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Overzicht 

• Analfabeten versus lezers 

• Leren lezen en schrijven:  

– Wat  

– Hoe: het leerproces  

– Hoe: basismethodieken 

• Enkele struikelblokken  

 I 

Analfabeten versus lezers 

Enkele gegevens 

Wat hoort er niet bij? 

Voorbeelden 

 
• Anders-alfabeten/lezers: 

– Foto, niet om te lezen 
 

• Analfabeten: 
– Foto, want die hangt aan de muur 
– Krant, want die kun je weggooien als je hem uit hebt. 
– Brief, want die komt door de brievenbus 
– Brief, want die komt uit Marokko 
– Foto, want voor die andere heb je een zoon nodig 
– Foto, want dat is een plaatje, rest is om te lezen 

Voorbeelden syllogismen 

1 

Alle stenen op de maan zijn blauw.  

Een man gaat naar de maan en vindt een steen.  

Welke kleur heeft die steen? 

 

2 

Alle vrouwen in Markije zijn getrouwd.  

Fatma is niet getrouwd.  

Woont Fatma in Markije?   
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Welke kleur heeft die steen? 

• Meeste anders-alfabeten 
– Blauw, want alle stenen zijn blauw 

 

• Analfabeten 
– Zwart, want het is daar heel heet.  

– Er zijn helemaal geen stenen op de maan. 

– Dan moet ik hem eerst zien. 

– Blauw, want de hemel is blauw. 

– Zwart of wit, dat hangt er vanaf. 

– Bruin, kijk maar naar buiten, dan zie je het zelf 

– Blauw, alle stenen zijn er blauw 

Zou iemand dit kunnen schrijven? 

 

• Ik woon in Nederland. 

• Buiten  

• Gisteren regende het 

• Tien 

• Een baby is heel oud  

 

Voorbeelden  

• Anders-alfabeten 
– ja 

• Analfabeten 
– Ja, want dat klopt, ik woon ook in Nederland. 

– Boom kun je schrijven, maar buiten niet. 

– Tien, ja dat kun je schrijven 

– Als het gisteren regende, dan kun je dat schrijven, anders niet. 

– Nee, natuurlijk niet, een baby is niet oud. Die is jong. 

– Je kunt het wel schrijven, maar het is wel onzin. 

 

Segmenteren van zinnen en woorden 

• IkkomuithetzuidenvanSomalie 

• Indewinkelliggenveelappelsentomaten 

• Indewinkel 

• Uithetzuiden 

• tomaten 

• man 

Voorbeelden zinssegmentatie 

• Anders-alfabeten 

– Hangt van het schrift af 

– Ik / kom / uit / het / zuiden / van / Somalië 

• Analfabeten 

– Op inhoud 

• Je hebt het noorden en het zuiden, bedoel je dat? 

• Appels apart en tomaten apart 

– Woordgroepen/inhoudswoorden 

• In de winkel / liggen veel / appels en tomaten 

• Winkel / appels / tomaten 

Voorbeelden woordsegmentatie 

• Anders-alfabeten  
– Afhankelijk van T1- schrift 

– Latijns schrift: m/a/n   

 

• Analfabeten 
– Man, dat kan je niet verdelen, dat is een 

– Tomaten: ieder een tomaat 

– Ik snap niet wat je bedoelt 

– Zieken/huis 
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Castro-Caldas et al. (1997) 

 

Tafel 

fatel II 

Leren lezen en schrijven 

 

Wat en hoe? 

Wat? 
Schriftsystemen 

 
Schriftsystemen 

 
• Schrift is geen afbeelding 

 

 

 

• Schrift is ook niet: symbolen met directe relatie 
tussen teken en betekenis 

 

 

• Schrift is representatie van eenheden in de taal. 
Welke? 

hond 
kelp 
chien  
dog 

Schriftsystemen 

• Logografisch:  

– een teken per woord (Chinees) 

• Syllabisch:  

– een teken per lettergreep (Kana, Tamil, Ge’ez) 

 

• Alfabetisch:  

– een teken per klank  
• Gevocaliseerd (Nederlands, Grieks, Russisch, Berber) 

 

• Niet gevocaliseerd (Arabisch, Hebreeuws) 

Grafische verschillen 

• Script (vb Cyrillisch, Arabisch, Latijns) 

• Orthografie (vgl. Kuh, koe, you, to, too, moustache) 

• Schrijf/leesrichting 
• links-rechts horizontaal (Latijns) 

• rechts/links horizontaal (Arabisch) 

• boven/beneden en rechts/links (Chinees/Japans) 

• bousthrophedon (oud-Grieks) 

• Woordgrenzen (vb. spaties) 

• Interpunctie (?/ma) 
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Orientatie en volgorde 

 

b = p 

   35 

poes = soep 

= 

= 

Hoe? 

Het leerproces 

Woordherkenning 

Wat staat hier? 

• Pen 

• Kip 

• Deuk 

• Brief 

• Krant 

 

 

Woordherkenning 

Woord 

Schriftvorm Klankvorm 

Grammaticale 
eigenschappen 

Morfologisch 
eigenschappen 

Betekenis 

Geschreven woord      gesproken woord 
Letters      Klanken 

Brief 

buik 

weet ik niet 

brief 

bee-er-ie-ee-ef 

d-r-ie-f d-r 

riem 

b-r-ei-f breif 

br-ief brief 

br-eif blijf 

geit 

briet nee brief 

maan eh roos eh vis? 

b-l-ie-f blief 

dreif 

b-r-iet-t b-r-ei-f b-r-i-breif b-r-ie-f brief ...wat is brief? 

prief 

post 

br-iet briet eh brief 

brie-f brief 

brief 

vijf 

berieve 

Stadia ontwikkeling woordherkenning 

1. Direct
Beginner

2. Indirect
spellend lezen

3. Direct
geautomatiseerd

Woordherkenning
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Stadia leren lezen 

• Logografische fase 

– Globaal lezen/van buiten leren van woorden 

• Alfabetische fase:  

– spellend lezen, letter voor letter verklanken 

• Orthografische fase:  

– automatisering van verklanking, vloeiend lezen 

Beginnende lezers 

Kewarie 

 

– Oe, oe, l lat is et? 

