In de rubriek Gereedschop bespreektJoop Stoeldroiier elke moond een lesmethode

Fonemisch
Hoe kunnen we in groep I en 2 oondocht besteden oon leren lezen zonder dot dit
de prestotiedruk verhoogt? Welke voordigheden moelen kinderen iuist in deze Íose
oniwikkelen om loler goed le kunnen lezen? Klonkherkenning is cruclool
Het Progrommo Fonemlsch Bewustziin onwikkelt deze klonkherkenning
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ln het leesproces ziin twee voordigheden essentieel. Dit ziin klonkbewustziin (het kunnen opdelen von woorden in klonken) en de benoemsnel
heid von letters, ciifers, kleuren en plooties
(Verhogen, 20l0o). Het bewustziin dot gesproken tool uit te onderscheiden klonken bestoot, is
cruciool voor het loler leren lezen. Verhogen
geeft oon dot klonkbewustziin niet, zools we[

eens wordt gedocht, het resultoot is von lezen
en spellen. Het bliikt dot kinderen het klonkbe-

wustziin iuist in de loop von groep 2 goed kunnen oonleren, voorofgoond oon het leren lezen.
Het klonkbewustziin bepoolt in belongrilke mote
het succes von het lotere leren lezen.
Kees Vernooy (2005) noemt een zwok onwikkeld fonemisch bewustziin, woor klonkbewust-

ziin een belongriik onderdeel
von ls, ols een von de

k

h

verklorende foctoren
voor de slechte leesresultoten in het Nederlondse onderwiis. Prof.
dr. Ben Moossen geeft

oon: 'Met klonkherkenning en klonkonderschei-

ding kun ie niet vroeg
genoeg beginnen.
Wonneer er te vroeg
wordt ingezet op outomotiseren von de letters, kon
dil de ontwikkeling von het
fonemisch bewustziin
schode toebrengen.'
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Het Progrommo
Fonemisch BewusÍziln

k

Het Progrommo Fonemisch
Bewustziin onwikkelt het
klonkbewustziln door in te
zetten op het iuist kunnen
woqrnemen von klonken en
klonkverschillen : klonkherken-

ning. Het versterkt hiermee de
leesvoordlgheid op krochtige
wiize. De methode is heel
gemokkelilk noost bestoonde
methodes toe te possen en

vormt er een belongrlike oonvulling op.
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Fonemisch Bewustzlin is een

digitole leeromgeving. Alle klinkers, medeklinkers en lweeklonken worden op dezelfde
geslructureerde wiize oongeboden Het prog.ommo is toegespitst op hel werken met
c'oeosplonnen (op drie groepsniveous) en is
ge(occe d oon hel Direcle Instructie Model Op
deze monier ontstool er een eenduidige methoC c< ret een doorgoonde liln vonof groep I tot
eÍ^ 'ret 3 Alle onderdelen, zools ouditieve disc.iminotie, onolyse en synthese, riimen, klonk
ne'í?nre1, letters benoemen en oonwijzen en
sch,i ven, komen oon bod.
Doc'noost biedt het progrommo verschillende
\'\,3'<,crmen die tegemoetkomen oon de olge-

h: e cnlrvi[keling von de kleuter. Hei mookt
k von olle zintuigen en zet veel bewe-

gec'-

c ':scctiviteiten

,::

in Ook heeft het progrommo

-itgewerkte consolideeroctiviteiten met

ccc:

ilkse, kortdurende spelsuggestles. Hiermee

"o'e. en outomotlseren de kinderen klonkher<=" ^9,

klonkverschillen, letters, onolyse en syn-

''.:. )p eer speelse monier.
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te moken von het progrommo kun-

e kleuters oon het eind von groep 2

,ad

r<--..,,oorden correct lezen, spellen en schriiNiet olleen de kleuters die een normole
c--.'. <<eling doorlopen, moor ook kinderen die
3-: -:er ondersteuning nodlg hebben
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ir--.rll 'ríJn her progrommo
!e- c'ccrcmmo is de ofgelopen tien joor ontw (<e o ccor onderwiisspecioliste Ellen von der
Veen Z i vcnd monieren om het klonkbewustzíin
te ve'gr9t3' er .r^oolle hier een progrommo

von Dit progrommo poste ze toe op de
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scholen

