
Instructiekaarten

www.taalvoorhetleven.nl

Voor taalvrijwilligers

v



Colofon
Deze instructiekaarten zijn onderdeel van het ondersteuningsprogramma 
Taal voor het Leven. Dit programma wordt aangeboden door Stichting Lezen 
& Schrijven en gefinancierd door de Rijksoverheid vanuit actieprogramma  
Tel mee met Taal.

www.taalvoorhetleven.nl

Ken je iemand die moeite heeft met lezen en schrijven of ken je iemand 
die anderen graag wil helpen als taalvrijwilliger? Bel dan naar onderstaand 
telefoonnummer voor advies.

Maart 2016 © Stichting Lezen & Schrijven  



Goed dat je anderen wilt helpen met het verbeteren van hun lees-, schrijf- en 
spreek- en luistervaardigheden. Voor je liggen instructiekaarten die speciaal zijn 
ontwikkeld om jou als taalvrijwilliger extra te ondersteunen. De kaarten sluiten 
aan op de basistraining voor taalvrijwilligers van Taal voor het Leven. Ze zijn 
onderverdeeld in drie categorieën: lezen, schrijven en spreken en luisteren.  

De kaarten zijn zo ontwikkeld dat ze zowel geschikt zijn voor het werken met 
Nederlandstalige deelnemers als voor het werken met deelnemers met een 
anderstalige achtergrond. Mocht er een minimaal spreekvaardigheidsniveau
van het Nederlands nodig zijn (dat wil zeggen: een mondeling taalniveau van 
minimaal A2), staat dit aangegeven op de instructiekaart. De kaarten kun je 
gebruiken voor zowel een-op-eenbegeleiding als voor groepen. Daar waar  
‘deelnemer’ staat, kun je ook ‘deelnemers’ lezen en daar waar ‘hij’ staat, kun  
je uiteraard ook ‘zij’ lezen.

Wil je de kaarten digitaal teruglezen of andere tips, filmpjes en een overzicht van 
de lesmaterialen bekijken? Ga dan naar www.taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger. 

We hopen dat de instructiekaarten je helpen. Mocht je behoefte hebben aan 
meer ondersteuning, neem dan contact op met je contactpersoon bij de  
vrijwilligersorganisatie. Veel succes!
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Wel doen
➽ Werk met een vaste opbouw: voorbereiden (V), uitvoeren (U) en 
 terugkijken (T).
➽ Laat teksten aansluiten bij de interesses van de deelnemer.
➽ Bied verschillende tekstsoorten aan.
➽ Nodig deelnemers uit om zelf ook teksten mee te nemen.
➽ Leg de nadruk op begrijpend lezen.
➽ Besteed aandacht aan het voorbereiden van het lezen.
➽ Lees teksten voor of laat deelnemers voor zichzelf lezen.
➽ Laat tijdens het lezen regelmatig voorspellen hoe de tekst verdergaat.
➽ Laat ze lange woorden in stukjes opdelen (of doe dat zelf).
➽ Laat ze liever vaker kort dan één keer lang oefenen.
➽ Laat ze ‘leeskilometers’ maken met meer gevorderde lezers.
➽ Benoem concreet wat goed gaat.

Niet doen
➽  Laat ze niet hardop (en onvoorbereid) voorlezen, als voorlezen geen 

leerdoel is voor de deelnemer.1

➽ Bied geen kinderachtige teksten aan.
➽ Bied niet te moeilijke teksten aan.
➽ Bied geen ‘moeilijke woorden’ aan zonder context.

1.   Hardop lezen kan anderstaligen helpen om de uitspraak te oefenen. Het gaat  in dat geval 

 niet om het verbeteren van de leesvaardigheid.

Lezen 1: Wel doen/niet doen

1





Voorbereiden
➽  Kies een tekst met een inhoud die de deelnemer aanspreekt. Of schrijf zelf 

een tekst over iets wat de deelnemer vertelde over zijn eigen situatie.
➽ Stel voorbereidende vragen. Zie Lezen 4: intensief lezen > Voorbereiden.

Uitvoeren
Quasi lezen (lezen op het geheugen)
1.  Lees de tekst voor en laat de deelnemer luisteren.
2.   Lees de tekst weer voor en wijs de woorden aan. De deelnemer ‘leest’ 

(kijkt) mee. Doe dat een paar keer. 
3.  Lees nog een keer voor zonder aanwijzen. 
4.  Lees de tekst weer voor en laat de deelnemer de woorden aanwijzen.
5.  Lees voor met ‘gaten’ en laat de deelnemer aanvullen.
6.  Laat de deelnemer de tekst voorlezen (op het geheugen).
➽ Grijp niet in zolang de betekenis duidelijk blijft!
➽ Bij fouten of woorden overslaan de zin nogmaals voorlezen en eventueel 
 de woorden aanwijzen.
➽ Als de deelnemer gaat spellen, die woorden voorzeggen of over laten slaan.
➽ Als de deelnemer erg veel gokt: 
	 •	De	tekst	gedeeltelijk	afdekken,	laten	voorspellen	en	dit	bespreken.	
	 •	Af	en	toe	laten	spellen,	goed	laten	kijken	naar	woorddelen.

