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Inhoud

• Uitleg en illustratie LOeS-werkwijze

• Project Veilig Leren Lezen met LOeS

• Voorbeelden en filmpjes

• Vragen



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



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



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-werkwijze in zijn geheel

Voorbereiding (kiezen doelwoorden en afleiders, materiaal 
maken) en klinimetrie

Pictotraining

Voormeting 

Introductie 
doelwoorden en 
prent en verhaal

Interventie doelwoorden aan de 
hand van 4 deelvaardigheden

Nameting



LOeS-werkwijze interventie in het kort

Activiteit Hoe vaak Wanneer

Pictotraining Tot alle picto’s 
herkend worden 

Voorafgaand aan de 
interventie

Introductie doelwoorden Éénmalig Aan het begin van de 
interventie

Prent en verhaal Mag elke keer 
aangeboden 
worden

Tijdens pictotraining 
en daarna

Doelwoorden oefenen: per doelwoord alle 
deelvaardigheden achter elkaar: 
- Deelvaardigheid 1: automatisch herkennen 

doelwoord
- Deelvaardigheid 2: doelwoord analyseren 

in klankgebaren
- Deelvaardigheid 3: doelwoord decoderen
- Deelvaardigheid 4: doelwoord spellen

Liefst 3 x per week 
+/- 30 minuten

Zodra pictotraining 
klaar is en introductie 
is geweest



LOeS-werkwijze: pictotraining

Picto’s van doelwoorden en afleiders

Betekenisvol maken door uitleg te geven over de 
begrippen en vervolgens de picto te tonen



Betekenisvol verhaal

ra ra wie ben ik? 
ik ben een dier.
niet een mens.
ik ben een dier.
ik ben vier jaar. 
ik ben niet groot. 
ik woon in het bos of in de tuin.
ik ben rood of zwart. 
ik ben niet ziek.
ik loop in een rij.
ik ben een ....
mier!



Deelvaardigheid 1: automatisch 
herkennen (ah) van het doelwoord

‘Lees het woord, , kijk naar alle plaatjes. Welk plaatje 
hoort bij dit woord?’



Deelvaardigheid 2: doelwoord 
analyseren in klankgebaren

‘Welke klank hoor je vooraan/midden/achteraan? Maak 
het klankgebaar.’



Deelvaardigheid 3: decoderen 

‘Kijk naar het plaatje, lees alle woorden. Welk woord 
hoort bij dit plaatje? 



Deelvaardigheid 4: spellen

‘Je mag het woord gaan maken. Welke letter komt 
vooraan/midden/achteraan?’



Project Veilig Leren Lezen met LOeS



Veilig Leren Lezen met LOeS



Interventie en metingen



VLL en LOeS kern 2



LOeS Kern 3 



LOeS Kern 3 letter /d/



VLL werkboek K3 p1



LOeS met VLL werkboek K3 p1



VLL K3 wb 4



LOeS VLL K3 wb 4 controlepagina



VLL K3 wb 10



LOeS en VLL K3 wb 10



LOeS en VLL K3 wb 10



VLL K7 wb p7 



LOeS en VLL K7 wb p7 



VLL K7 wb p8 



LOeS en VLL K7 wb p 8 logische reeks



VLL K7 wb p10 zet in de goede rij 



LOeS en VLL K7 wb p 10 zet in de goede rij



Oefening resetten 



Veilig en Vlot en LOeS

• Ombouwen van verhaaltjes met leesbegrip 
vragen: 

– Te beantwoorden met letterkaart

– Te beantwoorden met meerkeuze antwoorden



Veilig en Vlot en LOeS k3 /d/



Veilig en Vlot en LOeS k3 /d/



Veilig Gespeld en LOeS K3 p1



Veilig Gespeld en LOeS K3 p1



Bestand VLL met LOeS: voor wie?

Voorwaarden om gebruik te mogen maken van het 
bestand in Mind Express van VLL met LOeS: 

- Je hebt (met de school/instelling) de cursus 
LOeS-werkwijze gevolgd

- Je gebruikt de methode Veilig Leren Lezen kim-
versie

- Je hebt Mind Express 4 of 5 op de computer 
staan of op het OC-hulpmiddel van het kind



Cursus LOeS-werkwijze

In Nederland: 

- 2 x per jaar open inschrijving via 
www.cursuspuntspeciaal.nl

- Incompany scholing mogelijk op aanvraag

In België: 

- 1 x per jaar open inschrijving via Modem

- Incompany scholing mogelijk op aanvraag

http://www.cursuspuntspeciaal.nl/


Contactgegevens

Vragen:

Loes Theunissen: 
l.theunissen@maartenskliniek.nl
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www.loeswerkwijze.nl

info@loeswerkwijze.nl
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