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Docentengids en workshops leesbevordering in opleidingen
Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent
In opdracht van Stichting Lezen en het Steunpunt taal en rekenen mbo voert CINOP een
project uit voor leesbevordering in de opleidingen Pedagogisch Werk in de kinderopvang
(PW) en Onderwijsassistent (OA). In deze factsheet leest u wat het project precies inhoudt
en hoe scholen hier hun voordeel mee kunnen doen.

Algemene projectinformatie
Het project kent drie actiegebieden:
•
Samenstellen van een docentengids waaruit docenten naar behoeven kunnen putten
bij de begeleiding van de competentieontwikkeling van hun studenten op het gebied
van voorlezen en leesbevordering. Deze gids Competent in leesbevordering wordt uitgegeven bij Uitgeverij SWP.
•
Ontwikkelen en uitvoeren van workshops voor een goed gebruik van alle beschikbare
materialen en middelen op het gebied van voorlezen en leesbevordering. Doel: draagvlak verwerven voor en ondersteunen bij de implementatie van een curriculum rond
voorlezen en leesbevordering bij opleidingen Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijsassistent (OA).
•
Uitvoeren van een monitoronderzoek over de projectopbrengsten bij de deelnemende
roc’s. Daarmee komen mogelijke vervolgactiviteiten in beeld en wordt ingezet op een
structurele verankering van een curriculum op het gebied van leesbevordering in de
opleidingen PW en OA op zoveel mogelijk roc’s in Nederland.
Een belangrijk aandachtspunt in dit project is het stimuleren van leesplezier en de literaire
competenties van studenten op het gebied van kinder- en jeugdliteratuur. Bijkomend effect
daarvan is het vergroten van de taalvaardigheid van de studenten.

De docentengids
Op het gebied van voorlezen en leesbevordering zijn al veel materialen, mét mogelijkheden
en middelen ontwikkeld. Deze docentengids bevat daarom een bundeling van bestaande
initiatieven bestemd voor docenten in de mbo-opleidingen voor kinderopvang en onderwijsassistent. Daarnaast biedt de gids ook informatie ter ondersteuning van de legitimering
en borging van een curriculum leesbevordering voor de opleidingen PW en OA.
Uitgangspunt bij de samenstelling zijn vragen als: hoe kan ik zó voorlezen dat kinderen de
smaak van lezen te pakken krijgen? Hoe zorg ik voor een ruim en verantwoord boekenaanbod? Hoe laat ik kinderen kennismaken met jeugdliteratuur? Hoe zorg ik voor een leesklimaat dat vooral leesplezier uitdraagt?
De opbouw is thematisch met als thema’s: voorlezen, taal- en leesontwikkeling kinderen
0-12 jaar, kinder- en jeugdliteratuur, een rijke leesomgeving, werken met kinderboeken,
leesoverleg, netwerken en netwerkpartners.
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Het curriculum leesbevordering in de gids sluit aan op de kwalificatie-eisen van de opleidingen PW en OA. Verwijzing naar kerntaken en werkprocessen van de kwalificatiedossiers
maakt de aansluiting helder.

De workshops
Voor een goed gebruik van alle beschikbare materialen en middelen op het gebied van
voorlezen en leesbevordering worden workshops aangeboden. Het gaat om regionale
workshops met open inschrijving en workshops in-company. Aan de workshops zijn geen
kosten verbonden.

Regionale workshops
CINOP organiseert in 2010 en 2011 regionale workshops van een dagdeel voor maximaal
25 docenten per workshop, in samenwerking met experts op het gebied van voorlezen en
leesbevordering. In de workhops is volop gelegenheid voor de uitwisseling van de mogelijkheden en middelen voor leesbevordering in opleidingen Kinderopvang en Onderwijsassistent. Deelnemers ontvangen een gratis exemplaar van de docentengids Competent in
leesbevordering.
Doelgroep
Docenten van opleidingen Pedagogisch Werk 3/4 en Onderwijsassistent.
Doel
De regionale workshops zijn gericht op informeren en activeren. Deze workshops:
•
bieden praktische toepassingsmogelijkheden van relevante theoretische
achtergrondinformatie, vanuit de wetenschap als ook uit het praktijkonderzoek;
•
geven een overzicht van methodes, lesmaterialen, instrumenten, hulpmiddelen
en handvatten voor toepassing in de praktijk;
•
bieden – aan de hand van goede voorbeelden – inzicht in de mogelijkheden van
samenwerking met relevante organisaties en expertisecentra voor ondersteuning
en begeleiding van docenten en studenten op het gebied van leesbevordering;
•
bieden handvatten voor de legitimering van voorlezen en leesbevordering in het
curriculum vanuit de competentiegerichte kwalificatiedossiers Pedagogisch Werk
en Onderwijsassistent;
•
reiken een methodiek aan om voorlezen en leesbevordering in te passen in het
curriculum;
•
geven een aanzet tot een plan van aanpak voor de borging van leesbevordering in
het curriculum.
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Workshops in-company
De workshops in-company bieden maatwerk en zijn gericht op de ontwikkeling en implementatie van leesbevordering bij u in de opleiding. Deze workshops worden begeleid door
experts op het gebied van leesbevordering en curriculumontwikkeling.
Doelgroep
Opleidingmanagers, onderwijsontwikkelaars, docenten van opleidingen Pedagogisch Werk
3/4 en Onderwijswijsassistent.
Doel
De workshops in-company zijn gericht op adviseren en begeleiden. Ook bij deze workshops wordt gebruik gemaakt van de docentengids. Deze workshops:
•
bieden maatwerk aan opleidingsteams bij de inpassing van voorlezen en leesbevordering in het curriculum);
•
gaan uit van een integrale aanpak van curriculumontwikkeling vanuit de visie en kaders
van de opleiding en met ondersteuning van het management;
•
bieden de mogelijkheid tot thematische verdieping op het gebied van voorlezen en
leesbevordering ter ondersteuning van de competentieontwikkeling van docenten;
•
bieden ondersteuning bij netwerken, samenwerking en uitwisseling met bibliotheek
en andere relevante lokale instanties.

Meer informatie en aanmelding gratis workshops
Aanmelden via secretariaat CINOP: Annelies van Rooy, 073 6800613, Arooy@cinop.nl
Voor meer informatie over de workshops en het project in het algemeen kunt u contact
opnemen met Joke Koopman, senior consultant bij CINOP en projectleider: jkoopman@
cinop.nl

Bestellen docentengids
U kunt de docentengids ook los bestellen.
Competent in leesbevordering. Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk
en Onderwijsassistent
Auteur: Annet Weterings
ISBN:
978 90 8850 140 1
Prijs:
€ 24,50
Titel:

Bestellen bij uitgeverij SWP via www.swpbook.com/1330
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