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INLEIDING 
Leesstart richt zich op leerlingen van groep 2 van het basisonderwijs en leerlingen die achter-

blijven bij lezen en spellen in hogere groepen van het basis- of speciale onderwijs. Doel van het 

programma is het onderzoeken en via gericht oefenen stimuleren van het fonologisch bewust-

zijn en de letterkennis. Er wordt dus niet alleen gediagnosticeerd. Het programma bevat ook een 

schat aan oefenmateriaal dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau. Dat kan op school en thuis 

gebruikt worden om de beginnende geletterdheid van kinderen te ondersteunen en stimuleren. 

Er wordt aandacht besteed aan: 

1. Eindrijm: Welk plaatje rijmt op ‘dier’? 

2. Identificeren van beginfonemen: Wat begint met de ‘m’ van ‘muur’? 

3. Manipuleren met klanken: Als je de ‘l’ van ‘balk’ weglaat, dan krijg je … 

4. Samenvoegen van klanken: M-UI-S is …. 

5. Letterkennis: Waar zie je de ‘s’ van ‘sok’? 

Door met rijmen en het manipuleren van klanken bezig te zijn, worden leerlingen zich ervan 

bewust dat woorden uit klanken bestaan, en dat er verschillen en overeenkomsten zijn tussen 

die klanken. Het op die manier ontwikkelde foneembewustzijn ondersteunt de latere leesin-

structie en kan voorkómen dat er leesproblemen ontstaan. Het bewustzijn van de overeenkom-

sten en verschillen tussen klanken is een van de beste voorspellers van later leessucces (Adams, 

1990). Een goed ontwikkeld fonologische bewustzijn gekoppeld aan kennis van letters verge-

makkelijkt in groep 3 het proces van beginnend lezen (decoderen), als letters aan klanken ge-

koppeld moeten worden om tot lezen en spellen te komen. 

Het programma Leesstart werkt met honderden plaatjes en honderden professioneel ingespro-

ken geluiden. Wat een plaatje voorstelt, wordt uitgesproken als de leerling met de muis over het 

plaatje gaat. 

 

Het basisprincipe van de meeste Muiswerkprogramma’s is dat een di-

agnostische toets de leerling stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij 

de gemaakte fouten. De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot 

opnieuw oefenen.  

In het basisonderwijs zijn de verschillen tussen leerlingen wat fonologische kennis en letterken-

nis betreft vaak groot. Muiswerk Leesstart biedt de mogelijkheid om het oefenprogramma van 

elke individuele leerling te laten aansluiten bij zijn ontwikkelingsniveau. Het is dus een oefen-

programma op maat dat een bijdrage kan leveren aan het realiseren van passend onderwijs. 
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Het beginscherm van Leesstart. Onder de knop ‘Wat weet je al?’ bevinden zich de 7 toetsen. Onder de knop ‘Alle oefeningen’ 
zitten alle oefeningen. Onder de knop ‘Jouw-A-oefeningen zitten de oefeningen van rubriek A, die voor deze leerling geselec-
teerd zijn. De eerste twee knoppen zijn via het instelscherm te verbergen. 

Muiswerk Leesstart is naast elke lesmethode te gebruiken. De leerling moet alleen enige erva-

ring hebben in het werken met de muis (aanwijzen, klikken), wat meestal geen probleem is. 

Ontbreekt deze ervaring, dan is een korte muisinstructie geboden. Aan te raden is sowieso om 

leerlingen die voor het eerst met het programma werken wat extra te begeleiden. De leerlingen 

hoeven voor het werken met Muiswerk Leesstart nog niet te kunnen lezen. 

THEORETISCHE VERANTWOORDING 
Op het onderwijs rust de taak om kinderen te leren lezen. Thuis hebben de meeste kinderen al 

kennisgemaakt met geschreven taal: ze worden voorgelezen, ze zien vader en moeder een krant 

of tijdschrift lezen, ze zien ondertitels op de televisie. Als in groep 3 het eigenlijke leesonderwijs 

begint, moeten ze in elk geval weten wat teksten zijn, dat letters samen een woord kunnen 

vormen, dat letters en klanken iets met elkaar te maken hebben en moeten ze klanken van el-

kaar kunnen onderscheiden. Veel kinderen kennen bovendien aan het begin van groep 3 al een 

flink aantal letters. 

