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De kracht van Wat zeg je? en Wat zie je?

De methode gaat uit van de Tussendoelen Beginnende Geletterdheid van het Expertisecen-
trum Nederlands en bevat veel praktische, direct toepasbare spelvormen voor leerkrachten 
en andere professionals.

Aanbevolen door Expertisecentrum Nederlands in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. 

Alle onderdelen en producten van de methode zijn integraal en los van elkaar te gebruiken.

Wat zeg je? en Wat zie je? zijn flexibel inzetbaar. De professional is niet gebonden aan een 
vast stramien en kan op een dynamische wijze maatwerk bieden aan ieder kind. 

Wat zeg je? en Wat zie je? zijn gebaseerd op 12 eigentijdse thema’s, omdat kinderen en-
thousiaster en sneller leren als de leerstof spelenderwijs wordt aangeboden en aansluit bij 
hun belevingswereld. 

De leerlijnenschema’s zijn een onmisbare leidraad voor de professional: deze laten zien 
welke volgende stap een kind kan zetten in zijn of haar taalontwikkeling en welke oefenin-
gen daarbij aansluiten. 

De methode kan naast iedere andere taalmethode in de onderbouw worden gebruikt en is 
een welkome aanvulling op aanvankelijke leesmethodes als Veilig Leren Lezen en Leeshuis. 

Hoogwaardig materiaal, originele illustraties en uiterst betaalbaar!

Inleiding Wat zeg je? en Wat zie je?

Met Wat zeg je? en Wat zie je? beschikt u over een compleet  
pakket aan materialen voor de auditieve én visuele taalontwikkeling 
bij beginnende geletterdheid. Dit is uniek in de markt. 

Meer dan 7.000 basisscholen, intern begeleiders, logopedisten en 
remedial teachers werken met de auditieve taalmethode  
Wat zeg je? en de visuele taalmethode Wat zie je? 

Thema’s en woorden uit de belevingswereld van de  
kinderen staan op de voorgrond in  
Wat zeg je? en Wat zie je? 
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Wat zeg je?
 
De auditieve taalmethode

In de methode Wat zeg je? zijn de auditieve onderdelen van beginnende geletterdheid • 
op een makkelijk in de praktijk toe te passen manier uitgewerkt in rijk gevarieerd  
oefenmateriaal, zoals spellen, thema-taaloefeningen en werkbladen.  

Wat zeg je? wordt in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie van het Expertisecentrum • 
Nederlands aanbevolen om fonologische vaardigheden bij kleuters te ontwikkelen. 

8 van de 10 basisscholen en vele logopedisten werken met veel succes en  • 
plezier met deze methode. 

Wat zeg je? Boek

Het grote ‘Wat zeg je?’ spel

Rijmdominopuzzel

Wat zeg je? Aanvulling

Wat zeg je? 
        Kopieermap

Wat zing ik? CD
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Wat zeg je? Boek
Het basisboek van de auditieve taalmethode.

Zeer praktisch door de vele oefenspelletjes, voorbeelden en thema-taaloefeningen, die • 
aansluiten op de belevingswereld van het kind. Gebruikte thema’s zijn: school, herfst, 
boerderij en wonen.  

Overzichtelijke beschrijving van de werkwijzen en toepassing van de leerlijnen: auditieve • 
analyse en synthese, auditieve discriminatie, auditief geheugen en auditief taalbegrip. 

Ieder hoofdstuk bevat een aantal paragrafen met een doelstelling, oefeningen en een • 
observatie. 

Met behulp van het registratieformulier en het leerlijnenschema ziet u in  • 
één oogopslag op welk niveau een kind zit qua auditieve taalontwikkeling  
en welke oefeningen bij de volgende stap horen.
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Wat zeg je?    50

2.11 De eerste letter 

Doelstelling De leerling is in staat om de eerste letter van een woord te noemen. 

Oefeningen Deze oefeningen zijn veel moeilijker dan die van de paragrafen 2.7, 2.8 en 
2.9. Ze kunnen pas aangeboden worden wanneer de kinderen de oefenin-
gen eerste-, middelste-, en laatste woord goed beheersen en weten wat een 
letter is (paragraaf 2.10). Tevens moeten de kinderen de letterklanken goed 
kunnen uitspreken.

