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Astrid Geudens

Een belangrijke vernieuwing in Veilig leren lezen is de uitwerking van de  
automatiseerlijn. Klanken en letters verkennen en meteen vanaf het begin 
systematisch laten terugkomen in steeds wisselende combinaties van  
bekende letters. Dat is het uitgangspunt om kinderen te helpen bij het  
automatiseren van teken-klankkoppelingen en woorden. Wat ze – gelukkig 
maar – niet zullen merken, is dat er achter de motiverende oefenmaterialen 
bergen puzzelwerk schuilgaan. Hoe een aantal van die puzzelstukken in elkaar 
zitten, komt u te weten in dit artikel. Deze informatie kan een hulp zijn bij het 
realiseren van kwalitatief hoogstaand leesonderwijs.

De automatiseerlijn van  

Veilig leren lezen uitgelicht 

Codes in ons hoofd
Voor we de automatiseerlijn onder de loep nemen, staan 
we kort stil bij wat nu eigenlijk aan de basis ligt van lezen 
en spellen. Onderzoekers die deze processen bestuderen, 
hechten veel belang aan het begrip ‘representatie’1. Dat is 
als het ware een ‘code’ die we van een woord maken in 
onze hersenen, zonder dat we het zelf merken. Als wij als 
ervaren lezer een woord lezen, kunnen we dat doen omdat 
we er een code van hebben opgeslagen in ons hoofd en 
die code ook weer automatisch kunnen ophalen2. Een kind 
dat een nieuw woord leert lezen, bijvoorbeeld het woordje 
‘kip’, heeft wellicht al wel een code voor de uitspraak en 
de betekenis van ‘kip’ maar nu moet het ook leren om een 
goede code te maken van de spellingswijze van ‘kip’ en 
die code koppelen aan de code voor de uitspraak3. Wan-
neer die codes goed verankerd en verbonden zijn in de 
hersenen, zal het kind niet alleen het woordje ‘kip’ correct 
en vlot kunnen lezen, maar is die zogenoemde ‘woordspe-
cifieke kennis’4 ook een grote hulp om andere en nieuwe 
woorden te gaan lezen, die lijken op het woordje ‘kip’, 
zoals ‘kim’ en ‘koop’ maar ook ‘kin’ en ‘lip’ of zelfs een 
vreemd woordje als ‘kiep’5,6.

Dit soort inzichten leert ons dat we er alles aan moeten 
doen om kinderen te helpen bij het opbouwen van kwali-
teitsvolle codes van letters en woorden in hun hoofd zodat 
ze die ook zo vlot mogelijk kunnen oproepen als ze (nieu-
we) woorden lezen.

Alzijdig verkennen van de nieuwe letter: 
stap 1
Het startpunt bij uitstek om tot die sterke codes te komen, 
is het aanleren van teken-klankkoppelingen. Pas als kin-
deren zich alle details van klank en vorm in een woord 
eigen hebben gemaakt, is er een goede basis om een  
code van het woord op te slaan7. Daarom introduceren  
we telkens maar één nieuwe letter in het leerproces van 
de kinderen8 en verkennen we die nieuwe letter vanuit 
verschillende invalshoeken: alzijdig.
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De wandplaat met – in eerste instantie alleen – de afbeel-
ding van het structureerwoord (bijv. pet) is een instap om 
de kinderen zelf tot de klank van het woord te brengen 
(bijv. /pet/), de klank van de letter uit te lichten (bijv. /t/) 
en te koppelen aan de nieuwe letter (bijv. <t>). Via de Leer-
krachtassistent worden de kinderen hierbij actief betrok-
ken. Ze kunnen het woordje ‘pen’ al lezen maar welk 
nieuw woord zouden ze nu gaan maken? De wandplaat 
brengt hen bij het woordje /pet/ en als ze het woord in 
losse klanken hakken, weten ze ook naar welke nieuwe 
letter ze op zoek gaan. Het klankbewustzijn van de kinde-
ren wordt dus meteen gekoppeld aan letterkennis9. Pas 
dan zien de kinderen het woord onder de wandplaat.

Meteen hierna verkennen ze de nieuwe letter alzijdig door 
middel van luisteren, kijken naar de lettervorm, voelen, 
ordenen naar letterfamilie. De letter wordt daarbij afgezet 
tegen letters die er visueel of auditief op lijken (bijv. ‘t’ 
visueel met ‘f’ en auditief met ‘d’ en ‘k’). Korte aandacht 
voor het schrijven van de letter is er bij de afronding van 
de les.
Het voelen – ervaren hoe de klank wordt gevormd als je 
die uitspreekt – kreeg tot dusver in leesmethoden weinig 
aandacht bij de instructie van nieuwe letters. Onderzoek 
toont echter aan dat het inslijpen van de teken-klankkop-

