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LEESWIJZER
Voor jongeren
‘Boeken lezen is niet uit de tijd. Het hoort er wel bij; vooral voor ouderen en voor meisjes,’ stelt Jacco
(15) in een onderzoek1 van Stichting Lezen (2021). Uit dit onderzoek over de leescultuur van jongeren
weten we dat Jacco net als jij een onderdeel is van ‘Generatie Z’, ofwel de ‘internetgeneratie’. Jacco
en jij zijn opgegroeid met computers, tablets en smartphones als vanzelfsprekende bronnen. Het
lezen van boeken daarentegen, is voor velen van jullie een opgave geworden. Lezen kost ‘mentale
inspanning’, ‘het duurt te lang’, en er gebeurt vaak vrijwel ‘niets’ in boeken, aldus de jongeren in het
onderzoek.
Opvallend was dat driekwart van jullie wel eens een boek van of over een
bekend persoon zou willen lezen (bijvoorbeeld een topsporter, influencer
of muzikant). Ook willen jullie dat boeken meer ‘voorbij komen’ op sociale
media, bijvoorbeeld door advertenties of aanbevelingen door influencers.
In dit overzicht geven we je tips over verschillende vormen van ‘lezen’ en
vindplekken voor goede titels.

Weet dat je in bijna alle bibliotheken tot je 18e verjaardag gratis ebooks, luisterboeken, tijdschriften
en (Lezen voor je lijst) boeken kunt lenen en natuurlijk geven de medewerkers je graag aanvullend
advies als je dat fijn vindt. We helpen je graag want hoe meer je leest, hoe beter je leest en een goede
leesvaardigheid is voor je eigen ontwikkeling en je kansen op een leven vol mogelijkheden onmisbaar!

Voor ouders en professionals
Lezen is een zelflerend mechanisme, ofwel: je leert lezen door… te lezen. Dus juist ook voor kinderen
die niet graag lezen, bijvoorbeeld omdat ze het moeilijk vinden of omdat ze een beperkte
woordenschat hebben, is er maar één oplossing om hun leesvaardigheid te ontwikkelen, op peil te
houden en liever nog te verbeteren, en dat is… lezen.
In het basisonderwijs wordt lezen nog als doel gezien, in het voortgezet onderwijs is het een middel
geworden, namelijk een instrument om te kunnen leren. Aan het lezen zelf wordt vaak te weinig
aandacht besteed. De enige manier om ongemotiveerde lezers tot lezen te verleiden is door ze een
breed en gevarieerd aanbod te bieden. Deze leeswijzer wil daartoe handreikingen bieden.
Lezen ‘omdat het moet’ daagt onvoldoende uit, maar lezen omdat je nieuwsgierig bent maakt dat je
‘dieper’ leest en zelf een verbinding aan gaat met de tekst. Om tot leesmotivatie te komen zijn er
drie voorwaarden: tijd voor lezen, een gevarieerd boekenaanbod en een pedagogisch stimulerende
relatie, waarbij de leraar/begeleider helpt om het goede boek voor die leerling te vinden.
Leesproblemen bij jongeren kunnen voorkomen bij alle onderwijstypen, zowel bij VMBO als bij
HAVO-VWO. Om het zoeken naar toegankelijke aantrekkelijke boeken voor deze jongeren te
vergemakkelijken, is het aan te raden om breed uit het totale aanbod te selecteren. Sommige boeken
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zijn speciaal geschreven als ‘makkelijk te lezen boeken’, zoals de boeken van Uitgeverij Eenvoudig
Communiceren. Maar uit het algemene aanbod komen veel meer boeken met om rijke teksten in
aanmerking, mede dankzij de mogelijkheid om veel titels als e-book te lezen of als luisterboek te
beluisteren. Zo ontstaat er aanbod van boeken in allerlei vormen, op papier, digitaal, in luistervorm,
om in te bladeren en in te snuffelen.
Aansluiten bij de belangstelling van de jongere is cruciaal! Het gaat erom om jongeren die een
weerzin hebben tegen lezen, om wat voor reden dan ook, positieve leeservaringen te bezorgen. Met
een rijk, gevarieerd en verrassend leesaanbod en een enthousiaste aanreiker is er voor elk wat wils.
Bij jongeren in het VMBO met weinig leeservaring en leesmotivatie is het zaak om zoveel mogelijk
‘lekkere’, uitnodigende titels aan te bieden. Leerlingen met dyslexie die in HAVO of VWO worstelen
met hun boekenlijst hebben juist weer behoefte aan toegankelijke versies van literaire werken. Te
denken valt eenvoudig herschreven klassiekers (serie ‘Literatuur voor beginners’ van Eenvoudig
Communiceren), verstripte literatuur, luisterboeken, e-books en verfilmde literaire werken.

