
De VPR Academie is op zoek naar trainers Close Reading 
 
Ben jij op zoek naar een uitdaging? Wil jij meer betekenen voor het onderwijs in de regio? Heb jij zin 
om collega’s meer te leren over Close Reading? 
Dan is deze vacature echt iets voor jou!  
In de VPR Academie zullen wij in het nieuwe schooljaar de training Close Reading aan gaan bieden. 
De training bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur en een terugkom bijeenkomst. 
Tijdens de bijeenkomsten wordt theorie afgewisseld met voorbeeldlessen en interactieve opdrachten. 
In de opdrachten werken we met verschillende soorten teksten. Na afloop van elke bijeenkomst 
krijgen de deelnemers een opdracht mee om uit te voeren in de eigen groep of team.  
 

Doelen en inhoud van de training: 
 
De uitgangspunten deze training Close Reading zijn: 
- Leerkrachten krijgen kennis over het versterken hun leerkrachtvaardigheden bij het werken met 
verhalende en informatieve prentenboeken/ teksten door bewust begrijpend luister- en 
leesstrategieën aan te bieden vanuit het GRRIM-model, deze te modelen, leerlingen aan te zetten tot 
denken en met leerlingen hierop na het lezen te reflecteren. 
- Leerkrachten leren om te variëren in de soorten en de kwaliteit van tekstgerichte vragen aan de 
leerlingen voor, tijdens en na het lezen waardoor leerlingen aan het denken worden gezet over het te 
lezen verhaal. De vragen worden gesteld bij een tekst die in drie lesmomenten wordt gebruikt. Ze 
stimuleren interactie tussen leerlingen door het inzetten van een aantal coöperatieve werkvormen en 
verwerkingsvormen. 
- Leerkrachten leren (complexe) interessante prentenboeken en teksten te kiezen die leerlingen 
uitdagen tot nadenken over de boeken/ teksten. 
- Leerkrachten kennen de doorgaande lijn van tekstgerichte vragen, de begrijpend luisterstrategieën 
en het maken van aantekeningen. 
- Leerkrachten leren om hun begrijpend luister- en leesactiviteiten gericht volgens de Close Reading-
aanpak voor te bereiden en hierop te reflecteren met collega’s. 
 
Kennis en Ervaring   
 
Dortie Mijs zal het train de trainer traject begeleiden voor de training Close Reading. 
De trainers zullen de opleiding volgen en worden daarnaast door haar opgeleid om de training op 
goede wijze te geven.  
Het doel van de trainer is dat zij: 

• De benodigde kennis van de theoretische achtergrond hebben; 
• Kennis en liefde hebben voor taal en lezen en weten wat je met teksten kunt doen; 
• Ervaren zijn in het geven van workshops of trainingen; 
• Communicatief de voorbeeldrol kunnen innemen; 
• Professioneel feedback kunnen geven, confronterend en in staat zijn om weerstanden te 

hanteren; 
• Boven de materie staan en kunnen schakelen tussen proces en inhoud; 
• Zichzelf als voorbeeld durven en kunnen inbrengen op het gebied van communicatie;  

  
Persoonlijke eigenschappen   
 

• Goed kunnen luisteren.  
• Onderscheid tussen hoofd en bijzaken kunnen maken.  
• Durft feedback te geven.   
• Gemotiveerd om anderen verder te brengen in hun professionele ontwikkeling.   
• Enthousiasme voor leren.   
• Leergierig en niet bang om fouten te maken.   



• Echte belangstelling voor collega’s.   
• Inlevingsvermogen en begrip voor de weerstand die collega’s kunnen hebben tegen een  
      verandering van hun didactische gewoonten.   
• Enige overwicht: kunnen ingrijpen in discussies; de inhoudelijke kaders bewaken.   
• In staat om collega’s te enthousiasmeren en te stimuleren tot actieve deelname aan het   
      programma.  

 
Ben je enthousiast? Solliciteer dan direct door je brief met CV voor 8 juni 2021 te sturen naar 
c.maurmanns@edumarevpr.nl (Conny Maurmanns).  
Zoals eerder vermeld is het trainerschap een taak naast het lesgeven en die los staat van de school. 


