma. Wanneer de activiteiten ingekocht worden 

door teams, wordt vooraf in een telefonische intake bepaald hoe de activiteit zo optimaal mogelijk 

worden aangeboden. Vanzelfsprekend is maatwerk ook nog steeds mogelijk.  

o Kosten: (genoemde bedragen zijn ex 21% BTW):  

o Inspiratiebijeenkomsten en workshops:  

� Vrije inschrijving: €30,00 per deelnemer  

� Voor teams: €360,00  

o Studiebijeenkomsten: 

� Vrije inschrijving: €45,00 per deelnemer 

� Voor teams: €540,00  

o Coaching on the job: €150,00 per individuele sessie of €100,00 p.p. bij sessies in kleine groepen 

(zie 23 op pagina 8 van de bijlage) 

o Overige: Voor de workshops en studie- en inspiratiebijeenkomsten geldt in principe een minimaal aantal 

deelnemers van 12 en een maximaal aantal deelnemers van 25. Voor ‘Coaching on the job’ ligt dat 

anders, zie info in bijlage. Indien er sprake is van overtekening kan worden overwogen een tweede 

bijeenkomst aan te bieden, indien er sprake is van te weinig aanmeldingen kan worden overwogen 

bijeenkomsten van gelijke strekking samen te voegen. De bijeenkomsten voor teams vinden plaats op de 

eigen school. De locaties voor ‘vrije inschrijving’ wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.  
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Inspiratiebijeenkomsten 
Doel: De inspiratiebijeenkomsten zijn vooral bedoeld om u aan het denken te zetten over actuele thema’s 

binnen het taal-/leesonderwijs. Naast het delen van informatie, is er ruimte voor discussie en 

meningsvorming. U zult niet naar huis gaan met pasklare antwoorden, maar wordt wel op scherp gezet en 

tot nadenken uitgedaagd.  

Doelgroep: De inspiratiebijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel directieleden, intern begeleiders als 

groepsleerkrachten en kunnen ook op teamniveau een waardevolle bijdrage zijn aan de discussie over taal-

/leesonderwijs op uw school.  

Praktisch: De bijeenkomsten duren twee uur en kunnen op zowel een ochtend als middag worden ingepland, 

als onderdeel van een studiedag voor het team. Daarnaast worden de bijeenkomsten aangeboden in ‘vrije 

inschrijving’.  

• Studiebijeenkomst voor uw eigen team: 10.00 – 12.00 of 14.00 – 16.00 (afwijkende tijden in overleg 

mogelijk). De bijeenkomsten kunnen worden ingekocht door scholen (bijvoorbeeld als onderdeel van 

een studiedag) en worden dan afgestemd op de wensen en realiteit van het team door middel van 

een telefonische intake. Kosten: €360,00  

• Vrije inschrijving: De bijeenkomsten worden aangeboden op woensdagmiddag van 13.30 – 16.30 en 

op dinsdag- of donderdagavonden van 19.00 – 22.00. De exacte data zullen op een later tijdstip 

worden vastgesteld. Kosten: €30,00 per deelnemer.  

 

1. Effectief leesonderwijs in balans 
In deze studiebijeenkomst wordt gekeken naar de kenmerken van effectief onderwijs, waarbij het 

draait om een goede balans tussen directe instructie enerzijds en het bieden van een stimulerende 

leesomgeving en leescultuur zodat leerlingen met plezier kilometers maken. Aan de hand van 

praktische voorbeelden en mening vormende activiteiten kijkt u kritisch naar uw eigen leesonderwijs 

en de leescultuur in uw groep (of op school indien deze bijeenkomst op teamniveau wordt 

aangeboden). Naar welke kant slaat bij u de balans door?  

