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Voorwoord
Voor u ligt de scriptie ter afronding van de masteropleiding Nederlands aan de Fontys
Lerarenopleiding Tilburg. Het onderzoek voor deze scriptie is voorbereid in schooljaar 20152016 en uitgevoerd op het Gertrudiscollege in het schooljaar 2016-2017. De keuze voor
schoolbreed onderzoek werd met name ingegeven door het feit dat veel docenten op het
Gertrudiscollege een tekort aan woordkennis en een gebrekkige leesvaardigheid bij leerlingen
signaleerden. Een uitgelezen kans voor mij, als docente Nederlands en taalbeleidscoördinator,
om te onderzoeken op welke manier vakdocenten de woordenschatontwikkeling van onze
leerlingen kunnen bevorderen.
Deze scriptie is tot stand gekomen met de hulp van een aantal mensen die ik graag wil
bedanken. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar mijn onderzoeksbegeleidster Anne
Kerkhoff die mij het afgelopen jaar met raad en daad heeft bijgestaan. Zij heeft ervoor gezorgd
dat mijn scriptie naar een hoger niveau is getild. Zij gaf me waardevolle suggesties, waardoor ik
met een kritische blik naar mijn onderzoek bleef kijken. Daarnaast wil ik mijn neef Damon van
Drimmelen bedanken. Ondanks zijn drukke werkzaamheden als designer heeft hij tijd
vrijgemaakt om me te helpen met de vormgeving van de didactische handreikingen. Verder wil
ik mijn vakcollega’s bedanken voor hun opbouwende kritiek op het eerste tekstontwerp.
Dankzij hun feedback is het me gelukt de handreikingen nog scherper te formuleren. De 5havoleerlingen uit het examenjaar 2015-2016 van het Gertrudiscollege wil ik ook bedanken. Zij
hebben suggesties aangedragen om het woordenschatonderwijs op onze school te verbeteren.
Een woord van dank gaat uit naar mijn collega’s van de sectie Nederlands voor het werk dat zij
mij uit handen hebben genomen en hun oprechte belangstelling voor mijn werkzaamheden
gedurende de uitvoering van het onderzoek. De begeleidsters van de AOS, Kitty Leuverink en
Rian Aarts verdienen evenzeer een bedankje voor de waardevolle tips die zij hebben gegeven
tijdens het opzetten, uitvoeren en schrijven van het onderzoeksverslag.
Een goede leraar leert zijn leven lang…
Met de afronding van dit onderzoek sluit ik een bijzondere en leerzame tijd af. Toen ik in 1989
mijn tweedegraads bevoegdheid voor het vak Nederlands en Duits behaald had, kon ik niet
bevroeden dat ik 28 jaar later de masteropleiding Leraar Nederlands zou afronden. Ik ben nog
steeds niet uitgeleerd…
Zonder de onvoorwaardelijke liefde en aanmoediging van mijn gezin was ik nooit zover
gekomen. Daarom is het laatste woord van dank voor mijn man Ron en mijn dochters Eline en
Isabelle die mij tijdens deze studieperiode op alle mogelijke manieren hebben bijgestaan. Ik
wil hen bedanken voor hun geduld en het vertrouwen dat zij in mij hadden.
Veel leesplezier!

Michèle Elsten-Moerland/ juli 2017
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Samenvatting
Veel docenten op onze school ervaren dat het tekstbegrip en de woordenschat van onze
leerlingen ontoereikend zijn om talige taken op school te volbrengen. Daarnaast vinden ze
aandacht voor taal bij hun eigen vak belangrijk. Deze gegevens worden gestaafd door de
resultaten van vooronderzoek dat ik heb verricht. Veel leerlingen lopen op school aan tegen
woorden die ze niet kennen, vooral in teksten die ze moeten lezen voor de verschillende
schoolvakken. Het begrijpen van een tekst wordt hierdoor problematisch. Zo staat een tekort
aan woordkennis het leren en schoolsucces in de weg.
Een goede woordenschat is belangrijk voor tekstbegrip en tekstbegrip is niet alleen van
belang voor het vak Nederlands. Juist ook bij andere vakken is dit essentieel. Het is belangrijk
dat woordenschatonderwijs verweven is in alle lessen en alle vakken. Veel vakcollega’s weten
echter niet goed hoe ze de beperkte woordenschat van leerlingen structureel aan moeten
pakken. Dit gegeven vormt de belangrijkste aanleiding voor dit onderzoek.
Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van didactische handreikingen op het
gebied van taalgericht vakonderwijs, woordenschat en leesbevordering, waarmee een
schoolbrede krachtige aanpak gerealiseerd kan worden die voor elke docent relatief eenvoudig
uit te voeren is. Met behulp van deze handreikingen hoop ik een bijdrage te leveren aan de
optimalisering van de instructietechnieken van alle vakcollega’s, zodat leerlingen sneller en
beter woorden leren.
Na vooronderzoek en literatuurstudie zijn een aantal ontwerpeisen geformuleerd die als
basis hebben gediend voor de eerste versie van het ontwerp van een vaktaalontwikkelkaart en
een woordenschatkaart op A4-formaat. De vaktaalontwikkelkaart bevat handreikingen op het
gebied van taalontwikkelende didactiek. De woordenschatkaart geeft instructies om woorden
en/of begrippen aan te bieden en manieren om lezen te bevorderen in vaklessen. Om te
bepalen of de handreikingen aansluiten bij de behoeften van vakdocenten zijn interviews
afgenomen bij een aantal vakcollega’s. Naar aanleiding van de uitkomsten van de interviews
zijn de kaarten tekstueel aangepast en is er ook een kaart op A5-formaat ontworpen, waarop de
handreikingen van beide kaarten kernachtig zijn weergegeven.
Voor een succesvolle schoolbrede implementatie en borging van de kaarten is de
betrokkenheid van docenten van cruciaal belang. Effectief aandacht geven aan taal is een taak
van alle vakdocenten. Om de implementatie en borging van de handreikingen te laten slagen,
moeten de kaarten eerst gepresenteerd worden. Docenten en management moeten een
duidelijk beeld krijgen van de handreikingen, van mogelijke opbrengsten en van de
inspanningen die van docenten gevraagd worden om de taal- en woordenschatontwikkeling
van leerlingen te verbeteren. Om het draagvlak te verstevigen, is verspreiding van de kaarten
via e-mail noodzakelijk. Ook is een reminder op de bureaus in de lokalen met de kern van de
kaarten een goede manier om de aandacht te blijven vestigen op de didactische handreikingen.
Woordenschatuitbreiding integreren in alle vakken met behulp van de ontwikkelde
didactische handreikingen betekent niet dat er veel extra lestijd geïnvesteerd hoeft te worden.
Integendeel: als dit structureel gebeurt, leidt dit zelfs tot tijdsbesparing. Als leerlingen een
uitgebreide woordkennis bezitten, zullen zij sneller de stof begrijpen en eerder in staat zijn de
stof toe te passen en te integreren.
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1

Inleiding

In deze inleiding beschrijf ik de aanleiding tot mijn onderzoek naar woordenschat op het
Norbertus Gertrudis Lyceum in Roosendaal. Mijn intentie is om te onderzoeken hoe ik mijn
collega’s kan ondersteunen op het gebied van woordenschatonderwijs. Ik wil mijn onderzoek
richten op het ontwerpen van didactische handreikingen voor vakdocenten, met behulp
waarvan zij de woordenschatontwikkeling van onze havo- en vwo-leerlingen kunnen
bevorderen. Het woordenschatonderwijs zou zó ingericht moeten worden dat leerlingen
gestimuleerd worden om hun woordenschat uit te breiden, en leren hoe ze dat kunnen doen.
De aanleiding tot mijn – schoolbrede - onderzoek ter afronding van de Masteropleiding
Nederlands aan de Fontys Lerarenopleiding vloeit voort uit het feit dat ik naast docente
Nederlands sinds 2015 ook taalcoördinator ben op het Gertrudiscollege1. De resultaten van
mijn onderzoek worden dan ook onderdeel van het taalbeleidsplan.
Er zijn meerdere factoren bepalend voor mijn keuze voor onderzoek naar woordenschat.
Deze zal ik stapsgewijs in paragraaf 1.1 en 1.2 toelichten.

1.1

Aanleiding

Binnen dit onderzoek wil ik didactische handreikingen ontwikkelen voor docenten, met
behulp waarvan zij de woordenschatontwikkeling van onze leerlingen kunnen bevorderen. Ik
zal in deze paragraaf de factoren toelichten die bepalend zijn geweest voor mijn keuze om
onderzoek te doen naar woordenschat.
De noodzaak om taalbeleid te realiseren, vormde de eerste aanzet tot schoolbreed
onderzoek naar woordenschat op het Gertrudiscollege. Daarom zal ik eerst ingaan op ons
taalbeleid en ons taalbeleidsplan. Daarna licht ik onderzoek toe dat in 2014 is gedaan naar de
achterstand van de woordenschat van onze havoleerlingen en bespreek ik de reden waarom ik
mijn onderzoek richt op woordenschat. Ik eindig deze paragraaf met de resultaten van
verkennend literatuuronderzoek naar het belang van woordenschat.

1.1.1 Het Gertrudiscollege
Taalbeleid
De aanleiding voor het aanstellen van taalcoördinatoren op onze school ligt in een aantal
interne en externe factoren. De belangrijkste interne factor zal onder het kopje taalbeleidsplan
aan bod komen.
De voornaamste externe factor heeft te maken met de bij wet aangenomen adviezen van
de commissie Meijerink aan de overheid met betrekking tot taal‐en rekenniveaus. De invoering
van het Referentiekader taal en rekenen zette ook onze school aan om taal- (en reken)beleid te
ontwikkelen (Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 2008). Taalbeleid is ‘een
structurele en strategische poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen
aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met het oog op het bevorderen van hun
1

Het Gertrudiscollege, een school voor vmbo-tl/gl, havo en vwo in Roosendaal, zal vanaf schooljaar 2017-2018 worden
samengevoegd met de afdelingen havo en vwo van het Norbertuscollege in Roosendaal. De havo- en vwo-afdelingen gaan verder
onder de naam: Norbertus Gertrudis Lyceum. De vmbo-afdeling gaat verder onder de naam: Norbertus Gertrudis Mavo.
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algehele ontwikkeling (in functie van relevante doelen) en het verbeteren van hun
onderwijsresultaten’ (Bogaert & Van den Branden, 2011, p. 13). Taalbeleid vraagt om
schoolbreed beleid dat geldt voor alle vakken. Om een taalbeleid te verwezenlijken is het
bespreken en uitvoeren van een gezamenlijke didactiek en taalinhoud een belangrijke
voorwaarde (Beek, Van Loon & Punt, 2009).
Om gevolg te geven aan het advies van de commissie Meijerink om taalbeleid te
realiseren heeft de directie van het Gertrudiscollege besloten om in 2015 twee
taalcoördinatoren aan te stellen. Samen met mijn collega Michael Graauwmans geef ik sinds
die tijd vorm aan het taalbeleid op onze school.
Taalbeleidsplan
Het ontwikkelen van een taalbeleidsplan was ons eerste doel. De eerste actie die we
in 2015 hebben ondernomen, is het afnemen van een enquête onder docenten. We wilden ons
een beeld vormen van de taalproblematiek die docenten in de dagelijkse lespraktijk ervaren.
Wij hebben aan vaksecties gevraagd welke taalproblemen zij tijdens de lessen bij leerlingen
constateren. De respons was groot. In de vragenlijst waren onder andere vragen opgenomen
als ‘Vind je dat je vak een bijdrage moet leveren aan taalbeleid?’ en ‘Welke
aandachtspunten/ideeën hebben jullie als sectie ten aanzien van het toekomstige taalbeleid op
onze school?’ Vakdocenten signaleerden een tekort aan woordkennis en een gebrekkige
leesvaardigheid bij leerlingen. Zij zagen een samenhang tussen deze twee ‘tekorten’: de
beperkte woordenschat van veel leerlingen zou in hun ogen weleens een struikelblok kunnen
vormen voor goed tekstbegrip. Daarnaast hebben we in de enquête gevraagd hoe vaksecties
tegenover taalbeleid zouden staan. Alle secties zien het belang van de Nederlandse
Standaardtaal in en initiatieven om een taalbeleid te realiseren, worden als zinvol beschouwd.
Het tekort aan woordkennis van onze leerlingen wordt overigens ook al onderkend in
eerder onderzoek binnen de school. In 2014 is namelijk onderzoek gedaan naar de achterstand
van de woordenschat van de havoleerlingen in de onderbouw. Dit onderzoek zal ik hieronder
toelichten. Daarna zal ik de andere factoren bespreken die van invloed zijn op mijn keuze voor
onderzoek naar woordenschat.
Onderzoek woordenschat havoleerlingen onderbouw
In 2013 scoorden de havoleerlingen in de onderbouw van onze school ruim onder het landelijk
gemiddelde op het gebied van de Nederlandse woordenschat bij de Cito-Vas-toets. De
afdelingsdirectrice van de havo-afdeling zag met deze uitkomsten geluiden bevestigd die ze
regelmatig van vakdocenten hoorde. Leerlingen zouden een te beperkte woordenschat hebben
om bepaalde leertaken te volbrengen. De afdelingsdirectrice heeft naar aanleiding van deze
resultaten in 2014 de toenmalige stagiaire Nederlands, Bastiaan de Koeijer, student aan de
Universitaire Lerarenopleiding Tilburg, uitgenodigd onderzoek te doen naar de achterstand
van de woordenschat van de havoleerlingen in de onderbouw.
De Koeijer (2014) geeft aan dat je woordenschat eigenlijk niet los kunt zien van andere
aspecten van taalvaardigheid. In interviews die De Koeijer (2014) heeft afgenomen bij
vakdocenten komt aan de orde dat docenten vermoeden dat het niet alleen gaat om het gebrek
aan woordenschat van leerlingen. Docenten stellen ook problemen vast op het gebied van
begrijpend lezen die het gevolg van het gebrek aan woordenschat zouden kunnen zijn. De
Koeijer (2014) concludeert dat leerlingen op het Gertrudiscollege onvoldoende worden
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geprikkeld om hun woordenschat te verbeteren. Hij pleit voor een aanpak van woordenschat
door middel van taalgericht vakonderwijs (Hajer & Meestringa, 2015). ‘Taal zou op natuurlijke
wijze een veel prominentere plek in lessen van diverse vakken moeten krijgen. Docenten
moeten niet alleen informatie zenden, maar ze moeten leerlingen meer aan het woord laten,
zodat zij actief bezig zijn met taal’ (De Koeijer, 2014, p. 37). Zijn aanbeveling is dan ook om te
werken aan een schoolbreed taalbeleid waar woordenschat een onderdeel van is.
Uit gegevens van de Cito-Vas-toets uit 2015 blijkt overigens dat de leerlingen van de
onderbouw van de havo een jaar later nog steeds gemiddeld of onder het landelijk gemiddelde
scoren op het gebied van de Nederlandse woordenschat. De score op het gebied van de
Nederlandse woordenschat van de vwo-leerlingen uit de onderbouw ligt ruim onder het
landelijk gemiddelde (zie bijlage 1).

1.1.2 Verkennend literatuuronderzoek
Ondanks bovenstaande gegevens ging mijn voorkeur aanvankelijk uit naar een onderzoek ter
verbetering van de leesvaardigheid van onze leerlingen. De reden waarom ik mijn onderzoek
in eerste instantie op leesvaardigheid wilde richten, lag in het feit dat onze school in 2015 te
maken had met tegenvallende examenresultaten van de havoleerlingen. Dit had tot gevolg dat
het slagingspercentage veel lager lag dan voorgaande jaren. Vooral bij de zaakvakken stelden
de resultaten teleur en het vermoeden ontstond dat onvoldoende tekstbegrip wel eens de
oorzaak van het lage slagingspercentage zou kunnen zijn. Na verkennend literatuuronderzoek
kwam ik echter tot de conclusie dat aan onvoldoende tekstbegrip een beperkte woordenschat
ten grondslag kan liggen.
Belang van woordenschat
Woordenschat speelt een belangrijke rol bij begrijpend lezen en bij het begrijpen van lesstof.
Vernooij (2007) bijvoorbeeld definieert woordenschat als volgt: ‘Woordenschat is beschikken
over dagelijkse woordkennis, maar ook over kennis van de wereld, bijvoorbeeld
vakinhoudelijke kennis. Je hebt een goede woordenschat nodig om te begrijpen wat je hoort, te
kunnen spreken, te begrijpen wat je leest en om te kunnen schrijven. Beschikken over een
goede woordenschat is vooral fundamenteel voor begrijpend lezen en het onderwijs in de
kennisgebieden. De woordenschat waarover een lezer beschikt en de woorden die in een tekst
voorkomen, bepalen of een leerling die tekst zal begrijpen. Hoe groter zijn woordenschat, hoe
beter de leerling de tekst begrijpt’ (Vernooij, 2007, p. 6).
Door te zorgen voor meer aandacht voor woordenschat kunnen er ook betere resultaten
bereikt worden op het gebied van leesvaardigheid. Hacquebord, Linthorst en Stellingwerf
(2004) onderzochten of er een verband bestaat tussen woordkennis en tekstbegrip. Dit
verband komt in hun onderzoek in het algemeen als significant naar voren: woordkennis blijkt
een belangrijke voorspeller voor tekstbegrip. Dit verband is overigens niet voor alle leerlingen
even sterk. Leerlingen met een voldoende woordkennis scoren soms toch onvoldoende op
tekstbegrip. Andere leerlingen hebben juist onvoldoende woordkennis, maar weten toch een
voldoende tekstbegripscore te halen. Deze leerlingen compenseren hun woordkennistekort
door een goede leesaanpak of de toetsvragen vergen geen begrip, maar zijn gericht op het
toepassen van een strategie.
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Leerlingen zelf ervaren een gebrekkige woordenschat ook als een probleem. Ook dat heeft
Hacquebord (2004) in een studie aangetoond. Zij inventariseerde de taalproblemen en
taalbehoeften van leerlingen en docenten door middel van enquêtes. De taalkwesties waarnaar
zij heeft gevraagd, betreffen het lezen van schoolboekteksten, het schrijven van verslagen, het
luisteren in de klas, het beantwoorden van vragen en de aspecten die daarmee samenhangen:
vooral de algemene en schoolse (vak)woordkennis. De resultaten wijzen op een duidelijke
behoefte bij leerlingen aan ondersteuning bij schoolse taaltaken. Ongeveer de helft van de
leerlingen wil een of andere vorm van taal- en leesondersteuning. De behoefte aan
woordverwerving is het sterkst.
Verder heeft onderzoek, zoals verricht door Elbers (2013), aangetoond dat gebrekkige
taalkennis en een beperkte woordenschat ook het leren van vakken als natuurkunde, wiskunde
of maatschappijleer belemmeren.
Woordenschatverbetering
Bovenstaande informatie, de gegevens uit de enquête die is afgenomen in 2015, het onderzoek
naar woordenschat uit 2014 van De Koeijer en de Cito-Vas-gegevens uit 2015 geven eerder
aanleiding tot een onderzoek naar woordenschat dan tot een onderzoek naar leesvaardigheid.
Bovendien is onderzoek naar leesvaardigheid al onderwerp van onderzoek binnen de school.
Om het geschetste praktijkprobleem nog verder af te bakenen, heb ik in 2016 een
vooronderzoek verricht. Dit vooronderzoek zal ik in hoofdstuk 4 beschrijven.
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2

Probleemstelling en onderzoeksvragen

De centrale doelstelling van dit onderzoek is het ontwerpen van didactische handreikingen,
zodat docenten in hun vaklessen aandacht kunnen besteden aan het stimuleren en begeleiden
van de woordenschatontwikkeling van de leerlingen. Zorg voor een uitgebreidere woordkennis
zal naar verwachting bijdragen aan betere leerresultaten binnen alle vakken.
De centrale vraag binnen mijn onderzoek is:
Hoe kunnen vakdocenten op het Norbertus Gertrudis Lyceum de
woordenschatontwikkeling van hun leerlingen bevorderen?
Om een antwoord te kunnen geven op bovenstaande hoofdvraag worden drie onderzoeksfasen
doorlopen. Binnen deze fasen worden de onderstaande deelvragen beantwoord.

2.1 Onderzoeksfasen
Onderzoeksfase 1 zal gericht zijn op het verder analyseren van het praktijkprobleem door
middel van vooronderzoek. In onderzoeksfase 2 zal ik door middel van literatuuronderzoek de
wetenschappelijke inzichten op het gebied van woordenschatontwikkeling en -onderwijs
inventariseren.
Op basis van de ontwerpeisen die ik in onderzoeksfase 1 en 2 heb verzameld zal ik in
onderzoeksfase 3 een (tekst)ontwerp van de didactische handreikingen maken. Vervolgens
krijgt het ontwerp zijn definitieve tekst en lay-out na feedback van vakcollega’s op onze school.
Binnen deze onderzoeksfase wordt ook beschreven hoe de didactische handreikingen
geïmplementeerd en geborgd zouden kunnen worden op onze school.
Na een verkennende analyse binnen onderzoeksfase 1 zijn de deelvragen voor onderzoeksfase
2 en onderzoeksfase 3 als volgt geformuleerd.
Binnen onderzoeksfase 2 zullen deelvraag a, b en c beantwoord worden.
a)

Hoe vindt woordenschatontwikkeling plaats?
Door literatuuronderzoek wil ik erachter komen hoe ons ons brein woorden leert,
opslaat en onthoudt. Deze kennis is voor mij belangrijk, omdat ik daarmee rekening
moet houden als ik didactische handreikingen wil ontwerpen voor vakdocenten. Hoe ons
brein woorden leert, heeft namelijk didactische consequenties. Ook wil ik weten wat van
deze kennis relevant is voor collega’s die geen taaldocent zijn, maar wel aandacht
moeten besteden aan woordenschat.
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b)

Wat is effectief woordenschatonderwijs?
Woordenschatonderwijs is in het voortgezet onderwijs vaak verweven in het onderwijs in
vakken. Voor het ontwerpen van didactische handreikingen is het relevant om via
literatuuronderzoek te weten te komen welke methodiek van effectief
woordenschatonderwijs geschikt kan zijn voor het voortgezet onderwijs, met name voor
onze school.

c)

Wat kunnen vakdocenten bijdragen aan woordenschatonderwijs?
Voordat ik didactische handreikingen ontwikkel, is het ook relevant om te onderzoeken
wat vakdocenten kunnen bijdragen aan woordenschatonderwijs. Ik zal hiermee rekening
moeten houden bij de ontwikkeling van didactische handreikingen.

De deelvragen die binnen onderzoeksfase 3 beantwoord zullen worden, zijn deelvraag d, e en
f.
d)

Hoe zien didactische handreikingen om de woordenschat te bevorderen eruit?
Deze deelvraag richt zich op het daadwerkelijk ontwerpen van didactische
handreikingen voor mijn collega’s. Na het verzamelen van gegevens uit onderzoeksfase 1
en onderzoeksfase 2 zal ik ontwerpeisen formuleren. Op basis van deze ontwerpeisen
maak ik didactische handreikingen.

e)

Op welke manier moeten de ontwikkelde didactische handreikingen aangepast worden om
te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de vakdocenten?
Deze deelvraag is relevant, omdat ik graag van vakdocenten wil weten of de door mij
ontwikkelde handreikingen aansluiten bij de behoeften van docenten op het gebied van
woordenschatonderwijs. Naar aanleiding van de feedback van vakdocenten zal ik de
didactische handreikingen aanpassen en de lay-out ontwerpen.

f)

Op welke manier kunnen de ontwikkelde didactische handreikingen geïmplementeerd en
geborgd worden?
Logischerwijs is het van belang dat de door mij ontwikkelde didactische handreikingen
gestalte moeten krijgen in de klas. De didactische handreikingen zullen
geïmplementeerd en geborgd moeten worden. Door literatuuronderzoek en door het
bijwonen van de studiedag VO – ‘Hoe betrekt u collega’s bij het taalbeleid?’ (De
Talengroep) wil ik erachter komen op welke manier ik de ontwikkelde handreikingen
kan implementeren en borgen.
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3

Leeswijzer en onderzoeksaanpak

Zoals ik in hoofdstuk 2 al aangaf, bestaat het onderzoek uit drie onderzoeksfasen om de
hoofdvraag te beantwoorden.
Hoofdstuk 4
In onderzoeksfase 1 heb ik een vooronderzoek uitgevoerd dat beschreven zal worden in
hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk worden ook de resultaten besproken die relevant zijn voor de
ontwikkeling van het ontwerp. De resultaten van dit vooronderzoek hebben geleid tot de
eerste set ontwerpeisen die aan het einde van dit hoofdstuk worden besproken.
Hoofdstuk 5
In hoofdstuk 5 ligt de nadruk op onderzoeksfase 2: het theoretisch kader. Er wordt een
antwoord gegeven op deelvraag a, b en c. Dit hoofdstuk eindigt met het resultaat van deze
onderzoeksfase: de tweede set ontwerpeisen die op basis van de literatuurstudie zijn
verzameld.
Hoofdstuk 6
Onderzoeksfase 3 zal centraal staan in hoofdstuk 6. Dit hoofdstuk spitst zich toe op de
didactische handreikingen. In dit hoofdstuk worden deelvraag d, e en f beantwoord.
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek en de literatuurstudie heb ik een
eerste (tekst)ontwerp van de didactische handreikingen gemaakt. De ontwerpeisen die als
basis dienen voor het tekstontwerp en de didactische handreikingen worden gepresenteerd in
paragraaf 6.1
De focus van paragraaf 6.2 en 6.3 ligt op de evaluatie van het eerste tekstontwerp, het
definitieve tekstontwerp en de lay-out van het ontwerp. Vijf vakdocenten zijn geïnterviewd
over de inhoud, toepasbaarheid, nut, vorm en implementatie van dit eerste ontwerp. Ik ga in
op de methode en de resultaten van de interviews, die geleid hebben tot het definitieve
(tekst)ontwerp en de lay-out.
Dit hoofdstuk eindigt met de manier waarop de didactische handreikingen
geïmplementeerd en geborgd zouden kunnen worden.
Hoofdstuk 7
In hoofdstuk 7 tenslotte komen de conclusies en aanbevelingen aan bod.
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4

Onderzoeksfase 1: vooronderzoek

Lesobservaties - leerlingenenquête - taalbeleidsmiddag –
eerste set ontwerpeisen
In aanloop naar mijn onderzoek heb ik in het voorjaar van 2016 vooronderzoek verricht. Ten
eerste was ik benieuwd naar de manier waarop vakcollega’s de taalontwikkeling van leerlingen
ondersteunen, omdat ik daarop zou kunnen aansluiten met de te ontwerpen handreikingen.
Ten tweede wilde ik graag weten hoe leerlingen denken over het woordenschatonderwijs op
onze school, om zo de knelpunten in beeld te krijgen.
Om deze redenen heb ik eerst bij enkele collega’s in februari 2016 een lesbezoek
afgelegd. Bij de lesobservaties heb ik in het bijzonder gelet op welke manier vakdocenten
nieuwe woorden en begrippen aanbieden en hoe zij taalondersteuning bieden in de les. Daarna
heb ik in april 2016 door middel van een enquête geïnventariseerd hoe havo 5-leerlingen
tegenover het woordenschatonderwijs op school staan en welke ondersteuning zij van
docenten nodig hebben om woordenschat te verwerven. Ook heb ik samen met mijn collega
Michael Graauwmans in mei 2016 een taalbeleidsmiddag georganiseerd om docenten te
informeren over het taalbeleid en om draagvlak te creëren voor mijn onderzoek. Deze
taalbeleidsmiddag vormde de afronding van het vooronderzoek. Van de lesobservaties, de
leerlingenenquête en de taalbeleidsmiddag doe ik hieronder verslag. Dit hoofdstuk eindigt met
de eerste set ontwerpeisen.

4.1 Lesobservaties
In februari 2016 heb ik enkele lessen van vakcollega’s aardrijkskunde en geschiedenis
bijgewoond. Ik heb bewust voor lesobservaties bij deze vakken gekozen, omdat de
eindexamenresultaten vooral bij deze vakken in 2015 tegenvielen. Ik heb twee lessen
aardrijkskunde bij dezelfde docent geobserveerd en twee lessen geschiedenis bij twee
verschillende docenten.