Aandachtspunten bij het kiezen van boeken en andere materialen
- kies voor variatie in series, genres, boeksoorten;
- maak gebruik van boektrailers om nieuwsgierig te maken en/of laat leerlingen hun eigen
boektrailer of boekenbabbel maken;
- denk ook aan gedichten en songteksten als korte, afgeronde teksten;
- zoveel mogelijk aanvullen met niet speciaal makkelijk-geschreven-boeken, bijvoorbeeld graphic
novels (veel visuele ondersteuning) en andere boeken met veel illustraties en een ruime bladspiegel;
- informatieve boeken over diverse onderwerpen (sport, mode, gamen, rappen). Let bij de keuze op
ruime bladspiegel, verhouding beeld/tekst;
- er zijn steeds meer verhalende en informatieve stripboeken, die zeer aantrekkelijk zijn,
bijvoorbeeld verstripte literatuur (‘De avonden’ van Reve, als beeldverhaal).
Hoewel we geprobeerd hebben om een zo compleet en actueel mogelijk overzicht samen te stellen,
missen er vast ook series, tips of materialen. Hopelijk is het mogelijk om deze lijst jaarlijks te updaten
en aan te vullen met de nieuwste materialen.
In opdracht van de Koninklijke bibliotheek (KB) selecteerden we dertig leesmaterialen die jongeren
helpen om lezen weer leuk te vinden.

Samenstelling: Kathinka de Klerk, Elseline Knuttel, Caroline Heijer & Dia Wesseling
Foto voorkant: Jurgen Koopmanschap
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LUISTEREN
1

Audiolezen Passend lezen

Uitgever/aanbieder
Doelgroep

Bibliotheekservice Passend Lezen
Alléén voor jeugd met een leesbeperking
(blinden en slechtzienden, maar ook met
dyslexie)
Gratis voor jongeren met een leesbeperking.

Prijs
Omschrijving

Websites
Bijzonderheden

Deze gesproken boeken worden van kaft tot kaft ingesproken door
stemvrijwilligers. De audioboeken en tijdschriften worden speciaal voor
passend lezen gemaakt. Deze zijn dus anders dan de luisterboeken van de
online bibliotheek. Te lezen via de website van Passend Lezen of via de
app: Daisylezer (voor iOS en Android)
Passend Lezen Titels 12+ Titels 15+
Moeite met lezen voor je lijst? Ga dan luisteren voor je lijst!
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Luisterboek met cd of
daisyrom

Uitgever/aanbieder

Diverse uitgevers
Passend Lezen heeft de volledige collectie
Daisy-roms. Te leen in openbare Bibliotheken
Iedereen die het fijn vindt om te luisteren naar
verhalen of informatie
Gratis voor bibliotheekleden
Bij een luisterboek wordt het verhaal voorgelezen door een professionele
(stem)acteur. Je kunt alleen per hoofdstuk navigeren. De daisyrom kan
gebruikt worden in een daisyspeler. Je kan dan via zoekstructuur navigeren
in de tekst naar bijvoorbeeld pagina’s, hoofdstukken en/of rubrieken. Ook
kan de afspeelsnelheid geregeld worden.
Tip! Ook de theorie voor je theorie-examen voor je brommer of
autorijexamen kun je beluisteren!

Doelgroep
Prijs
Omschrijving

Bijzonderheden
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Luisterboeken

Uitgever/aanbieder
Doelgroep
Prijs

Onlinebibliotheek.nl / Koninklijke Bibliotheek
Alle leeftijden
Jeugdleden van de bibliotheek (tot 18 jaar)
mogen 10 titels voor 3 weken lenen.
De luisterboeken worden door de KB ingekocht
bij de uitgevers en beschikbaar gesteld voor
bibliotheekleden. De bijna 800 uitgaven worden
door uitgevers ook beschikbaar gesteld voor de
verkoop.
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterboeken.html