Terugkijken
➽  Vraag: hoe vond je het om de tekst te lezen? Leuk/interessant/makkelijk/

moeilijk?
➽ Kies welke woorden je met de deelnemer gaat oefenen:
	 •	Kernwoorden	uit	de	tekst	op	kaarten	zetten	en	‘flitsen’.
	 •	Woorden	met	een	bepaalde	structuur:	kaas,	gevallen,	straat.
➽ Lees de tekst op een ander moment nog eens samen.
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Lezen 2: Lezen met beginners





➽ Bekijk samen de tekst en de plaatjes.
➽ Lees de titel en de koppen voor of laat de deelnemer ze voor zichzelf lezen.
➽  Zoek samen naar signaalwoorden in de tekst, bekijk eventueel een korte 

inleiding en/of samenvatting.
➽ Vraag aan de deelnemer: wil je de tekst verder lezen?

Scannen: specifieke informatie in een tekst zoeken
➽ Vraag aan de deelnemer: wat wil je te weten komen?
➽  Welke woorden zijn belangrijk? Schrijf ze voor de deelnemer op (of laat ze 

zelf opschrijven).
➽ Bekijk samen de tekst en de plaatjes.
➽ Laat de deelnemer de woorden zoeken. 
➽  Lees de stukjes met de woorden voor of laat de deelnemer die voor zichzelf 

lezen.
➽ Vraag aan de deelnemer: weet je wat je wilde weten?
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Lezen 3: Extensief lezen > skimmen en scannen





Bij een informatieve tekst
➽ Stel vragen aan de deelnemer voorafgaand aan het lezen.
	 •	Wat	voor	soort	tekst	is	het?
	 •	Waarom	ga	je	de	tekst	lezen?
	 •	Kijk	naar	de	plaatjes	/	kopjes	/	vetgedrukte	woorden	en	kleurgebruik
	 •	Waar	zal	de	tekst	over	gaan?
	 •	Wat	weet	je	al	over	het	onderwerp?
	 •	Wat	wil	je	weten	over	het	onderwerp?
	 •	Welke	woorden	verwacht	je	tegen	te	komen?
	 •		Spreek	af	hoe	je	de	tekst	gaat	lezen.	Ga	je	als	begeleider	de	tekst	 

voorlezen en / of laat je de deelnemer voor zichzelf lezen?

Bij een verhaal
➽ Stel vragen aan de deelnemer voorafgaand aan het lezen.
	 •	Over	wie	gaat	het?
	 •	Kijk	naar	de	plaatjes	/	kopjes	/	vetgedrukte	woorden	en	kleurgebruik
	 •	Waar	zal	de	tekst	over	gaan?
	 •	Wat	weet	je	al	over	het	onderwerp?
	 •	Waar	speelt	het	verhaal	zich	af?
	 •	Wat	is	er	gebeurd?
	 •	Hoe	denk	je	dat	het	verdergaat?
	 •	Waar	ben	je	nieuwsgierig	naar?
	 •		Spreek	af	hoe	je	de	tekst	gaat	lezen.	Ga	je	als	begeleider	de	tekst	 

voorlezen en / of laat je de deelnemer voor zichzelf lezen?
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Lezen 4: Intensief lezen > voorbereiden





➽ Lees voor of laat de deelnemer de tekst voor zichzelf lezen.
➽  Observeer het leesgedrag van de deelnemer. Bekijkt de deelnemer de  

tekst als geheel? Leest de deelnemer alles of zoekt hij in de tekst?  
Zie je de deelnemer iets teruglezen of overslaan? Gebruikt de deelnemer  
een van de onderstaande strategieën?

➽  Kies een van onderstaande strategieën als een deelnemer moeite heeft 
met lezen.

➽ Herhaal de strategie vaker en breid stapsgewijs uit met andere strategieën.
➽  Onderbreek het lezen af en toe. Doe voor hoe je de strategie toepast door 

hardop te denken. Bijvoorbeeld: ‘Ik snap dit woord niet. Ik ga een stukje 
teruglezen, misschien snap ik het dan wel ... Ah, hier staat het.’ Laat de 
deelnemer ook hardop denken.

‘Strategieën voor deelnemers met moeite met de betekenis van een 
woord of zin’ 
➽ Lees terug; de betekenis kun je ervoor vinden.
➽ Kijk naar plaatjes, die geven vaak informatie.
➽ Sla eventueel een stukje over, misschien begrijp je het straks wel.
➽ Kijk nog eens goed naar het woord: een deel herken je misschien wel.
➽ Zoek het woord op in een woordenboek of vraag wat het betekent. 

‘Strategieën voor deelnemers met moeite met het vasthouden van de 
tekstlijn’
➽  Vraag jezelf af: over wie gaat het? Waarom gebeurt dat?
 Welke mening staat er in de tekst?
➽ Vat af en toe samen: wat was het belangrijkste in dit stukje?
➽ Voorspel: hoe denk je dat het verdergaat?
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Lezen 5: Intensief lezen > uitvoeren





➽ Bespreek het lezen zelf door vragen te stellen. 
	 •	Hoe	vond	je	het	om	de	tekst	te	lezen?
	 •	Wat	vond	je	moeilijk?
	 •	Wat	deed	je	toen	je	het	niet	meer	begreep?
	 •	Hoe	heb	je	de	betekenis	van	een	woord	gevonden?
	 •	Hoe	heb	je	de	lijn	vastgehouden?
	 •	Wat	zou	je	een	volgende	keer	weer	doen?