woor ze werd ingezet Ellen von der Veen werkt
bij het Bureou voor Opleiding en Onrwikkeling
in hetOnderwiis (BO3). Dit bureou zorgde voor
de dooronlwikkeling en dlgítolisering von het
progrommo, zodot hei nu breed oon bosisscholen kon worden oongeboden
No een succesvolle pilot op 24 scholen wordt
het progrommo sinds september 201 1 oongeboden oon olle bosisscholen lnmiddels zijn er
meer don 50 scholen ingestopt {mei 2012} en
worden er diverse workshops gehouden
woorin veel scholen kennismoken met het progrommo
De resu toten ziin, noor opgove von het bureou
BC3 goed tot zeer goed Zo kent meer don
95?. '.o^ de kleuters op de scholen oon het
e -o .3. groep 2 twintig letters of meer en is
9C'" i' s-coi om - met veel plezier - mkm-woorc?- '= ezet Co[ kinderen die moeite hebben

om mee te komen, zien hun prestolies sterk verbeteren Dit geeft veel zelfvertrouwen, Alle leerlingen beginnen met een flínke voorsprong oon
het leren lezen ln groep 3
De genoemde resultoten ziin zonder meer spectoculoir te noemen. Moor het progrommo biedt
meer mogelilkheden:
o hei is gekoppe d oon de eerlilnen technisch
lezen, tool en spelling von groep I en 2,
woorbil olle subdoelen oon bod komen;
. het biedt de mogelilkheid om no de ofnome
von de 'CitoTool voor Kleuters' direct te inler
veniëren bi1 de onderdelen woorop onvol

doende gescoord

is;
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Figuur z, klankkaarl vdn ole
het biedt duldelilk sleun bii het opstellen von
het groepsp on en kenl een specifieke oon-

pok voor de volgende drie groepen: instructie gevoelige groep, instructie ofhonkelilke
groep, inskuctie onofhonkehlke groep;
het werkt mei de fosen von het Activerende
Direcle Instructie Model (ADIM),
het bledt binnen de verschillende fosen vele
coóperotieve werkvormen ;

Het Progrommo Fonemisch Bewustziin stoot
expliciet stil bii olle onderdelen von het
fonologisch en fonemisch bewustzi jn:
. woornemen von verschillen tussen de
klonken en het uitspreken von de klonk;
o isoleren von klonken, ouditieve discriminotie op klonk- en woordniveou;
. onolyse von klonken op woordniveou;

. synthese von klonken;
o monipuleren von klonken;
o letters oonwiizen en benoemen;
o letters en woorden schrijven.

@ ,t*

1 september2ol2

.
o

.

klank'n'

het biedt meer inzicht in orticulotieproble
men, woordoor deze sneller herkend kunnen

worden;
hei besteedt veel oondocht oon de borging
en consolidolie von hel onderwerp door de
toepossing von dogelilkse (kortdurende) octiviteiten (zelfstondige en groepsoctiviieiten);
het biedt veel mogelilkheden om tegemoet te
komen oon de ontwikkeling von de kleuter
door gebruik le moken von olle zintuigen en
door veel bewegingsoctiviteilen in te zetten.

Hoe kun ie her progrqmmq inzetten?
Een school kon het progrommo inzeiten door
een licentie (€ 350, per één groep 2 per ioor)
of te nemen. Doornoost volgen de leerkrochten
scholing. Hierbii kon de school kiezen uit een
leergong of een scholingsdog. De leergong
bestoot uit vier dogdelen en geeft de leerkrocht
odditionele technische en inhoudelilke kennis,
tips en trucs om het progrommo nog beter toe le
kunnen possen. Bii ofronding ontuongt de leerkrocht een certificoot. De scho ingsmiddogen
worden verspreid oveT een schoolioor oongebo-

den. Op deze monier kon het progrommo in
het eerste gebruiksioor goed worden ingevoerd.
Noost de scholingsmogelilkheden worden er
schoolbezoeken en ouderovonden oongeboden, wooruit een school kon kiezen. Bi; school
bezoeken kon men in de klos oon de voordigheden werken en wordt er feedbock gegeven.
Tiidens een ouderovond wordt specifiek ingegoon op de ochtergronden von het progrommo
en krijgen ouders iips voor speelse oefeningen
voor thuis of onderweg.

bqsis von hun fonologische kennis qon olle klqnken de iulste klonkkenmerken hebben gekoppeld. Hiervoor moelen ze de klonk iuist kunnen
wqornemen, evenols klonkverschillen, en moeten ze klonken goed kunnen uitspreken. Pos
wonneer ze deze klonkonderscheiding goed
beheersen, kunnen ze letters oon de klqnken
koppelen (klonktekenkoppeling).

Wonneer deze fose von fonemisch bewustziin
zich onvoldoende ontwikkelt, heeft dit oltild
negotieve gevolgen voor het leesonderwiis.

