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Deel 1:  Systematisch volgen van de lees- en spellingontwikkeling 
 

Toetsresultaten worden steeds gebruikt om het lees- en spellingonderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op 
de behoeften van de leerlingen. Bij het zien van de resultaten worden meteen de volgende vragen gesteld: hoe 
komt het dat, en wat kunnen we eraan doen om dit zo te houden of te verbeteren? 
De resultaten worden dus meteen ingezet om het lees- en spellingonderwijs vorm te geven en leerlingen – 
waar nodig – hulp op maat te geven.  

 
Monitoren en registreren 
Toetsresultaten, aanvullende observaties en een beschrijving van de geboden begeleiding moeten goed 
gedocumenteerd worden. Door te registreren werkt men aan een systematische dossiervorming en wordt de 
doorgaande lijn in de begeleiding gewaarborgd. 
 

Groepsontwikkeling 
Het aanbod in de klas is in belangrijke mate bepalend voor de resultaten op de toetsen. Wanneer een groot 
deel van de leerlingen op een bepaald onderdeel onder de minimumstandaard scoort, dient de leerkracht 
zeker ook naar zijn eigen handelen te kijken en het aanbod in de klas te intensiveren (meer tijd, kleinere 
groepjes) of te veranderen (andere leesmethode, betere instructie). De resultaten van de hele groep worden 
dus als maatstaf genomen voor de effectiviteit van het tot dan toe gegeven lees- en spellingonderwijs. 
 

Individuele ontwikkeling 
Om individuele leerlingen die moeite hebben met lezen en/of spellen zo vroeg mogelijk te signaleren, is het 
belangrijk om steeds systematisch in kaart te brengen hoe ver een leerling in zijn lees- en spellingontwikkeling 
is en waar hij bijgestuurd dan wel extra gestimuleerd moet worden. Door dit nauwgezet monitoren houdt de 
leerkracht een vinger aan de pols en kan er op tijd worden ingegrepen wanneer er achterstanden op lees-
/spellinggebied dreigen te ontstaan. Hoe eerder er hulp wordt geboden, des te groter de kans dat het 
probleem beperkt blijft en des te kleiner de kans dat de zwakke lees- en spellingvaardigheden een negatieve 
invloed hebben op de algemene cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. 
 

Vermoeden van Dyslexie 
Bij tegenvallende lees- en/of spellingprestaties kan de leerkracht vermoeden dat er sprake is van Dyslexie. Het 
blijft echter moeilijk om leerlingen met Dyslexie te onderscheiden van leerlingen met ernstige leesproblemen, 
omdat er sprake is van een glijdende schaal en dyslexie geen kwalitatief en kwantitatief nauw omgrensd 
verschijnsel is. Om het vermoeden te onderbouwen moet de hardnekkigheid van het probleem worden 
aangetoond. Deze hardnekkigheid moet blijken uit achterstand en didactische resistentie (Stichting Dyslexie 
Nederland, 2008). 
 

Achterstand 
Er wordt van significante achterstand gesproken als een leerling op woordniveau/spelling een niveau behaalt 
dat niet past bij zijn leeftijd en omstandigheden (stichting Dyslexie Nederland, 2008) 
Dit zijn over het algemeen leerlingen die  zeer zwak scoren op bijvoorbeeld de DMT en spelling/PI dictee. Een 
score op E-niveau wordt als belangrijk, maar niet als doorslaggevend gezien. 
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In het kader van de “vergoedingsregeling Dyslexie” wordt echter alleen diagnostiek en behandeling van 
ernstige, enkelvoudige dyslexie vergoed. Voor deze regeling zijn strikte criteria opgesteld waar een leerling aan 
moet voldoen. 
 

 
 
 
Didactische resistentie 
Om didactische resistentie vast te kunnen stellen is informatie over de inhoud, frequentie en duur van de extra 
hulp noodzakelijk. Deze informatie staat gedetailleerd in het groepsplan of handelingsplan en wordt bewaard 
in een overzichtelijk dossier gedurende de periode dat de leerling op de basisschool zit. De didactische 
resistentie op het gebied van lezen/spellen kan worden vastgesteld door interventies te evalueren aan de hand 
van gestandaardiseerde toetsen en aanvullende observaties die nader beschreven staan in ‘Protocol 
leesproblemen en Dyslexie’. 
Elke interventie wordt voorafgegaan door en afgesloten met een toetsmoment. 
Didactische resistentie kan pas worden aangetoond als een leerling gedurende een half jaar  ten minste 60 
minuten per week specifieke interventie heeft genoten. 
Wanneer de aanpak op school onvoldoende leidt tot verbetering van de lees-/spellingprestaties van de leerling, 
wordt gesproken van didactische resistentie. 
Zie voor kenmerken van effectieve aanpakken ‘Protocol leesproblemen en Dyslexie’. 
 
(Zie checklist indicatie dyslexie om het vermoeden te toetsen: het gaat u om de onderkenning  van Dyslexie 
(kan er sprake zijn van..), niet om de verklaring van het achterblijven en het onvoldoende reageren op de extra 
hulp.)  
 

Doorgaande lijn 
Reeds vanuit de intakegegevens wordt geselecteerd of er mogelijke aanwijzingen zijn waarom een nieuwe 
leerling extra ondersteuning nodig zou kunnen hebben op het gebied van lezen en/of spellen. 
Hierbij worden aspecten bekeken als: 

 Zijn er hardnekkige taal- of leerproblemen in de familie 
 Heeft het kind lang gebrabbeld, sprak het voor anderen verstaanbaar? Begreep de ouder het kind? 
 Is er in de thuissituatie sprake (geweest) van tweetaligheid? Wat is de hoofdtaal thuis? Wanneer 

kwam het kind in aanmerking met de Nederlandse taal? 
 Heeft het kind gehoorproblemen (gehad)? 
 Heeft het kind logopedische behandeling (gehad)? Met welk doel? 

 

Aan het eind van het schooljaar maakt de leerkracht van elke leerling in de groep een kort verslag van de lees- 
en spellingontwikkeling. 
Daarin geeft de leerkracht aan hoe de lees- en spellingontwikkeling is verlopen.  

 In welke mate beheerst de leerling de deelvaardigheden? 
 Welke strategieën gebruikt hij? 
 Heeft de leerling extra instructie- en oefentijd (zorgniveau 2) gekregen? 
 Is er bij de leerling een specifieke interventie (zorgniveau 3) ingezet?  

 
Voor leerlingen die lees- en spellingbegeleiding hebben gehad, wordt het dossier van de leerling verder 
ingevuld: de toetsscores worden overgenomen en de interventies en de effecten daarvan beschreven. 
Het dossier gaat steeds mee naar het volgende schooljaar en wordt verder ingevuld door de betreffende 
leerkracht. 
Het dossier is een middel om de doorgaande lijn in de begeleiding van zwakke lezers en spellers te 
bewerkstelligen. 
Het biedt een overzicht met wat er allemaal met de leerling gedaan is, wat de effecten daarvan waren en wat 
de vervolgstappen waren. 
Samen met de ib-er/ betrokken leesspecialist formuleert de leerkracht handelingsadviezen voor de leerkracht 
in het volgende schooljaar. 
Vervolgens vindt er een leerling-bespreking plaats van de oude leerkracht met de nieuwe leerkracht waarin de 
punten uit de eindevaluatie mondeling worden toegelicht. Dit om een solide overgang naar de volgende groep 
te waarborgen. 
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Tevens vindt er een gesprek plaats met de ouders van leerlingen die het volgende schooljaar (weer) 
extra hulp krijgen. 
 
Met een gedegen overdracht wordt de doorgaande lijn in zorg gewaarborgd: de leerkracht kan direct vanaf het 
begin van het schooljaar haar onderwijs laten aansluiten op het niveau en de interesses van de leerling, zonder 
opnieuw het wiel te hoeven uitvinden.   
Bovendien komt de leerling op deze manier in de nieuwe groep terecht in een voor hem passende 
leeromgeving en krijgen de ouders te maken met een nieuwe leerkracht die op de hoogte is van de 
onderwijsbehoeften van hun kind.  
 

Overgang PO-VO 
Om een goede overdracht van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs te maken kan het nodig zijn om een 
aanvullend onderzoek naar dyslexie te doen. 
Bij de start van groep 8 (eventueel aan het einde van groep 7) kan bekeken worden welke leerlingen eventueel 
in aanmerking komen voor een aanvullend onderzoek Dyslexie. 
Bij deze leerlingen heeft het systematisch volgen en registreren al plaatsgevonden. 
Er was al eerder een vermoeden  van dyslexie op grond van achterstand en didactische resistentie. 
Dit kan getoetst worden aan de hand van de checklist indicatie dyslexie (als bijlage opgenomen). 
 

Het aanvullend onderzoek dyslexie in groep 8 
Om in aanmerking te komen voor dit onderzoek vraagt Kompas om:  

 Te checken of de leerling in aanmerking komt voor dit onderzoek: Checklist indicatie dyslexieverklaring 
groep 8 

 Én een goede onderbouwing van didactische resistentie: Checklist didactisch resistentie 
 
 
Als het dossier dat wordt aangeleverd kompleet is, 
er toestemming van de ouders is om aanvullend onderzoek te doen, 
en er een goede onderbouwing is van didactische resistentie   
 
Wordt er aanvullend diagnostisch onderzoek uitgevoerd door Kompas. 
 
 
Het resultaat van aanvullend diagnostisch onderzoek kan zijn: 
 

 De lees-/spellingproblemen kunnen benoemd worden als Dyslexie:  
de leerling krijgt een Dyslexieverklaring t.b.v. het onderwijs. 

 
 De lees-/spellingproblemen kunnen niet benoemd worden als dyslexie. Dyslexie valt echter ook niet 

uit te sluiten: de leerling krijgt een verklaring van onderzoek t.b.v. het vervolgonderwijs. 
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Bron: Protocol Leesproblemen en Dyslexie: signaleren van lees- en spellingachterstanden 

       
    
 
 

Stappenplan van signalering tot aanvullend onderzoek dyslexie groep 8 
 
Samengesteld n.a.v. de toetskalenders 2011-2012 van het ‘Protocol leesproblemen en dyslexie’. 
 
 

Groep Stappen Uitvoering 
Groepen  
1 en 2 

Januari en juni: 
Invullen signaleringslijst (evt. risicoscreening Oudste kleuters) 
 
Indien onvoldoende: Groepsplan op-/bijstellen voor verrijken  
van aanbod, benoemd als subgroep 2 of 2a. 
Voorschotbehandeling; extra training beginnende geletterdheid 
en fonemisch bewustzijn 

School: 
Leerkracht 
Evt. met intern begeleider 
Evt. in overleg met  
Orthopedagoog Kompas 

   

Groep 3 Okt.nov: Herfstsignalering 
Jan.febr. Wintersignalering 
Mrt/apr. Lente signalering 
Mei/juni Eindsignalering 
 
Indien onvoldoende: Groepsplan op-/bijstellen voor verrijken  
van aanbod.  
Interventies toepassen zoals vermeld in ‘Kwaliteitskaart aanvankelijk 
technisch lezen: effectief aanvankelijk lezen in groep 3, + didactische 
aandachtspunten’. Zie protocol SKOD. 

School: 
Leerkracht 
Evt. met intern begeleider 
 
 
Evt. overleg met orthopedagoog 
Kompas 

   

Groepen  
4  t/m 8 

Bij de start van een groep wordt bekeken welke leerlingen in aanmerking 
komen voor een indicatie dyslexie. Dit kan getoetst worden aan de hand 
van de ‘Checklist indicatie dyslexie’ (bijlage). 
 
Bij de leerlingen die wat betreft hun toetsscores op lezen (en spellen) 
voldoen aan één van de dyslexieprofielen en bij wie een DVL is ingesteld, 
worden aanpassingen in de groepsplannen lezen en/of spellen 
overgedragen en doorgevoerd. 
 
Vanaf medio groep 4 kunnen de leerlingen die voldoen aan één van de 
dyslexieprofielen en ondanks extra begeleiding niet genoeg vooruitgang 
laten zien, een ‘indicatie dyslexie’ krijgen. Vanaf dit moment wordt er bij 
de betreffende leerling een ‘DVL’ aangegeven in Parnassys. 
 
Januari: lees- en spellingvaardigheden toetsen van alle leerlingen 
Indien onvoldoende; Groepsplan op-/bijstellen voor verrijken van aanbod 
en  aanpak. 
 
Maart/April: evaluatie lees- en spellingvaardigheid bij zwakke lezers en 
spellers. 
Mei/juni: lees- en spellingvaardigheden toetsen van alle leerlingen 
Indien onvoldoende; handelingsplan op-/bijstellen voor verrijken van 
aanbod. 
 

School 
Leerkracht 
Evt. met intern begeleider 
Evt. overleg met orthopedagoog 
Kompas 
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Eind  
gr. 7/ 
Begin  
gr. 8: 
 

Voordat de leerlingen het basisonderwijs verlaten vindt er een ‘Verkort, 
aanvullend dyslexieonderzoek groep 8 plaats’ bij de leerlingen met een 
‘indicatie Dyslexie’ (de leerlingen met de volglijn in Parnassys).  
 
Registratie van de handelingplannen en didactisch verloop is een 
voorwaarde voor ‘Verkort, aanvullend dyslexieonderzoek’. 
 

School 
Leerkracht  
Intern begeleider 
 
 
Kompas: 
 -  Dossierbeoordeling 
 -  Verklarende diagnostiek       
 -  evt. dyslexieverklaring t.b.v. 
    onderwijs                                  

   
* DVL = DyslexieVolgLijn (SBO Toermalijn) 
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Stroomdiagram Ernstige lees- en spellingsproblemen / Dyslexie 
 
1. Constatering van Ernstige lees- en/of spellingsproblemen 
        De leerkracht signaleert lees- en /of spellingsproblemen a.h.v. 

 methodewerk, m.n. Spelling en Taal 

 leesbeurten en verwerkingsopdrachten bij  leesteksten 

 toetsanalyse woordleestoets (DMT) en zinnenleestoets (AVI) en spellingtoets  

 dossieronderzoek 
 
2. De leerkracht deelt de zorg met de intern begeleider.  

Samen wordt nagegaan of er sprake is van: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valt hier een besluit tot actie, dan wordt een leesdossier aangelegd met daarin: 

 

 Signaleringslijst voor kleuters / Leergeschiedenis lees- en spellingsonderwijs met ouders 
invullen met ouders 

 Toetsmateriaal met analyses technisch/ begrijpend lezen/ spelling  

 Groepsplan aanpassen technisch/ begrijpend lezen/ spelling 

 Individuele hulpplannen technisch/ begrijpend lezen/ spelling 

 Mogelijke nuttige, relevante aanvulling 
 
Dit dossier wordt gaandeweg aangevuld en 4x per jaar intern besproken, gekoppeld aan de 
toetsperiodes.  
Toetsing dient 3x bewezen onvoldoende te zijn, d.w.z. de lees- of spellingachterstand moet geruime 
tijd gevolgd en zichtbaar aanwezig zijn. 
 

 Checklist didactische resistentie met handelingsplannen als bijlage 
 
 
 
 
* Gebruik hiervoor de 'Groslijst didactische onderwijsbehoeften' uit de 1 Zorgroute. Maak aanpassingen in tijd, instructie, leerstof, 
hulpmiddelen etc. in het plan bij bij Aanpak en Methodiek. 

Specifiek probleem? 

