
organisatiehandleiding 
De LiedjeskastQuiz/
Het LiedjeskastDictee

Op 8 september is het Wereld 
Alfabetiseringsdag. Rondom 

deze dag organiseert Stichting 
Lezen & Schrijven de Week van 

de Alfabetisering, waarin 
middels diverse activiteiten
 aandacht wordt gevraagd 

voor laaggeletterdheid. 



De Liedjeskast is een taalprogramma dat 
deelnemers helpt om taalregels (beter) te 
leren en te onthouden. Bekende Nederlandse 
artiesten zingen liedjes en nemen laaggeletter-
den zo op speelse wijze mee in alle Nederlandse 
taalregels. De Liedjeskast bestaat uit 14 delen, 
te vinden op www.oefenen.nl.

Het taalprogramma is bij uitstek geschikt ter 
ondersteuning van bijvoorbeeld de Week van 
de Alfabetisering, Taalcafé’s en taalinlopen. 

Let op: voor de Taallunch maak je alleen 
gebruik van De LiedjeskastQuiz.

12,8% van de Limburgers is laag-
geletterd. Wat betreft geletterdheid 
scoort Limburg enigszins lager dan het 
landelijke gemiddelde (Stichting Lezen & 
Schrijven, 2016). Om dit aantal terug te 
dringen is het belangrijk dat professionals 
zich bewust zijn van de problematiek die 
laaggeletterdheid met zich meebrengt, 
en zoveel mogelijk laaggeletterden 
doorverwijzen, zodat zij aan de slag 
kunnen met taalprogramma’s zoals 
De Liedjeskast.         

de Liedjeskast

Waarom

De LiedjeskastQuiz 
 en/of Het LiedjeskastDictee
Tijdens de Week van de Alfabetisering zijn er twee 
activiteiten rondom De Liedjeskast uitgewerkt om in 
te zetten: een LiedjeskastQuiz en een LiedjeskastDictee. 
Natuurlijk lenen de Quiz en het Dictee zich ook goed 
om op een ander moment (nog eens) te gebruiken! 

http://www.oefenen.nl


Reken ongeveer anderhalf uur 
wanneer je de LiedjeskastQuiz 
speelt en één uur voor de activiteit 
wanneer je met het Liedjeskast-
Dictee aan de slag gaat. 

duur 
Het taalprogramma De Liedjeskast 
maakt mensen zelfverzekerder. Meer 
kennis van de Nederlandse taalre-
gels, geeft vertrouwen. De Liedjes-
kast levert zo ook een bijdrage aan 
het bestrijden van laaggeletterdheid. 
Daarnaast maken de deelnemers via 
De LiedjeskastQuiz of Het Liedjeskast-
Dictee kennis met het taalprogram-
ma, zodat zij in de toekomst zelf aan 
de slag gaan met De Liedjeskast via 
www.oefenen.nl.   

Voor iedereen die beter Nederlands wil leren. Goed 
kunnen zingen is geen vereiste, plezier in zingen wel! 

Tip: nodig een groep mensen van gelijk taalniveau uit, 
zodat een groep Taalhuisdeelnemers zich zowel op 
taal- als zanggebied niet ongemakkelijk voelt omdat er 
bijvoorbeeld geoefende volwassenen meedoen.

doel doelgroep 

Lees de volgende documenten goed door als voorbereiding op de organisatie van 
een succesvolle activiteit rondom De Liedjeskast: 
 
• Organisatiehandleiding De LiedjeskastQuiz / Het LiedjeskastDictee
• PowerPoint De LiedjeskastQuiz
• PowerPoint Het LiedjeskastDictee  
• Communicatie Toolkit Liedjeskast
Deze documenten zijn hier te downloaden.

benodigdheden
 

Overige benodigdheden: 
 
• Ruimte (zorg voor een aantrekkelijke ruimte) 
• Beamer en geluidsboxjes 
• Tafels en stoelen 
•	 Kannen	met	koffie,	thee,	water	en	frisdrank
• Snacks  
 

https://www.cubiss.nl/de-liedjeskast-voor-limburgse-bibliotheken


Prik een datum in de Week van de Alfabetisering en reserveer een (afgesloten) ruimte in de bibliotheek. Zorg dat er 
in de ruimte een beamer en muziekboxjes aanwezig zijn, zodat je de PowerPointpresentatie De LiedjeskastQuiz en/of 
LiedjeskastDictee kunt spelen. Baseer je keuze wat betreft activiteit (Quiz of Dictee) op of je verwacht dat de deel-
nemers kunnen schrijven of niet. Het LiedjeskastDictee is voor de meeste laaggeletterden moeilijker dan De Liedjes-
kastQuiz. Denk na over hoe je de tafels en stoelen neerzet in de ruimte. Dit kan in een carrévorm, in groepjes van 
vier tafels of in een lange rij met tafels. Houd er wel rekening mee dat iedereen de presentatie goed kan zien of de 
voorlezer van Het LiedjeskastDictee goed kan horen.   

