
 
 
Datum   Woensdag 29 mei 2019, 10.00-13.00 uur 
Locatie   Universiteit Utrecht, Trans 10, Utrecht 
Kosten   Gratis 
Aanmelding Aanmelden kan tot en met vrijdag 17 mei 2019 door een e-mail te 

sturen naar info@litlab.nl. Wees er snel bij, want het aantal 
plaatsen is beperkt.  

 
 
De redactie van LitLab nodigt docenten Nederlands en docenten-in-opleiding uit 
voor een workshop over (formatieve) toetsing en formatieve evaluering van 
leesclubs en groepsmondelingen.  
 
Onderzoek van Stichting Lezen wees uit dat de leesclub als werkvorm goed ingeburgerd is in het 
Nederlandse lees- en literatuuronderwijs van vmbo tot vwo: een grote meerderheid van de 
ondervraagde docenten laat hun leerlingen minstens één keer per jaar boekgesprekken voeren 
tijdens de les. Publicaties van Margot de Wit lieten daarnaast zien dat zulke boekgesprekken 
ook zinvol als mondelinge toets gebruikt kunnen worden. Uit verschillende vragen van 
docenten aan de redactie van LitLab bleek echter dat er behoefte bestaat aan concrete tips en 
handreikingen voor het vormgeven van zo’n boekgesprek als toets, mogelijk in de setting van 
een LitLab Leesclub. Het doel van deze workshop is dan ook om docenten bij elkaar te brengen 
om ervaringen rond boekgesprekken en (formatieve) toetsing uit te wisselen. Op basis van die 
ervaringen zullen we met elkaar handreikingen opstellen waarmee boekgesprekken in het 
algemeen en de LitLab Leesclub in het bijzonder als mondelinge toets ingezet kunnen worden. 
Die handreikingen worden naderhand schriftelijk verstrekt aan de deelnemers en krijgen een 
plaats in de online docentenhandleiding van LitLab. 
 
Voor deelname aan deze workshop is ervaring met het gebruik van LitLab niet vereist, maar we 
bieden wel een voorbereidende opdracht aan om de opbrengst van de ochtend voor iedereen zo 
groot mogelijk te maken. De workshop duurt 1 dagdeel en deelname is gratis.   
 

 
       Redactie    Contact 

Els Stronks    info@litlab.nl 
Lucas van der Deijl   www.litlab.nl 
Feike Dietz  
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