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Auditieve oefeningen bij het thema: Beroepen 

Boek van de week: 

1: Wat wil je later worden? 
2: Bijzondere beroepen 
3: Ik weet wat ik worden wil 

 
Verhaalbegrip: 

Bij elk boek stel ik de volgende vragen: 
• Wat staat er op de voorkant 
• Hoe zou het boek heten 

• Waarom denk je dat? 
• Wat staat er op de achterkant van het boek? 

• Probeer zelf eens te vertellen hoe het verhaal zou kunnen gaan of wat er 
in het boek zal staan? 

• Onderdelen van een boek: kaft, rug, voorkant, achterkant, bladzijden 

 
Taalbewustzijn: 

 
Auditieve synthese  

(Henk Hak en Piet Plak) 
• Klankgroepen samenvoegen tot een woord 
• Letters samenvoegen tot een woord 

 
Kok  matroos  fietsenmaker 

Juf  dokter         politieagent 
Boer  schrijver     verpleegkundige 
   dierenarts  stukadoor 

          schilder        vuilnisophaler 
                 boerin         pedicure 

                 ober            schoonmaker 
                 monteur      kassière 
                 bakker        badmeester 

                 tandarts      fysiotherapeut 
                 slager          bouwvakker 

                 meester       timmerman 
huisarts       timmervrouw 

                 koster         vrachtwagenchauffeur 

                 weerman     groenteboer 
                piloot           stewardess 

                 steward       buschauffeur 
                 acteur           uitvinder 
                  soldaat        taxichauffeur 

                 artiest         machinist 
                 bloemist       bibliothecaris 

naaister   machinist 
                 chirurg        bibliothecaresse 
                 danser         winkelbediende 

                 filmster        kapitein 
kelner    cameraman 

portier   cameravrouw        
                  acteur    machinist 
                  artiest    conducteur 
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  badjuf         conductrice 

brandweerman 
                         brandweervrouw 

                       burgemeester 
          dominee 
                                      actrice  

                                      advocaat 
                                      apotheker 

                                      journalist 
                                      beeldhouwer 
                                      opticien 

                                      boswachter 
      juwelier 

                                      boomkweker 
                                      fotograaf 
                                      gymleraar 

                                                           
Auditief geheugen (Pipa Papagaai) 

• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

 
De kok maakt het eten klaar.  De juf geeft een rekenles. 
De boer werkt op het land.  De boerin melkt de koeien. 

De matroos maakt het dek schoon. De dokter kijkt het meisje in haar oor. 
De schrijver schrijft een boek.  De dierenarts geeft de hond een spuitje. 

De schilder verft het huis.  De ober brengt het drinken. 
De monteur repareert de auto.  De bakker bakt het brood. 
De tandarts vult een kies.  De slager hakt het vlees. 

De meester geeft een taalles.  De huisarts zit in de spreekkamer. 
De koster doet de kerkdeur open. De piloot zet de landing in. 

De steward brengt het drinken rond. De acteur speelt in het toneelstuk. 
De bloemist verkoopt de bloemen. De naaister naait kleding voor kinderen
  

De fietsenmaker plakt de band van de fiets. 
De politieagent geeft de bestuurder van de fiets een bekeuring. 

De verpleegkundige maakt het bed van de patiënt op. 
De stukadoor werkt aan de nieuwbouw woning. 
De vuilnis wordt opgehaald door de vuilnisophaler. 

De schoonmaker maakt het klaslokaal schoon. 
De kassière slaat de boodschappen van de mevrouw aan. 

De badmeester geeft de groep jongens en meisjes zwemles. 
De badjuf let op de kinderen in het zwembad. 
De bouwvakker is aan het werk in het nieuwe huis. 

De timmervrouw timmert in de timmerfabriek en maakt een kozijn. 
De machinist rijdt op de trein naar Leeuwarden. 

 
• Nazeggen van vier woorden zonder relatie 

 

Kaas  brug  stoel  raam 
Kikker  kokt  feest  stuur  

Band   melk  koster  ballon 
Bloemist  bril  lamp  appel 
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Kaars  wolk  boom  boer 

Boerin  markt  wijn  tafel 
Pinda   streep  kelner  vierkant 

 
• Nazeggen van een cijferreeks/wat is de pincode? 