Opbouw van de oefeningen:
• Letterland

De leerkracht vertelt: In Letterland woont het lettervrouwtje. Zij doet heel 
graag boodschappen. Op haar boodschappenlijstje staat maar 1 ding en 
dat is de letter 's'. Het lettervrouwtje weet verder nog niet wat ze gaat 
kopen. Ze besluit alles wat ze tegenkomt en wat begint met een 's' mee 
naar huis te nemen. Ze loopt met haar boodschappentas naar de win-
kels. Het lettervrouwtje gaat eerst naar de supermarkt, want dat woord 
begint met een 's'. Er zijn daar vast ook artikelen die met een 's' begin-
nen. Daar ziet ze sinaasappels liggen. Begint dat woord met een 's'? 
(woord langzaam herhalen en de eerste letter benadrukken). Ja, die kan 
ze meenemen. Wat kan ze nog meer meenemen? Kunnen de kinderen 
het vrouwtje in de supermarkt helpen?

• De leerkracht bedenkt zo allerlei situaties die passen binnen het thema 
van dat moment. Nog een paar voorbeelden: bij het thema 'kapper' 
zoeken de kinderen allerlei woorden die beginnen met de letter 'k'. Bij het 
thema 'foto’s maken' zoeken de kinderen allerlei woorden die beginnen 
met de letter 'f'.

• Nu draaien we het om. De leerkracht noemt een woord en de kinderen 
zeggen de eerste letter. In het begin worden alleen makkelijke woorden 
zoals mkm-woorden (medeklinker - klinker - medeklinker), km-, mk- of 
kmm-woorden gebruikt. 

• In de 'thema-taal-oefeningen' staat deze oefening vermeld bij 2.11

Ideeën voor de taalhoek:
• In de taalhoek staan 2 dozen. De ene doos is rood en krijgt de letter 'r' 

van rood of een andere letter, bijvoorbeeld 'k'. De andere doos is groen 
en krijgt de letter 'g' of de letter 'm'. De kinderen kunnen materialen in de 
respectievelijke dozen doen die met dezelfde letter beginnen als de letter 
van de doos.
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Auditieve discriminatie    51

• Hetzelfde kan met 2 grote vellen papier. De beginletter van de kleur van 
het vel papier staat voor de letter die je zoekt, of de leerkracht geeft een 
andere beginletter. De leerkracht laat de kinderen plaatjes die met de 
respectievelijke letters beginnen uit tijdschriften knippen en op de vellen 
papier plakken. De kinderen kunnen ook zelf tekeningen maken met de 
beginletter.

Zie ook Spel 4 van 'Het grote "Wat zeg je?" spel'.

Observatie Is het kind in staat om de volgende oefening goed uit te voeren?
Wat is de eerste letter van: 
1. reus 
2. sneeuwpop 
3. laars 
4. pauw 
5. aap 
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Wat zeg je?    84

Auditieve discriminatie: 2.10 Reactieletters herkennen

g r s t p l g m b g
n s l oo s m p s t g
k l p s aa p n g p ee
oo ee aa ie oo a i oo oe ui
ei k m g m r t i au m

Auditieve discriminatie 2.11 De eerste letter

pen school raam
kast mat meester
ketting la tafel
tekening verf bel
gitaar muziek deur

Auditieve discriminatie 2.12 De laatste letter

juf weegschaal potlood
papier boek krijt
pen stoel puzzel
zandbak schep maandag
maandag la beer

Auditieve discriminatie 2.13 De middelste letter

pop beer bal
boek tuin pen
mat juf school
bak lol bel
deur raam muur

Auditieve discriminatie 2.15 Dezelfde letter in een serie woorden

boek bruin beer buiten bos
school schrift schuin schommel schep
hoek zandbak leuk buik sok
puzzel tafel weegschaal lokaal school
raam schaap laat schaar haan
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Wat zeg je? Aanvulling
De aanvulling op het basisboek.

De aanvulling bevat thema-taaloefeningen in 8 extra thema’s; familie, verkeer,  • 
sinterklaas, winter, zomer, dierentuin, boodschappen doen en eten & drinken.

Alle onderdelen van de auditieve taalontwikkeling komen in elk thema aan bod.
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Thema 5: Familie    13

Thema 5 FAMILIE

Auditieve analyse: 1.2 1 lettergreep en 2 lettergrepen
1.3 1 lettergreep of meer lettergrepen

Auditive synthese: 4.1 Lettergrepen samenvoegen tot een woord
4.2 Letters samenvoegen tot een woord

oog tanden familie
mond wangen wijsvinger
nek schouder elleboog
rug opa neusgaten
zus oma kinderwagen
broer papa verjaardag
oom mama geboorte
bril rolstoel trouwerij
blond zwanger begrafenis
ring paspoort visite

Auditieve analyse: 1.4 Zinnen opdelen in woorden
Auditief geheugen: 3.3 Nazeggen zinnen van 4 t/m 7 woorden

3.4 Nazeggen zinnen van 8 t/m 10 woorden

Ik heb een broer. Mijn zus is zes jaar.
Ans is mijn nicht. Uw man is al heel oud.
Waar woont jouw neef? Er zit een vlieg op je neus.
Jouw zus heeft blond haar. Mijn papa heeft een snor.
Mijn tante krijgt een baby. Kun jij op één been staan?

