
Leesonderwijs op 
de pabo

https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/themarapporten/2022/12/13/peil-leesvaardigheid-einde-basisonderwijs-en-speciaal-basisonderwijs-2020-2021/Rapport+Peil+Leesvaardigheid+einde+speciaal+basisonderwijs+2020-2021.pdf


Stellingen

1. Voor het werken met rijke thema’s heb je een groot en gevarieerd 
aanbod van goede kinderboeken en zakelijke teksten nodig.



2. Het is belangrijk dat kinderen altijd teksten lezen op hun eigen    

niveau.



Voltijd

Jaar 1
- basiskennis taalonderwijs 
(kennisbasis taal)
- jeugdliteratuur: belang, 
genres, leesbevordering, 
boekenkring Chambers, 
rijke leesomgeving, 
leesmotivatie 
- voorlezen
- beginnende geletterdheid
- begrijpend lezen
- rijke teksten

- rijke taal

Voorleeswedstrijd
Kinderboekenweek



Voltijd

Jaar 2

- Leesbevordering

- Conferentie laaggeletterdheid

- OB of BB: geletterdheid, rijke leeromgeving, koppeling lezen en 
schrijven

- Lesontwerpen buiten de methode (kennis leerlijnen)

Jaar 3

- Passend onderwijs (groepsplan bv. technisch lezen/ begrijpend 
lezen, onderzoek leerling en schrijven plan van aanpak )

- Specialist leesbevordering

- Vertelfestival

Jaar 4

- Afstudeeronderzoek keuze leesmotivatie

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=lelWCw3GmSo


Deeltijd

Jaar 1
- Kennis- en  
vaardighedenlijn: 
beginnende geletterdheid 
aanvankelijk lezen, 
technisch lezen, 
jeugdliteratuur
- Thema 2: rijke leer- en/of 
leesomgeving
- Thema 4: begrijpend lezen

Jaar 2
- Thema 5: lezen en 
schrijven
- Thema 6: HGW: keuze 
domein

- Leesportfolio

- Rijke taal



Rijke taal

Integratie taaldomeinen

Integratie taal met andere vakken

Rol leerkracht

Discussie over begrijpend lezen

Leesoffensief (landelijk)

De
Rode 
Draad



En verder:

- Boekpromoties door docenten bij 

diverse vakken (niet alleen taal)

- Pabosaxionleest op Instagram

- Bookflix (studielandschap)

- Boek van de week (studielandschap)
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