Klqnkkoorten

Tot slot

Het Progrommo Fonemisch Bewustziin werkt met
klqnkkoqrten. Hierop sloon een visuele weergove von hoe de klonk gevormd wordt, een
plooiie von het voorwerp die ols herinnering
dienl oon hoe de klonk gevormd wordt, en het
letterbeeld (zie figuren 1 en 2 op pogino 48).
Alle klonkzuivere klon ken (klin kers, medeklinkers
en tweeklonken) worden zo op bosis von drie
klo nkken merken gestructureerd oongeboden :
l. Woor wordt de klonk in de mond gevormd?
(foto rechts bovenoon)
2. ls de klqnk stemhebbend of stemloos? {blouw
en hond op de keel voor stemhebbend, geel
en geen hond op de keel voor stemloos)
3. ls de klonk kort (explosief) of long? (vierkont
voor korte klonk, rechthoek voor longe klonk)

Veel scholen werken met Schotkist (Zwiissen) of
Kleuterplein (Mo lmberg ). Deze methodes besteden uileroord oondocht oon het fonemisch
bewustziin, moor niet op de monier die Ellen von
der Veen heeft onwikkeld. Ook een progrommo
qls Fonemisch bewuslziin von het CPS heeft
goede diensten bewezen, moor door de verbre-

Bij de klonken 'p' en 'b' bepoolt slechls één klonkkenmerk het verschil; de p is stemloos (geel) en de
b is stemhebbend (blouw). Dit is cruciool om te
welen wonneer ie de letters wilt outomotiseren.

ding en verdieping die het digitole Progrommo
Fonemisch Bewustziin biedt, lilkt de methode von
Von der Veen veel succesvoller te ziin. Als het
inderdood klopt - en ik heb geen reden om oon
le nemen dot Ellen von der Veen jokt - dot 98%
von de leerlingen von groep 2 die hoor progrommo gebruiken meer don 20 letters kent oon
het einde von het schoolloor en 95% mkm-woorden leest rond opril/mei, don moet heel Nederlond overstoppen op dit progrommo! o

I

Bort Buiize {fonemischbewustziin.nl): 'Joop Sloeldroijer heeft in
dit ortikel de kern en voordelen von het Progrommo Fonemisch
Bewustzijn uit de doeken gedoon. Wilt u no lezing meer weten
over het onderwerp en het Progrommo Fonemisch Bewustziin?
Kom don noqr een von onze workshops die wij door het hele
lond verzorgen. Een octueel overzicht en de mogelilkheid tot
inschrijven vindt u op de website www.fonemischbewustzlin.nl.
Hier kunt u toegong krijgen tot een demosite. Uiteroqrd kunt u
vio de website of telefonisch ook met ol uw ondere vrogen bii
ons terecht. Wi1 komen groog met u in gesprek!'
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Achrcrgrond: de ontrrikkeling von het
Íonemisch bewustziin

I

Voordot kinderen op de bosisschool binnenkq
men, onl'wikkelt het toolbewustziin von de kinderen zich ol volop. Kinderen weten dot ie von
losse woorden zinnen kunt moken en dot zinnen
uit losse woorden bestoon. Het toolbewustzijn
goot zich steeds meer verfilnen. Rond hun derde
joor kunnen de meeste kinderen de klonkstructuur von de tool doorzien en kunnen ze von
losse lettergrepen (longere) woorden moken. Dit
fonologisch bewustzljn is cruciool in de toolontwikkeling. Kinderen leren nomelilk de kleinste
(betekenisvolle) onderdelen von de tool te herkennen en toe le possen; in het Nederlonds ziin
dot de klinkers en de medeklinkers. Dit proces
kent een verfi;ning in groep 1 , woorno kinderen
in groep 2 ontdekken dot gesproken woorden
uit losse klonken bestoon en dot deze kunnen
worden omgezet in fonemen (letters): het fonemtsch bewustziin ontwikkelt zich. Voordot kinderen in een woord een klonk luist kunnen onoly
seren (ouditieve onolyse), moeten ze dus op
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Nijmegen, Nilmegen.
Verhogen, W (2010b). Beginnende geletterdheid Een
doel von het kleuteronderwiis? HJK, 5, 28 30.
Op de website www.fonemischbewustzijn.nl vind ie
veel extro informotie. Je kunl hier ook een grotis demonstrotie von het progrommo oonvÍogen. Er ziln regelmotig workshops in het lond om kennis te moken met de
melhode Deze worden op de websile oongekondigd
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