2. Leesonderwijs J/M 
Uit de leesmonitor van de Stichting Lezen, komt naar voren dat meisjes leesvaardiger zijn dan 

jongens en dat dat verschil in de loop van de jaren alleen maar toeneemt. In hoeverre is ons 

leesonderwijs afgestemd op de onderwijsbehoeften van jongens? In deze inspiratiebijeenkomst 

kijken we verder naar deze verschillen en hoe we hierop kunnen afstemmen in de dagelijkse praktijk.  

3. Woordenschatonderwijs 
De meeste leerkrachten zijn opgeleid met de visie dat woorden expliciet moeten worden 

aangeboden, het liefst volgens een vast model of stappenplan. Nieuwe inzichten in de 

woordenschatdidactiek lijken echter een andere koers te volgen, namelijk die van een rijke 

leeromgeving. Wat werkt? In deze inspiratiebijeenkomst houden we beide werkwijzen (en 

mengvormen daarvan) tegen het licht. Wat werkt nu echt?  

4. Slim met dyslexie 
Slimme leerlingen met dyslexie vallen vaak buiten de boot van de externe dyslexiezorg (EED-zorg). 

Toch kunnen deze leerlingen wel degelijk problemen ervaren. 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.  

5. Begripsonderwijs 3.0; een totaalaanpak in een doorgaande lijn 
Begrijpend luisteren en begrijpend lezen zijn belangrijke onderwerpen in het kader van de ‘21e -

eeuwse vaardigheden’. Wat is nu de kern van begripsonderwijs en waarom is een doorgaande lijn en 

een ‘totaalaanpak’ zo belangrijk? Vanuit nieuwe inzichten kijken we naar de discussie ‘inhoud of 

strategie’.  
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Studiebijeenkomsten:  
Doel: De studiebijeenkomsten zijn informatief van aard en gericht op het versterken van de kennisbasis van 

groepsleerkrachten ten aanzien van gerichte onderdelen van het taal-/leesonderwijs in hun eigen groep. De 

theorie wordt verheldert met duidelijke praktijkvoorbeelden. U gaat naar huis met actuele kennis over het 

gekozen onderwerp waarmee u in uw eigen groep praktisch aan de slag kunt. 

Doelgroep: De inspiratiebijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor groepsleerkrachten en kunnen ook op 

teamniveau een waardevolle bijdrage zijn aan de discussie over taal-/leesonderwijs op uw school. De 

studiebijeenkomst worden afstemt op de specifieke doelgroep (leerkrachten onder-, midden- of bovenbouw) 

Praktisch: De bijeenkomsten duren drie uur en kunnen op zowel een ochtend als middag worden ingepland, 

als onderdeel van een studiedag voor het team. Daarnaast worden de bijeenkomsten aangeboden in ‘vrije 

inschrijving’.  

• Studiebijeenkomst voor uw eigen team: 9.00 – 12.00 of 13.00 – 16.00 (afwijkende tijden in overleg 

mogelijk). De bijeenkomsten kunnen worden ingekocht door scholen (bijvoorbeeld als onderdeel van 

een studiedag) en worden dan afgestemd op de wensen en realiteit van het team door middel van 

een telefonische intake. Kosten: €540,00  

• Vrije inschrijving: De bijeenkomsten worden aangeboden op woensdagmiddag van 13.30 – 16.30 en 

op dinsdag- of donderdagavonden van 19.00 – 22.00. De exacte data zullen op een later tijdstip 

worden vastgesteld. Kosten: €45,00 per deelnemer  

Onderbouw: groep 1 en 2 

6. Effectief onderwijsaanbod beginnende geletterdheid: 
Studiebijeenkomst over de leerlijnen van beginnende geletterdheid en hoe je deze in je groep vormt 

geeft. Met praktische voorbeelden om het basisaanbod geletterdheid vorm te geven in het 

groepsplan. Speciaal voor startende leerkrachten of leerkrachten die voor het eerst met kleuters 

werken, zowel voor groep 1 als 2. 