Omschrijving

Website
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Podcasts

Uitgever/aanbieder
Doelgroep
Prijs
Omschrijving

Divers
Alle leeftijden
gratis
Podcast is feitelijk een radio programma, maar
dan beschikbaar gemaakt via internet en - niet
live. Je luistert het dus wanneer het jóu uitkomt,
ofwel “on demand”.
Een podcast bevat uitsluitend audio en geen
video. Wel zie je dat sommige podcasters hun
programma filmen en de de podcast ook in
beeld beschikbaar maken, bijvoorbeeld via
YouTube. Podcast zijn er over allerlei
onderwerpen.
De Boekcast is de eerste Nederlandse boekenpodcast door en voor
jongeren. Elke maand maken de studenten Lucas en Dagmar een nieuwe
podcast. Ze bespreken één Young Adult boek en praten ook over de cover,
de schrijfstijl en bepaalde onderwerpen. Ook geven ze een samenvatting,
een cijfer en verplaatsen ze zichzelf op een originele wijze in de
hoofdpersoon.

Voorbeelden
Podcasts over
boeken

In de podcast ‘Je moet je BOEK houden’ vertellen gasten over hun
favoriete jongerenboeken. Elke aflevering komen minstens twee boeken
aan bod. De podcast wil jongeren helpen om een boek te kiezen.

LUISTEREN & LEZEN
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Karaokelezen

Uitgever/aanbieder
Doelgroep

Bibliotheekservice Passend Lezen
Alléén voor jongeren met een leesbeperking
(blinden en slechtzienden of dyslexie)
Gratis
Passend Lezen biedt ook het Karaokelezen met bijna 70 titels voor
jongeren van 12 t/m 15 jaar en ruim 200 titels voor 15 jaar en ouder. Dit
zijn digitale tekstboeken die gecombineerd zijn met de gesproken versie
van het boek. Tijdens het lezen word je ondersteund door een
karaokebalkje, dat meeloopt met de tekst die tegelijkertijd wordt
voorgelezen door een menselijke stem. Zo zie je per woord waar je op de
bladzijde bent als het boek wordt voorgelezen. Daarnaast is het mogelijk
om de snelheid en de lettergrootte naar wens aan te passen.
Passendlezen.nl
Meer info: https://youtu.be/_rbPh1XpAOM

Prijs
Omschrijving

Website
Bijzonderheden

KIJKEN & LEZEN
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Boek & Film op Netflix of
andere streamingservices

Uitgever/aanbieder
Doelgroep
Omschrijving

Divers
Jongeren
Boekverfilmingen die te zien zijn op Netflix zoals De Tweeling en The
Choice.
https://adorablebooks.nl/deze-17-boekverfilmingen-staan-op-netflix/
Catalogus verfilmde boeken
Leesoffensief films en series (NBD webshop)

Website

LEZEN
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Serie Leeslicht

Uitgever/aanbieder
Doelgroep

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
Jongeren/volwassenen die niet zo sterk zijn in
lezen
Boeken in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands,
Met verhalen van bekende en minder bekende
schrijvers.

Omschrijving

Website

Serie Leeslicht
Andere reeksen van Eenvoudige Communiceren
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Kluitman novelles

Uitgever/aanbieder
Doelgroep
Omschrijving

Uitgeverij Kluitman
Jongeren die niet zo sterk zijn in lezen
Niet dik, niet duur, maar wel heel spannend.
Dat zijn de YA-novelles van uitgeverij Kluitman.
De gebonden boeken van elk ca. 100 pagina’s
zijn geschreven door populaire topauteurs.

Website

Kluitman novelles
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Best of YA Books xs

Uitgever/aanbieder

Uitgeverij van Goor
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Doelgroep
Omschrijving

Jongeren die niet zo sterk zijn in lezen
Boeken in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands,
die niet alleen makkelijk te lezen en spannend
zijn. Ze gaan ook over actuele onderwerpen en
zijn geschreven door populaire topauteurs.

Website

Best of YA Books |
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Strips en Graphic novels

Uitgever/aanbieder
Doelgroep
Omschrijving

Diverse
Jongeren
Waarom zou je alleen maar romans lezen, als je
ook strips kan lezen? Margreet de Heer,
Stripmaker des Vaderlands van 2017 tot 2020,
wil dat strips een plek krijgen op de leeslijst, en
heeft daarom de gids Graphic Novels voor de
Leeslijst samengesteld. De gids is een selectie
van literaire strips –beter bekend als graphic
novels- die prima zouden passen op de
boekenlijst. Het kan jou en je docenten
inspireren om nog meer strips te ontdekken.
Leesoffensief Strips en graphic novels (NBD webshop) (onderbouw vmbo)
Graphic novels voor de leeslijst (bovenbouw)