Bij een informatieve tekst
➽ Stel vragen aan de deelnemer na het lezen.
	 •	Weet	je	wat	je	wilde	weten?	Zo	niet,	wat	mis	je	nog?
	 •	Heb	je	nieuwe	informatie	gekregen?
	 •	Vraag	waar	de	deelnemer	moeite	mee	heeft.

Bij een verhaal
➽ Stel vragen aan de deelnemer na het lezen.
	 •	Over	wie	ging	het?
	 •	Wat	is	er	gebeurd?
	 •	Had	je	dat	verwacht?
	 •	Hoe	denk	je	dat	het	verdergaat?
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Lezen 6: Intensief lezen > terugkijken





Voorbereiden
➽ Laat de deelnemer een jeugdboek(je) meenemen dat:
	 •	door	de	kinderen	die	hij	voor	wil	lezen	leuk	wordt	gevonden;
	 •	onder	het	leesniveau	van	de	deelnemer	is.
➽ Laat deelnemers onder Instroomniveau beginnen met prentenboeken.
➽  Bespreek hoe de deelnemer het voorlezen kan voorbereiden met het kind
 en welke vragen de deelnemer aan het kind kan stellen.

Uitvoeren
➽ Laat de deelnemer de tekst stil lezen.
➽ Laat de deelnemer de tekst zachtjes hardop voor zichzelf lezen.
➽ Lees de tekst eventueel zelf voor.
➽ Laat de deelnemer de tekst hardop lezen.
➽ Zeg voor als de deelnemer even stokt.
➽ Bespreek met de deelnemer waar de tekst over gaat.
➽  Herhaal het voorlezen en onderbreek af en toe om te oefenen met een 

aandachtspunt. Doe het soms zelf voor.
➽ Oefen niet te lang achter elkaar!
➽  Als het voorlezen redelijk gaat, leer je de deelnemer ook welke vragen hij 

tijdens en na het lezen aan het kind kan stellen. 

Terugkijken
➽  Vraag: hoe vond je het om de tekst voor te lezen?  
 Spannend / leuk / makkelijk / moeilijk?
➽ Geef de deelnemer feedback: het viel me op dat ...
➽ Vraag aan de deelnemer: waar wil je aan werken? 
 Bijvoorbeeld: tempo, intonatie, kind er meer bij betrekken.
➽ Spreek af wanneer de deelnemer ‘echt’ gaat voorlezen. 
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Lezen 7: voorlezen als leesdoel





Voor Nederlandssprekenden met een anderstalige achtergrond

➽  Verbind het verwerven van leesstrategieën met het verhogen van de  
woordenschat en de kennis van grammaticale structuren.

➽  Besteed in de verschillende fasen van het VUT-model (Voorbereiden, 
Uitvoeren en Terugkijken) daar extra aandacht aan. 

Voorbereiden
➽  Geef de betekenis van mogelijk onbekende woorden passend bij de tekst 

en formuleer bondig (bereid dat voor!). Vraag aan deelnemers of ze 
bepaalde woorden kennen.

Uitvoeren
➽  Lees de tekst voor. Laat de deelnemer meelezen en eventueel onbekende  

woorden markeren.
➽  Stel gesloten vragen om te controleren wat de deelnemer van de tekst 

begrijpt.
➽  Leg de gemarkeerde woorden uit (maximaal vijf woorden).

Terugkijken
➽  Zie Lezen 6: Intensief lezen > terugkijken.
➽  Welke nieuwe woorden heb je geleerd? 
➽  Geef een opdracht waarmee de deelnemer de tekst en de woorden oefent, 

bijvoorbeeld:
	 •	gegeven	woorden	invullen
	 •	bij	zinnen	waar	of	niet	waar	aangeven
	 •	meerkeuzevragen	beantwoorden
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Lezen 8: Lezen 
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Wel doen
➽  Met vaste opbouw werken: voorbereiden (V), uitvoeren (U) en 
 terugkijken (T).
➽  Teksten kiezen die aansluiten op leerbehoeften van de deelnemer.
➽  Schrijven van hele teksten. 
➽  Vragen wat de deelnemer moeilijk vindt.
➽  Oefenen naar aanleiding van zelf geschreven teksten.
➽  Concentreren op één schrijfprobleem bij het oefenen.
➽  Stimuleren om ook thuis of op het werk te schrijven.
➽  Concreet benoemen wat goed gaat.

Niet doen
➽  Bij het bespreken van de tekst meteen met de spelling beginnen.
➽  Veel schrijfproblemen tegelijk aanpakken.
➽  Uitleg geven over een schrijfprobleem dat je zelf niet begrijpt.
➽  Uitleg geven over een schrijfprobleem dat je niet eenvoudig uit kunt 

leggen.
➽  De tekst van de deelnemer (met rode pen!) verbeteren: dat is aan de  

deelnemer.
➽  Een ouderwets dictee afnemen. 
➽ ‘Moeilijke’ woorden zonder context oefenen.

Schrijven 1: Wel doen/niet doen 

1





Voorbereiden
➽  Vraag aan de deelnemer: wat wil je schrijven?
➽  Doe eventueel suggesties, bijvoorbeeld uit eerdere gesprekken. Houd het 

klein en concreet. 
➽  Stel samen kernwoord(en) vast die in de tekst moeten komen. 
 Schrijf ze voor de deelnemer op. Bepaal samen de volgorde.