7. Risicofactoren en Interventies beginnende geletterdheid:  
Studiebijeenkomst over risicofactoren t.a.v. het leren lezen in de fase van beginnende geletterdheid 

en passende interventies die u kunt inplannen in uw groepsplan geletterdheid (waar moet je op 

letten en wat kun je doen?). Bedoeld voor zowel leerkrachten van groep 1 als groep 2, de besproken 

interventies zullen vooral gericht zijn op oudste kleuters.  

8. Begrijpend luisteren met kleuters 
Studiebijeenkomst over de verschillende aspecten van de taalontwikkeling van jonge kinderen die 

bepalend zijn bij begrijpend luisteren en later bij begrijpend lezen. Wat kunt u als leerkracht doen om 

leerlingen een zo goed mogelijke basis te geven voor het vak begrijpend lezen. Aan de hand van 

praktische voorbeelden en nieuwe wetenschappelijke inzichten.  

9. 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, hoe zorg je voor een passende overgang en hoe ga je met deze leerlingen om in de eerste 

helft van groep 3. Deze studiebijeenkomst is speciaal bedoeld voor leerkrachten van groep 2+3 

samen om direct de vertaalslag naar de eigen schoolsituatie te kunnen maken 
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Middenbouw: groep 3 t/m 5 

Groep 3:  

10. Lees- en spellinginterventies 1e helft van het schooljaar 
Studiebijeenkomst over verschillende interventies in de fase van het aanleren van de klank-

tekenkoppeling en de elementaire lees- en spellinghandeling, met andere woorden de eerste helft 

van groep 3 

11. Lees- en spellinginterventies 2e helft van het schooljaar 
Studiebijeenkomst over verschillende interventies gericht op het versnellen van de leeshandeling, 

het lezen met directe woordherkenning en begrip en spelling, met andere woorden de tweede helft 

van groep 3 (ook geschikt voor leerkrachten van groep 4 met leerlingen met ernstige leesproblemen) 

12. Begripsonderwijs in groep 3: De overgang van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen 
Wanneer leerlingen in groep 3 komen, ligt de nadruk vaak sterk op het technische aspect van het 

leren lezen. Natuurlijk is een goede leesvaardigheid van groot belang voor het komen tot leesbegrip. 

Maar de rol van begrip en de overgang van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen is vaak nog 

ondergeschikt in het leerstofaanbod in groep 3. Deze studiebijeenkomst gaat in op het belang van 

het stimuleren van begrip en geeft gerichte technieken en praktijkvoorbeelden om daar vorm aan te 

geven in relatie met de leesmethode.  

 

Groep 4 en 5:  

13. Leesinterventies in groep 4 en 5 
Studiebijeenkomst over passende interventies voor technisch lezen op ondersteuningsniveau 2 en 3. 

Met deze deels nieuwe en deels bewezen effectieve interventies kunt u vorm geven uw groepsplan 

technisch lezen. De interventies richten zich vooral op leerlingen die onvoldoende komen tot 

vloeiendheid.  

14. Begrijpend lezen in groep 4 en 5: Een goed basisaanbod 
In groep 4 en 5 wordt de basis van begrijpend lezen aangeboden, waarbij wordt voortgebouwd op 

het fundament dat als het goed is in groep 1 t/m 3 gelegd is. In deze studiebijeenkomst wordt 

ingegaan op wat je moet aanleren en hoe je dat aantrekkelijk vorm kunt geven met de methode die 

op school aanwezig is.  

15. Spellingonderwijs en interventies in groep 4 en 5 
Een informatieve studiebijeenkomst over de spellingontwikkeling van leerlingen en passende 

interventies in groep 4 en 51. De nadruk ligt op activerende werkvormen voor je groep zodat 

spellingonderwijs meer wordt dan het overschrijven van woordjes of invullesjes.  

