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Instructie 
 

Introductie 

1. Doelwoorden achter elkaar verbaal aanbieden (eénmalig, alleen aan het begin van 

een nieuwe cyclus van doelwoorden): 

a. Doelwoord introduceren: de begeleider zegt: ‘kijk naar dit woord, ik zeg de 

klanken en jij zegt ze mee in je hoofd’. 

b. Uitspreken alle fonemen: de begeleider laat de eerste letter zien en zegt: ‘zeg 

deze klank in je hoofd’ , en spreekt de letter hardop uit. Op dezelfde manier 

volgen alle letters van het woord.  

c. Samenvoegen van alle fonemen: de begeleider zegt:  ‘zeg de klanken 

allemaal achter elkaar in jouw hoofd zonder te stoppen tussen de 

klanken’, de begeleider spreekt het woord langzaam uit terwijl hij/zij naar de 

letters wijst. 

d. Snel uitspreken van alle fonemen: de begeleider laat het woord zien en zegt: 

‘zeg het woord snel in je hoofd’, de begeleider spreekt het woord snel uit en 

wijst in hetzelfde tempo naar het woord. 

e. Aanvullende instructie:  geef aanvullende informatie (bv betekenis van het 

woord) 

 

Pictotraining 

De pictogrammen van de doelwoorden, afleiders en generalisatiewoorden en afleiders (voor 
de metingen) worden eerst betekenisvol gemaakt door uitleg te geven over het pictogram. 
Vervolgens wordt aan de leerling gevraagd of de pictogrammen worden herkend. De 
begeleider vraagt: ‘Waar zie je  de picto van …?’ en de leerling wijst de passende picto aan 
op het OC hulpmiddel of op de papieren kaart met pictogrammen. 

 

Prent en verhaal :  

Neem de prent, lees het verhaal voor, wijs de woorden aan en laat de leerling mee 

wijzen/volgen, wijs doelwoorden aan in prent wanneer ze in het verhaal aan bod komen: ‘ik 

lees het verhaal voor en jij mag mee wijzen met je vinger/ mee volgen met je ogen’. 

Vervolgens leest de begeleider het verhaal nogmaals, maar dan samen waarbij de leerling 

meewijst en jij meeleest in het tempo waarin de leerling de woorden in de zin aanwijst. 

Vervolgens laat je de leerling het verhaal zelfstandig stil of wanneer mogelijk hardop lezen.  
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Deelvaardigheid 1: Automatisch herkennen 

1. Zet het volume van het communicatiehulpmiddel uit 

2. Pak het bijbehorende blad op het communicatiehulpmiddel/ op papier erbij 

3. Zeg tegen de leerling: ‘Kijk eens naar dit woord. Jij en ik mogen het woord NIET 

hardop zeggen. Zoek de picto van dit woord op je apparaat/ op het picto blad.’  

4. Noteer de keuze van de picto 

5. Indien het onjuiste antwoord is gekozen, voer de stappen van de mate van hulp uit 

totdat het antwoord juist is en noteer het cijfer van de gebruikte mate van hulp. 

 

Deelvaardigheid 2a: Analyseren doelwoord in klankgebaren (eenvoudige versie)  

1. Zorg ervoor dat het doelwoord niet meer in beeld is maar het pictogram van het 

doelwoord. 

2. Zeg tegen de leerling: ‘We oefenen het woord ‘…’, welke klank hoor jij 

vooraan/midden/achteraan in het woord ‘…’ en maak het klankgebaar/kies het 

klankgebaar’. 

3. Laat de leerling de (aangepaste) klankgebaren maken, indien dit vanwege een 

motorische beperking niet mogelijk is, toon de leerling dan een aantal klankgebaren 

waarbij de leerling middels ja/nee aangeeft of dit het juiste klankgebaar is. 

4. Indien het onjuiste antwoord is gekozen, voer de stappen van de mate van hulp uit en 

noteer de gebruikte mate van hulp. 

 

Deelvaardigheid 2b: Analyseren doelwoord in klankgebaren, imiteren van de 

mondstanden en vragen beantwoorden over de klankkenmerken en uitleg krijgen 

hierover (uitgebreide versie). 

1. Stap 1 t/m 4 zoals bij de eenvoudige versie 

2. Bied na ieder juist klankgebaar het mondbeeld erbij aan en vraag de leerling om dit 

zo goed mogelijk te imiteren en/of bied een PROMPT (door de logopedist)  

3. Stel vragen met betrekking tot de klankkenmerken (wat doen je lippen, wat doet je 

tong, voel je de stem trillen) en benoem de juiste klankkenmerken en laat de leerling 

voelen bij de begeleider of de klank stemhebbend of stemloos is. 
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Deelvaardigheid 3: Doelwoord decoderen 

1. Zet het volume van het communicatiehulpmiddel uit 

2. Pak het bijbehorende blad op het communicatiehulpmiddel erbij 

3. Zeg tegen de leerling: ‘Welk woord hoort bij dit plaatje? Je mag het woord NIET 

hardop zeggen! Lees alle woorden in je hoofd. Kies het juiste woord in je 

apparaat /wijs het woord aan op je blad.’  

4. Noteer de keuze van het woord 

5. Indien een onjuist antwoord is gekozen, voer de stappen van de mate van hulp uit 

totdat het antwoord juist is en noteer de gebruikte mate van hulp. 

 

Deelvaardigheid 4: Doelwoord spellen  

1. Zorg ervoor dat de leerling de letterkaart voor zich heeft (het doelwoord is niet meer 

zichtbaar) 

2. Laat de picto van het doelwoord zien 

3. Zeg tegen de leerling: ‘Welk woord hoort hierbij, zeg het woord in je hoofd, welke 

letter staat er vooraan, midden, achteraan in dit woord? Typ de letters met je 

letterkaart/ schrijf of stempel het woord op je blad.’   

4. Noteer het antwoord 

5. Indien het antwoord onjuist is, voer de stappen van de mate van hulp uit totdat het 

antwoord juist is en noteer de gebruikte mate van hulp 


