Training Voorleesconsulent
Biedt kennis over leesbevordering voor kinderen van 0-4 jaar

Voor jou?
Je hebt als leesconsulent de doelgroep 0-12 jaar of 0-4 jaar in je takenpakket. Je werk/denkniveau
is minimaal mbo4+, je hebt de training Leesconsulent succesvol afgerond en/of minimaal een jaar
ervaring met BoekStart.
Resultaat
Tijdens deze training ontwikkel je of verbeter je de volgende competenties.
• Je kunt actieve ondersteuning bieden aan pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven.
• Je kunt op ontspannen wijze doelgerichte presentaties didactisch en boeiend verzorgen voor pm’ers en ouders.
• Je hebt actuele kennis van de collectie en activiteiten voor de doelgroep 0-4 jaar.
• Je weet te functioneren als schakel tussen kinderdagverblijf, gezin en bibliotheek.
• Je bent in staat om jezelf klantgericht op te stellen, je hebt hierbij oog voor de wensen van het kinderdagverblijf
en de ouders en weet bij die wensen passende oplossingen te bedenken zodat een win-win-situatie ontstaat voor
instelling en eigen organisatie.
Programma
Aan de hand van de bouwstenen van BoekStart is een interactief en praktijkgericht programma samengesteld waarin
de volgende onderdelen aan bod komen.
Dag 1

WHY? Monitor, netwerk en beleid
• Behoeften bij de kinderen, hun ouders en de professionals (pm’ers en collega’s)
• (Maatschappelijke) ontwikkelingen in het werkgebied, bij de doelgroep
• Wet OK/IKC/Wet IKK, Tel mee met Taal, VVE & pedagogisch kader, recent
wetenschappelijk onderzoek
• VVE-programma`s in combinatie met de ontwikkelingsdoelen in de kinderopvang
(Riksen-Walraven)
• Gelaagdheid in doelgroep: direct heb je de kinderen en ouders in de bibliotheek,
indirect via consultatiebureau, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf
• Voorleesplan en monitor

Dag 2

HOW? Collectie, mediaopvoeding en leesomgeving
• Taal- en leesontwikkeling 0-4/ontwikkelingspsychologie/leesfasen
• Ouders en hun ervaringen met voorlezen
• Leesomgeving: collectie en inrichting
• Mediaopvoeding in relatie tot lees (taal)ontwikkeling
• Leesbevorderingsactiviteiten

Dag 3

WHAT? Voorleesplan, activiteiten en werkvormen
• Werkvormen met jonge kinderen en werken/spelen met prentenboeken
• Activiteiten en stimulering van ontwikkelingsgebieden
• Interactief voorlezen
• Educatief ouderpartnerschap
• Landelijke campagnes
• Voorleesplan en activiteitenplan

Voorwaarden
Binnen deze module is het noodzakelijk dat je op een kinderdagverblijf een aantal praktijkopdrachten kunt
voorbereiden.
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Certificering
Je ontvangt een certificaat als je 100% aanwezig bent geweest en de opdrachten goed hebt uitgevoerd.
Praktische informatie
Docenten

Jolien Hesselberth

Trainingsduur:

3 dagen van 9.30-16.30 (inclusief lunch)

Studiebelasting:

12 uur

Trainingsdagen:

Utrecht - Volksuniversiteit
Woensdag 30 oktober 2019
Woensdag 20 november 2019
Woensdag 11 december 2019

Kosten:

€ 675,-

Deelnemers:

minimaal 10, maximaal 15
Bij teveel inschrijvingen mogen er maximaal twee personen per bibliotheek deelnemen.

Aanmelden:

Voor 6 september 2019 via het aanmeldingsformulier op bibliotheekcampus.nl/
programma.
Alle data, prijzen en locaties zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden
door een gebrek of overvloed aan aanmeldingen. Wijzigingen worden tijdig aan de
deelnemers gecommuniceerd.
Soms nemen we naar aanleiding van je intekenformulier contact op voor een
telefonisch gesprek van ongeveer 15 minuten. Dit om te voorkomen dat de training en je
verwachtingen niet op elkaar aansluiten. We veronderstellen dat je de documenten uit de
toolkit van BoekStart en de Bibliotheek op school kent.

Annuleren:

Deze aanmelding verplicht tot het betalen van de verschuldigde kosten voor deze
training. Betaling van de kosten vindt vooraf plaats, je ontvangt hiervoor een factuur.
Kosteloos annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de training. Tot vier weken voor
aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht en tot twee weken voor aanvang
het volledige bedrag. De annuleringsvoorwaarden komen te vervallen wanneer je voor
vervanging zorgt. Bij ziekte mag je kosteloos een les inhalen bij een volgende ronde
van de desbetreffende training. Met de aanmelding verklaar je bekend te zijn met de
annuleringsvoorwaarden.
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