 
 

 

  

                                                           
1 Bij onvoldoende aanmeldingen kan de groep worden samengevoegd met de vergelijkbare studiebijeenkomst van 

groep 6 t/m 8. Het programma zal dan op een bredere doelgroep worden aangepast. 
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Bovenbouw: groep 6 t/m 8 

16. Leesinterventies in groep 6 t/m 8  
Studiebijeenkomst over passende interventies voor technisch lezen op ondersteuningsniveau 2 en 3. 

Met deze deels nieuwe en deels bewezen effectieve interventies kunt u vorm geven uw groepsplan 

technisch lezen, gericht op oudere lezers die vaak al veel interventies achter de rug hebben. De 

interventies richten zich vooral op leerlingen die onvoldoende komen tot vloeiendheid en tempo.  

17. Begrijpend lezen in groep 6 t/m 8 – een goed basisaanbod 
In de middenbouw hebben de leerlingen de technieken die ze geleerd hebben om te lezen met 

begrip grotendeels aangeleerd gekregen. Natuurlijk moeten die worden onderhouden in de 

bovenbouw. Maar het accent komt vooral te liggen op het toepassen ervan in diverse leercontexten. 

Hoe werk je aan een effectief basisaanbod bij begrijpend lezen, waarin leerlingen steeds meer en 

beter komen tot deze stap? Dat is waar deze studiebijeenkomst over gaat 

18. Begrijpend lezen in groep 6 t/m 8 – interventies  
Studiebijeenkomst gericht op werkvormen en interventies, zoals rolwisselend leren, om leerlingen 

die moeite hebben om te komen tot leesbegrip beter in je groep te kunnen begeleiden. Naast 

praktische interventies wordt ook gekeken naar waarom leerlingen dit moeilijk vinden.  

19. Spellingonderwijs & interventies in groep 6 t/m 8 
Een informatieve studiebijeenkomst over de spellingontwikkeling van leerlingen en passende 

interventies in groep 6 t/m 82. De nadruk ligt op activerende werkvormen voor je groep zodat 

spellingonderwijs meer wordt dan het overschrijven van woordjes of invullesjes.  

 

 

 

  

                                                           
2 Bij onvoldoende aanmeldingen kan de groep worden samengevoegd met de vergelijkbare studiebijeenkomst van 

groep 4/5. Het programma zal dan op een bredere doelgroep worden aangepast.  
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Workshops:  
Doel: De workshops zijn bedoeld om specifieke didactische technieken onder de knie te krijgen. De eigen 

vaardigheid van de leerkrachten staat centraal. 

Doelgroep: De workshops zijn bedoeld groepsleerkrachten uit alle groepen. Op teamniveau kunnen de 

workshops onderdeel uitmaken van een groter verbetertraject of studiedag.  

Praktisch: De workshops duren twee uur en kunnen op zowel een ochtend als middag worden ingepland, als 

onderdeel van een studiedag voor het team. Daarnaast worden de bijeenkomsten aangeboden in ‘vrije 

inschrijving’.  

• Studiebijeenkomst voor uw eigen team: 10.00 – 12.00 of 14.00 – 16.00 (afwijkende tijden in overleg 

mogelijk). De bijeenkomsten kunnen worden ingekocht door scholen (bijvoorbeeld als onderdeel van 

een studiedag) en worden dan afgestemd op de wensen en realiteit van het team door middel van 

een telefonische intake. Kosten: €360,00  

• Vrije inschrijving: De bijeenkomsten worden aangeboden op woensdagmiddag van 13.30 – 16.30 en 

op dinsdag- of donderdagavonden van 19.00 – 22.00. De exacte data zullen op een later tijdstip 

worden vastgesteld. Kosten: €30,00 per deelnemer  

 

Serie ‘Didactische technieken bij begrijpend luister-/leesonderwijs 

20. ‘Vragen stellen die aan het denken zetten’ 
Vragen stellen is een belangrijk hulpmiddel om leerlingen tot nadenken te laten komen. Daarmee is 

het een belangrijke techniek binnen begrijpend luisteren/lezen. Want begrijpend luisteren/lezen is 

immers ‘denken’. In deze workshop leert u welke vragen uw leerlingen het meest aan het denken 

zetten, hoe u uw vragen kunt afstemmen op leerlingen van verschillende leeftijden en denkniveaus 

en denkt u na over de kwaliteit van de vragen die u zelf dagelijks stelt. Door deze didactische 

techniek in te zetten bij u lessen luister- en leesbegrip, zult u de kwaliteit van uw onderwijs kunnen 

versterken.  