Mijn opa is twee jaar geleden overleden. Opa is de man van oma.
Zij heeft een broer en een zus. Martijn en Roos zijn een tweeling.
Mijn oudste zus heeft een beugel. Heb jij je nagels al geknipt?
Wat heeft jouw oma een mooie bril! Mijn vader heeft hele brede schouders.
Stephanie is niet het tweelingzusje van Natalie. De pink van mijn broertje is krom.

Kun jij met je tong je neus raken? Heb jij je eigen geboortekaartje nog wel
bewaard?

Ik heb ook twee grote moedervlekken op Iedere zondag gaan we bij mijn oude
mijn arm. tante op visite.
Op een trouwerij trouwen bruid en de Toen ik geboren was, moest ik eerst in
bruidegom met elkaar. een couveuse.
Papa's baard kriebelt als je hem een kusje Wanneer er een baby is geboren, eten
 geeft. we beschuit met muisjes.
Mama heeft een lange gouden ketting om De oude opa van Remco woont in een
haar nek. bejaardenhuis. 
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Wat zeg je? aanvulling    14

Auditieve discriminatie: 2.2 Reactiewoorden herkennen

oog neus haar oor mond haar lip nek haar borst
rug buik romp buik been arm voet buik pols duim
pink hand knie tong pink oog mond tand kies pink

ik jij zij hij zij ons jullie wij zij u
jij ik hij jij ons wij u jij jullie zij
zij u ons wij jullie u hij ik jij u

opa papa oma tante papa neef nicht oom mama papa
broer oma zus broer oom mama opa neef broer nicht
oma tante nicht oom opa nicht neef nicht mama papa

Auditieve discriminatie: 2.4 Rijmen 2

rug haar teen
wieg tand lip
oog voet baard
neef zus oom
oor kin nek

Auditieve Discriminatie: 2.5 Het kortste en het langste woord

ringvinger duim moedervlek buik
verjaardag taart bruid bruidegom
pink wijsvinger oom tante
krullen haar wenkbrauw oog
oogleden wimpers pupil lip
rammelaar wieg elleboog enkel
knie schouder pols neusgaten
begrafenis dood baby geboorte
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Thema 5: Familie    15

Auditieve Discriminatie: 2.6 De kortste en de langste zin

Ik zing. Ik zing een lied.
Jij speelt met onze hond. Jij speelt.
Mama schilt de aardappelen. Mama schilt.
Opa verft. Opa verft het hek.
De kapper knipt jouw haren. De kapper knipt.

Oma werkt graag. Oma werkt graag in de tuin.
Mama is zwanger van een tweeling. Mama is zwanger.
Mijn tante logeert bij ons. Mijn tante logeert de hele week bij ons.
Jij wijst met je wijsvinger. Jij wijst.
De bruid staat. De bruid staat naast de bruidegom.

Jij hebt twee broers. Ik heb twee zussen en een broer.
Mijn zus kijkt heel vaak in de spiegel. Zit mijn haar nog goed?
Bij de buren is een baby geboren. Het is een jongen.
Ik slaap op mijn buik. Slaap jij ook zo fijn in je waterbed?
Jouw broertje draagt geen luiers meer. Hij is zindelijk.

Auditieve Discriminatie: 2.7 Het eerste woord

neus mond oor duim pink pols
knie been teen dun dik lang
kaal snor baard haar krul blond
nek rug buik arm elleboog schouder
hand voet kin jong oud broer

Auditieve Discriminatie: 2.8 Het laatste woord

neef nicht tante opa oma papa
mama broer zus slap sterk rechts
links hand oog wieg rood box
bril oog zien bruid taart trouwdag
oudste jongste middelste krom romp billen

Auditieve Discriminatie: 2.9 Het middelste woord

oog pols tanden duim kiezen neus
mond knie wimpers lip neef schouder
rug oom haren voet bril haren
mooi rood beugel ring rolstoel buggy
enkel nagel hand oksel gezin baby
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Wat zeg je? Kopieermap
Werkbladen vol speelse oefeningen voor alle onderdelen 
van de auditieve taalontwikkeling.

