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INLEIDING
Waarom onderzoek naar woordenschatverwerving? Om een taal te leren is woordenschat
essentieel: hoe kan je immers van een leerling verwachten dat deze een taal leert beheersen
als hij/zij niet genoeg kennis van het vocabulaire heeft?
Volgens Klinkhamer,Pouw, van der Mersch (2013) is voor het begrip van een taal
woordenschat essentieel, maar ook voor het produceren van een taal kunnen woorden niet
ontbreken. Er moeten dus woorden worden aangereikt, woorden die de leerling dan kan
gebruiken bij zijn taalvaardigheden, maar hoe een leraar een leerling het beste woorden kan
aanleren blijft een probleem.

Aanleiding
Uit gegevens van het ‘Taalbeleidsplan Hervion College 2010-2014’ blijkt dat de
achterstanden van de brugklaspopulatie bij Nederlands woordenschat steeds groter worden.
Zo was er in 2005/2006 nog een achterstand van 18%, in 2010/2011 was dit 22,9% en in
2013/2014 bleek maar liefst 74% van de leerlingen onder referentieniveau 1F van het
Europese Referentiekader (ERK) binnen te komen. Dit heeft onmiskenbaar ook zijn weerslag
op andere vakken, waaronder de Moderne Vreemde Talen, Duits en Engels.
De directie vond het noodzakelijk om een aantal docenten de gelegenheid te geven,
praktijkonderzoek te doen. In overleg met Harry Staps, opleidingsdocent, heb ik besloten om
onderzoek te gaan naar woordenschatverwerving bij Engels en Duits.

De school onder de loep genomen
Het Hervion College in ’s-Hertogenbosch is één van de twee fusiescholen die valt onder de
Bossche Vakschool (vanaf 2014), een VMBO-school voor basisberoeps- (BBL) en
kaderberoepsgerichte (KBL) leerlingen en voor leerlingen met leerwegondersteuning
(LWOO). De school heeft een aantal afdelingen binnen de economische sector, te weten
Handel en Administratie/ Verkoop, Horeca en ISDC (Intra Sectoraal Dienstverlening en
Commercie).
In het huidige brugjaar 2013-2014 zitten in totaal 96 leerlingen. Daarvan zijn 55 leerlingen
van allochtone afkomst (57,3%) en 39 leerlingen (40,6%) komen uit zogenaamde APCgebieden (Armoede Probleem Cumulatie Gebieden).
26 leerlingen (27,1%) hebben een BB (Basis Beroepsgericht) advies vanuit het
basisonderwijs, 12 leerlingen (12,5%) hebben een advies tussen BB en KB (Kader
Beroepsgericht) niveau, 41 leerlingen (42,7%) hebben een KB advies en 15 leerlingen
(15,5%) hebben een hoger advies. Van 2 leerlingen is het niveau niet bekend.
39 brugklasleerlingen (40,6%) hebben een LWOO-beschikking (Leerweg Ondersteunend
Onderwijs).
Vooronderstelling: Het grote percentages LWOO-leerlingen, APC-leerlingen en leerlingen
met anderstalige ouders zouden een verklaring kunnen zijn voor de grote achterstand op
Nederlands woordenschat.
Op het Hervion College wordt gewerkt met heterogene klassen. Dat wil zeggen dat
leerlingen met verschillende leerniveaus bij elkaar in de klas zitten. Zo zijn er in de
onderbouw leerlingen die werken op KB-niveau (Kader- en/ of Basisberoeps) en op TKniveau (Theoretisch- en/ of Kaderberoeps). Dat kan dan ook nog eens verschillen per vak.
Bijvoorbeeld een leerling werkt voor Duits op KB-niveau, maar voor Nederlands op TK-
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niveau. Op die manier proberen we als school zoveel mogelijk de individuele leerling op zijn
of haar niveau te bedienen. Aan het einde van klas 2, wordt het examenniveau (B, K of
eventueel T) van de leerling bepaald. Daardoor werken dus alle leerlingen bij aanvang van
hun schoolexamen in klas 3 op hun eigen niveau.