Website/pdf
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Jongeren tijdschriften

Uitgever/aanbieder
Doelgroep
Prijs

Divers
12+
Varieert
Vaak ook te leen in de bibliotheek.
Lees lekker een tijdschrift! Er is allerlei
jongerenbladen over verschillende
onderwerpen: sport, games, wetenschap, etc…
https://www.abonnement.nl/rubriek/tijdschrift-cadeau-jongere/
https://www.abonnement.nl/rubriek/voetbalbladen/
Autoweek of Flair kun je zelfs gratis lezen als lid van de bibliotheek in de
online bibliotheek : de tijdschriftenbieb

Omschrijving

Website
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Start!-krant

Uitgever/aanbieder
Doelgroep
Prijs

Website

Eenvoudig communiceren
Jongeren op een ISK school of dyslectici.
Verschijnt 10 keer per jaar: elke maand behalve
in de zomervakantieperiode
De Start!-krant is een krant voor mensen die moeite hebben met
(Nederlands) lezen.
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/kranten/start-krant/start-krant
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Blossom Books Shorties

Uitgever/aanbieder
Doelgroep

Blossom Books
Jongeren die moeite hebben met lezen en zich
door dikke boeken laten ontmoedigen.
€ 10
De Shorties is een serie met korte, toegankelijk geschreven novelles voor
een hele fijne prijs. Daarnaast zijn de pagina’s wat ruimer gezet om een
‘vriendelijke’ bladspiegel te houden. Achterin de Shorties worden
discussievragen toegevoegd om je wat houvast te geven om over het boek
na te denken.
Het zusje van - Blossom Books het eerste hoofdstuk is gratis te
downloaden.

Omschrijving

Prijs
Omschrijving

Website
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Guinness boek of Records

Uitgever/aanbieder
Omschrijving

Uitgeverij De Fontein
Elke jaar komt er weer een nieuwe versie uit
van het Guinness book of records. Bekijk en lees
over de meest bizarre records rond thema's als
de ruimte, aarde, mensen, kunst en media en
sport. Er zijn ook speciale edities, bijvoorbeeld
over gamen.
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WAT ALS?

Schrijver / Uitgever
Omschrijving

Randall Munroe / Spectrum
Het boek “Wat als?” geeft bijvoorbeeld
hilarische en informatieve antwoorden op
belangrijke vragen waar je nooit aan zou
denken. De antwoorden van Munroe zijn kleine
meesterwerken van duidelijkheid en hilariteit
aangevuld met zijn kenmerkende tekeningen.

11
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Leesoffensief themalijsten

Uitgever/aanbieder
Omschrijving

NBD
Naar aanleiding van alle Leesoffensief
subsidieaanvragen bij de Koninklijke Bibliotheek
heeft NBD-Biblion samen met SPN Kernteam de
Bibliotheek op school 12+ bestellijsten
samengesteld voor een aantrekkelijke vmbo
collectie. De bestellijsten zijn onderverdeeld in
verschillende thema's en genres. Ze bevatten
veelal Young Adult titels voor leerlingen (veelal
jongens) in het vmbo.
Bekijk de webshop
Realistische verhalen | Spanning en avontuur | Films en series | Jonge
Jury | Makkelijk Lezen | Waargebeurd | Strips en graphic
novels | Informatief | Bekende personen

Website /pdf’s

Bekijk pdf's
Realistische verhalen | Spanning en avontuur | Films en series | Jonge
Jury | Makkelijk Lezen | Waargebeurd | Strips en graphic
novels | Informatief | Bekende personen

DIGITAAL LEZEN
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E-books

Uitgever/aanbieder
Doelgroep
Prijs

Onlinebibliotheek.nl / Koninklijke Bibliotheek
12-18 jaar
Jeugdleden (tot 18 jaar) mogen gratis lenen

Omschrijving

Lekker makkelijk lezen op je mobiel of tablet. E-books met in te stellen
lettergrootte en lettertype (ook dyslexietype).