 

2696  1539  2804  3167 

3516  8354  2956  1357 

2913  9180  3610  5632 

2390  8194  6741  1037 

3106  3124  9274  8102 

9106  4714  9103  8351 

2480  1595  3267  1637 
 
Auditieve analyse  

 
• Woordstukjes: Hoeveel klankgroepen heeft dit woord? (Ko Klapper) 
 

Kok   matroos  fietsenmaker 
Juf   dokter         politieagent 

Boer   schrijver     verpleegkundige 
boerin   stukadoor 

           schilder        vuilnisophaler 

pedicure  brandweerman 
ober            schoonmaker 

                  monteur      kassière 
                  bakker        badmeester 

                  tandarts      badjuffrouw 
                  slager          bouwvakker 
                  meester       timmerman 

huisarts       timmervrouw 
                  koster         vrachtwagenchauffeur 

                     groenteman  bibliothecaresse 
   conducteur  winkelbediende 
                          stewardess  taxichauffeur 

                       buschauffeur bibliothecaris 
                  juwelier  fysiotherapeut 

                                                       
• Hoeveel woorden zitten in de zin? 
 

De kok maakt het eten klaar.  De juf geeft een rekenles. 
De boer werkt op het land.  De boerin melkt de koeien. 

De matroos maakt het dek schoon. De dokter kijkt het meisje in de keel. 
De schrijver schrijft een boek.  De dierenarts geeft de hond een spuitje. 
De schilder verft het huis.  De ober brengt het drinken. 

De monteur repareert de auto.  De bakker bakt het brood. 
De tandarts vult een kies.  De slager hakt het vlees. 

De meester geeft een taalles.  De huisarts zit in de spreekkamer. 
De koster doet de kerkdeur open. De piloot zet de landing in. 
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• Reactiewoorden herkennen 

 
Kok  matroos  kok  kok  juf  boer  dokter kok  kok ober kok  bakker  kok  kok   

Piloot  piloot  piloot   koster danser piloot  acteur  piloot   ober  piloot piloot   
Monteur danser kok  monteur  monteur  dokter  bloemist  monteur monteur 
Chirurg  chirurg  slager bakker chirurg  boer kelner chirurg  chirurg  chirurg  

Boerin juf kok boerin  boerin  meester piloot acteur soldaat boerin  boerin  
 

• Reactieletters herkennen 
 
t-g-r-t-h-t-l-f-t-t-g-t-s-t-t-v-t-b-n-t-m-t-h-k-n 

k-t-k-k-r-e-a-f-t-k-k-k-b-v-k-l-k-m-k-t-k-k-t-l 
v-f-b-n-v-g-v-g-h-v-t-v-d-r-v-e-v-s-v-b-k-v-v 

s-v-b-r-s-s-s-d-t-h-k-p-l-a-s-s-t-v-b-m-s-s-z-r 
w-s-r-t-w-w-w-z-r-t-s-g-t-k-p-l-w-n-w-t-h-k-w 
oo-k-l-t-p-oo-b-v-m-n-oo-r-w-t-g-e-s-r-t-oo-oo-v-s-t-o-oo 

p-r-f-p-p-g-h-k-l-s-;-a-r-oo-m-n-b-p-h-ij-k-l-p-p-f-r-p-g-d-p 

 
• Rijmen (Ria Rijm)      Wat rijmt op: 

 
Kok  boer  matroos  piloot  juf   

        
• Het langste woord (Lange Slang) 
 

Kok   matroos   Fietsenmaker huisarts  
Dokter  juf    Tandarts  politieagent 

Boer   schrijver      Verpleegkundige koster 
Stukadoor  boerin    Juwelier  meester 
Buschauffeur schilder         Groenteman  vuilnisophaler 

Slager   pedicure   Brandweerman winkelbediende  
Bouwvakker  ober             Bibliothecaris schoonmaker 

Monteur  kassière   Badjuf  taxichauffeur 
Timmerman  bakker         Badmeester  bibliothecaresse 
Huisarts  conducteur             Timmervrouw koster   

Ober            schoonmaker   Steward vrachtwagenchauffeur
                               

(Letterrups) 
• Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 
 

Kok   matroos  juwelier  
Juf   dokter        politieagent 

Boer   schrijver     verpleegkundige 
Boerin   stukadoor  fietsenmaker 
Buschauffeur schilder        vuilnisophaler 