Ja, 
op andere hoofdvakken scoort de leerling 

beter 
 

 

Nee,  
deze leerling is op alle hoofdvakken zwak 

IQ > 80 
 

IQ < 80 
 

Maak een individueel hulpplan en 
aanpassingen in het groepsplan * 

Maak gerichte aanpassingen in het 
groepsplan t.b.v. deze ll. * 
 

Geen gericht onderzoek 
Start Dyslexie VolgLijn (DVL) 

Start Leesdossier op 
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Deel 2:  Stappenplannen en bijbehorende Kwaliteitskaarten 

 
Stappenplan groep 1 
 
  

Stap Moment in 
leerjaar 

Actie door leerkracht (en IB-er) Uitwerking in 
protocol 

1 Aanvang groep Stimuleren van geletterdheid middels de uitgangspunten 
van beginnende geletterdheid 

H 2-3 

2 intake Bij de intake wordt gekeken in hoeverre is sprake is van 
risicofactoren op het gebied van Dyslexie: 

 Hardnekkige leerproblemen in de familie 

 Tweetaligheid (hoofdtaal niet Nederlands) 

 Gehoorproblemen 

 Logopedie 
 

 

2 januari Zorgleerlingen: 
Invullen signaleringslijst 
Hulpplan opstellen voor lln die onvoldoende opsteken van 
het aanbod van geletterde activiteiten 

H 4 

3 Januari - juni Zorg leerlingen: 
Aanbod verrijken voor lln die onvoldoende opsteken van 
het aanbod aan geletterde activiteiten 

H 3 

4 Juni Zorgleerlingen: 
Invullen signaleringslijst 
Hulpplan opstellen of bijstellen voor lln die onvoldoende 
opsteken van het aanbod geletterde activiteiten 

H 4 

5 Einde schooljaar Overdracht naar de volgende groep H 6 
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Stappenplan groep 2  
 
 

Stap Moment in 
leerjaar 

Actie door leerkracht (en IB-er) Uitwerking in 
protocol 

1 Aanvang groep Stimuleren van geletterdheid middels de uitgangspunten 
van beginnende geletterdheid 
Gericht aanbod verrijken voor lln met een onvoldoende 
klankbewustzijn (fonemisch bewustzijn) en letterkennis 

H 2-3 

2 januari Alle leerlingen: 
Afname Taal voor kleuters 
Zorgleerlingen: 
Invullen signaleringslijsten  
Hulpplan opstellen voor lln met een onvoldoende 
klankbewustzijn en letterkennis 

H 4 

3 Januari- 
juni 

Zorgleerlingen: 
Aanbod verrijken voor lln met een onvoldoende 
klankbewustzijn en letterkennis 
Extra begeleiding bieden middels de voorschotbenadering 

H 3 en 5 

4 juni Alle leerlingen: 
Afname Taal voor Kleuters 
Zorgleerlingen: 
Invullen signaleringslijst 
Hulpplan opstellen of bijstellen voor lln met een 
onvoldoende klankbewustzijn en letterkennis 

H 4 

5 Einde schooljaar Overdracht naar de volgende groep   
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Kwaliteitskaart  
Tijd voor taalontwikkeling in groep 1 en 2 
 
Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze kwaliteitskaart zijn te 
vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. 
De kwaliteitskaart Tijd voor lezen en taal geeft voor groep 1 en 2 een indicatie van de tijd die per dag 
besteed zou moeten worden aan taalontwikkeling. Het gaat hierbij om een uur per dag. 
De kwaliteitskaart Tijd voor taalontwikkeling in groep 1 en 2 geeft een concrete invulling van dit uur. 
Daarnaast laat de handreiking zien welk moment met name kan worden benut voor extra begeleiding van 
de taalzwakke kleuters. 
 

In schema: 
Dagritme Beginnende geletterdheid Mondeling taal Woordenschat 

Grote kring 
Dagelijks 
25-30 minuten 

3-4 keer per week 
10-15 minuten: 

- Klanken en letters 
 
2-3 keer per week 
10 minuten: 

- Interactief voorlezen 

2 keer per week 
5 minuten: 

- Praten in duo’s 
tijdens grote kring 

4-5 keer per week 
10-15 minuten: 

- Enkele woorden 
expliciet aanbieden 

- Meerdere woorden 
herhalen 

Kleine groep 
Dagelijks 1-2 keer 
10 minuten 
 
Afhankelijk van het 
aantal risicoleerlingen 

2-3 keer per week 
10 minuten: 

- Klanken en letters 
 
1-2 keer per week 
10 minuten: 
Herhaald interactief 
voorlezen 

1-2 keer per week 
10 minuten: 

- Gesprekken voeren 
en vertellen 

2-3 keer per week 
10 minuten: 

- Preteaching of 
reteaching 

Speelwerkles 
3 keer per week een 
talige activiteit van 
ongeveer 10 minuten 

1 keer per week keuze uit 
zelfstandige activiteit 

1 keer per week keuze uit 
zelfstandige activiteit 

1 keer per week keuze uit 
zelfstandige activiteit 

Buitenspel/ 
speellokaal 

Kansen grijpen Kansen grijpen Kansen grijpen 

 

Toelichting: 
Algemene opmerkingen 
- De frequentie en de tijdsduur die is aangegeven is een indicatie. De leerkracht kiest een combinatie van 
activiteiten om het uur te vullen. Het is de bedoeling dat alle drie de deelgebieden in iedere geval aan 
bod komen. Soms is het echter nodig om meer tijd te besteden aan een bepaald deelaspect. 
- Het uitgangspunt bij deze tijdsindeling is dat het altijd om doelgerichte activiteiten gaat, die onderdeel 
zijn van een planmatige aanpak. 
- Voor de kleuterperiode is het belangrijk dat er een goede balans is tussen zelfgekozen activiteiten en 
door de leerkracht gekozen activiteiten. 
 
Grote kring 
Belangrijk aandachtspunt voor de grote kring is dat de leerkracht bij activiteiten waarbij kinderen iets wordt 
aangeleerd (op aangepaste wijze) het directe instructiemodel toepast. Dit betekent dat er een heldere 
opbouw is in de activiteit: 

 Introductie om de aandacht van de kinderen te trekken 
 Het benoemen van het doel van de activiteit 
 De leerkracht doet het voor 
 De leerkracht doet het samen met de kinderen 
 De leerlingen kunnen het zelf. Dit laatste kan dan ook verder worden uitgebouwd in activiteiten die 
 tijdens de speelwerkles worden aangeboden. 
 Een samenvatting met daarin ook een terugkoppeling naar het doel van de activiteit dat aan het begin 
 van de bijeenkomst is genoemd. 
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Kleine kring 
Ook in de kleutergroepen is het van belang dat de leerkracht weet welke kinderen opvallen door een zwakke 
taalontwikkeling. Voor deze kinderen is het van belang dat er extra tijd beschikbaar is voor extra begeleiding 
en ondersteuning van de leerkracht. De kleine kring is hiervoor bij uitstek geschikt. Er is sprake van een 
intensieve interactie met en feedback door de leerkracht. Ook voor de kleine kring geldt dat het directe 
instructiemodel kan worden toegepast: voordoen - samendoen - zelf doen. 
De activiteiten in de kleine kring krijgen kunnen worden benut voor preteaching en reteaching. 
 
Speelwerkles 
Bij de speelwerkles zijn de kinderen over het algemeen met zelfgekozen activiteiten bezig. Ook voor de 
zelfgekozen activiteiten geldt dat de leerkracht door de inrichting van de leeromgeving de regie houdt over 
de inhoud en de kwaliteit van de activiteiten die de kinderen uit kunnen voeren. Dit betekent dat leerkrachten 
ook bij zelfgekozen activiteiten richting geven, bijvoorbeeld door het aanreiken van (nieuwe) materialen, 
spelstimulering, voordoen of het geven van aanwijzingen 
 
Buitenspel/speellokaal 
De waarde van met name het buitenspel is de hoge vrijheidsgraad die kinderen genieten. Dit moet natuurlijk 
overeind blijven. Deze spelsituaties bieden veel kansen voor taalontwikkeling. De leerkracht die deze kansen 
ziet en ook benut zorgt voor een extra impuls gericht op taalontwikkeling. 
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Stappenplan groep 3  
 
Stap Moment in 

leerjaar 
Actie door leerkracht (en IB-er) 

1 
 

Aanvang 
groep 3 
 
 

BEGINSITUATIE VASTLEGGEN 
 
STARTPERIODE  
Startschooljaar - oktober  
Effectief aanvankelijk lezen in groep 3.  
Doelen:  

 Fonemisch bewustzijn: synthese, analyse, manipuleren met klanken.  

 Geautomatiseerde letterkennis (100 % goed) van de aangeboden letters.  

 Lezen van nieuwe klankzuivere mkm-woorden lezen met de aangeboden 
letters.  

Centraal in deze periode: 

 Fonemisch bewustzijn: synthese, analyse, manipuleren met klanken.  

 Letterkennis: systematisch aanleren van letters en het automatiseren van de 
aangeboden letters  

  lementaire leeshandeling  decoderen   lezen van klankzuivere 
  nlettergrepige woorden  km, mk, mkm .  

Didactische uitgangspunten:  

 Voordoen – samendoen – zelf doen: het principe van de geleidelijke overgang 
van sturing door de leerkracht naar sturing door de leerlingen.  

 Eerst correct, dan vlot, zowel bij het leren van de letters als het lezen van 
woorden.  

 Naast het oefenen met de nieuwe letter, ook de eerder aangeboden letters 
blijven herhalen.  

 Veel aandacht voor het automatiseren van letters en het lezen van woorden.  

 Zo snel mogelijk het accent op het lezen van nieuwe klankzuivere 
  nlettergrepige woorden met de aangeleerde letters.  

 Geef prioriteit aan activiteiten en oefeningen waarbij kinderen daadwerkelijk 
lezen.  

Interventies voor risicoleerlingen:  
Algemeen:  

•       Risicoleerlingen hebben meer tijd met de leerkracht nodig, deze tijd wordt  
         besteed aan verlengde instructie en begeleide oefening. 

 
KWALITEITSKAART  

 Voor risicoleerlingen is het belangrijk met name aandacht te besteden aan het 
automatiseren van het leesproces.  

 Voor de risicoleerlingen wordt gebruik gemaakt van de materialen van de 
methode om cognitieve verwarring te voorkomen.  

 Voor de risicoleerlingen worden dezelfde didactische uitgangspunten 
gehanteerd als in de grote groep.  

Interventies op klank-letterniveau:  

 Dagelijks vijf minuten extra besteden aan de letterkennis met behulp van de 
letterlijn en gevarieerde werkvormen: letterkaartjes, lettergroeiboek, 
lettermuur, letterspelletjes, flitsen  

 Letters aanbieden via meerdere zintuiglijke kanalen en in een betekenisvolle 
context.  

 Geheugensteuntjes voor lastige letters  

 Interventieprogramma ‘Connect Klanken en Letters’  
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Interventies op woordniveau:  

 Accent op het lezen van nieuwe woorden  

 Onderhouden van de geleerde letters/woorden door het lezen van 
woordrijen  

 Automatiseren door herhaald lezen  
Toetsing aan het eind van deze periode: herfstsignalering (oktober)  

 

2 Oktober/ 
November  
Na kern 3 

HOOFDMETING 1 
Alle leerlingen: Herfstsignalering VLL 
De herfstsignalering is een methodegebonden toetsing met de volgende onderdelen:  

 Grafementoets  

 Fonemendictee  

 Woorden lezen  

 Tekst lezen 
Bij leerlingen met een zwakke technische leesvaardigheid 

 Letters herkennen 

 Screeningsinstrument Beginnende Geletterdheid Receptieve Letterkennis 
(CITO) 

 

3 Okt/nov – 
jan/feb 

IINTERVENTIEPERIODE 1 
Hulpplan opstellen voor lln die uitvielen bij de herfstsignalering 
Doelen  

 Fonemisch bewustzijn: synthese, analyse, manipuleren met klanken  

 Geautomatiseerde letterkennis (100 % goed) van alle letters  

 Lezen van nieuwe klankzuivere mkm-woorden lezen met alle letters.  

 Beheersing AVI-1 / AVI-M3  
Centraal in deze periode  

 Fonemisch bewustzijn: synthese, analyse, manipuleren met klanken.  

 Letterkennis: systematisch aanleren van letters en het automatiseren van de 
aangeboden letters  

  lementaire leeshandeling  decoderen   lezen van klankzuivere 
  nlettergrepige woorden (km, mk,mkm).  

Didactische uitgangspunten  
Zie interventieperiode 1  

Interventies voor risicoleerlingen  
Zie interventieperiode 1  

Toetsing aan het eind van deze periode: wintersignalering (januari/februari)  
 

4 Jan/feb 
na kern 6 

HOOFDMETING 2 
Alle leerlingen: Wintersignalering VLL 
De wintersignalering wordt afgenomen wanneer alle letters zijn aangeboden.  

 Grafementoets van de DMT  

 DMT kaart 1A en 2A 

 AVI M3 kaart A  
Verdere toetsing: 

 Woordenschattoets Cito 

 i.p.v. DMT kaart 1 en 2 de leestechniektoets 

 Cito spelling 
Bij leerlingen met zwakke  technische- en/of spellingvaardigheid 

 Fonologisch bewustzijn (zie toetsen protocol) 
Bij onvoldoende leesvaardigheid 

 Woorden lezen: DMT kaart 1 en 2 

 Tekst lezen: AVI 

 Leesproces: via analyse toetsresultaten en observaties 

 Begrijpend luisteren: Luisteren 1 
Bij onvoldoende spellingvaardigheid 

 Spellingproces: via analyse toetsresultaten en observaties 
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5 Jan/feb - april INTERVENTIEPERIODE 2a 
Hulpplan opstellen of bijstellen voor leerlingen die uitvielen bij de wintersignalering 
 
Doelen:  

 Leerlingen hebben een volledig geautomatiseerde letterkennis en kunnen alle 
letters vlot benoemen.  

 Vlot en correct lezen van eenlettergrepige woorden: ook woorden met 
letterclusters vooraan en achteraan.  

Centraal in deze periode:  

 Aandacht voor woorden met meer dan   n medeklinker voor- of achteraan.  

 Aandacht voor het lezen van teksten.  
Didactische uitgangspunten  

 Besteed aandacht aan het onderhouden van de mkm-niveau door te blijven 
oefenen met het lezen van de mkm-woorden.  

 Herhalen en oefenen is belangrijk. De frequentie van het oefening is 
belangrijker dan de duur. Het is beter wanneer kinderen 3 x 10 minuten 
oefenen, dan 1 keer 30 minuten.  

 Aandacht voor leestempo: snelheid van de woordherkenning is heel 
belangrijk.  

 Motiverend herhalen is een kunst. Materialen (bijvoorbeeld werkbladen) uit 
de methode zijn geschikt om herhaald mee te lezen.  

 Voor het lezen van teksten is een ruim aanbod van goede boekjes en 
leesteksten een voorwaarde.  

Interventies voor risicoleerlingen  
Algemeen: zie interventieperiode1  

  og niet voldoende correct en of vlot beheerste letters blijven oefenen totdat 
ze beheerst worden, niet als ge soleerde letter, maar in woorden.  

 Automatiseren door herhaald lezen.  
Toetsing aan het eind van deze periode: lentesignalering (maart/april)  

 

6 April 
Na kern 8 

TUSSENMETING 
 
Alle leerlingen: Lentesignalering 

 Leerlingen die AVI M3 bij de wintersignalering beheerst gescoord hebben, 
worden nu getoetst met AVI E3 kaart B  

 Leerlingen die AVI M3 bij de wintersignalering niet beheerst gescoord 
hebben, worden nu getoetst met AVI M3 kaart B.  

 Leerlingen die niet beheerst op AVI M3 kaart B, worden verder getoetst met 
DMT 1C en 2C. Voor dit moment is er echter geen normering. Het gaat hier 
om een evaluatief moment om vooruitgang op woordniveau te kunnen 
constateren. Op basis van de ruwe scores op de DMT kunnen we leerlingen 
vergelijken met hun eigen prestaties t.o.v. de wintersignalering.  

Bij leerlingen met zwakke  technische- en/of spellingvaardigheid 

 Fonologisch bewustzijn: zie toetsen protocol 
Bij onvoldoende letterkennis: 

 Letters benoemen: grafementoets 
                                                  letters benoemen 

 Letters schrijven: fonemendictee 
                                               Letterdictee 
Bij onvoldoende leesvaardigheid: 

 Woorden lezen: DMT kaart 1 en 2  

 Leesproces: via analyse toetsresultaten en observaties 
Bij onvoldoende spellingvaardigheid: 

 Spelling: Pi-dictee of Cito spelling M3 

 Spellingproces: via analyse toetsresultaten en observaties 
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7 April-mei/juni INTERVENTIEPERIODE 2b 
Hulpplan opstellen of bijstellen voor lln die uitvielen bij de lentesignalering 
Doelen  

• Correct en vlot lezen van teksten met: 
       -  Eenlettergrepige woorden, ook woorden met letterclusters (2 en 3 letters) 
          voor- en achteraan en woorden met spellingpatronen (ng, nk, cht, enzovoort).  
        - Tweelettergrepige woorden  
• Beheersing AVI 2   AVI  3  

Centraal in deze periode: 

 Aandacht voor langere woorden.  

 Aandacht voor het lezen van teksten: vlot en vloeiend  
Didactische uitgangspunten:  

 Het van groot belang om dagelijks door te blijven oefenen met het lezen van 
eerder aangeboden woordtypen.  

 Motiverend herhalen en oefenen is belangrijk. De frequentie van het oefening 
is belangrijker dan de duur.  

 Besteed aandacht voor het leestempo, maak gebruik van een zandloper of 
stopwatch.  

-  In deze periode veel tijd en aandacht voor het lezen van teksten. De 
vaardigheid in het tekst lezen in groep 3 is de belangrijkste voorspeller voor 
het leessucces daarna. Een ruim aanbod van goede boekjes en leesteksten is 
hiervoor een voorwaarde. 

- Geschikte leesvormen zijn: meelezen, duolezen, tutorlezen en stillezen. Deze 
leesvormen zijn beschreven in: Smits, A. & Braam, T. (2006). Dyslectische 
kinderen leren lezen. Amsterdam: Boom 

- In aanvulling op de technische leesinstructie is aandacht voor leesmotivatie en 
leesplezier bijzonder belangrijk.  