Ook Lezen voor je lijst!
Website

https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar.html
Lezen voor je lijst 12-15 jaar
Lezen voor je lijst 15-18 jaar
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Immer leesapp

Uitgever/aanbieder
Doelgroep
Prijs

Niels ’t Hooft en 10 uitgeverijen
Mensen die veel op hun mobiel bezig zijn
De app is gratis, je kunt alle boeken gratis
proberen, en als je een boek wilt uitlezen kun je
het vanuit de app aanschaffen
Ken je de Immer-leesapp al? Deze app is speciaal ontwikkeld om lezen zo
gemakkelijk mogelijk te maken. De missie van Immer is om lezen weer een
plek te geven in je leven. Je kunt kleine porties van boeken lezen in de tijd
die jij beschikbaar hebt in allerlei genres: van thriller tot populaire
psychologie, non-fictie over geschiedenis of politiek en bekroonde romans.
Je krijgt boeken aangeboden in stapels, en kiest aan de hand van de inhoud
wat je wilt lezen. Is er een match, dan helpt de Immer-leesapp je om het
boek daadwerkelijk uit te lezen.
https://immer.app/ te downloaden in de App Store of via Google Play

Omschrijving

Website

BOEKENTIPS
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Vlogboek

Uitgever/aanbieder
Doelgroep
Prijs
Omschrijving

Website
Bijzonderheden

Divers
Jongeren
Gratis
Geen inspiratie voor je literatuurlijst? Ben je het zat om elke keer na drie
pagina's de draad kwijt te zijn? Vond je een boek goed en ben je benieuwd
welk boek je het beste hierna kunt lezen? Jörgen Apperloo geeft je advies
en maakt je enthousiast. In de videoreeks Vlogboek bespreekt Jörgen
(leraar Nederlands) in elke video heel kort drie Nederlandse romans die je
op je literatuurlijst kunt zetten. Binnen enkele minuten heb je een goed
beeld van deze boeken en weet je of ze je wel of niet aanspreken. Na elke
bespreking krijg je tips van boeken die qua thematiek of stijl aansluiten op
het besproken boek. Op zijn website kun je ook zoeken op niveau, auteur
of verschijningsjaar.
https://www.youtube.com/c/Vlogboek/featured
Leesniveau makkelijk: https://vlogboek.nl/leesniveau-makkelijk/
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Vlogs en blogs

Uitgever/aanbieder
Doelgroep
Prijs
Omschrijving

Divers
Jongeren
Gratis
Blogs en vlogs over boeken
Ben jij gek op boeken? Mooi. De Bibliotheek in Amsterdam (OBA) heeft de
leukste boekenbloggers en -vloggers voor je op een rijtje gezet. Lekker
lezen en kijken dus!
https://www.oba.nl/jeugd/jongeren-12-jaar-en-ouder/blogs-en-vlogsover-boeken.html

Website
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#BoekTok

Uitgever/aanbieder
Doelgroep
Omschrijving

website

Diverse via TikTok
Jongeren
Er is een fijne trend gaande op TikTok, namelijk de #BookTok trend. Onder
deze hashtag delen TikTokkers hun favoriete boeken, met het aantal
sterren dat ze dit boek geven en een eerlijke review.
De trend is overgewaaid uit Amerika en Engeland en begint nu ook plaats
te maken in Nederland, onder de Nederlandse hashtag #BoekTok. Er zijn
nu nog maar weinig ‘BoekTokkers’ in Nederland, maar de kans is groot dat
ook dit flink zal stijgen.
https://www.tiktok.com/tag/boektok
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Boekenzoeker.be

Uitgever/aanbieder

Iedereenleest.be

Doelgroep

0-18 jaar

Omschrijving

Boekenzoeker is een Vlaamse website die jongeren tot 18 jaar helpt bij het
bij het kiezen van een boek. Aan de hand van criteria die jij kiest, geeft
Boekenzoeker je boekentips, aangepast aan jouw leeftijd en wensen.
Honderden boeken wachten om door jou ontdekt te worden!
Lees en beluister fragmenten, snuister tussen leestips, sla je favorieten op
en ga ermee naar de bibliotheek of boekhandel. Je kan een score geven
aan een boek, commentaar posten of een boek delen met anderen. Laat je
inspireren door de verschillende thematische boekenlijstjes.
Boekenzoeker makkelijk lezen 12-15 jaar
Boekenzoeker makkelijk lezen 16-18 jaar

Website

23

Jeugdbibliotheek.nl

Uitgever/aanbieder
Doelgroep
Omschrijving

Koninklijke Bibliotheek
12-18 jaar
Heb je moeite met lezen? Check hier alle makkelijk te lezen boeken en ebooks die je wel gewoon kunt lezen! Luisterboeken zijn handig als je even
niet zelf wilt lezen.
https://www.jeugdbibliotheek.nl/12-18-jaar/jeugd-en-jongeren/1218/lezen-met-dyslexie/makkelijke-leesboeken.2.html
Wil je een boek lezen over een bekende Nederlander, topsporter,
influencer of muzikant? Kijk dan eens in deze lijst van autobiografieën.