Cito Volgsysteem Voortgezet Onderwijs
Om de leerlingenpopulatie te kunnen volgen en begeleiden neemt het Hervion College, ieder
jaar toetsen van het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs af in klas 1, 2 en 3. Met de
toetsen meten we de prestaties van de leerlingen op kernvaardigheden vanaf de brugklas tot
en met de derde klas. Zo weten we wat het niveau is en of ze vooruitgaan. De resultaten van
de leerlingen worden vergeleken met landelijke normen.
Toets 0
Met deze toets bepalen we het niveau van de leerlingen. Het is een beginmeting voor het
volgen van de leerlingen. Daarnaast geven de rapportages een indicatie van de
referentieniveaus taal en rekenen.
Toets 1, Toets 2 en Toets 3
Met deze toetsen zien we of leerlingen op het vereiste niveau blijven en hoe hun voortgang
is vergeleken met de gemiddelde voortgang in verschillende schooltypen.
De Engelse woordenschat wordt getoetst in toets 0 en 1 van het Cito Volgsysteem. Uit toets
0 van schooljaar 2013/ 2014 bleek dat 49% van de brugklasleerlingen op BB-niveau of lager
begint op het Hervion College.
Determinatie
Op het Hervion College wordt gewerkt met heterogene klassen. Dat wil zeggen dat
leerlingen met verschillende leerniveaus bij elkaar in de klas zitten. Zo zijn er in de
onderbouw leerlingen die werken op KB-niveau (Kader- en/ of Basisberoeps) en op TKniveau (Theoretisch- en/ of Kaderberoeps). Dat kan dan ook nog eens verschillen per vak.
Bijvoorbeeld een leerling werkt voor Duits op KB-niveau, maar voor Nederlands op TKniveau. Op die manier proberen we als school zoveel mogelijk de individuele leerling op zijn
of haar niveau te bedienen. Aan het einde van klas 2, wordt het examenniveau (B, K of
eventueel T) van de leerling bepaald. Daardoor werken dus alle leerlingen bij aanvang van
hun schoolexamen in klas 3 op hun eigen niveau.
De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de determinatiegegevens van de
verschillende aanleverende basisscholen. Wij zien echter in veel gevallen een discrepantie
tussen het niveau dat de basisschool aangeeft en de nulmeting van het Cito Volgsysteem
Voortgezet Onderwijs aan het begin van de brugklas en het uitstroomniveau van de
leerlingen op het VMBO, in negatieve zin. Dat suggereert dat sommige basisscholen hun
leerlingen een te hoog advies geven.

Wat gebeurt er al op het gebied van woordenschat?
Op het Hervion College wordt expliciet met Nederlandse woordenschat omgegaan doordat
wekelijks acht schooltaalwoorden worden aangeboden tijdens de mentoruren. Deze woorden
worden in de instructietaal van alle vakdocenten veelvuldig gebruikt. Daarnaast hebben alle
leerlingen in de onderbouw een lees-halfuurtje. Ook zijn er uniforme richtlijnen vastgelegd
voor het opstellen van toetsen en planners. Zo wordt door alle docenten hetzelfde lettertype
en hetzelfde jargon gebruikt.
Deze taalactiviteiten zijn opgenomen in het taalbeleidsplan om taalonderwijs te versterken.
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PROBLEEMSTELLING