Interventies voor de risicoleerlingen:  
Algemeen: zie interventieperiode 1  

 Ga bij zwakke lezers uit van het instructieniveau en niet van het 
beheersingsniveau. Oefen met zwakke lezers in de laatste maanden van het 
schooljaar in groep 3 op AVI-E3 / AVI-2 instructie- niveau, ook als ze AVI-M3/ 
AVI-1 nog niet beheersen.  

 Leg voor de risicoleerlingen het accent leggen op het oefenen van de woorden 
met letterslusters vooraan en achteraan, zoals worst en stroop. Het oefenen 
van deze woorden is belangrijker dan het oefenen van meerlettergrepige 
woorden.  

Toetsing aan het eind van deze periode: eindsignalering (juni)  
 

8 Mei/juni 
Na kern 11 

HOOFDMETING 3 
Alle leerlingen: Eindsignalering 

 AVI E3, kaart A  

 DMT 1B, 2B, 3B  
Verdere toetsing:  

 i.p.v. DMT kaart 1,2,3 de toets leestechniek/leestempo 

 Spelling E3 Cito 

 Woordenschat E3 Cito 
Bij onvoldoende leesvaardigheid: 

 Letters benoemen: screeningsinstrument beginnende geletterdheid         
                                  productieve letterkennis 

 Tekst lezen: Avi 

 Leesproces: via analyse toetsresultaten en observaties 

 Begrijpend luisteren: Luisteren 1 
Bij onvoldoende spellingvaardigheid: 

 Letters schrijven: fonemendictee, letterdictee 

 Spellingproces: via analyse toetsresultaten en observaties 
Zorgleerlingen: 
Hulpplan opstellen voor begin groep 4 voor doorgaande lijn 



Protocol L&D Kompas/MIB  sept. 2012             17 

Kwaliteitskaart  
AANVANKELIJK TECHNISCH LEZEN 
 
 

 DIDACTISCHE AANDACHTSPUNTEN:  Effectief aanvankelijk lezen in groep 3 
 

Methoden zijn voor de leerkracht in groep 3 een leidraad om het leesonderwijs vorm te geven. 
Het is belangrijk dat de leerkracht de methode goed kent en weet wat de sterke en zwakke punten van 
de methode zijn. Daarbij hoort ook dat de leerkracht de methode vanuit een helicopterview kan 
bekijken en de kern van het proces van het lezen goed in het oog kan houden in de veelheid van 
activiteiten en materialen. De methode is een belangrijk hulpmiddel, maar het nog belangrijker is, hoe 
de leerkracht met de methode omgaat. 
 
Hieronder formuleren we, methodeoverstijgend, een aantal didactische aandachtspunten die niet altijd 
expliciet in de handleidingen van de methoden terug te vinden zijn, maar die cruciaal zijn om in groep 3 
effectief leesonderwijs te verzorgen. 
 

 DIDACTISCHE AANDACHTPUNTEN:  Letterkennis 
 

Letterkennis is de basis van het lezen. Daarom wordt in de eerste periode van het leesonderwijs veel 
aandacht besteed aan letterkennis. Het leren van letters, de letterklankkoppeling, heeft twee aspecten: 
• correct verklanken van het letterteken 
• vlot  geautomatiseerd  verklanken van het letterteken. 
Het is van groot belang dat de leerlingen eind januari, begin februari alle letters correct en vlot kunnen 
verklanken. In deze periode is het belangrijk alle leerlingen intensief te laten oefenen. Bezig zijn met 
letters heeft twee componenten: 
• de nieuwe letter die aan de orde is 
• herhalen van de reeds aangeboden letters 
 

Aandachtspunten: 
 
Dagelijks 
Tot het moment dat alle letters zijn aangeboden (eind januari/begin februari) is het van groot belang 
dagelijks bezig te zijn met letters. Dagelijks oefenen, korte momenten: frequentie is belangrijker dan duur. 
 
Correcte verbinding klank - letterteken 
In de hersenen moeten sterke verbindingen ontstaan tussen klank en teken. Dit gebeurt door heel 
vaak de correcte verbinding aan te bieden. Voorzeggen moet in dit geval. Kinderen niet laten raden, 
dan ontstaat het gevaar van het inslijpen van foute verbindingen. Doe geen geïsoleerde auditieve 
oefeningen meer als het leren lezen is begonnen. 
 
Letters – woorden - zinnen 
Bij het aanbieden van letters komt steeds aan de orde dat letters met elkaar een woord vormen en dat 
woorden met elkaar een zin vormen. Letters zijn geen losse ‘dingen’, maar vormen woorden en zinnen 
die een betekenis hebben. Als een nieuwe letter wordt aangeboden, worden ook woorden bedacht en 
opgeschreven met de nieuwe letter en worden korte zinnen gemaakt met deze woorden. 
 
Directe instructie 
Bij het aanbieden van letters volgt de leerkracht de stappen van het directe instructiemodel. Na de 
introductie en het vertellen van het doel van de les, is er instructie en begeleide oefening. De leerkracht 
doet voor en de leerkracht en de leerlingen oefenen samen. Daarna volgt de verwerkingsfase. In de 
afsluiting komt de leerkracht weer terug op het doel van de les. 
 
Voor- koor- zelf 
Hanteer bij het oefenen van letters consequent de voor-koor-zelf werkwijze. Lees de letters voor, doe 
het samen en daarna lezen de leerlingen de letters alleen. 
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Letters aanbieden via meerdere zintuigen 
Niet voor alle kinderen is het nodig, maar sommige kinderen hebben baat bij het aanbieden van de 
letters via meerdere zintuiglijke kanalen. Spreekbeeld is een voorbeeld van een werkwijze waarbij 
letters multisensorieel aangeboden worden: zowel, auditief, visueel, motorisch als tactiel. 
 
Herhalen van geleerde letters met de letterlijn 
De letterlijn heeft een prominente plek in het lokaal. Er zijn veel korte oefeningen op 
‘tussendoormomenten’. De letters op de letterlijn verwisselen dagelijks van plek. Intensief oefenen van 
de aangeboden letters is heel belangrijk. Blijf reeds aangeleerde letters dagelijks herhalen, anders 
zakken ze weg. Haal de letterlijn pas weg als alle leerlingen de letters geautomatiseerd kennen. 
 
Gevarieerde werkvormen met letters 
Hanteer verschillende werkvormen bij het oefenen en automatiseren van de letters: 
• Letterlijn  zie hierboven 
• Letterkaartjes  maximaal 10 kaartjes per sessie, voorzeggen, dagelijks of meerdere malen per dag, 
   buiten de leesles, ook thuis. 
• Lettergroeiboekje  in dit persoonlijke boekje ziet elke leerling welke letters hij al kent en welke 
   letters hij aan het oefenen is. 
• Letterflat  in deze kast met veel kleine laatjes (een spijker- en schroevenkast van de bouwwinkel) 
   zitten in de laatjes letterkaartjes waarmee kinderen woorden kunnen maken 
• Letterspelletjes  dobbelstenen, bingo, memory 
• Flitsen  Flitsoefeningen zijn zinvol om de letters die de leerlingen al kennen verder in te 
   oefenen zodat hun letterkennis vlotter wordt. Flitsen is niet geschikt om letters aan te leren. 
• Digibord  ook het digibord kan ingezet worden bij het oefenen van de letters. 
 
Methodische woorden loslaten 
Kinderen moeten de letters kennen los van de methodische woorden. De woorden die de methode 
aanbiedt zijn een hulpmiddel om een letter in een betekenisvol woord aan te bieden, maar meer niet. 
Het is belangrijk dat leerlingen zo snel mogelijk los komen van de methodewoorden. Voorkom daarom 
dat u tijdens het oefenen van de letters steeds terug wijst naar het methodewoord ‘Denk maar aan …’. 
Leerlingen die moeite hebben met letterkennis 
Leerlingen die moeite hebben met letterkennis (correct en/of vlot) moeten veel extra oefenen met de 
niet beheerste letters in een kleine groep (pre-teaching en re-teaching). Hierbij wordt dezelfde didactiek 
gebruikt als in de grote groep. Ga ook na januari door met het oefenen van de letters die kinderen nog 
niet kennen, maar leg dan de nadruk op letters in woorden en niet op het oefenen van losse letters. 
 
Opvoeren van het tempo 
Besteed aandacht aan het steeds vlotter kunnen benoemen van letters. Het gaat er om dat de letters 
geautomatiseerd worden. 
 
Klankie 
Het toetsenbord Klankie is uitermate geschikt om de klank-tekenkoppeling extra te oefenen. Bovendien 
wordt het maken van woordjes, door het kind zelf of van een papier waarop enkele woorden staan, 
begeleid door het verklanken van de letters en het gesynthetiseerd uitspreken na een druk op de 
enterknop. Als er zelfstandige naamwoorden getypt zijn volgt een afbeelding. Dit werkt belonend en 
bevordert het begrip op woordniveau. Klankie is een goed leermiddel dat ingezet kan worden als extra 
zelfstandige oefening gewenst is. 
 
Functioneel schrijven 
Functioneel schrijven (stellen) ondersteunt het lezen. Laat de leerlingen vanaf het begin van het 
leesproces ook zelf schrijven en wacht niet met het schrijven tot na het eerste half jaar. 
Laat leerlingen de letters die ze leren ook schrijven. De motorische beleving kan helpen bij het leren 
van de letter. Leesletters of schrijfletters? 
Deskundigen zijn het niet eens over het moment van het aanbieden van schrijfletters. Kinderen hebben 
geen probleem met het onderscheid schrijfletter – leesletter. Laat kinderen in groep 3 schrijven, maar 
stel geen eisen aan de uitvoering. 
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Toetsen van letterkennis 
Al aan het begin van groep 3 brengt de leerkracht in kaart hoeveel letters en welke letters de leerlingen al 
kennen. Deze informatie ontvangt zij van de leerkracht van groep 2. In oktober, tijdens de herfstsignalering 
wordt getoetst of de leerlingen de letters die tot dat moment zijn aangeboden vlot (geautomatiseerd) kennen. 
Eind januari/begin februari volgt een tweede toetsmoment. Op dat moment zijn alle letters aangeboden is het 
doel een volledig geautomatiseerde letterkennis. 
 
Interventieprogramma Connect Klanken en letters 
Connect Klanken en letters is een aanvullend programma voor zwakke lezers in de periode van september tot 
februari in groep 3. Het programma richt zich op klankbewustzijn, correcte klankletterkoppeling en de 
aanvankelijke leeshandeling. Vloeiendheid is geen doel van het programma. 
Connect Klanken en letters is beschreven door Smits en Braams (Smits, A. & Braams, T. (2006). 
Dyslectische kinderen leren lezen. Amsterdam: Boom). De handleiding van Connect Klanken en letters is 
beschikbaar via www.masterplandyslexie.nl . 
 

 DIDACTISCHE AANDACHTPUNTEN:  Woorden lezen 
 
Lezen van woorden heeft twee componenten: 
• lezen van woorden met de nieuwe letter die aan de orde is 
• herhalen van woorden met de reeds aangeboden letters, letterclusters en spellingpatronen. 
 

Aandachtspunten: 
 
Prioriteer: het gaat om lezen 
Bekijk de methode kritisch om te zien wat de belangrijkste oefeningen zijn. Kijk kritisch naar de oefeningen in 
de methode: gaat het om lezen of om andere zaken? Leg het accent op auditieve oefeningen en lezen. 
Prioriteit: 
• de werkbladen waarbij auditieve oefeningen gedaan worden zijn vooral belangrijk  bijvoorbeeld  bepalen van 
de klankpositie ‘Waar hoor je de …?’; 
• oefeningen waarin daadwerkelijk gelezen wordt; 
• oefeningen met woordrijen van nieuwe woorden; 
• klikklakboekje  dit hoort bij Veilig Leren Lezen, maar kan ook toegepast worden bij andere methoden). 
Geen prioriteit: 
• Oefeningen waarbij het gaat om visuele discriminatie zijn minder belangrijk; 
• alle oefeningen met de methodische woorden staan het leren lezen in de weg; 
• etiketteeroefeningen  waarbij plaatjes aan woorden gekoppeld moeten worden  zijn geen leesoefeningen; 
• tijd voor knippen, plakken en kleuren gaat ten koste van leestijd. 
Gebruikers van Veilig Leren Lezen: 
• De speelleesset van Veilig Leren Lezen  met name kern 1 tot en met 6  heeft geen prioriteit. De meeste 
spelletjes zijn geen leesoefeningen. 
Gebruikers van Leesweg: 
• De Leesweg spelletjes, zoals bijvoorbeeld Drietal, Viertal of Letterbingo, zijn zeer geschikt omdat ze 
leesactiviteit van de kinderen vragen. 
 
Nieuwe woorden lezen 
De methodische woorden zijn geen doel op zich maar een middel. Stimuleer dat de leerlingen zo snel mogelijk 
nieuwe woorden gaan maken met de geleerde letters en die woorden vaak en herhaald gaan lezen. Dit heeft 
consequenties voor het omgaan met de wandplaten. Ze hangen voor in de klas als de kern/ het thema aan de 
orde is, verhuizen naar achter in de klas als de volgende kern/thema wordt behandeld en worden weggehaald 
als er weer een volgende kern/thema aan de orde is. Of: weghalen als de kern/het thema klaar is. 
 
Oefenen analyse en synthese 
Wanneer de leerling moeite heeft met het correct lezen van woorden, zal vooral het analyseren en 
synthetiseren geoefend moeten worden. Gelijktijdig letters en woord zien, horen, zelf uitspreken is een goede 
didactiek.  Dit betekent dat deze oefening onder begeleiding gedaan moet worden. Samen worden de letters 
verklankt, terwijl ze worden aangewezen, waarna samen het hele woord wordt verklankt. 
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Werkvormen: 
•  ieuwe woorden maken  o.a. klikklakboekje  
• Drietal 
• Klankpositiestroken 
• Oefenen met woordrijen van nieuwe woorden (VLL: Veilig & Vlot blijven gebruiken na kern 6) 
• Werkbladen nalezen 
• Oefeningen naar aanleiding van werkbladen 
• Inzet van de computer 
 
Woorden en zinnen 
Het doel van het technisch lezen is dat kinderen teksten vloeiend kunnen lezen. Het oefenen van woorden is 
een tussenstap op weg naar het lezen van teksten, het is goed dit ook aan de kinderen uit te leggen.  
Als we met kinderen woorden oefenen, legt de leerkracht een relatie met teksten. Vaak horen in een les 
teksten en woordrijen bij elkaar. Woordrijen worden gemaakt op basis van woorden uit de tekst. 
 
Woorden lezen 
Voor het automatiseren is het oefenen van het lezen van woorden belangrijk. Vanuit een tekst worden 
woordrijen gemaakt die herhaald volgens de voor-koor-zelf aanpak gelezen worden. Er zijn 
verschillende soorten woordrijen. Als de methode niet voldoende oefeningen met woordrijen aanbiedt, 
kan de leerkracht zelf woordrijen maken. De woordrijen staan bijvoorbeeld op de achterkant van het 
bord en worden in de loop van de week meerdere malen gelezen. 
 
Opvoeren van het leestempo op woordniveau 
Besteed nadrukkelijk aandacht opvoeren van het tempo van het lezen van woorden (automatiseren). 
Verhogen van het tempo gebeurt alleen door veel te herhalen. Door woorden herhaald te lezen ervaren 
kinderen dat ze het steeds beter kunnen en durven ze de spellende strategie los te laten. Besteed in 
elke instructie aandacht aan herhaald lezen. 
• Werkvormen  
• Onder begeleiding oefen van reeds behandelde woordrijen en teksten 
•  iet laten raden, maar voorzeggen. 
• Strategie van directe woordherkenning aanbieden en oefenen 
• Koorlezen simultaan lezen  samen met de leerkracht hardop lezen, met de juiste intonatie in 
   een tempo dat de kinderen meetrekt 
• Kauwgomlezen  de letters van het woord zo uitspreken dat er geen onderbreking plaatsvindt. 
• Zingend lezen  de letter wordt net zo lang gerekt totdat de leerling de volgende letter weet. 
•  en bepaalde letter of lettergroep waar de leerling moeite mee heeft markeren in de tekst. 
• Leerlingen lezen samen 
• Inzet van de computer: Leesladder, Leeshulp, Zoeklicht interactief, Woordenhaai 
• Boekje-bandje lezen: meelezen met een geluidsopname 
 
Onderhouden van geleerde woordtypen 
Het is van belang dagelijks door te blijven oefenen met eerder aangeboden woordtypen. In de praktijk 
betekent dit met name dat het ook na janauri belangrijk is mkm-woorden te blijven oefenen.  
Later komen daar ook de woorden bij met de letterclusters (mmkm, mkmm, mmmkm, mkmmm, enzovoort). 
 
Interventieprogramma Connect Woordherkenning 
Connect Woordherkenning is een aanvullend programma voor zwakke lezers in de periode van februari 
tot april in groep 3. Het programma richt zich op de verbetering van het correct lezen van woorden met 
letterclusters en twee- en meerlettergrepige woorden. Nauwkeurigheid is hierbij belangrijker dan tempo. 
Connect Woordherkenning is beschreven door Smits en Braams (Smits, A. & Braams, T. (2006). 
Dyslectische kinderen leren lezen. Amsterdam: Boom). De handleiding van Connect Klanken en letters 
is beschikbaar via www.masterplandyslexie.nl . 
 
