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Datum: do 3/06/2021 ¡  Uur: 9u30-12u30 
_________________________________________________________________ 

  

• NIEUW: aanvullende vorming via Lexima, ontwikkelaar van Boekies 
• Concrete vaardigheidstraining Boekies gedurende 3 u 
• Voor onderwijsprofessionelen 
• Met cursusmateriaal en deelnamecertificaat 
• Deze training volg je met het oog op integratie van leesbevordering in het leesbeleidsplan 
• Ook geschikt voor scholen die een VGC schoolsubsidie (willen) aanvragen 

Waarom deze training volgen? 
Lezen is beleven! En toch ervaren veel van onze leerlingen weinig tot geen leesplezier (cfr. PISA 
2018). Hen zin doen krijgen in lezen? Daar is meer voor nodig dan het dagelijkse leesmoment in de 
klas. Verschillende leesbevorderende stappen moeten ingevuld worden. Een goed 
leesbeleidsplan helpt je daarbij. En het online leesbevorderingsplatform Boekies is dé aanpak 
waarmee leesbevordering structureel geïntegreerd wordt in het onderwijs. 

In deze vaardigheidstraining reiken we je een aantal inzichten, concrete tips en stappen aan om tot 
een goed leesbeleidsplan te komen zodat leesbevordering structureel geïntegreerd wordt in jouw 
school. Zo ervaren leerlingen meer leesplezier en zal de leesvaardigheid verhogen. 

Een Lexima training? 
Boekies is een product van Lexima, Nederlands marktleider in lees- en leerhulpmiddelen en 
zusterbedrijf van Sensotec sinds begin 2020. Het educatie-team van Lexima telt 
verschillende onderwijsexperts die een goed opgebouwde trainingsagenda verzorgen. In de 
toekomst gaan we het Sensotec vormingsaanbod ook uitbreiden met Lexima trainingen.  
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Training: Leesbevordering en leesmotivatie 
met Boekies 

Praktische info 
Deze online training duurt 3 uur. De prijs bedraagt €155,- per persoon inclusief het 
cursusmateriaal. Je ontvangt 20% korting voor elke collega bij gelijktijdige aanmelding. 

Belangrijk: Je schrijft je in via een aankoop op deze productpagina. Je krijgt de informatie 
digitaal (met link naar trainingsomgeving) toegestuurd via een Lexima collega/mailadres.  

Sensotec stuurt je voor de webinar per post het cursusmateriaal toe. Mocht de training volzet zijn, 
dan verwittigen we je en schuift je deelname door naar een volgende trainingsdatum. Een 
terugbetaling van deze webinar is niet mogelijk. 

Doelgroep 
Deze training is bedoeld voor leerkrachten, ondersteuners en zorgcoördinatoren, ICT’ers en 
andere onderwijsprofessionals. Na het volgen van de training bekom je een digitaal 
deelnamecertificaat. 

Inhoud 
In deze training maak je kennis met de theoretische achtergrond over leesmotivatie waarop Boekies 
is gebaseerd. Ook leer je werken met de functionaliteiten die het programma te bieden heeft. 
Daarnaast verkennen we waar een goede leesbevorderingsactiviteit aan moet voldoen. Tenslotte 
krijg je handvatten mee om Boekies te implementeren op school, zodat je voldoende kennis hebt om 
jouw leerlingen met plezier te laten lezen! 

Leerdoelen 

• Je maakt kennis met de theoretische achtergronden over leesmotivatie en leesbevordering. 
• Je hebt inzicht in de theoretische uitgangspunten van Boekies. 
• Je kent de functionaliteiten van Boekies en weet deze toe te passen in de praktijk. 
• Je kent de opbouw van het programma. 
• Je weet hoe je Boekies binnen jouw school kunt implementeren en integreren. 
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