21. ‘Interactief voorlezen voor jong en oud’ 
Interactief voorlezen, het gericht samen nadenken over de inhoud van de tekst, waarbij de leerkracht 

een begeleidende rol heeft, is een techniek die sterk bijdraagt aan luister- en leesbegrip. Vaak wordt 

interactief voorlezen geassocieerd met onderwijs aan jonge kinderen, maar ook bij oudere leerlingen 

zou dit niet in het aanbod mogen ontbreken. In deze workshop leert u de opbouw van interactief 

voorlezen en hoe u dit vorm kunt geven in uw eigen groep. U oefent aan de hand van een gedicht het 

begrip van uw leerlingen te stimuleren.  

22. ‘Modelen en hardop denkend voordoen’ 
In de dagelijkse praktijk worden deze twee termen vaak door elkaar gebruikt. Toch is een duidelijk 

onderscheid te maken tussen deze twee technieken en hebben ze allebei hun eigen functie binnen 

het begripsonderwijs. In deze workshop leert u de twee technieken te onderscheiden en leert u de 

fijne kneepjes van de technieken zodat u deze na afloop zelf in uw begrijpend luister-/leesles kunt 

inzetten.  
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23. Coaching on the job 
Doel: Bij ‘Coaching on the job’, worden leerkrachten geholpen bij het invullen van hun groepsplannen voor 

technisch lezen. Aan de hand van de resultaten van de meetmomenten van de ‘Protocollen Leesproblemen 

en dyslexie’ worden leerkrachten begeleid in het afstemmen van hun aanbod op de onderwijsbehoeften van 

hun eigen groep. Er wordt met elkaar gekeken wat de groep nodig heeft en hoe dat het beste aangeboden 

kan worden. De leerkracht wordt geholpen effectieve interventies te organiseren in de eigen groep om zo de 

opbrengsten te verhogen.  

Doelgroep: ‘Coaching on the job’ is bedoeld voor leerkrachten en beoogt een ‘lerend effect’ voor de 

toekomst gericht op persoonlijke professionalisering in het ontwerpen en uitvoeren van groepsplannen 

technisch lezen op basis van observaties en toetsresultaten. Leerkrachten kunnen dit zelf aanvragen, 

directies kunnen dit aanbieden binnen professionaliseringstrajecten. ‘Coaching on the job’ heeft vooral een 

handelingsgericht karakter en ondersteunt de leerkracht bij het uitvoeren van zijn dagelijkse taken. De 

invulling is vooral praktijkgericht en gericht op het technische leesonderwijs. Indien wenselijk is het ook 

mogelijk dit te doen op het gebied van spellingonderwijs en begrijpend leesonderwijs.  

Praktisch: ‘Coaching on the job’ kan worden zowel individueel als in kleine groepen van leerkrachten met 

dezelfde groep worden aangeboden. Na intake wordt een persoonlijk ‘Coaching on the job-plan’ geschreven. 

Richtlijn is 3 sessies van 1,5 uur individueel of 2 uur per sessie in kleine groepen, waarbij per meetmoment 

een sessie wordt ingepland. De kosten bedragen €150,00 per individuele sessie of €100,00 p.p. bij sessies in 

kleine groepen. In kleine groepen is het maximaal aantal deelnemers 4 leerkrachten van 4 verschillende 

groepen. Duopartners betalen elk de helft en worden gezien als 1 deelnemer.  

 

 

 


