
De cursus Creatief schrijven in de klas wordt in 

verschillende provincies georganiseerd door Provinciale 

Ondersteuningsinstellingen (POI’s) en bibliotheken. 

Er zijn geen vaste cursusdata, maar in de regel start 

er een cursus in september en januari. De cursus 

wordt gegeven door een ervaren schrijfdocent en een 

Schoolschrijver. 

Deelnemers ontvangen na afronding het certificaat 

‘Specialist creatief schrijven primair onderwijs’.

Voor de prijs, actuele planning 
en om aan te melden kijk je op 
www.bibliotheekcampus.nl.

Cursus voor het 
onderwijs en de 
bibliotheek
Creatief schrijven en leesbevordering 
gaan hand in hand 
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De specialist creatief schrijven inspireert zijn of haar 

collega’s en overtuigt hen van het belang van creatief 

schrijven in het schoolcurriculum. Hij of zij doet dit op 

basis van kennis, visie en enthousiasme. 

De specialist creatief schrijven zorgt voor 

implementatie van creatief schrijven in het 

curriculum van de school, en weet daarbij het verband 

te leggen met het taal- en leesbeleid. In nauw contact 

met de bibliotheek wordt op school gebruikgemaakt 

van de kruisbestuiving tussen lezen en schrijven, 

zodat de kinderen met meer plezier gaan 

schrijven en lezen. Dit leidt onder andere 

tot een betere taalontwikkeling 

van de kinderen en hogere 

leerresultaten. 

De cursus Creatief schrijven in de klas is ontwikkeld 

door Stichting De Schoolschrijver en Mariet Lems 

(‘Weten waar de woorden zijn’), in opdracht van 

Stichting Lezen. De cursus leidt leerkrachten en 

leesconsulenten op tot specialist creatief schrijven 

primair onderwijs.

Doelstellingen

In vier middagen (drie reguliere bijeenkomsten 

en één terugkomsessie) staan de volgende 

doelstellingen centraal:

• deelnemers leren schrijfopdrachten te koppelen 

aan boeken, gedichten en verhalen: zij ontdekken 

zo hoe lezen en schrijven elkaar versterken

• ze maken kennis met de methodiek en didactiek 

van effectief, geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs

• ze oefenen met (het ontwerpen van) motiverende 

opdrachten en lessen voor creatief schrijven 

• ze ervaren plezier in het zelf bezig zijn met creatief 

schrijven en zijn in staat dit over te dragen op 

kinderen en collega’s

• ze krijgen handvatten aangereikt ten behoeve van 

de implementatie van creatief schrijven op school

 Bijeenkomst 1   Creatief schrijven op basis van eigen ervaringen en

   de methodiek van Mariet Lems (‘Weten waar de woorden zijn’)

 Bijeenkomst 2  Geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs - de aanpak van De Schoolschrijver*

 Bijeenkomst 3  Verdieping van bijeenkomsten 1 en 2: o.a. het ontwerpen van een opdracht/les

 Bijeenkomst 4  Terugkomsessie: uitwisseling van ervaringen in de klas, aandacht voor de specifieke rol 

   van de specialist creatief schrijven en de implementatie van creatief schrijven op school

* Tijdens bijeenkomst 2-3-4 is er een Schoolschrijver aanwezig.