Het programma Leesstart richt zich op het leren herkennen van eind- en beginrijm (beginfone-

men), het manipuleren en samenvoegen van klanken en op letterkennis. Het programma ge-

bruikt plaatjes die voorzien zijn van ingesproken geluid met een hoge kwaliteit. Als de aanwijzer 

boven het plaatje hangt, wordt het geluid uitgesproken. De eerste oefeningen gaan over eindrijm 

in korte woorden en de leerling moet kiezen uit twee plaatjes, dan volgen oefeningen met drie 

plaatjes en wordt het onderscheid tussen de klanken wat lastiger. Verderop komt beginrijm aan 

bod, eerst met meer letters (welk woord begint met de ‘b’ van ‘beek’?  BEEN) en dan de zuive-

re allitteratie (welk woord begint ook met de b van ‘beer’?  BAARD). De derde afdeling gaat 

over het samenvoegen van klanken tot woorden: M-UU-R  is  muur (plaatje aanwijzen). De 

vierde afdeling richt zich op het manipuleren met klanken, het weglaten van klanken in een 

woord, waardoor nieuwe woorden ontstaan (welk woord krijg je als je de ‘k’ van ‘balk’ weglaat? 

 BAL). Eerst wordt de eerste klank weggelaten, dan de laatste klank en tot slot de tweede 

klank van een woord. De vijfde afdeling gaat over letterkennis. Hier worden de letters eerst 

aangeboden, gekoppeld aan een kort woord en met een illustratie: Dit is de ‘s’ van ‘sok’, klik op 

de ‘s’ van ‘sok’. Later worden de aangeleerde letters teruggevraagd. Behandeld worden eerst de 
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letters die qua vorm en klank niet veel op elkaar lijken en later de letters die dichter bij elkaar 

staan, zoals de ‘b’ en de ‘d’ en de ‘m’ en de ‘n’. Bij elke afdeling hoort een afzonderlijke diagnosti-

sche toets die gebruikt kan worden om na te gaan of de leerling de geteste vaardigheden be-

heerst. Vervolgens genereert het programma zelf een oefenprogramma dat aansluit bij de ge-

maakte fouten.  

DE ROL VAN DE FONOLOGIE BIJ HET LEREN LEZEN 
Bij leesinstructie voor technisch lezen wordt sterk de nadruk gelegd op foneembewustzijn en de 

relaties tussen spraak en het alfabetische schriftsysteem.  Door met rijmen en het manipuleren 

van klanken bezig te zijn, worden leerlingen zich ervan bewust dat woorden uit klanken bestaan, 

en dat er verschillen en overeenkomsten zijn tussen klanken (Van Bon & Van Leeuwe, 2003). Het 

op die manier ontwikkelde foneembewustzijn ondersteunt de latere leesinstructie en kan voor-

kómen dat er leesproblemen ontstaan. Het bewustzijn van de overeenkomsten en verschillen 

tussen klanken is een van de beste voorspellers van later leessucces (Adams, 1990). Een goed 

ontwikkeld fonologische bewustzijn gekoppeld aan kennis van letters vergemakkelijkt in groep 

3 het proces van beginnend lezen (decoderen), als letters aan klanken gekoppeld moeten wor-

den om tot lezen en spellen te komen. 

Sommige vragen over de rol van fonologie bij leren lezen, komen steeds terug. Hier wat ant-

woorden, op vragen die veel gesteld worden (naar Shankweiler & Fowler, 2004). 

Klanken zijn de elementaire bouwstenen van gesproken taal. In alfabetische talen zoals het 

Engels en het Nederlands corresponderen klanken met letters. 

 Om te kunnen leren lezen is het nodig dat kinderen weten dat gesproken woorden uiteen-

vallen in telkens terugkerende klankpatronen. Dit bewustzijn heet foneembewustzijn. 

 Kinderen die met de klankeigenschappen van woorden bezig zijn (rijm, alliteratie e.d.) 

ontwikkelen foneembewustzijn. 

 Niet alleen rijmen, maar ook andere ervaring die de aandacht richt op de interne structuur 

van woorden, is van belang.  

 Het foneembewustzijn stelt de beginnende lezer in staat de code aan te leren die gespro-

ken taal verbindt met het alfabetische schriftsysteem, de letters.  

 Omdat foneembewustzijn nodig is, maar zich zelden spontaan ontwikkelt, moeten begin-

nende lezers er instructie in krijgen. 

 Foneembewustzijn ondersteunt het leren lezen, maar andersom bevordert het leren lezen 

ook het foneembewustzijn. 