Uitvoeren
➽  Laat de deelnemer de eerste zin formuleren met telkens één (of meer) 

kernwoorden. Overleg zo nodig over de formulering.
➽  Laat de deelnemer de zin opschrijven. Niet alle woorden hoeven goed 

geschreven te zijn. Help zo nodig iets voor te schrijven (niet op het papier 
van de deelnemer) of schrijf de zin zelf.  

➽  Doe hetzelfde met de volgende zinnen. 
➽  Laat de deelnemer de tekst voorlezen. Help daarbij. 
➽  Vraag aan de deelnemer: waar ben je tevreden over?
➽  Laat de deelnemer die de tekst zelf heeft geschreven, aangeven in de tekst 

wat hij moeilijk vindt of waar twijfel over is. 
➽  Bespreek samen de tekst. Benoem ook positieve punten.  
  Zie Schrijven 7: Bespreken van een tekst. Bespreek niet alle punten. Leg 

de nadruk op de inhoud van de tekst.  
➽  Laat de deelnemer de tekst bijstellen of doe dat voor hem. Schrijf zo nodig  

zelf de tekst leesbaar op of typ en print de tekst.
➽  Schrijf nooit in een tekst van een deelnemer. Het is aan hem om de tekst al 

dan niet perfect te maken. 

Terugkijken
➽  Vraag aan de deelnemer: wat ging goed? wat vond je moeilijk?
➽  Wat ga je oefenen? Houd het klein, kies iets wat de deelnemer belangrijk 

vindt en waar veel effect mee bereikt wordt. Zie Schrijven 8: Oefenen met 
schrijfproblemen.

➽  Maak afspraken over wat de deelnemer met de tekst gaat doen.  
Bijvoorbeeld: voorlezen in de groep, anderen laten lezen, enkele  
woorden of de hele tekst typen, mooi maken (lay-out).

Schrijven 2: Schrijven met beginners > teksten schrijven
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Voorbereiden
➽  Bekijk eerst samen het formulier. 
➽  Bekijk de opbouw van het formulier en waar wat ingevuld moet worden.
➽  Lees eventueel teksten voor die op het formulier staan.
➽  Bespreek of er direct in het formulier wordt gewerkt, of eerst op een kladje  

of kopie.

Uitvoeren
➽ Laat de deelnemer per onderdeel formuleren wat er ingevuld moet worden. 
➽ Bekijk samen met de deelnemer per onderdeel of hij zelf schrijft of niet.
 Zie Schrijven 2: Schrijven met beginners > teksten schrijven.
➽  Laat de deelnemer het formulier nalopen en bedenken wat hij moeilijk 

vindt of waar twijfel over is.
➽ Bespreek het formulier systematisch. Benoem ook positieve punten.
➽  Schrijf nooit in een tekst van een deelnemer. Het is aan hem om de tekst al 

dan niet perfect te maken. 

Terugkijken
➽ Vraag aan de deelnemer: wat ging goed? wat vond je moeilijk?
➽  Wat ga je oefenen? Houd het klein: kies iets wat de deelnemer belangrijk 

vindt en waar veel effect mee bereikt wordt. Zie Schrijven 8: Oefenen met 
schrijfproblemen.

Schrijven 3: Schrijven met beginners > formulieren invullen
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Voorbereiden
➽  Stel vragen aan de deelnemer.
	 •	Wat	voor	soort	tekst	wil	je	schrijven?	
	 •	Waarover	en	voor	wie	wil	je	schrijven?
	 •	Wat	is	een	logische	volgorde?
➽  Brainstorm over woorden die erin moeten komen. Welke woorden zijn 

lastig? Zie ook Schrijven 5: Mindmap om te schrijven.
➽  Schrijf ze voor de deelnemer op of laat ze opschrijven.

Uitvoeren
➽  Laat de deelnemer zinnen maken met de woorden of begin samen.
➽  Laat een kladversie schrijven. Geef eventueel mee: denk aan hoe je begint, 

wat de kern is en hoe je afsluit.
➽  Bij brieven: 
	 •		Benoem	samen	kenmerken	(aanhef,	ondertekening,	koppen,	 

standaardzinnen, vaste indeling enzovoort).
	 •	Gebruik	sjablonen,	dus	voorbeeldteksten	met	gaten.
	 •	Bouw	op	van	invullen	naar	zelf	schrijven.
➽  Laat de deelnemer als hij klaar is de tekst nalezen en eventueel corrigeren.
➽  Laat hem aangeven wat hij moeilijk vindt of waarover hij twijfelt.
➽  Laat de deelnemer de tekst voor zichzelf lezen of hardop voorlezen. 
➽  Bespreek de tekst systematisch. Benoem ook positieve punten.  

Zie Schrijven 7: Bespreken van een tekst.
➽  Schrijf nooit in een tekst van een deelnemer. Het is aan hem om de tekst al 

dan niet perfect te maken. 

Terugkijken
➽  Vraag aan de deelnemer: wat ging goed? Wat vond je moeilijk?
➽  Wat ga je oefenen? Houd het klein: kies iets wat de deelnemer belangrijk 

vindt en waar veel effect mee bereikt wordt.  
Zie Schrijven 8: Oefenen met schrijfproblemen.