 

 DIDACTISCHE AANDACHTPUNTEN:  Zinnen en tekst lezen 
 

Vanaf het moment dat in de methode ook zinnen in het leesboek en werkboek staan, besteedt de 
leerkracht aandacht aan het lezen van zinnen. 
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Aandachtspunten: 
 
Het uiteindelijke doel van het lezen 
Geef aan dat het lezen van zinnen en teksten het uiteindelijke doel is waar de kinderen naar toe 
werken. Laat horen dat het lezen van een zin is iets anders dan het lezen van losse woorden. Bij het 
lezen van een zin gaat het ook om de intonatie. Kinderen moeten feeling krijgen voor het lezen van 
zinnen. De leerkracht leest voor met de juiste intonatie en de leerlingen doen dit na. Papegaaien is in 
deze fase niet erg. 
 
Voorlezen 
Voorlezen is belangrijk. Leerlingen horen hoe de leerkracht zinnen en teksten leest. Daarnaast zien zien 
ze ook de leerkracht als voorbeeld van een goede lezer en ervaren het plezier dat je door het lezen van 
teksten kunt beleven. Voorlezen gebeurt dagelijks. In plaats van het lezen van hele boeken is het ook 
mogelijk dagelijks een andere, korte tekst te lezen, waardoor leerlingen met veel verschillende teksten 
in aanraking komen. 
 
Opvoeren van het tempo bij het lezen van teksten 
Besteed aandacht aan het opvoeren van het tempo bij het lezen van teksten. De voor-koor-zelf 
werkwijze, waarbij teksten herhaald gelezen worden is een goede werkwijze. Leerlingen ervaren dat 
door een tekst vaker te lezen het steeds vlotter gaat. 
Het oefenen met wisselzinnen is ook een activiteit om het opvoeren van het tempo te versnellen. 
Bijvoorbeeld: 

De duif zit op een tak 
De mus zit op een tak 
De kat zit op een tak 
De duif zit op een muur 
De mus zit op een muur 
De kat zit op een muur 

 
Vloeiend lezen 
Vloeiend lezen is meer dan vlot lezen. Vloeiend lezen is correct en vlot lezen met de juiste intonatie, 
waaruit blijkt dat de lezer begrijpt wat hij leest. Let in groep 3 op het vloeiend lezen van teksten en leg 
een relatie met de betekenis van de tekst. Vloeiend lezen kan geoefend worden door teksten herhaald 
te lezen en door verschillende leesvormen te hanteren zoals koorlezen, subgroeplezen, duolezen en 
tutorlezen. 
 
Leesmotivatie 
Besteed in groep 3 aandacht aan het plezier dat je aan lezen kunt beleven. Dit kan onder meer door 
kinderen teksten naar eigen keuze te laten en betekenisvolle activiteiten rond teksten uit te voeren. 
 
Zwakke lezers 
Ga bij zwakke lezers uit van het instructieniveau en niet van het beheersingsniveau. Oefen met zwakke 
lezers in de laatste maanden van het schooljaar in groep 3 op E3 instructieniveau, ook als ze M3 nog 
niet hebben gehaald. 
Naast deze inhoudelijke aandachtpunten gaat het ook om leerkrachtvaardigheden die betrekking 
hebben op het geven van een goede instructie, het toepassen van het directe instructiemodel en het 
hanteren van differentiatiemodellen tijdens de leesles. Hiervoor zijn andere kwaliteitskaarten 
ontwikkeld: 
• Vaardigheden van de leerkracht 
• Differentiatiemodellen in de leesles 
 
Interventieprogramma Connect Vloeiend lezen 
Connect Vloeiend lezen is een aanvullend programma voor zwakke lezers in groep 3 en 4. In groep 3 
kan het programma gebruikt worden vanaf februari. Het programma richt zich op de verbetering van 
het vloeiend lezen. Het is bedoeld voor leerlingen waarbij het lezen erg langzaam en spellend verloopt. 
Als herhaald aanbieden op woordniveau leerlingen niet leidt tot verbetering van de woordherkenning 
kan Connect Vloeiend lezen in gezet worden. Connect Vloeiend lezen is beschreven door Smits en 
Braams (Smits, A. & Braams, T. (2006). Dyslectische kinderen leren lezen. Amsterdam: Boom). De handleiding 
van Connect Klanken en letters is beschikbaar via www.masterplandyslexie.nl . 
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Stappenplan groep 4 
 

Stap Moment in 
leerjaar 

Actie door leerkracht (en IB-er) 

1 
 

Aanvang groep 4 BEGINSITUATIE VASTLEGGEN 

2 Aanvang groep 4-
Oktober/ 
November 

INTERVENTIEPERIODE 1a 
Zwakke leerlingen: 
Voortzetting hulpplan opgestart eind groep 3  

3 Okt/nov TUSSENMETING 1 
Bij onvoldoende letterkennis: 
Letters benoemen: grafementoets of letters benoemen 
Bij onvoldoende leesvaardigheid: 
Woorden lezen: screeningsinstrument dyslexie woordleestoets of DMT kaart 
1,2,3 of EMT (en Klepel) 
Leesproces: via analyse toetsresultaten en observaties 
Bij onvoldoende spellingvaardigheid: 
Spelling: screeningsinstrument dyslexie spellingtoets of Spelling (E3) of PI-dictee 
Spellingproces: via analyse toetsresultaten en observaties 
 

4 Okt/nov – jan/feb INTERVENTIEPERIODE 1b 
Hulpplan opstellen of bijstellen voor leerlingen die uitvielen bij tussenmeting 1 

5 Jan/feb HOOFDMETING 1 
Alle leerlingen: 
DMT kaart 1,2,3 of leestempo 
Spelling M4 Cito 
Woordenschat M4 Cito 
 
Bij onvoldoende letterkennis: 
Letters benoemen: grafementoets of letters benoemen 
Letters schrijven: fonemendictee of letterdictee 
Bij onvoldoende leesvaardigheid: 
Woorden lezen: EMT (klepel) 
Tekst lezen: Avi 
Leesproces: Via analyse toetsresultaten en observaties 
Begrijpend luisteren: Luisteren 1 
Bij onvoldoende spellingvaardigheid: 
Spellingproces:  Via analyse toetsresultaten en observaties 
 

6 Jan/feb - april INTERVENTIEPERIODE 2a 
Hulpplan opstellen of bijstellen voor lln die uitvielen bij tussenmeting 1 

7 April TUSSENMETING 2 
Bij onvoldoende leesvaardigheid: 
Woorden lezen: screeningsinstrument dyslexie woordleestoets of DMT kaart 
1,2,3 of EMT (en Klepel) 
Leesproces: via analyse toetsresultaten en observaties 
Bij onvoldoende spellingvaardigheid: 
Spelling: screeningsinstrument dyslexie spellingtoets of Spelling (M4) of PI-
dictee0 
Spellingproces: via analyse toetsresultaten en observaties 
 

8 April – mei/juni INTERVENTIEPERIODE 2b 
Hulpplan opstellen of bijstellen voor lln die uitvielen bij tussenmeting 2 

9 Mei/juni HOOFDMETING 2 
Alle leerlingen: 
DMT of leestempo 
Spelling E4 
Woordenschat E4 
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Bij onvoldoende leesvaardigheid: 
Woorden lezen: EMT (klepel) 
Tekst lezen: Avi 
Leesproces: Via analyse toetsresultaten en observaties 
Begrijpend luisteren: Luisteren 1 
Bij onvoldoende spellingvaardigheid: 
Spellingproces:  Via analyse toetsresultaten en observaties 
Bij onvoldoende spellingvaardigheid: 
Spellingproces: via analyse toetsresultaten en observaties 
 
Zorgleerlingen: 
Hulpplan opstellen voor begin groep 5 voor doorgaande lijn 
 

 

Interventieprogramma Connect Vloeiend lezen 
Connect Vloeiend lezen is een aanvullend programma voor zwakke lezers in groep 3 en 4. In groep 3 
kan het programma gebruikt worden vanaf februari. Het programma richt zich op de verbetering van 
het vloeiend lezen. Het is bedoeld voor leerlingen waarbij het lezen erg langzaam en spellend verloopt. 
Als herhaald aanbieden op woordniveau leerlingen niet leidt tot verbetering van de woordherkenning 
kan Connect Vloeiend lezen in gezet worden. Connect Vloeiend lezen is beschreven door Smits en 
Braams (Smits, A. & Braams, T. (2006). Dyslectische kinderen leren lezen. Amsterdam: Boom). De 
handleiding van Connect Klanken en letters is beschikbaar via www.masterplandyslexie.nl . 
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Stappenplan groep 5-8 
 

Stap Moment in 
leerjaar 

Actie door leerkracht (en IB-er) 

1 
 

Aanvang groep 5-8 BEGINSITUATIE VASTLEGGEN 

2 Aanvang groep 4-
Oktober/ 
November 

INTERVENTIEPERIODE 1a 
Zorgleerlingen: 
Voortzetting hulpplan opgestart eind vorige groep  

3 Okt/nov TUSSENMETING 1 
Bij onvoldoende leesvaardigheid: 
Woorden lezen: screeningsinstrument dyslexie woordleestoets of DMT kaart 
1,2,3 of EMT (en Klepel) 
Leesproces: via analyse toetsresultaten en observaties 
Bij onvoldoende spellingvaardigheid: 
Spelling: screeningsinstrument dyslexie spellingtoets of nogmaals laatste cito 
Spelling  of PI-dictee 
Spellingproces: via analyse toetsresultaten en observaties 
 

4 Okt/nov – jan/feb INTERVENTIEPERIODE 1b 
Hulpplan opstellen of bijstellen voor lln die uitvielen bij tussenmeting 1 

5 Jan/feb HOOFDMETING 1 
Alle leerlingen: 
DMT kaart 3 of Leestemp[ 
Spelling M-toets Cito 
Begrijpend lezen M-toets Cito 
Woordenschat M-toets Cito (Dit schooljaar t/m groep 7) 
 
Bij onvoldoende leesvaardigheid: 
Woorden lezen: DMT kaart 1,2,3 en EMT (klepel) 
Tekst lezen: Avi 
Leesproces: Via analyse toetsresultaten en observaties 
Begrijpend luisteren: Luisteren 1 
Bij onvoldoende spellingvaardigheid: 
Spellingproces:  Via analyse toetsresultaten en observaties 
Bij onvoldoende spellingvaardigheid: 
Spellingproces: via analyse toetsresultaten en observaties 
 

6 Jan/feb - april INTERVENTIEPERIODE 2a 
Hulpplan opstellen of bijstellen voor lln die uitvielen bij tussenmeting 1 

7 April TUSSENMETING 2 
Bij onvoldoende leesvaardigheid: 
Woorden lezen: screeningsinstrument dyslexie woordleestoets of DMT kaart 
1,2,3 of EMT (en Klepel) 
Leesproces: via analyse toetsresultaten en observaties 
Bij onvoldoende spellingvaardigheid: 
Spelling: screeningsinstrument dyslexie spellingtoets of nogmaals laatste cito 
Spelling  of PI-dictee 
Spellingproces: via analyse toetsresultaten en observaties 
 

8 April – mei/juni INTERVENTIEPERIODE 2b 
Hulpplan opstellen of bijstellen voor lln die uitvielen bij tussenmeting 2 

9 Mei/juni HOOFDMETING 2 
Alle leerlingen: 
DMT kaart 3 of leestempo 
Spelling E-toets 
Woordenschat E-toets 
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Bij onvoldoende leesvaardigheid: 
Woorden lezen: DMT kaart 1,2,3 en EMT (klepel) 
Tekst lezen: Avi 
Leesproces: Via analyse toetsresultaten en observaties 
Begrijpend luisteren: Luisteren 1 
Bij onvoldoende spellingvaardigheid: 
Spellingproces:  Via analyse toetsresultaten en observaties 
Bij onvoldoende spellingvaardigheid: 
Spellingproces: via analyse toetsresultaten en observaties 
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Kwaliteitskaart  
DIFFERENTIATIE - OP LEESONTWIKKELING 
 
 Vaardigheden van de leerkracht 

 

Pedagogische ondersteuning en motivatie van de leerlingen 
Kinderen ontwikkelen zich met name in een omgeving die ze als veilig ervaren. Om leerlingen te 
ondersteunen bij en te motiveren tot lezen zet de leerkracht de volgende pedagogische kwaliteiten in: 
 
• De leerkracht heeft positieve verwachtingen met betrekking tot het leren lezen spreekt deze ook uit. 
• De leerkracht biedt leerlingen uitzicht op succes met lezen. 
• De leerkracht ondersteunt kinderen bij het lezen als dat nodig is. 
• De leerkracht geeft een zwakke lezer nooit onvoorbereid een leesbeurt. 
• De leerkracht toont belangstelling voor de beleving van het lezen van kinderen. 
• De leerkracht stimuleert geloof in eigen kunnen en plezier in eigen mogelijkheden. 
• De leerkracht helpt kinderen bij het zoeken van verklaringen voor succes en falen met 
   het lezen en zoekt met leerlingen naar productieve attributies. 
 

Instructie geven, begeleiding van oefening en feedback 
Goede instructievaardigheden van de leerkracht zijn cruciaal bij het leren van het technisch lezen. 
De kwaliteit van de instructie is een bepalende factor voor de effectiviteit van het leesonderwijs. 
Onder instructievaardigheden hoort zowel het geven van instructie als het begeleiden van het oefenen en het 
geven van feedback. In het proces van het technisch leren lezen zijn deze nauw met elkaar verbonden. 
Instructievaardigheden worden zowel toegepast tijdens de instructie voor de grote groep als tijdens de 
instructie in een kleine groep. In de kleine groep ligt een extra accent op het helpen en coachen bij het lezen en 
het geven van feedback. 
Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart zijn te vinden op 
www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. 
De rubriek ‘implementatiekoffer’ bevat alle informatie en handreikingen die in het kader van de 
Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs worden ontwikkeld om het onderwijs in de basisvaardigheden te 
verbeteren. 
 

Instructie geven 
 De leerkracht geeft aan wat het doel en de inhoud van de les is. 

 De leerkracht deelt de stof op in kleine stapjes. 

 De leerkracht doet voor en denkt hardop. 

 De leerkracht gebruikt concrete voorbeelden bij de instructie. 

 De leerkracht besteedt aandacht aan de context. 

 De leerkracht zorgt voor interactie tijdens de instructie. 

 De leerkracht zorgt voor afwisseling tijdens de instructie. 
 

Begeleiden van inoefening 
De leerkracht hanteert consequent de fasering: voordoen, samendoen, alleen doen (voor–koor–zelf 
lezen). 

 De leerkracht zorgt ervoor dat de oefenopdracht gelijk is aan de inhoud van de instructie 

 De leerkracht geeft niet alleen aan wat de leerlingen gaan oefenen, maar ook hoe het moet. 

 De leerkracht zorgt voor succeservaringen. 

 De leerkracht controleert of de leerlingen de leesmoeilijkheid beheersen. 

 De leerkracht gaat door met oefenen tot de meeste leerlingen de leesmoeilijkheid onder de 

 knie hebben. 

 De leerkracht begeleidt de zwakke lezers extra, zodat zij ook de leesmoeilijkheid beheersen. 
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Feedback geven op het lezen door leerlingen 
Tijdens het lezen is de wijze waarop de leerling feedback krijgt van de leerkracht van groot belang 
voor het leerproces en de motivatie. 

• Direct right 
 en goede manier om te reageren op leesfouten of haperingen is de ‘direct right’ aanpak. Als de 
leerling een fout leest of stagneert, zegt de leerkracht zegt het goede woord voor. De leerling 
herhaalt het woord en leest door. Door deze directe neutrale feedback bij fouten stagneert het 
lezen niet. Met name voor zwakke lezers is het goed om het fout lezen of niet kunnen lezen zo min 
mogelijk te benadrukken door voor te zeggen. 

• Wacht - hint - prijs 
Een andere wijze van feedback geven op het lezen is de ‘wacht-hint-prijs’ aanpak  Struiksma, 
1996). Hierbij ligt het accent op de zelfcorrectie door de leerling. De leerkracht reageert niet direct 
op een leesfout, maarwacht tot het einde van de zin en geef de leerling de kans zichzelf te 
verbeteren. Als een leerling de fout niet uit zichzelf verbetert, stel dan een vraag of geef een hint, 
waardoor de leerling alsnog de fout kan corrigeren. Bijvoorbeeld  ‘Klinkt de zin zo goed?’ Of ‘Jij 
leest …. Kijk eens naar het plaatje, klopt dat?’ Door vragen te stellen kan een leerling alsnog 
zichzelf verbeteren. Na het verbeteren van een leesfout prijst de leerkracht de leerling. 
Bij zwakke lezers, waarbij we vooral het vlot lezen willen stimuleren is de ‘direct right’ aanpak meer 
geschikt. 
Bron: Struiksma. C. (1996). Wacht, hint en prijs. Handleiding bij video voor leeshulp. Rotterdam: Pedologisch 
Instituut. 