 Als kinderen geen goed foneembewustzijn hebben, betekent dat niet per se dat ze proble-

men zullen krijgen met het leren lezen. 

 Een goede voorspeller voor latere leesprestaties is vooral de snelheid waarmee kinderen 

informatie over de klankkenmerken van woorden oppikken. 

 Foneembewustzijn is een belangrijke voorwaarde voor het leren lezen, maar op zichzelf 

niet genoeg om die ontwikkeling op gang te brengen; instructie over de klanktekencombi-

naties is daarvoor noodzakelijk. 

 Hoewel problemen met foneembewustzijn een kenmerk zijn van leesproblemen, zijn zij 

slechts één manifestatie van een breder fonologisch tekort, dat kenmerkend is voor zwak-

ke lezers.  
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 Het feit dat leesproblemen tot op zekere hoogte erfelijk zijn, houdt niet in dat interventie 

geen zin heeft. 

 

Een goede manier om klanken te leren onderscheiden is via rijmen. Zowel bezig zijn met eind-

rijm als met beginrijm kan helpen om het bewustzijn te laten ontstaan welke klanken hetzelfde 

zijn en welke van elkaar verschillen, bijvoorbeeld via spelletjes als: ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet, 

en het begint met een ....p’, of via het leren van rijmende liedjes en versjes. Niet goed kunnen 

rijmen is een van de kenmerken van een ‘fonologisch tekort’, een basiskenmerk van dyslexie 

(Van der Leij, 2003).  

FONOLOGISCH BEWUSTZIJN EN LETTERKENNIS 
In de voorschoolse leeftijd vond Scarborough (1990) bij kinderen met een verhoogd genetisch 

risico op dyslexie niet alleen al op jonge leeftijd problemen met de grammatica en een beperkte-

re woordkennis, maar op 5-jarige leeftijd ook een beperkt fonologisch bewustzijn en een kleine-

re letterkennis. Zie ook: Vellutino et al., 2004. Letterkennis is een sterke voorspeller van leessuc-

ces. Niet duidelijk is echter waarom sommige kinderen letters eerder leren dan andere (Snow-

ling, 2000). 

Fonologisch bewustzijn en alfabetische kennis zijn geen onafhankelijke variabelen. Van den 

Broeck (1997) geeft aan dat de onderlinge relatie tussen initiële alfabetische kennis en het 

ontwikkelend fonologisch bewustzijn enorm groot is. Het foneembewustzijn wordt vooral gede-

termineerd door de toegenomen alfabetische kennis eind groep twee. De initiële letterkennis 

lijkt het leesproces op gang te brengen. 
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PREVENTIE VAN LEESPROBLEMEN 
Al in groep 2 is vrij goed te voorspellen welke kinderen aan het eind van groep 3 van de basis-

school onvoldoende kunnen lezen. Het gaat om tien tot vijftien procent van de leerlingen. Als de 

leesproblemen direct worden aangepakt, kunnen deze kinderen op de basisschool toch nog een 

redelijk leesniveau halen (Verhagen, 2010). 

Leerlingen die in groep 2 nog niet goed kunnen rijmen, zijn zeker niet allemaal dyslectisch. Ook 

wanneer er thuis en op school onvoldoende ‘taalaanbod’ is geweest, ontwikkelt het klankbe-

wustzijn zich vaak niet voldoende snel. De remedial teacher kan aan het eind van groep 3 of in 

de loop van groep 4 pas zien of echt sprake is van dyslexie (zie: 

http://www.masterplandyslexie.nl).   

Waar het gaat om leesproblemen is preventie echter van groot belang. Van der Leij, 2003), p. 

337: ‘De grootste fout is denken dat het wel goed komt. Dat is namelijk niet zo wanneer de omge-

ving niet ingrijpt. Hoe zwakker de leerling, des te meer afhankelijk is hij van instructie en begelei-

ding om bepaalde doelstellingen te halen. De aanpak dient aan te vangen wanneer zich risico’s op 

steeds groter wordende achterstand voordoen. Dat geldt vanaf groep 1 voor woord- en wereldken-

nis en luistervaardigheid, vanaf groep 2 voor fonologische vaardigheid, vanaf groep 3 voor decode-

ren […].’  