➽  Maak afspraken over wat de deelnemer met de tekst gaat doen.  
Bijvoorbeeld: voorlezen in de groep, anderen laten lezen, tekst typen,   
mooi maken (lay-out).

Schrijven 4: Schrijven met (meer) gevorderden > teksten schrijven
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➽  Bespreek met de deelnemer waarover en wat hij wil schrijven.
➽  Kies samen een onderwerp of thema.
➽  Maak samen een ‘mindmap’ met woorden die ermee te maken hebben. 

Schrijf de woorden op een groot vel. Bijvoorbeeld:

➽  Laat de deelnemer ervaringen vertellen.
➽  Vat af en toe samen.
➽  Laat de deelnemer tot slot kort benoemen waar hij over gaat schrijven.
➽  Zie verder Schrijven 4: Schrijven met (meer) gevorderden.

vakantie

verveling

Frankrijk

te duur

naar eigen land

lekker eten

familie

zon

Schrijven 5: Mindmap om te schrijven 
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Naamdicht: gedicht waarvan de eerste letter van elke regel van boven 
naar beneden een naam is
➽  Laat de deelnemer de letters onder elkaar opschrijven.
➽  Bespreek de kenmerken van de persoon.
➽  Schrijf daar woorden over op of laat dat doen.
➽  Bedenk (samen) zinnen voor elke regel.

Elfje: gedicht van elf woorden met een vaste verdeling over vijf regels
regel 1 = één woord, regel 2 = twee woorden, regel 3 = drie woorden, 
regel 4 =vier woorden, regel 5 = één woord 
➽    Geef er per regel een opdracht bij (regel 1 is het thema, 
  regel 2, 3 en 4 zijn associaties of gedachten bij een thema, regel 5 is een 

samenvattend woord).

Rondeel: gedicht van acht regels met een vaste verdeling van de 
zinnen
regel 1 = regel 4 = regel 7, regel 2 = regel 8
➽  Laat de deelnemer de cijfers 1 tot en met 8 onder elkaar opschrijven.
➽  Laat de deelnemer de eerste zin schrijven (bijvoorbeeld een associatie bij 

een thema) bij regel 1 en ook bij regel  4 en 7.
➽  Ga zo verder met associëren voor de andere regels tot het rondeel  

compleet is.
➽  Laat de deelnemer altijd terugkijken, aanpassen en een definitieve versie 

schrijven of typen. 

Schrijven 6: Creatief schrijven
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Algemeen
➽  Bespreek zelf geschreven teksten met de deelnemer. Begin altijd bij de 

inhoud.
➽  Afhankelijk van het niveau van de deelnemer ga je in op de opbouw, de 

formulering van de zinnen, de grammaticale correctheid en/of de spelling 
van de tekst.

➽  Richt je niet alleen op verbeterpunten. Ook aangeven wat goed is!
➽  Bespreek met de deelnemer per punt hoe hij de tekst kan verbeteren.  

Help waar nodig, maar laat de deelnemer het zelf doen. Soms leg je het uit, 
soms zeg je het voor.

Inhoud
➽  Is het gelukt op te schrijven wat je wilde schrijven?
➽  Zullen anderen dat begrijpen? 

Opbouw 
➽  Is er een titel? Zijn er kopjes en alinea’s?
➽  Is er een logische volgorde? Is er een duidelijk begin en einde?

Zinnen
➽  Staat er hoofdletters en punten?
➽  Zijn de zinnen niet te lang?
➽  Zijn de zinnen goed geformuleerd?

Spelling
➽  Leg niet elk fout geschreven woord uit.
➽  Verwijs naar eerdere uitleg.
➽  Schrijf woorden voor.

Schrijven 7: Bespreken van een tekst 
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➽  Laat je niet verleiden tot het afnemen van een ouderwets dictee!

Inhoud en volgorde
De deelnemer krijgt zijn gedachten niet op papier, of alles staat achter elkaar, of  
er is geen logische volgorde:
➽ Besteed meer aandacht aan de voorbereiding op het schrijven.
➽  Bespreek wat bij elkaar hoort en maak alinea’s met witregels ertussen (bij 

langere teksten).

Zinnen
De deelnemer maakt erg lange zinnen:
➽ Deel de zinnen (samen) op.
➽ Laat leestekens (vooral  hoofdletters en punten) en komma’s gebruiken.
 De deelnemer schrijft zinnen op die grammaticaal niet kloppen:
➽ Laat zinnen eerst hardop formuleren en dan pas opschrijven.

Spelling
➽ Geef een visueel dictee van woorden uit teksten van de deelnemer zelf:
	 •	bekijk	samen	het	woord
	 •	spreek	het	woord	uit	en	laat	nazeggen
	 •	dek	het	woord	af
	 •	laat	het	woord	opschrijven
	 •	toon	het	woord	en	laat	de	deelnemer	het	woord	controleren

Maak onderscheid tussen verschillende soorten fouten en maak (samen) rijtjes 
met soortgelijke woorden.
➽  Luisterwoorden klinken zoals je ze schrijft (is moeilijk voor anderstaligen), 

bijvoorbeeld: haar, pas, stronk.
➽  Regelwoorden, bijvoorbeeld: bot-botten, boot-boten of gu > ge in geluk  

of luk > lijk in heerlijk.
➽  Weetwoorden: die moet je gewoon weten, bijvoorbeeld: kous, wei, baby, 

café.

