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Doel presentatie

• Hoe is het leesonderwijs aan niet of nauwelijks 

sprekende kinderen georganiseerd binnen cluster 3 

onderwijs en kinderrevalidatie?

• Hoe leren kinderen die niet of nauwelijks kunnen 

spreken lezen en spellen?

• Hoe kun je als begeleider de leesontwikkeling 

stimuleren?



Ondersteunende communicatie
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Geletterdheid

Alle activiteiten die met lezen en schrijven te maken 

hebben



Belang van geletterdheid voor gebruikers 

van Ondersteunde Communicatie (OC)

Kwaliteit van communicatie wordt vergroot:

• vocabulaire wordt oneindig groot

• zelfstandige toegang tot vocabulaire



Landelijke inventarisatie leesonderwijs aan 

leerlingen die niet of nauwelijks spreken 
(veldpublicatie #4 speciaal onderwijs door LECSO)

Conclusies:

• Omvang leerlingen per school

• Gebruikte leesmethoden

• Diagnostische instrumenten

• Faciliteiten op schoolniveau

• Aanpassingen 



Stimuleren van geletterdheid

Bottom up (nadruk op vorm):

• aandacht voor  de ontwikkeling van het 

fonologisch bewustzijn en vaardigheden zoals 

letteridentificatie en klanktekenkoppeling

Top down (nadruk op inhoud en gebruik):

• aandacht voor betekenisverlening: leren, taal 

en schrift





Bottom up of top down?
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Whole To Part model (Cunningham, 1993)

Doel: komen tot stil leesbegrip

3 pijlers:

• Woordidentificatie: automatisch en decoderen

• Taalbegrip: wereldkennis en kennis van 

tekststructuren en zinsbouw

• ‘whole text print processing’: volgen van tekst 

met de ogen, innerlijke spraak, directe relatie tussen 

woordbeeld en betekenis van een woord, projecteren 

van prosodie en integratie 4 elementen



Whole To Part model
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(From: Erickson et al., 2007, p. 312)



Woordmuur
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Woordvindingsstrategie
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Whole To Part model
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(From: Erickson et al., 2007, p. 312)



Stimuleren van innerlijke spraak
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Nonverbal Reading Approach (NRA) 
(Heller, 2001)

Doel :

Aanleren van decodeervaardigheden aan niet-

en nauwelijks sprekende kinderen

• Past binnen WTP onderdeel 

woordidentificatie

• Aanspreken van innerlijke spraak

• Controle door meerkeuzevragen 

• Foutenanalyse maken



Aanpassing NRA voor de werkwijze
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Multi sensoriële benadering

Letters en woorden aanbieden via meerdere 

modaliteiten:

• Auditief (gesproken taal, OC)

• Visueel (OC, picto’s , tekeningen, foto’s, 

geschreven woord)

• Tactiel (klankgebaren, PROMPT, imiteren 

mondbeelden, schrijven,

uitleg over klankkenmerken)



Persoonsgebonden klankgebaren
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Betekenisvolle omgeving



Samenwerking SMK, SMS en RU

Doel: aan de hand van single casestudies komen 
tot een aanpak die getoetst is op effectiviteit:

• Sint Maartenskliniek: logopedist en 
orthopedagoog

• St. Maartenschool: leerkracht, leesspecialist, 
leerling

• Radboud Universiteit: scriptiestudent en 
docent



- Materialen maken voor de trainer en het kind (waaronder 

het programmeren van de spraakcomputer)

- Kaartjes maken van doelwoorden en de afleiders zowel 

picto’s als woorden om een 0 meting te kunnen maken 

- Pictotraining tot het kind alle picto’s begrijpt.

- Baseline assessment: klank-tekenkoppeling, automatische 

woord herkenning, decoderen van doelwoorden, herkennen 

van klanken in gesproken woorden
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Procedure 

stap 0: Voorbereiding



Werkwijze individueel en in de klas: 

stap 1 betekenisvol verhaal

• Betekenisvol verhaal
• Automatisch herkennen doelwoord

• Analyseren woord in klankgebaren en 

aanbieden van PROMPT en uitleg over 

klankeigenschappen 

• Globaalwoord opzoeken

• Schrijven

• Spellen
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• Betekenisvol verhaal

• Automatisch herkennen doelwoord
• Analyseren woord in klankgebaren en 

aanbieden van PROMPT en uitleg over 

klankeigenschappen 

• Globaalwoord opzoeken

• Schrijven

• Spellen

• Begrijpend lezen

Stap 2: automatisch herkennen van 

het doelwoord
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• Betekenisvol verhaal

• Automatisch herkennen doelwoord

• Analyseren woord in klankgebaren en 

aanbieden van PROMPT en uitleg over 

klankeigenschappen 

• Globaalwoord opzoeken

• Schrijven

• Spellen

Stap 3: analyseren van het woord in 

klankgebaren en aanbieden van PROMPT
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• Betekenisvol verhaal

• Automatisch herkennen doelwoord

• Analyseren woord in klankgebaren en aanbieden van 

PROMPT en uitleg over klankeigenschappen 

• Globaalwoord opzoeken
• Schrijven

• Spellen

Stap 4: Globaalwoord opzoeken
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• Betekenisvol verhaal

• Automatisch herkennen doelwoord

• Analyseren woord in klankgebaren en 

aanbieden van PROMPT en uitleg over 

klankeigenschappen 

• Globaalwoord opzoeken

• Schrijven
• Spellen

Stap 5: schrijven
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• Betekenisvol verhaal

• Automatisch herkennen doelwoord

• Analyseren woord in klankgebaren en 

aanbieden van PROMPT en uitleg over 

klankeigenschappen 

• Globaalwoord opzoeken

• Schrijven

• Spellen

Stap 6: spellen
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Doel: komen tot (stil) leesbegrip

Begrijpend lezen
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Toekomstplannen

Resultaten van onderzoek verwerken binnen het 
leesprotocol door nauwe samenwerking 
leeskwaliteitskring, Sint Maartenschool en Sint 
Maartenskliniek

Ontwikkelen van een blended learning om 
leerkrachten en logopedisten in deze werkwijze 
te scholen 

Ontwikkelen van een zorgmodule



Wat neem ik mee naar huis?
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Vragen?
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• Hoe wordt de samenwerking  van de school  

en het revalidatiecentrum vormgegeven ten 

aanzien van het leren lezen bij kinderen die 

niet of nauwelijks spreken in jullie situatie?

• Hebben jullie suggesties ter verbetering?

• Welke rol zou jullie school kunnen spelen bij  

verdere ontwikkeling en verspreiding van 

deze aanpak?

Discussie
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Loes Theunissen:

l.theunissen@maartenskliniek.nl

Contactgegevens
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