– Ie iek k k e k kek op de klo kloek. 

– Et het ies alle a as akt oe r oer 

– Ik  e het v l vluk en bak mij t t as. 

– Het is  d d dew dewalef  uu uure. 

– Ik ka na t tous met de f f fiet fiet. 

Wai Ho 

De duffe ei de meel   

ein duffe zitte be een bik 

mmm daale isse ooke een meel 

tief tief lopt de meel 

ikke legge een de bik 

de duffe zeet de meele 

de duffe lobbet 

pak die teek-teek, meel. 

Leren schrijven 

Fatima schrijft 

    

uit  klas  
Willemijn Stockmann  

Jahmila 

 

 uit  onderzoek  Jeanne Kurvers  
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Kwaku’s eerste briefje 

 

 

aosevtok 
 

Dictee 

Deze appel is lekker 

 

 

disz aplsz 

de n aplis lakr 

dejijze Apele is leker 

dez aapl is leker 

Dis apla is lekr 

de ze appel is lekkr 

Hoe gaat het? 

 

otg heti 

de gaat hel 

oegate 

o gat Het 

hoe gaatet 

Hou gaat het 

 

Kaart 2 

Beste Joop 

Ik hoorde van het ongeluk. 

Ik hoop dat je been gauw weer beter is. 

Groten van....... 

van 

van Joop ongeluk 

ik hoorde Beterschap................  

jan Joop 

Ik hoorde van het ongeluk. 

Ik hoop dat je been gauw weer beter is. 

 goed schap 

van 

Van Kortenhoefstraat  

Samenvatting 

• Leren lezen (in een nieuw schrift) en tegelijkertijd een 
nieuwe taal leren: 

• is heel complex, ook voor veel anders-alfabeten 
• Onbekende klanken, onbekende woorden 

• Orthografie onbekend 

• Nauwelijks woordbeelden geautomatiseerd 

• Geen feedback van eigen lexicon 

• Nog nauwelijks mogelijkheden grammaticale functies te 
benutten om te anticiperen 

• kost heel veel tijd, ook voor veel andersalfabeten 

• Basisproces hetzelfde voor analfabeten en anders-
alfabeten (voorkennis en tempo verschillen) 

 
 

Hoe? 

Het alfabetiseringsonderwijs 

Alfabetiseringsmethodes 1 

• Basisprincipes 

– Waar begin je mee? 

– Hoe bouw je op? 

• Soorten methodieken 

– Leerstof centraal 

– Cursist centraal 

– Eclectische methodes 
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Alfabetiseringsmethodes 2 

• A Leerstof centraal 

• Formele eenheden uitgangspunt 

– Alfabetmethode 

– Klankmethode (synthetisch) 

• Betekenis uitgangspunt 

– Globaalmethode 

– Analytische 

– Combi/eclectisch 

• Structuurmethode 

 

Alfabetiseringsmethodes 3 

• B Cursist centraal 

– Taalervaringsleren 

– Freinet 

– Freire 

– Werken met verhalen van cursisten 

– Expressieve werkvormen 

– Integratie in functionele opdrachten 

 

 

III 
Enkele struikelblokken 

Struikelblokken 

• Woordkennis en woordbetekenis 

• Klanken in (T1 en) T2 

• Lettergreepstructuur in (T1 en) T2 

• Zinsbouw in (T1 en) T2 

• Tekstkenmerken  

• Verraderlijk Nederlands 

• Culturele kennis 

Welk woord past bij het plaatje? 

• maar 

• naar 

• raam 

• ram 

• laan 

 

Zet een cirkel om de dieren 

• kat  mies  bel  mos 

• kaas som  haas  ram 

• mus muis  haai  poes   

• aap koek  duif  kool 

• boek koe  meer  dief 

• ree  vis  mes  zeef 

• ijs  vos  mier  poot 
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Tekstbegrip 

• Op fietsles! 
• Fatma zit op fietsles. 
• Ayaan en Elly ook, maar Sarah niet. 
• Ze staan op het schoolplein. 
• Ze wachten op Lieve, die hen leert fietsen. 

 
• Wie zitten er allemaal op fietsles? 

– Fatma 
– Ayaan, Elly en Sarah 
– Fatma, Ayaan en Elly 
– Fatma en Lieve 

Talen verschillen 

• Aantallen   klinkers   medeklinkers 
– Nederlands:  16    18  

– Arabisch:   3 (6)     26 

– Somalisch:  5    30 

– Chinees  6 (x4)   22  

 

– Vgl. bus – boos – poes – bos – poos- pus – paus 

– Vgl gil – geel – kil – kiel –keel – keer – geen – gen  

 

• Structuur lettergrepen 
– km, mk, mkm (vb Tigrinya, Turks, Chinees) 

– km, mk. mmkm,  mmkmm, mmmkmm etc. (Nederlands) 

 

– Vgl kat – krat – krant – het – hert –herfst,  herfststorm 

Kurvers, dec 2014 

Idioom 

• Wat is er aan de hand? 
• Dat is niet in de haak 
• Hein zit niet lekker in zijn vel 
• De kat uit de boom kijken 
• Een gat in de hand 
• Een rib uit mijn lijf 
• Een slag om de arm houden 
• Aan de tand voelen 
• Zwaar op de hand zijn 

 

Hartelijk dank! 
Vragen? 