Dezelfde 12 thema’s als in de boeken Wat zeg je? en Wat zeg je? Aanvulling• 
72 werkbladen met meerdere werkbladen, duidelijke toelichting en een antwoordenblad; • 
bij elkaar meer dan 200 pagina’s.
Op de werkbladen komen alle onderdelen van de auditieve taalontwikkeling in spelvorm • 
aan bod, afgewisseld met knip-, kleur- en plakwerk.
De werkbladen maken alleen gebruik van fonemen en niet van grafemen,  • 
waardoor de kinderen specifiek de auditieve aspecten kunnen oefenen. 
Aansprekende en vrolijke tekeningen.• 
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‘Wat zeg je?’ Kopieermap  Pagina: 17 

Herfst h01  langste - kortste woord 

Opdracht werkbladen h01-1 en h01-2 Auditieve taaldoelstelling 
Vergelijk de woorden van twee plaatjes met elkaar: welk 
woord is het langst/kortst?

Langste – kortste woord (zie 'Wat 
zeg je?', blz. 33 en paragraaf 2.5). 

Hoe kun je deze opdracht aanbieden? Wat heb je nodig
Voordat je één van de twee werkbladen aanbiedt, laat je 
eerst voorwerpen zien die met het thema herfst te maken 
hebben en laat je de kinderen deze benoemen. Daarna 
hakken en plakken de kinderen de lettergrepen van deze 
concrete voorwerpen.      

Je praat met de kinderen over de herfst(thema)tafel en 
noemt daarbij in ieder geval alle voorwerpen die op de 
werkbladen h01-1 en h01-2 voorkomen. Er zijn twee 
verschillende werkbladen. Afhankelijk van het niveau van 
het kind krijgt een kind één of twee werkbladen.  

De kinderen tellen het aantal lettergrepen (= het aantal 
klappen van het woord) en kleuren evenveel stippen op de 
paddestoel bij het plaatje. Leg uit dat het aantal klappen 
hetzelfde is als het aantal stippen dat gekleurd wordt. Geef 
een voorbeeld: eekhoorn = twee klappen = twee stippen 
kleuren.        

Vervolgens bepalen de kinderen het langste/kortste woord 
van de twee plaatjes die naast elkaar staan. Om deze 
oefening te kunnen maken is het belangrijk dat de kinderen 
de symbolen kennen van meer: >, minder: < en evenveel: =. 

Geef het aan als er bij een plaatje meerdere antwoorden 
mogelijk zijn. Bomen en bos, spinnenweb of web zijn 
bijvoorbeeld beide goed!     

Als de kinderen een werkblad hebben gemaakt vergelijken 
zij dit met het antwoordblad (h01-3 bij h01-1 en h01-4 bij 
h01-2) en controleren zij zelf hoe ze de oefening gemaakt 
hebben.  

herfst(thema)tafel 
kleurpotloden/viltstiften 
werkbladen h01-1 en h01-2 
antwoordbladen h01-3 en 
h01-4

Aantal kinderen per werkblad
1

Antwoordblad h01-3 (en h01-4) 

   
Vereenvoudiging  Gebruikte woorden

Zet samen met de kinderen kaartjes met het aantal 
klappen bij de materialen op de herfst(thema) tafel (bijv. 
bij de eekhoorn twee gekleurde stippen).   
Als kinderen de oefeningen te moeilijk vinden, 
zijn ze er nog niet aan toe en kunnen zij het werkblad als 
kleurplaat gebruiken. Ook kan het kind dan de 
antwoorden die het wel weet invullen.   
Laat de kinderen alleen hakken en plakken, zonder 
gebruik te maken van symbolen.     

eekhoorn < paraplu 
schoen > laarzen  
paddestoel > boom  
blaadjes  = eikel 
kastanje > slak   
(spinnen)web > vlieg   
dennenappel < bomen/bos  
uil < egel 

   
‘Het grote “Wat zeg je?” spel’ 

Spel 1, opdracht 6 
Spel 5: Tel de lettergrepen 

Voorbeeld Wat zeg je? Kopieermap Handleiding Herfst h01
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Voorbeeld Wat zeg je? Kopieermap Werkblad Herfst h01 blad 1 van 4

h01-1
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langste - kortste woord
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h01-2langste - kortste woord
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Voorbeeld Wat zeg je? Kopieermap Werkblad Herfst h01 blad 2 van 4
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h01-3

© Copyright Uitgeverij BubbelDeBub

langste - kortste woord

antwoordblad

<

<

>

=

Voorbeeld Wat zeg je? Kopieermap Werkblad Herfst h01 blad 3 van 4
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h01-4langste - kortste woord

antwoordblad
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>

>

<

>

Voorbeeld Wat zeg je? Kopieermap Werkblad Herfst h01 blad 4 van 4
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Het grote ‘Wat zeg je?’ spel
10 spelvarianten in één doos.  
Alle auditieve aspecten komen spelenderwijs aan bod. 