Maar wat kan een school in het kader van passend onderwijs eigenlijk precies doen om leer-

lingen die een verhoogd risico lopen op leesproblemen vroegtijdig (in groep 1, 2 of 3) te signale-

ren? De (herziene) Protocollen Leesproblemen en Dyslexie bieden scholen handreikingen 

(Wentink, Verhoeven & Van Druenen, 2008). Wanneer bijvoorbeeld in groep 1 of 2 geconsta-

teerd wordt dat leerlingen niet spontaan gaan rijmen en belangstelling voor letters ontwikkelen, 

dan kan dat betekenen dat zich later problemen met technisch lezen gaan voordoen. Tijdig 

beginnen met het stimuleren van deze vaardigheden is dan geboden. 

http://www.masterplandyslexie.nl/
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DOELGROEP 
Leesstart is gemaakt voor groep 2 van het basisonderwijs en voor remediëring van leerlingen 

die achterblijven bij lezen en spellen in hogere groepen, ook in het speciale onderwijs.  

Met het programma leren leerlingen klankovereenkomsten in woorden onderscheiden. Het 

programma richt zich dus op verbetering van de fonologische competentie, een belangrijke 

voorwaarde voor en ondersteuning bij het leren lezen. Daarnaast richt het programma zich op 

de letterkennis. Pas als leerlingen in staat zijn de afzonderlijke klanken in woorden goed waar te 

nemen, kunnen ze de volgende stap nemen, namelijk het koppelen van letters aan klanken, waar 

het normale leesonderwijs zich op richt.  

                                                        
Het programma werkt zó intuïtief dat de meeste leerlingen en direct mee kunnen omgaan. In deze oefening van Rubriek A 
(beginrijm korte woorden) is de vraag die leerlingen horen: Wat rijmt op RUIM? De bedoeling is dat het plaatje met DUIM 
wordt aangewezen. Als je met de muis over de afbeeldingen gaat, wordt het afgebeelde woord uitgesproken.  

Aan te raden is om leerlingen die voor het eerst met het programma werken wat extra te bege-

leiden. Leerlingen moeten bijvoorbeeld even weten dat ze met de knop met het luidsprekertje 

een vraag kunnen herhalen en dat onder de knop met de ‘?’ uitleg zit over wat er bij deze oefe-

ning van de leerling verwacht wordt. Overigens werkt het programma zo intuïtief dat de meeste 

leerlingen er zelf hun weg in vinden. Er kan vervolgens op verschillende manieren met het pro-

gramma gewerkt worden. 

WERKWIJZE 1 
De eerste manier is dat alle leerlingen de hele stof vanaf het begin gaan doornemen. 

WERKWIJZE 2 
In het basisonderwijs is de fonologische kennis van leerlingen vaak nogal verschillend. Muis-

werk Leesstart biedt verschillende mogelijkheden om het oefenprogramma van elke individuele 

leerling te laten aansluiten bij zijn ontwikkelingsniveau. Het basisprincipe van de meeste Muis-

werkprogramma’s is dat een diagnostische toets de leerling stuurt naar oefenmateriaal dat 

aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw 

oefenen. 
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De leerling maakt de eerste deeltoets. Deze houdt bij welke dingen goed gaan en welke nog niet. 

Na de toets komt een knop tevoorschijn waar op staat ‘Jouw oefeningen’. Hier zitten alleen 

oefeningen in die aansluiten bij wat nog niet zo goed ging. Bij beginrijm bijvoorbeeld de meer 

subtiele klankonderscheidingen in de langere woorden. Het is de bedoeling dat de leerling de 

geselecteerde oefeningen maakt. Bij een score hoger dan 80% verdwijnen ze telkens uit de lijst. 

Anders moeten ze opnieuw. Als de lijst leeg is, zegt het programma ‘Doe nu de toets opnieuw’. De 

diagnostische toets is nu een evaluerende toets geworden en aan het resultaat is te zien of de 

leerling iets geleerd heeft vergeleken met de vorige keer.  

Leesstart bevat vijf deeltoetsen waar op bovenstaande manier mee gewerkt kan worden: Deel 1 

- Beginrijm; Deel 2 - Eindrijm; Deel 3 - Klanken weglaten; Deel 4 - Woorden maken; Deel 5 -  

STRUCTUUR  
Leesstart bestaat uit de volgende vijf hoofdafdelingen: 

 Rubriek A t/m E: eindrijm 
 Rubriek F t/m I: beginrijm 
 Rubriek J t/m M: woorden maken (klanksynthese) 
 Rubriek N t/m Q: klanken weglaten 
 Rubriek P t/m U: letters leren. 
 