Aardrijkskunde
De eerste lesobservatie is een aardrijkskundeles in havo 5. In deze les komen veel vakspecifieke
begrippen aan bod. Leerlingen kennen deze begrippen al wel, maar hebben en er nog niet
actief gebruik van gemaakt. Mijn collega legt deze vakspecifieke begrippen nogmaals uit. In
deze les wordt veel aandacht besteed aan vakspecifieke woordenschat . Ook oorzaakgevolgstructuren komen aan bod bij een opdracht.
Daarna heb ik bij dezelfde docent een les aardrijkskunde in havo 4 geobserveerd. Deze
les staat in het teken van het bespreken van een toets. De docent geeft praktische tips voor het
formuleren van een antwoord op een vraag: ‘Als je de vraag gelezen hebt, herhaal dan de kern
van de vraag in je antwoord en lees je antwoord nog eens door. Houd de vraag en het antwoord
nog eens naast elkaar. Kritisch naar je eigen antwoord kijken. Als je hiermee veel oefent, dan
heb je hier tijdens het proefwerk ook tijd voor’.
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Geschiedenis
Ook bij de les geschiedenis in havo 5 die ik heb geobserveerd, worden vakspecifieke begrippen
uitgelegd en krijgen leerlingen de opdracht begrippen thuis op te zoeken. Bij deze les wordt
uitgelegd hoe een toetsvraag aangepakt moet worden en mijn collega dwingt leerlingen om
goed naar de vraag te kijken. Daarnaast laat ze leerlingen antwoorden vaak schematiseren. In
deze les worden veel woorden uitgelegd en mijn collega vraagt veelvuldig aan leerlingen om de
vraag in eigen woorden te herhalen. Ze is er zich terdege van bewust dat leerlingen vaak de
vraag niet snappen of deze verkeerd interpreteren.
Een andere vakcollega geschiedenis besteedt in de geobserveerde les in havo 5 aandacht aan
tekstbegrip. Hij deelt de voorkant, de achterflap en de conclusie uit van het boek van Maarten
van Rossum ‘Drie oorlogen, een kleine geschiedenis van de 20e eeuw’. Daar hoort een
vragenblad met zeven vragen bij. De leerlingen krijgen de opdracht om de eerste alinea van de
conclusie te lezen. Leerlingen die de eerste alinea goed begrijpen, verwijst hij naar een ander
lokaal om de vragen zelfstandig te beantwoorden. Met de leerlingen die in het lokaal blijven,
bespreekt mijn collega vraag 1. Hij laat leerlingen gegevens in de tekst arceren die belangrijk
zijn om de vraag te kunnen beantwoorden. Verder modelt hij de aanpak van vragen en hij
besteedt aandacht aan de manier waarop leerlingen moeten formuleren. Ook in deze les
worden vakspecifieke woorden uitgelegd en wordt er aandacht besteed aan leesstrategieën.

4.1.1 Conclusie
Mijn conclusie is dat leerlingen in de lessen van deze vakcollega’s ondersteund worden in hun
taal- en woordenschatontwikkeling. Ik heb mooie voorbeelden van woordenschatontwikkeling
gezien en vakspecifieke termen werden uitgelegd in de les. Er zijn echter ook nog
mogelijkheden om de lessen nog taalgerichter te maken.

4.2 Enquête leerlingen
In april 2016 heb ik naar de mening van één groep havo 5-leerlingen gevraagd. Ik heb bewust
voor havo 5-leerlingen gekozen, omdat ik meende dat zij zich na bijna vijf jaar onderwijs op
onze school een goed beeld hebben gevormd van ons woordenschatonderwijs. Ik heb hun
gevraagd een enquête in te vullen over het woordenschatonderwijs op onze school (zie bijlage
2). De enquête van Hacquebord (2004) heeft gediend als basis. De antwoorden op de open
vragen geven een verhelderend beeld van de manier waarop deze groep leerlingen tegen het
woordenschatonderwijs op onze school aankijkt (zie bijlage 3).
Bij de beantwoording van de vraag ‘Waar zou de lage cito-score voor woordenschat aan
kunnen liggen’ zijn veel leerlingen het eens over het feit dat veel jongeren te weinig lezen.
Daarnaast zien leerlingen in dat je door frequenter lezen een uitgebreidere woordenschat
verwerft. Uit de antwoorden op de tweede vraag ‘Wat zouden docenten aan verbetering van
woordenschat kunnen doen?’ blijkt dat het herhalen van woorden volgens de leerlingen te
weinig aandacht krijgt. Verder vinden leerlingen dat docenten meer aandacht moeten
besteden aan moeilijke woorden in de les door middel van interessant lesmateriaal. Tenslotte
geven veel leerlingen aan bij de derde open vraag ‘Wat kunnen leerlingen aan verbetering van
woordenschat doen?’ dat ze zelf meer boeken, maar ook kranten zouden moeten lezen om hun
woordenschat te verbeteren.
Woordenschat…Dat wat je aandacht geeft, groeit
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4.2.1 Conclusie
Concluderend kan gesteld worden dat leerlingen vinden dat ze meer moeten lezen. Leerlingen
zien in dat je door meer lezen een grotere woordenschat verwerft. Daarnaast vinden zij dat er
meer aandacht besteed moet worden aan herhaling van moeilijke woorden. Eveneens vinden
leerlingen dat het aangeboden lesmateriaal interessant moet zijn. Dit betekent voor mijn
onderzoek dat de didactische handreikingen op zo’n manier moeten worden vormgegeven dat
leerlingen gemotiveerd zijn om hun woordenschat te verbeteren en dat herhaling van nieuw
geleerde woorden belangrijk is.

4.3 Taalbeleidsmiddag
In mei 2016 heb ik samen met mijn collega Michael Graauwmans een taalbeleidsmiddag
georganiseerd. Ons doel was enerzijds het creëren van draagvlak voor mijn onderzoek en
anderzijds het informeren van onze collega’s over het taalbeleid en het taalbeleidsplan.
Deze middag bestond uit twee delen, waarbij het eerste gedeelte van de middag een
plenair karakter had. De invulling van dit plenaire gedeelte heb ik grotendeels voor mijn
rekening genomen. Aan de hand van een powerpointpresentatie heb ik informatie gegeven
over de aanleiding tot onderzoek, over woordenschatontwikkeling en
woordenschatverbetering. Het onderdeel aanleiding tot onderzoek was gericht op de
achtergronden die geleid hebben tot de keuze om onderzoek te doen naar
woordenschatverbetering van de leerlingen. Na dit onderdeel heb ik collega’s een kwartier de
gelegenheid gegeven om zich in groepjes over een aantal vragen te buigen.
✓ Hoe denken jullie dat het komt dat leerlingen weinig woorden beheersen?
✓ Wat denken jullie dat je daar als docent aan kunt doen?
✓ Wat verwachten jullie dat er op het gebied van woordenschatonderwijs wel werkt en
niet werkt?
✓ Wat doe jullie al aan woordenschatverwerving?
Na een korte bespreking met de hele groep heb ik het informatieve gedeelte hervat, waarbij ik
ben ingegaan op de manier waarop woordenschatontwikkeling en woordenschatuitbreiding
plaatsvindt. Met behulp van voorbeelden heb ik bij dit onderdeel ook verschillen aangegeven
tussen vaktaalwoorden en schooltaalwoorden. Vervolgens kwam het vooronderzoek en dan
met name de leerlingenenquête aan bod. Het laatste gedeelte was gericht op taalgericht
vakonderwijs. Naast een beschrijving van taalgericht vakonderwijs heb ik ook het eerste
inleidende college door Maaike Hajer op www.leoned.nl getoond. Tenslotte heb ik het stokje
doorgegeven aan mijn collega en hij heeft het te realiseren taalbeleidsplan toegelicht.
In het tweede gedeelte van de middag hebben we vaksecties de opdracht gegeven om een
vragenlijst in te vullen met vragen op het gebied van woordenschat en taalgericht onderwijs
(zie bijlage 4). De antwoorden op de open vragen hebben een schat aan informatie opgeleverd
(zie bijlage 5). Aan het eind van de middag heb ik de vakgroepen gevraagd om met hun
mobiele telefoon via padlet.com tips en tops te geven voor de te ontwikkelen handreikingen.
De reacties zijn nog te lezen op: https://padlet.com/micheleelsten/37vc30zo2ehc
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4.3.1 Conclusie
De meeste docenten vinden dat het lezen (én schrijven) op school meer gestimuleerd moet
worden. Verder werden de volgende adviezen gegeven die schoolbreed toegepast zouden
kunnen worden: vermijd dialect (goed voorbeeld, doet goed volgen), geef consequent
feedback, zorg voor veel interactie tijdens de les, stel eisen, benadruk het belang van
woordenschat bij leerlingen, voorzie leerlingen van adequate feedback in de les en bij het
nakijken van toetsen.

4.4 Eerste set ontwerpeisen
Zoals uit het voorgaande blijkt, realiseren zowel docenten als leerlingen zich dat er meer
gelezen moet worden en dat er moeite gedaan moet worden door docent én leerling om
woordenschat te ontwikkelen. Leerlingen en vakcollega’s hebben wensen geuit en
aanbevelingen gedaan op het gebied van woordenschat(didactiek). Deze informatie
resulteerde in een aantal ontwerpeisen. Met deze eisen heb ik rekening gehouden bij het
definitieve ontwerp van de didactische handreikingen.

Leerlingen
De verzamelde gegevens uit de enquête en de vragenlijst (zie bijlage 3) die is afgenomen bij de
leerlingen in havo 5 resulteerden in de volgende ontwerpeisen:
➢ moeilijke woorden blijven herhalen;
➢ leerlingen stimuleren om zelf meer te lezen;
➢ leerlingen meer uitdagen om nieuwe woorden te leren;
➢ meer verwerkingsopdrachten aanbieden, zodat woorden beter beklijven;
➢ materiaal aanbieden dat interessant is;
➢ leerlingen de kans geven om zelf achter de betekenis van een woord te komen.

Docenten
Uit de uitkomsten van de vragenlijst (zie bijlage 5) die bij docenten is afgenomen, konden de
volgende ontwerpeisen ontleend worden:
➢ leerlingen meer laten lezen en schrijven;
➢ meer feedback geven op mondeling en schriftelijk taalgebruik;
➢ lezen stimuleren;
➢ krantenartikelen in toetsen gebruiken;
➢ veel interactie tijdens de les bewerkstelligen;
➢ belang van woordenschat benadrukken;
➢ vaker voorlezen om het lezen te bevorderen.
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5

Onderzoeksfase 2: theoretisch kader

Taalverwerving - effectief woordenschatonderwijs –
taalgericht vakonderwijs – tweede set ontwerpeisen
In dit theoretisch kader zullen de inzichten en visies van taalwetenschappers en pedagogen op
het gebied van woordenschatontwikkeling en -didactiek centraal staan. Deze inzichten en
visies vormen de basis voor het ontwerp van de didactische handreikingen die ik voor mijn
collega’s ga ontwikkelen.
In paragraaf 5.1 van dit theoretisch kader staat de manier waarop
woordenschatontwikkeling plaatsvindt centraal. De didactiek van het woorden leren is onder
meer gebaseerd op de vigerende opvattingen over de manier waarop ons brein woorden
verwerkt en opslaat. In paragraaf 5.2 ligt de focus op effectieve didactiek en instructie om
woorden te leren en te onthouden. Paragraaf 5.3 zal gericht zijn op de vraag hoe vakdocenten
leerlingen kunnen ondersteunen bij woordenschatontwikkeling. Aan het einde van dit
hoofdstuk worden de resultaten van het theoretisch kader gepresenteerd en de ontwerpeisen
die daaruit voortvloeien.

5.1 Woordenschatontwikkeling
Hoe vindt woordenschatontwikkeling plaats? Dat is de vraag waar het in deze paragraaf om
draait. De taalontwikkeling van mensen is een bijzonder proces. Vanaf de eerste kreten als
zuigeling tot het schrijven en verdedigen van een masterscriptie zijn we bewust en onbewust
bezig met het ontwikkelen van onze woordenschat. Ook daarna houdt het proces van
woordenschatontwikkeling niet op: we leren ons leven lang en daarmee groeit ook onze
woordenschat ons leven lang. Om in te kunnen spelen op de behoeften van leerlingen op het
gebied van woordenschatontwikkeling is het van belang om te weten hoe mensen taal en dan
met name woordenschat ontwikkelen.
Binnen de context van het (inter)nationale taalontwikkelingsonderzoek is veel gepubliceerd
over woordenschatontwikkeling. In deze publicaties is een aantal leidende principes of
uitgangspunten te onderscheiden. Een beschrijving van deze uitgangspunten zal de kern
vormen van paragraaf 5.1.1 en paragraaf 5.1.2. In paragraaf 5.1.3 ligt de focus op de manier
waarop kinderen - met behulp van deze principes - woordkennis opdoen en de situaties waarin
dat gebeurt. Paragraaf 5.1.4 zal gewijd zijn aan woordenschat en (begrijpend) lezen. Ook de
taalachtergrond van een kind kan een rol spelen bij woordenschatontwikkeling. Dit gegeven
zal besproken worden in paragraaf 5.1.5.

5.1.1 Vroege taalontwikkeling
Baby’s communiceren eigenlijk al vanaf de geboorte en daarmee start hun
taalontwikkelingsproces. Dat begint met huilen, gevolgd door het eerste lachje en het
brabbelen. Doorgaans onbewust helpen ouders hun kinderen de taal te leren door te reageren
op een manier die het taalontwikkelingsproces ondersteunt. Vanaf de leeftijd van ongeveer
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acht maanden beginnen baby’s woordgrenzen te herkennen in klankopeenvolgingen en rond
het eerste levensjaar gaan ze zelf woorden gebruiken (Sousa, 2005).

5.1.2 Principes bij woordenschatontwikkeling van kinderen in hun moedertaal
Bij de eerstetaalontwikkeling van kinderen zijn drie principes te onderscheiden: labelen,
categoriseren en netwerkopbouw.
Labelen
Begrippen en woordvormen zijn verbonden aan scenario’s/voorspelbare patronen die elke dag
in het leven van een dreumes voorkomen, zoals eten, naar bed gebracht worden en spelen. Op
deze voorspelbare gebeurtenissen/scenario’s worden als het ware etiketten geplakt. Kinderen
zijn bezig met labelen. Ook in deze fase zijn het vooral de ouders die het taalverwervingsproces
ondersteunen (Strating, 2009).
Categoriseren
Kinderen doen steeds meer ervaring op met een groter wordende wereld. Het belang van de
eerste, individuele context van een kind, wordt steeds kleiner. Steeds vaker treffen kinderen
woorden aan in meerderde contexten, waardoor ze hypotheses gaan vormen over de grenzen
van woordbetekenissen. Jonge taalgebruikers komen erachter wat de essentiële kenmerken van
een woord zijn, mede dankzij de feedback die zij krijgen op hun eigen taalgebruik. Met andere
woorden: ieder label gaat verwijzen naar een categorie van dingen. In deze fase verschuift voor
kinderen het accent van het vinden van de labels naar het achterhalen van
gemeenschappelijkheid in betekenis: concepten worden gevormd (Strating, 2009).
Concepten
De With, Visser en Puper (2013, p.30) gaan wat dieper in op het begrip concept. Zij definiëren
het begrip concept als volgt: ‘het geheel van betekenissen, associaties, ideeën en beelden dat
aan een woord is verbonden’. Het concept hond bijvoorbeeld bestaat niet alleen uit uiterlijke
kenmerken van honden, maar omvat alles wat bij het concept hond hoort. Dat kan inderdaad
kennis over uiterlijke kenmerken zijn, bijvoorbeeld: honden zijn harig, hebben vier poten en
een staart. Ook ervaringen zijn onderdeel van het concept hond, bijvoorbeeld: het kind is
gebeten door een hond of opa en oma hebben een hond.
Kinderen verwerven concepten niet in één keer. Hun kennis wordt langzamerhand vergroot en
kinderen leren wat wel en niet bij een concept behoort. Er is aanvankelijk nog sprake van
overgeneralisatie: het kind noemt alle dieren hond. Dat betekent niet dat het hier gaat om een
foute betekenistoekenning, maar het concept is nog te ruim gedefinieerd.
Er is meer kennis nodig, voordat een kind heeft geleerd wat we wel een hond noemen en wat
niet (Verhallen & Verhallen, 2003). Deze kennis wordt vooral verworven door kijken, luisteren
en door interactie met ouders/verzorgers en andere mensen in zijn omgeving.
Tot het moment dat het kind zelf kan lezen. Als een kind gaat lezen, leert het nieuwe woorden
en worden de betekenissen van al bekende woorden verder uitgebreid. Deze woorden en
woordbetekenissen worden opgeslagen bij de woorden en betekenissen die eerder, door
dagelijkse ervaringen, zijn opgedaan (Vernooy, 2007).
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Bij de eerstetaalontwikkeling neemt het aantal concepten toe naarmate de woordenschat bij
jonge kinderen groeit. Daarnaast neemt ook de kennis over deze concepten binnen scenario’s2
toe. Er vindt nu verdieping van de woordenschat plaats; ook relaties tussen concepten uit
verschillende scenario’s komen naar voren. De woordenschat van kinderen ontwikkelt zich nu
naar wat ‘het mentale lexicon’ genoemd wordt (Strating, 2009).
Netwerkopbouw
De With et al. (2013) beschrijven in hun publicatie de werking van ons geheugen. In het
kortetermijngeheugen, dat bestaat uit het onmiddellijk geheugen en het werkgeheugen, wordt
de informatie maar heel kort vastgehouden. In het langetermijngeheugen blijft kennis
onbeperkt lang bewaard. Informatie gaat pas van het kortetermijngeheugen naar het
langetermijngeheugen als deze voldoende is verwerkt of geïnterpreteerd.
In het woordenschatonderwijs is het belangrijk dat nieuwe woorden en hun betekenissen
worden opgeslagen in het langetermijngeheugen. Het is immers niet de bedoeling dat nieuw
geleerde woorden snel vergeten worden (De With et al., 2013).
Mentale lexicon
Het mentale lexicon maakt deel uit van het langetermijngeheugen. Alle woorden die we ons
eigen maken vanaf onze babytijd worden erin opgeslagen. In het mentale lexicon worden
gaandeweg het proces van taalontwikkeling steeds meer eigenschappen opgeslagen: informatie
over de betekenis van een woord, informatie hoe een woord klinkt, hoe je het uitspreekt, hoe
je het vervoegt en verbuigt, hoe je het in een zin gebruikt, in welke pragmatische situaties je
het gebruikt en hoe je het schrijft. Die verschillende soorten informatie samen worden de
‘identiteiten’ van een woord genoemd.
De verschillende woorden én hun eigenschappen hangen in het mentale lexicon samen
met andere woorden en de kenmerken van andere woorden. Binnen de identiteiten is de
woordkennis van het woord als een netwerk geordend (De With et al., 2013).
Niet alleen De With et al., maar meerdere onderzoekers, zoals Verhallen en Verhallen (2003)
en Groenen, Hilte en Van Berkel (2012) hebben geschreven over het mentale lexicon, waarin de
woorden in een netwerk met elkaar verbonden zijn. Op het niveau van de betekenis bevat het
netwerk van het mentale lexicon een enorme hoeveelheid kennis. Het netwerk wordt
gedurende het hele leven uitgebreid. Bij een bepaald woord worden steeds meer kenmerken en
relaties ontwikkeld en zo ontstaan conceptuele netwerken van woorden die een of meer
betekenisrelaties hebben (Elsäcker, Damhuis, Droop & Segers, 2011). Veel schoolse kennis is
hiërarchisch geordend. Als een docent een woord slechts in één context behandelt, kan een
leerling weinig verbindingslijnen met andere woorden in het mentale lexicon leggen
(Verhallen & Verhallen, 2003). Hoe vaker woorden gehoord en gebruikt worden, hoe
duidelijker en preciezer de betekenis kan worden vastgesteld en worden verbonden met
andere woorden in het mentale lexicon (Groenen et al., 2012).

2

Zie 4.1.2: begrippen en woordvormen zijn verbonden aan scenario’s/voorspelbare patronen die elke dag in het leven van een
dreumes voorkomen, zoals eten, naar bed gebracht worden en spelen.
Woordenschat…Dat wat je aandacht geeft, groeit

18

Netwerk
Woorden zijn dus niet als losse eenheden opgeslagen, maar zijn in een netwerk met elkaar
verbonden. We kunnen woordbetekenissen heel snel terugvinden dankzij het feit dat woorden
volgens een bepaalde structuur in onze hersenen zijn opgeslagen (figuur 1)(Aitchinson, 2008).

Figuur 1 De netwerkverbindingen in het mentale lexicon (Aitchinson, 2008)

Zoals uit het voorgaande blijkt, hoort bij elk woord naast een heel netwerk van betekenissen en
betekeniselementen óók nog een grote hoeveelheid kennis over klank, betekenis,
grammaticale eigenschappen en gebruiksmogelijkheden. Ook deze kennis helpt bij het snel
decoderen en produceren van woorden.
In figuur 1 is te zien dat het woord aardbei een relatie heeft met onder andere zoet, rood en
sappig. Daarnaast zijn er ook meer abstracte relaties, zoals die tussen aardbei en taart of tussen
aardbei en zomer. Deze relaties verwijzen naar het feit dat je met aardbeien ook een taart kan
maken en dat aardbeien in de zomer groeien. Hierbij mogen we ook de idiomatische
betekenissen niet vergeten, zoals bijvoorbeeld: Loes krijgt er pukkels van; ik eet ze het liefst in
een toetje met veel slagroom; de slijter heeft een aardbeineus van de drank en op de leukste
jurk van mijn dochter zijn aardbeien afgebeeld.
Woordenschatontwikkeling houdt in dat het netwerk van begrippen in het geheugen van
kinderen wordt uitgebreid. Er komen niet alleen nieuwe begrippen bij, er worden ook steeds
meer relaties gelegd tussen al aanwezige begrippen (Verhoeven, 1994).

5.1.3 Woorden leren
Om de opgeslagen woorden te gebruiken om te praten en te schrijven (actieve woordkennis) of
te luisteren of te lezen (receptieve woordkennis) moeten de woorden en hun betekenissen snel
opgehaald kunnen worden. Eerst moeten woorden geïdentificeerd worden en daarna moet de
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betekenis ‘opgehaald’ worden. Zoals ik hiervoor al aangaf, zijn er aan het woord aardbei veel
betekenisaspecten verbonden. Het hangt van de context af, welke betekenis wordt ‘opgehaald’
uit het geheugen (Verhallen & Verhallen, 2003).
Diepe en brede woordkennis
Voortdurend voegen we woorden toe aan het langetermijngeheugen en we doen dit
levenslang. De With, Visser & Puper (2013) maken een onderscheid tussen brede en diepe
woordkennis. We verbreden onze woordkennis door meer woorden te leren en we verdiepen
woordkennis door meer betekenisaspecten van een woord te leren, te weten in welke
contexten een woord voorkomt of met welke andere woorden een woord vaak voorkomt.
Bij diepe woordkennis zijn de woorden opgeslagen in het langetermijngeheugen en zijn
er veel verbindingen met andere woorden. Het is belangrijk dat leerlingen diepe woordkennis
ontwikkelen. Woorden zijn dan in het netwerk met elkaar verbonden. Hoe vaker we woorden
gebruiken, hoe dieper de betekenis wordt en hoe beter we deze onthouden. Daarom is
herhaling van cruciaal belang (De With et al., 2013).
Indirecte/incidentele en directe/intentionele woordleersituaties
Leerlingen kunnen in twee verschillende soorten situaties woorden leren: indirecte/incidentele
en directe/intentionele woordleersituaties. Bij indirecte/incidentele leersituaties gaat het om de
onbewuste verwerking van een nieuw woord. Een leerling komt een woord meerdere keren
tegen en elke keer vindt er onbewust iets van verwerving plaats. Bij een directe/intentionele
leersituatie wordt een nieuw woord expliciet door de docent gepresenteerd en uitgelegd. De
leerling is doelbewust bezig om de betekenis te leren kennen en het woord en de betekenis
ervan te onthouden. (Verhallen & Verhallen, 2003).
Parallel aan dit onderscheid tussen indirecte en directe woordleersituaties kan er ook
onderscheid gemaakt worden tussen indirect en direct woordenschatonderwijs.

5.1.4 Woordenschat en lezen
Niet alleen direct of indirect woordenschatonderwijs is van belang voor het verwerven van
woorden. Woordenschat speelt ook een grote rol bij begrijpend lezen (Vernooy, 2007). Zoals ik
eerder aangaf, ontstaat de eerste woordenschat, doordat kinderen de betekenis van de
woorden leren door dagelijkse ervaringen met gesproken en - als kinderen eenmaal kunnen
lezen - geschreven taal (Amoitte in Vernooy, 2007). Dit geldt met name tot ongeveer het 6e
jaar. Als een kind eenmaal heeft leren lezen, worden de door lezen opgedane woorden en
betekenissen opgeslagen bij de aanwezige woorden die door dagelijkse ervaringen zijn
opgedaan.
Veel lezen: groei woordenschat
Kinderen die veel lezen, leren veel meer woorden dan kinderen die weinig lezen. In de praktijk
is, volgens sommige onderzoekers, de woordenschat van kinderen die veel lezen in het
algemeen vier keer zo groot dan die van kinderen die zelden of nooit lezen (Vernooy, 2007).
Leerlingen die veel lezen, kunnen veel woorden, betekenissen en betekenisnuances bijleren
(Verhallen & Verhallen, 2003). Ze voegen woorden aan hun woordenschat toe door
herhaaldelijke en betekenisvolle omgang met een woord. Als woorden gekoppeld kunnen
worden aan al bestaande kennis en bekende woorden, kunnen gemakkelijker nieuwe
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betekenissen worden verworven (Groenen, Hilte & Van Berkel, 2012). Veel verschillende
teksten lezen, is daarbij van groot belang (Verhallen & Verhallen, 2003).
Veel lezen verbetert ook de ‘automatische woordherkenning’. Swanborn en De Glopper (in
Bonset & Hoogeveen, 2010) deden in 2002 onderzoek naar het verband tussen het lezen van
teksten met verschillende leesdoelen en de hoeveelheid incidenteel geleerde woorden. Uit dit
onderzoek bleek dat gemiddeld de minste woorden geleerd worden bij lezen voor plezier en de
meeste woorden wanneer het de bedoeling is om te leren over het onderwerp van de tekst.
Ook werd geconcludeerd dat zwakke (begrijpend) lezers bijna geen woorden incidenteel leren
(Bonset & Hoogeveen, 2010).
Doordat leerlingen die veel lezen vaak woorden uit hun woordgeheugen ophalen en deze
gereed maken voor gebruik in tekstbegrip, gebruiken ze ook contextgegevens. De
betekenistoekenning wordt beetje bij beetje verbreed en verdiept en daarmee wordt de kennis
van geleerde woorden uitgebreid (Verhallen & Verhallen, 2003).