10 verschillende spelvormen om auditieve discriminatie, auditieve analyse en synthese, • 
auditief geheugen, woordenschat, taalbegrip en zinsbouw te oefenen.
Compleet met praktische handleiding, 6 pionnen, 2 dobbelstenen, een spelbord en 116 • 
kunststof beeldkaartjes, uitgevoerd in sprankelende kleuren. 
Spelvarianten voor verschillende niveaus en tijdsduur: van 5 tot meer dan 60 minuten.• 
Zowel individueel als met meer dan 20 kinderen tegelijk te spelen.• 
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Handleiding bij 
‘Het grote “Wat zeg je?” spel’

Inhoudsopave 

blz.
 4 Inleiding        
 5 De beeldkaartjes       
 6 De spelvormen       
 6 Spel   1: Het grote ‘Wat zeg je?’ spel
 9 Spel   2: Zoek de rijmende beeldkaartjes 
10 Rijmwoordenlijst
11 Spel   3: Rijmmemory
12 Spel   4: Zoek de beginklanken
13 Beginklankenlijst
14 Spel   5: Tel de lettergrepen
15 Lettergrepenlijst
16 Spel   6: Wat is het eerste - middelste - laatste beeldkaartje
17 Spel   7: Wie kan de meeste beeldkaartjes onthouden? 
18 Spel   8: Welk beeldkaartje is verdwenen?
19 Spel   9: Maak zinnetjes
20 Spel 10: Welke beeldkaartjes horen bij elkaar?

Inhoud van ‘Het grote “Wat zeg je?” spel’: 

• 1 speelbord 
• 116 beeldkaartjes 
• 1 kleurendobbelsteen
• 1 stippendobbelsteen
• 2 controlekaarten
• 6 pionnen
• handleiding                                      

101017 WZJ spel handleiding A5 5de druk.indd   3 17-10-2010   12:49:14

Inhoudsopgave ‘Het grote “Wat zeg je?” spel’
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Rijmdominopuzzel
Rijmen, puzzelen en domino spelen: drie in één! 

Kinderen leren onderscheid maken tussen de betekenis en klankstructuur van een woord.• 
Een zelfcontrolerende werking: wat niet rijmt, past niet.• 
3 verschillende spelvormen voor het maken van de puzzel.• 
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Wat zing ik? CD
Leren is nog nooit zo leuk geweest! 

12 grappige en vrolijke liedjes om de auditieve taalontwikkeling te stimuleren.• 
Inclusief boekje met liedteksten. Van Woorden klappen, Eerste en laatste woord tot  • 
De raadselfabriek.
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Voorbeeld Wat zing ik? CD inhoudsopgave en enkele teksten
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Wat zie je?
 
De visuele taalmethode

In de visuele taalmethode Wat zie je? leren de kinderen spelenderwijs via  • 
alle facetten van de visuele taalontwikkeling de grafemen herkennen en benoemen.  

Bij gebruik van alle onderdelen van deze methode leren de kinderen  • 
270 woordbeelden herkennen.  

Ieder woord wordt meerdere malen aangeboden in een combinatie van  • 
afbeelding + woord(beeld), waardoor het automatiseren wordt gestimuleerd.  

De visuele onderdelen van beginnende geletterdheid zijn op de bekende praktische  • 
manier uitgewerkt in rijk gevarieerd oefenmateriaal, zoals de oefenspelletjes en  
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk in het basisboek, de werkbladen uit de  
Kopieermappen en de Woordenposters. 

Wat zie je? Boek

Wat zie je? Kopieermappen

Wat zie je? Woordenposters Wat zie je? Blanco woordenposters
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Wat zie je? Boek
Het basisboek van de visuele taalmethode.

Heldere theoretische onderbouwing van de visuele taalontwikkeling. • 

Iedere paragraaf is opgebouwd uit een doelstelling, talrijke oefeningen in  • 
spelvorm en een observatie. 

Alle vijf onderdelen van visuele taalontwikkeling komen overzichtelijk aan de orde:  • 
taalbegrip, discriminatie, geheugen, analyse/synthese en de foneem-grafeemkoppeling.  

Met behulp van de leerlijnenschema’s en het registratieformulier ziet u in één  • 
oogopslag welke oefeningen een kind nodig heeft om de volgende stap in de visuele  
taalontwikkeling te kunnen zetten.
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Wat zie je?    78

4.3 Eerste-middelste-laatste 

Doelstelling Het kind is in staat om van drie voorwerpen/afbeeldingen/symbolen/grafe-
men (letters) de eerste-middelste-laatste aan te wijzen.