Varianten
➽ Laat (al dan niet) gegeven woorden in een zin invullen.
➽  Laat de deelnemer  aan jou woorden dicteren die hij wil leren en laat  

hem meedenken over hoe het woord geschreven moet worden.

Schrijven 8: Oefenen met schrijfproblemen
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➽ Oefen alleen met klanken als de spelling echt een probleem vormt.
➽ Deze kaart is alleen voor Nederlandssprekenden.

Voorbereiden
➽  Kies (samen) een onderdeel uit om mee te oefenen. Denk aan lange en 

korte klanken, tweeklanken, meerdere medeklinkers str-, -tst, -nst-; 
n-ng-nk.

Uitvoeren
➽ Oefen geconcentreerd en kort (maximaal 10 minuten).
➽ Corrigeer door woorden te herhalen en voor te zeggen. 
 Bedenk: uitleggen heeft hier geen zin, kort oefenen wel.

Terugkijken
➽ Sluit af met een concreet compliment.

Oefeningen (ook voor deelnemers onderling)
•	 	Noem	vier	woorden	met	eenzelfde	klank.	Welke	klank	is	hetzelfde?	
 Bijvoorbeeld: huid, thuis, buiten, druif.
•	 	Noem	vier	woorden.	Welke	hoort	er	niet	bij?
 Bijvoorbeeld: huid, thuis, rug, druif.
•	 	Bedenk	samen	nog	meer	woorden	met	een	bepaalde	klank	of	 

lettercombinatie, bijvoorbeeld: maan, straat, zaag
 of straat, struik, straf. 

Schrijven 9: Luisteren om beter te spellen 
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Voor Nederlandssprekenden met een anderstalige achtergrond

➽ Werk met niet-Nederlandssprekenden alleen aan luisteren en spreken. 
➽  Lastige woorden: besteed hier in de voorbereiding op het schrijven meer 

aandacht aan. Oefen met woorden uit zelfgeschreven teksten door rijtjes 
met soortgelijke woorden op te schrijven, of laat ze deze opzoeken in 
teksten.

➽  Woordvolgorde: oefen met zinnen. In de voorbereiding van het schrijven 
helpen met het formuleren van zinnen. Laat de deelnemers oefenen door 
losse zinsdelen op volgorde te laten leggen en lezen.

➽ Formuleringen: laat ze bijvoorbeeld ‘gaten’ in vaste formuleringen invullen.

Schrijven 10: Oefenen met schrijfproblemen
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Luisteren en
Spreken

8 instructiekaarten over luisteren 
en spreken





Wel doen
➽ Met vaste opbouw werken: voorbereiden (V), uitvoeren (U) en  
 terugkijken (T).
➽ De bedoeling van een gesprek of oefening toelichten.
➽  De tijdsduur voor een gesprek of spreekoefening afspreken en bewaken  

(maximaal 20 min).
➽ Vooral de deelnemer(s) laten spreken. 
➽  Alle deelnemers bij een gesprek betrekken. Direct met ‘En jij?’ of indirecter 

met bijvoorbeeld: ‘Wie heeft dat ook wel eens?’
➽  Uitwisseling onderling stimuleren door deelnemers elkaar te laten bevra-

gen en zelf vragen te stellen.
➽ Een gesprek regelmatig samenvatten. 
➽ Concreet benoemen wat goed gaat. 

Niet doen
➽ Een groot en vaag gespreksonderwerp kiezen.
➽ Afdwalen van het gespreksonderwerp.
➽ Eén deelnemer laten overheersen.
➽ De deelnemer onderbreken en verbeteren tijdens het spreken.
➽ Als begeleider veel aan het woord zijn.
➽ Te veel feedback geven bij oefeningen (niet effectief).

Luisteren en Spreken 1: Wel doen/niet doen 

1





➽ Bespreek met deelnemers dat het handig is om gespreksregels af te   
 spreken.
➽ Bespreek: waarom is dat belangrijk? Waar heb je last van tijdens  
 gesprekken? 
➽ Maak samen regels. Denk aan:
	 •	doe	actief	mee
	 •	laat	elkaar	uitpraten
	 •	let	erop	dat	iedereen	meepraat
	 •	zorg	dat	je	elkaar	niet	afleidt
	 •	check	of	je	het	goed	begrepen	hebt
	 •	vraag	door	over	wat	verteld	is
	 •	blijf	bij	het	onderwerp
➽  Typ de regels uit en leg in een volgend gesprek het accent op één of twee 

regels. 

Luisteren en Spreken 2: Gespreksregels 
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Voorbereiden
➽ Oefen met overleggen, ervaringen uitwisselen en discussiëren.
➽  Baken het onderwerp duidelijk af en geef bij discussie een stelling.  

Bijvoorbeeld: ‘De bieb moet voor iedereen gratis zijn.’ Of ‘Een brief moet 
altijd foutloos zijn.’

➽  Laat ieder voor zich even nadenken.
➽  Laat ieder zijn mening vertellen.
➽  Zie Luisteren en Spreken 2: Gespreksregels.

Uitvoeren
➽  Voer de discussie onder jouw leiding.
➽  Stimuleer dat deelnemers argumenten noemen.
➽  Herinner aan de gespreksregels waar nodig.
➽  Pas de gespreksregels als begeleider expliciet toe. Bijvoorbeeld: heb ik 

goed begrepen dat ... of: wil je uitleggen ...? 
➽  Vat regelmatig samen.
➽  Bewaak de tijd.