Website
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OVERIG
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Voorleesapp LEX

Uitgever/aanbieder
Doelgroep

Dedicon
Voor leerlingen en studenten die dyslexie of een
andere leesbeperking hebben
De app is gratis

Prijs
Omschrijving

Website
Bijzonderheden

De app LEX maakt het mogelijk gesproken schoolboeken met een
smartphone of tablet te beluisteren. Sjouwen met grote, zware boeken
hoeft niet meer. Met LEX zijn alle school- en studieboeken overal en altijd
toegankelijk. Op school, onderweg én thuis.
https://www.dedicon.nl/productie/audio/voorleesapp-lex
De gesproken schoolboeken zijn als stream voor de app LEX alleen te
bestellen met een bestelaccount (particulier, praktijk, school) op naam van
een gebruiker.
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ICT hulpmiddelen bij lezen
(en schrijven)

Uitgever/aanbieder
Doelgroep

diverse
Jongeren met leesproblemen, ouders en
professionals
Hier vind je hulpmiddelen, software en apps die handig zijn voor jongeren
met dyslexie. Een dyslexiehulpmiddel kan op verschillende manieren
ondersteunen bij het lezen en schrijven.
https://www.dyslexiehulpmiddelen.com/hulpmiddelenoverzicht
N.B. In Microsoft Edge kun je via F9 gebruik maken van de insluitende lezer

Omschrijving

Website
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Dyslexieletter

Uitgever/aanbieder

Diverse uitgeverijen (Dyslexion, Kluitman,
Zwijsen e.a.)
kinderen/volwassenen met dyslexie
Er zijn verschillende lettertypes die speciaal zijn ontworpen waar
kinderen/volwassenen met dyslexie baat bij zouden kunnen hebben. Er is
geen wetenschappelijk bewijs voor gevonden.
Wel kan iemand een uitgesproken voorkeur hebben voor een bepaald
lettertype waarbij hij/zij het prettigst leest, vaak is dat een schreefloze
letter.
In het algemeen spelen letter- en regelafstand, een ruime bladspiegel en
een aantrekkelijke lay-out een grotere rol bij leesbaarheid van een tekst.

Doelgroep
Omschrijving

Bijzonderheden
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Leerlingen met dyslexie
vertellen - Een brief aan
mijn leraar

Uitgever/aanbieder
Doelgroep
Omschrijving

Lexima
Jongeren met dyslexie

Website

https://www.youtube.com/watch?v=d26b0MdCrRA
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Studeren met dyslexie

Uitgever/aanbieder
Doelgroep
Omschrijving

Dynamika
Jongeren en studenten met dyslexie

Website

https://www.werkendyslexie.nl/doelgroep/studenten-en-jongeren.html
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Stimuleringsprogramma
Aanpak Dyslexie

Uitgever/aanbieder

Website

Expertisecentrum Nederlands (EN) i.s.m.
Oudervereniging Balans en het Nationaal
Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).
(Jongeren), ouders en professionals
Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie is een programma gericht op
scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Op de website
kunnen alle betrokkenen informatie vinden over de preventieve, integrale
en effectieve aanpak van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie.
In deze folder vind je in het kort de belangrijkste informatie over het
Stimuleringsprogramma. Dit filmpje beschrijft de werkwijze van het
Stimuleringsprogramma.
https://www.dyslexiecentraal.nl/
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Lezen in het VMBO

Uitgever/aanbieder
Doelgroep
Omschrijving

Stichting Lezen en SLO
Professionals die werken met jongeren

Website

www.lezeninhetvmbo.nl

Doelgroep
Omschrijving

Leerlingen met #dyslexie kunnen heel goed zelf vertellen wat ze
nodig hebben. De behoefte per leerling met dyslexie varieert per
leerling. (korte versie van de film)

Informatie en advies, podcasts en trainingen aan conceptueel
denkers of over conceptueel denkers.

Vmbo-leerlingen plezier laten beleven aan lezen en zorgen dat ze
uitgroeien tot competente lezers. Voor veel vmbo-leerlingen is dat
geen vanzelfsprekendheid, terwijl het belang van goed lezen in onze
geletterde samenleving evident is. Op de website wordt praktische
aan-de-slag-informatie aangeboden gekoppeld aan recent lees- en
taalonderzoek gericht op het vmbo.
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