Deze begrippen worden eerst driedimensionaal aangeboden en daarna
tweedimensionaal.

In fase 2 en fase 3 van de visuele taalontwikkeling worden deze begrippen
gebruikt om de positie te bepalen van woorden in een zin en grafemen in
een woord. 
Met deze begrippen leren de kinderen ook, net als in de vorige paragraaf
Alle neuzen dezelfde kant op, dat er in een bepaalde richting gelezen/
geschreven wordt: van links naar rechts. Het is belangrijk dat de professio-
nal consequent is in het werken van links naar rechts.   
 

Oefeningen Stap 1: driedimensionaal 

Bij deze oefeningen is het van belang om te beseffen dat de positie waar het
kind zich bevindt ten opzichte van de voorwerpen bepalend is. 

• Op tafel liggen drie knikkers naast elkaar met elk een andere kleur. De
professional wijst aan en benoemt: 'Dit is de eerste; de eerste knikker is
blauw. Welke kleur heeft de eerste knikker?' 'Goed zo, de eerste knikker
is blauw. Wijs jij de eerste knikker eens aan.' 'Goed zo. Hoe noem je de
blauwe knikker?' 'De eerste, goed zo.'
Op dezelfde manier worden de begrippen middelste en laatste geoefend.

• Er worden drie verschillende voorwerpen op tafel gezet, bijvoorbeeld
knuffeldieren: een beer, een hond en een leeuw. De professional zegt: 'Ik
leg de beer bij de blauwe knikker, de beer is nu de eerste. Ik leg de hond
bij de groene knikker, de hond is nu de middelste. Ik leg de leeuw bij de
gele knikker, de leeuw is nu de laatste knuffel. Welk dier is de eerste?'
'Goed zo, de beer. Ik zet de dieren nu anders neer. Welk dier is nu de
eerste?' 'Goed zo, de leeuw. Kun jij de dieren weer anders neerzetten?'
'Welk dier is nu de eerste?' 'De hond, goed zo.

• De kinderen doen hun ogen dicht en de professional of een kind zet de
dieren in een andere volgorde. 'Welk dier is nu de eerste?'

Opmerking: het gaat hier om de richting van mensen/dieren/voorwerpen/
materialen. Als de vorm aan alle kanten hetzelfde is (bijvoorbeeld een
knikker of een kubus), kan dit geen richting aangeven en is de positie waar
het kind zich bevindt ten opzichte van dit soort voorwerpen bepalend voor
de begrippen eerste-middelste-laatste. Bij deze oefeningen zijn er dus twee
uitgangsposities mogelijk: situatie A, waarin het voorwerp de volgorde
bepaalt en situatie B, waarin de positie van het kind de volgorde bepaalt.
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Visuele discriminatie    79

Situatie A

Er zitten drie knuffels achter elkaar op de tafel. De kinderen zitten om deze
tafel heen. Laat de kinderen aanwijzen wat voor hen de eerste-middelste-
laatste knuffel is. De kinderen leren hiervan ook dat hun positie ten opzichte
van het voorwerp niet bepalend is als een voorwerp een duidelijke voorkant
heeft. In dit geval is altijd de knuffel die vooraan zit de eerste knuffel. Waar
het kind zich ook ten opzichte van die knuffels opstelt, die knuffel blijft de
eerste knuffel.

Met de kinderen wordt afge-
sproken dat het materiaal/de
afbeelding/het symbool, dat/
die als eerste een bepaalde
richting aangeeft of opkijkt de
eerste is. 

Situatie B

Er liggen drie knikkers op de tafel. De kinderen zitten om deze tafel heen.
Laat de kinderen aanwijzen wat voor hen de eerste-middelste-laatste
knikker is. Op deze wijze komen de kinderen erachter dat de positie van de
eerste en de laatste wisselt al naar gelang de plek waar het kind zich opstelt.
Er moet dan wel minstens een kwartslag gedraaid worden. Aan welke kant
van de knikkers het kind zich ook opstelt, iedere keer is een andere knikker
de eerste of de laatste.  

Met de kinderen wordt afgesproken dat het voorwerp/de afbeelding/het
symbool, dat ze als eerste aan hun linkerhand zien de eerste is.

Stap 2: tweedimensionaal

Dezelfde situaties als beschreven bij driedimensionaal alleen nu op het
platte vlak, met afbeeldingen, foto's, illustraties uit (prenten)boeken etc.