5.1.5 Invloed taalachtergrond3 op de woordenschatontwikkeling
De omgeving waarin kinderen opgroeien is van invloed op de woordenschatontwikkeling.
Taalrijke omgeving
Kinderen die opgroeien in een taalrijke omgeving horen veel woorden; er wordt vaak
voorgelezen en er wordt veel met kinderen gepraat. Zij hebben daardoor bij de start van de
basisschool al een grote woordenschat en kennen op 3-jarige leeftijd meer dan vijf keer zoveel
woorden dan kinderen uit een minder taalrijke omgeving (Stahl in Vernooy, 2007).
Verder vraagt de stap van DAT naar CAT voor kinderen uit een minder taalrijke omgeving om
meer begeleiding dan voor kinderen uit een taalrijke omgeving. De taal van kinderen moet
zich van dagelijkse algemene taalvaardigheid (DAT) naar cognitieve academische
taalvaardigheid (CAT) gaan ontwikkelen. Kinderen hebben in het vakonderwijs niet alleen
kennis van de taal in het algemeen (DAT) nodig, maar ook kennis van de vaktaal (CAT). De
taal van scheikunde, de taal van natuurkunde, de taal van geschiedenis én de abstracte
(school)taal in het algemeen vormen voor veel kinderen uit een minder taalrijke omgeving een
drempel. Het kunnen gebruiken van abstracte schooltaalwoorden (CAT) is belangrijk voor de
begripsontwikkeling van leerlingen. (Hajer & Meestringa, 2014). In paragraaf 5.3.1 zal ik dieper
ingaan op de stap van DAT naar CAT.
Tweedetaalverwervers
Taalverwervers leren op dezelfde manier woorden. Tweedetaalverwervers beschikken echter
over veel concepten vanuit hun eerste taal. Het leren van nieuwe woorden is soms alleen maar
een kwestie van een ander label aanleren. Vaak is er echter tegelijkertijd sprake van het
uitbreiden of het versmallen van betekenissen. In het Engels betekent period niet alleen
periode, maar ook lesuur, pauze en menstruatie. Een Engelsman die Nederlands leert, zal
3

‘In elke klas tref je leerlingen met een verschillende taalachtergrond. Naast leerlingen die het Nederlands als moedertaal hebben
geleerd, zijn er ook leerlingen die van huis uit een dialect spreken of een geheel andere taal (meertalige leerlingen). Naast
leerlingen die thuis zijn opgegroeid met lezende ouders en veel boeken, zijn er ook leerlingen uit een niet-geletterd milieu. Naast
leerlingen die makkelijk en vanzelfsprekend taal leren, zijn er ook leerlingen bij wie het taalleerproces moeizaam verloopt
(taalzwakke leerlingen)’ (Expertisecentrum Nederlands, z.j.).
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waarschijnlijk starten met een te ruim concept bij het label periode (Expertisecentrum
Nederlands, z.j.).
In de onderstaande tabel (tabel 1) wordt het gemiddelde aantal Nederlandse woorden dat
receptief beheerst wordt door eentalige Nederlandstalige en meertalige leerlingen van
verschillende leeftijden weergegeven (Kuiken & Vermeer, 2006).
Tabel 1
Receptieve woordenschat Nederlands eentalige Nederlandstalige en meertalige leerlingen
Leeftijd Nederlandstalige
Tweetalige (Turkse of Marokkaanse)
leerlingen
leerlingen
4 jaar
3.000 woorden
1.000 woorden
8 jaar
6.000 woorden
4.200 woorden
10 jaar
11.000 woorden
5500 woorden
12 jaar
17.000 woorden
10.000 woorden

Er is vooral in de moedertaal een grote toename in de woordenschat van leerlingen vanaf het
moment dat ze kunnen lezen. Lezen levert een grote bijdrage aan woordenschatuitbreiding
(Vernooy, 2007).
Volgens Kuiken en Vermeer (2006) moeten leerlingen aan het einde van groep 4 zo’n
6.000 woorden in elk geval receptief kennen om hun schoolloopbaan succesvol voort te
kunnen zetten. Zij geven aan dat een dergelijke omvang een voorwaarde is om de betekenis
van nieuwe woorden te kunnen afleiden uit de context, bijvoorbeeld in leesteksten bij
wereldoriënterende vakken.
De reden dat de woordenschat van Nederlandstalige kinderen vanaf het achtste jaar enorm
groeit, heeft ook te maken met de groter wordende rol van de zaakvakken. Meertalige
leerlingen profiteren hier blijkbaar minder van. Door hun kleine woordenschat begrijpen ze
teksten vaak minder goed of niet en zijn ze ook minder of niet in staat de betekenis van
nieuwe woorden af te leiden uit de context. De Nederlandse woordenschat van meertalige
kinderen is daardoor meestal kleiner dan die van eentalige kinderen, en bovendien minder
diep (Expertisecentrum Nederlands, z.j.).
In de voorgaande paragrafen zijn de principes van natuurlijke woordenschatontwikkeling, het
ontstaan van het mentale lexicon en het nut van lezen toegelicht. Op welke manier docenten
met bovenstaande informatie rekening kunnen houden in de dagelijkse onderwijspraktijk zal
centraal staan in paragraaf 5.2 en 5.3.

5.2 Effectief woordenschatonderwijs
Nu duidelijk is hoe kinderen woordenschat ontwikkelen, kan er een vertaalslag gemaakt
worden naar de onderwijspraktijk. In deze paragraaf staan dan ook de volgende vragen
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centraal: Wat is effectief woordenschatonderwijs en welke effectieve didactiek en instructie
zorgen ervoor dat leerlingen optimaal woordenschat ontwikkelen?
Er is veel toegepast taal- en onderwijsonderzoek gedaan waaruit informatie naar voren komt
over manieren waarop woordenschatonderwijs effectief aangepakt kan worden. In een
onderzoek van St. John en Vance (2014) komt bijvoorbeeld naar voren dat het kiezen van één
benadering niet goed is voor het ontwikkelen van woordenschat. Zij verwijzen naar Graves (in
St. John & Vance, 2014), die in 2006 onderzoek deed en een programma opstelde, bestaande uit
vier componenten: leerlingen moesten de mogelijkheid hebben om veel te lezen; woorden
moesten expliciet uitgelegd worden; leerlingen moesten woordleerstrategieën leren en er
moest een bepaald bewustzijn bij hen worden ontwikkeld (St. John & Vance, 2014). Uit dit
onderzoek blijkt dat niet altijd uitgebreide instructie van nieuwe woorden gewenst is. Als het
gaat om versnelling van het woordenschatonderwijs is ook vluchtig behandelen belangrijk. Het
kan zijn dat dit als eerste aanzet voor leerlingen voldoende is. Alle nieuw te leren woorden
kunnen en hoeven niet op dezelfde manier onderwezen te worden. Voor begrijpend
luisteren/lezen of het zelf actief gebruiken van woorden in onderwijsleersituaties is diepe
woordkennis4 vereist. Dit vraagt om onderwijs waarbij duidelijke contextinformatie bij een
woord gegeven wordt, leerlingen actief betrokken worden bij het woorden leren en leerlingen
het woord meerdere malen in betekenisvolle situaties aangereikt krijgen.
Ook Vernooy (2011) formuleert een aantal algemene voorwaarden waaraan effectief
woordenschatonderwijs moet voldoen. Allereerst pleit hij voor bewustwording bij de school.
Dit betekent dat woordenschat bij alle vakken aandacht dient te krijgen. Dit gegeven komt in
paragraaf 5.3 aan bod. Daarnaast is een brede aanpak nodig. Leerlingen maken zich pas nieuwe
woorden eigen als ze via directe én indirecte instructie meerdere keren met die woorden in
aanraking zijn gekomen (zie ook paragraaf 5.1.3). Pas dan gaan deze woorden deel uitmaken
van hun woordenschatrepertoire. Onder een brede aanpak valt ook het gebruik van
multimedia en het creëren van actieve betrokkenheid bij leerlingen.
Nagy, Anderson en Herman (in Vernooy, 2011) stellen, evenals St. John en Vance (2014),
dat het verwerven van woordenschat door lezen tien keer efficiënter is dan de meest intensieve
aanpakken van woordenschatinstructie.
De meest succesvolle manieren om woordenschat te ontwikkelen bij kinderen komen hierna
achtereenvolgend aan de orde. In paragraaf 5.2.1, 5.2.2 en 5.2.3 komen respectievelijk de
uitgangspunten van De With, Visser en Puper, de viertakt van Verhallen en Verhallen en de
woordenschataanpak van Marzano in beeld (De With, Visser & Puper, 2013, Verhallen &
Verhallen, 2003, Marzano, 2011). Aanvankelijk zijn deze visies ontwikkeld voor het primair
onderwijs, maar deze zijn ook goed toepasbaar in het voortgezet onderwijs. Zoals gezegd, is
het verwerven van woordenschat door lezen erg effectief. Daarom zal paragraaf 5.2.4 gewijd
zijn aan leesbevordering.

4

Zie 5.1.3: we verdiepen woordkennis door meer betekenisaspecten van een woord te leren, te weten in welke contexten een woord
voorkomt of met welke andere woorden een woord vaak voorkomt.
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5.2.1 Woordenschatonderwijs volgens De With, Visser en Puper
De With, Visser en Puper (2013) formuleren in hun publicatie drie pijlers van
woordenschatonderwijs. In deze paragraaf worden eerst de uitgangspunten behandeld die aan
deze pijlers ten grondslag liggen. Ook wordt een instructiemodel (GRIMM-model) beschreven
dat te gebruiken is voor het aanleren van woorden. Tenslotte volgt een omschrijving van de
pijlers.
Uitgangspunten effectief woordenschatonderwijs
De With et al. (2013) geven aan dat in goed woordenschatonderwijs bij alle vakken zes
elementen van effectief onderwijs aanwezig moeten zijn. Dit houdt in dat docenten
doelgericht aan woordenschatontwikkeling moeten werken, dat zij genoeg tijd aan
woordenschat moeten besteden en dat ze moeten weten welke woorden en strategieën ze
moeten aanbieden, dat er sprake moet zijn van effectieve instructie volgens het GRRIM-model
(zie figuur 2) en dat docenten effectief moeten differentiëren en de vorderingen van hun
leerlingen zorgvuldig moeten monitoren.
1 Doelgericht werken
Ballering & Van Drunen (in De With et al.,2013) verstaan onder doelgericht werken dat
docenten werken aan de doorgaande leerlijnen (van het referentiekader) van hun
vakgebied(en). De doorgaande leerlijn voor taal speelt in alle vakken een rol en hiervoor zijn
de referentiekaders richtinggevend. In het Referentiekader taal en rekenen is vastgelegd wat
leerlingen op bepaalde momenten moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en
rekenen. Het is een hulpmiddel om de doorlopende leerlijn – van primair onderwijs tot de
instroom in wetenschappelijk onderwijs – te verstevigen.
Het referentiekader taal onderscheidt vier taaldomeinen: mondelinge taalvaardigheid,
lezen schrijven en taalverzorging. Woordenschat is geen eigenstandig taaldomein, maar wordt
beschouwd als voorwaarde voor de andere taaldomeinen (Expertgroep doorlopende leerlijnen
Taal en Rekenen, 2008).
2 Tijd
Woordenschat is integraal onderdeel van alle taaluitingen. Docenten van alle vakken moeten
aandacht en tijd besteden aan woordenschat.
3 Instructie
De With et al. (2013) pleiten ervoor dat de docent altijd werkt volgens hetzelfde
instructiemodel: GRIMM (Gradual Release of Responsibility Instruction Model (Pearson &
Gallagher in De With et al.)(figuur 2). De docent geeft in dit model instructie en laat het
gewenste gedrag zien. Kenmerkend voor GRIMM is dat de verantwoordelijkheid voor het leren
geleidelijk van de leraar naar de leerling verschuift.
In de 1e fase (ik-fase) ligt de verantwoordelijkheid bij de leraar die de te leren vaardigheid
hardop denkend voordoet (modeling). In de tweede fase (wij-fase) hebben de docent en de
leerlingen een gedeelde verantwoordelijkheid. Tenslotte passen de leerlingen het geleerde zelf
toe, eerst in groepjes (jullie-fase) en daarna zelfstandig (ik-fase). De docent ondersteunt het
denken van de leerlingen in deze fasen. Tijdens het toepassen en zelfstandig werken heeft de
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docent een ondersteunende rol. Vooral in de wij- en in de jullie-fase van het GRIMM vindt de
geleidelijke overgang van de verantwoordelijkheid voor het leren plaats. Dit wordt ook wel
scaffolding genoemd (Fisher, Frey & Lapp in De With et al., 2013)

Figuur 2 GRIMM-model

4 Differentiatie
Het is belangrijk dat de docent rekening houdt met de achtergrondkennis van de leerlingen.
Het gaat hierbij om kennis van de wereld die de leerling door de jaren heen heeft verworven.
Er zijn grote verschillen tussen leerlingen op dit gebied en met deze verschillen zou je als
docent rekening moeten houden. Docenten zouden kunnen differentiëren in de mate van
zelfstandigheid die ze leerlingen geven. Met het GRIMM-model kan gevarieerd worden door
bijvoorbeeld na de wij-fase, als de grootste groep leerlingen aan het werk kan, voor taalzwakke
leerlingen de ik-fase te verlengen. Deze leerlingen kunnen dan meer begeleiding en instructie
krijgen.
5 Aanbod
In veel methodes is er aandacht voor moeilijke woorden. De uitgever kiest de woorden uit de
tekst waarvan hij inschat dat de meeste leerlingen die niet kennen. Deze woorden worden
uitgelegd, geoefend en getoetst. Om te bepalen of de door de uitgever aangereikte woorden
geschikt zijn voor de doelgroep leerlingen in de klas, kan de docent ook laten meewegen in
hoeverre deze woorden in andere contexten kunnen worden gebruikt.
6 Monitoren
De With et al. (2013) geven tenslotte nog aanwijzingen voor de manier waarop de
woordenschatontwikkeling van leerlingen gevolgd kan worden. Zij wijzen daarbij op het
onderscheid tussen formatieve en summatieve evaluatie. Formatief evalueren geeft de docent
informatie over de kennis en vaardigheid van de leerling tijdens het leerproces. De docent
checkt voortdurend of de leerlingen voldoende geleerd hebben van de les. Als dit niet het geval
is, kan hij terug naar een vorige fase in het GRIMM-model of hij geeft extra instructie.
Summatieve evaluatie houdt in dat de kennis en vaardigheden op een bepaald moment worden
gemeten door middel van een toets. Deze evaluatie vindt vaak plaats aan het einde van een
periode.
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Drie pijlers van woordenschatonderwijs
Op basis van de bovenstaande uitgangspunten voor effectief woordenschatonderwijs
formuleren De With, Visser en Puper (2013) drie pijlers voor onderwijs in woordenschat:
woorden leren en gebruiken, strategieën leren en woordbewustzijn en -eigenaarschap bevorderen.
Pijler 1: woorden leren en gebruiken
Allereerst bepaalt de docent welke woorden hij de leerlingen gaat aanleren. Om dit te kunnen
doen, moet hij kennis hebben van de woordenschat van zijn leerlingen. Docenten moeten er
daarbij voor waken om teveel woorden aan te bieden, onder meer omdat het belangrijk is dat
de woorden worden herhaald.
Daarnaast zorgt de docent ervoor dat hij de woorden goed uitlegt: de uitleg is concreet
en specifiek5 en spreekt de leerlingen aan, beperkt zich aanvankelijk tot één betekenis en
wordt zo nodig geïllustreerd met beeldmateriaal. De docent verbindt de woorden met andere
(nieuwe en bekende) woorden en laat de leerlingen de nieuwe woorden veelvuldig gebruiken.
Ook gebruikt de docent de woorden zelf in verschillende contexten.
De leraar controleert of de leerlingen een diepe kennis6 hebben van de woorden door
middel van het afnemen van toetsen op zowel korte, middellange als lange termijn (De With et
al., 2013).
Pijler 2: strategieën leren
Omdat leerlingen hun leven lang woorden zullen blijven tegenkomen die nieuw voor hen zijn,
is het van belang dat ze leren hoe ze zelf de betekenis van woorden kunnen achterhalen. De
docent leert hun daartoe drie strategieën:
a) het woord analyseren7
b) de betekenis afleiden uit de context en
c) hulpbronnen gebruiken (het woord opzoeken in het woordenboek of op
internet of aan iemand vragen wat het woord betekent).
De docent leert de leerlingen deze strategieën vooral door ze hardop denkend voor te doen
(modeling) en hen er veel mee te laten oefenen – samen en zelfstandig – en direct goede
inhoudelijke feedback te geven (De With, et al.)
Pijler 3: woordbewustzijn en -eigenaarschap bevorderen
De derde pijler – woordbewustzijn en woordeigenaarschap bevorderen – ‘is de sleutel tot
woordenschatontwikkeling’ (De With et al., p. 99), omdat dit ertoe leidt dat leerlingen hun
leven lang nieuwe woorden blijven leren. Leerlingen zijn woordbewust als zij alert zijn op
woorden die nieuw voor hen zijn en gemotiveerd zijn om de betekenis van die woorden te
achterhalen.
Omdat taalarme leerlingen hiermee meer moeite hebben dan leerlingen die in een taalrijke
omgeving opgroeien, is het met name voor taalarme leerlingen van belang dat hieraan op
5

De uitleg moet duidelijk maken waarin een woord zich onderscheidt van andere woorden. Het moet de woordbetekenis zo
weergeven, dat het voor leerlingen duidelijk is in welke situaties ze het woord kunnen gebruiken (De With, Visser & Puper, 2013).
6 Zie ook 5.1.3: we verdiepen woordkennis door meer betekenisaspecten van een woord te leren, te weten in welke contexten een
woord voorkomt of met welke andere woorden een woord vaak voorkomt.
7
Om de betekenis van een onbekend woord te achterhalen, is het belangrijk dat leerlingen weten dat woorden op een bepaalde
wijze zijn opgebouwd en dat woorddelen informatie bevatten over de betekenis van een woord.
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school aandacht wordt besteed (zie ook paragraaf 5.1.5). Het woordeigenaarschap van
leerlingen kan versterkt worden door leerlingen meer zicht te geven op hun eigen
woordenschatontwikkeling. In het voortgezet onderwijs kan het woordeigenaarschap worden
bewerkstelligd door het gebruik van een (digitaal) woordenschrift, waarin nieuwe woorden die
leerlingen tegenkomen, opgeschreven worden.

5.2.2 De viertakt van Verhallen en Verhallen
Zoals ik in paragraaf 5.1.3 al beschreef, gaan Verhallen en Verhallen (2003) uit van twee soorten
woordleersituaties: directe/intentionele en indirecte/incidentele woordleersituaties. Bij directe
of intentionele woordleersituaties wordt een woord bewust door een ouder of docent
aangeleerd. Bij indirecte of incidentele woordleersituaties pikt een kind ongemerkt een woord
op. Leesspecialist Stahl (1999) heeft aangetoond dat 300-500 woorden per jaar intentioneel
kunnen worden aangeleerd (8-10 woorden per week). Naast het woorden aanleren op school is
er een grote hoeveelheid woorden die kinderen zelf incidenteel verwerven. Dat gebeurt door
het oppikken van woorden en betekenissen uit de context. Volgens Stahl (1999) speelt lezen bij
dit incidenteel woorden leren een cruciale rol.
Viertaktmodel
Verhallen en Verhallen (2003) onderscheiden vier stappen in woordenschatdidactiek:
voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren.
Bij het voorbewerken worden de leerlingen betrokken bij de context waarin de woorden naar
voren komen. Tegelijk wordt dat deel van het netwerk van de woordenschat geactiveerd,
waarbij de nieuw te leren woorden worden aangehaakt aan ervaringen en andere woorden.
Bij het semantiseren biedt de docent de nieuw te leren woorden in clusters aan en maakt de
docent de woordbetekenissen en woordrelaties duidelijk. Algemene schooltaalwoorden en
kernbegrippen uit een thema, hoofdstuk worden uitgelegd. Bijvoorbeeld door een definitie te
geven, door een voorbeeldzin of voorbeeldsituaties te geven, door het te laten zien of voor te
doen.
De fase consolideren houdt in dat woorden en de behandelde betekenissen ingeoefend worden.
De leerlingen moeten de betekenissen van woorden niet alleen begrijpen, maar ze moeten
deze woorden en hun bijbehorende betekenissen ook onthouden. Leerlingen moeten een
woord minimaal zeven keer gehoord en/of gebruikt hebben om het te kunnen onthouden in
het lange termijngeheugen.
De laatste fase controleren is een fase, waarbij de docent het ingeoefende woord moet
terugvragen om te weten of de leerlingen de woorden ook werkelijk onthouden hebben.
Controleren is dus nagaan of het woord en de behandelde betekenissen verworven zijn.

5.2.3 Zesstappenaanpak van Marzano
Zoals gezegd zijn de aanpakken van en De With, Visser en Puper (2013) en Verhallen en
Verhallen (2003) niet de enige manieren om woordenschatonderwijs vorm te geven. Ook
Marzano (2011) heeft een aanpak voor woordenschatonderwijs ontwikkeld. De
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‘zestappenaanpak’ is gebaseerd op acht kenmerken die Marzano (2011) heeft gevonden in
onderzoeken naar effectief woordenschatonderwijs.
Acht kenmerken van effectief woordenschatonderwijs
1

Effectief woordenschatonderwijs is niet gebaseerd op definities
Leerlingen begrijpen omschrijvingen van woorden beter dan definities. Marzano (2011)
verstaat onder een omschrijving een uitleg in alledaagse bewoordingen. Hij vindt dat
begrippen uitgelegd moeten worden in alledaagse bewoordingen, omdat een
omschrijving vaak een veel beter inzicht in de betekenis van het woord geeft.
Definities geven vaak een ingekorte beschrijving van het begrip.

2

Informatie is zowel linguïstisch als non-linguïstisch van aard
Om informatie over woorden en woordbetekenissen goed in het langetermijngeheugen
(zie ook: paragraaf 4.1.2) op te laten nemen, moet deze informatie zowel linguïstisch
(op taal gebaseerd) als non-linguïstisch (op beeld gebaseerd) zijn. Om deze reden
moeten leerlingen omschrijvingen van woorden in woord én in beeld weergeven. De
weergave in beeld kan door een tekening of een uitbeelding door middel van een
toneelstukje.

3

In effectief woordenschatonderwijs worden woordbetekenissen geleidelijk opgebouwd
binnen gevarieerde activiteiten
Woordbetekenissen worden in effectief woordenschatonderwijs geleidelijk opgebouwd
binnen gevarieerde activiteiten. Kennis van een gegeven begrip neemt na verloop van
tijd toe, als een leerling het begrip vaker tegenkomt. Het is goed om leerlingen
herhaaldelijk met dezelfde woorden aan de slag te laten gaan.

4

Onderricht in woorddelen verhoogt het inzicht in de begrippen van oudere leerlingen
Kennis van grondwoorden en toevoegsels stelt leerlingen in staat achter de betekenis
van onbekende woorden te komen. Dit gegeven behoeft wel enige nuancering:
onderwijs in grondwoorden en toevoegsels van morfologisch complexe woorden is voor
oudere leerlingen met een wat grotere woordenschat een waardevolle uitdaging, maar
voor (jongere) leerlingen met een kleine woordenschat minder geschikt.

5

Verschillende omschrijvingen voor verschillende soorten woorden
Marzano (2011) verdeelt woorden in categorieën en noemt daarbij semantische
eigenschappen. De categorieën dienen als hulpbron voor het maken van een
omschrijving van het woord. Elk begrip dat we kennen, associëren we met een aantal
semantische eigenschappen: het begrip ‘film’ associëren we onder andere met acteurs,
actrices, muziek en bioscoop. Met behulp van belangrijke semantische eigenschappen
kan de docent een omschrijving samenstellen.
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6

De leerlingen bespreken de begrippen die ze leren met elkaar
Leerlingen verwerven meer inzicht als ze nieuwe woorden/begrippen met elkaar
bespreken. Ook wordt de kans groter dat ze de woorden in het langetermijngeheugen
opslaan. De inzet van coöperatieve werkvormen zorgt voor actieve deelname en
betrokkenheid.

7

Geef de leerlingen de ruimte om met de woorden en begrippen te spelen
Docenten moeten leerlingen de ruimte moeten geven om met woorden en begrippen te
‘spelen’. Door spelenderwijs met woorden om te gaan, komen leerlingen in een andere
context met school- en vaktaal in contact.

8

Het onderwijs dient gericht te zijn op begrippen die betere schoolresultaten in
de hand werken
Onderwijs dat op school- en vaktaal gericht is, verbetert het inzicht van leerstof meer
dan algemeen woordenschatonderwijs. Belangrijk hierbij is dat een docent weet op
welke gronden hij vakgerichte begrippen kan selecteren.

Zesstappenaanpak
Bovenstaande acht kenmerken van effectief woordenschatonderwijs vertaalde Marzano (2011)
naar een zesstappenaanpak voor woordenschatonderwijs. In deze aanpak ligt de nadruk op het
aanbieden en verdiepen van de kennis van school- en vaktaalbegrippen. Het is de bedoeling
dat docenten voordat ze leerstof aanbieden, woorden selecteren die essentieel zijn om de
leerstof te begrijpen. Na de selectie van deze woorden, beslist de docent of hij dit woord via de
zesstappenaanpak gaat aanbieden.
Instructiefase
De zesstappenaanpak begint met een instructiefase, bestaande uit drie stappen.
Stap 1
De docent geeft op een motiverende manier een omschrijving van het woord/begrip.
Stap 2
De leerlingen omschrijven het woord/begrip in hun eigen woorden,.
Stap 3
De leerlingen maken een beeldende weergave van het nieuwe woord. De omschrijving van de
woorden van de leerlingen kunnen in een woordenschatschrift of portfolio geschreven worden.
Verdiepingsfase
De verdiepingsfase wordt bereikt door het regelmatig inzetten van stap 4, 5 en 6.
Stap 4
De leerlingen verdiepen hun woordkennis door herhaalactiviteiten met de aangeleerde
woorden. Ze gaan bijvoorbeeld in gesprek met elkaar, zodat ze kennis nemen van de
associaties van een medeleerling en daardoor hun woordbegrip verdiepen.
Stap 5
De leerlingen gaan in interactie over de woorden in hun woordenschatschrift of portfolio. De
aangeleerde woorden/begrippen worden met elkaar besproken en de leerlingen vergelijken de
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omschrijvingen in hun portfolio met elkaar. Naar aanleiding van het gesprek kan de eigen
omschrijving aangevuld worden.
Stap 6
Tot slot biedt de leerkracht de leerlingen spelactiviteiten met de aangeleerde woorden aan
door middel van bijvoorbeeld een raadspelletje of quiz. Deze stap wordt hooguit tweewekelijks
aangeboden. Stap 4 en 5 kunnen wekelijks aangeboden worden.

5.2.4 Eén aanpak?
Met de beschrijving van bovenstaande benaderingen van woordenschatonderwijs wek ik
misschien de indruk dat op onze school gekozen moet worden voor de ene of voor de andere
benadering: De With, Visser en Puper (2013), Verhallen en Verhallen (2003) of Marzano (2011).
Zowel Verhallen (2003), De With et al. (2013) als Marzano (2011) pleiten voor een
instructiefase waarbij door middel van een omschrijving, een definitie of beeldmateriaal
nieuwe woorden geïntroduceerd worden. Zij vinden het verder van belang dat de nieuw te
leren woorden in een context aangeboden worden en dat woorden herhaald en gecontroleerd
worden. Marzano (2011) vindt het belangrijk dat de herhaalactiviteiten vooral plaatsvinden
door middel van interactie tussen leerlingen en spelactiviteiten. De With et al. voegen nog
twee elementen van woordenschatonderwijs toe: het aanleren van strategieën om de betekenis
van woorden te achterhalen en het bevorderen van woordbewustzijn en woordeigenaarschap.
Het is zaak om bovenstaande benaderingen complementair te gebruiken. De drie
benaderingen komen op een aantal punten overeen en ze leveren verschillende invalshoeken.
Alle drie geven ze nuttige input voor een advies aan mijn collega’s.

