
Fonemisch bewustzijn staat voor 'het bewustzijn dat woorden uit klanken bestaan’ en is een be-

langrijk onderdeel van beginnende geletterdheid. Het draagt bij aan een goede leesstart en een 

goed spellingbewustzijn in groep 3. 

Deze handelingswijzer beschrijft de didactiek bij drie specifieke domeinen binnen het fonemisch 

bewustzijn: zin onderverdelen in woorden, auditieve analyse en klankgroepen. De andere domei-

nen worden omwille van de leesbaarheid niet behandeld.  

Het is belangrijk dat een schoolteam met elkaar afspraken maakt over de te hanteren didactiek 

en dit vastlegt in een borgingsdocument. Hiermee wordt didactische verwarring bij leerlingen 

voorkomen. 

 

Drie verschillende vaardigheden 

We gebruiken de volgende didactische aanpakken bij de drie verschillende domeinen: 

 Zin onderverdelen in woorden: leggen met blokjes van links naar rechts en eventueel 

tellen op vingers (niet hakken en klappen!). 

 Auditieve analyse (een woord onderverdelen in klanken: b-oo-m): hakken met twee 

handen bij elkaar van links naar rechts (niet klappen!). 

 Klankgroepen (auditieve lettergrepen: sti-ppen, bo-men, rui-ken): klappen van links 

naar rechts (niet hakken!). 

 

 

 
 
 

Auditieve analyse, klankgroepen en zinnen 

De drie vaardigheden worden hieronder vertaald naar concrete voorbeelden aan de hand van 

een voorbeeldzin:  

in het bos staan bomen 

Fonemisch bewustzijn 
Didactische aanwijzingen bij zinnen,  
auditieve analyse en klankgroepen 

Zin onderverdelen in woorden: 

Lees hier meer over klankgroepen: tinyurl.com/klankgroepen 

Woord onderverdelen in klanken (auditieve analyse): 

b-o-s 

http://tinyurl.com/klankgroepen


 

 

 

 

Zinnen 

Zinnen worden van links naar rechts gelezen. Het is belangrijk om dit goed voor te doen aan de leerlingen, want 

voor hen is dit namelijk niet vanzelfsprekend. Lezen is géén natuurlijk proces, maar een cultureel proces. In ande-

re culturen zijn hele andere afspraken over de richting van het lezen en schrijven: bijvoorbeeld van rechts naar 

links of van boven naar onderen. 

Zorg dat de leerlingen goed kunnen zien dat een zin van links naar rechts gelezen wordt en dat dus ook de blokjes 

van links naar rechts worden gelegd of geteld. Wijs met de vinger of een stokje bij als u de zin voorleest.  

Bij dit leerdoel past het best een frontale opstelling, zoals een theateropstelling of een hoefijzervorm. Hiermee 

wordt voorkomen dat leerlingen de zin op de kop zien en de leesrichting verkeerd inslijpen. 

Spreek ook duidelijk af met elkaar wat de leerlingen aan het eind van groep 2 moeten kunnen: hoeveel woorden 

moeten ze kunnen tellen in een zin? Zinnen van hoeveel woorden moeten ze kunnen bedenken? Het nazeggen, 

aanvullen van zinnen en het kunnen bepalen van weggelaten woorden zijn ook belangrijke leerdoelen binnen het 

domein ‘zinnen maken’. 

 

 

 

 

 

 

Suggesties voor activiteiten: 

 Een zin bedenken bij een gegeven woord 

 Woorden in een gegeven zin tellen 

 Het eerste en laatste woord benoemen in een zin 

 Een gegeven zin uitbreiden/langer maken 

 Een woord in de zin vervangen door een ander woord 
 

 

Auditieve analyse 

Het ontleden van woorden in klanken is een belangrijke voorwaarde voor het juist kunnen spellen van woorden. 

Voordat in groep 3 een woord in letters kan worden opgeschreven, moeten leerlingen een woord auditief kunnen 

onderverdelen in klanken. 

Woorden worden van links naar rechts in klanken ontleed. Denk dus ook bij dit domein aan de werkvorm om een 

verkeerde richting te voorkomen en kies ook hier voor een frontale opstelling.  

Doe het hakken altijd in spiegelbeeld voor, want anders zien de leerlingen het verkeerd om. U hakt dus van rechts 

naar links, zodat de kinderen het van links naar rechts zien en het goed na kunnen doen. 

Gebruik eventueel hakkaarten/hakstroken om het analyseren te visualiseren. Ook kunt u woorden letterlijk in 

stukken hakken/knippen. Hiermee maakt u de instructie meer visueel en expliciet. 
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Woord onderverdelen in klankgroepen 

bo-men 

Figuur 1. Een zin leggen met  blokjes (met of zonder de woorden er op) 



Figuur 3 De stappen om te komen tot  een juiste spelling van een open lettergreep in groep 4 

Lees hier meer over klankzuivere woorden: tinyurl.com/klankzuiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreek duidelijk af wat het einddoel van groep 2 is. Op welk niveau moeten kinderen woorden kunnen analyse-

ren? Meestal zijn dit woorden op mkm-niveau (b-o-s), maar sommige scholen leggen de lat hoger en hebben daar-

mee hogere verwachtingen, bijvoorbeeld woorden op mmkm-niveau (s-t-o-p) en mkmm-niveau (l-oo-p-t). 