Stap 3: woorden en grafemen

Voor kinderen die in fase 2 of fase 3 van hun visuele taalontwikkeling zitten. 
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Vaste afspraak voor het Nederlands is dat de leesrichting van links naar
rechts loopt. De grafemen van een woord en de woorden van een zin
worden van links naar rechts gelezen. Waar het kind zich ook bevindt ten
opzichte van een woord of zin, het eerste grafeem van een woord is het
meest linkse grafeem en het meest linkse woord is het eerste woord van een
zin. Als je deze volgorde verandert, kunnen woorden en zinnen van
betekenis veranderen. Geef de kinderen voorbeelden van woorden die van
betekenis veranderen als de grafemen worden verwisseld, bijvoorbeeld de
eerste en de laatste: noot en toon, pen en nep, kat en tak.
Hiermee leren de kinderen ook dat het eerste-middelste-laatste grafeem van
een woord niet verandert als zij zelf wel van positie veranderen. 

Tip

Er is alleen een middelste bij een oneven aantal.

Observatie met werkbladen uit de Kopieermappen
Ieder thema van de kopieermappen heeft een werkblad d3 eerste-middelste-
laatste.
Laat de kinderen drie van deze werkbladen zelfstandig maken. Als er drie
werkbladen goed gemaakt zijn, beheerst het kind doelstelling 4.3 die aan het
begin van deze paragraaf geformuleerd is.   
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Wat zie je? Kopieermap
2 mappen met werkbladen vol speelse oefeningen voor 
alle onderdelen van visuele taalontwikkeling.

De 6 thema’s in Kopieermap 1 zijn: school, herfst, sinterklaas, eten en drinken,  • 
wonen en boerderij.  

De 6 thema’s in Kopieermap 2 zijn: familie, verkeer, winter, zomer, dierentuin  • 
en sprookjes.  

Per thema komen alle onderdelen van de visuele taalontwikkeling in spelvorm aan bod • 
met sprankelende oefeningen.   

Per thema 19 werkbladen; in totaal dus 228 werkbladen, 114 per map! Stuk voor stuk • 
met een duidelijke handleiding en antwoordenblad.  

Bij ieder thema is een thema-woordenblad opgenomen met woorden en hun afbeeldingen. • 
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Voorbeeld Wat zie je? Kopieermap Handleiding school d1

school s-d1  wat is hetzelfde? 
     
Opdracht werkblad s-d1-1 en 2  Visuele taaldoelstelling 
“Welke beginletter is hetzelfde? In alle drie de kasten staan 
woorden die met dezelfde letters beginnen. Verbind deze 
woorden aan elkaar met een potloodlijn.”  

 Het kind is in staat uit een aantal 
woorden de begingrafemen te 
selecteren die hetzelfde zijn 
(visuele discriminatie, 4.1).  

   

Hoe kun je deze opdracht aanbieden?  Wat heb je nodig? 
“In drie hoge kasten staan allerlei spullen netjes opgeruimd. 
Ruim jij ook altijd netjes je spullen op? Welke spullen zie je 
allemaal in de kasten?”  
 
“Ieder voorwerp begint met een letter, welke letters zijn de 
eerste letters van de woordjes?”  
 
“Zoek in de eerste kast een woord dat begint met de letter 
g. Het is een gieter. Zie je ook een woord in de tweede kast 
dat begint met een g? Goed zo, het is een geit. Teken een 
lijn tussen het eerste en het tweede woord dat begint met 
een g.”  
 
“Kijk nu in de derde kast, welk woord begint daar met de 
letter g? Het is een gitaar, goed zo. Zet een streepje tussen 
het tweede en derde woord met een g.”  
 
“Doe dit ook met alle andere woorden die met dezelfde 
letter beginnen. Als je klaar bent, kleur dan alle spullen in de 
kast.”  

  kleurpotloden/viltstiften 
 werkblad s-d1-1 en 2 
 antwoordenblad s-d1-3 
Verrijking: 
 stempel 
 
Aantal kinderen per werkblad 
1 
 
Antwoordenblad s-d1-3 

  
   
Verrijking  Gebruikte woorden 
Gebruik het werkblad s-d1-2 waar het eerste grafeem van 
de woorden nog niet is ingevuld. De kinderen kunnen het 
eerste grafeem (of de woorden) zelf stempelen. Daarna 
kunnen ze de opdracht maken zoals beschreven.  
“Er komen nog meer letters vaker voor, bijvoorbeeld de r. 
Zie jij ze? Geef alle vakjes met de letter r erin dezelfde kleur. 
Zie je nog meer letters die hetzelfde zijn? Kleur ze allemaal 
met steeds dezelfde kleur. “Welke spullen van het werkblad 
kun je allemaal in een kast bewaren? En welke passen er 
eigenlijk niet in? Zet daar een kruis door. “ 

 gieter 
geit 
gitaar 
hamer 
helm 
huis 
beer 
bel 
bal 
fruit 

fiets 
fluit 
pen 
puzzel 
pet 
hoge kasten 
opruimen 
netjes 
eerste letter 

  
Vereenvoudiging  
Neem één eerste grafeem als voorbeeld (bijvoorbeeld 
gieter, geit, gitaar), trek de lijnen op het werkblad en 
omcirkel de eerste letter van de woorden. 
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Voorbeeld Wat zie je? Kopieermap Werkblad school d1 blad 2 van 3
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wonen w-as3 woorden samenvoegen tot een zin 
    