Terugkijken
➽  Vraag aan de deelnemers wat ze vonden van het gesprek. Wat ging goed? 

Zijn de gespreksregels gevolgd? Waar moeten we meer op letten?
➽  Bespreek één of twee punten rond spreken: 
	 •		duidelijkheid	(verplaats	je	in	de	luisteraar)
	 •		logische	volgorde
	 •		heel	lange	zinnen
	 •		afdwalen,	tips	zijn:
  -  kijk naar je luisteraars: luisteren ze nog?
  -  neem af en toe een adempauze
  -  maak een spiekbriefje
	 •		verstaanbaarheid
  -  praat langzamer of harder of zonder hand voor je mond
➽  Bij een discussie: ben je van mening veranderd? 
➽  Maak afspraken over wat een volgende keer wordt geoefend. 

Luisteren en Spreken 3: Groepsgesprekken voeren 

3





Voorbereiden
➽ Bespreek het doel van de gesprekssituatie. 
➽ Bespreek welke informatie nodig is voor wie.
➽  Bespreek het woordgebruik afgestemd op de situatie en geef zo nodig 

standaardzinnen.
➽  Hoe bereid je dit gesprek voor? Schrijf bijvoorbeeld van tevoren een paar 

steekwoorden op.

Uitvoeren
➽  Voer het (telefoon)gesprek in een rollenspel.
➽  Oefen het gesprek nogmaals (na terugkijken).
➽  Bedenk dat herhalen effectiever is dan uitleggen.
➽  Maak aantekeningen tijdens het oefenen.

Terugkijken
➽ Bespreek na de spreekoefening één of twee verbeterpunten.
➽  Let op:
	 •		Is	het	doel	van	de	spreker	bereikt?	Bijvoorbeeld:	is	er	een	afspraak	 

gemaakt?
	 •	Hoe	begon	het	gesprek	en	hoe	werd	het	afgesloten?
	 •		Was	er	een	logische	volgorde?	Bijvoorbeeld:	vertelde	de	deelnemer	eerst	

wat hij wilde en daarna waarom?
	 •	Was	de	deelnemer	goed	te	verstaan?
	 •	Waren	er	afdwalingen?	Overbodige	informatie?
	 •	Was	het	to	the	point?

Oefenen
➽  Oefen met gestructureerd doorgeven van informatie. 
➽  Oefen met het formuleren en stellen van vragen als de informatie niet 

duidelijk is. Bijvoorbeeld: kun je dit nog een keer zeggen?
➽  Besteed aandacht aan zinnen en woorden die veel voorkomen, oefen extra 

met standaardzinnen.
➽  Selecteer woorden die vaak voorkomen in de te oefenen situatie en oefen 

deze woorden dan apart.
➽  Doe associatieoefeningen: woorden die je kent en bij elkaar horen. 
 Laat ze ook synoniemen bedenken.
➽  Oefen in duidelijk articuleren. Tip: laat deelnemers zichzelf 
 opnemen en terugluisteren. 

Luisteren en Spreken 4: Informatie uitwisselen en telefoneren 
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Voorbereiden
➽  Kies een authentieke tekst, bijvoorbeeld: instructies, telefoonbeantwoor-

der, voicemail, verhaal, een radio-uitzending (nieuwsberichten, interview,  
toespraak, discussieprogramma). 

➽ Sluit aan bij het thema waar je mee bezig bent. 
➽  Introduceer de tekst: ‘we gaan naar het nieuws, een interview met ….   

over …. , een verhaal, een voicebericht  luisteren’,  en maak het doel van 
het luisteren duidelijk. 

➽ Stel vragen over wat je kunt verwachten van deze luistertekst. 

Uitvoeren
➽  Laat de tekst horen of lees de tekst voor, eventueel nog een keer en stel 

gesloten vragen. Bijvoorbeeld: gaat het over ... of ...? 
➽  Laat de tekst nog een keer horen en stel weer gesloten vragen.  

Bijvoorbeeld: zeg een iets over de tekst. Is dit waar of niet waar?  
Varianten: de deelnemer kan antwoorden met een rode of groene kaart of 
met een blaadje met ‘ja’ of ‘nee’.

➽  Stel daarna eventueel open vragen. Vraag bijvoorbeeld naar de eigen 
mening van de deelnemers. 

➽ Oefen niet te lang (maximaal 10 minuten).

Terugkijken
➽ Vraag wat de deelnemers geleerd hebben en wat ze moeilijk vonden. 
➽ Maak afspraken over wat de volgende keer wordt geoefend.

