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Opleiding tot leescoördinator
Naar meer samenhang in het leesonderwijs!

Een leescoördinator is de aanjager van leesbevordering binnen een school. Hij of zij draagt zorg voor de basis
van een succesvolle leesbevordering, zodat alle leerlingen met plezier lezen en daardoor betere leesresultaten
behalen.
Een leescoördinator is een duizendpoot. Zijn of haar takenpakket bestaat uit het ontwikkelen van een visie
op lezen, het opstellen van een jaarplan, het onderhouden van een gevarieerde boekencollectie, het schoolbreed deelnemen aan leescampagnes, en het zorgen voor deskundigheidsbevordering van het team. Idealiter
zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw.

Open Boek 2.0
De cursus Open Boek 2.0, een actuele versie van de eerdere
Open Boek cursus, leidt op tot leescoördinator. De basiscursus bestaat uit vier dagdelen en heeft een studiebelasting van veertig uur. In de opleiding leren cursisten verschillende boeksoorten kennen, werken ze met actuele
kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen.
Uitgangspunt is om teksten tot leven te laten komen en zo
leesplezier te realiseren; een noodzakelijke voorwaarde
voor leesmotivatie. De werkvorm Vertel eens…, het praten
over boeken volgens Aidan Chambers, loopt als een rode
draad door deze scholing. Cursisten bereiden in de loop
van de bijeenkomsten hun jaarplan (kern van het leesplan)
voor.
Doet je school mee aan de Bibliotheek op school? Dan
maakt het opleiden van een leescoördinator deel uit van
deze aanpak.

Inhoud van de vier Open Boek bijeenkomsten
Bijeenkomst 1: De kracht van kinderboeken:
kennis en fantasie
• De visie op lezen en leesbevordering
• Acht boekensoorten en hun functies
• Hoe breng je een tekst tot leven?
Bijeenkomst 2: Basisvaardigheden van elke leerkracht
• Drie dimensies van lezen: van leesbevordering naar literatuureducatie
• De kenmerken van: vertellen, voorlezen, voordragen en
presenteren

Bijeenkomst 3: Werkvormen en campagnes
• Verbindende en geïntegreerde werkvormen
• De relatie tussen campagnes en werkvormen
Bijeenkomst 4: De leescoördinator als spin in het web
• Leren lezen en leesbevordering
• Samenstelling en organisatie van de schoolbibliotheek
• De taak van leescoördinator
• Jaarplan en leesplan

De eindopdracht van de cursus is een jaarplan dat je als
leescoördinator gaat uitvoeren. Centraal daarin staat een
professionaliseringsonderwerp.

Praktische informatie
De opleiding Open Boek 2.0 wordt georganiseerd in verschillende regio’s door Basisbibliotheken en Provinciale
Ondersteuningsinstellingen. Er zijn geen vaste cursusdata;
de cursus vindt plaats bij voldoende inschrijving. Het maken van huiswerkopdrachten vormt een onderdeel van de
cursus. De adviesprijs voor de cursus (inclusief cursusmap
en Open Boek, handboek leesbevordering van Jos Walta)
bedraagt € 300. Bij de cursusafsluiting ontvangen deelnemers – indien aan de eindopdracht en 80% aanwezigheidsplicht is voldaan – een certificaat. Voor het op peil
houden van hun kennis wordt aan alle gecertificeerde
leescoördinatoren gevraagd deel te nemen aan de nascholingen. In iedere regio wordt meerdere keren per jaar een
nascholing, in de vorm van een studiebijeenkomst, voor
het lokale netwerk van leescoördinatoren georganiseerd.
De cursus is met 40 RU (registeruren) opgenomen in
registerleraar.nl
Op www.leesplan.nl/basisonderwijs/
scholing staat een lijst met gecertificeerde trainers. Opgeven voor de
cursus kan via een directe mail naar
een trainer in de eigen regio.
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