Pedicure  brandweerman fysiotherapeut 
Stewardess  ober            schoonmaker 

Koster                  monteur      kassière 
Bakker         badmeester  buschauffeur 
Tandarts       badjuf   groenteman 

Slager           bouwvakker  vrachtwagenchauffeur 
Meester        timmerman  bibliothecaresse 

Huisarts        timmervrouw taxichauffeur 
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• De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 
 

Kok   matroos   kok  
Juf   kok    juf 
Boer   tandarts   meester 

   ober    piloot 
   piloot    arts 

   meester   ober 
   schilder   boer 
   boer    matroos 

   dierenarts   agent 
   slager    fietsenmaker 

   taxichauffeur  chirurg 
   bakker   timmerman 
   portier   dominee 

 
• Alfabetisch principe 

Ik laat de kinderen kennismaken met de volgende letters: 
B van beroep, brandweer, buschauffeur, boer, badmeester en bakker 

W van werk en werken 
G van geld verdienen 
 

Auditief taalbegrip  (Voorwerp dat bij thema past) 
• Een zin langer maken 

 
De matroos loopt op ……….    
De monteur pakt uit zijn tas ………. 

De huisarts praat met……….    
De weerman kijkt naar………. 

De meester gaat……    
De portier doet……… 
De acteur loopt……….    

De bloemist pakt………. 
De kelner gaat……….    

De chirurg doet……… 
De conducteur loopt………   
De stewardess haalt………. 

De brandweerman gaat……..   
De badjuffrouw roept…….. 

 
• Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

 

Beroepen in de bouw   Beroepen in de zorg    
Beroepen in het onderwijs Beroepen als chauffeur 

Beroepen op het land  Beroepen op het water 
Beroepen in de lucht  Beroepen in een winkel 
Beroepen waar je beroemd mee kan worden 

Beroepen waar je de baas bent 
Beroepen waarvoor je heel slim moet zijn 

Beroepen waar je veel met je handen werkt 
Beroepen waar je veel moet telefoneren 
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• Tegenstellingen 

 
De weerman voorspelt geen warm maar ……………………….. koud weer. 

De meester roept niet hard maar …………………………. zacht. 
De slager hakt niet weinig maar ……………………. veel vlees 
De monteur werkt niet langzaam maar ……………..snel  

De bakker haalt geen koude maar……………warme broodjes uit de oven 
De piloot gaat niet omhoog maar …………………. omlaag met het vliegtuig 

De camera van de cameraman is niet licht maar ……………………….. zwaar 
De buschauffeur gaat niet naar links maar naar……………..rechts 
De chirurg is niet onvoorzichtig maar ………………………….. voorzichtig 

De band van de fiets is niet vol maar …………………….leeg 
Het touw is niet lang maar ………………….kort 

De politieagent kijkt niet naar boven maar naar ………………..beneden 
De taxichauffeur is niet ver weg maar………………… dicht bij. 
De tandarts kijkt of de tanden schoon zijn en niet …………..vies. 

De kelner draagt niet weinig maar ………………….veel glazen. 
De portier doet de deur niet open maar………….dicht. 

De burgemeester is niet dik maar ……………….dun. 
De politieagent rijdt niet snel maar………………………langzaam 

De zak van de groenteman is niet vol maar ……………… leeg 
 
• Goed of fout? 

 
De monteur maakt de auto weer klaar.    Goed 

De brandweerman steekt het huis in brand.    Fout 
De tandarts vult de kies met kauwgum.   Fout 
De slager maakt een worst.     Goed 

De bakker bakt een fiets.      Fout 
De badjuffrouw zwemt in de boom.    Fout 

De machinist bestuurt de trein.      Goed 
De brandweerman blust het huis.    Goed 
De bloemist werkt met groente.     Fout 

De pedicure knipt het haar.     Fout 
De conducteur controleert de treinkaartjes .   Goed 

De stewardess werkt in de bus.     Fout 
De burgemeester is een vrouw     Goed 
De chirurg kijkt in de mond naar de tanden   Fout 

De huisarts zit in een vrachtwagen    Fout 
 

 