Luisteren en Spreken 5: Luisteroefeningen 
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Luisteren+Spreken6: Wel doen/niet doen

Voor deelnemers met een anderstalige achtergrond

Wel doen
➽ Werk met vast opbouw: voorbereiden (V), uitvoeren (U) en terugkijken (T).
➽ Gebruik het ABCD-model. Zie Luisteren en Spreken 8: Spreekvaardigheid.
➽ Altijd binnen een context werken.
➽ Kiezen waar het om gaat/wat is het doel:
	 •	begrijpelijkheid
	 •	verstaanbaarheid
	 •	grammatica	
➽ Aanbieden van nieuwe taal vooraf laten gaan door:
	 •	gezamenlijk	bekijken	van	een	thema-illustratie
	 •	benoemen	van	voorwerpen	en	handelingen	in	de	illustratie
	 •	verduidelijking	van	de	context
	 •	activeren	van	voorkennis	
	 •	motiveren,	voorbereiden	op	wat	er	komen	gaat	
	 •	mondeling	toelichten	van	onderwerp	en	taalmiddelen
	 •	vragen	wat	de	deelnemer	kan	in	de	situatie	(of	nog	niet	kan)
➽ Veel herhalen, zodat het niet wegzakt en geleidelijk beter kan verankeren.
➽ Meerdere leerstrategieën gebruiken. 

Niet doen
➽ Zonder voorbereidend materiaal beginnen met een spreekles.
➽ Corrigeren zoals het toevallig uitkomt.
➽ Hapsnap gebruik van ‘losse’ materialen, zeker bij leerders tot A2-niveau.
➽ Grammatica uitleggen als je het zelf niet goed begrijpt.
➽ Veel tegelijk aanbieden.

Luisteren en Spreken 6: Wel doen/niet doen
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Voor deelnemers met een anderstalige achtergrond

➽  Eerst luistervaardigheid ontwikkelen. De behoefte om zelf te gaan spreken, 
verschilt per deelnemer.

➽  Gebruik gebiedende wijs (doe dit, doe dat); elk woord is gekoppeld aan een 
fysieke actie.

➽  Maak gebruik van concrete voorwerpen en acties, bijvoorbeeld: het boek 
op tafel leggen. 

➽  Geef opdrachten en doe de opdrachten voor. Zeg en doe: ik leg het boek op 
tafel. Herhaal dit een paar keer. Geef de deelnemer(s) de opdracht: leg het 
boek op tafel.

➽  Introduceer bij elke actie drie nieuwe woorden tegelijk (leggen, boek, de 
tafel).

➽  Hanteer een tempo waarbij er voortdurend actie is, maar ga niet zo snel 
dat de deelnemers het gevoel krijgen te falen omdat ze fouten gaan 
maken. Elke handeling moet een succes zijn. 

➽  Een goed voorbereide, uitgeschreven les is belangrijk om een vlotte en 
geleidelijke overgang te hebben van de ene actie naar de volgende.

➽ Wees tolerant voor wat betreft uitspraakfouten. Herhaal alleen de 
 goede uitspraak. 
➽ Gebruik TPR aan het begin of einde van elke les, bijvoorbeeld 5 à 10 
 minuten lang.

Luisteren en Spreken 7: Total Physical Response (TPR), 
taal leren aan de hand van concrete acties
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Voor deelnemers met een anderstalige achtergrond

Voorbereiden
➽  Zie Luisteren en Spreken 6: Wel doen/niet doen voor deelnemers met een 

anderstalige achtergrond.

Uitvoeren
Het ABCD-model, nieuwe taal leren in een vaste volgorde.
➽ A: aanbod van nieuwe taalmiddelen
	 •		Doe	oefeningen	gericht	op	herkenning	en	begrip.	Dat	is	meestal	luisteren:	

herkenning van woorden, vormen en zinnetjes en begrip van die taal.  
De deelnemer zal vooral luisteren en kijken.

➽ B: inslijpen van nieuwe taalmiddelen
	 •		Doe	oefeningen	die	sterk	gestructureerd	zijn.	Bijvoorbeeld:	taalriedels,	

aanwijzen, aankruisen, nazeggen en dergelijke.
➽ C: gestuurde productie
	 •		Doe	oefeningen	om	de	deelnemer	te	helpen	om	in	een	gestuurde	situatie	

de nieuwe taal te gebruiken. Laat ze zelf spreken, bijvoorbeeld: het mat-
chen van betekenissen, een sprekende rol in een zogenaamde halve 
dialoog.

➽ D: vrije productie
	 •		Doe	oefeningen	om	de	deelnemer	te	stimuleren	tot	vrije	productie	en	

actieve inzet van  taal. Veelgebruikte oefening is het rollenspel, waarbij de 
deelnemer een duidelijke opdracht krijgt.

Terugkijken
➽ Vraag de deelnemers wat ze goed vonden gaan en wat nog niet.
➽  Kies samen wat je gaat oefenen. Kies op basis van wat het spreken het meest 

belemmert: formuleren, zinnen, uitspraak. Kies bij uitspraak iets wat de 
 verstaanbaarheid het meest zal verbeteren. 
 Zie ook Luisteren en Spreken 4: Informatie uitwisselen en telefoneren.
➽  Oefen geconcentreerd en kort. Gebruik taalriedels voor het inslijpen.  

Spreek ze ritmisch uit en laat ze deze meteen nazeggen.  
Bijvoorbeeld: hallo, hoe gaat? Deelnemer: hallo, hoe gaat het?  
Goed, en met jou? Deelnemer: goed, en met jou?

Luisteren en Spreken 8: Spreekvaardigheid anderstaligen
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Deze instructiekaarten zijn speciaal 
ontwikkeld om taalvrijwilligers extra te 
ondersteunen. De kaarten sluiten aan op 
de basistraining voor taalvrijwilligers van 
Taal voor het Leven. Ze zijn onderverdeeld 
in drie categorieën: lezen, schrijven en 
spreken en luisteren.
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