5.2.5 Leesbevordering
Naast effectief woordenschatonderwijs is het ook van belang om in te zetten op
leesbevordering. De leeropbrengst van ‘directe’ manieren om woorden te onderwijzen, zal
waarschijnlijk niet toereikend zijn om de woordenschat voldoende te ontwikkelen, ondanks de
goede bedoelingen van vakdocenten. Volgens Broekhof (2016) blijft het aantal woorden dat bij
het huidige woordenschatonderwijs wordt aangeleerd beperkt en nieuw verworven woorden
worden bovendien meestal niet systematisch onderhouden.
Ook Nagy, Anderson en Herman (1987) menen dat het verwerven van woordenschat
door lezen tien keer efficiënter is dan de meest intensieve aanpakken van
woordenschatinstructie, zoals ik in de inleiding van paragraaf 5.2 al aangaf.
Vrij lezen en taalontwikkeling
Mol en Bus (2011) hebben onderzocht welke effecten vrij lezen op de lange termijn heeft op de
taalontwikkeling. Studies naar voorlezen, vrijetijdslezen en taalontwikkeling zijn door hen
verzameld en vergeleken. Het effect van vrijetijdslezen wordt zelfs steeds groter naarmate de
leerlingen ouder worden. Hun eindconclusie is dan ook dat kinderen en jongeren die veel
lezen in hun vrije tijd hoger scoren dan niet-lezende leerlingen op toetsen voor woordenschat,
leesbegrip, basisvaardigheden van lezen, technisch lezen en spelling.
De Amerikaanse onderzoeker Krashen (in Broekhof, 2011) heeft ook onderzoek gedaan naar het
verband tussen vrij lezen en taalontwikkeling. Hij vergeleek 54 studies naar verschillen tussen
scores in begrijpend lezen op scholen die vrij lezen op het programma hadden staan en
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scholen die dat niet hadden. In 51 van de 54 onderzoeken bleken de leerlingen op scholen met
vrij lezen even goed of beter te scoren.
Lezen op school en thuis
Broekhof (2011) meent dat doelgericht taalbeleid met betrekking tot leesbevordering gericht
zou moeten zijn op twee aspecten. Het eerste aspect betreft het didactisch repertoire van
docenten van alle vakken. Met behulp van effectieve didactiek bij alle vakken zouden
leerlingen technieken moeten leren om zelf problemen bij het begrijpen van teksten op te
lossen. Het tweede aspect betreft het bevorderen van vrij lezen, in boeken, tijdschriften en
strips om de taalvaardigheid te bevorderen. In dit theoretisch kader ga ik in op het tweede
aspect: het bevorderen van vrij lezen, omdat het eerste aspect al onderwerp van onderzoek is
binnen de school (zie hoofdstuk 1).
Lezen in de vrije tijd is de beste aanpak om te zorgen dat de woordenschat sneller groeit. Vrij
lezen is een vorm van indirecte/incidentele woordenschatstimulering8: leerlingen leren
terloops nieuwe woorden tijdens het lezen. In de hiervoor beschreven onderzoeken van Mol en
Bus (2011) en Krashen (in Broekhof, 2011) blijkt duidelijk dat lezen een grote bijdrage levert aan
de groei van de woordenschat. Hoe groot is die bijdrage eigenlijk? Deze vraag kan vrij
eenvoudig beantwoord worden. De bijdrage van lezen aan de groei van woordenschat is
aanzienlijk. Als leerlingen vijf minuten per dag lezen, lezen zij jaarlijks al bijna 300.000
woorden meer dan een leerling die helemaal niet leest (Cunningham in Broekhof, 2011).
Wat is nu het verband tussen het aantal gelezen woorden en het aantal nieuwe woorden dat je
zo kunt verwerven? Nagy, Anderson en Herman (1987) schatten dat leerlingen die ongeveer
een kwartier per dag lezen (1 miljoen woorden per jaar) hun woordenschat kunnen uitbreiden
met duizend nieuwe woorden. De Glopper, Fukkink en Swanborn (2000) hebben verschillende
internationale studies naar de relatie tussen woordenschat en lezen bekeken. Zij concluderen
dat de kans dat leerlingen via lezen nieuwe woorden leren toeneemt naarmate kinderen ouder
worden.
Leesgedrag
Sectiegenoten uit de onderbouw zeggen vaak: ‘Het maakt niet uit wat ze lezen, als ze maar
lezen’. Is deze uitspraak terecht? Op deze vraag kan een bevestigend antwoord gegeven
worden. Het is het goed om zowel boeken als strips, kranten en tijdschriften te lezen. Jongeren
van 15 jaar die gevarieerd lezen, scoren hoger op taaltoetsen dan jongeren die dat niet doen
(Gille, Loijens, Noijons, & Zwitser, 2010).
Leesmotivatie
Wat betekent bovenstaande informatie nu voor de onderwijspraktijk? Hoe stimuleren we de
leesmotivatie van leerlingen? Eenvoudig gezegd: hoe krijgen we leerlingen aan het lezen? De
Naeghel, Valcke, De Meyer, Warlop, Van Braak & Van Keer (2014) menen op basis van de
zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci (2000) dat ondersteunend gedrag van docenten
positief kan samenhangen met de leesmotivatie van leerlingen. Volgens de theorie van Ryan en
8

Zie paragraaf 4.1.3: Bij indirecte/incidentele leersituaties gaat het om de onbewuste verwerking van een nieuw woord. Een
leerling komt een woord meerdere keren tegen en elke keer vindt er onbewust iets van verwerving plaats.
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Deci (2000) wordt de motivatie van leerlingen sterk beïnvloed door de mate waarin het
onderwijs tegemoetkomt aan drie psychologische basisbehoeften van leerlingen: de behoefte
aan autonomie, competentie en relatie. Wat betekenen deze psychologische basisbehoeften nu
voor het stimuleren van de leesmotivatie van leerlingen? Broekhof (2016, p. 19) geeft een aantal
suggesties voor de onderwijspraktijk per basisbehoefte:
Autonomie
➢
bied leerlingen keuze uit verschillende (soorten) teksten: makkelijke
boeken, moeilijke boeken, informatieve boeken, strips, tijdschriften.
➢
laat leerlingen zelf kiezen wat ze willen lezen.
➢
eis niet dat ze hun boek uitlezen.
➢
creëer ruimte in het lesprogramma voor zelfstandig lezen.
➢
maak leerlingen medeverantwoordelijk voor hun leesontwikkeling
(o.a. door hen te wijzen op het belang van lezen voor hun eigen ontwikkeling)
Competentie
➢
bied een heldere structuur in activiteiten waarin leerlingen met
teksten bezig zijn.
➢
formuleer duidelijke verwachtingen.
➢
geef opbouwende feedback.
➢
zorg voor teksten op het juiste niveau.
➢
‘less is more’: als je denkt dat leerlingen een half uur vrij lezen.
aankunnen, doe het dan 20 minuten.
Relatie
➢
toon authentieke interesse in de leesvoorkeuren en het leesgedrag
van leerlingen.
➢
praat met leerlingen over hun leesvoorkeuren en die van jezelf.
➢
toon modelgedrag door ook zelf gemotiveerd te lezen wanneer de
leerlingen dit doen.
De verplichting om een toets of een boekverslag te maken bederft volgens Krashen (in
Broekhof, 2016) het plezier in het lezen van een boek. Vrij lezen betekent volgens Broekhof
(2016, p. 20) ‘lezen in alle vrijheid, met de vrijheid om door te lezen, te stoppen, erover te
praten, erover te zwijgen, enzovoort, zonder wat voor verplichting dan ook’.

5.3 Vakdocenten en woordenschatonderwijs
Om een systematische en brede aanpak van de woordenschatontwikkeling op onze school te
bereiken, zullen taaldocenten en vakleerkrachten samen aandacht moeten geven aan het
overdragen van de benodigde woordkennis en daarbij zal elke vakgroep een eigen ‘pakket’ voor
zijn rekening moeten nemen. Naarmate leerlingen verder komen in het onderwijs worden de
taken die ze moeten verrichten steeds meer afhankelijk van de beheersing van gespecialiseerde
uitdrukkingsmiddelen. Het gaat hierbij om algemene academische manieren om te redeneren,
te schrijven en zich mondeling uit te drukken en om vakspecifieke terminologie. In deze
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opvatting is het logisch dat elke les een taalles is, omdat vakinhoudelijke kennisontwikkeling
hand in hand gaat met het leren van nieuwe woorden, uitdrukkingen en andere symbolische
middelen om die kennis te verwoorden (Elbers, 2013). Algemene beroepstaalwoorden en
algemene vaktaalwoorden zouden met name in de taallessen aan de orde moeten komen. De
vakterminologie in de zaak- en praktijkvakken komt dan voor rekening van vakdocenten
(Verhallen & Verhallen, 2003).
Volgens Elsäcker, Damhuis, Droop en Segers (2011) zijn zaakvakken bij uitstek geschikt
om de woordenschat en bijbehorende concepten uit diverse vakgebieden uit te breiden. In het
zaakvakonderwijs komen woorden en concepten in samenhang aan bod in een betekenisvolle
context.
In paragraaf 5.3.1 ga ik eerst in op het gegeven dat leerlingen bij het verwerven van schoolse
taalvaardigheid een stap moeten zetten van Dagelijkse Algemene Taalvaardigheid (DAT) naar
Cognitieve Academische Taalvaardigheid (CAT). Dat gaat niet vanzelf. Het vergt inspanning
van de leerling en deskundige instructie en ondersteuning van de vakdocent (Hajer &
Meestringa, 2014). Die ondersteuning kan gepland worden in samenhangende didactische
activiteiten. In paragraaf 5.3.2 worden de inzichten rond taalgericht vakonderwijs dan wel
taalontwikkelend lesgeven besproken om inzichtelijk te maken hoe vakdocenten taalgericht
dan wel taalontwikkelend kunnen lesgeven. In paragraaf 5.3.3 staat de vraag Is taalgericht
vakonderwijs wel effectief? centraal. Aan het slot komen de resultaten van het theoretisch kader
aan bod. De uitkomsten hebben geleid tot de tweede set ontwrpeisen.
Belangrijke inspiratiebronnen op het gebied van taalgericht vakonderwijs zijn het Handboek
Taalgericht Vakonderwijs van Hajer en Meestringa (2014),Taalbewust beroepsonderwijs van
Bolle en Van Meelis (2014) en Drieslag Taal van Bolle (2009). Het boek van Hajer en
Meestringa (2014) beklemtoont het belang van context, interactie en taalsteun. Bolle en Van
Meelis (2014) formuleren in Taalbewust beroepsonderwijs vijf belangrijke vuistregels voor een
geïntegreerde taaldidactiek in het beroepsonderwijs. In de publicatie Drieslag Taal van Bolle
(2019) wordt een integrale visie op taalbeleid in het mbo weergegeven, die drie aspecten
behelst: taalontwikkeling in vaklessen, ondersteunend taalonderwijs door de taaldocent en
remediërend taalonderwijs voor leerlingen die dat nodig hebben.

5.3.1 DAT en CAT
De leerling heeft in het vakonderwijs niet alleen kennis van de taal in het algemeen nodig,
maar ook kennis van de vaktaal. De taal van scheikunde, de taal van natuurkunde, de taal van
geschiedenis én de abstracte (school)taal in het algemeen vormen voor veel leerlingen een
drempel. In het (vak)onderwijs moet ernaar gestreefd worden dat leerlingen vanuit hun
dagelijkse taal langzamerhand ook een schoolse en vaktaalvaardigheid ontwikkelen. De taal
van leerlingen moet zich van dagelijkse algemene taalvaardigheid (DAT) naar Cognitieve
Academische Taalvaardigheid (CAT) gaan ontwikkelen (Hajer & Meestringa, 2015).
Onder CAT verstaan Hajer en Meestringa (2015, p. 32): ‘de vaardigheid taal op een
abstract niveau te gebruiken, om zo in een schoolse context nieuwe informatie te kunnen
verwerven en verwerken’. Het is belangrijk om op school en in een steeds complexer wordende
werkelijkheid goed uit de voeten te kunnen.
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De verschillen tussen DAT en CAT worden in tabel 2 verduidelijkt (Van Dijk, Hajer, Scharten &
De Vos, 2013).
Tabel 2
Karakteristiek van Dagelijkse Algemene Taal en Cognitieve Academische taal (Van Dijk, Hajer,
Scharten & De Vos, 2013).
Dagelijkse Algemene Taal
➢

Cognitieve Academische Taal
➢

4000 woorden

➢

500.000 woorden

➢

Concreet
• Over nu
• Over hier
‘‘Uh, dinges’’

Abstract
• Over verleden en toekomst
• Over daar
Nauwkeurig, specifiek

Eenvoudige verbanden (omdat, maar)

Complexere verbanden (ten gevolge van,
ondanks, nochtans)

Eenvoudige denkconstructies (tijd, plaats)

Gedachteconstructies: als…, hoe zou het zijn..,
oorzaak – gevolg, doel – middel etc.

De begrippen DAT en CAT zijn afkomstig van de Canadese onderzoeker Jim Cummins (in
Hajer & Meestringa, 2015). Hij verrijkte deze begrippen door er twee dimensies in te
onderscheiden: de mate van abstractie (veel of weinig steun uit de context) en de cognitieve
complexiteit. In figuur 3 worden deze dimensies weergegeven als voorbeeld voor het vak
biologie (Van Dijk et al., 2013). Het gaat hier om het begrip ‘spijsvertering’.
Cognitief complex
SCHOOLS TAALGEBRUIK
Verteringsprocessen vinden plaats in
verschillende organen, namelijk…

?

Veel steun uit context

Weinig steun uit context

Wat eten we? Goed kauwen, hoor!

DAGELIJKS TAALGEBRUIK

Cognitief minder complex
Figuur 3 Het kwadrant van Cummins (in Hajer & Meestringa, 2015)
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Dagelijks taalgebruik, DAT, kenmerkt zich door veel contextsteun en cognitief eenvoudige
boodschappen. Schoolse taal, CAT, verwijst vaak naar cognitief complexe handelingen of
functies en weinig steun van de context. Bij cognitieve complexiteit gaat het om steeds
moeilijker wordende (leer)activiteiten, waarbij de uitingen ‘Wat eten we? Goed kauwen, hoor!’
relatief eenvoudig zijn en de uiting ‘Verteringsprocessen vinden plaats in verschillende
organen’ relatief ingewikkeld is.
De steun uit de context kan bestaan uit daadwerkelijk waarneembare zaken. Er kan
sprake zijn van veel context als het onderwerp ‘spijsvertering’ bijvoorbeeld wordt besproken
tijdens het avondeten, met z’n allen aan tafel. De uitspraken ‘Wat eten we? Goed kauwen,
hoor!’ worden begrepen door alle aanwezigen vanwege de context. Een dergelijke contextsteun
kan ook geheel afwezig zijn. Dit is het geval als het begrip ‘spijsvertering’ aangeboden wordt
zonder concrete context. De gebruikte taal moet dan heel duidelijk zijn en op zichzelf te
begrijpen, zoals ‘Verteringsprocessen vinden plaats in verschillende organen, namelijk…’
(Hajer & Meestringa, 2015).
De stap van DAT naar CAT
Zoals gezegd, moeten de leerlingen binnen de specifieke vakken de stap zetten van DAT naar
CAT. Een vaktaalbewuste docent kan het proces van DAT naar CAT ondersteunen. Gibbons (in
Hajer & Meestringa, 2015) biedt inzicht in de manier waarop vakdocenten leerlingen kan
ondersteunen in de stap van DAT naar CAT. Zij onderscheidt de volgende opeenvolgende
didactische stappen:
➢ De vakdocent moet beginnen met het vaststellen van het doel. Wat zijn de
inhoudelijke doelen van het vak? Die doelen vragen ook altijd om de cognitief abstracte
doelen van het vak, de begrippen en de verbanden.
➢ Vervolgens moet de vakdocent vaststellen op welke manier beheersing van de
vakbegrippen beoordeeld gaat worden. De manier van meten of toetsen moet de
leerlingen de gelegenheid geven om te laten zien dat hij/zij de leerstof op CAT-niveau
begrijpt.
➢ Daarna moet de docent de beginsituatie van de leerlingen bepalen. Het is aan de
vakdocent om activiteiten te selecteren en te plannen om deze beginsituatie in beeld te
brengen.
➢ De volgende stap is het plannen van activiteiten waarmee leerlingen kennis opbouwen,
kennis verwerken en de taal van het vak gaan beheersen.
➢ Tenslotte moet er gepland worden hoe het leren (praten, lezen en schrijven) expliciet
ondersteund kan worden.
In het proces van DAT naar CAT is het belangrijk dat docenten hoge verwachtingen ten
aanzien van elke leerling moeten koesteren. Hajer & Meestringa (2015) stellen: ‘Het is een
bekend gegeven dat leerkrachtverwachtingen in de praktijk een zichzelf waarmakende
voorspelling worden: wie denkt dat een leerling weinig capaciteiten heeft, zal geen beroep op
die capaciteiten doen, waardoor de verwachting uitkomt’ (Hajer & Meestringa, 2008, p. 23).
Elbers (2013) geeft in zijn artikel aan dat de instructie door docenten soms al of niet bewust
vereenvoudigd wordt in klassen met veel tweede-taalleerders. Hij laat zien dat de theorie over
vakspecifiek taalgebruik (CAT) duidelijk maakt waarom niet elke vorm van aanpassing en
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vereenvoudiging verantwoord is. Land (in Elbers, 2013) verklaart dat teksten in leerboeken
voor het vmbo soms worden vereenvoudigd door structuurbiedende elementen weg te laten,
zoals woorden die een verband tussen beweringen aangeven of een aanduiding van het
onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Zulke vormen van ‘vereenvoudiging’ leiden ertoe dat
de betekenis van de tekst verandert en dat de tekst, anders dan bedoeld, juist moeilijker te
begrijpen wordt. De theorie over vakspecifiek taalgebruik maakt duidelijk dat de ontwikkeling
van vakinhoudelijke kennis samengaat met het leren van nieuwe uitdrukkingsmiddelen.
Docenten en schoolboekauteurs kunnen hun taalgebruik niet straffeloos vereenvoudigen, maar
moeten erop gericht zijn leerlingen te helpen vakspecifieke en vakoverstijgende
taalvaardigheden te ontwikkelen (Elbers, 2013).
Succesvolle taalverwerving bij schoolvakken
Uit het voorgaande blijkt, dat leerlingen in het (vak)onderwijs vanuit hun dagelijkse taal
(DAT) een schoolse en vaktaalvaardigheid (CAT) moeten gaan ontwikkelen. Volgens Hajer en
Meestringa (2014) zijn vaklessen uitermate geschikt om de taal te gebruiken in situaties waarbij
de aandacht meer op de betekenis van taal is gericht.
De inzichten over de verwerving van schoolse en vaktaalvaardigheid van Hajer en
Meestringa zijn vrijwel gelijk aan die van Bolle en Van Meelis (2014). Bolle en Van Meelis (2014)
gaan uit van vijf vuistregels. Deze vijf vuistregels zullen centraal staan in paragraaf 4.3.2.2.
Hajer en Meestringa (2014) menen dat succesvolle taalverwerving bij schoolvakken afhankelijk
is van drie factoren: docenten moeten een rijk en ruim taalaanbod creëren; leerlingen moeten
gelegenheid hebben om zelf actief taal te gebruiken door te praten en te schrijven en
(vak)docenten moeten voldoende ondersteuning geven bij taaltaken. Deze drie factoren vormen
de basis waarop taalgerichte vakdidactiek is gebaseerd, waarbij context, interactie en taalsteun
de ankerpunten zijn.

5.3.2 Taalgerichte vakdidactiek
Voorwaarde voor taalontwikkeling is dat ‘het onderwijs interessante, relevante en begrijpelijke
taal aanbiedt, de leerlingen veel gelegenheid hebben zelf met de taal te oefenen en ze op de
juiste momenten feedback krijgen en gecorrigeerd worden’ (Bolle, 2009, p. 33). Docenten die
taalgericht lesgeven maken het vakonderwijs begrijpelijker, leerzamer en aantrekkelijker. Als
leerlingen taalvaardig zijn, verwerven zij sneller vakkennis en ontwikkelen zij zich beter in de
beroepspraktijk. En vice versa worden leerlingen die veel lezen, praten en schrijven over
vakinhouden taalvaardiger (Bolle & Van Meelis, 2014).
Taalgericht vakonderwijs staat voor een didactiek waarbij gebruik gemaakt wordt van het feit
dat taal een belangrijke rol speelt bij het leren, wat er ook geleerd wordt. Hajer en Meestringa
(2015, p. 14) definiëren taalgerichte vakdidactiek als volgt: ‘Taalgericht vakonderwijs is
onderwijs waarin naast vakdoelen de benodigde taalvaardigheid expliciet is benoemd. Die vaken taaldoelen worden gelijktijdig ontwikkeld via onderwijs dat contextrijk is, vol
interactiemogelijkheden zit en waarbinnen benodigde taalsteun geboden wordt.’ De visie van
Hajer en Meestringa (2015) komt dus sterk overeen met de visie van Bolle (2009).
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Context, interactie en taalsteun
Aandacht voor taal bij alle vakken betekent dubbele winst. De leerling begrijpt het vak beter en
werkt bovendien aan zijn of haar taalvaardigheid. Zoals bovenstaande definitie van taalgericht
vakonderwijs laat zien, zijn de ankerpunten van taalgericht vakonderwijs dus: context,
interactie en taalsteun (Hajer & Meestringa, 2015).
Context
Onder context verstaan Hajer en Meestringa (2015) het verband waarin nieuwe stof geplaatst
wordt. De context van de leerstof op school wordt gevormd door de wereld van de leerlingen
(thuis en school) en anderzijds de maatschappelijke, de wetenschappelijke en de
beroepswereld waar het geleerde toegepast moet kunnen worden. Nieuwe stof moet gaan
leven, in context geplaatst worden door aanknopingspunten aan te reiken of door leerlingen
zelf verbanden te laten leggen met hun referentiekader en eerdere ervaringen. De stof moet
betekenis krijgen voor de leerlingen. Hier kan een link gelegd worden met de manier waarop
woordenschatontwikkeling plaatsvindt. Zoals ik in hoofdstuk 5.1.2 over
woordenschatontwikkeling al aangaf, is veel schoolse kennis is hiërarchisch geordend. Het is
belangrijk dat een docent een woord/begrip in meerdere contexten behandelt, omdat een
leerling verbindingslijnen met andere woorden in het mentale lexicon moet leggen. Als een
docent een woord slechts in één context behandelt, kan een leerling weinig verbindingslijnen
met andere woorden in het mentale lexicon leggen (Verhallen & Verhallen, 2003).
De stof in context plaatsen kan ‘door ze te relateren aan wat leerlingen al weten uit
schoolse ervaringen: visualiseer, laat stof in schema’s zetten, gebruik dvd’s, hanteer andere
tekstsoorten dan de schoolboeken’ (Hajer, 2008, p. 17).
Interactie
Daarnaast menen Hajer en Meestringa (2015) dat leren een interactief proces is. Leren is een
sociaal (=interactief) proces: je ontdekt samen met de docent en andere leerlingen wat andere
mensen eerder hebben ontdekt over de wereld. Kennis komt tot stand, doordat je er met
anderen over praat. Het actief gebruiken van de taal stimuleert taalontwikkeling. Daarom
moeten leerlingen volgens Hajer (2008) in de klas kunnen praten en schrijven. De leraar kan
dit stimuleren door met leerlingen in gesprek te gaan. Ook is het goed om leerlingen in
groepjes met elkaar over de stof te laten praten: ‘Laat leerlingen zelf verwoorden wat het
probleem is’ (Hajer, 2008, p. 19). Hajer en Meestringa (2015) menen dat vakdocenten
opdrachten tot samenwerkend leren in moeten zetten. Leerlingen krijgen zo de mogelijkheid
om in de les op elkaar te reageren en onduidelijkheden aan elkaar uit te leggen.
Taalsteun
Bij het ankerpunt taalsteun ligt de nadruk op steun bij zowel het receptief taalgebruik (met
name goed en kritisch leren lezen) als het productief taalgebruik (formuleren en
herformuleren, zowel mondeling als schriftelijk). In de les kan de docent dit toepassen door
goede voorbeelden en actieve ondersteuning aan te bieden bij teksten en opdrachten,
waardoor leerlingen zich de school- en vaktaal eigen kunnen maken (zie ook hoofdstuk 5.3.1).
Te denken valt onder andere aan het geven van een overzicht van de structuur en inhoud van
de les, zodat leerlingen gerichter luisteren en meepraten. Hieronder valt ook steun bij teksten
en nieuwe woorden, steun bij het zelf praten en schrijven. Een vorm van taalsteun zijn ook
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gerichte aanwijzingen over de manier waarop iets geformuleerd moet worden (Hajer &
Meestringa, 2015).
Vuistregels voor vakonderwijs
Net als Hajer en Meestringa menen Bolle en Van Meelis (2014) ook dat kennisontwikkeling en
taalgroei elkaar kunnen versterken. Bolle en Van Meelis (2014) geven nog meer voorbeelden
hoe vakdocenten van veel voorkomende onderwijssituaties krachtige taalleersituaties kunnen
maken. Zij maken gebruik van verschillende wetenschappelijke inzichten. Bolle en Van Meelis
(2014) voegen de pijlers context, interactie en taalsteun van het taalgericht vakonderwijs van
Hajer en Meestringa (2014), de wetenschappelijke inzichten van Hattie (in Bolle & Van Meelis,
2014) en Marzano (in Bolle & Van Meelis, 2014) bij elkaar en komen tot een aantal belangrijke
voorwaarden waaraan taalontwikkelend onderwijs volgens hen moet voldoen:
➢ Doelgericht werken in een praktijkgerichte context: leerlingen moeten het gevoel
hebben dat ze zinvol leren en dat ze uitgedaagd worden om zichzelf te verbeteren. Dit
is goed voor de motivatie.
➢ Leerzaam aanbod van de lesstof: de leeromgeving moet stimulerend zijn en het
taalaanbod moet betekenisvol en leerzaam zijn. Belangrijk hierbij is dat leerlingen
uitgedaagd worden om vakkennis in te zetten in situaties die een beroep doen op
taalvaardigheid.
➢ Aandacht voor woordenschat en woordgebruik: er moet systematisch aandacht voor
woordenschatverwerving zijn.
➢ Voldoende interactie en taalproductie: het is zinvol dat leerlingen zelf taal produceren.
Er zou geoefend moeten worden met spreek- en schrijftaken rondom vakkennis. Op
deze manier oefent een leerling en lokt hij reacties uit. Wederreacties van
medeleerlingen of docent geven weer nieuw taalaanbod dat past bij zijn eigen
(taal)kennis.
➢ Feedback op inhoud en vorm: feedback geven versnelt en versterkt de
vaktaalontwikkeling. Het gaat hier om feedback door de docent, door de
medeleerlingen, door andere gesprekspartners of door meelezers. Feedback werkt als
bevestiging en draagt bij aan verbetering.
De bovenstaande voorwaarden worden door Bolle en Van Meelis (2014) in vijf bondige
vuistregels voor onderwijs in alle vakken gepresenteerd (figuur 4). Vuistregel twee,
vier en vijf komen op een aantal punten overeen met de voorwaarden van taalgericht
vakonderwijs van Hajer en Meestringa (2014).
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1. Werk
doelgericht: stel
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aanpak
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leerlingen, lezen
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op een
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uitdagende en
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3. Werk aan
woordenschat:
besteed
systematisch
aandacht aan het
leren van
woorden

Figuur4 Vijf vuistregels voor taalontwikkelend onderwijs

Woordenschat en taalgericht vakonderwijs
Ondanks het feit dat taalgericht dan wel taalontwikkelend vakonderwijs breder is dan het
ontwikkelen van woordenschat, ligt het wel in elkaars verlengde. Aandacht voor vakkennis en
taal vergroot de leeropbrengst en daarmee ook de woordenschat.
Bolle (2009) wijst haar publicatie Drieslag Taal op het feit dat taal leren voor een groot
deel bestaat uit het leren van woorden. Zij merkt op dat vakdocenten te veel tijd besteden aan
de uitleg van woorden met te weinig effect. Woorden en betekenis lijken vaak niet te blijven
hangen, waardoor woorden veelvuldig verkeerd gebruikt, uitgesproken of geschreven worden.
De aanpak die Bolle verdedigt, komt in grote mate overeen met de viertakt van Verhallen en
Verhallen (2003). Bolle (2009) pleit net als Verhallen en Verhallen (2003) voor een
systematische, efficiënte en effectieve aanpak van woordenschatuitbreiding door middel van
de volgende stappen:
➢ Selectie van de kernwoorden, het bepalen van de doellijst: elke docent selecteert een paar
kernwoorden, waarbij als hulpmiddel een woordenlijst uitgedeeld kan worden. In
overleg tussen taal- en vakdocent kunnen deze doelwoordenlijsten samengesteld
worden. Bolle (2009) pleit voor een persoonlijk woordenschrift.
➢ Voorbewerken: voorkennis oproepen, verwante woorden inventariseren. Betrokkenheid
van leerlingen komt tot stand door het activeren van de voorkennis. Dat kan
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plaatsvinden door leerlingen vragen te stellen over het onderwerp en aan te sluiten bij
ervaringen van leerlingen door ze over het onderwerp te laten vertellen.
➢ Uitleg van betekenis, definities en voorbeeldzinnen geven: door leerlingen de betekenis te
laten raden, te laten opzoeken of te bespreken met andere leerlingen zijn leerlingen
actief bezig met de woorden. Leerlingen schrijven zelf de betekenis (over) in hun
woordenschrift en de docent geeft synoniemen, voorbeeldzinnen, tegenstellingen en
vaste verbindingen aan. Deze manier van uitleggen kost meer tijd dan het direct geven
van de definitie van een woord, maar levert wel een diepere woordkennis en
tekstbegrip op. Hierdoor is het vaak herhalen en extra uitleg geven niet noodzakelijk.
➢ Herhaling en oefening van de woorden van de doellijst: leerlingen onthouden woorden
uitsluitend door actieve herhaling. Docenten zouden vakwoorden kunnen (laten)
herhalen door ze te laten rangschikken of door sorteeroefeningen te geven. Leerlingen
moeten uitgedaagd worden woorden zelf vaker te gebruiken via gerichte spreek-, of
schrijfopdrachten. Bolle (2009) geeft aardige suggesties: schrijf een tekst met deze
woorden, voer een gesprek over…, leg het verschil uit tussen…. Andere suggesties die
Bolle (2009) geeft, zijn: vijf-minutenoefeningen: woorden uit het woordenschrift
oefenen met een andere leerling: neem een woord in gedachten… noem vijf woorden
die bij dit woord horen, maak een woordweb, schaduwteksten (populaire teksten over
het onderwerp) verzamelen en leerlingen de opdracht geven de behandelde woorden
daarin te onderstrepen.
➢ Controle van de behandelde woorden en begrippen: een schrijf- of spreekopdracht
waarbij de leerling de nieuwe woorden in hun betekenis moet gebruiken is de beste
controle. Daarna geeft de docent hierop feedback. Te denken valt aan
controlemiddelen als het afnemen van een woordenschattoets met invulzinnen,
definitievragen, synoniemen zoeken en het afnemen van een dictee.

