
T R A I N I N G S A A N B O D  
Specialistisch leesbegeleider 

 

 

Het Leeshuis biedt 
trainingen aan voor 
professionals die  
specialistisch 
leesbegeleider 
willen worden.

I N   H E T   K O R T 

Onze jarenlange ervaring op het gebied 
van technisch lezen en spelling (TLS) bij 
leerlingen heeft aangetoond dat goede 
begeleiding van het kind, zich uitstrekt 
over vijf competentiegebieden: 

Effectief leesonderwijs en dyslexie  
Orthodidactiek 
Instructie en feedback 
Gedrag en coaching  
Neurowetenschap 

Ons meest gewaardeerde programma: 

In 100 uur gedurende één schooljaar, 
wordt u getraind tot gecertificeerd  
specialistisch leesbegeleider. Daarop 
volgt een jaar nazorg voor het op peil 
houden van uw kennis, uitwisselen van 
praktijkervaringen en terugkomdagen met 
inspirerende sprekers.

hetleeshuis.nl 

Doorlooptijd 1 jaar 

100 uur training 

Stage & Certificaat 

Leer-Werk plan

N A Z O R G

F U L L

4 Kennismails 

2 Terugkomdagen 

1 Workshop 

8 Uur coaching

http://hetleeshuis.nl
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WIJ DOEN MEER VOOR U 

U kunt ook starten met één van onze LIGHT 
modules en -indien wenselijk- doorstromen 
naar de volledige jaartraining (FULL). In de 
praktijk zien wij dat de vraag van onze 
opdrachtgevers vaak leidt tot het opstellen 
van een OP MAAT programma. De offerte 
voor een op uw behoeften ingericht traject, 
maken wij vrijblijvend en verplicht u tot niets. 

MISSIE 

Lezen gaat voor en lezen gaat door. Een 
uitdaging van jewelste. De missie: geen kind 
ongeletterd de schoolbank uit verdient het 
om realiteit te worden. Onze toonaangevende 
aanpak sluit naadloos aan op het Nationaal 
Programma Onderwijs dat gericht is op herstel 
en ontwikkeling van het onderwijs. Zie ook 
ons aanbod van leerling interventies. 

Het Leeshuis         Sandra van Leeuwen    Specialistische leesbegeleiding 
          06 - 41 20 57 69 
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