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat het bij Leesstart in de eerste vier afdeling om KLANKEN 

gaat. Deze worden soms verschillend geschreven. Op de vraag: Wat begint met de ‘s’ van ‘sok’? 

kan het juiste antwoord dus zijn: ‘citroen’ of ‘cent’. Op de vraag: Wat krijg je als je de ‘k’ van 

‘slank’ weghaalt? is het juiste antwoord ‘slang’. Ook ei/ij en au/ou leveren geen klankverschil op. 

Er komen ook geen geschreven vormen aan te pas, dus u hoeft niet bang te zijn voor verwarring. 

Wél verschillend zijn echter juist de korte en lange klanken, OOK als ze hetzelfde geschreven 

worden, bijvoorbeeld in ‘baden/bad’, ‘kopen/kop’. 

VAN GEMAKKELIJK NAAR MOEILIJK 
Muiswerk Leesstart heeft een opbouw van gemakkelijk naar moeilijk. Die opbouw zit al in de 

hoofdafdelingen (1) Eindrijm, (2) Beginrijm, (3) Woorden maken, (4) Klanken weglaten en (5) 

Letters leren, maar binnen deze afdelingen ook in de onderwerpen per rubriek. Rubriek A gaat 

bijvoorbeeld over het eindrijm van eenlettergrepige woorden, rubriek B gaat over woorden van 

twee lettergrepen, enzovoort. Bovendien is binnen de rubriek een moeilijkheidsopbouw gereali-

seerd. In de eerste oefeningen gaat het meestal om overduidelijke klankverschillen, bijvoorbeeld: 

bos, lucht, in volgende oefeningen worden de klankverschillen subtieler, bijvoorbeeld (cent) 

vent, sint, want. Bij de opbouw in moeilijkheid is ook rekening gehouden met de relatieve moei-

lijkheid die sommige klanken sowieso voor veel leerlingen hebben, bijvoorbeeld het onderscheid 

tussen b, d en p, tussen m en n, tussen v en w is vaak lastiger dan het verschil tussen b en k of het 

verschil tussen a en i. Wat de letters in afdeling 5 betreft is de volgorde aangehouden van de 

meeste Nederlandse methodes voor groep 3. Ook hier eerst de letters die visueel en qua klank 

flink van elkaar verschillen en later de letters die meer op elkaar lijken. 
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Leesstart heeft een opbouw van gemakkelijk naar moeilijk. Als het programma is ingesteld op een bepaalde rubriek verschijnt 
automatisch de volgende oefening, of wordt de zojuist gemaakte oefening herhaald als de score niet hoog genoeg is.  

Een moeilijkheid die ook is ingebouwd is dat in de eerste oefeningen meestal een woord moet 

worden gezocht dat in klank overeenkomt met het genoemde woord, terwijl in de twee laatste 

oefening vaak geen woord genoemd wordt, maar de leerling zelf moet kijken welke woorden zijn 

afgebeeld en welk van de woorden er niet bij hoort omdat het NIET rijmt, de zgn. ‘odd word’ 

aanpak. Als hij met de muis over de plaatjes gaat, worden de afgebeelde woorden uitgesproken.  



Lesstof Leesstart    11

  

OVERZICHT RUBRIEKEN 
Zoals gebruikelijk in Muiswerkprogramma's is bij Leesstart uitgegaan van rubrieken. De rubrie-

ken zijn ondergebracht in afdelingen. Bij elke afdeling hoort een afzonderlijke diagnostische 

toets. 

AFDELING 1: EINDRIJM 
Rubriek A: eindrijm woorden 1 lettergreep – twee- en driekeuze 

Rubriek B: eindrijm woorden 2 lettergrepen - driekeuze 

Rubriek C: eindrijm woorden 1 lettergreep – moeilijker – driekeuze 

Rubriek D: eindrijm woorden 2 lettergrepen – moeilijker – driekeuze 

Rubriek E: eindrijm ‘odd word’ (Welk woord hoort er niet bij?). 

                                                   
Opdracht van oefening E1. De leerling hoort: Luister goed. Welk plaatje rijmt NIET? Als hij over de afbeelding gaat met de 
muis, hoort hij: KNOOP – RIEM - STROOP. Het plaatje van RIEM is het goede antwoord. 