5.3.3 Taalgericht vakonderwijs effectief?
Zoals uit het voorgaande blijkt, zijn er genoeg manieren om in de vaklessen aandacht te
besteden aan de taal- , respectievelijk woordenschatontwikkeling van leerlingen.
Elbers (2013) heeft na vergelijkend Nederlandstalig en internationaal literatuuronderzoek
zoals dat van Hajer, Van den Boer, Prenger, Raaphorst, Land, Van Knippenberg, Kasper en
Song in Elbers (2013) geconstateerd dat geïntegreerd taal/vakonderwijs effectief is.
Programma’s waarin taal- en vakonderricht op elkaar worden afgestemd zijn succesvol en
leveren betere resultaten op dan op zichzelf staand taalonderwijs
Het succes van programma’s van geïntegreerd taal/vakonderwijs hangt in sterke mate af van de
kwaliteiten van docenten. Verder wijst Elbers (2013) erop dat taalonderwijs niet op moet gaan
in het vakonderwijs, maar een eigen plaats en identiteit in de opleiding moet hebben.
Bovendien moeten taaldocenten de eerste verantwoordelijkheid krijgen voor het formuleren
van taaldoelen.
Bots (2012) meent dat de leerling uiteindelijk het startpunt moet zijn en dat scholen in
gesprek moeten gaan met leerlingen over hun taalontwikkeling. Dat kan door een gesprek aan
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te gaan met de individuele leerling of met de klas als geheel over het niveau van tekstbegrip en
woordenschat. Naast het bespreken van toetsscores kun je leerlingen confronteren met
voorbeeldteksten en woorden daarin die ze in de loop van hun schoolcarrière moeten gaan
begrijpen. Niet alleen vakdocenten, maar ook leerlingen moeten beseffen dat woordenschat de
hele dag ontwikkeld kan worden en dat daarvoor inspanning nodig is (Bots, 2012).

5.3.4 Resultaten en conclusies theoretisch kader: tweede set ontwerpeisen
In het theoretisch kader zijn de onderstaande deelvragen beantwoord:
a) Hoe vindt woordenschatontwikkeling plaats? Zie paragraaf 5.1
b) Wat is effectief woordenschatonderwijs? Zie paragraaf 5.2
c) Wat kunnen vakdocenten bijdragen aan woordenschatonderwijs? Zie paragraaf 5.3
In paragraaf 5.1 is inzichtelijk gemaakt hoe woordenschatontwikkeling plaatsvindt. Het is
belangrijk dat leerlingen diepe woordkennis ontwikkelen. We spreken van diepe woordkennis
als de woorden zijn opgeslagen in ons langetermijngeheugen en als er veel verbindingen zijn
met andere woorden, ofwel doordat ze gelijkenis vertonen in vorm (klankpatroon en spelling),
ofwel doordat er een betekenisrelatie tussen de woorden is. hoe meer verbindingen er zijn, hoe
dieper de woordkennis. Woorden worden dan ook niet als losse eenheden in onze hersenen
opgeslagen; ze zijn in een netwerk met elkaar verbonden. Hoe vaker we woorden gebruiken
hoe beter we deze onthouden. Herhaling is daarom erg belangrijk. Hoe ons brein woorden
opslaat, heeft consequenties voor de didactiek van het woordenschatonderwijs. Er moet
aandacht zijn voor verschillende betekenisaspecten en voor verschillende contexten waarin
een woord voorkomt (Verhallen & Verhallen, 2003, De With, Visser & Puper, 2013).
In paragraaf 5.2 heb ik gegevens verzameld over effectief woordenschatonderwijs.
Vakdocenten kunnen gebruik maken van de inzichten op het gebied van
woordenschatonderwijs van Verhallen (2003), De With, Visser en Puper (2013) en Marzano
(2011). Zoals in dit hoofdstuk is aangegeven, komen deze benaderingen op een aantal punten
overeen en ze leveren verschillende invalshoeken om woordenschatonderwijs vorm te geven,
waarbij De Viertakt van Verhallen en Verhallen (2003) in de onderwijspraktijk praktisch
hanteerbaar is. Elementen van de aanpak van De With, et al. (2013) en Marzano (2011) komen
in deze stappen terug en de vier stappen zijn vrij eenvoudig en snel uit te voeren. Het Viertaktmodel zal dan ook onderdeel worden van de ontwerpeisen en daarmee een plaatsje krijgen in
de didactische handreikingen.
In de laatste paragraaf heb ik antwoord gekregen op de vraag wat vakdocenten kunnen
bijdragen aan woordenschatonderwijs en ben ik ingegaan op de eisen waaraan vakspecifieke
ondersteuning zou moeten voldoen. Vakdocenten hebben immers dagelijks te maken met de
spanning tussen enerzijds de gestelde vakdoelen en anderzijds de taalvaardigheid van
leerlingen. Docenten zouden de taalontwikkeling van leerlingen kunnen ondersteunen door
taalgericht les te geven, waarbij context, interactie en taalsteun belangrijke pijlers zijn (Hajer &
Meestringa, 2015). Ook ben ik in deze paragraaf ingegaan op het feit dat belangrijk is dat
leerlingen véél lezen. Uit de resultaten van het onderzoek van Mol en Bus (2011) en Krashen (in
Broekhof, 2011) blijkt duidelijk dat lezen een grote bijdrage levert aan de groei van de
woordenschat. Ook leesbevordering zal dus aandacht moeten krijgen in de didactische
handreikingen.
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De bovenstaande informatie resulteert in een tweede set ontwerpeisen:
➢ leerlingen gelegenheid geven veel te lezen;
➢ leesmotivatie stimuleren door middel van drie psychologische basisbehoeften: door
autonomie, competentie en relatie;
➢ diepe woordkennis ontwikkelen door herhaling;
➢ expliciete uitleg van woorden;
➢ woordleerstrategieën aanleren;
➢ woordbewustzijn ontwikkelen;
➢ brede aanpak: gebruik van multimedia en actieve betrokkenheid creëren;
➢ docenten van alle vakken aandacht en tijd besteden aan woordenschat;
➢ woordeigenaarschap stimuleren;
➢ viertakt van Verhallen om woordenschatonderwijs vorm te geven;
➢ taalgericht lesgeven  context, interactie en taalsteun  docenten moeten een rijk en
ruim taalaanbod creëren; leerlingen moeten gelegenheid hebben om zelf actief taal te
gebruiken door te praten en te schrijven en (vak)docenten moeten voldoende feedback
geven op die formuleringen.
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6

Onderzoeksfase 3: didactische handreikingen
ontwerp – evaluatie ontwerp – herontwerp implementatie

In onderzoeksfase 3 zijn deelvraag d, e en f beantwoord. De resultaten van deze deelvragen
zullen in dit hoofdstuk achtereenvolgens aan bod komen.
Eerst geef ik in paragraaf 6.1 antwoord op deelvraag d Hoe zien didactische handreikingen om de
woordenschat te bevorderen eruit? In paragraaf 6.2 wordt deelvraag e Op welke manier moeten
de ontwikkelde didactische handreikingen aangepast worden om te voldoen aan de behoeften en
verwachtingen van de vakdocenten? uitgewerkt. In paragraaf 6.3 ligt de nadruk op deelvraag f
Op welke manier kunnen de ontwikkelde didactische handreikingen geïmplementeerd en geborgd
worden?

6.1 Ontwerp didactische handreikingen
Om deelvraag d Hoe zien didactische handreikingen om de woordenschat te bevorderen eruit? te
kunnen beantwoorden, heb ik aan de hand van de ontwerpeisen een eerste (tekst)ontwerp van
didactische handreikingen gemaakt. Deze ontwerpeisen zijn het resultaat van gegevens zoals
die zijn beschreven in het vooronderzoek en het theoretisch kader (zie hoofdstuk 4 en 5).
De nadruk ligt op veel praktisch hanteerbare aanwijzingen waar vakdocenten snel
concrete suggesties aan kunnen ontlenen of vuistregels die ze in hun dagelijkse
onderwijspraktijk kunnen uitproberen en toepassen. De didactische handreikingen zijn
samengebracht op twee kaarten: een vaktaalontwikkelkaart, die suggesties geeft om taalgericht
les te geven en een woordenschatkaart met suggesties om de woordenschat van leerlingen te
ontwikkelen (bijlage 6).

6.2 Evaluatie ontwerp
De tweede deelvraag die beantwoord moest worden binnen onderzoeksfase 3 heeft betrekking
op het vragen van feedback aan vakcollega’s op de ontwikkelde didactische handreikingen. Om
deelvraag e Op welke manier moeten de ontwikkelde didactische handreikingen aangepast
worden om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de vakdocenten? te kunnen
beantwoorden, heb ik een interview afgenomen bij vakcollega’s. Ik wilde namelijk graag weten
of de door mij ontwikkelde handreikingen aansloten bij de behoeften en verwachtingen van
mijn collega’s op het gebied van taalgericht vakonderwijs en woordenschatonderwijs.

6.2.1 Methode
Instrument
Bij het uitvoeren van het interview heb ik gebruik gemaakt van een interviewleidraad (zie
bijlage 7). De vorm van het interview was semi-gestructureerd, waarbij het onderwerp en een
aantal hoofdvragen aan de orde zijn gekomen. Er zijn aandachtspunten voor doorvragen door
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mij geformuleerd, maar ik wilde de vrijheid houden om te bepalen of doorvragen wel of niet
nodig was. Ik heb dus gebruik gemaakt van open interviewvragen.
De interviewvragen hadden betrekking op inhoud, toepasbaarheid, nut, vorm en implementatie.
Respondenten
Ik heb een interview afgenomen bij vijf collega’s: een collega van de vakgroep moderne
vreemde talen (vakcollega Duits), een collega van de bèta-vakken (vakcollega natuurkunde),
een collega van de zaakvakken (vakcollega geschiedenis), een collega van het vak
maatschappijleer/ levensbeschouwing en een collega van het vak Kunst Beeldend. Aangezien
de didactische handreikingen schoolbreed ingevoerd gaan worden, was het voor mij belangrijk
om docenten uit verschillende vakgebieden te bevragen.
De didactische handreikingen moeten werkbaar zijn voor docenten binnen verschillende
vakdisciplines en toepasbaar zijn in zowel onder- als bovenbouw. Daarom heb ik vakcollega’s
bevraagd die lessen geven in onder- en bovenbouw.
Procedure
Ik heb de vaktaalontwikkelkaart en de woordenschatkaart één week voor het interview ter
inzage gegeven. Daarna zijn de interviews afgenomen in de spreekkamer op school tijdens een
tussenuur van de informant. Ik heb gebruik gemaakt van geluidsopnames, zodat ik de
interviews kon naluisteren.
Het interview was individueel georganiseerd, omdat ik niet wilde dat vakcollega’s elkaar
konden beïnvloeden en daarbij was ik geïnteresseerd in individuele uitspraken over de kaarten.
Analyse van gegevens
Na afname van de interviews heb ik data verzameld in de vorm van zinnen en stukken tekst. Ik
heb de analysemethode thematisch coderen aangewend. Aan de hand van enkele vooraf
vastgestelde centrale thema’s zijn de data geordend (zie bijlage 8).

6.2.2 Resultaten
Zoals gezegd, was het voor mij van belang om te weten wat de mening van vakcollega’s was
over de inhoud, de toepasbaarheid, het nut, de vorm/lay-out en de implementatie van het
(tekst)ontwerp.
Inhoud
Ik heb gevraagd naar: doelen, aanvullingen op de handreikingen, overbodige handreikingen en
onduidelijke handreikingen. Verder heb ik gevraagd of de informanten het eens waren met de
formulering in de gebiedende wijs.
Het doel is voor alle collega’s helder. Voor alle vakcollega’s waren de didactische
handreikingen duidelijk en overzichtelijk. De vakcollega’s natuurkunde en geschiedenis gaven
nog een aantal aanvullingen op de handreikingen:
vaktaalontwikkelkaart
• Context:
o zichtbaar maken: naast beeld- en tekstmateriaal toevoegen: practicum. Bij
webtools: via de elo.
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o structureer het denkproces: toevoegen 4 rekenstappen.
Mijn collega natuurkunde voegde hier nog aan toe dat een collega van de exacte vakken
misschien snel zal denken dat het anders voor zijn/haar vak niet relevant is. Als er een
specifieke tip voor de exacte vakken bijstaat, wordt de kaart ook voor de vakcollega van de
exacte vakken relevanter.
• Interactie:
o bij digitale leermiddelen toevoegen: demonstratieproef.
o onderwijsleergesprek:
> stel expres vragen waarin vaktermen zitten.
> leer een standaardmethode aan hoe ze vragen moeten beantwoorden.
• Taalsteun:
o bij monitoren en feedback geven staat geef aandacht aan proces en product: we
zijn allemaal bezig met het product, maar het is belangrijk dat leerlingen het
proces goed onder de knie krijgen.
woordenschatkaart
• lezen > relatie: 1e pijltje: Quest-artikel erbij zetten als voorbeeld.
• Semantiseren:
o bij nieuwe woorden en begrippen eenheden/grootheden toevoegen.
o bij reik synoniemen, voorbeeldzinnen en/of tegenstellingen aan toevoegen:
definities.
• Controleren:
o Na invuloefening toevoegen: gatentekst, waarin vaktermen zijn weggelaten.
Kruiswoordpuzzels?
Alle informanten vonden de formulering in gebiedende wijs erg duidelijk.
Toepasbaarheid
Het tweede ‘thema’ dat aan bod kwam in de interviews was de toepasbaarheid van de
didactische handreikingen. Het ontwerp moet namelijk toepasbaar zijn voor alle niveaus, voor
alle docenten en voor alle vakken.
Alle docenten waren het unaniem eens over het feit dat de handreikingen voor alle
vakken, voor alle niveaus, voor onder- en bovenbouw en voor alle docenten (als ze ervoor
openstaan) toepasbaar zouden kunnen zijn.
Nut
Ook het nut van de handreikingen kwam aan bod. Alle collega’s gaven aan dat de kaarten in de
praktijk nuttig kunnen zijn, maar dat de introductie van de kaarten zorgvuldig moet gebeuren
na een duidelijke introductie. Verder merkte een collega op dat het gebruik van de kaarten
sterk afhankelijk is van de docent die er iets mee doet. Als docenten de behoefte hebben om
hun lespraktijk te verbeteren en iets met de handreikingen te doen, dan doen ze dat ook. In
welke vorm dan ook.
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Vorm/lay-out
Een ander aspect dat tijdens de interviews aan bod kwam, was de lay-out. Eén collega zei: ‘In
de 1e minuut heeft een leraar 50 verschillende dingen te doen en als ik deze kaart zou zien met
deze hoeveelheid tekst, dan zou ik meteen al mijn boeken erop leggen. Hij is te groot, veel te
veel kleine lettertjes, en dat haalt heel veel enthousiasme bij veel docenten al meteen weg’.
Ook andere collega’s waren van mening dat de hoeveelheid tekst op de kaart veel is. Bijna
allemaal pleitten ze voor een verkorte versie van de kaarten (A5-formaat) op de bureaus.
Voor wat betreft de hoeveelheid tekst gaven ze de volgende tips:
o A5 > (Vak)taalontwikkelkaart:
context: 2 of 3 steekwoorden;
interactie 2 of 3 steekwoorden;
taalsteun: enkele steekwoorden.
o A5 > Woordenschatkaart:
Alleen de vier stappen met betekenis.
(de dikgedrukte woorden en zinnen op de kaarten).
Implementatie
Zoals ik hiervoor al aangaf, vonden de meeste vakcollega’s dat er veel tekst op de kaarten stond
en ze vroegen zich af of de tekst gelezen wordt als de kaarten in A4-formaat op de bureaus
geplakt worden. Een aantal collega’s gaf de volgende oplossing voor de implementatie:
o Kaarten (A4-formaat) introduceren.
o Reminder in A5-formaat op het bureau met simpele stappen. Icoontje op
bureaublad van het beeldscherm in elk lokaal. Door het aanklikken van het
icoontje krijgen docenten de uitgewerkte versie van de handreikingen te zien.
o De uitgewerkte versie van de kaarten in de postvakken van alle collega’s en/of
via e-mail sturen.
In ieder geval waren de meeste collega’s van mening dat de kaarten eerst geïntroduceerd
zouden moeten worden tijdens een studie(mid)dag. Daarnaast vonden veel collega’s dat
ouders en leerlingen ook op de hoogte zouden moeten zijn van de didactische handreikingen.
Zij zouden op een informatieavond (kort!) ingelicht kunnen worden door de mentor over het
taalbeleid en de handreikingen. De mentor kan dan verwijzen naar de website waarop de
handreikingen geplaatst zouden kunnen worden. Zowel ouders als leerlingen kunnen dan
kennis nemen van de kaarten. Verder meenden ze dat ondersteuning van het taalbeleid door
de directie onontbeerlijk is.
Eén collega gaf met het oog op de borging de volgende tip: ‘Laat ongeveer twee maanden
na de introductie van de kaarten op een willekeurig moment van de dag een pop-up op het
beeldscherm van de computer verschijnen met bijvoorbeeld de vraag: Bent u al bezig met taal
in de les? Docenten moeten dan bijvoorbeeld door middel van een duim omhoog of duim
omlaag een reactie geven. Als dat net voor de ochtendpauze gebeurt, dan heeft iedereen het er
in de pauze over. Het taalbeleid gaat dan meer ‘leven’ binnen de school’.
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6.2.3 Conclusie
Op basis van de interviews heb ik geconcludeerd dat de handreikingen qua inhoud
overzichtelijk en duidelijk zijn. Inhoudelijk heb ik de aanpassingen doorgevoerd die twee
vakcollega’s hebben aangedragen. Deze aanpassingen zijn beschreven in paragraaf 6.2.2. Naar
aanleiding van bovenstaande tips voor de lay-out heb ik ook een verkorte versie van de
vaktaalontwikkelkaart en de woordenschatkaart gemaakt (op A5-formaat). In de interviews
hebben een aantal vakcollega’s verder nog tips gegeven voor de manier waarop de
implementatie van de kaarten zou kunnen plaatsvinden. In paragraaf 6.4 ga ik hier verder op
in.

6.3 Herontwerp
Na de evaluatie met mijn vakcollega’s heb ik het definitieve tekstontwerp gemaakt op A4formaat (zie bijlage 9) en A5-formaat (zie bijlage 10). Daarna heb ik de lay-out ontworpen en
was de definitieve vorm een feit (zie bijgevoegd PDF).

6.4 Implementatie en borging
Omdat het van belang is dat de didactische handreikingen samen met maatregelen om het
lezen te bevorderen gestalte krijgen binnen de school, ga ik in deze paragraaf in op wat er
bekend is over de implementatie van onderwijsvernieuwingen en de huidige stand van zaken
voor wat betreft het taalbeleid op onze school.
Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat de ontworpen didactische handreikingen
gestalte krijgen in de klas. Daarnaast is het zaak om leesbevordering schoolbreed aan te
pakken. Dat vraagt om een taalbeleid, dat voor beide zaken een systematische en structurele
aanpak biedt.
Allereerst ga ik in paragraaf 6.4.1 in op het model van de vier B’s. Dit model zal centraal
staan in paragraaf 6.4.1 en 6.4.2. Indien relevant koppel ik dit model aan de huidige situatie op
het Gertrudiscollege. Aangezien de docent een cruciale rol speelt in het doen slagen van
vernieuwingen zal in paragraaf 6.4.2 de nadruk liggen op de betrokkenheid van docenten. Na
de implementatiefase zal het nieuwe beleid moeten worden geborgd. Paragraaf 6.4.3 geeft
hiervoor suggesties. In de laatste paragraaf volgen de uitkomsten en conclusies die ik op basis
van de gegevens over implementatie en borging heb getrokken.

6.4.1 Bewust, belang, betrokken, bekwaam
Bij implementatie van vernieuwingen wijzen Ballering en Van Drunen (in De With, Visser &
Puper, 2013) op de vier B’s als het gaat om implementatie van vernieuwingen. Bekwaamheid
van het team wordt pas vergroot als de teamleden de noodzaak van de verandering voelen
(Bewust), als zij de verandering nuttig vinden (Belang) en als zij hun verantwoordelijkheid bij
die verandering nemen (Betrokken).
Eerst moet dus worden gewerkt aan Bewust, Belang en Betrokken, voordat resultaat
(Bekwaam) mag worden verwacht. Hieronder ga ik in op de vier B’s en de mate waarin onze
school al dan niet voldoet aan dit model.
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Bewust
Ballering en Van Drunen (in De With et al., 2013) geven aan dat de implementatie van beleid
begint met bewustwording van de noodzaak van verandering. Docenten moet zich bewust zijn
van het belang van woordenschatonderwijs en leesbevordering.
Op onze school is het team zich bewust van de noodzaak van verandering. Uit het
resultaat van de enquête blijkt namelijk dat docenten beseffen dat aandacht voor taal bij hun
eigen vak belangrijk is en dat leerlingen onvoldoende taalvaardig zijn om het vakonderwijs met
succes te kunnen volgen (zie hoofdstuk 1). Het benedengemiddelde niveau van de
onderbouwleerlingen op het gebied van woordenschat bij de Cito-Vastoetsen (zie bijlage 1) is
onder de aandacht gebracht tijdens een informatieve taalbeleidsmiddag (zie paragraaf 4.3). De
eerste stap op het gebied van implementatie is al gezet.
Belang
De tweede B is de volgende stap in de beleidscyclus: na de bewustwording moeten docenten
het belang van vernieuwingen inzien (Ballering & Van Drunen in De With, 2013).
De vorig jaar georganiseerde taalbeleidsmiddag was een aanzet daartoe (zie paragraaf 4.3).
Deze middag stond in het teken van woordenschatontwikkeling en vormde het begin van de
volgende stap: mijn onderzoek onder de aandacht brengen en leesbevordering op de kaart
zetten.
De andere component van het taalbeleid, het vrije lezen en het vrijetijdslezen moet (nog)
meer aandacht binnen de school krijgen. Zoals ik in paragraaf 5.2.5 al beschreef, is de eerste
stap om het vrije lezen te bevorderen al gezet: ‘elke klas een boek in de tas’: alle leerlingen
moeten een boek in hun tas hebben om tijdens surveillance-uren of na een proefwerk te
kunnen lezen en leerlingen lezen bij aanvang van de lessen Nederlands 15 tot 20 minuten.
Betrokken
Bij de derde B gaat het om de betrokkenheid van het team. Het team moet namelijk betrokken
zijn en bereid zijn om het eigen handelen te onderzoeken en nieuw gedrag uit te proberen in
de klas (Ballering en Van Drunen in De With, et al., 2013). In paragraaf 6.4.2 ga ik dieper op de
betrokkenheid van het team in.
Bekwaam
Tenslotte wijzen Ballering en Van Drunen (in De With, et al., 2013) op de laatste B van het
CPS-model. Als aan de drie bovengenoemde B’s is voldaan, kan er gewerkt worden aan de
bekwaamheid van het team. Er kunnen dan afspraken gemaakt worden over de manier waarop
het team met de ontworpen didactische handreikingen aan de gang kan gaan. Dit is een aspect
dat nog aandacht behoeft binnen de school.
Het is van belang dat de didactische handreikingen geïntroduceerd worden tijdens een
plenaire vergadering, zodat alle docenten hiervan kennis kunnen nemen. Ook kunnen
eventuele onduidelijkheden bij vakcollega’s weggenomen worden. Daarna zullen de
didactische handreikingen onder alle teamleden verspreid worden. Docenten krijgen de
kaarten via e-mail toegestuurd en ze kunnen de kaarten opvragen op de computers in de klas
na het aanklikken van een icoontje op het bureaublad.
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6.4.2 Schoolorganisatie
De vier bovengenoemde B’s spelen op elk niveau binnen de schoolorganisatie een rol. De
verschillende functionarissen in de schoolorganisatie vervullen verschillende rollen en
verantwoordelijkheden op strategisch, tactisch of operationeel niveau (Ballering en Van
Drunen in De With, Visser & Puper, 2013).
Strategisch niveau  schoolleiding
Volgens De With et al. (2013) moet de schoolleiding weten welke plaats woordenschat inneemt
in het taalbeleid en wat de visie van woordenschat is. Daarnaast moet de schoolleiding volgens
hen weten welk percentage leerlingen voldoende scoort en welk percentage leerlingen uitvalt
op het gebied van woordenschat en lezen.
Op onze school is de schoolleiding goed op de hoogte van de scores op het gebied van
woordenschat en leesvaardigheid van de leerlingen in de onderbouw door de afname van citoVas-toetsen en is ook overtuigd van het belang van woordenschat voor onze leerlingen. Zij
juicht dan ook elke actie toe die wordt ondernomen om de woordenschat te verbeteren.
Ook Hajer & Meestringa (2014, p. 222) erkennen het belang van betrokkenheid van de directie.
Zij geven aan dat onderwijskundig leiderschap inhoudt ‘dat de schoolleiding meestuurt in de
kwaliteitsverbetering van het onderwijs en in de professionalisering die daar onderdeel van is’.
Verder stellen zij dat het niet efficiënt is om te wachten op vrijwillige initiatieven van docenten
om knelpunten aan te pakken, maar dat het een gezamenlijke doelstelling moet zijn om de
kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.
Tactisch niveau  middenmanager en taalcoördinator
Het middenmanagement stuurt medewerkers direct aan en is de schakel tussen nieuw beleid
en de werkvloer. Belangrijk in deze schakel is dat de visie op woordenschat en leesbevordering
uitgedragen wordt naar het team en dat het beleid op deze gebieden ook wordt uitgevoerd (De
With et al., 2013).
Operationeel niveau  de docent
De belangrijkste functie wordt vervuld door de docent. Hij is immers degene die het beleid op
het gebied van woordenschat en leesbevordering uit moet voeren in de klas (De With et al.,
2013). Zoals ik hiervoor al aangaf, is betrokkenheid van het team belangrijk bij de
implementatie. De Talengroep (2017) stelt zelfs dat vernieuwingen binnen een
schoolorganisatie alleen kans van slagen hebben als docenten zich erbij betrokken voelen.
Betrokkenheid docenten
In de literatuur onderscheidt men drie veranderkundige modellen als het gaat om de
betrokkenheid van docenten: effectiviteit (Bootsma, 2017), CBAM fasen van betrokkenheid
(Van den Berg & Vandenberghe, 2005) en het model van Covey: het pro-actief denken (Covey,
2010).
Effectiviteit
Het eerste model gaat uit van het feit dat effectiviteit van vernieuwingen wordt bepaald door
noodzaak × bereidheid × vermogen. Het begrip noodzaak houdt in dat er een probleem is:
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extern of intern (moeten). Bereidheid houdt in dat er voldoende mensen bereid moeten zijn
die aan vernieuwingen willen werken (willen). Tenslotte speelt het vermogen op schoolniveau
en docentniveau (kunnen) een rol bij vernieuwingen (Bootsma, 2017).
CBAM fasen van vernieuwingen
Het succesvol implementeren van vernieuwingen omvat meer dan het verstrekken van
materialen, middelen en (indien nodig) een training. Iedere docent reageert vanuit zijn of haar
unieke opvattingen en overtuigingen en elke docent zal een andere vertaalslag maken naar de
praktijk. Het Concerns Based Adoption Model (CBAM) biedt analyse-instrumenten om te
reageren op zorgen, attitudes en percepties van docenten in het omgaan met vernieuwingen.
In de mate waarin een persoon zich bij de vernieuwing betrokken voelt, kan men drie fases van
betrokkenheid onderscheiden (Van den Berg & Vandenberghe, 2005):
1. Ik/zelf- betrokkenheid: wat betekent dit voor mij?
Emotioneel
2. Taak-betrokkenheid: wat moet ik eigenlijk (anders) doen? Hoe pak ik dat aan?
Instrumenteel
3. Ander-betrokkenheid: wat betekent dit voor mijn leerlingen en collega’s?
Normatief
Op basis van deze fases doet De Talengroep (2017) een aantal voorstellen voor passende
activiteiten per fase. Bij het organiseren van activiteiten in het kader van het
vernieuwingsproces moet met deze fases rekening worden gehouden.
1. Ik/zelf-betrokkenheid
Vragen en opmerkingen die in deze fase worden gesteld, zijn bijvoorbeeld:
➢ Wat houdt het in?
➢ Hoeveel tijd kost het me?
➢ Kan ik het wel?
➢ Moet ik erg veranderen?
➢ …
Activiteiten die plaats kunnen vinden in dit stadium van betrokkenheid zijn bijvoorbeeld:
o informatie/informatieve lezing.
o tijd voor beeldvorming.
o inspirerende voorbeelden.
o ondersteunen.
2. Taak-betrokkenheid
Vragen en opmerkingen die in deze fase worden gesteld, zijn bijvoorbeeld:
➢ Hoe organiseer ik het in de klas?
➢ Hoe plan ik het in de tijd?
➢ Wat moet ik doen om de leerlingen te motiveren om mee te doen?
➢ Kunnen de vakdoelen wel worden gehaald?
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Activiteiten die plaats kunnen vinden in dit stadium van betrokkenheid zijn bijvoorbeeld:
o Zorgen voor voorbeeldmateriaal, werkvormen.
o Werk-/projectgroepen (laten) formeren.
o Ondersteuning.
o Facilitering (middelen, tijd).
3. Ander-betrokkenheid
Vragen en opmerkingen die in deze fase worden gesteld, zijn bijvoorbeeld:
➢ Wat motiveert de leerlingen?
➢ Hoe ga ik samenwerken met collega’s?
➢ Wat betekent zo’n project voor de leerlingen?
➢ Kunnen we meer collega’s erbij betrekken?
Activiteiten die plaats kunnen vinden in dit stadium van betrokkenheid zijn bijvoorbeeld:
o Uitbreiden van evaluatiemogelijkheden voor leerlingen.
o Werkoverleg.
o Externe contacten.
o Werkbegeleiding.
o Intervisie.
o Supervisie.
Bij alle fases is het belangrijk dat docenten merken dat de schoolleiding belangstelling toont
voor de ontwikkelingen.
Het model van Covey
Het derde veranderkundige model waarmee rekening kan worden gehouden als het gaat om de
betrokkenheid van docenten is de cirkel van betrokkenheid/ de cirkel van invloed van Stephen
Covey (Covey 2010).
Cirkel van betrokkenheid/Cirkel van invloed
In het dagelijks leven komen we in aanraking met allerlei zaken waar we in meer of mindere
mate bij betrokken zijn: onze problemen op het werk, onze gezondheid, onze familie,
aanslagen door IS, enz. Door een Cirkel van betrokkenheid te trekken, kun je afstand nemen
van dingen waar je emotioneel niet zoveel mee te maken hebt. Met andere woorden: je kunt
besluiten waar je wel of niet mee te maken wil hebben.
Op sommige aspecten die zich binnen onze cirkel van betrokkenheid bevinden, kunnen we
niet echt invloed uitoefenen en op andere wel. De aspecten waar we wel invloed op kunnen
uitoefenen, kunnen binnen een kleinere cirkel geplaatst worden: een Cirkel van invloed (figuur
5).