Gebruik voor de auditieve analyse alleen klankzuivere woorden. U kunt gewoon alle letters/klanken gebruiken, 

omdat deze enkel auditief worden gebruikt. 

 

 

 

Suggesties voor activiteiten: 

 Een gegeven woord in klanken verdelen 

 De eerste of laatste klank bepalen 

 

Klankgroepen 

In groep 4 hebben leerlingen de klankgroepen nodig om woorden met open en gesloten lettergrepen juist te kun-

nen spellen. Bijvoorbeeld bij het woord ‘bo-men’ dat bestaat uit twee klankgroepen: 

 

 

 

De basis voor deze aanpak wordt in de kleutergroepen gelegd door hier aandacht te besteden aan het ontleden 

van woorden in klankgroepen. Leerkrachten in groep 7/8 geven dikwijls aan dat open en gesloten lettergrepen 

één van spellingregels is waarin kinderen de meeste fouten blijven maken. Preventieve en gerichte aandacht voor 

klankgroepen in groep 1/2 draagt bij aan een betere beheersing van open en gesloten lettergrepen in de boven-

bouw. 

 

Figuur 2 Visuele ondersteuning bij auditieve analyse 
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 Ik klap ‘boo-men’. 

 De eerste klap is ‘boo’.  

 De laatste klank is ‘oo’.  

 Dat is een lange klank en dus pak ik er eentje af.  

 Ik schrijf ‘bo-men’dus met één ‘o’.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook bij dit domein is het belangrijk om de richting goed voor te doen en de kinderen te leren dat klankgroepen 

van links naar rechts worden geklapt. Kies dus ook voor deze werkvorm voor een frontale opstelling en doe het in 

spiegelbeeld voor, zodat de leerlingen het op de juiste wijze zien. 

Het einddoel voor groep 2 is doorgaans dat kinderen woorden van drie klankgroepen moeten kunnen klappen. 

Hierover maakt het schoolteam duidelijke afspraken. De woorden die in klankgroepen worden verdeeld, zijn 

meestal niet klankzuiver. 

 

Suggesties voor activiteiten: 

 Woorden ontleden in klankgroepen (voorloper van auditieve analyse) 

 Klankgroepen samenvoegen tot een woord (voorloper van synthese) 

 Bepalen uit hoeveel klankgroepen een woord bestaat 

 Woorden bedenken bij gegeven aantal klappen 

 Woorden zeggen en tegelijk klappen en leerlingen laten nazeggen en -klappen 

 Namen van kinderen uit de klas klappen 

 

Uniforme didactiek 

Het is noodzakelijk om een uniforme didactiek te hanteren om zodoende didactische verwarring te voorkomen. 

Veel leerkrachten gebruiken hakken en klappen als didactiek bij de drie genoemde domeinen. Zij doen dit echter 

niet consequent of gebruiken dit door elkaar, maar als we hakken en klappen door elkaar gebruiken, dan is het 

niet duidelijk wel aanpakstrategie bij welk domein hoort. 

Het is van belang een goede afstemming in de groepen 1 t/m 4 te realiseren in het gebruik van de didactiek en dit 

vast te leggen in een borgingsdocument: wanneer klappen en wanneer hakken?  

Een eenduidige- en expliciete didactiek is cruciaal in de verschillende groepen, omdat er anders didactische ver-

warring kan optreden bij de leerlingen. Fout aangeleerde aanpakstrategieën zijn bovendien zeer lastig weer af te 

leren. 

Ook draagt het bewust hanteren van een specifieke didactiek bij aan de bewustwording bij de leerkracht aan welk 

domein er gewerkt wordt met een bepaalde activiteit. 

 

Speelse activiteiten 

Deze handelingswijzer beschrijft de didactiek bij de verschillende technische vaardigheden binnen het fonemisch 

bewustzijn. Het is aan de leerkracht om dit te vertalen naar speelse activiteiten die aansluiten op de leef- en bele-

vingswereld van het jonge kind. Hiervoor kan bijvoorbeeld het thema worden aangegrepen dat centraal staat.  
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Figuur 4 Een woord klappend verdelen in klankgroepen 

       wan       de           len 



 

Expertis | centrum voor onderwijskwaliteit is een team van ervaren onderwijsadviseurs die samen met  

opdrachtgevers werken aan versterking van de kwaliteit van het onderwijs.  

M.A. de Ruyterstraat 3 | 7556 CW Hengelo | 074 - 8 516 516  

Utrechtseweg  31b | 3811 NA  Amersfoort | 033 - 4 612 680  

www.expertis.nl | cvo@expertis.nl | @expertisadvies 

Handelingswijzers slaan een brug tussen de onderwijswetenschappen en de praktijk van het onderwijs. Dit gebeurt 

door wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de onderwijspraktijk. Handelingswijzers geven op een kernachtige 

wijze bruikbare suggesties en aanwijzingen om het onderwijs te versterken.  

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze handelingswijzer kunt u contact opnemen met  

Expertis | centrum voor onderwijskwaliteit. E-mail: cvo@expertis.nl  

Figuur 5                                  Figuur 6                      Figuur 7 

Figuur 5: voorbeeld van een zin op een lettermuur (onderaan) 

Figuur 6: een woord letterlijk in stukken gehakt, goed zichtbaar rechtop geplaatst op een houder 

Figuur 7: de namen van de leerlingen in klankgroepen, geordend op aantal klappen   
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