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VoorSprong is een speelleerpakket. De Nederlandse Stichting voor landelijk onderwijs aan varende kleuters
ontwikkelde deze methodiek waarbij ouders en school intensief samenwerken. De ouders geven hun kind 
les aan boord met behulp van het materiaal van de Stichting. Daarbij kunnen zij rekenen op een mentor 
voor de ondersteuning. Deze vorm van onderwijs werkt. Onderzoek wees dit uit.

Het pakket stimuleert de ontwikkeling van peuters door hun woordenschat uit te breiden. Dit gebeurt op 
een betekenisvolle manier door kernwoorden in een herkenbare en zinvolle context aan te bieden en aan 
te leren. Daarvoor creëert het een rijke leeromgeving. Ik citeer uit het activiteitenboek:

VoorSprong gaat uit van het principe van betekenisvol leren. Dit houdt in dat woorden in een 
herkenbare en zinvolle context worden aangeboden en aangeleerd. Zo wordt aangesloten bij het 
gegeven dat leren betekenis moet hebben, relevant en functioneel moet zijn. Uitgaan van betekenis-
volle leersituaties en een rijke leeromgeving, maakt dat kinderen ook willen ontdekken en leren.
In VoorSprong worden kinderen op een volwaardige manier betrokken bij hun eigen leerproces. Ook 
dit gebeurt in levensechte situaties, passend bij hun eigen belevingswereld. Daarbij wordt ruimte 
geboden aan het gegeven dat situaties vanuit meerdere invalshoeken benaderd kunnen worden. 
Overleg, samenwerking en interactie krijgen in alle activiteiten daadwerkelijk gestalte, waarbij ook 
de reeds aanwezige kennis geïntegreerd wordt in de nieuwe leerstof (blz.216).

In het programma komen 8 thema’s aan bod. Aan elk thema wordt er vier weken gewerkt. Daarna volgt er
telkens een vijfde “checkweek”. Hierin gaat men na of de kinderen zich de aangebrachte woordenschat 
eigen hebben gemaakt. De ringkalender bevat voor elk van deze thema’s een praatplaat voor de kinderen 
en de lijst met kernwoorden per thema. De kalender kan zo opgezet worden dat de peuter de praatplaat 
ziet en de ouder de kernwoordenkaart. De thema’s zijn:

 ik
 eten en drinken
 gezond en ziek
 dieren
 boodschappen
 op stap
 feest
 naar school

Elk thema begint als het ware met een didactisch moment voor de ouders. Hierin geven de auteurs op een 
eenvoudige wijze een stukje theoretische, pedagogische en/of didactische achtergrond. In gewone taal
helpen ze hen op weg. Hierdoor overstijgt VoorSprong het “oefenen om te oefenen”.
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Voor elk thema vind je in het activiteitenboek 20 verschillende activiteiten. Elke activiteit is op dezelfde 
manier uitgewerkt:

 Wat heb je nodig: Een overzicht van het benodigde materiaal en de aan te brengen woorden.
 Wat kun je doen: Een duidelijke omschrijving van de activiteiten met concrete aanpaktips.
 Samen praten: Een overzicht van de sleutelzinnen die in het spel moeten verwerkt worden met in 

een kader opnieuw een aantal aandachtspunten voor de begeleidende ouder.

Bij elk thema zijn er enkele noodzakelijke bijlagen en een woordenwijzer voor de evaluatie van de vijfde 
week. Hoe deze moet gebeuren, staat stap voor stap uitgelegd in het activiteitenboek. Belangrijk is dat elke 
woordenwijzer aangeeft hoeveel woorden de peuter effectief moet beheersen. Dit komt neer op minimaal 
80% van de aangebrachte woorden. Soms is er extra materiaal nodig. Dat kun je vinden op de website 
http://www.zelflesgeven.nl.

Gemaakt voor kinderen van binnenschippers, biedt dit programma heel wat perspectieven om zowel bin-
nen als buiten de kleuterschool te gebruiken voor taalarme en/of taalzwakke kinderen. Het kan dus zeker 
ook gebruikt worden voor kinderen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. De meerwaarde van 
het programma ligt in het feit dat het fonemisch bewustzijn van de kinderen enorm ontwikkeld wordt. Dit is 
zeer belangrijk om later met succes te leren lezen. 

Voor de Vlaamse scholen die in de 2e en 3e kleuterklas al met de map Fonemisch bewustzijn van het CPS 
werken, geef ik graag nog een suggestie. VoorSprong is een ideaal pakket om ook in de eerste kleuterklas 
op een leuke manier aan taalstimulering te doen. Het is de extra investering meer dan waard. Dit materiaal 
beveel ik zeker aan voor de opleiding tot kleuterleerkracht!
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