• Zo veel mogelijk positieve feedback 
De leerkracht geeft tijdens het lezen veel complimenten, afwisselend met een woord, gebaar, 
houding of mimiek. De feedback op het lezen is zo concreet mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld door een 
woord of een zin die het kind goed gelezen heeft hardop te herhalen en aan te geven dat het heel 
goed gelezen is. 

• Feedback op vooruitgang 
Het is belangrijk en motiverend zwakke lezers te betrekken bij hun leesvorderingen. Met name als 
leerlingen een tekst herhaald lezen, zal het na een derde of vierde keer lezen beter gaan. Het is 
goed om daar samen met de leerling bij stil te staan en aan te geven dat het door te oefenen 
steeds beter gaat. 

• Feedback op leesbeleving 
De leerkracht is alert op de leesbeleving van de leerling en let op het zelfvertrouwen. Als het nodig 
is biedt de leerkracht steun door voor te lezen en samen te lezen. De leerkracht let ook op non-verbale 
signalen. Belangrijk is uitzicht te bieden op succes: als je een tekst meerdere keren leest 
gaat het uiteindelijk beter. 
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Kwaliteitskaart 
VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN 
 

 Doelen en resultaten 
Het formuleren van concrete en toetsbare doelen is een belangrijk element van opbrengstgericht en 
effectief technisch leesonderwijs. Een voorstel: 
 

Bij gebruik van de Cito toetsen Technisch lezen 
 

95% van de 
leerlingen 
beheerst 

Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Medio Avi M4 
CILT 59-60-61 
 

Avi M5 
CILT 64-65 

Avi M6 
CILT 68-69 

Avi M7 
CILT 72-73 

 
 
Avi Plus 
Cilt 75> eind Avi E4 

CILT 62-63 
 

Avi E5 
CILT 66-67 

Avi E6 
CILT 70-71 

Avi E7 
CILT 74 

 
 

Bij gebruik van de AVI-toets: 
 

 
95% van de leerlingen 
 

 
Groep 4 

 
Groep 5 

 
Groep 6 

Start schooljaar 
 

Avi-2 beheersing   Avi-5 beheersing Avi-8 beheersing 

Na 3 maanden 
 

Avi-3 beheersing Avi-6 beheersing Avi-9 beheersing 

Na 6 maanden 
 

Avi-4 beheersing Avi-7 beheersing  

Einde schooljaar 
 

Avi 5 beheersing Avi-8 beheersing  

 
Het gestelde doel van 95% is hoog. We weten we dat het stellen van hoge doelen leidt tot betere 
resultaten. Bij toetsing met de oude AVI toetsen blijkt het doel van 95% haalbaar. Met de nieuwe Cito 
toetsen Technisch lezen is nog onvoldoende ervaring opgedaan om een percentage aan te geven dat 
haalbaar is bij een optimaal leesbeleid. De Cito-normering gaat uit van een normaalverdeling, waarbij 
25% van de leerlingen D/E scoort. Uit de evaluaties van landelijke leesprojecten weten we dat we de 
lat hoger kunnen leggen. 
 
Ook voor leerlingen is resultaatgerichtheid belangrijk. De leerkracht zorgt ervoor dat leerlingen zich 
bewust zijn of worden van hun eigen vorderingen en ervaren dat door het oefenen van het lezen het 
steeds beter gaat. 
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 Tijd 
 
De onderstaande richtlijn kan gehanteerd worden voor de tijdsbesteding aan technisch lezen. Het gaat 
om tijd per week. Bij het bespreken van leerlingresultaten en de evaluatie van het onderwijs zal steeds 
moeten worden bezien of de bestede tijd voldoende is om de gestelde doelen te halen. 
 
 

groep Er wordt elke dag gelezen Doelgerichte instructie en inoefening 

4 135-150 minuten 
 
 
60 minuten 
 
 
45-60 minuten 

Voortgezet technisch lezen met een gestructureerde 
methodische aanpak 
 
Extra instructie en begeleide inoefening voor de risicolezers 
 
Stillezen van verschillende typen teksten en gevarieerde 
activiteiten rond boeken 

5 135-150 minuten 
 
 
60 minuten 
 
 
45-60 minuten 

Voortgezet technisch lezen met een gestructureerde 
methodische aanpak 
 
Extra instructie en begeleide inoefening voor de risicolezers 
 
Stillezen van verschillende typen teksten en gevarieerde 
activiteiten rond boeken 

6 90 minuten 
 
 
60 minuten 
 
 
45-60 minuten 

Voortgezet technisch lezen met een gestructureerde 
methodische aanpak 
 
Extra instructie en begeleide inoefening voor de risicolezers 
 
Stillezen van verschillende typen teksten en gevarieerde 
activiteiten rond boeken 

7-8 60 minuten 
 
 
60 minuten 
 
 
45-60 minuten 

Technische leesvaardigheid: onderhouden, tempo verhogen, 
vloeiend lezen 
 
Extra instructie en begeleide inoefening voor de risicolezers 
 
Stillezen van verschillende typen teksten en gevarieerde 
activiteiten rond boeken 

 
 
 

 Inhoudelijke accenten 
In het voortgezet technisch lezen staan de volgende inhouden centraal: 
 
Nauwkeurig lezen 
Leerlingen zijn in staat te lezen zonder fouten te lezen. In de teksten komen nieuwe woorden aan de 
orde met specifieke leesmoeilijkheden. Een overzicht van de leesmoeilijkheden die per niveau aan bod 
komen is te vinden in de handleiding van de toetsen. Kinderen leren deze woorden met specifieke 
leesmoeilijkheden correct te lezen. Naast het aanleren van nieuwe woordtypen, is er ook aandacht voor 
het herhalen en onderhouden van reeds geleerde woordtypen. 

Vlot lezen 
Leerlingen verhogen hun leessnelheid. Het lezen verloopt steeds meer geautomatiseerd. Dit is een 
belangrijk aandachtspunt omdat de meeste leesproblemen tempoproblemen zijn. 

Vloeiend lezen 
Leerlingen lezen met een goede intonatie. Dit is een belangrijk onderdeel omdat vloeiend bijdraagt aan 
lezen met begrip. 
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 Didactiek 
 

Belangrijke didactische principes voor de instructie (zowel in de grote groep als in de 
kleine groep) en begeleide oefening zijn: 
 

Leesplezier en leesmotivatie 
Plezier en motivatie staan voorop. Leerlingen ervaren succes bij het leren lezen waardoor het 
leesplezier behouden blijft of terugkomt. Leerlingen merken dat door te oefenen het lezen steeds 
beter gaat. 

Herhaald lezen 
Leerlingen hebben er baat bij teksten herhaald te lezen (zeker 3 tot 4 keer). Door teksten 
meermalen te lezen ervaren de leerlingen dat het lezen beter (met minder fouten en vlotter) gaat. 

Voor – koor – zelf 
Leerlingen ervaren ondersteuning bij het lezen. Bij het lezen van nieuwe teksten leest de leerkracht 
de tekst eerst voor, daarna lezen leerlingen en leerkracht samen en pas daarna lezen leerlingen 
zelf. 

Lezen – oefenen – lezen 
Het is belangrijk specifieke leesmoeilijkheden te oefenen in een betekenisvolle context. De leestekst 
biedt zo’n context en staat daarom centraal.  erst wordt de tekst gelezen, daarna kan er op woordof 
zinsniveau geoefend worden met de leesmoeilijkheden die aan de orde zijn. Tenslotte keren we 
weer terug bij de tekst. 

Oefenen met woorden – zinnen – tekst: 
In de lessen voortgezet technisch lezen is er aandacht voor het oefenen van het lezen van 
woorden, zinnen en teksten. Het oefenen van rijtjes woorden met specifieke leesmoeilijkheden is 
effectief, maar mag niet te lang duren. Het gaat om een korte activiteit. 

Aandacht voor leesbegrip: 
Hoewel het oefenen van de techniek van het lezen centraal staat is het belangrijk aandacht te 
besteden aan het begrijpen van de tekst en de onbekende woorden die nodig zijn voor het 
begrijpen van de tekst. Dit gebeurt met name door met de leerlingen te praten over het onderwerp 
waar de tekst over gaat. 

Onderhouden van reeds geleerde vaardigheden: 
Naast het aanleren van nieuwe vaardigheden is er in de lessen aandacht voor het onderhouden van 
reeds aangeleerde vaardigheden. 
 

 Vaardigheden leerkracht 
Leerkrachten die effectief leesonderwijs verzorgen bezitten vaardigheden op de volgende gebieden: 

- Pedagogische ondersteuning en motivatie van leerlingen 

- Geven van instructie, begeleide inoefening en feedback 

- Scheppen van een rijke leesomgeving 
 

Pedagogische ondersteuning en motivatie van de leerlingen 
Kinderen ontwikkelen zich met name in een omgeving die ze als veilig ervaren. Hiervan is sprake 
wanneer ze weten dat ze geaccepteerd en gewaardeerd worden zoals ze zijn, hebben het gevoel erbij 
te horen en ervaren dat ze in staat zijn goed te presteren. Om leerlingen te ondersteunen bij en te 
motiveren tot lezen zet de leerkracht de volgende pedagogische kwaliteiten in: 

- De leerkracht heeft positieve verwachtingen met betrekking tot het leren lezen spreekt deze ook 

- uit. 

- De leerkracht biedt leerlingen uitzicht op succes met lezen. 

- De leerkracht ondersteunt kinderen bij het lezen als dat nodig is. 

- De leerkracht geeft een zwakke lezer nooit onvoorbereid een leesbeurt. 

- De leerkracht toont belangstelling voor de beleving van het lezen van kinderen. 

- De leerkracht stimuleert geloof in eigen kunnen en plezier in eigen mogelijkheden. 

- De leerkracht helpt kinderen bij het zoeken van verklaringen voor succes en falen met het lezen en zoekt 
met leerlingen naar productieve attributies. 
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Instructie geven, begeleiding van oefening en feedback 
Goede instructievaardigheden van de leerkracht zijn cruciaal bij het leren van het technisch lezen. De 
kwaliteit van de instructie is een bepalende factor voor de effectiviteit van het leesonderwijs. Onder de 
noemer instructievaardigheden hoort zowel het geven van instructie als het begeleiden van inoefening. 
In het proces van het technisch leren lezen zijn deze nauw met elkaar verbonden. Onlosmakelijk hoort 
daarbij ook het geven van feedback op het lezen van kinderen. Instructievaardigheden worden zowel 
toegepast in instructie voor de grote groep als voor instructie in een kleine groep. In de kleine 
groep ligt een extra accent op het helpen en coachen bij toepassing en het geven van feedback. 

Instructie geven 
- De leerkracht geeft aan wat het doel en de inhoud van de les is. 

- De leerkracht deelt de stof op in kleine stapjes. 

- De leerkracht doet voor en denkt hardop. 

- De leerkracht gebruikt concrete voorbeelden bij de instructie. 

- De leerkracht besteedt aandacht aan de context. 

- De leerkracht zorgt voor interactie tijdens de instructie. 

- De leerkracht zorgt voor afwisseling tijdens de instructie. 
 
 

Begeleiden van inoefening 
- De leerkracht hanteert consequent de fasering: voordoen, samendoen, alleen doen (voor–koor–zelf 

- lezen). 

- De leerkracht zorgt ervoor dat de oefenopdracht gelijk is aan de inhoud van de instructie 

- De leerkracht geeft niet alleen aan wat de leerlingen gaan oefenen, maar ook hoe het moet. 

- De leerkracht zorgt voor succeservaringen. 

- De leerkracht controleert of de leerlingen de leesmoeilijkheid beheersen. 

- De leerkracht gaat door met oefenen tot de meeste leerlingen de leesmoeilijkheid onder de knie 
hebben. 

- De leerkracht begeleidt de zwakke lezers extra, zodat zij ook de leesmoeilijkheid beheersen. 

 

Feedback geven op het lezen door leerlingen 
- Zeer zwakke lezers zijn gebaat het direct voorzeggen van een woord dat ze niet kunnen lezen 

- (direct – feedback). 

- Voor leerlingen die zichzelf kunnen corrigeren kan de leerkracht bij een lastig woord even wachten 

- en eventueel een hint geven (wacht hint prijs aanpak). 

- De leerkracht geeft veel complimenten, afwisselend met een woord, gebaar, houding of mimiek. 

- De leerkracht herhaalt af en toe een zin die het kind goed gelezen heeft hardop en geeft een 
compliment. 

 

Een rijke leesomgeving scheppen 
Plezier beleven aan lezen motiveert leerlingen meer te gaan lezen, ook voor zichzelf buiten de groep. 
In de groep draagt de leerkracht bij aan het plezier in lezen. Vaardigheden van de leerkracht rond 
leesplezier en leesbevordering: 

- De leerkracht leest voor. 

- De leerkracht leest zelf en laat zien dat zij plezier heeft in lezen. 

- De leerkracht zorgt voor een gevarieerde verzameling leesteksten, luisterboeken, cd-roms in de 
groep. 

- In de groep zijn aanwezig: dunne en dikke AVI-boeken, boeken voor moeilijk lezenden, boeken 
voor beter lezenden, verhalenbundels, gedichtenbundels, informatieve boeken, tijdschriften, strips 
en prentenboeken. 

- Aanvullingen van leesmaterialen vinden plaats in overleg met de leerlingen. 

- De leerkracht richt in het lokaal een gezellige leeshoek in. 

- Boeken en leesmaterialen zijn op een aantrekkelijke manier in het lokaal uitgestald. 

- De leerkracht maakt leesmandjes met verschillende genres boeken. 

- De leerkracht geeft kinderen gelegenheid teksten van hun eigen keuze te lezen. 

- De leerkracht ondersteunt het kiezen van boeken. 

- De leerkracht praat met de leerlingen over verhalen die ze heeft voorgelezen. 



Protocol L&D Kompas/MIB  sept. 2012             32 

- De leerkracht introduceert boeken en geeft leerlingen leestips. 

- De leerkracht laat kinderen boeken beoordelen (bijvoorbeeld in een leeslogboekje). 

- De leerkracht laat kinderen vertellen over boeken die ze met plezier hebben gelezen. 

- De leerkracht geeft de gelegenheid tot vrije schrijfactiviteiten en koppelt het lezen aan functionele 
schrijfopdrachten. 

- Regelmatig is er aandacht voor boekpromotie, door de leerlingen, leerkracht of een gast van 
buiten. 

 
Bron: Groepsplan voor voortgezet technisch lezen van Anneke Smits in Handreikingen voor het opstellen van een 
leesverbeterplan, Enschede maart 2007. Ook Chambers als bron vermelden. 

 
 Differentiatie 

Rekening houden met verschillen tussen leerlingen kan op twee manieren: via convergente 
differentiatie en via divergente differentiatie. Bij het voortgezet technisch lezen is convergente 
differentiatie het meest effectief, met name voor de zwakke lezers. Convergente differentiatie houdt in 
dat de leerkracht met alle leerlingen in de groep het geformuleerde beheersingsdoel wil bereiken. 
 
De leerkracht kan convergente differentiatie realiseren door de leerlingen in drie groepen in te delen: 
 

- Goede lezers (A/B score Cito): deze leerlingen lezen goed en ontwikkelen hun leesvaardigheid verder door 
veel te lezen, leeskilometers te maken. 

- Gemiddelde lezers (C score Cito): deze leerlingen vorderen voldoende met behulp van de gewone 
methodische aanpak. Het is wel van belang binnen deze groep de kinderen die een lage C-score halen en 
zich op de grens bevinden van gemiddeld en zwak goed in de gaten te houden. 

- Zwakke lezers (D/E score Cito): deze leerlingen hebben binnen de methodische aanpak extra 
instructie van en begeleide oefening met de leerkracht nodig om ook het gestelde beheersingsdoel te 
halen. 

 

Aanpak voor goede lezers (A - B leerlingen): 
De goede lezers krijgen veel gelegenheid zelfstandig te lezen. Hierbij moet er voor gezorgd worden dat 
de leerlingen gemotiveerd blijven. Motivatie wordt bevorderd wanneer leerlingen verschillende soorten 
teksten lezen, ook naar eigen keuze en functionele schrijfopdrachten uitvoeren naar aanleiding van wat 
ze gelezen hebben. Wel is het ook voor de goede lezers belangrijk aandacht te besteden aan specifieke 
leesmoeilijkheden die nog niet eerder aan de orde zijn geweest. Woorden met specifieke 
leesmoeilijkheden die in de tekst voorkomen, zijn aanleiding zijn om aandacht te besteden aan dat type 
woorden. Bijvoorbeeld door een woordrij te maken van dit soort woorden en deze hardop op tempo te 
laten lezen. 