Cirkel van betrokkenheid

Figuur 5 Cirkel van betrokkenheid/Cirkel van invloed
(Covey, 2010)
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Door vast te stellen aan welke van deze twee cirkels we de meeste tijd en energie besteden,
kunnen we erachter komen hoe proactief we zijn (figuur 6).

Cirkel van

Cirkel van invloed

betrokkenheid

Figuur 6 Proactieve aandacht vergroot de Cirkel van invloed (Covey, 2010)

Proactieve mensen richten zich vooral op hun Cirkel van invloed. Ze hebben een positieve
energie die zich steeds verder uitstrekt en hun Cirkel van invloed vergroot.
Reactieve mensen richten zich vooral op hun Cirkel van betrokkenheid. Ze letten op de
zwakheden van anderen, op problemen in hun omgeving en op omstandigheden waar ze
weinig of niets aan kunnen doen. Ze beschuldigen anderen en voelen zichzelf steeds meer
slachtoffer. Een dergelijke gerichtheid genereert veel negatieve energie. Het gevolg is dat hun
Cirkel van invloed steeds kleiner wordt (figuur 7).

Cirkel van
Cirkel
van
invloed

betrokkenheid

Figuur 7 Reactieve aandacht verkleint de Cirkel van invloed (Covey, 2010)

Alles wat zich binnen onze Cirkel van invloed bevindt, vraagt aandacht en krijgt greep op ons,
als we zelf binnen deze cirkel actief zijn. Zolang we ons op onze Cirkel van betrokkenheid
concentreren, bereiken we niets. We krijgen het gevoel te kort te schieten en onze
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afhankelijkheid neemt toe. Er is een verandering in houding nodig om uit deze situatie te
komen (Covey 2010).
Directe en indirecte invloed en geen invloed
De problemen waar we mee te maken krijgen, vallen in drie categorieën:
1. directe invloed (problemen die betrekking hebben op ons eigen gedrag). Deze problemen zijn
op te lossen door aan onze eigenschappen te werken. Ze liggen binnen onze Cirkel van invloed.
2. indirecte invloed (problemen die betrekking hebben op het gedrag van anderen). Deze
problemen kunnen we oplossen door onze methoden van invloed uitoefenen te veranderen. Er
zijn verschillende methoden van menselijke invloed, variërend van meevoelen tot confronteren
en van een voorbeeld stellen tot overreden. Ook luisteren, stimuleren en meedenken vallen
onder methoden van menselijke invloed.
3. geen invloed (problemen waaraan we niets kunnen doen, zoals ons verleden of bepaalde
aspecten in onze omgeving, zoals met welk taalniveau leerlingen nu in de klas zitten).
Een toepasselijke uitspraak in dit verband is: “Geef me de moed om te veranderen wat ik kan
veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht
om het verschil tussen beide te zien” – Franciscus van Assisi
(http://bewezeneffect.nl)
We kunnen pas een eerste stap zetten in de richting van een oplossing als we weten of een
probleem behoort tot de categorie directe, indirecte of geen invloed. Het veranderen van onze
eigenschappen en onze methoden van invloed uitoefenen, ligt binnen onze Cirkel van invloed,
evenals een andere manier om tegen problemen van de categorie geen invloed aan te kijken
(Covey 2010)(tabel 3).
Tabel 3
Voorbeelden van reactieve taal en proactieve taal
Leven vanuit Cirkel van betrokkenheid
Reactieve taal
Ik kan er niets aan doen.
Ik heb er geen tijd voor.
Zo komt er weer iets nieuws bij.
Leerlingen lezen niet.

Taal heeft met mijn vak niets te maken.
Ik kan het niet.
Als ik maar…
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Leven vanuit Cirkel van invloed
Proactieve taal
Laat ik eens kijken hoe ik ermee aan de slag
kan.
Ik ga onderzoeken of de resultaten van de
leerlingen er echt beter van worden.
Ik dit in mijn lessen uitproberen, waar het
kan.
Omdat de leerlingen weinig lezen, zorg ik
ervoor dat ze voldoende taalvaardig zijn om
succesvol te zijn in mijn vak.
Examens zijn steeds taliger. Daar kan ik ook
mijn bijdrage aan leveren.
Ik ga het proberen.
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Bij de implementatie van de didactische handreikingen is het zaak om rekening te houden met
bovenstaande theorieën aangaande de betrokkenheid van docenten.
Taakverdeling tussen Nederlands en de andere vakken
Hajer en Meestringa (2015) vinden een ‘hecht doortimmerd leerplan Nederlands met een
sterke nadruk op schoolse taalvaardigheden’ (Hajer & Meestringa, 2015, p. 226) gewenst.
Daarbij doelen zij op het feit dat het vak Nederlands leerlingen het beste kan voorbereiden op
de taaltaken die bij de verschillende vakken door de jaren heen van leerlingen gevraagd
worden: schoolse taal, talige taken en genres die leerlingen in andere vakken nodig hebben.
Het gaat dan om mondelinge taaltaken, zoals presenteren of discussiëren, het schrijven van
kortere en langere teksten en het leren lezen van teksten, inclusief examenopdrachten. Het vak
Nederlands is ook bij uitstek geschikt om leer- en leesstrategieën aan te leren. Daarnaast
menen Hajer en Meestringa (2015) dat in andere vakken de taal die specifiek is voor het vak het
beste binnen dat vak kan worden aangeleerd.
Gezamenlijke didactische visie
Een gezamenlijke didactische visie is een aandachtspunt in taalbeleidsontwikkeling. Elk lesuur
nemen docenten beslissingen die bepalen of leerlingen de leerstof kunnen snappen en zich
eigen maken. Taalontwikkeling is verweven met keuzes voor wat betreft lesopbouw, het
activeren van voorkennis, het bevorderen van actief lerende leerlingen en variatie in
leermiddelen (Hajer & Meestringa, 2015).

6.4.3 Borging
Na de implementatiefase moet het nieuwe beleid worden geborgd. Een belangrijk aspect bij de
borging is de zichtbaarheid van het taalbeleid met betrekking tot de didactische
handreikingen. De didactische handreikingen kunnen alleen geborgd worden als deze voor alle
betrokkenen in de school zichtbaar blijven. Bootsma (2017) zet een aantal suggesties om het
taalbeleid binnen de school zichtbaar te laten zijn (en te blijven) op een rij.
Zichtbaarheid
Zet alle producten die ontwikkeld worden in als goede voorbeelden voor ieder in de school
➢ Lever leerlingen materiaal in de vorm van kaarten of boekjes, maar ook - en in
toenemende mate – digitaal. Denk aan: stappenplannen, leerlijnen, rubrics of criteria.
➢ Zorg voor formats en aanpakken zichtbaar in de werkomgeving.
➢ Zorg dat al het materiaal op de digitale werkomgeving van docenten staat.
Vertrouw niet blind op stappenplannen
➢ Het ophangen van een schema of stappenplan heeft een beperkte waarde. Het effect is
zeer afhankelijk van leerstijl. In lessen moeten die stappenplannen in ieder geval
telkens weer betrokken worden, zodat ze blijven leven voor docenten én leerlingen.
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Maak duidelijk wat de school gaat doen/doet/blijft doen aan woordenschat en
leesbevordering en wat men wil bereiken.
➢ Intern: met leerlingen in gesprek gaan over hun woordenschatontwikkeling, zodat ze
meer besef krijgen van hun woordeigenaarschap.
➢ Extern: ouders, pers, basisscholen.
Meten = weten. Maak zichtbaar wat de resultaten van de inspanningen zijn
➢ Gebruik externe toetsen als Diataal en Cito Volgsysteem VO om voortgang te meten.
Zorg dat alle betrokkenen (leerlingen, docenten en ouders) op de hoogte zijn van de
resultaten van metingen en zet ze in om het taalbeleid aan te scherpen of bij te stellen.
➢ Ook kunnen meer subjectieve meetinstrumenten ingezet worden. Denk bijvoorbeeld
aan het meten van leesmotivatie.

6.4.4 Conclusie
Uit de gegevens van paragraaf 6.4 komt naar voren dat er bij de implementatie van
vernieuwingen gewerkt zou kunnen worden aan de vier B’s. De Bekwaamheid van het team kan
pas worden vergroot als het team zich Bewust is van de noodzaak van de verandering, er
Belang aan toekent en zich erbij Betrokken voelt (Ballering & Van Drunen in De With, et al.,
2013).
De verschillende functionarissen – management, middenmanagement, docenten –
vervullen bij de implementatie verschillende rollen en hebben verschillende
verantwoordelijkheden.
De betrokkenheid van docenten speelt een cruciale rol in een vernieuwingsproces. Zij
zijn namelijk degenen die het beleid gestalte moeten geven in de klas. Het succesvol
implementeren van vernieuwingen omvat meer dan het verstrekken van materialen, middelen
en (indien nodig) een training. Iedere docent reageert vanuit zijn of haar unieke opvattingen
en overtuigingen en elke docent zal een andere vertaalslag maken naar de praktijk.
Niet alleen moeten alle docenten taaldocent zijn, ook moeten er bepaalde schoolbrede
afspraken zijn. Deze schoolbrede afspraken moeten zich niet alleen op de lessen richten, maar
ook op de invloedsfactoren buiten school, zoals ouders.
Voor wat betreft de borging van vernieuwingen is het belangrijk dat deze zichtbaar zijn
én blijven voor docenten, ouders en leerlingen.
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7

Conclusies en aanbevelingen

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: Hoe kunnen vakdocenten op het
Norbertus Gertrudis Lyceum de woordenschatontwikkeling van hun leerlingen bevorderen?
Om deze vraag te beantwoorden is een onderzoek in drie fases uitgevoerd dat heeft
geresulteerd in een ontwerp van didactische handreikingen op het gebied van taalgericht
vakonderwijs, woordenschat en leesbevordering. Met de implementatie van deze
handreikingen verwacht ik een schoolbrede krachtige aanpak op het gebied van woordenschat
te kunnen realiseren die voor elke docent relatief eenvoudig uit te voeren is.
In dit hoofdstuk worden per onderzoeksfase de belangrijkste conclusies weergegeven die
geleid hebben tot het definitieve ontwerp van de didactische handreikingen. Ook worden er
aanbevelingen gedaan voor de implementatie.

7.1

Onderzoeksfase 1

Veel docenten op onze school ervaren dat het tekstbegrip en de woordenschat van onze
leerlingen ontoereikend zijn om talige taken op school te volbrengen. Dit gegeven wordt ook
gestaafd door de uitkomsten van het vooronderzoek dat ik verricht heb in 2016. Docenten
menen dat ‘ontlezing’ de oorzaak zou kunnen zijn van de onvoldoende taalvaardigheid van
leerlingen. Uit de uitkomsten van het vooronderzoek blijkt verder dat leerlingen ook van
mening zijn dat ze te weinig lezen en dat ze op school niet voldoende uitgedaagd worden om
nieuwe woorden te leren. Opvallend is dus dat niet alleen docenten vinden dat leerlingen te
weinig lezen, maar dat leerlingen dezelfde mening zijn toegedaan. Vakdocenten dragen
daarnaast oplossingen aan om taalontwikkeling te bevorderen op school. De meeste docenten
vinden dat het lezen (én schrijven) op school meer gestimuleerd moet worden. Verder geven
zij adviezen die schoolbreed toegepast zouden kunnen worden: vermijd dialect (goed
voorbeeld, doet goed volgen), geef consequent feedback, zorg voor veel interactie tijdens de
les, stel eisen aan mondeling en schriftelijk taalgebruik, voorzie leerlingen van adequate
feedback in de les en bij toetsen en geef leerlingen de gelegenheid om te lezen.
Bovenstaande gegevens hebben geleid tot een eerste set ontwerpeisen.

7.2

Onderzoeksfase 2

De resultaten uit literatuuronderzoek laten zien dat woordenschat in alle lessen en alle vakken
bevorderd kan worden. Het is belangrijk dat leerlingen diepe woordkennis ontwikkelen en dat
er aandacht is voor verschillende betekenisaspecten en voor verschillende contexten waarin
een woord voorkomt (Verhallen & Verhallen, 2003, De With, Visser & Puper, 2013, Marzano,
2011).
Er zijn verschillende benaderingen van effectief woordenschatonderwijs, waarbij de
Viertakt van Verhallen (Verhallen & Verhallen, 2003) praktisch hanteerbaar is. De Viertakt is
een didactisch model waarbij de docent snel en adequaat in vier stappen een nieuw
woord/begrip aan kan bieden. Woorden worden geselecteerd uit de tekst en vooraf behandeld,
zodat leerlingen de inhoud van de tekst beter begrijpen. De Viertakt is schoolbreed in te zetten
bij alle vakken. De voorbewerking zou dan samen kunnen vallen met de introductie van de les,
de semantisering met de uitleg van de nieuwe leerstof, de consolidering met bijvoorbeeld het
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lezen van een tekst en de controle met het beantwoorden van vragen naar aanleiding van de
tekst.
Naast het inzetten van de Viertakt zouden docenten de taalontwikkeling van leerlingen
kunnen ondersteunen door taalgericht les te geven, waarbij context, interactie en taalsteun
belangrijke pijlers zijn (Hajer & Meestringa, 2015). Deze inzichten richten zich op
taalontwikkeling in het algemeen, maar hebben duidelijk een link met
woordenschatontwikkeling.
Ook leesbevordering zou aandacht moeten krijgen in de didactische handreikingen. Uit
de resultaten van het onderzoek van Mol en Bus (2011) en Krashen (in Broekhof, 2011) blijkt
duidelijk dat lezen een grote bijdrage levert aan de groei van de woordenschat. Bovenstaande
gegevens uit het literatuuronderzoek hebben geresulteerd in de tweede set ontwerpeisen.

7.3

Onderzoeksfase 3

In onderzoeksfase 3 lag de focus op de didactische handreikingen en de implementatie/
borging.
Didaktische handreikingen: eerste ontwerp
De resultaten uit onderzoeksfase 1 en 2 hebben uitgewezen dat een aantal aspecten een plaats
moesten krijgen in het ontwerp van de didactische handreikingen: manieren om woordenschat
te bevorderen, de drie pijlers van taalgericht vakonderwijs en manieren om lezen te
bevorderen. Bij het gerealiseerde eerste ontwerp is met deze aspecten rekening gehouden. Ik
heb daarom besloten twee kaarten te ontwikkelen: een vaktaalontwikkelkaart en een
woordenschatkaart op A4-formaat voor de bureaus in de vaklokalen.
Didaktische handreikingen: definitieve ontwerp
Uit de feedback van vakcollega’s op het eerste tekstontwerp van de kaarten bleek dat de tekst
op een aantal punten moest worden aangepast. Daarnaast pleitten zij naast een
vaktaalontwikkelkaart en een woordenschatkaart op A4-formaat voor een verkorte versie van
de kaarten op A5-formaat voor de bureaus in de vaklokalen. Rekening houdend met de
adviezen en tips van mijn vakcollega’s hebben de resultaten van de interviews geleid tot het
ontwerp van de lay-out, het definitieve tekstontwerp op A4-formaat en een reminder op A5formaat.
Implementatie
Er moeten twee zaken aangepakt worden op onze school: leesbevordering en
woordenschatontwikkeling. Dat vraagt om een tweeledig taalbeleid dat voor beide zaken een
structurele aanpak biedt. De woordenschatkaart (met manieren om lezen te bevorderen) en de
vaktaalontwikkelkaart vormen een aanzet tot een schoolbrede aanpak.
Introductie kaarten
Naar aanleiding van de tips die vakcollega’s hebben gegeven met betrekking tot de introductie
en implementatie van de kaarten zal ik de implementatie stapsgewijs laten plaatsvinden.
Allereerst zullen de kaarten tijdens een informatieve lezing/studie(mid)dag geïntroduceerd
worden. Tijdens deze lezing kan ik onduidelijkheden wegnemen en vragen beantwoorden over
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de didactische aanpak. Docenten moeten namelijk in staat zijn om de didactische
handreikingen te vertalen naar hun eigen handelen in de klas. De kaarten zullen vervolgens
per e-mail verstuurd worden en een reminder in de vorm van een A5-kaartje zal op het bureau
geplakt worden. Daarnaast kunnen docenten via een icoontje op het bureaublad van het
computerscherm de kaarten opvragen.
Leesbevordering
Er kunnen nog aanvullende maatregelen genomen worden om het lezen meer te bevorderen.
In het huidige taalbeleidsplan is al een manier om lezen te bevorderen, opgenomen: ‘iedere
klas een boek in de tas’: elke leerling heeft een leesboek in de tas om na toetsen en tijdens
surveillance-uren te kunnen lezen. Naast de tips die op de woordenschatkaart zijn vermeld,
zijn echter nog meer manieren te bedenken om het lezen te bevorderen. Te denken valt aan:
iedere Nederlandse les beginnen met 10/15 minuten lezen; leerlingen niet altijd een opdracht
geven bij een boek of leerlingen gevarieerde opdrachten geven bij een boek; leerlingen zelf
laten kiezen wat ze willen lezen; leerlingen keuze bieden uit verschillende soorten teksten.
Ook is het belangrijk voor alle docenten om over boeken en/of tijdschriften te praten in de
klas.

7.4

Eindconclusie

In dit ontwerponderzoek ben ik erin geslaagd de hoofdvraag Hoe kunnen vakdocenten op het
Norbertus Gertrudis Lyceum de woordenschatontwikkeling van hun leerlingen bevorderen? te
beantwoorden. Met behulp van didactische handreikingen op het gebied van taalgericht
vakonderwijs, woordenschat en leesbevordering kunnen alle docenten aandacht schenken aan
de taal- en woordenschatontwikkeling van onze leerlingen. Ik hoop door middel van deze
handreikingen een bijdrage te kunnen leveren aan de optimalisering van de
instructietechnieken van mijn vakcollega’s, zodat alle leerlingen sneller en beter woorden
leren.
Er is alle reden om een vervolgonderzoek uit te voeren. Het ontwerp moet immers nog
getest worden en daaruit zal moeten blijken of de ontworpen handreikingen effectief zijn. De
eerste stap om de woordenschat van onze leerlingen te ontwikkelen is echter gezet…
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Bijlagen
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Bijlage 1
Gegevens Cito Vas-toets taal (2015)
KLAS 2:
havo:

vwo:
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KLAS 3:
havo:

vwo:
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Bijlage 2
Enquête taal en woordenschat havo 5

(april 2016)

Leerlingen van onze school scoren gemiddeld lager dan leerlingen van andere scholen
op woordenschattoetsen. Dat is al jaren zo. Ik wil uitzoeken hoe we dat kunnen
veranderen. Daarom wil ik jullie wat vragen stellen. De onderstaande vragen gaan dus
o.a. over taal en woordenschat op school. Niet alleen bij het vak Nederlands, maar ook
over taal bij de andere vakken en daarmee bedoel ik dan bijvoorbeeld aardrijkskunde,
geschiedenis, economie, biologie, wiskunde, enz. Ik wil graag weten wat jouw mening
daarover is. Ook wil ik graag weten hoe je omgaat met taal op school en thuis. Het is
de bedoeling dat ik de antwoorden verwerk in een onderzoek over woordenschat dat ik
op onze school ga uitvoeren. De enquête is anoniem. Je kunt dus open en eerlijk
invullen wat jij denkt en doet. MIJN opvattingen over de onderwerpen die aan de orde
komen, zijn niet relevant. Ik wil graag weten hoe JULLIE hierover denken. Het is dus
niet de bedoeling dat je ’sociaal wenselijke’ antwoorden geeft. Wees eerlijk. Met de
uitkomsten van deze enquête kan ik de generaties die na jullie de school bevolken
weer helpen.
Denk vooral niet te lang na over je antwoorden. Je eerste antwoord is goed.
Geef antwoord door één van de cijfers te omcirkelen: 1= helemaal mee eens; 2= een
beetje mee eens; 3= niet helemaal mee eens; 4= helemaal niet mee eens.
Vragen

1 Mee
eens

2 beetje
mee
eens

3 niet
helemaal
mee eens

4
helemaal
niet mee
eens

1. In mijn schoolboeken staan vaak
woorden waarvan ik ‘ongeveer’ (maar
niet precies) weet wat ze betekenen

1

2

3

4

2. Ik vind het vervelend als ik iets niet
meteen begrijp.

1

2

3

4

3. Ik ben er trots op dat ik veel
woorden ken.

1

2

3

4

4. Als ik iets wil vertellen in de klas,
weet ik altijd snel de juiste woorden.

1

2

3

4
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1 Mee
eens

2 beetje
mee
eens

3 niet
helemaal
mee eens

4
helemaal
niet mee
eens

5. Ik kom in proefwerken en examens
bij het vak wiskunde zelden of nooit
woorden tegen die ik niet ken.

1

2

3

4

6. De zinnen in examens zijn vaak erg
lang.

1

2

3

4

7. Veel woorden kennen is belangrijk
voor school.

1

2

3

4

8. Veel woorden kennen is niet zo
belangrijk voor mijn vervolgstudie.

1

2

3

4

9. Leraren gebruiken vaak moeilijke
woorden als ze iets uitleggen.

1

2

3

4

10. Ik kom in proefwerken en examens 1
bij andere vakken vaak woorden tegen
die ik niet ken.

2

3

4

11. Ik vind het lastig om bij een
1
opdracht/examenopgave goede zinnen
te formuleren.

2

3

4

12. Op school moet meer aandacht
komen voor hoe je zinnen moet
formuleren.

1

2

3

4

13. Op school is genoeg aandacht voor
het leren van nieuwe woorden.

1

2

3

4

14. De zinnen in schoolboeken zijn
zelden of nooit erg lang.

1

2

3

4

15. In kranten/tijdschriften kom ik
vaak woorden tegen die ik niet ken.

1

2

3

4

16. Opgaven die ik voor school moet
maken, begrijp ik altijd.

1

2

3

4

Vervolg vragen
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1 Mee
eens

2 beetje
mee
eens

3 niet
helemaal
mee eens

4
helemaal
niet mee
eens

17. Vragen bij examens begrijp ik
zelden of nooit.

1

2

3

4

18. Ik weet altijd de juiste woorden als
ik iets moet opschrijven.

1

2

3

4

19. Op school moet meer aandacht
1
komen voor het begrijpen van teksten.

2

3

4

20. Ik kom vaak uitdrukkingen tegen
die ik niet begrijp.

1

2

3

4

21. Ik kom in proefwerken en examens 1
bij Nederlands zelden of nooit
woorden tegen die ik niet ken.

2

3

4

22. Ik houd van spreekwoorden en
gezegden

1

2

3

4

23. Ik leer minder als ik met een
klasgenoot samenwerk.

1

2

3

4

24. Als je bij alle lessen goed meedoet,
word je vanzelf beter in taal.

1

2

3

4

25. Leraren moeten beter uitleggen
hoe je bij hun vak iets moet lezen of
opschrijven.

1

2

3

4

26. De betekenis van de woorden die
ik dit jaar heb geleerd bij het
onderdeel Woordenschat uit het boek
NN ken ik nog steeds

1

2

3

4

27. Ik verveel me bij het lezen van een
tekst.

1

2

3

4

28. Als ik lees, wil ik precies weten wat 1
er staat.

2

3

4

29. Een moeilijk woord in een tekst of
oefenexamen sla ik gewoon over.

2

3

4

Vervolg vragen
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Vervolg vragen

1 Mee
eens

2 beetje
mee
eens

3 niet
helemaal
mee eens

4
helemaal
niet mee
eens

30. Ik lees tamelijk langzaam.

1

2

3

4

31. Nieuwe woorden in een tekst
maken me nieuwsgierig.

1

2

3

4

32. Ik lees vaak stukjes tekst nog eens
over.

1

2

3

4

33. Bij andere schoolvakken leer ik veel 1
nieuwe woorden.

2

3

4

34. Voordat ik ga lezen, denk ik na
1
over wat ik al weet van het onderwerp.

2

3

4

35. Ik ben vaak bang dat ik niet goed
begrijp wat ik lees.

1

2

3

4

36. Van boeken lezen leer je veel
woorden.

1

2

3

4

37. Moeilijke woorden in een tekst
brengen me in de war.

1

2

3

4

38. Ik vind Nederlands een fijn vak.

1

2

3

4

39. Moeilijke woorden in een tekst of
oefenexamen zoek ik op in het
woordenboek.

1

2

3

4

40. Ik weet niet wat ik moet doen als
ik iets niet begrijp.

1

2

3

4

41. Als ik iets niet begrijp, probeer ik te 1
raden waarover het gaat.

2

3

4

42. Ik heb voldoende
woordraadstrategieën aangeleerd om
een woord, zonder dat ik een
woordenboek hoef te raadplegen, kan
begrijpen.

