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Ons doel

Leerlingen helpen bij hun ontwikkeling om 
zelfstandige, gemotiveerde en 

geëngageerde lezers te worden
die in stilte kunnen lezen, 

lezen om te leren (begrijpend lezen) 
en graag lezen (leesplezier).
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Inspirerende voorbeelden 

van LIST op school
3

Agenda
Effecten op vlak van 

vloeiend lezen2

Gepersonaliseerd samen 

leren via LIST 



Gepersonaliseerd

samen leren via 

LIST
Leesinterventietraject voor scholen met 

een totaalbenadering



Droogzwemmen: de miniles





Boekkeuze toelichten
Waarom heb je dat boek gekozen? 

Hoe heb je dat boek gekozen?

…

Ervaar zelf een

miniles!



Leren om te lezen

Lezen om te leren

Lezen voor het plezier

Door middel van 

kwalitatief leesonderwijs



Verdieping blokkenmodel 35 minuten

5 min.
5 min. 2/week 20 min. 5 min.

de lk. leest een klein stukje

voor

Gezamenlijke start

Lln. lezen zelf hardop met 

ondersteuning of stil

lk. voert leesgesprekken

Lezen

2 keer per week

Focust op 1 leesaspect / 

feitenkennis / conceptuele

kennis

Miniles

i.f.v. miniles of boekrespons; 

spelvormen Aidan Chambers, 

leeslogboek …

Gezamenlijke afsluiter

2 min.

Organisatie en

klasmanagement



Criteria LIST-didactiek

20 minuten leestijd per dag

Boeken op niveau

Fictie en non-fictie

25 boeken per schooljaar

Instructie bij boekkeuze

D

D



Timing in de LIST-didactiek

Tijdsduur 
van de les

Tijdsduur 
voor de 

onderdelen 
van de les

Tijd om te 
lezen

Tijd op het 
rooster



Effectief leerkrachtgedrag

Geletterd zijn

Kern van het leesonderwijs

Convergente differentiatie

Opbrengstgericht werken en gebruik van data 

Systematisch vernieuwen

Evidence-

based

Effectieve schoolbegeleiding



1. Zorg voor een cultuur in de klas waarin 
motivatie voor geletterdheid gevoed wordt.

2. Geef leesonderwijs dat gericht is op het opdoen van betekenisvolle ervaringen met 
geletterdheid: voor het plezier, om geïnformeerd te zijn en om een taak uit te voeren.

3. Bied leerlingen boeken van een hoge 
kwaliteit aan uit uiteenlopende genres.

4. Gebruik veelsoortige teksten om de woordenschat uit te 
breiden en begrippen met elkaar in verband te brengen.

5. Geef leerlingen veel tijd 
om in de klas te lezen.

6. Breng een balans aan in door de leerkracht 
en de leerlingen geleide discussie over teksten.

7. Bied leerlingen expliciete instructie en ondersteuning 
bij alle onderdelen van het geletterd worden.



“De leerkracht motiveert en 
ondersteunt bij de boekkeuze. 

Het is van groot belang dat 
leerlingen alleen boeken lezen die 
ze écht leuk vinden. Boeken die 

niet leuk zijn mogen niet 
uitgelezen worden. 

Er is aandacht voor verhalende én 
informatieve boeken.” (Houtveen, 

2019)



Interactief voorlezen

Ontluikende geletterdheid

Communicatief | creatief schrijven

Aanvankelijk lezen:  letters 
en leeshandeling langere 
woorden en versnellen

Hardop lezen: Hommel

Vloeiend lezen

Lekker Stillezen



Wat doet lezen bij iemand?





Effecten op vlak

van vloeiend

lezen
Op leerling-, leraar- en schoolniveau



Leerlingenvorderingen bij LIST

Minstens 80% behaalt de AVI-

doelen.  

Minstens 80% behaalt de 

stilleesdoelen.  

De leerlingen behalen het 

leesdoel van 25 boeken per 

schooljaar. 

80% 80% 25



Beginsituatie?

Meten is weten!

Ons doel: minstens 2 AVI-niveaus stijgen 

per schooljaar



Leerlingvorderingen 3de tranche AVI



Inspirerende

getuigenissen
LIST op basis- en secundaire scholen





LANG LEVE LIST!

Dank jullie wel voor jullie aandacht!

Meer info?

Basisonderwijs erwin.heysse@g-o.be

Secundair onderwijs kathleen.leemans@g-o.be

mailto:erwin.heysse@g-o.be
mailto:kathleen.leemans@g-o.be