AFDELING 2 - BEGINRIJM 
Rubriek F: beginrijm 1 lettergreep beginrijm  

Rubriek G: beginrijm heel verschillend - 2/3 lettergrepen 

Rubriek H: beginrijm minder verschillend - 2/3 lettergrepen 

Rubriek I: beginrijm ‘odd word’ (Welk woord hoort er niet bij?). 
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Opdracht van oefening G3. De leerling hoort: Wat begint met de L van LEREN? Het juiste antwoord is het plaatje van LEPEL. 

AFDELING 3: WOORDEN MAKEN 
Rubriek J: Woorden maken 1 - eenvoudig 2-keuze 

Rubriek K: Woorden maken 2 - moeilijker 2-keuze 

Rubriek L: Woorden maken 3- moeilijker 2-keuze 

Rubriek M: Woorden maken 4 - moeilijker 2/3 keuze 

                                                
Opdracht van oefening M3, de moeilijkste oefening van deze afdeling. De leerling hoort: Welk woord hoor je? P---AA---R---D. Hij 
moet het plaatje van PAARD aanwijzen. 

AFDELING 4 - KLANKEN WEGLATEN 
Rubriek N: Eerste klank weg MKKM (bijvoorbeeld ‘been’) 

Rubriek O: Eerste klank weg MMK(K)M (bijvoorbeeld ‘plant’) 

Rubriek P: laatste klank weg MKKM (bijvoorbeeld ‘damp’) 

Rubriek Q: Tweede klank weg MMK(K)M (bijvoorbeeld ‘vlier’) 
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Opdracht van oefening O1. De leerling hoort: Als je de V van VLEK weghaalt, dan krijg je …. Hij gaat met de muis over de 
gekleurde plaatjes en hoort van links naar recht VLERK - GEK - LEK. Hij moet dus op het oranje plaatje klikken. 

AFDELING 5 - LETTERS LEREN 
Rubriek R: letters P-R-A-M-V-I-S 

Rubriek S: letters B-H-E-K-T-Z-W-T 

Rubriek T: letters J-U-N-G-D-O-L-F 

Rubriek U: letters B-P-D-V-W-N-M-E-A 

                                                
Oefening R1 - De leerling hoorde eerst: Dit is de P van PAPA. Er knippert een rechthoek om de P. Dan hoort hij: Waar is de P van 
PAPA? Hij wijst de letter aan en vervolgens verschijnt er een plaatje bij de P dat helpt om de letter te onthouden.  
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In de tweede oefening van elke rubriek van Letters leren verschijnen de aangeleerde letters met bijbehorende plaatjes in een 
meerkeuzeoefening. De vraag is bijvoorbeeld: Waar zie je de ‘o’ van ‘oma’. In de derde oefening verschijnen de letters zónder 
plaatjes en in de vierde eveneens. Er moet in het laatste geval uit 8 mogelijkheden gekozen worden. 

INHOUD 
Het bestand Muiswerk Leesstart bestaat uit 86 oefeningen en 5 diagnostische en evaluerende 

deeltoetsen. In totaal bestaat dit lesbestand uit meer dan 1200 opdrachten. Er zijn meer dan 

1100 plaatjes en meer dan 1500 geluidsbestanden gebruikt. 

RUBRIEKEN EN OEFENINGEN LEESSTART 
Rubriek Oefening                (*) = met geluid Type Uitleg Opgaven 