peling versterkt wordt door kinderen bij het aanleren van 
de letter bewust te maken van de manier waarop je een 
klank vormt en uitspreekt10. In Veilig leren lezen zijn die 
inzichten vertaald. Wat voel je bijvoorbeeld als je /t/ zegt? 
Houd maar eens je vinger voor je mond en wijs naar bo-
ven, want daar tikt onze tong, net achter onze tanden, heel 
kort. Voel maar en tik maar mee met je vinger: /t/, /t/, /t/.
Ook wordt de nieuwe letter ingedeeld bij een van de vier 
letterfamilies op het letterbord: korte klinkers, lange klin-
kers, tweetekenklinkers en medeklinkers zodat kinderen 
meer voeling krijgen met de eigenschappen van letters in 
klank en vorm.

Letterbord gevuld t/m kern 2 lesdag 3.

Inslijpen in steeds wisselende  
letter combinaties: stap 2
Hoe belangrijk het alzijdig verkennen ook is, die stap is 
slechts van korte duur. Want meteen vanaf kern start  
maken de kinderen woorden met de nieuwe letter. Dit is 
belangrijk om de teken-klankkoppeling goed in te slijpen. 
Wij staan er niet meer bij stil omdat we de letters goed 
kennen, maar als je ‘t’ uitspreekt in ‘zoet’ klinkt die an-
ders dan in ‘pit’ of in ‘tak’. Net zoals heel wat dingen die 
we onbewust leren, zoals bij fietsen of wandelen, moeten 
beginnende lezers ook leren dat allerlei klankvariaties 
maar ook allerlei variaties in geschreven vorm horen bij 
eenzelfde teken-klankkoppeling11. Daarom leren we de 
nieuwe letters dus in steeds wisselende combinaties met 
bekende letters én in alle mogelijke posities. Afleiders 
met klanken en letters die lijken op de nieuwe teken-
klankkoppeling (zoals ‘f’, ‘d’ en ‘k’ voor ‘t’) maken de  
oefeningen extra effectief.

‘t’

Lettervorm
(orthografie)

ankbewustzijnKlaa
(fonologie)

Letterfamilie
(categorie)

Klankuitspraak
(articulatie)

p e n t
p e n
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Inzicht in structuur van woorden
Via de Leerkrachtassistent maken de kinderen zelf woor-
den en krijgen ze vanuit het structureerwoord inzicht in 
hoe woorden zijn opgebouwd. De rijtjes zien eruit als  
overlaprijtjes of zogenoemde connectrijtjes12. Ze bestaan 
uit woorden met overlappende woorddelen die niet voor-
spelbaar zijn (bijv. pet, met, maat). Hierdoor moeten de 
kinderen hun aandacht schenken aan alle details en alle 
letters op de verschillende plaatsen in het woord13. 

Oefening ‘Zoekwoorden maken’ met de Leerkrachtassistent.

Het principe van de overlaprijtjes is ook toegepast in Veilig 
& vlot, het oefenmateriaal voor technisch lezen. Door tel-
kens te werken met overeenkomsten en onvoorspelbare 
verschillen tussen de woorden, leren de kinderen zicht-
baar gebruikmaken van bekende woorddelen bij het lezen 
van woorden. 

Veilig & vlot kern 2: aanbieden van letter ‘t’. De nieuwe 
letter wordt gekoppeld aan bekende woorddelen.

Het oefenen op woordniveau is cruciaal als basis, maar we 
weten ook uit onderzoek dat het niet automatisch leidt tot 
vloeiend lezen op zinsniveau14. Daarom lezen de kinderen 
geoefende woorden meteen bij aanvang ook in zinnetjes 
en korte teksten. 

Veilig & vlot kern 2, de nieuwe letter toegepast in zinnetjes.

Ook in het werkboekje en de softwareoefeningen zonder 
tijdsdruk krijgen kinderen alle kansen om de nieuwe letter 
systematisch te oefenen in woorden met andere combina-
ties van bekende letters. Dat is een belangrijk principe 
voor de automatiseerlijn. Denk maar even terug aan de 
paragraaf over codes in ons hoofd: we weten immers  
dat het veel vlotter gaat om nieuwe woorden te lezen en 
spellen als je kennis kunt inzetten van woorden die hierop 
lijken.

Lezen en spelling hand in hand
In de automatiseerlijn van Veilig leren lezen wordt het lezen 
vanaf kern start gekoppeld aan spelling. Op lesdag 2 ligt 
de focus op spelling met een begeleid oefendictee en 
Veilig gespeld voor zelfstandig werk. We weten immers dat 
spelling, zeker als dit ondersteund wordt door schrijven, 
de codes van letters en woorden versterkt15. Als een kind 
spelt, moet het immers elke klank actief omzetten in een 
letter. Ook in verwerkingsopdrachten in de werkboekjes 
bijvoorbeeld is de koppeling lezen-spelling sterk aan-
wezig16.
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Veilig gespeld kern 2, basispagina ‘t’.