Besteed ruim voldoende tijd aan het werven van de deelnemers voor De LiedjeskastQuiz of 
Het LiedjeskastDictee. Houd in je achterhoofd dat de deelnemers laaggeletterd zijn en dat dit een 
moeilijke doelgroep is om te vinden. Nodig deelnemers uit die een taalcursus volgen via het Taal-
huis, de Taalhuiscoördinator of bij taalvrijwilligers. Verder kun je vrijwilligers bij de Voedselbank, de 
VoorleesExpress, tweedehandswinkels en kerken vragen of zij mensen willen benaderen waarvan zij 
vermoeden dat ze laaggeletterd zijn. Moedig deelnemers actief aan om iemand uit hun omgeving 
mee te nemen. In de Communicatie Toolkit Taallunch staat ook een persbericht welke je voorafgaand 
aan het evenement kunt versturen naar de regionale krant, huis-aan-huisbladen, et cetera. Plaats 
ook een bericht op de website van de bibliotheek en sociale media zoals Facebook, Twitter en 
Instagram om zoveel mogelijk deelnemers voor De LiedjeskastQuiz of Het LiedjeskastDictee te 
werven. Laat de inschrijving voor de activiteit tot enkele dagen voor de daadwerkelijke activiteit 
open staan zodat je weet op hoeveel aanwezigen je kunt rekenen.   

Zorg voor wat snacks (zoals letterkoekjes, cake, 
tomaatjes, komkommer). Koop bijvoorbeeld ook 
lettervermicelli; leuk als versiering van de tafels! 
Zorg	ook	voor	drankjes	zoals	koffie,	thee,	water	
en fris. Maak in het geval van de Quiz bordjes met A 
en B (groot lettertype op A4 formaat, stevig papier).

Neem de Organisatiehandleiding 
De LiedjeskastQuiz / Het LiedjeskastDictee 
en de Organisatiehandleiding Taallunch Week van 
de Alfabetisering en de PowerPoint-
presentatie door. 

stap 1 

stap 2 

stap 3 stap 4 
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De dag van de activiteit rondom De Liedjeskast is aangebroken! Zorg dat de 
beamer en boxjes zijn aangesloten en dat de gewenste PowerPointpresentatie 
klaar staat op het scherm. Zet www.oefenen.nl ook alvast klaar op het scherm, 
zodat	je	na	afloop	van	de	activiteit	één	van	De	Liedjeskastfilmpjes	kunt	tonen.	

Hang in het geval van De LiedjeskastQuiz bordjes met A en B op (groot letter-
type op A4 formaat) waar deelnemers bij kunnen gaan staan. Je kunt er ook 
voor kiezen om deelnemers hun hand op te laten steken bij het antwoord 
waarvan zij denken dat het juist is. Wanneer je Het LiedjeskastDictee 
organiseert, leg je papier en pennen neer op de tafels. 

Zet	bekertjes,	kannen	water,	fris,	koffie,	thee	en	snacks	op	tafel.	Plaats	
ook een kapstok zodat deelnemers hun jas kunnen ophangen.  

stap 5 bijeenkomst 1 

http://www.oefenen.nl
https://www.cubiss.nl/de-liedjeskast-voor-limburgse-bibliotheken


Vraag een van je collega’s om de deelnemers bij de deur te ontvangen en naar de 
juiste ruimte te begeleiden. Ontvang de deelnemers vanaf een half uur van tevoren 
met	koffie,	thee	en	wat	fris.	Na	een	hartelijk	welkom	leg	je	uit	wat	de	bedoeling	is	en	
wat de deelnemers kunnen verwachten. 

De LiedjeskastQuiz: 
Je laat telkens een PowerPoint-dia met een taalvraag zien. De deelnemers beant-
woorden de vraag door bij de bordjes van het antwoord (A of B) van hun keuze te 
gaan staan of door hun hand op te steken. Klik door naar de volgende dia met het 
juiste antwoord, en laat een stukje geluidsfragment uit De Liedjeskast horen waarin 
het juiste antwoord gegeven wordt. De geluidsfragmenten zijn in de dia met het 
antwoord verwerkt en kunnen dus direct afgespeeld worden. Nog wel even met de 
muis op de startknop klikken natuurlijk!

Houd bij welke vraag het vaakst fout is beantwoord en kies dat hoofdstuk op 
www.oefenen.nl. Klik op het onderdeel ‘Oefenen’ en laat de eerste oefening zien: 
dat is de kast-animatie. Sluit De LiedjeskastQuiz af met een meezingnummer via 
oefenen.nl of met het liedje van Guus Meeuwis op YouTube over de Tegenwoordige 
Tijd: www.youtube.com/watch?v=kVcyOlTbz50. Benadruk dat iedereen altijd de taal 
kan oefenen met De Liedjeskast’via: www.oefenen.nl . De bibliotheek kan je hierbij 
helpen 

Het LiedjeskastDictee:
Lees elke zin rustig tweemaal voor. Geef de deelnemers voldoende tijd om de zin op 
te schrijven. Herhaal nadat je alle zinnen hebt gehad, nog eenmaal het hele dictee. 
Kijk daarna samen alle zinnen na en verbeter ze. 