Z 1 Deel 1 - Eindrijm (*) Meerkeuze 1 24 

Z 2 Deel 2 - Beginrijm (*) Meerkeuze 1 18 

Z 3 Deel 3 - Klanken weglaten (*) Meerkeuze 1 24 

Z 4 Deel 4 - Woorden maken (*) Meerkeuze 1 16 

Z 5  Deel 5 - Letters (*) Meerkeuze 1 22 

A Eindrijm woorden  1 Korte woorden - 1 (*) Meerkeuze 1 10 

1LG  2 Korte woorden - 2 (*) Meerkeuze 1 10 

  3 Korte woorden - 3 (*) Meerkeuze 1 10 

  4 Korte woorden - 4 (*) Meerkeuze 1 10 

B Eindrijm woorden  1 Woorden - 1 (*) Meerkeuze 1 10 

2LG 2 Woorden - 2 (*) Meerkeuze 1 10 

  3 Woorden - 3 (*) Meerkeuze 1 10 

  4 Woorden - 4 (*) Meerkeuze 1 10 

C Eindrijm woorden  1 Woorden - 5 (*) Meerkeuze 1 10 

 1LG vervolg 2 Woorden - 6 (*) Meerkeuze 1 10 

  3 Woorden - 7 (*) Meerkeuze 1 10 

  4 Woorden - 8 (*) Meerkeuze 1 10 

D Eindrijm woorden  1 Woorden - 9 (*) Meerkeuze 1 10 

 2LG vervolg 2 Woorden - 10 (*) Meerkeuze 1 10 

  3 Woorden - 11 (*) Meerkeuze 1 10 

  4 Woorden - 12 (*) Meerkeuze 1 10 

E Wat hoort er niet bij  1 Wat hoort er niet bij? - 1 (*) Meerkeuze 1 10 

1 2 Wat hoort er niet bij? - 2 (*) Meerkeuze 1 10 

  3 Wat hoort er niet bij? - 3 (*) Meerkeuze 1 10 

  4 Wat hoort er niet bij? - 4 (*) Meerkeuze 1 10 

  5 Wat hoort er niet bij? - 5 (*) Meerkeuze 1 10 

  6 Wat hoort er niet bij? - 6 (*) Meerkeuze 1 10 
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  7 Wat hoort er niet bij? - 7 (*) Meerkeuze 1 10 