 

Aanpak voor de gemiddelde lezers (C leerlingen): 
De meeste gemiddelde lezers hebben instructie en oefening met de leerkracht nodig om hun 
leesvaardigheid verder te ontwikkelen. Zij volgen de lessen uit de methode. Ook voor hen geldt dat het 
onderhouden van leesvaardigheid door het lezen van woordrijen met specifieke leesmoeilijkheden op 
tempo, belangrijk is. 

 

Aanpak zwakke lezers (D en E leerlingen): 
De zwakke lezers volgen de lessen uit de methode en ontvangen in aanvulling daarop per week 1 uur 
extra verlengde instructie en begeleide oefening. Ze oefenen samen met de leerkracht op het hoogste 
instructieniveau of (ruim) daarboven. De leerkracht volgt de didactische principes die hierboven zijn 
genoemd. Zoek met deze leerlingen naar geschikte boeken voor het stillezen, omdat het ook voor deze 
leerlingen belangrijk is leeskilometers te maken 
 

Differentiatie in methoden voor voortgezet technisch lezen 
De meeste scholen gebruiken een methode voor voortgezet technisch lezen. Om na te gaan hoe uw 
methode omgaat met verschillen tussen leerlingen, kunt u de analyses van de methoden raadplegen 
die te vinden zijn in de implementatiekoffer op de website www.taalpilots.nl. 
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 Werkwijze in groep 7 en 8 
 
Onderdelen van het technisch lezen in groep 7 en 8 zijn: 

- Onderhouden van de technische leesvaardigheid 

- Extra instructie en begeleide oefening voor de risicolezers 

- Lezen 
 

Onderhouden van het technisch lezen 
Dit onderdeel is belangrijk voor alle leerlingen. Vloeiend lezen staat hierbij centraal. Als een leerling 
vloeiend leest, leest hij de tekst met het juiste melodische en dynamische accent. Vloeiend lezen heeft 
een positief effect op het begrijpen van teksten. 
Zie ook Anneke Smits klassikale leesvormen die van toepassing zijn in groep 7 en 8.  
In aanvulling op het vloeiend lezen is er nog aandacht voor specifieke leesmoeilijkheden. Als u een 
methode volgt, hebben de auteurs een keuze gemaakt. Als u geen methode volgt, gaan we van de 
veronderstelling uit dat de meest relevante leesmoeilijkheden aan bod komen als u in 7 en 8 diverse 
teksten leest. Bij de keuze van teksten kunt u denken aan de teksten van de zaakvakken, de 
taalmethode, Nieuwsbegrip en Kidsweek of teksten uit boeken die kinderen lezen tijdens het stillezen. 

 

Extra instructie en begeleide oefening voor de risicolezers 
De meeste leerlingen hebben in groep 7 en 8 geen extra ondersteuning nodig om het gestelde doel te 
behalen. In iedere groep is er echter ook een aantal leerlingen die het gestelde doel nog niet bereikt 
hebben of die het doel wel bereikt hebben, maar met veel extra instructie en oefening. Voor deze 
leerlingen blijft instructie en oefening noodzakelijk. Bij de begeleiding van deze leerlingen volgt u de 
didactische richtlijnen die hiervoor zijn uitgewerkt. U kunt met deze leerlingen ook de Ralfi-aanpak 
inzetten (verwijzen naar Anneke Smits). U kunt ook een methode voor VTL inzetten die ook materiaal 
biedt voor groep 7 en 8. Een overzicht van de methoden met een aanbod voor de bovenbouw is te 
vinden in de KK 

 

Stillezen van verschillende typen teksten en gevarieerde activiteiten rond boeken 
Dit is een voortzetting van het leesbeleid in groep 4 tot en met 6. Ook in groep 7 en 8 is het belangrijk 
dat leerlingen leeskilometers maken en lezen over verschillende onderwerpen. Dit draagt bij aan 
woordenschatontwikkeling en ontwikkeling van kennis van de wereld, hetgeen weer voorwaarden zijn 
voor lezen met begrip. 
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Kwaliteitskaart: Tips voor betere spellingresultaten 

 
De resultaten van uw spellingonderwijs kunt u verbeteren; vooral door leerkrachtvaardigheden 
te verbeteren. Onderstaande tips kunnen u daarbij helpen. 
De tips zijn onderverdeeld in instructie, hulp aan zwakke spellers, toepassen en schoolbeleid. 
 
Vooraf: spelling leren heeft altijd een auditieve start. Daar is een goede reden voor: wie kan spellen herkent, 
door aan een woord te denken of door een woord te horen, hoe het woord in elkaar zit en hoe dat klankbeeld 
in lettertekens moet worden omgezet. Dat is wat kinderen ook moeten leren en dat lukt alleen goed, als ze 
vanaf het begin trainen in het luisteren naar woorden, in plaats van te kijken naar woorden. Hoewel in de 
praktijk van veel spellinglessen de start gebeurt met een visuele aanbieding van een woordrij of het 
categoriewoord, 
is dat onwenselijk. Als u zich realiseert hoe het gedrag eruit ziet dat u met uw leerlingen wilt 
bereiken, dan begrijpt u ook waarom die visuele start niet handig is. Goed leren overschrijven is immers 
een heel andere vaardigheid dan goed leren spellen. 
 

10 tips voor een betere spelling(instructie)les 
 
 Tip (1) zorg voor instructie 

Voor veel kinderen (en volwassenen) is spelling lastig. Ze krijgen spellingregels en woordbeelden niet zomaar 
onder de knie. Daar is veel uitleg en oefening voor nodig. Kinderen moeten leren dat je bij spelling allereerst 
goed moet luisteren naar het woord dat je wilt opschrijven. Door goed te luisteren leer je herkennen hoe 
het woord ‘in elkaar zit’, wat er lastig aan is en welke strategie  en soms meer strategieën  je moet toepassen. 
Soms moet er een spellingregel gebruikt worden, soms moet er een woordbeeld onthouden worden en 
soms denk je aan een woord wat erop lijkt en waarvan je de schrijfwijze weet. Zwakke spellers hebben 
moeite met het verdelen van woorden in klanken (of klankdelen) en met het kiezen van de juiste aanpak 
en/of met het onthouden hiervan. 
Maak van de spellingles dus een actieve instructieles: leg eerst kort en helder uit wat het lesdoel is (kennis 
maken met en herkennen van een nieuwe categorie). Laat de kinderen vervolgens (aan de hand van een 
of meer typerende woorden) eerst zelf bedenken wat (het kenmerk van) een nieuwe categorie is. Leg pas 
daarna kort en eenduidig uit welke strategie nodig is (soms een regel, soms een analogie, soms visuele 
inprenting) om tot de oplossing te komen. Oefen dat samen, laat ze dat zelfstandig (liefst in duo's) oefenen 
en geef daarna (directe) feedback op hun aanpak. 
 

 Tip (2) bespreek het proces van leren spellen met de leerlingen 
Om te weten te komen hoe je een woord moet opschrijven volg je een aantal stappen: we luisteren goed 
naar een woord; we verdelen een woord in klanken of in klankgroepen; we herkennen wat er moeilijk in 
het woord is; we bedenken hoe we dat probleem kunnen oplossen en als we het hebben opgeschreven 
controleren we alles. Wie een woord al kent (heeft geautomatiseerd) kan een paar stappen overslaan: dan 
schrijf je na het horen of denken het woord direct op. Kinderen moeten weten dat om die vaardigheid te 
krijgen goed oefenen nodig is. 
U kunt als leerkracht model staan. U verwoordt uw oplossingsmethode zoals u dat zou doen als u een woord 
dat u nog niet goed kende zou moeten opschrijven: u luistert naar het woord, verdeelt het in klanken en/of 
klankgroepen, geeft aan welk(e) spellingprobleem/problemen er in het woord aandacht vragen, past op 
basis daarvan regels of hulpstrategieën toe en schrijft het woord op en controleert het woord. 
 a de instructiefase kunt u regelmatig ‘oude’ spellingcategorieën terug laten komen door dan onder andere 
te vragen  ‘waar moet je op letten bij dat woord?’ en ‘hoe weet je hoe je het moet schrijven?’ 

 
 Tip (3) van horen naar schrijven 

Bij spelling gaat het om het verletteren van klanken. Laat dus steeds woorden horen (ook al in de 
instructiefase, 
maar ook bij het herhalen van eerder aangeboden spellingcategorieën) waarna kinderen deze moeten 
opschrijven. Laat opgeschreven woorden ook steeds direct nakijken en lezen. Daardoor worden woord- en 
klankbeelden beter aan elkaar gekoppeld. 
Ook de instructie moet starten vanuit de klankvorm: u laat de kinderen luisteren naar een woord, laat ze 
bedenken wat het kenmerk van deze categorie is en legt daarna uit wat maakt dat dit een aparte categorie 
bij spelling is en hoe je de schrijfwijze van dit soort woorden kunt vinden. 



Protocol L&D Kompas/MIB  sept. 2012             35 

 Tip (4) maak de mogelijkheid van het gebruik van meerdere strategieën bewust 
Na het aanbieden en aanleren van een spellingcategorie in de instructiefase (waarbij de leerlingen geleerd 
hebben om goed te luisteren naar een woord en te ontdekken waar er op gelet moet worden) kunnen 
kinderen in deze fase ervaren hoe ze het beste een spellingcategorie kunnen onthouden. 
Zo kan bij het schrijven van ‘beer’ gedacht worden aan de analogie met ‘peer’. Maar je kunt het ook 
onthouden doordat je er een woordbeeld van hebt. Maar het is ook mogelijk om het te schrijven volgens 
de regel van de ‘fopletter’  je hoort ‘i’ maar het is de fopletter, dus je schrijft ‘ee’. 
Door over meerdere strategieën te praten, zorgt u er voor dat de specifieke leerstijl van het kind aan bod 
komt. Sommige leerlingen zijn sterk in het onthouden van regels, terwijl andere kinderen beter zijn in het 
onthouden van woordbeelden. Kinderen kunnen ontdekken welke aanpak het beste bij hen past. U kunt 
met uw leerlingen ook spreken over de aanpak: welke manier werkt het beste bij je om woorden en 
spellingregels te onthouden? 
Bovendien zorgt u door het aanbieden van meerdere strategieën er voor dat klanken, woordbeelden en 
spellingregels meer geïntegreerd en daardoor beter onthouden worden. 
Het uiteindelijke doel is natuurlijk: het goed kunnen schrijven van woorden. Strategieën zijn een middel om 
dit doel te bereiken. 
 

 Tip (5) prent woorden effectief in 
Visuele inprenting blijkt een effectief middel te zijn om woordbeelden vast te houden. Leerlingen krijgen 
het woordbeeld zo sneller onder de knie en ze kunnen het beter onthouden. 
Dit vraagt wel een systematische aanpak, waarin de volgorde essentieel is: 
• het woord horen  zeg het woord dus ; 
• er even over kunnen denken  wacht dus even ; 
• naar het woord kijken  laat het woord nu pas zien ; 
• benoemen wat er moeilijk is in het woord; 
• het  voorbeeld woord laten verdwijnen en het  dus  uit het hoofd opschrijven; 
• het goed nakijken  waarbij het woord dus weer zichtbaar is ; 
• het uitspreken  zodat woord- en klankbeeld weer aan elkaar gekoppeld worden). 
Deze aanpak is zo effectief doordat kinderen starten met luisteren en ze de kans krijgen dat klankbeeld in 
gedachten aan letters te koppelen (in het werkgeheugen), terwijl ze vervolgens direct feedback krijgen door 
het woord te zien. Daarmee wordt hun keuze bevestigd of direct gecorrigeerd. Zo slijpt de koppeling van 
klankbeeld en woordbeeld in. Na het opschrijven volgt een tweede feedbackmoment, zodat het woord 
correct in het langetermijngeheugen wordt opgeslagen. 
Deze werkwijze is dus op essentiële punten anders dan wat meestal borddictee of visueel dictee wordt 
genoemd. 
Bij werkbladen daarentegen kunnen kinderen een woord letter-voor-letter kopiëren wat dus niet leidt tot 
een woordbeeld. Een werkblad maken is dus geen geschikte oefening voor inprenting en heeft dus weinig 
zin in deze fase. 
 

 Tip (6) gebruik dezelfde spellingregels en termen door de hele school 
Helaas blijkt in de praktijk vaak dat leerkrachten van eenzelfde school verschillende spellingregels gebruiken. 
Vaak is dit een ingeslepen gewoonte; spellingregels van eerder gebruikte spelling- en leesmethoden 
 bijvoorbeeld ‘Jantje Snoeper’ uit de voorlaatste versie van Veilig Leren Lezen  blijven bij leerkrachten in 
gebruik. Voor zwakke spellers is het niet eenduidig gebruiken van spellingregels verwarrend. Voor hen is 
het alsof ze steeds iets nieuws leren. Dit betekent dus dat iedereen (ook de hulp buiten de klas zoals remedial 
teaching) dezelfde spellingregels moet gebruiken en ze op dezelfde manier moet verwoorden. 
Vindt u een spellingregel van uw methode lastig of onduidelijk: verander hem dan in een betere, maar doe 
dit met uw hele school. 
Realiseer u dat u ook dezelfde begrippen moet gebruiken: spreekt u over klankgroepen of klankdelen? Heeft 
u het over lange klinkers of lange klanken? Eenduidigheid is noodzakelijk. 
 

 Tip (7) gebruik geheugensteuntjes 
Taalvaardige leerlingen kunnen steun hebben aan spellingregels. In een spellingmethode kunnen de 
spellingregels (te) beperkt zijn. U kunt deze uitbreiden door geheugensteuntjes aan te bieden. Neem 
bijvoorbeeld woorden met -eeuw, -ieuw en –uw: u kunt streven naar het inprenten van deze woorden, 
maar een aanwijzing als ‘voor de w komt de u’ kan voor deze leerlingen een steun zijn. Zo zijn er meerdere 
te bedenken  ‘hoor je –acht, -icht, -echt, -ucht, -ocht; dan schrijf je een ch, behalve bij hij ligt, hij legt, hij 
zegt’. Gebruik wel dezelfde geheugensteuntjes door de hele school. Anders werkt het verwarrend. 



Protocol L&D Kompas/MIB  sept. 2012             36 

 Tip (8) hang de spellingregels en geheugensteuntjes op 
Als de spellingregels en geheugensteuntjes zichtbaar in de klas hangen, dan kunt u hier als leerkracht steeds 
naar verwijzen. Dit verhoogt de kans dat leerlingen (en leerkrachten) de regel gaan onthouden en gaan 
gebruiken. Geef de categorieën niet een nummer, want dan noemen de kinderen alleen dit cijfer in plaats 
van de kenmerken. 
 

 Tip (9) herhaal eerder behandelde spellingcategorieën: begin elke spellingles met 
een 5-woordendictee 

Voor zwakke spellers is het (extra) moeilijk om woordbeelden en spellingregels lang te onthouden. Herhaal 
eerder behandelde spellingcategorieën dan ook regelmatig. Een manier is het 5-woordendictee: begin elke 
spellingles met het dicteren van 5 woorden. Kies er zelf vijf; dat kunnen woorden zijn die al lange tijd 
geleden aan bod zijn geweest of die kortgeleden behandeld zijn. Laat de woorden direct na dit korte dictee 
zien; de leerlingen krijgen zo het juiste woordbeeld (weer) te zien. En u kunt met ze bespreken waarom 
het woord zo geschreven moet worden. 
 

 Tip (10) gebruik effectieve oefenvormen 
Leerlingen moeten vooral actief het hele woord produceren. Invuloefeningen waarbij leerlingen alleen een 
deel van het woord moeten invullen zijn minder effectief. Ook het simpelweg overschrijven van een woord 
waarbij de leerling een woord letter-voor-letter kan kopiëren is niet effectief. 
Door coöperatieve werkvormen in te zetten (werken in tweetallen: aan elkaar een dictee geven, samen 
nakijken, samen woorden inprenten, elkaar een tip geven bij het spellen van woorden in een tekst) kunnen 
leerlingen zelfstandig en effectief oefenen. Door samen te werken worden ze gestimuleerd om hun manier 
van herkennen onder woorden te brengen en goed na te gaan of ze samen de correcte redenering volgen 
en de juiste keuzes maken. 

 
6 tips voor de hulp aan zwakke spellers. 
 
 Tip (1) geef zwakke spellers meer instructie- en oefentijd 

Zwakke spellers profiteren van: 
• meer begeleidingsmomenten met de leerkracht; bijvoorbeeld nog eens woorden opschrijven en samen 
nakijken; nog eens woorden analyseren in klanken of in klankgroepen; nog eens spellingregels herhalen 
en toepassen. Verschillende methodes beschrijven wat er (daarnaast) in de verlengde instructie aan bod 
kan komen. Als u daarnaast nog andere momenten zoekt, zal dit profijtelijk zijn voor uw zwakke spellers. 
• meer zelfstandig oefenen, bijvoorbeeld: gebruiken van een computerprogramma of zelf woorden inprenten 
(zie boven) samen met een medeleerling. Ook een auditief dictee met een medeleerling (één 
leest de woorden, de ander schrijft ze op en dan samen nakijken en bedenken en verwoorden waarom 
het goed of fout is) is effectief als extra oefening. 
 

