
Criteria van AVI-niveaus: 
 

AVI-Start AVI-M3 AVI-E3 AVI-M4 
- Herkent direct de lidwoorden de, het en 

een 
- Herkent simpele woorden, zoals teen, 

boom, boot, auto, etc. 
 

- Leest zinnen met ongeveer 6 woorden 
zonder hoofdletters 

- Leest korte zinnen met één zin per regel  
- Leest geen samengestelde zinnen 
- Benoemt vlot alle grafemen 
- Leest éénlettergrepige woorden zonder 

leesmoeilijkheden 
- Leest vlot klankzuivere (M)K(M) (jaap, 

om, juf, ik, pen, boos)  
 

- Leest zinnen met ongeveer 7 woorden 
- Leest één zin per regel met hoofdletters 
- Leest vlot nevenschikkende 

samengestelde zinnen 
- Leest vlot eenvoudige tweelettergrepige 

of samengestelde woorden (ro-ver, voet-
bal)  

- Leest vlot éénlettergrepige woorden 
eindigend op dt, ng of nk 

- Leest vlot twee en drie medeklinkers 
vooraan en/of achteraan MKMM/MMKM/ 
MMKMM, MMMKM MKMMM 

- Leest vlot verkleinwoorden 

- Leest zinnen met ongeveer 8 woorden 
met de juiste intonatie  

- Leest vlot korte zinnen die betekenisvol 
zijn afgebroken en doorlopen op de 
volgende regel (iedere zin begint op een 
nieuwe regel) 

- Leest samengestelde zinnen, 
nevenschikkend en onderschikkend 

- Leest vlot alle typen éénlettergrepige en 
tweelettergrepige en drieletterige 
woorden zonder leesmoeilijkheden 

- Leest met een middelgroot lettertype  
 

AVI-E4 AVI-M5 AVI-E5 AVI-M6 
- Leest een doorlopende tekst met 

zinnen van ongeveer 9 woorden 
- Leest drie- en meerlettergrepige 

woorden met het voorvoegsel ge-, be-, 
ver- zonder leesmoeilijkheden 

- Leest woorden op -tie uitgesproken als 
-/tsie/ 

- Leest leenwoorden zonder afwijkende 
klank-tekenrelaties (portemonnee, 
diskette) 

 

- Leest zinnen met ongeveer 10 woorden 
met de juiste intonatie  

- Leest samengestelde zinnen 
- Leest drie- en meerlettergrepige 

woorden zonder leesmoeilijkheden 
- Leest waar nodig de klanken -c- als 

/k/, -c- als /s/, ch als /sj/ en g als /zj/  
- Leest woorden met een -y-, -x-, -‘s, ’s-  
- Leest woorden die eindigen op -y 
- Leest meerlettergrepige woorden met  

-tie erin (vakantiepret) 
- Leest meerlettergrepige woorden met  

-i als /ie/ (sigaretten) 
- Leest woorden eidigend op open 

lettergreep: domino, piano 
- Leest met een klein lettertype 
 

- Leest zinnen met ongeveer 10 à 11 
woorden met de juiste intonatie 

- Leest alle drie- en meerlettergrepige 
woorden zonder leesmoeilijkheden 

- Leest woorden met -ch- als /sj/-, -ge 
als -/zje/-, -eau- als -/oo/- 

- Leest woorden eindigend op -isch 
 

- Leest zinnen met ongeveer 11 woorden 
- Leest alle drie- en meerlettergrepige 

woorden met leesmoeilijkheden 
- Leest laagfrequente leenwoorden 

AVI-E6    
- Leest zinnen met ongeveer 11 à 12 

woorden, waarbij alle woordtypen 
voorkomen 

   

 
N.B. De leerlijn ‘Technisch Lezen’ is ontleend aan de methoden Veilig Leren Lezen en Estafette: Uitgeverij Zwijsen, Tilburg 



 
 


