
Geletterdheid en OC, hoe verloopt het 
proces van leren lezen en spellen 

wanneer je niet kunt spreken?

ISAAC-nf 15 november 2022
Door Loek Bolhaar, Ömer Güney en 

Loes Theunissen



Doel van de lezing

• Hoe leren kinderen die niet of nauwelijks 
spreken lezen en spellen?

• Hoe pas je het OC hulpmiddel aan gedurende 
dit lees- en spellingsproces?

• Wat zijn de ervaringen van OC gebruikers ten 
aanzien van de ontwikkeling van functionele 
geletterdheid?



Ondersteunde Communicatie



Geletterdheid

Geletterdheid omvat alle activiteiten die met 
lezen en schrijven te maken hebben



Belang van geletterdheid voor 
gebruikers van Ondersteunde Communicatie

Kwaliteit van communicatie wordt vergroot:
– vocabulaire wordt oneindig groot

– zelfstandige toegang tot vocabulaire



Appjes van Esmée



Stimuleren van geletterdheid

- ontwikkeling fonologisch 
bewustzijn

- letteridentificatie
- klanktekenkoppeling

Bottom up (nadruk op vorm)



Stimuleren van geletterdheid

Top down (nadruk op inhoud en gebruik)

- aandacht voor betekenisverlening
- aandacht voor taal
- aandacht voor tekststructuren



Bottom up en top down

The context of learning

Previous and present experiences of life. 

Expectations of enjoyment and focus on meaning.

Shared knowledge

Language Communication

Purpose of language

Purpose of print

Language

Print

Letter sounds

Print



Fonologisch bewustzijn

Onderscheiden woorden

- Klap, knik, tap, tik, knik de 
woorden in een zin.

“wij – gaan – naar –buiten”

- Modelleer een hele zin en 
zorg dat je één woord per keer 
aanwijst.

Onderscheiden woorddelen/klankgroepen

-Klap, knik, tap, tik de 
woorddelen.

“wij – gaan – nu – op-rui-
men”

Rijmen (eindrijm)

- Zing liedjes, lees versjes en 
modelleer de woorden die 
rijmen.

- Maak klankgebaren bij de 
rijmwoorden.

Alliteratie (beginrijm)

- Maak zinnen, lees versjes 
met woorden met dezelfde 
begin letter.

→Wijs elke keer de letter “l” 
aan voordat je een woord 
noemt: liesje leerde lotje 
lopen langs de lange 
lindelaan.

- Maak zinnen met het OC 
middel met dezelfde 
beginletter

Kunnen rijmen is GEEN voorwaarde om te 
leren lezen en spellen!!!!!!!!!



Fonemisch bewustzijn

Woorden zijn 
opgebouwd uit 
klankeenheden

Auditieve analyse: opdelen van 
een woord in losse klanken

Auditieve 
synthese: 

samenvoegen 
van losse 

klanken tot een 
woord

Stimuleren van innerlijke 
spraak

Begrippen 
vooraan midden 

achteraan

Klankgebaren 
en 

mondbeelden



Activiteiten ontluikende en beginnende 
geletterdheid:
• Luisteren
• Oriëntatie op boeken en verhalen en 

interactief voorlezen
• Taalbewustzijn
• Fonologisch bewustzijn
• Fonemisch bewustzijn
• Letterkennis
• Zelfstandig lezen (start)
• Zelfstandig schrijven (start, met OC/pen)
• Functionele communicatie m.b.v. een 

symboolvocabulaire

Het kind:
Kent bijna alle letters bijna altijd.
Neemt actief deel tijdens interactief voorlezen.
Heeft een middel om te communiceren en deel te nemen 
aan de interactie.
Begrijpt dat het bij het schrijven om letters en woorden gaat.

Activiteiten beginnende en 
gevorderde geletterdheid: 
• Begrijpend lezen
• Klanktekenkoppeling
• Woordidentificatie, decoderen 

en spelling
• Schrijven (met OC/pen)
• Zelfstandig lezen
• Functionele communicatie 

m.b.v. een symboolvocabulaire 
en spelling

nee ja

Is 1 stelling ‘nee’, dan  ga 
je naar activiteiten in 

linker kolom

Schema Erickson Cunningham Donelly



Vraag aan Loek en Ömer

Op welke manier hebben jullie in het 
basisonderwijs deelgenomen aan 
activiteiten zoals interactief voorlezen, 
fonologisch en fonemisch bewustzijn?

Klas van Ömer



Bottom up of top down?



ALOHA kernwoorden (2) zonder tekst





ALOHA kernwoorden (2) met tekst





Multi sensoriële benadering

Letters en woorden aanbieden via 
meerdere modaliteiten:

– Auditief (gesproken taal, OC)
– Visueel (OC, picto’s , tekeningen, foto’s, 

geschreven woord, kleurcodering bij de 
letters t.b.v. spelling)

– Tactiel (klankgebaren, PROMPT, imiteren 
mondbeelden, schrijven,   uitleg over 
klankkenmerken)



LOeS deelvaardigheden per doelwoord
DV1 automatisch herkennen DV2 analyseren in 

klankgebaren

DV3 decoderen DV4 spellen



Controle doelwoord a.d.h.v. afleiders

Doelwoord = kan

1. kan-wil-mag-ben
2. kan-beker-fles-kom
3. kan-kin-kam-pan



Voorbeeld betekenisvol verhaal bij 
doelwoorden met /b/



Vraag aan Loek en Ömer

Hoe hebben jullie geleerd om te spellen?



OC hulpmiddel: globaalwoorden?



OC hulpmiddel: globaalwoorden?



OC hulpmiddel: keuze letterkaart



OC hulpmiddel: keuze letterkaart



OC hulpmiddel: keuze letterkaart



Vraag aan Loek en Ömer

Wat heeft er vooral toe bijgedragen dat 
jullie nu in staat zijn om te lezen en om 
jullie boodschap te kunnen spellen met 
behulp van de letterkaart? 

Wanneer het niet lukt, welke hulp kun je 
dan gebruiken? 



OC hulpmiddel: woordvoorspeller



OC hulpmiddel: woordvoorspeller

Letterkaart van 
Ömer



Vraag aan Loek en Ömer

Wie heeft er een vraag voor Loek of 
Ömer?



Belangrijkste aspecten functionele 
geletterdheid
• Leren lezen in het hoofd
• Leren verklanken in het hoofd
• Letterkaart met fonetische uitspraak in 

beginfase
• Letterkaart passend maken wanneer nodig
• Woordvoorspeller tijdens lees- en 

spellingslessen NIET inzetten
• Woordvoorspeller tijdens functionele 

communicatie WEL inzetten wanneer het lees-
en spellingsproces op gang is gekomen



LOeS werkwijze

Cursus LOeS werkwijze voorjaar 2023:

Live cursusdag 1: 1-2-2023 10.00-16.30
Online cursusavond 2: 15-2-2023 19.00-21.00
Online cursusavond 3: 31-5-2023 19.00-21.00
Live cursusdag 4: 28-6-2023 10.00-16.30

Meer info over LOeS werkwijze en cursus LOeS 
werkwijze? 

www.loeswerkwijze.nl
info@loeswerkwijze.nl

http://www.loeswerkwijze.nl/
mailto:info@loeswerkwijze.nl


Contactgegevens

Vragen? 
Loes Theunissen: 
l.theunissen@maartenskliniek.nl
Loek Bolhaar: loekbolhaar@gmail.com
Ömer Güney: hmcomer@gmail.com

mailto:l.theunissen@maartenskliniek.nl
mailto:loekbolhaar@gmail.com
mailto:hmcomer@gmail.com