 Tip (2) remedieer met de methode die u in de klas gebruikt 
Zwakke spellers hebben wel behoefte aan meer (instructie- en oefen) tijd, maar niet aan andere leerstof. 
Dus remedieer binnen de methode. Sommige methodes kennen verlengde instructie in de klassikale 
lessen en remediëringslessen na een toets. Mocht u daarnaast andere mogelijkheden zoeken: herhaal wat 
aan bod gekomen is, laat woorden nog eens analyseren, vraag naar oplossingswijzen etc. Ook al vindt de 
hulp buiten de groep plaats, dan nog kan er gebruik gemaakt worden van de spellingmethode. 
Een andere (remediërings)methode gebruikt vaak andere begrippen en spellingregels en dit is voor zwakke 
spellers verwarrend. 
 

 Tip (3) geef spellers snelle feedback 
Het is voor zwakke spellers vaak onduidelijk of ze een woord goed geschreven hebben. Ze zijn vaak onzeker 
over hun resultaat en over de vraag of ze een juiste oplossingswijze hebben gevolgd. Als ze meteen te zien 
krijgen wat het juiste woordbeeld is, onthouden ze het beter, weten ze of ze het goed opgeschreven hebben 
en weten ze of ze de juiste oplossingsmanier gebruikt hebben. Hebben ze het woord fout geschreven, dan 
zien ze het goede woordbeeld en horen ze de juiste oplossingwijze. Besteed bij dit bespreken niet alleen 
aandacht aan de juiste schrijfwijze, maar ook aan het spellingproces: welke manier heb je gebruikt? Heb je 
het woord (goed) in klanken of klankdelen verdeeld? Heb je een regel of geheugensteuntje die je gebruikt? 
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 Tip (4) oefen met zwakke spellers extra fonologische vaardigheden 
Zwakke spellers hebben ook nog moeite met vaardigheden op klankniveau: ze vinden het lastig om een 
woord in klanken te verdelen, om letters in de goede volgorde te zetten, om verschillen tussen klanken die 
op elkaar lijken te horen (zoals lange en korte klinkers, s en z, f en v) en om een woord in klankgroepen te 
verdelen. Oefenen van deze vaardigheden tot in groep 8 is nodig en zinvol. 
 

 Tip (5) geef zwakke spellers een opzoekboekje 
Om het geheugen van zwakke spellers te ondersteunen is het raadzaam om te werken met een opzoekboekje 
 soms ook wel ‘Mijn eigen spellingmap’ of ‘spellingboek’ genoemd . Zo kunnen ze steeds even opzoeken welke 
regel het ook al weer was. Kijk voor het idee op www.opzoekboekje.nl. Ook ezelsbruggetjes die de leerling zelf 
kiest (wat is aan te bevelen!) kunnen hierin. 
 

 Tip (6) laat zwakke spellers letters onthouden door klankgebaren 
Er zijn kinderen die al bij het aanvankelijk spellen problemen ervaren. Zij hebben baat bij extra ondersteuning 
bijvoorbeeld met klankgebaren, waardoor ze de klank-tekenkoppelingen beter gaan onthouden. (Zie 
http://www.onderwijsgek.nl/KLANKGEBAREN.pdf.) 

 
Zorg ervoor dat uw leerlingen de geleerde spellingvaardigheid gaan 
gebruiken. Zorg voor het toepassen 
 
Door op bovenstaande tips te letten, ontwikkelt u een spellingbewustzijn bij de leerlingen. Ze weten waar 
ze op moeten letten, weten hoe ze het kunnen aanpakken en hoe ze zich kunnen controleren. Dit verhoogt 
de kans dat de geleerde spellingvaardigheden toegepast worden bij het schrijven van teksten. 
Toepassen is voor alle zwakke leerders bij alle vakken vaak een probleem. Bovendien is stellen een 
gecompliceerd proces: kinderen moeten bedenken wat ze willen gaan schrijven, in welke volgorde dit moet 
komen, hoe dat in zinnen vertaald moet worden, wat de volgorde van de woorden is en hoe deze geschreven 
moet worden. Letten op de spelling van woorden is dus vaak de laatste (en vergeten) stap. 
U kunt de toepassing bevorderen door aandacht te besteden aan het herschrijven van teksten. Wij 
(volwassen schrijvers) hebben een tekst vaak ook niet in één keer klaar; we schaven en vijlen, zetten 
woorden erbij of halen ze weg, veranderen de volgorde en letten op de juiste schrijfwijze en interpunctie. 
Zo moeten leerlingen het ook gaan aanpakken: na het schrijven van een tekst moet er ruimte zijn voor 
herschrijven. Het is motiverend en tijdsbesparend als dat mag op een computer. 
Daarnaast hangt de mate van toepassen samen met uw reactie op de tekst. Als u niets zegt over spellingfouten 
dan stijgt de kans dat leerlingen daar niet meer op gaan letten. Eigenlijk zendt u het signaal uit: bij 
de spellinglessen let ik op je spellingfouten, maar daarbuiten nooit. 
U kunt bijvoorbeeld bij het herschrijven de leerlingen ook laten letten op de spellingcategorieën waar u 
tijdens de spellinglessen mee bezig bent; of de leerlingen de mogelijkheid bieden om de juiste schrijfwijze 
aan u of een medeleerling te vragen of om de juiste schrijfwijze op te zoeken in een woordenboek of op 
internet. 
Als de teksten van kinderen gepubliceerd worden (in de klas, schoolkrant of een speciaal boek) stijgt de 
kans dat ze deze tekst zonder fouten willen schrijven. Ook kunt u na het schrijven de stelproducten met 
kinderen bespreken en daarbij ook aandacht besteden aan de juiste schrijfwijze en interpunctie. 
Leg op uw bureau een woordenboek of spellinggids. Raadpleeg steeds dat boek als u twijfelt aan de schrijfwijze 
van een woord. Doe dit voor (waarover twijfelt u, welke keuzemogelijkheden heeft u herkend?) en 
‘acteer’ deze vaardigheid als de leerlingen twijfelen aan de schrijfwijze van een woord of als de leerlingen 
een woord fout geschreven hebben. U kunt het voorbeeld zijn! 
 

3 Tips voor schoolbeleid 
 
 Tip (1) begin vroeg 

Al in groep 1 en 2 kunnen kinderen kennis maken met ‘spellingactiviteiten’. Door te experimenteren met 
‘invented spelling’  zelf een woord schrijven of stempelen bijvoorbeeld bij een door hen gemaakte tekening. 
Zo ervaren ze dat ze gedachtes op papier kunnen zetten en dat ze van klanken letters en woorden kunnen 
maken. 
Het bezig zijn met letters en met het analyseren van woorden, bijvoorbeeld het vinden van de beginklank 
van een woord is een goede voorwaarde voor het spellingonderwijs in groep 3. Dit vraagt wel een juist 
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taalgebruik en passende vragen (bv. niet; Welke letter hoor je vooraan?). Het onderscheiden van letters 
herkennen en klanken herkennen is essentieel voor de effectiviteit van de activiteiten. Zo is het analyseren 
van woorden, bijvoorbeeld het vinden en benoemen van de beginklank van een woord, dikwijls niet gebaat 
bij opschrijven (Wie weet een woord met een /s/ vooraan? Chauffeur! Circus! Giraffe!) maar wel bij het 
verzamelen van voorwerpen of afbeeldingen (zelf foto's laten maken!), waarmee ze zelf verder kunnen 
oefenen. Dit soort ervaringen in groep 1 en 2 dragen bij aan een goede vervolgstap in groep 3. 
 

 Tip (2) denk aan uw eigen spellingvaardigheid 
Als u zelf twijfelt over de schrijfwijze kippesoep of kippensoep is het lastig om dit aan uw leerlingen goed 
uit te leggen. Breng of houd uw spellingvaardigheid op peil. Een handig boek is: Spelling geregeld, uitgegeven 
door Onze Taal. Op internet vindt u bij de site ‘woordenlijst.org’ de juiste schrijfwijze van woorden. 
 

 Tip (3) gebruik toetsresultaten om uw spellingonderwijs te verbeteren en te 
consolideren 

Bekijk na elke toetsafname de toetsresultaten: van alle individuele leerlingen (gaat het kind vooruit?, is het 
een D- of E-score?), van uw groep (wordt het aantal D- en E-leerlingen minder? wordt het aantal C-, D- en 
E-leerlingen minder?) en van de school (wordt het aantal D- en E-leerlingen minder? wordt het aantal C-, 
D- en E-leerlingen minder? benadert de school het streefpercentage dat de school wil halen?). 
Door het bespreken van de resultaten met het team op groeps- en schoolniveau weet iedereen wat het 
streefdoel van de school is en kan er gezamenlijk nagedacht worden over oorzaken en oplossingen voor 
het eventueel niet bereiken van de streefpercentages. 
 

Tot slot 
 Door bovenstaande dingen te doen, kunt u veel bereiken. Er zal echter een kleine groep zeer zwakke spellers 
blijven bestaan. Voor hen zijn compenserende maatregelen zoals werken met de spellingcontrole van Word 
of met programma’s als Sprint Plus en Kurzweil nodig. Deze maken het voor de leerling makkelijker om een 
tekst foutloos te schrijven omdat ze de kinderen aangeven hoe woorden geschreven moeten worden. 
Blijf niet eindeloos herhalen wat niet werkt, maar ga samen met de leerling na in welke fase van het proces 
van spelling leren de stagnatie schuilt en ga dan eerst na of op de daarbij passende manier is geoefend. 
Schakel pas over op alternatieven als u weet waar het struikelpunt zit en zorg dat de leerling dat zelf ook 
weet. Om de leerlingen gemotiveerd te houden is het belangrijk dat ze zelf weten waaraan ze kunnen 
werken en waarover ze zich minder zorgen hoeven te maken. 
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Kwaliteitskaart: Woordenschat, de 4-Takt 

 
Didactisch 
De belangrijkste didactische basisregel voor het woorden leren is: 
Het leren van een woord zal niet in één keer gebeuren. 
We onderscheiden vier didactische stappen in het intentioneel woordenschatonderwijs: de viertakt. 
Dit didactische model geeft de leerkracht houvast.  
De kapstokhaken zijn: 

1. voorbewerken 
2. semantiseren 
3. consolideren 
4. controleren 
 

Bij het voorbewerken gaat het om activeren van de voorkennis van de leerlingen en om het 
betrokken maken: leerlingen moeten aandacht krijgen voor het onderwerp en de nieuwe, te leren 
woorden. Je opent bij de kinderen als het ware dat deel van het woordenschatnetwerk waarbij de 
aan te leren woorden kunnen worden aangehaakt.  
 
Direct daarna volgt het semantiseren: de betekenis van het woord of de woorden wordt verduidelijkt. Dit 
gebeurt niet los, maar in de context waarin het woord aan de orde is. De kinderen begrijpen vanaf dat moment 
de betekenis, maar ze moeten de woorden ook nog onthouden.  
 
Daarvoor is er het consolideren, het inoefenen van het woord. Het consolideren gaat door totdat alle kinderen 
de woorden hebben onthouden (dat wil zeggen: totdat de nieuwe woorden een plek hebben gekregen in het 
netwerk van de woordenschat). 
 
Om te weten of het woordleerproces geslaagd is, ga je natuurlijk controleren. Zo weet je of de 
kinderen passief dan wel actief het woord hebben onthouden. 
 
Hierna zie je de vier stappen van de viertakt nogmaals omschreven, met bij elk van de stappen 
een kort praktijkvoorbeeld: 
 
KWALITEITSKAART 
Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart zijn te vinden op 
www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. 
De rubriek ‘implementatiekoffer’ bevat alle informatie en handreikingen die in het kader van de 
Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs worden ontwikkeld om het onderwijs in de basisvaardigheden te 
verbeteren. 
 
Praktijkvoorbeeld 1 
Voorbewerken  
De leerkracht van groep 2 haalt met een heel geheimzinnig gezicht een envelop uit 
haar tas. 
 
Semantiseren  
Kijk nou eens. Dit is een envelop. Een envelop is van papier (kijk maar) en een envelop is gemaakt om er 
brieven in te stoppen. Zou er in deze envelop ook een brief zitten? Ja hoor, er zit een brief in de envelop. (haalt 
de brief eruit) Nu ik de brief uit de envelop heb gehaald kunnen we lezen. (leest een korte brief voor) Nu 
stop ik de brief weer terug in deze envelop van papier. 
 
Consolideren  
Leerkracht vertelt een kort verhaaltje waarin 5 keer het woord envelop voorkomt. 
De kinderen hebben allemaal een envelop. Als ze het woord envelop horen steken ze deze zo snel mogelijk 
omhoog. 
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Controleren 
 Leerkracht schrijft een briefje en vraagt aan het taalzwakste kind: waar doen we de brief in? In deze tas, deze 
doos of in deze envelop? En later vraagt ze: waar zullen we de brief indoen? 
In de praktijk behandelen we niet alleen losse woorden maar ook groepjes van woorden die bij elkaar 
horen. Bij het woord envelop zou je meteen adres en postzegel kunnen meenemen. Dit noemen we 
dan een woordcluster. 
In het volgende voorbeeld zie je hoe een leerkracht een woordcluster ‘door de viertakt haalt’. Deze 
leerkracht van groep 5 behandelt de woorden ‘artikel’ en ‘journalist’ in   n keer. 
 
Praktijkvoorbeeld 2 
Voorbewerken  
De leerkracht van groep 5 komt de klas al lezend binnen met een uitgevouwen krant. Ze blijft lezen en roept 
pas na een tijdje  ‘ik lees hier dat kinderboekenweek is’.  
 
Semantiseren  
Dat is een krantenartikel. Een artikel is een stukje tekst in de krant. Kijk, dit is het artikel (het is gemarkeerd) 
over de kinderboekenweek. Dit stukje tekst in de krant, dit artikel, is geschreven door een journalist. Een 
journalist schrijft voor de krant. De journalist schrijft over wat er allemaal in de wereld gebeurt. Deze journalist 
heeft een artikel geschreven over de kinderboekenweek. Hier staat de naam van de journalist. 
Er staan heel veel artikelen in de krant. Er gebeurt natuurlijk veel in de wereld om over te schrijven. Kijk maar, 
hier een artikel over prinses Maxima. En hier een artikel over voetbal en oh, wat zielig, hier een artikel over een 
auto-ongeluk. Ja, er staan veel stukjes in de krant. En al die krantenartikelen worden geschreven door 
journalisten. De journalisten werken voor de krant en schrijven over wat er allemaal gebeurt in de wereld. 
Bedenk eens samen welk krantenartikel je zou willen lezen. 
 
Consolideren  
De leerlingen zoeken in duo’s naar artikelen in de krant die ze interessant vinden. 
Wie wil later journalist worden? Waarover wil je dan schrijven? 
De leerlingen gaan op zoek naar artikelen en journalisten in tijdschriften. 
Ze moeten aangeven of het een artikel of reclame is. 
Leerlingen schrijven zelf een artikeltje voor de schoolkrant. 
Stap 
Praktijkvoorbeeld 
Leerlingen zoeken verschillende soorten artikelen (sport, politiek, kunst, etc.) 
Controleren Passief: Elk kind krijgt een stuk krant en markeert twee artikelen en onderstreept 
daarbij de naam van de journalist. 
Actief  de leerkracht vraagt  ‘Hoe noem je een stukje tekst in de krant waarin je iets 
kunt lezen over de wereld?  n hoe heet iemand die dat schrijft voor de krant?’ 
Door het woordenschatonderwijs in te bedden in het zaakvakonderwijs kan veel winst behaald worden. 
Woorden worden dan geselecteerd uit de tekst en vooraf behandeld, zodat leerlingen de inhoud van de 
tekst beter begrijpen. De voorbewerking valt dan samen met de introductie van de les, de 
semantisering met de uitleg van de nieuwe leerstof, de consolidering met bijvoorbeeld het lezen van 
een tekst en de controle met het beantwoorden van vragen naar aanleiding van de tekst. 
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Vergoeding zorgverzekering 
 
In het basispakket van de Zorgverzekering wordt vanaf 1 januari 2009 diagnostiek en behandeling van ernstige, 
enkelvoudige Dyslexie vergoed. De vergoeding geldt voor leerlingen van 7 jaar of ouder, die basisonderwijs, 
speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs volgen. 
Vanaf 2010 wordt de leeftijdsgrens jaarlijks met één jaar opgetrokken; in 2013 wordt de zorg dan vergoed voor 
alle leerlingen in het Primair Onderwijs waarbij ernstige dyslexie wordt vermoed.  
 
De stapsgewijze invoering van 2009-2013 in schema: 
 

jaar Leeftijd bij aanvang van de zorg 
2009 7 of 8 jaar 

2010 7,8 of 9 jaar 

2011 7,8,9 of 10 jaar 

2012 7,8,9,10 of 11 jaar 

2013 7 jaar of ouder 

De vergoedingsregeling stopt bij 12 jaar. 
 