Blijvend herhalen: stap 3
Inslijpen is één aspect, maar de kern om kwaliteitsvolle 
codes van teken-klankkoppelingen op te slaan ligt uiter-
aard in het systematisch herhalen17. We willen immers dat 
kinderen vlot woorddelen en woorden herkennen. Tot en 
met kern 11 komen dan ook alle letters systematisch aan 
bod in alle mogelijke combinaties en posities. Bij spelling, 
in Veilig gespeld, herhalen de kinderen telkens alle letters 
tot één instructiemoment terug. Bij technisch lezen, in 
Veilig & vlot, herhalen ze de letters op twee manieren:  
tot en met de laatst geleerde letter in oefeningen met over-
eenkomsten tussen woorden en tot vijf instructiemomen-
ten terug in de zogenoemde automatiseeroefeningen zon-
der zichtbare overeenkomsten tussen woorden. Wanneer 
de letter ‘t’ bijvoorbeeld wordt aangeboden, oefenen de 
kinderen woorden met i, k, m, s, p, aa en komen de letters 
t, n, v, e, r niet voor. In deze automatiseeroefeningen zon-
der overeenkomsten tussen woorden werken de kinderen 
niet meer met overlaprijtjes: bekende letters worden geoe-
fend in rijtjes met woorden zonder enige overlap zodat ze 
zich echt alle details in de woorden eigen moeten maken. 
Dit is een belangrijke extra stap in de automatiseerlijn die 
zelden wordt toegepast in leesmethoden18.

Veilig & vlot kern 2,  
rijtjes zonder overlap op de automatiseerpagina.

Dankzij herhaald oefenen kunnen de kinderen bovendien 
het tempo verhogen. We weten immers uit onderzoek dat 
accuratesse en tempo hand in hand moeten gaan19. Be-
paalde modules in de Leerkrachtassistent en in de oe-
fensoftware technisch lezen en spelling werken daarom 
ook met tijdsdruk.

Maximaal inzetten op transfer: stap 4
Een unieke vertaling vanuit wetenschappelijk onderzoek is 
de volgende stap in de automatiseerlijn van Veilig leren 
lezen. Hierbij worden oefeningen gemaakt met woorden 
die bestaan uit bekende woorddelen, delen van woorden 
die de kinderen in stap 3 geoefend hebben20. Zo wordt het 
woord ‘maak’ bijvoorbeeld samengesteld uit ‘maa’ van 
‘maas’ en ‘aak’ van ‘kaak’.

Schema automatiseerlijn.

Dankzij deze opbouw worden koppelingen tussen tekens 
en klanken in het geheugen versterkt en leren kinderen 
maximaal gebruikmaken van deze koppelingen bij het 
lezen van nieuwe woorden. Dit is wat we benoemen als 
transfer. 