2

3

4
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43. Als ik bij onderdeel woordenschat
uit het boek NN nieuwe woorden heb
geleerd, dan gebruik ik die daarna zelf
ook.

1

2

3

4

Nu nog drie open vragen:
1. Zoals ik in de inleiding al aangaf, scoren leerlingen scoren bij ons op school bij
de cito-toetsen onder het landelijk gemiddelde voor wat betreft woordenschat.
(let op: het gaat om gemiddeldes. Dat betekent dus dat er ook leerlingen zijn
die hoog scoren).
Waar zou die lage score volgens jou aan kunnen liggen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wat zouden docenten aan verbetering van woordenschat kunnen doen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Zouden leerlingen zelf wat aan verbetering van woordenschat kunnen doen?
Zo nee: WAAROM niet?
Zo ja: WAT zouden leerlingen daar ZELF aan kunnen doen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bedankt voor het invullen!
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Bijlage 3
Inventarisatie van antwoorden van havo 5-leerlingen op de
open vragen van de enquête
Vraag 1 Waar zou de lage
cito-score voor
woordenschat aan kunnen
liggen?

Vraag 2 Wat zouden
docenten aan verbetering
van woordenschat kunnen
doen?

Vraag 3 Zouden leerlingen
zelf wat aan verbetering
van woorden schat kunnen
doen?

Niveau cito is hoger dan niveau
schoolboeken.
Woorden die je niet kent, worden
niet opgezocht in het
woordenboek.
Leerlingen lezen te weinig.

Bij uitleg theorie ook moeilijke
woorden gebruiken.
Woorden blijven herhalen.

Meer lezen, zowel boeken als
kranten.
Nieuw geleerde woorden blijven
herhalen.

Ouders moeten kinderen meer
voorlezen en kinderen stimuleren
zelf meer te lezen.
Leerlingen meer uitdagen om
nieuwe woorden te leren en meer
verwerkingsopdrachten, zodat
woorden beter blijven ‘hangen’.
Leerlingen meer laten nadenken
over de betekenis van woorden
door middel van oefenen en
leerlingen thuis woorden op laten
zoeken die ze niet begrijpen.
Duidelijk maken aan leerlingen
dat woordenschat belangrijk is en
misschien meer begrippen
behandelen en met elkaar in
verband brengen.
Docenten moeten meer aandacht
besteden aan het aanleren van
moeilijke woorden

Meer naar het nieuws op tv
kijken.

Het probleem ligt bij de leerlingen.
Docenten kunnen leerlingen
alleen stimuleren.

Meer boeken lezen en dit ook
serieus nemen. Ook zouden
leerlingen meer kunnen oefenen
met woordenschat met behulp
van strategieën.

Meer woordenschat toetsen.

Als je een woord niet snapt,
opzoeken in het woordenboek en
het een paar keer opschrijven.

Nieuwe woorden worden maar één
keer aangeboden, woorden
worden geleerd voor een toets,
maar daarna niet meer herhaald.
Leraren gaan ervanuit dat je alle
woorden kent die zij aanbieden en
die woorden leggen ze vervolgens
niet uit.
Veel leerlingen hebben geen grote
woordenschat. Het is dan
moeilijker om de vragen goed te
begrijpen en te beantwoorden.
School besteedt te weinig
aandacht aan de manier waarop je
moeilijke woorden aanleert. Elk
woord opzoeken in een
woordenboek kost te veel tijd.
De generatie leerlingen die er nu is
en de generatie die eraan komt,
leest niet of weinig. Als je veel
leest, kom je veel vaker moeilijke
woorden tegen die je uiteindelijk
gaat begrijpen door de context of
door het woord op te zoeken.
Op deze school houden we ons
meer bezig met grammatica en
andere onderdelen van de
Nederlandse taal in plaats van het
leren van nieuwe woorden om je
woordenschat te vergroten.
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Meer oefenen met lastige
woorden, zodat je ze ook
daadwerkelijk onthoudt.

Er zou meer gelezen moeten
worden, maar niemand doet dat
uit zichzelf. De meeste leerlingen
vinden lezen niet leuk.
Leerlingen moeten meer tijd en
moeite in woordenschat steken.
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Vraag 1 Waar zou de lage
cito-score voor
woordenschat aan kunnen
liggen?

Vraag 2 Wat zouden
docenten aan verbetering
van woordenschat kunnen
doen?

We leren woordjes bij een toets
maar één keer en daarna
gebruiken we ze niet meer. Een
docent moet de woorden vaker
gebruiken in de les, zodat de
leerlingen deze beter onthouden.
Het ligt deels aan de leergierigheid
van de leerlingen, maar ook aan de
thuissituatie. Bij ons in de familie
spreekt iedereen dialect.
Door thuis te weinig over
moeilijke onderwerpen te praten.

Docenten moeten zelf ook vaker
moeilijke woorden gebruiken en
daarna even uitleggen wat het
woord ook alweer betekende.

Er wordt steeds meer met
gemakkelijk taalgebruik
gecommuniceerd.

Proberen les te geven aan de hand
van materiaal dat leerlingen
interessant vinden.

Gebrek aan lezen.
Er wordt niet het hele jaar door en
bij alle vakken aandacht besteed
aan woordenschat.

Leerlingen zijn veel bezig met
social media en gebruiken op
social media ook geen moeilijke
woorden.
Ik vind dat je pas vanaf de 4e klas
echt goed Nederlands hebt
gekregen. Woordjes leren kan je
wel, maar woordjes toepassen is
toch anders.
Jongeren gebruiken te veel
straattaal in hun spreektaal.
Hierdoor gaat het niveau van
woordenschat omlaag. Jongeren
zullen eerder een woord gebruiken
dat ze van hun vrienden geleerd
hebben, dan een woord dat ze op
school geleerd hebben.
De woorden die je hebt geleerd
worden niet gebruikt.

Vraag 3 Zouden leerlingen
zelf wat aan verbetering
van woorden schat kunnen
doen?

Meer met woordenschat bezig zijn
tijdens de uitleg van theorie.

Op een leukere manier
woordenschat toetsen.

Het hele jaar door aandacht
besteden aan woordenschat en
leerlingen de kans geven om zelf
achter de betekenis van moeilijke
woorden te komen.
Lesgeven met gebruik van veel
moeilijke woorden en dan ook
uitleggen wat het betekent. .
In de onderbouw moest ik altijd de
precieze omschrijving geven van
het woord, maar ik hoefde het
nooit toe te passen. Ik denk dat
dat beter kan.

Meer oefenen met woordenschat.
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Bijlage 4
Vragen aan vaksecties op de taalbeleidsmiddag
Vragen op het gebied van woordenschat
1.

Merken jullie dat de woordenschat van onze leerlingen onder het landelijk
gemiddelde ligt?
Zo ja, waaraan?

2.

Waar lopen jullie tegenaan in je vak wat woordenschat betreft?

3.

Zijn er oorzaak-gevolgrelaties aan te geven?

4.

Wat is het belang van woordenschat voor jullie vak?

5.

Wat doe jullie zelf concreet aan woordenschatontwikkeling?

6.

Worden moeilijke woorden uitgelegd en/of stellen leerlingen vragen over
woorden die
ze niet begrijpen?

7.

Probeer jullie de leerlingen te motiveren zelfstandig woordenschat te
verwerven?
Nee, waarom niet?
Ja, hoe?

8.

Hoe zouden we woordenschatontwikkeling op het Gertrudiscollege moeten
aanpakken?

9.

Hebben jullie nog aanvullende opmerkingen of vragen m.b.t. woordenschat of
aspecten waar ik op moet letten bij het ontwerpen van een doorlopende leerlijn
woordenschat?
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Bijlage 5
Antwoorden van secties op het gebied van woordenschat9
Vaksectie

1.Merken jullie dat de woordenschat van onze leerlingen
onder het landelijk gemiddelde ligt?
Zo ja, waaraan?

Te./handvaardigheid/ n.a.v. overleg 2e correctie eindexamen 5 havo/4 vmbo: vaak geeft
Ckv/ kunst algemeen 2e corrector aan dat antwoorden ‘krom’/’mager’ geformuleerd zijn.
Engels
Levensbeschouwing

Ze missen wel soms ‘basiswoorden’ in hun vocabulaire.
Ja, veel begrippen die in de methode staan, worden door de
leerlingen niet begrepen.

wiskunde

-

LO

Aan de cito-score, vragen bij proefwerken.
Simpele woorden die havo- en vwo-leerlingen zouden moeten
weten, kennen ze niet.
Leerlingen hebben veel vragen en er is veel onbegrip. Bijv.: ’Wat is
een chronologische volgorde?’ Ook op het gymnasium hebben
leerlingen moeite met het lezen van achtergrondteksten.

maatschappijleer
Klassieke talen

Nederlands

-

Scheikunde

Wij merken dat soms vragen niet begrepen worden en
antwoorden verkeerd geformuleerd.
Woorden die voor ons als vanzelfsprekend worden beschouwd
door leerlingen vaak niet worden begrepen.
We merken een algehele teruggang van het niveau t.o.v. enkele
jaren geleden. Ook valt vooral het onvoldoende niveau van de
spelling op.

geschiedenis
aardrijkskunde
Duits

Vaksectie

2. Waar lopen jullie tegenaan in je vak wat woordenschat
betreft?
Te. + Hv.: weinig obstakels.
Te./handvaardigheid/ Ckv: bijv. bij het schrijven van een recensie komen ze niet verder
Ckv/ kunst algemeen dan ‘leuk’. Zeer beperkt in woordenschat/ weinig variatie.
KuA:
-leerlingen kunnen vaktermen/vakjargon/woorden niet in de
juiste context plaatsen.
-leerlingen kunnen daardoor geen fatsoenlijk antwoord
formuleren. Grote invloed op het begrijpen van de tekst >
leerlingen hebben geen begrip/idee van wat er gevraagd wordt >
niveau daalt enorm.
Ze leren over het algemeen slecht hun woordjes. Uit het hoofd
Engels
leren, is ongebruikelijk geworden.
9

Antwoorden van de vakgroep economie/natuurkunde/Frans ontbreken
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Synoniemen geven vaak een probleem.
Levensbeschouwing

wiskunde

LO
maatschappijleer

Leerlingen hebben moeite met tekstbegrip, met alle gevolgen van
dien.
Basale, eenvoudige woorden die wat ouderwets zijn, worden niet
begrepen.
Kozijn, rondom, zolder, erf, vliering, percentielscore…
Dat leerlingen woorden niet begrijpen waarvan we aannemen dat
leerlingen wel de betekenis moeten begrijpen.

Klassieke talen

Leerlingen vaak niet bereid eigen definities te maken van
uitgelegde begrippen.
Zelfs wanneer betekenissen worden opgezocht in het
woordenboek begrijpen leerlingen de betekenis van de
Nederlandse vertaling niet. Daarnaast worden bepaalde woorden
uit de culturele achtergronden bij de teksten niet of onvoldoende
begrepen

Nederlands

Relatief simpele woorden worden niet begrepen.

Scheikunde

Definities en begrippen met betrekking tot het vak, voorbeeld:
toepassing voor…..
Historische begrippen/vaktermen worden slecht geleerd en op
toetsen fout gebruikt.
Begrip van het nut van een betekenis is onvoldoende.
Dat leerlingen bepaalde woorden niet kennen, zelfs niet in de
context van een zin, maar er vervolgens ook niets over vragen, een
soort gemakzucht misschien?
Bij het behandelen van de woordenlijst valt het op dat soms de
Nederlandse vertaling van het Duitse woord onbekend is of niet
begrepen wordt.
De kennis van de metataal is onvoldoende.

geschiedenis

aardrijkskunde
Duits

Vaksectie

3. Zijn er oorzaak-gevolgrelaties aan te geven?

Te./handvaardigheid/ Weinig woordenschat > achteruitgang resultaten/ stilstand in
Ckv/ kunst algemeen ontwikkeling.
Doordat woordjes slechter geleerd worden, worden teksten en
Engels
opdrachten slechter begrepen.
Zorgvuldig taalgebruik wordt niet belangrijk gevonden.
Levensbeschouwing
Leerlingen spreken te weinig op niveau thuis of spreken gewoon
helemaal niet.
Leerlingen lezen te weinig.
Kinderen lezen minder.
wiskunde
Geringe communicatie door praten, leerlingen zijn meer bezig
met scannend lezen.
LO
Leerlingen zijn dan vaak niet in staat grotere teksten te overzien,
maatschappijleer
ook als is het logisch en simpel opgebouwd.
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Klassieke talen

Vaak weinig meegekregen vanuit huis/ een (deels) buitenlandse
achtergrond

Nederlands

Als de definitie niet goed is, dan wordt het moeilijk om
argumenten te geven, of leg uit-vragen te beantwoorden.
Wat is er in Noord-Brabant aan de hand?
-weinig gelezen.
-weinig gesprekken/digitalisering.
- ontwikkeling digitaal.
Dialect (ook bij sommige collega’s?), er worden nog steeds veel
gesloten en/of korte open vragen gesteld waardoor leerlingen
onvoldoende worden uitgedaagd om uit te leggen/ te
beredeneren/ voorspellen/ beschrijven, etc.
Er wordt weinig gelezen en actualiteiten worden nauwelijks
gevolgd, waardoor leerlingen vaktaal niet zelf in de context
plaatsen.
Teruggang niveau woordenschat:
*visualisering van de maatschappelijke context.
*taalgebruik binnen social media.
*beperkte belevingswereld/ kennis van de wereld.

Scheikunde
geschiedenis

aardrijkskunde

Duits

Vaksectie

4. Wat is het belang van woordenschat voor jullie vak?
-Van groot belang voor beeldbeschouwing > begrijpen hoe je een
Te./handvaardigheid/ werk analyseert en aanduidt met de juiste begrippen.
Ckv/ kunst algemeen -Theorie-examens KuA kunnen maken op niveau.
Zonder woordenschat geen voldoende voor Engels > het zijn de
Engels
bouwstenen (pijlers) van het vak.
Zonder woordenschat is niets te begrijpen. Je kunt jezelf niet
Levensbeschouwing
uiten. Je kunt geen begrip krijgen van andersdenkenden.
wiskunde

Klassieke talen

Contextvrije vragen beantwoorden.
Dat je goed kunt verwoorden wat je denkt/voelt/ wilt zien.
Jezelf kunnen presenteren.
Slecht tekstbegrip/ leerlingen kunnen geen eigen omschrijvingen
van een begrip formuleren die ze dus makkelijker zouden kunnen
leren.
Van essentieel belang. Teksten moeten vanuit het Grieks/Latijn in
het Nederlands vertaald worden.

Nederlands

Groot.

Scheikunde

Groot.

geschiedenis

Ontzettend belangrijk. Geschiedenis is een vak waar veel tekst
gelezen moet worden. Afnemende woordenschat levert problemen
met teksten-vragen-antwoorden op.

aardrijkskunde
Duits

Van onschatbare waarde. Het is een zeer talig vak.
Dat is de basis!

LO
maatschappijleer
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Kennis van de eigen taal (Nederlands) is het referentiepunt bij het
leren van de vreemde taal.
Vaksectie

5. Wat doen jullie zelf aan woordenschatonderwijs?
-We spreken leerlingen aan op fout taalgebruik.
Te./handvaardigheid/ -Gaan net op wat hoger niveau zitten bij uitleg.
Ckv/ kunst algemeen -Fouten bij teksten omcirkelen > leerlingen wijzen op wat niet
goed genoteerd staat.
We zetten sterk in op vocabulaire. Gebruik maken van de context,
Engels
deze woorden productief gebruiken, etc.
Veel uitleg, veel controle, leerlingen veel laten lezen. Bij toetsen
Levensbeschouwing
fouten corrigeren.
Veel dicteren met moeilijke woorden.
Krantenartikelen in de les/in de toets.
Documentaires laten zien.
Wiskundige begrippen leren, aanleren hoe ze het toepassen,
wiskunde
aanleren waarom ze het toepassen.
Zelf een uitgebreid scala aan woorden gebruiken en die uitleggen,
LO
indien het niet wordt begrepen.
maatschappijleer
Klassieke talen

Eigen definities bij een begrip laten maken.
Uitleg geven bij woorden waarover leerlingen vragen stellen en
waar mogelijk aandacht besteden aan etymologie.

Nederlands

Methode-leesboek-presentaties

Scheikunde

Aantekeningen.
We gaan moeilijke woorden niet uit de weg + introduceren ze
bewust, zowel in woord als in powerpointpresentaties.
Begrippen leren + nadrukkelijk aanwezig in toets.
*Aandacht voor actiewerkwoorden (leg uit, beredeneer, voorspel,
beschrijf).
*Veel ruimte voor interactie.
*Toetsen worden steeds ‘opener’ wat betreft de vraagstelling.
*Veel aandacht voor schrijftaken (methode en eigen materiaal).
*Alles uitleggen/ toelichten.
*Leerlingen laten uitleggen aan de klas/ aan elkaar.
*Controleren of een woord begrepen is.

geschiedenis

aardrijkskunde

Duits

Vaksectie

6. Worden moeilijke woorden uitgelegd en/of stellen
leerlingen vragen over woorden die ze niet begrijpen?
Moeilijke woorden worden toegelicht zowel in onderbouw als in
Te./handvaardigheid/ bovenbouw.
Ckv/ kunst algemeen -leerlingen stellen zelf vragen.
-leerlingen krijgen begrippenlijsten in examenklassen.
Moeilijke woorden leggen we uit. Leerlingen komen wel steeds
Engels
vaker voor uitleg (betekenis) over woorden (wel vaker de ‘jongere’
leerling).
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LO

Uitleg wel, vragen doen leerlingen in de onderbouw nog wel. In de
bovenbouw vragen leerlingen alleen nog iets als ze van de toets
iets niet snappen.
Er is niet echt een wil om veel woorden te leren.
Vragen worden weinig gesteld in de les. In een toets kan het
voorkomen dat ze een vraag stellen, omdat ze niet weten hoe ze
aan de slag moeten gaan.
Dit doen we zeker. Leerlingen zijn vaak passief, afwachtend in het
vragen naar betekenissen.

maatschappijleer

Ja, uiteraard. Is je werk toch?

Klassieke talen

Ja.

Nederlands

Ja.

Scheikunde

Ja, dat doen we. Context lezen.
Leerlingen die vragen stellen over moeilijke woorden zijn
zeldzaam. We moeten de leerling er echt op attenderen.
Moeilijke woorden worden besproken.
Leerlingen stellen te weinig vragen.
Ja, soms verhindert de ‘groepsdruk’ het stellen van vragen.

Levensbeschouwing

wiskunde

geschiedenis
aardrijkskunde
Duits
Vaksectie

7. Proberen jullie de leerlingen te motiveren zelfstandig
woordenschat te verwerven? Nee, waarom niet? Ja, hoe?

Te./handvaardigheid/ Door middel van opdrachten, zoals: recensies
Ckv/ kunst algemeen schrijven/beeldbeschouwing > analyseren van een kunstwerk in
een verslag of mondeling.
Ja, bijvoorbeeld door ze te introduceren met ‘leuke’ Engelstalige
Engels
programma’s/ websites, bijv. Newsround/ CBBC, etc.
Ja, door zelf moeilijke woorden te gebruiken en leerlingen veel op
Levensbeschouwing
te laten zoeken, indien nodig.
wiskunde

Nee, komt niet aan de orde.

LO

Niet expliciet. Bij het corrigeren van werkstukken worden
taalfouten aangegeven.

maatschappijleer

Klassieke talen

Ja, eigen samenvattingen maken/ met eigen woorden zaken
omschrijven.
Ja, door leerlingen te laten lezen. In V6 wordt bijvoorbeeld een
gedeelte van het pensum in Nederlandse vertaling aangeboden.
Daarnaast kunnen uit de culturele achtergronden nieuwe
woorden verworven worden. In praktische opdrachten laten we bij
de beoordeling ook de gebruikte taal meetellen.

Nederlands

indirect

Scheikunde

Nee, want we zijn al blij als we de stof afkrijgen.
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geschiedenis

aardrijkskunde
Duits

Ja, kijk/luister nieuws, lees boeken, lees kranten.
Ja, maar niet altijd bewust.
Bijvoorbeeld: woordenweb, taboewoorden, welk woord weg,
scaffolding (schrijfopdracht), tekenopdrachten, etc.
Ja, na toetsen leesboek Nederlands.
Woordenboekgebruik stimuleren.
Vrij kletsen met elkaar.
Vrije leesmomenten (bovenbouw h/v)

Vaksectie

8. Hoe zouden we woordenschat op het Gertrudiscollege
moeten aanpakken?
* Meer lezen en zelf stukken schrijven op grond van een bepaald
Te./handvaardigheid/ onderwerp > meer toegepast schrijven, bijv. bepaald script/ brief /
Ckv/ kunst algemeen sollicitatiebrief, etc.
> feedback geven > bespreken > verbeteren.
* Meer nadruk op: herhalen van de vraag in het antwoord > lees je
het antwoord dan moet je vanzelf kunnen lezen wat de
vraagstelling is.
Vanuit de brugklas al werken aan de Nederlandse woordenschat
Engels
en tekstbegrip. Een apart uur hiervoor is een must.
*Lezen: leesboek in de les is een heel goed initiatief.
Levensbeschouwing
*Krantenartikelen in toetsen.
*Begrippenlijst Gs/ Ma/ lb.
Lezen stimuleren. Aantal boeken dat gelezen moet worden,
wiskunde
verhogen.
Samenvatten direct na het lezen.
Voorlezen (samen luisteren).
LO

Meer lezen, hoger niveau van docentengedrag.

maatschappijleer

Minder ballast, meer lezen.
Idealiter één ‘vocabulaire front’ vormen en bij alle vakken het
taalgebruik/spelling mee laten tellen > consequentie: bij alle
vakken minpunten wanneer een bepaald aantal taalfouten is
bereikt. Het gebruik van leesboeken in surveillance-uren blijven
stimuleren. Deel van de mentorlessen besteden aan taalbeleid/
lezen.

Klassieke talen

Nederlands

Eenduidige aanpak > leesboek, posters.

Scheikunde

Meer vakgerichte teksten geven en bespreken.
Veel vakken maakt het voor ons lastig een inschatting te maken.
Vind niet opnieuw het wiel uit.
Schoolbreed, dialect vermijden (goed voorbeeld, doet goed
volgen), lange schrijftaken, consequent feedback geven, veel
interactie tijdens de les, eisen stellen, belang benadrukken. Bij
nakijken toetsen leerlingen voorzien van adequate feedback.
Gevolg geven aan de Cito-toetsen:
Remediërende programma’s

geschiedenis
aardrijkskunde

Duits
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Stimulerende programma’s.
Vaksectie

9. Aanvullende opmerkingen m.b.t. woordenschat/
ontwikkeling handreikingen?

Te./handvaardigheid/ Affiches/posters in klaslokalen: esthetisch verantwoord
Ckv/ kunst algemeen presenteren.
Engels

Levensbeschouwing

Synoniemen /gevarieerd uitdrukken.
Argumenteren/ debatteren als onderdeel van de verschillende
vakken?
Voor debatwedstrijden inschrijven?
Spellingwedstrijden/ debatwedstrijden/ woorden van de
dag/week.
Taalschrift?
Probleem is niet alleen woordenschat, leerlingen weten niet wat
oorzaak, gevolg, voorbeeld, uitwerking, enz., zijn.
Nog meer laten lezen!

wiskunde

oefeningen

LO

Vakoverstijgende aanpak bij met name de talen.
-

maatschappijleer
Klassieke talen

In hoeverre is differentiatie mogelijk/ gewenst bij bijvoorbeeld
leerlingen met een buitenlandse achtergrond of in het geval van
dyslexie. Mogelijk nog extra begeleiding voor deze ‘risicogroep’.

Nederlands

Woordkalender/ visualiseren.

Scheikunde

Begrippenlijst per leerjaar.
Hou rekening met verschillen tussen vakken:
- hoeveel uur heeft een vak op de lessentabel?
- zorgvuldig formuleren van en voor leerlingen.
- overtuig leerlingen van het belang! Maar ook docenten. Wij
moeten zorgvuldig omgaan met taal!
- schoolbreed: iedereen moet er voldoende mee uit de voeten
kunnen.
Inrichting van toetsen: eis gestructureerde samenhangende
antwoorden, stel open vragen, lok veel interactie uit, creëer een
situatie waarin leerlingen merken dat ze vaktaal en schooltaal
nodig hebben.
Tip 1: zorgvuldige communicatie van de docent in e-mail,
Magister, facebook, etc.
Tip 2: elke docent elke dag: beterspellen.nl.
Tip 3: ruimte geven/nemen binnen het curriculum.

geschiedenis

aardrijkskunde

Duits
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Bijlage 6
Eerste tekstontwerp kaarten

Bij een vak hoort ook de taal van dat vak. Om een vak te leren, moeten leerlingen teksten over dat vak
leren verstaan en begrijpen én moeten ze leren om zelf over dat vak te schrijven en te praten.
Taalgericht vakonderwijs rust op drie pijlers: 1. context, 2. interactie en 3. taalsteun.
1. CONTEXT: aansluiten bij wat leerlingen al weten.
Handvatten voor een rijke context
Haal de voorkennis op:
➢ Haal alledaagse en vakspecifieke voorkennis op aan het begin van de les of lessenreeks:
o inventariseer wat de leerlingen al weten.
o verbind de lessenreeks/les aan de actualiteit.
Maak het onderwerp zichtbaar en tastbaar:
➢ gebruik zoveel mogelijk beeld- en tekstmateriaal: afbeeldingen, voorwerpen, filmpjes,
nieuwsberichten…
➢ gebruik gevarieerd lesmateriaal: materiaal van de leerlingen, extra teksten over het onderwerp,
webtools...
➢ geef leerlingen een duidelijk overzicht van de kernbegrippen/woorden die in de les centraal
staan.
Structureer het denkproces:
➢ geef de structuur van de les aan: wat, hoe en met wie moeten leerlingen opdrachten doen,
hoelang mogen leerlingen over een opdracht doen en hoe wordt er geëvalueerd.
➢ geef opfris- en denkvragen.
➢ geef leerlingen schema’s of grafische weergaven of laat hen die zelf maken.

2. INTERACTIE: actief bezig zijn met de stof.
Handvatten voor interactie
Het onderwijsleergesprek:
➢ Bevorder actief taalgebruik:
o geef leerlingen tijd om een antwoord te bedenken en te formuleren.
o stel geschikte vragen om hogere denkvaardigheden van leerlingen te stimuleren:
kennisvragen/ begripsvragen/toepassingsvragen/analysevragen.
o maak gebruik van digitale leermiddelen.