Kies een zin waar veel fouten in zijn gemaakt en kies dat hoofdstuk op www.oefenen.
nl. Klik op het onderdeel ‘Oefenen’ en laat de eerste oefening zien: dat is de kast-ani-
matie. Sluit Het LiedjeskastDictee af met een meezingnummer via oefenen.nl of met 
het liedje van Guus Meeuwis op YouTube over de Tegenwoordige Tijd: www.youtube.
com/watch?v=kVcyOlTbz50. Benadruk dat iedereen altijd in de bibliotheek de taal 
kan oefenen met De Liedjeskast via: www.oefenen.nl. 

stap 6
[kopieerblad bij dictee]

De nummering voor de zinnen verwijst naar de hoofdstukken 
van De Liedjeskast op oefenen.nl 
 
1. Jan eet graag soep
2. Katten eten liever muizen
3. Geef mij maar vis met friet
4. De slager stooft het zachte vlees
5. Ik koop twee kazen en een tros druiven
6. Ik zie een kreeft en een krab
7. Het meisje draagt een leuke jurk
8. Ik rijd heen en jij rijdt terug
9. De man brandde zijn vingers
10. Hij pakte zijn jas en rende weg
11. Ik ben hier en hij is daar
12.	 We	hebben	gefietst	en	gewandeld
13. Daar lopen paarden, lama’s en reeën
14. De oude man draagt een gebreide wollen muts
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Schrijf een kort stukje over de activiteit die heeft plaatsgevonden 
en plaats deze op de website van de bibliotheek, sociale media en 
verstuur het naar de regionale krant en huis-aan-huisbladen. Als je 
foto’s van de activiteit wil meesturen, houd dan rekening met de 
AVG-Europese privacywetgeving  en vraag eerst alle deelnemers 
(schriftelijk) om toestemming.  

stap 7

afsluiting 1 



Weeknummer Week Te ondernemen actie Aanvullende informatie

32

32

36

36

Zo snel mogelijk

Zo snel mogelijk

Eén dag voor de activiteit

De dag van de activiteit, 
ruim voor de start

Datum prikken in WvdA en ruimte reserveren

Keuze maken voor gebruik van De Liedjeskast-
Quiz, Het LiedjeskastDictee of beide

Werving deelnemers De LiedjeskastQuiz of 
Het LiedjeskastDictee

• Koop drinken en snacks
• Lees de PowerPointpresentatie(s) goed door

• Zorg dat de beamer en de boxjes aangesloten   
   zijn en werken
• Open de PowerPoint van de gewenste 
   activiteit
• Open ook alvast De Liedjeskast op 
   www.oefenen.nl
• Hang bordjes met ‘A’ en ‘B’ op voor de Quiz 
  (of niet, als je deelnemers hun vinger 
  laat opsteken)
• Leg pennen en papier neer voor Het 
   LiedjeskastDictee
• Zet alvast kopjes en glazen neer
• Zorg voor een kapstok zodat deelnemers 
  hun jas kunnen ophangen
• Inloop van een half uur; ontvang de gasten

De ruimte moet beschikken over een beamer en boxjes. 

Zie Communicatie Toolkit Liedjeskast 

Benodigdheden: 
• Gezonde snacks zoals snoeptomaatjes
• Letterkoekjes 
• Lettervermicelli
• Frisdrank, zoals appelsap en sinaasappelsap

Benodigdheden: 
• Beamer 
• Boxjes 
• PowerPointpresentatie 
• Voor De Liedjeskast Quiz: bordjes A en B
• Voor Het LiedjeskastDictee: papier en pennen
• Kopjes en glazen
• Kapstok

Schema voorbereiding



Weeknummer

Wat

Totaal

Week

Aantal

Te ondernemen actie

Kosten

€ 230

Aanvullende informatie

36

Geschat aantal uren 
bibliotheekmedewerker

Snacks en drinken

36/37

De dag van de activiteit, een 
(half) uur voor het evenement 
start

4

Na	afloop

•	Zet	bekers,	kannen	water,	fris	en	koffie	
  en thee en het lekkers op tafel
• Zorg voor een gastvrije ontvangst door 
  een collega bij de deur

€ 200 (à 50 euro per uur)

€ 30 

• Post een foto-impressie (met toestemming       
   i.v.m. AVG) of leuke quote op sociale media.
• Plaats een bericht op de website van de 
  bibliotheek over De LiedjeskastQuiz of 
  Het LiedjeskastDictee
• Stuur dit bericht ook naar de krant en      
  huis-aan-huisbladen

Benodigdheden:
• Bekertjes
• Waterkannen
•	Koffie	en	thee
• Suiker en melk
• Fris en snacks

Indicatie kosten



Colofon
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Eindredactie: Elly Cuijpers en Milja de Vries
Vormgeving: Studio Droombeeld

Deze organisatiehandleiding is mogelijk gemaakt 
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