Wisselrijtjes en transfer
Misschien stelt u als leerkracht wel vast dat kinderen de 
rijtjes met overlap vlotter lezen of dat ze juist meer moeite 
hebben met het lezen van rijtjes woorden die geen enkele 
overlap vertonen. Maar dat is niet zo vreemd. We weten 
immers uit onderzoek en uit de praktijk dat het vlotter gaat 
als je een bepaalde lettercombinatie te zien krijgt, die je 
meteen daarna in een ander woord moet lezen. Onderzoek 
leert ons echter ook dat het veel minder evident is dat 
kinderen die kennis ook gaan inzetten in een andere  
oefening of bij het lezen of spellen van nieuwe woorden21. 
Het is dus een misverstand dat die oefeningen die vanaf 
de start vlotter gelezen worden juist meer kans tot auto-
matiseren geven. Een illustratie hierbij is het lezen van 
wisselrijtjes met voorspelbare overlap als ‘maan – gaan – 
laan – traan’. Dergelijke rijtjes zijn zodanig voorspelbaar 
dat kinderen minder moeite ondervinden om ze te lezen 
maar ook minder gefocust zijn op de individuele letters  
in de woorden22. Daarom is het niet verwonderlijk dat  
dergelijke rijtjes weinig effect sorteren23. 
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Bovendien leert onderzoek ons dat het niet wenselijk is om 
extra aandacht te schenken aan specifieke lettergroepen 
zoals het rijm (bijv. ‘aan’ in een rijtje als ‘maan – gaan – 
laan – traan’)24. Lezers en spellers beroepen zich immers 
op alle mogelijke voorspelbare verbindingen tussen  
tekens en klanken in woorden. Het is dus belangrijk alle 
mogelijke lettergroepen te manipuleren (bijv. ‘tr’, ‘traa’, 
‘tr-n’, ‘aan’ in ‘traan’) maar niet apart. Ze moeten geoefend 
worden in betekenisvolle woorden. Het trainen van geïso-
leerde lettergroepen los van woorden blijkt immers geen 
effect op te leveren25. Wat er veel meer toe doet is of  
bepaalde lettercombinaties heel vaak op dezelfde wijze 
gelezen worden in andere woorden26. Zo wordt de letter-
combinatie ‘ki’ niet apart geoefend en ook niet alleen in 
‘kip’ maar meteen vanaf het begin ook in ‘kin’ en kim’ … 
en later ook ‘kist’, ‘kisten’, ‘kind’ enzovoorts.
Deze inzichten zijn vertaald in de automatiseerlijn van 
Veilig leren lezen. Dankzij de opbouw van de vernieuwde 
automatiseerlijn met een systematische progressie van 
voorspelbare naar minder voorspelbare koppelingen, 
krijgen kinderen maximale kansen tot transfer27. Via over-
laprijtjes en zoekwoorden krijgen ze eerst inzicht in hoe je 
woorden kunt opbouwen met herhaalde woorddelen. Maar 
daarnaast oefenen ze die woorddelen zodanig dat ze leren 
die kennis te gebruiken als ze nieuwe woorden lezen in 
woordrijtjes zonder enige overlap, in zinnen en teksten.
Erg belangrijk hierbij is dat de kinderen de woordrijtjes 
herhaald oefenen tot ze de woorden correct en vlot kun-
nen lezen. We weten immers dat je pas sterke codes van 
de woorden kunt opslaan in de hersenen als ze heel goed 
en met alle details eigen zijn gemaakt en dat vraagt enige 
oefening. Met die, zogenoemde woordspecifieke, kennis 
zijn de kinderen dan ook een stap voor als ze nieuwe 
woorden met bekende woorddelen moeten lezen en is die 
kennis veel beter verankerd. Leest het kind de woordrijtjes 
op de automatiseerpagina nog volledig op een spellende 
wijze, dan is het cruciaal om het via de strategie van zoe-
mend lezen tot vlot lezen te brengen. Het levert immers 
meer winst op om de automatiseeroefeningen goed te 
herhalen tot ze correct en vlot gelezen kunnen worden dan 
zomaar van de ene naar de andere pagina te ‘rushen’. 
Hoewel het op het eerste gezicht kan lijken dat het minder 
snel gaat, zal de transfer toch groter zijn en profiteert het 
kind er dus – ook op termijn – veel meer van.

Toepassen van geautomatiseerde  
leesvaardigheid: stap 5
Lezen is natuurlijk veel meer dan woorden en zinnen oefe-
nen. Daarom komen in de leesboekjes geen pas aange-
leerde letters of woordtypen voor. Het leesniveau in de 
leesboekjes loopt achter op de actuele moeilijkheden  
in de leerlijn voor technisch lezen. In de leesboekjes ligt 
het accent immers op lezen met begrip, op wat je voelt en 
beleeft als je een tekst leest. En zo kunnen de kinderen in 
een veilige omgeving toepassen wat ze allemaal geleerd 
hebben. Kilometers maken28 blijft een belangrijk uitgangs-
punt, want beter lezen is liever lezen, en liever lezen is 
beter lezen.

Leesboekje maan/zon kern 2. De zwarte teksten, voor 
maan, bevatten alleen letters uit de vorige kernen.

Even snuffelen?
En voor wie het net iets meer mag zijn, voor wie extra  
uitdaging wil of al een stapje verder durft te zetten dan  
de basislijn, is er uitgebreid kans om te ‘snuffelen’. Zo 
kunnen de kinderen bijvoorbeeld woorden lezen in Veilig 
& vlot die een extra moeilijkheid met zich meebrengen, 
zoals letterclusters.
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Veilig & vlot kern 2, facultatieve pagina:  
snuffelen aan moeilijkere woordtypen.

Ook bij de spellinglijn zijn dit soort snuffeloefeningen 
opgenomen. In dit geval gaat het telkens om woorden met 
bekende letters. Voor de kinderen die al een stapje verder 
zijn en de zon-aanpak volgen, is Veilig & vlot op een ver-
gelijkbare manier opgebouwd, maar vanaf kern 1 zijn dan 
reeds alle letters in de oefeningen verwerkt.

Veilig gespeld kern 2, ook bij spelling snuffelen aan 
moeilijkere woordtypen.

Tot slot
En zo blijft ook deze stap weer uitdagend maar wel veilig. 
En dat is wat de automatiseerlijn van Veilig leren lezen 
typeert. Want hoezeer alle materialen ook zijn uitgekiend, 
kinderen zullen er niets van merken. Voor hen moet leren 
lezen gewoon zijn wat het is: leuk, uitdagend en motive-
rend!
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