  8 Wat hoort er niet bij? - 8 (*) Meerkeuze 1 10 

F Beginrijm woorden  1 Eerste klank - 1 (*) Meerkeuze 1 10 

1LG  2 Eerste klank - 2 (*) Meerkeuze 1 10 

  3 Eerste klank - 3 (*) Meerkeuze 1 10 

  4 Eerste klank - 4 (*) Meerkeuze 1 10 

G Beginrijm woorden  1 Eerste klank - 5 (*) Meerkeuze 1 10 

2/3LG 2 Eerste klank - 6 (*) Meerkeuze 1 10 

  3 Eerste klank - 7 (*) Meerkeuze 1 10 

  4 Eerste klank - 8 (*) Meerkeuze 1 10 

H Beginrijm woorden  1 Eerste klank - 9 (*) Meerkeuze 1 10 

2/3LG vervolg 2 Eerste klank - 10 (*) Meerkeuze 1 10 

  3 Eerste klank - 11 (*) Meerkeuze 1 10 

  4 Eerste klank - 12 (*) Meerkeuze 1 10 

I Wat hoort er niet bij  1 Wat hoort er niet bij? - 9 (*) Meerkeuze 1 10 

2 2 Wat hoort er niet bij? - 10 (*) Meerkeuze 1 10 

  3 Wat hoort er niet bij? - 11 (*) Meerkeuze 1 10 

  4 Wat hoort er niet bij? - 12 (*) Meerkeuze 1 10 

  5 Wat hoort er niet bij? - 13 (*) Meerkeuze 1 10 

  6 Wat hoort er niet bij? - 14 (*) Meerkeuze 1 10 

J Woorden maken 1 1 Woorden maken - 1A (*) Meerkeuze 1 10 

  2 Woorden maken - 1B (*) Meerkeuze 1 10 

  3 Woorden maken - 1C (*) Meerkeuze 1 15 

K Woorden maken 2 1 Woorden maken - 2A (*) Meerkeuze 1 10 

  2 Woorden maken - 2B (*) Meerkeuze 1 15 

  3 Woorden maken - 2C (*) Meerkeuze 1 15 

L Woorden maken 3 1 Woorden maken - 3A (*) Meerkeuze 1 10 

  2 Woorden maken - 3B (*) Meerkeuze 1 15 

  3 Woorden maken - 3C (*) Meerkeuze 1 15 

M Woorden maken 4 1 Woorden maken - 4A (*) Meerkeuze 1 10 

  2 Woorden maken - 4B (*) Meerkeuze 1 15 

  3 Woorden maken - 4C (*) Meerkeuze 1 16 

N Eerste klank weg  1 Eerste klank weg - 1 (*) Meerkeuze 1 10 

MKKM 2 Eerste klank weg - 2 (*) Meerkeuze 1 10 

  3 Eerste klank weg - 3 (*) Meerkeuze 1 10 

  4 Eerste klank weg - 4 (*) Meerkeuze 1 10 

O Eerste klank weg  1 Eerste klank weg - 5 (*) Meerkeuze 1 10 

MMK(K)M 2 Eerste klank weg - 6 (*) Meerkeuze 1 10 

  3 Eerste klank weg - 7 (*) Meerkeuze 1 10 

  4 Eerste klank weg - 8 (*) Meerkeuze 1 10 

P Laatste klank weg  1 Laatste klank weg - 1 (*) Meerkeuze 1 10 

MKKM  2 Laatste klank weg - 2 (*) Meerkeuze 1 10 

  3 Laatste klank weg - 3 (*) Meerkeuze 1 10 

  4 Laatste klank weg - 4 (*) Meerkeuze 1 10 

Q Tweede klank weg 1 Tweede klank weg - 1 (*) Meerkeuze 1 10 

  2 Tweede klank weg - 2 (*) Meerkeuze 1 10 

  3 Tweede klank weg - 3 (*) Meerkeuze 1 10 

  4 Tweede klank weg - 4 (*) Meerkeuze 1 10 

R Letters leren  1 Letters [P-R-A-M-V-I-S] 1(*) Plaatje verklapt 1 7 

[P-R-A-M-V-I-S] - 1 2 Letters [P-R-A-M-V-I-S] 2(*) Meerkeuze 1 7 

  3 Letters [P-R-A-M-V-I-S] 3 (*) Meerkeuze 1 7 

  4 Letters [P-R-A-M-V-I-S] 4 (*) Plaatje klikken 1 7 

S Letters leren  1 Letters [B-H-E-K-Z-W-T] 1 (*) Plaatje verklapt 1 7 

[B-H-E-K-Z-W-T] - 2  2 Letters [B-H-E-K-Z-W-T] 2 (*) Meerkeuze 1 10 

  3 Letters [B-H-E-K-Z-W-T] 3 (*) Meerkeuze 1 10 

  4 Letters [B-H-E-K-Z-W-T] 4 (*) Plaatje klikken 1 7 
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T Letters leren  1 Letters [J-U-N-G-D-O-L-F] 1 (*) Plaatje verklapt 1 8 

 [J-U-N-G-D-O-L-F] - 3 2 Letters [J-U-N-G-D-O-L-F] 2 (*) Meerkeuze 1 10 

  3 Letters [J-U-N-G-D-O-L-F] 3 (*) Meerkeuze 1 10 

  4 Letters [J-U-N-G-D-O-L-F] 4 (*) Plaatje klikken 1 8 

U Letters leren  1 Letters [B-P-D-V-W-N-M-E-A] 1 (*) Plaatje verklapt 1 9 

[B-P-D-V-W-N-M-E-A]  2 Letters [B-P-D-V-W-N-M-E-A] 2 (*) Meerkeuze 1 10 

- 4  3 Letters [B-P-D-V-W-N-M-E-A] 3 (*) Meerkeuze 1 10 

  4 Letters [B-P-D-V-W-N-M-E-A] 4 (*) Plaatje klikken 1 9 
 

DE COMPUTER IN HET LEERPROCES 
Het programma Leesstart biedt mogelijkheden om te leren door middel van de computer, dat wil 

zeggen: de computer neemt de taak van de leraar (gedeeltelijk) over (Verhoeven, 1992).  

Argumenten VOOR automatisering van het leesproces zijn: 

 De mogelijkheid van precieze temporele controle, d.w.z.: 

- exacte timing van terugkoppeling; 

- terugkoppeling aangepast aan leerling; 

- aanpassing van het tempo van aanbieding. 

 De registratie en interpretatie van de vorderingen: programma's moeten door de leraar 

'toegediend' worden en deze zal het effect ervan moeten evalueren.1 

 

Onderwijskundige mogelijkheden van de computer zijn: 

 Adaptiviteit. De computer kan aard en het tempo van het lesmateriaal automatisch aan-

passen aan het ontwikkelingsniveau van de leerling. Dat is een vorm van individualisering, 

los van de aandacht van de leraar. 

 Responsiviteit. De computer kan veelvuldig bekrachtigend of correctief reageren op gege-

ven antwoorden. 

 Diagnostische waarde. Antwoorden kunnen geregistreerd worden voor latere inspectie 

(wat in de praktijk helaas zelden gebeurt). 

 Nabootsende kwaliteiten. De computer kan aanbieden wat gewoonlijk via een boek aange-

boden wordt. Dat kan helpen bij de acceptatie van de computer als leermiddel. Vooral op 

dit terrein is er de laatste jaren veel vooruitgang. 

 Motivationele waarde. Werken met de computer is voor veel leerlingen motiverend. 

 Innovatieve waarde. De computer kan dingen aanbieden die via andere leermiddelen niet 

mogelijk zijn. 

                                                             

1 Uit een grote hoeveelheid onderzoek blijkt vlg. Verhoeven dat leraren weinig gebruikmaken van de output van programma's. 
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