Wat gebeurt er als de leerling heel snel na 1 januari 2011 elf jaar wordt? 
Het diagnostisch onderzoek dient in 2011 plaats te vinden voor de elfde verjaardag van de leerling. Ouders 
kunnen het best hun kind daarom ruim voor de elfde verjaardag aanmelden. Als dit niet op tijd lukt, is niet alle 
kans op vergoeding verkeken. De ouders melden dan hun zoon/dochter in het najaar van 2011 opnieuw aan, 
ruim voor de 12e verjaardag. 
Vergoede zorg kan alleen worden uitgevoerd door psychologen of orthopedagogen/praktijken die een contract 
hebben afgesloten met de zorgverzekeraar. Het Samenwerkingsverband kan geen Dyslexieverklaring ten 
behoeve van vergoede zorg afgeven. Kinderen die vallen onder de vergoedingsregeling worden dan ook 
doorverwezen voor een onderzoek bij een instantie die vergoede dyslexiezorg biedt. Kinderen die niet in 
aanmerking komen voor de vergoedingsregeling kunnen beoordeeld worden door de orthopedagogen van het 
Samenwerkingsverband. 
Meer informatie over de vergoedingsregeling:www.steunpuntdyslexie.nl en www.masterplandyslexie.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signaleringslijst voor kleuters: 
http://www.expertisecentrumnederlands.nl/wp-content/uploads/2011/05/gr1-
2_signaleringslijstvoorkleuters.pdf 
 
De Signaleringslijst voor Kleuters uit het Protocol Leesproblemen en Dyslexie is op de volgende pagina’s te 
vinden  
 
  

http://www.steunpuntdyslexie.nl/
http://www.masterplandyslexie.nl/
http://www.expertisecentrumnederlands.nl/wp-content/uploads/2011/05/gr1-2_signaleringslijstvoorkleuters.pdf
http://www.expertisecentrumnederlands.nl/wp-content/uploads/2011/05/gr1-2_signaleringslijstvoorkleuters.pdf
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Signaleringslijst voor kleuters1 
 
Naam leerling: 
 
 
 
Geboortedatum: 

Groep 1 
januari                                  juni 

Groep 2 
januari                                  juni 

datum: 
leeftijd:  
leerkracht: 
groepsverloop: 

datum: 
leeftijd:  
leerkracht: 
groepsverloop: 

datum: 
leeftijd: 
leerkracht: 
groepsverloop: 

datum: 
leeftijd: 
leerkracht: 
groepsverloop: 

Boekoriëntatie en Verhaalbegrip (tussendoelen 1 en 2) 

- Luistert aandachtig 
wanneer er een verhaal 
wordt voorgelezen; 

    

- Geniet zichtbaar van 
voorleesactiviteiten; 

    

- Reageert verbaal en/of 
non-verbaal op de tekst; 

    

- De reacties van de 
leerling sluiten aan bij het 
verhaal; 

    

- Kan voorspellingen doen 
over het verhaal; 

    

- Stelt uit zichzelf vragen 
over de tekst; 

    

- Imiteert voorleesgedrag 
(bijvoorbeeld in de 
leeshoek); 

    

- Kan een verhaal 
naspelen; 

    

- Kan een verhaal 
navertellen; 

    

- Niveau zelf een verhaal 
‘voorlezen’ (oplopend van 
a naar e): 
a: weigert, 
b: plaatjes benoemen, 
c: mondelinge taal, 
d: schriftelijke taal, 
e: leest echt. 

    

                                                 
1
 Deze lijst is gebaseerd op de signaleringslijst van: Smits, A.E.H. (2002). Signalering ontwikkeling beginnende geletterdheid. Zwolle: Windesheim O.S.O.  
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Functies van geschreven taal en Relatie tussen gesproken en geschreven taal (tussendoelen 3 en 4) 

- Weet dat de leerkracht de 
tekst niet kan voorlezen 
als de letters bedekt zijn; 

    

- Begrijpt picto- en/of 
logogrammen; 

    

- ‘Schrijft’ uit zichzelf;     

- Vraagt de leerkracht om 
iets op te schrijven; 

    

- Is graag actief bezig in de 
lees-/schrijfhoek met 
lezen en schrijven; 

    

- Is nieuwsgierig naar 
lezen en schrijven en stelt 
daar vragen over. 

    

Taalbewustzijn en Alfabetisch principe (tussendoelen 5 en 6) 

- Kan rijmpjes en versjes 
onthouden; 

    

- Experimenteert met rijm;     

Alleen voor het tweede 
kleuterjaar:  
- Kan de beginklank van 

een woord losmaken van 
de rest van het woord 
(auditieve analyse; zie 
bijlage 1a); 

    

- Kan drieklankwoorden 
(mkm) auditief 
synthetiseren (zie bijlage 
1b); 

    

- Kan letters correct 
benoemen: welke? (zie 
bijlage 1c). 

    

Functioneel lezen en schrijven (tussendoel 7) 

- Leest eigen naam;     

- Schrijft (stukje van) eigen 
naam; 

    

- Herkent woorden in de 
klas; 

    

- Schrijft zelf (niveau 
oplopend van a naar e): 
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a: tekeningetjes, 
b: krabbels, 
c: reeksen letterachtige  
vormen of letters,  
d: herkenbare klank-
letterkoppelingen waarbij 
één of meer letters staan 
voor een heel woord, 
e: woord correct zoals het 
klinkt (invented spelling). 

Specifieke risicofactoren 
- Problemen met het leren 

en snel benoemen van 
kleuren (zie bijlage 1d); 

ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee 

- Thuis wordt niet veel 
(voor)gelezen; 

ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee 

- Onvoldoende beheersing 
van het Nederlands als 
gevolg van 
meertaligheid; 

ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee 

- Hoorproblemen; ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee 

- Logopedie i.v.m. spraak-
/taalproblemen; 

ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee 

- Dyslexie in de familie; ja / nee 

- Vertraagde spraak-
/taalontwikkeling. 

ja / nee 

Oordeel leerkracht 

- Voorziet de leerkracht 
problemen in de 
volgende groep? Zo ja, 
welke? 
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Checklist dossier aanmelding verkort dyslexieonderzoek groep 8 
  

De aanmelding voor het verkorte dyslexieonderzoek groep 8 moet helemaal compleet zijn om in 

behandeling genomen te kunnen worden. Het gaat daarbij om het volgende: 

 

 Leerlinggegevens: naam-school-groepsverloop 

 Toestemming voor onderzoek, beide ouders 

 Leerlingvolgsysteem: niet-methode toetsen ParnasSys 

 Verwacht uitstroomniveau van de leerling: LWOO – vmbo – vwo/Havo?. 

 Indien bekend: vermelding en beschrijving van evt. andere (leer)stoornissen 

 Indien bekend: informatie m.b.t. medicatie 

 Indien bekend: eerder intelligentieonderzoek (kalenderleeftijd > 8 jaar) 

 Informatie m.b.t. 
o werkhouding: o.a. lees- en schrijfmotivatie; taakgerichtheid tijdens lezen en schrijven en 

concentratie tijdens lezen en schrijven; 
o emotionele factoren: hoe kijkt de leerling tegen zijn mogelijkheden en onmogelijkheden aan? 

Heeft de leerling last van de problemen met lezen en/of spellen? Zo ja, waar blijkt dit uit? 
Heeft de leerling een laag zelfbeeld tijdens lees- en schrijfactiviteiten? 

o thuissituatie: wordt er thuis (voor)gelezen? Wat zijn de verwachtingen van de ouders naar het 
kind toe? Wordt er thuis leeshulp geboden? Zo ja, hoe gaat dat? Zo nee, is het in principe wel 
mogelijk?  

o de vroege taalontwikkeling en het huidige taalgebruik. 

 Checklist Indicatie Dyslexie (bijlage 1) + bijlagen m.b.t. 
o fonologische vaardigheden; 
o automatisering woordidentificatie; 

o decodeervaardigheden en begrijpend lezen; 

o spellingvaardigheid; 
o Engels; 
o Erfelijkheid; 

 Profiel leerresultaten: 
o Leerresultaten technisch lezen en/of spelling op niveau E (leerrendementen <50%) óf 
o Spelling op niveau E én technisch lezen op niveau D (leerrendement 50-75%) 
o Leerresultaten technisch lezen en spellen zijn significant lager dan leerresultaten inzichtelijk 

rekenen en begrijpend lezen   

 Checklist didactische resistentie (bijlage 2): punt 1 t/m 7 + bijbehorende bijlagen.  

 Didactische resistentie: 
o Handelingsplannen van de leerling, waaruit blijkt dat er gedurende minimaal een half jaar 

planmatig, methodisch en intensief is gewerkt aan het lees- en/of spellingprobleem 

(individueel of in klein groepje buiten de klas). 
o Evaluaties van de handelingsplannen waaruit blijkt dat er tijdens de interventieperioden 

onvoldoende vooruitgang is bereikt. 
o Tevens moet de didactische resistentie worden aangetoond. Uit het leerling-dossier moet 

blijken dat de geboden hulp (op zorgniveau 2 en 3) van voldoende kwaliteit en voldoende 
intensiteit is geweest (zie protocollen leesproblemen en dyslexie, 2011). 

 Een effectieve aanpak op zorgniveau 3 betekent dat: 
o De leertijd met minimaal één uur per week wordt uitgebreid 
o Er minimaal drie keer per week 20 minuten wordt begeleid.  
o Zowel de instructie als de oefenstof is aangepast. 
o De specifieke interventie wordt individueel of in een klein groepje aangeboden. 
o De specifieke interventie wordt uitgevoerd door de leerkracht, rt-er, leesspecialist 

 

In geval van verkort dyslexieonderzoek groep 8 loopt de hulp bij lezen en/of spellen door tot het 

einde van de basisschool. 
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Bijlage 1 - Checklist Indicatie Dyslexieverklaring in groep 8 

 
 
Naam leerling: ____________________________________ 

Geboortedatum: ____________________________________ 

School: 

 ____________________________________ 

Groepsverloop: ____________________________________ 

Schooladvies VO: ____________________________________ 

Ingevuld door: ____________________________________ 

Functie: 

 ____________________________________ 

 

1. Fonologische vaardigheden            NEE     JA -> zie  bijlage + nr. 

 Zwakke ontwikkeling eind groep 2    * *     0  

 Zwakke ontwikkeling eind groep 3    * *     0 

 Zwakke ontwikkeling eind groep 4    * *     0 

 

2. Automatisering woordidentificatie 

Woordlezen 

Matige of zwakke score (D of E) op de DMT  

van Cito (of Brus) 

 Eind groep 4 (E4)      * *     0 

 Midden groep 7 (M7)      * *     0 

 

Tekstlezen 

Ontwikkeling AVI niveau< gemiddelde ontwikkelingslijn 

 Eind groep 3 < 3 instructie     * *     0 

 Eind groep 4 < 6 instructie     * *     0 

 Eind groep 5 < 9 instructie     * *     0 

 Eind groep 7 nog geen beheersing AVI 9     * *     0 

 

3. Decodeervaardigheden en begrijpend lezen  

 Woordlezen (Cito DMT 3, M7) 2 of meer niveaus lager 

dan Cito begrijpend lezen (M7)     * *     0 

Luisterbegrip beter dan tekstbegrip () 

 Eind 4 (E4)       * *     0 

 Midden 7 (M7)       * *     0 

 Contrast in prestaties met rekenen    * *     0 

 Contrast in prestaties met wereldoriëntatie   * *     0 

 

4. Spellingvaardigheid 

 Zwakke score  (E) op Cito SVS-toets (M7,E7)   * *     0 

of onderdeel spellingvaardigheid van (niet werkwoorden)  

op Entreetoets, percentiel 10     * *     0 

 Regelmatig fouten met spelling in vrije opdrachten  * *     0 

 

 

N.B.  Bij JA  altijd een genummerde bijlage toevoegen en dit aankruisen! 
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NEE     Ja->zie bijlage+nr. 

 

 

5. Engels 

 De leerling heeft opvallend veel moeite met Engels  * *    0 

 

6. Erfelijkheid 

 Komt dyslexie in de familie voor (indien bekend)  * *    0 

 

7. Didactische resistentie 

Is voldaan aan de criteria van de checklist “Didactische  

Resistentie” met betrekking tot: 

 Technisch lezen       * *     0 

 Spellingsvaardigheid      * *    0 

 

 N.B. Als een bijlage is toegevoegd graag aankruisen bij:  O 

      

 

      8. Aanvullende toetsen in groep 8  (bijlagen invoegen achter tabblad 5!) 

 

 Brus – Klepel (vul in standaardscore uit tabel) 

 

Standaard score Brus:     _____________ 

 

Standaardscore Klepel: ______________ 

 

 

 Zinsdictee : Het wonderlijke weer” (kruis aan:) 

 

Niveau:     O > 25% O 25- 10% O <10% 

 

 

 Stilleestoets “Hoe gevaarlijk is een tekenbeet” 

 

Tempo:     O  > 25% O 25- 10% O <10% 

Begrip: O goed O matig O onvoldoende 

 

 

 Overschrijftaak “Met satellieten kan men …….” 

 

Deze taak hoeft alleen toegevoegd te worden. 

 

 

 

Datum: ____________________________________ 
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Bijlage 2 – Checklist Didactische Resistentie 

 

 
Naam leerling: 

 ____________________________________ 

Geboortedatum: 

 ____________________________________ 

School:  

 ____________________________________ 

Groep:  

 ____________________________________ 

Ingevuld door: 

 ____________________________________ 

Functie:   

 ____________________________________ 

 

Met deze aandachtspunten wordt beoordeeld of de leerling al dan niet profiteert van instructie 

die op zichzelf van goede kwaliteit is. De checklist wordt toegepast bij leerlingen die 

herhaaldelijk tot de zwakste 10% behoren en waarbij het leerrendement in de 

interventieperiode kleiner dan 100% is (toenemende achterstand). 

 

Er zijn twee onderdelen: gelegenheid tot leren en de kwaliteit van de begeleiding.  

 

1. Gelegenheid tot leren 

 

Indien een van onderstaande situaties van toepassing is, dient eerst onderzocht te worden wat 

de invloed van die factor is op het lees- en spellingprobleem van de leerling.  

 

1.1 Omstandigheden 

 JA 

Het kind is een langere periode afwezig geweest i.v.m. ziekte of andere 

omstandigheden 

 

Er zijn meerdere tussentijdse leerkrachtwisselingen geweest  

Er is op school onvoldoende kennis m.b.t. hardnekkige lees- en 

spellingproblemen aanwezig 

 

De leerling zit (of heeft gezeten) in een “moeilijke groep” waardoor het 

onderwijs bemoeilijkt is 

 

 

1.2 Kindfactoren 

 JA 

De leerling leert over het algemeen erg moeilijk  

Er zijn zintuiglijke problemen die van invloed zijn op het leren  

Er zijn concentratie- en werkhoudingproblemen die niet te relateren zijn aan 

het lees- en spellingprobleem 

 

Er zijn sociale en/of emotionele problemen die niet te relateren zijn aan het 

lees- spellingprobleem 

 

 

 

 

 

2. Kwaliteit van de geboden begeleiding   
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De lees en spellingproblemen blijven bestaan ondanks op de leerling toegesneden begeleiding 

die van goede kwaliteit is. Getoetst wordt de mate waarin de begeleiding aantoonbaar 

planmatig, methodisch en intensief is geweest. En in welke mate evaluatie en dossiervorming 

hebben plaatsgevonden.  

 

2.1 De begeleiding is planmatig 

 JA 

Er is gewerkt met een plan voor een afgebakende periode  

Het plan bevat:   

                Doelen,   

 

      Methodiek 

 

 

      Evaluatie 

 

 

      Gebruik van sterke punten 

 

                Afstemming binnen-buiten groep (indien van toepassing)  

 

 

2.2. De begeleiding is methodisch onderbouwd 

 JA 

De ‘methodische motieven’ zijn ingevuld. (tenminste: accepteren, 

compenseren, remediëren) 

 

De methodieken zijn afgestemd op de problematiek van de leerling  

Er worden verschillende strategieën ingezet  

 

 

2.3. De begeleiding is intensief 

 JA 

Er is een weekplanning met ten minste drie individuele of kleine 

groepsinstructies (20 min) 

 

Er wordt minimaal twee keer met begeleiding geoefend  

Er zijn minimaal drie extra zelfstandige oefenmomenten  

 

 

2.4. De begeleiding is geëvalueerd en bijgesteld 

 JA 

Het plan is per periode geëvalueerd  

Op grond van de evaluatie wordt het volgende plan bijgesteld  

Het plan wordt met alle betrokkenen besproken (o.a. afstemmen aanpak)  

 

 

2.5. De begeleiding is geprotocolleerd 

 JA 

Afspraken worden schriftelijk vastgelegd  

De uitvoering van het plan wordt kort schriftelijk bijgehouden  

Veranderingen worden schriftelijk vastgelegd  

 

 
 Datum: 

 ____________________________________ 

Handtekening:  
 