Samenwerkend leren:
➢ laat leerlingen samenwerken aan gevarieerde groepstaken.
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Individueel hulpgesprek:
➢ stimuleer leerlingen om zelf relaties tussen leerstofonderdelen te formuleren.
3. TAALSTEUN: hulp bij het begrijpen en produceren van (vak)taal.
Handvatten voor taalsteun
Steun bij teksten en opdrachten:
➢ geef gestructureerde opdrachten:
o bespreek vooraf hoe een taak aangepakt moet worden.
o leg vooraf moeilijke woorden/kernbegrippen uit.
➢ geef ondersteuning bij schrijf- en spreekopdrachten d.m.v. schrijfkaders:
o geef aandacht aan de manier waarop een tekst opgebouwd moet worden.
Modelleren:
➢ laat zien, doe voor of geef voorbeelden.
Monitoren en feedback geven:
➢ geef aandacht aan proces én product.
Aandacht voor leerstrategieën:
➢ geef uitleg over de aanpak van leerstof.
➢ vraag aan leerlingen hoe ze het vak en de taal van het vak leren.
➢ bespreek goede leerstrategieën van leerlingen.
Digitale middelen bieden heel veel mogelijkheden voor alle pijlers.
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De meest effectieve manier om de woordenschat uit te breiden, is: véél lezen.
De leesmotivatie van leerlingen wordt sterk beïnvloed door de mate waarin het onderwijs tegemoetkomt
aan drie psychologische basisbehoeften van leerlingen: de behoefte aan autonomie, competentie en
relatie.

Het leren van een woord zal nooit in één keer gebeuren. We onderscheiden vier noodzakelijke stappen
bij het leren van woorden:
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Bijlage 7
Interviewleidraad
INTERVIEWLEIDRAAD
Semi-gestructureerd interview
Feedback ontwerp didactische handreikingen woordenschatontwikkeling
INLEIDING
doelen

hoofdonderwerpen

1. Feedback op eerste concept van kaart (kaart die aandacht
voor woordenschat wil versterken d.m.v. handreikingen
aan alle docenten) ten behoeve van verbeterde versie.
2. Adviezen omtrent implementatie.
1. Nut en praktische uitvoerbaarheid ontworpen didactische
handreikingen (inhoud)
2. Vormgeving en implementatie

verwachte duur

30 minuten

vastlegging

geluidsopname en notities maken

KERN
1e deel: globaal

1. Wat is je algemene reactie op de didactische handreikingen op
de kaarten?
1a. Algemene reactie vragen op het doel van de handreikingen:
Is het doel van deze handreikingen duidelijk?
Vragen naar het belang van het overkoepelende doel:
meer aandacht voor woordenschat.
Vragen naar het doel van de kaarten: gezamenlijke aanpak om de
woordenschatverwerving te stimuleren
1b. Algemene reactie vragen op het nut:
Gaat het principe van zo’n kaart in de praktijk werken?
1c. Algemene reactie vragen op de inhoud:
Zijn de didactische handreikingen relevant?
Kunnen jullie en andere (vak)docenten in het algemeen iets met
deze handreikingen?
1d. Algemene reactie op de vorm:
Nog opmerkingen over wat er op de kaart staat?
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2e deel: specifiek
doorvragen
Inhoud

(Dieper) ingaan op de aspecten: inhoud, toepasbaarheid, nut
en vorm.

2a. Zijn de didactische handreikingen qua inhoud duidelijk of zijn
er handreikingen die inhoudelijk onduidelijk zijn of een
aanvulling behoeven?
2b. Mis je nog handreikingen waar je zelf goede ervaringen mee
hebt/ uit je eigen onderwijspraktijk?
2c. Staan er handreikingen op de kaart die overbodig zijn? Die
weggehaald kunnen worden?
2d. De didactische handreikingen zijn nu in de gebiedende wijs
geformuleerd. Wat vind je daarvan?
Toepasbaarheid

3a. Voor welke docenten/ andere medewerkers binnen de school
toepasbaar?
3b. Voor welke doelgroepen: welke niveaus? Onderbouw en/of
bovenbouw?
3c. Voor welke vakken? Ook voor jouw vak?

Nut

4a. We hebben het net gehad over het nut: gaat zo’n kaart in de
praktijk werken (qua vorm?)
4b. Indien niet? Waarom niet? Heb je suggesties hoe het anders
zou kunnen?

Vorm

5a. Heb je tips voor de lay-out?

Algemene vraag

6. Denk je dat er behoefte is aan meer uitgewerkte werkvormen
en/of extra oefeningen: een website of kaarten(bak) met extra
werkvormen? Heb je hiervoor suggesties?

Implementatie:
individueel

7. Denk je dat je met deze didactische handreikingen aan de slag
gaat?
7a. Met welke handreikingen wel?
7b. Met welke handreikingen niet?
Indien niet: Wat heb je ervoor nodig om wel met deze
handreikingen aan de slag te kunnen?

schoolbreed

8. Heb je tips rondom schoolbrede implementatie?

SLOT

9. Zijn er nog aspecten die je aan de orde wilt stellen?
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Bijlage 8
Interviewverslagen
1. Interview ontwerp
didactische
handreikingen
Inhoud

Vakcollega mvt
22 mei 2017
•
•
•
•

Actief taalgebruik: voor ons vak in de bovenbouw vooral
vreemde taal.
Inhoud is duidelijk: verder geen aanvullingen.
Gebiedende wijs: erg duidelijk. Niet veranderen.
Erg veel tekst op de kaarten.

Toepasbaarheid

•
•

Voor zowel onder- als bovenbouw geschikt.
Toepasbaar binnen alle niveaus: op het vmbo is het
activeren van voorkennis bijvoorbeeld misschien meer
nodig dan op het vwo.

Nut

•

Nuttig voor alle docenten. Handreikingen zullen
misschien minder snel gebruikt worden bij het vak LO.
Twijfel over het feit of alle docenten er daadwerkelijk
iets mee gaan doen/docenten moeten betrokken worden
bij de implementatie, waardoor het gaat ‘leven’ binnen
de school > zeker niet opdringen.

•

Vorm

•

•

Implementatie

Algemene vraag
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•
•
•
•
•

•

2 geplastificeerde A-4tjes naast elkaar op het bureau
waar alle handreikingen direct zichtbaar zijn, is de
meest praktische manier. Dus geen tekst op voor- en
achterkant.
Er staat veel tekst op de kaarten: de vraag is of docenten
dit gaan lezen.
Kleurgebruik is goed.
Met pijlen werken op de woordenschatkaart.
Lettertype is heel duidelijk.
Veel handreikingen zullen zeker toegepast worden.
Schoolbreed: op de website plaatsen van de school,
zodat de handreikingen zowel voor ouders als voor
leerlingen ook te zien zijn.
Extra werkvormen? Veel docenten zullen daar nu geen
behoefte aan hebben. Uren worden teruggeschroefd en
er moeten nieuwe vakoverstijgende lessen ontwikkeld
worden.
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2. Interview ontwerp
didactische
handreikingen
Inhoud

Vakcollega Kunst Beeldend
22 mei 2017
•
•
•
•

•

Toepasbaarheid

Overzichtelijk.
Helder.
Begrijpelijke taal.
Weer bewustwording van de woorden die je zelf
hanteert in de klas: je neemt vaak aan dat ze woorden
begrijpen, maar bij een toets kom je erachter dat ze
bepaalde woorden niet kennen. Het gaat dan niet om
vaktermen, want die leg ik duidelijk uit en daar oefenen
we mee en die weten ze wel, maar schooltaalwoorden
niet. Bij kunstbeschouwing is het belangrijk dat je je
genuanceerd uit kunt drukken. En dat vinden leerlingen
moeilijk.
Veel tekst. Half A4’tje zou beter zijn voor in de tas of op
het bureau > je haalt er toch datgene uit wat voor jou
van belang is.

•

Misschien tweedelig systeem: één systeem voor
gevorderden die nu ook enkele handreikingen al
toepassen en één voor beginners.

•

Gebiedende wijs: is heel fijn.

•

Voor alle docenten en alle vakken toepasbaar. Ook voor
het vak LO.
Het is wel belangrijk dat alle docenten dezelfde
strategieën aanleren voor de helderheid.
Voor alle niveaus en voor onder- en bovenbouw.
Ik kan er zeker iets mee. Ik doe te weinig aan
controleren. Ik koppel terug, maar ik toets de woorden
niet expliciet. Daar is eenvoudigweg geen tijd voor.

•
•
•

Nut

•

Afhankelijk van de docent die er iets mee doet. In welke
vorm dan ook: als je als docent de behoefte hebt om je
lespraktijk te verbeteren en iets met de handreikingen te
doen, dan doe je dat ook. In welke vorm dan ook.

Vorm

•

Handzamer formaat met een nog scherpere beschrijving
van de handreikingen.
(Vak)taalontwikkelkaart: bovenaan context, interactie,
taalsteun. In drie vakken met pijlen. Tekst bovenaan kan
misschien aan de zijkant geplaatst worden. Groen of
blauw is een mooie kleur hiervoor. Geen geel.
Woordenschatkaart: het is belangrijk om de procesgang
te laten zien > nummeren of de stappen onder elkaar
zetten.

•

•
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Implementatie

•

Richting ouders: op de website plaatsen. Praktische tips
voor ouders op de website plaatsen. Op enig moment in
het jaar hieraan aandacht besteden bijvoorbeeld
koppelen aan de (kinder)boekenweek. Niet op een
informatieavond het taalbeleid toelichten. Ouders
krijgen op zo’n avond toch al veel informatie.

Algemene vraag

•

Meer werkvormen? Eerst inventariseren of er behoefte is
aan meer werkvormen. In de vorm van een kaartenbak
en dan de werkvorm visualiseren. Geen grote
hoeveelheden tekst.

3. Interview ontwerp
didactische
handreikingen

Vakcollega geschiedenis

Inhoud

(Vak)taalontwikkelkaart
• Ik zou de eerste drie zinnen van de
(vak)taalontwikkelkaart krachtiger formuleren: elk vak
heeft zijn ‘eigen taal’. Om een vak te leren, moeten
leerlingen teksten verstaan en begrijpen. En de
leerlingen moeten over het vak kunnen schrijven en
praten (met effectief gebruik van vaktermen).
Taalgericht vakonderwijs rust dus op drie pijlers:…
• De (vak)taalontwikkelkaart is een kaart waarop een
meer algemene didactiek beschreven wordt. Alleen het
onderdeel taalsteun gaat echt in op het ontwikkelen van
vaktaal.
• Aanvullingen: onderwijsleergesprek:
> stel expres vragen waarin vaktermen zitten.
> leer een standaardmethode aan hoe ze vragen moeten
beantwoorden > eerst onderstrepen, van de moeilijke
woorden een begrippenlijstje aanmaken, bij het
formuleren van de vraag eerst de vraag herhalen in het
antwoord.

22 mei 2017

Woordenschatkaart
• De woordenschatkaart is specifieker en gaat meer in op
het ontwikkelen van echte vaktaal.
• Woordenschatkaart: veel overeenkomst tussen
voorbewerken en semantiseren, qua handreikingen.

Toepasbaarheid
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•

Vooral de woordenschatkaart is goed toepasbaar.

•
•

De docent LO zal zeggen: ik heb geen taalvak.
Er zullen docenten zijn die zeggen: ik moet weer iets. Er
komt weer iets nieuws en ik heb daar geen tijd voor. Als
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je dat weg zou kunnen nemen, voordat de kaart wordt
uitgereikt, zou dat enorm schelen.

Nut

•

Zeker nuttig. Maar niet met de hoeveelheid tekst die
erop staat > zie vorm.

Vorm

o
o

Er moeten simpele stapjes op staan: kort en duidelijk.
In de 1e minuut heeft een leraar 50 verschillende dingen
te doen en als ik deze kaart zou zien met deze
hoeveelheid tekst, dan zou ik meteen al mijn boeken
erop leggen. Hij is te groot, veel te veel kleine lettertjes,
en dat haalt heel veel enthousiasme bij veel docenten al
meteen weg.
(Vak)taalontwikkelkaart:
context: 2 of 3 steekwoorden;
interactie 2 of 3 steekwoorden;
taalsteun: enkele steekwoorden.
Woordenschatkaart:
Alleen de vier stappen met betekenis.
(de dikgedrukte woorden en zinnen op de kaarten)

o

o

o

De kaarten samenvoegen tot A5-formaat. Het moet
efficiënt zijn.

o

Leesbevordering hoeft niet per se op de kaart. Er moet
tijdens de instructie over de kaart wel op gewezen
worden.

o

Ik ga er zeker mee aan de slag. Veel handreikingen die
op de kaarten staan, voer ik al uit.
Handreikingen zijn goed uit te voeren voor alle
collega’s.

Implementatie
o

o

o

o

o
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Schoolbrede implementatie:
Het A5-kaartje plastificeren en op het bureau plakken.
Telkens als de les begint, ziet de docent het kaartje. Na
een maand kent iedereen de stappen uit zijn hoofd.
In een bijeenkomst (of begeleidende mail) de
didactische handreikingen doornemen. Docenten
hebben dan echt al wel in hun hoofd welke informatie
bij de verschillende stappen hoort. Dan hebben ze alleen
nog maar het geheugensteuntje op het bureau nodig.
De didactische handreikingen daarnaast nog in de
postvakken leggen. Laat de informatie al bij de docenten
aanwezig zijn, voordat de kaartjes op het bureau komen.
Door de vakcollega informatica een icoontje op het
bureaublad van elke computer op de bureaus laten
zetten. Als collega’s dat icoontje aanklikken, krijgen ze
de uitgewerkte versie van de handreikingen te zien.
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Algemene vraag

SLOT

•

o

Ook ouders moeten geïnformeerd worden > niet op de
infoavonden aan het begin van het schooljaar. Ouders
krijgen dan al veel informatie te verwerken. Of de
mentor kan kort iets vertellen over het taalbeleid en dan
daarna verwijzen naar de website.

o

Binnen het mentoraat kun je mentoren hier alvast op
wijzen.

•

Extra werkvormen: werkgroepen bestaande uit
vaksecties werkvormen laten bedenken (en
uitproberen). Niet in een te drukke periode (oktober is
de beste periode).

Een mogelijkheid is om elke vaksectie zijn eigen taalkaart
met vakspecifieke begrippen/termen te laten maken:
o aan het begin van het schooljaar krijgt iedere
leerling bij het boekenpakket dan zo’n kaart: een
geplastificeerde kaart waarbij elk vak zijn eigen
kleurtje heeft. Niet per se begrippen die in het
boek staan, maar juist de begrippen waarmee
docenten praten: vakspecifieke termen
/uitdrukkingen, begrippen die niet in het boek
staan.
o elke les moeten leerlingen die kaart bij zich
hebben. Dan kan zo’n docent daar voor zijn
eigen vaktaal elke keer naar terugverwijzen.
o bovenbouw en onderbouw een aparte kaart per
leerjaar in een mapje.
o Elk vak 1 A4’tje.
o secties moeten de opdracht krijgen om dat op
papier te zetten.

Leesbevordering:
• per vaksectie een abonnement op een tijdschrift. Binnen
een jaar heb je een stuk of twintig /dertig tijdschriften in
de kast, waarin leerlingen kunnen lezen.
• moet wel gefinancierd worden door de school.

4. Interview ontwerp
didactische
handreikingen
Inhoud

Woordenschat…Dat wat je aandacht geeft, groeit

Vakcollega levensbeschouwing
23 mei 2017
•
•

De handreikingen zijn helder en duidelijk.
Alle vrije momenten die je nog wel eens hebt in een les,
pakken leerlingen een leesboek, zeker in de onderbouw.
In de bovenbouw zijn er niet veel leerlingen die dat nog
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•

•
•
•

Toepasbaarheid

•
•
•

Nut

•
•

Vorm

•

•

Implementatie

•

•
•

doen. In de onderbouw werkt het huidige leesbeleid10
dus heel goed.
Voor wat betreft de pijler interactie: ik laat leerlingen
vaak in de klas d.m.v. een onderwijsleergesprek
formuleren. Leerlingen die niet goed zijn in formuleren,
proberen er vaak in de les onderuit te komen. Dan gaat
het formuleren vaak fout bij het maken van een toets.
Aan alle leerlingen moet duidelijk gemaakt worden dat
je formuleren moet oefenen en dat je sommige dingen
niet meteen kunt.
Ik merk ook dat de leessnelheid onder de maat is en dat
geldt zeker ook voor mijn leerlingen uit vwo 5.
Meer leeskilometers en meer schrijfkilometers laten
maken.
Gebiedende wijs: prima.
Als je er echt praktisch iets mee gaat doen, voor
docenten in elk lokaal, moet de tekst nog beknopter
zijn.
Voor alle vakken toepasbaar. Zeker voor mijn vak.
Voor alle niveaus toepasbaar en zowel voor onder- als
bovenbouw.
Het is belangrijk dat het taalbeleid door iedereen
gedragen wordt. Dan hebben deze handreikingen pas
nut.
Zo’n kaart gaat zeker werken > zie vorm.
Niet alle tekst op de kaart. De drie pijlers van taalgericht
vakonderwijs met uitleg > de aspecten die dikgedrukt
zijn op de kaart. Dit geldt ook voor de
woordenschatkaart. Vervolgens plastificeren en op de
bureaus in de lokalen.
Icoon op bureaublad van alle computers in de school.
Als docenten dit aanklikken, krijgen ze de rest van de
tekst te zien. In ieder geval komt iedereen er dan mee in
aanraking.
De tekst zou onderdeel van een studie(mid)dag kunnen
zijn en dat is wel nodig. Er moet een eenduidig beleid
zijn op dit gebied. Je zult alle docenten moeten bereiken
om hiermee aan de slag te gaan.
Je moet ondersteund worden door de directie.
Het literatuuronderwijs is in het algemeen te ‘klein’
geworden. Als je daar veel meer tijd aan zou kunnen
besteden, dan komt het met formuleren en spelling
vanzelf wel goed.

10

Alle leerlingen van het Gertrudiscollege moeten een leesboek in hun tas hebben, zodat ze na een toets en tijdens surveillanceuren in hun boek kunnen lezen.
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Algemene vraag

•
•

SLOT

Behoefte aan meer werkvormen?
Meer werkvormen zouden fijn zijn. Dan worden de
handreikingen concreter.
Ik doe al een aantal dingen die erop staan. Structureren
van het denkproces van leerlingen is heel belangrijk om
te accentueren. Leerlingen denken in hokjes.

Voor wat betreft de handreikingen op de kaarten:
o introduceer de kaarten op een studiedag/ laat ze
onderdeel van een studiedag zijn.
o minder tekst op de kaart > uitgebreide versie uitdelen,
korte versie plastificeren en op bureau plakken.
o lezen op vrije momenten.
Voor wat betreft taalbeleid:
o op een studiedag: een workshop voor docenten
organiseren om de kaarten te introduceren en te kijken
hoe je met de handreikingen om kunt gaan. Je kunt van
veel elkaar leren. Ik zoek soms leesteksten over een
bepaald onderwerp waar leerlingen vragen bij moeten
maken. Er zou op dit gebied meer samenwerking
kunnen ontstaan: dezelfde aanpak bijvoorbeeld op het
gebied van leesstrategieën bij verschillende vakken. Veel
dingen doen we dubbel of verschillend.
o beoordeling op taal/formuleren bij (toetsen van) alle
vakken. Er wordt te snel iets goed gerekend. Bij het
bespreken van toetsen ook analyseren: waar gaat de
leerling precies de fout in? > dat gegeven schoolbreed in
kaart brengen.

5. Interview ontwerp
didactische
handreikingen
Inhoud

Vakcollega natuurkunde
23 mei 2017
•
•

Doel is duidelijk.
De kaart is overzichtelijk. Het is fijn dat er concrete tips
gegeven worden.

Aanvulling handreikingen:
(Vak)taalontwikkelkaart
• Context:
o zichtbaar maken: naast beeld- en tekstmateriaal
toevoegen: practikum. Bij webtools: via de elo.
o structureer het denkproces: toevoegen 4
rekenstappen.
Een collega van de exacte vakken zal misschien
snel denken dat het anders voor zijn/haar vak
niet relevant is. Als er een specifieke tip voor de
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exacte vakken bijstaat, wordt de kaart ook voor
de vakcollega van de exacte vakken relevanter.
• Interactie:
o bij digitale leermiddelen toevoegen:
demonstratieproef.
• Taalsteun:
o bij monitoren en feedback geven staat geef
aandacht aan proces en product: we zijn allemaal
bezig met het product, maar het is belangrijk dat
leerlingen het proces goed onder de knie krijgen.
Woordenschatkaart
• lezen > relatie: 1e pijltje: Quest-artikel erbij zetten als
voorbeeld.
• Semantiseren:
o bij nieuwe woorden en begrippen
eenheden/grootheden toevoegen.
o bij reik synoniemen, voorbeeldzinnen en/of
tegenstellingen aan toevoegen: definities.
• Controleren:
o Na invuloefening toevoegen: gatentekst, waarin
vaktermen zijn weggelaten. Kruiswoordpuzzels?

Toepasbaarheid

Voor alle vakdocenten toepasbaar: als ze ervoor openstaan.
Voor onder- en bovenbouw geschikt.
Voor alle niveaus geschikt.

Nut

Zo’n kaart gaat zeker nuttig zijn in de praktijk. Het hangt ervan
af hoe de kaart geïntroduceerd wordt > ik zou de kaarten niet
zomaar in het postvak leggen.

Vorm

o
o
o

o

Kaarten (A4-formaat) introduceren.
Reminder in A5 op het bureau.
Icoontje op bureaublad van het beeldscherm van
de computer. Door het aanklikken van het
icoontje krijgen docenten de uitgewerkte versie
van de handreikingen te zien.
De uitgewerkte versie van de kaarten in de
postvakken van alle collega’s.

Implementatie

Tip: ongeveer twee maanden na de introductie van de kaarten
op een willekeurig moment van de dag een pop-up op het
beeldscherm van de computer laten verschijnen met
bijvoorbeeld de vraag: Bent u al bezig met taal in de les? En dan
moeten docenten bijvoorbeeld door middel van een duim
omhoog of duim omlaag een reactie geven. Als je dat net voor
de ochtendpauze doet, dan heeft iedereen het er in de pauze
over. Dan gaat het taalbeleid leven in de school.

Algemene vraag

Extra werkvormen zijn altijd handig. Maar hoeven niet per se op
de kaart vermeld te worden.
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Elk vak heeft zijn ‘eigen taal’. Om die taal te leren, hebben leerlingen taalgericht vakonderwijs
nodig. Taalgericht vakonderwijs rust op drie pijlers: context, interactie en taalsteun.
1. CONTEXT: AANSLUITEN BIJ WAT LEERLINGEN AL WETEN
Handvatten voor een rijke context
Haal de voorkennis op
➢ Haal alledaagse en vakspecifieke voorkennis op aan het begin van de les of lessenreeks:
o Inventariseer wat de leerlingen al weten,
o Verbind de les/lessenreeks/oefening aan de actualiteit.
Maak het onderwerp zichtbaar en tastbaar
➢ Gebruik gevarieerd beeld- en tekstmateriaal: materiaal van de leerlingen, afbeeldingen,
voorwerpen, filmpjes, nieuwsberichten, practicum, demonstratieproef bij bètavakken, webtools
(ook via de elo).
➢ Geef leerlingen een duidelijk overzicht van de kernbegrippen/woorden die in de les centraal
staan.
Geef structuur
➢ Geef de structuur van de les aan: wat zijn de doelen en hoe is de les opgebouwd?
➢ Geef structuur aan de activiteiten van de leerlingen: wat, hoe en met wie moeten ze opdrachten
doen? Hoelang mogen de leerlingen over een opdracht doen en hoe wordt er geëvalueerd?
Wanneer ben je tevreden?
➢ Geef tijdens de les genoeg opfris- en denkvragen.
➢ Geef leerlingen schema’s of grafische weergaven van de behandelde stof (of laat hen die zelf
maken!).
➢ Rekenstappen bij bètavakken.

2. INTERACTIE: ACTIEF BEZIG ZIJN MET DE STOF
Handvatten voor interactie
Het onderwijsleergesprek
➢ Bevorder actief taalgebruik:
o Stel geschikte vragen om hogere denkvaardigheden van leerlingen te stimuleren:
kennisvragen, begripsvragen, toepassingsvragen, analysevragen.
o Stel bewust vragen waarin vaktermen voorkomen.
o Geef leerlingen tijd om een antwoord te bedenken en te formuleren.
o Dring bij leerlingen aan op het actief gebruik van vaktermen. Neem geen genoegen met
vage omschrijvingen en halve antwoorden.
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o
o

Laat leerlingen samenwerken aan gevarieerde groepstaken.
Stimuleer leerlingen om zelf relaties tussen leerstofonderdelen te formuleren.

3. TAALSTEUN: HULP BIJ HET BEGRIJPEN EN PRODUCEREN VAN (VAK)TAAL
Handvatten voor taalsteun
Steun bij teksten en opdrachten
➢ Maak concreet wat je van de leerlingen verwacht: doel, inhoud, opzet, criteria.
➢ Bespreek vooraf de aanpak van een taak.
➢ Leg vooraf moeilijke woorden/kernbegrippen uit.
➢ Geef ondersteuning bij schrijf- en spreekopdrachten d.m.v. schrijfkaders:
o Bespreek vooraf de manier waarop een tekst opgebouwd moet worden.
o Geef leerlingen vooraf de grote lijn/opzet van hun schrijfproduct.
o Geef leerlingen de begrippen die ze moeten gebruiken.
Modelleren
➢ Laat zien en doe voor hoe er geleerd kan worden en hoe de (vak)vaardigheden uitgevoerd
kunnen worden.
➢ Laat goede voorbeelden zien van producten van leerlingen.
Monitoren en feedback geven
➢ Let bij terugkoppeling op de onderstaande aspecten. Terugkoppeling werkt alleen als de
ontvanger in een positie verkeert:
o om op te merken: d.w.z. attent, gemotiveerd en vertrouwd is met de vorm waarin de
informatie wordt aangeboden;
o om te ontvangen: d.w.z. niet overvoerd is met informatie, een manier heeft om deze
vast te leggen, te ordenen en te personaliseren;
o om te interpreteren: d.w.z. beschikt over de tijd, oriëntatie en hulpmiddelen om de
nieuwe informatie te overdenken, te integreren en daarmee te onthouden.
➢ Geef aandacht aan product én proces.
Aandacht voor leerstrategieën
➢ Geef uitleg over de aanpak van leerstof.
➢ Vraag aan leerlingen hoe ze het vak en de taal van het vak leren.
➢ Bespreek goede leerstrategieën van leerlingen.
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Leesbevordering
De meest effectieve manier om de woordenschat bij alle vakken uit te breiden, is: véél lezen.
➢

Woorden leren
Het leren van een woord zal nooit in één keer gebeuren. We onderscheiden vier noodzakelijke stappen
bij het leren van woorden:
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Bijlage 10
Definitief tekstontwerp A5-formaat

Woordenschat…
Dat wat je aandacht geeft,
groeit
Taalgericht vakonderwijs
Context: aansluiten bij wat leerlingen al weten.
•
•
•

Haal de voorkennis op.
Maak de onderwerpen zichtbaar en tastbaar.
Geef structuur.

Interactie: actief bezig zijn met de stof.
•
•
•

Bevorder actief taalgebruik en het gebruik van vaktermen.
Stel vragen waarin vaktermen voorkomen.
Laat leerlingen samenwerken.

Taalsteun: hulp bij het begrijpen en produceren van vaktaal.
•
•
•

Geef steun bij teksten en opdrachten.
Laat zien, doe voor en geef voorbeelden.
Leer je leerlingen leren.

Woordenschat
Leesbevordering: véél lezen bij alle vakken.
•
•
•

Geef leestips.
Vertel over eigen leeservaringen.
Vraag naar leeservaringen.

Vier stappen bij het leren van woorden:
1. voorbewerken: het activeren van voorkennis.
2. semantiseren: woordbetekenissen verduidelijken vanuit de
context.

3. consolideren: herhalen, herhalen en nog eens herhalen.
4. controleren: controle van de behandelde woorden en begrippen.
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