Opdracht werkbladen w-as3-1   Visuele taaldoelstelling 
“Zoek de zinnen die op de muur geschreven staan.”   Het kind is in staat om losse  

woorden in de goede volgorde te  
plaatsen zodat er één goede zin  
ontstaat (visuele synthese, 6.3). 

   

Hoe kun je deze opdracht aanbieden?  Wat heb je nodig 
“Wat een raar huis is dit. Er staan allemaal woorden op de  
muur geschreven! In de verschillende bakstenen vind je een  
woord. En als je van links naar rechts goed kijkt zie je vier  
zinnen staan. De zinnen zeggen iets over het plaatje wat je  
ziet. Zoek de zin met het woord ‘bal’ en zoek de zin met het  
woord ‘kat’.” 
“Welke zinnen zijn dat?” 
 
“De juiste zinnen zijn: 
- De gestreepte bal ligt in de dakgoot.  
- De kat zit achter het raam naar buiten te kijken.” 
 
“Kleur de bakstenen met de woorden van dezelfde zin in  
dezelfde kleur.” 
 
“Als je klaar bent, mag je de kleurplaat inkleuren.” 
 
 

  potloden of viltstiften 
 werkblad w-as3-1  
 antwoordenblad w-as3-2 
 
Aantal kinderen per werkblad 
1 
 
Antwoordenblad w-as3-2 

 
   
Verrijking  Gebruikte woorden 
“Van de overblijvende woorden kun je twee zinnen maken  
die iets over het plaatje zeggen. Welke zinnen zijn dat? 
Het zijn de zinnen: 
- de hond slaapt in zijn hok. 
- de vogel zit in de boom.” 
“Kleur de bakstenen met de woorden van dezelfde zin in  
dezelfde kleur.” 

 woorden 
zin 
gestreepte bal 
dakgoot 
kat 
achter 
raam 
buiten 

hok 
hond 
vogel 
boom 
muur 
bakstenen 
kleurplaat 

  
Vereenvoudiging  
Kleur alvast alle woorden die niet goed zijn, zodat de  
kinderen gemakkelijker het weggetje kunnen vinden.  

 

 

Voorbeeld Wat zie je? Kopieermap Handleiding wonen as3
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© Copyright Uitgeverij BubbelDeBub

d
e

lig
t

in

ba
l

d
e

d
ak

go
ot

vo
ge

lzij
n

in
ho

k

zit
ra

am

d
e

ho
nd

he
t

ac
ht

er

zit

sla
ap

t

d
e

ka
t

in

d
e

bo
om

d
e

d
e 

ka
t z

it 
ac

ht
er

 h
et

 ra
am

d
e 

ba
l li

gt
 in

 d
e 

d
ak

go
ot

d
e 

ho
nd

 sl
aa

pt
 in

 z
ijn

 h
ok

d
e 

vo
ge

l z
it 

in
 d

e 
bo

om

Voorbeeld Wat zie je? Kopieermap Werkblad wonen as3 blad 1 van 3



© Copyright Uitgeverij BubbelDeBub

Voorbeeld Wat zie je? Kopieermap Werkblad wonen as3 blad 2 van 3
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w-as3-3woorden samenvoegen tot een zin - antwoordenblad
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Wat zie je? Woordenposters
15 kleurrijke Woordenposters op A2-formaat met  
woorden en hun afbeelding. 

Ideaal hulpmiddel voor het automatiseren van afbeelding + woord(beeld). • 

12 thema-woordenposters. • 

Voorzetsel en afbeeldingen poster. • 

Tegenstellingen en afbeeldingen poster. • 

Werkwoorden en afbeeldingen poster. • 

Alle posters zijn afwasbaar en van hoge kwaliteit.• 



© Copyright Uitgeverij BubbelDeBub

Wat zie je?  
Blanco woordenposters
Voor de professional en kinderen om zelf  
thema-woordenposters te maken. 

Verkrijgbaar op blok van 50 stuks op A2-formaat. • 

Om zelf thema-woordenposters te maken. • 

Te gebruiken in combinatie met de ‘Wat zie je?’ Woordenposters• 
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