Met de uitkomst van mijn onderzoek hoop ik aanbevelingen te kunnen doen aan vreemde
talen docenten over hoe leerlingen effectiever hun woordenschat kunnen vergroten, door
een toolbox samen te stellen met daarin manieren van woordenschatverwerving en de vooren nadelen per methode van woordenschatverwerving.
Hieruit voortvloeiend komt de volgende onderzoeksvraag:
Welke manieren van woordenschatverwerving zijn effectief voor leerlingen op het Hervion
College, om de achterstand van de woordenschat bij de vreemde talen te verkleinen?
Deze onderzoeksvraag kan opgesplitst worden in de onderstaande aantal deelvragen. In
mijn onderzoeksverslag zal ik deze deelvragen proberen te beantwoorden.
1. Hoe scoort de huidige brugklaspopulatie op het gebied van woordenschat?
2. Wat verstaan we onder woordenschatverwerving?
3. Welke factoren spelen een rol bij woordenschatverwerving bij vmbo-lbk leerlingen?
4. Wat verstaan we onder effectief leren?
5. Welke selectiecriteria gebruik ik bij het kiezen van effectieve manieren van
woordenschatverwerving bij vmbo-lbk leerlingen?
6. Welke manieren van woordenschatverwerving worden op het Hervion College
aangeleerd?
7. Wat zijn mijn eigen ervaring met woordenschatonderwijs?
8. Welke manieren van woordenschatverwerving zijn er nog meer?
9. Welke aanbevelingen kan ik doen aan mijn collega’s Engels en Duits, naar aanleiding
van mijn praktijkonderzoek naar manieren van woordenschatverwerving?
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2

ONDERZOEKSAANPAK

Om de complexiteit van het onderwerp enigszins te beperken, heb ik een indeling gemaakt in
kernbegrippen. Door middel van een mindmap (bijlage 1) heb ik inzicht verkregen in een
aantal belangrijke begrippen van het praktijkprobleem. De kernbegrippen heb ik verwerkt in
de deelvragen.
Om antwoorden te vinden op de deelvragen heb ik grotendeels gebruik gemaakt van
literatuuronderzoek. Voor sommige deelvragen heb vakcollega’s bevraagd in de vorm van
een groepsinterview. Hieronder heb ik per deelvraag aangegeven, waarom deze deelvraag
relevant is voor mijn onderzoek, en welke onderzoeksmethode ik gekozen heb.
1. Hoe scoort de huidige brugklaspopulatie op het gebied van woordenschat?
Om te achterhalen hoe groot het praktijkprobleem is, moet je een meetinstrument
hebben. De leerlingenadministratie heeft dit voor mij in kaart gebracht. In de inleiding heb
ik hierover verslag gedaan.
2. Wat verstaan we onder woordenschatverwerving?
Begripsbepaling is nodig om eenduidigheid te verkrijgen voor de lezers. Het begrip valt
uiteen in twee delen: woordenschat en verwerving. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten van
dit literatuuronderzoek terug te vinden.
3. Welke factoren spelen een rol bij woordenschatverwerving bij vmbo-lbk
leerlingen?
Bij deze doelgroep is woordenschatverwerving niet zo vanzelfsprekend als men denkt.
Uit literatuurstudie blijkt dat meerdere factoren van invloed zijn. In hoofdstuk 4 heb ik ze
in beeld gebracht.
4. Wat verstaan we onder effectief leren?
In de onderzoeksvraag wordt het woord effectief genoemd. Maar wat betekent nu
eigenlijk met betrekking tot woordenschatonderwijs. In hoofdstuk 5 wordt uitgelegd wat
effectief leren is naar aanleiding van literatuuronderzoek
5. Welke selectiecriteria gebruik ik bij het kiezen van effectieve manieren van
woordenschatverwerving bij vmbo-lbk leerlingen?
Om tot een aantal manieren van woordenschatverwerving te komen die effectief zijn voor
onze leerlingen, heb ik naar aanleiding van het literatuuronderzoek van deelvraag 2 t/m 4
een aantal selectiecriteria opgesteld. Deze checklist heb ik gebruikt bij de zoektocht naar
passende manieren van woordenschatverwerving. In hoofdstuk 6 vindt u een weerslag
van deze checklist.
6. Welke manieren van woordenschatverwerving worden op het Hervion College
aangeleerd?
In de vorm van een groepsinterview heb ik mijn vakcollega’s van Engels bevraagd naar
hun ervaringen op het gebied van woordenschatverwerving. In hoofdstuk 7 heb ik de
belangrijkste conclusies van dit interview opgenomen. In bijlage 2 en 3 staan
respectievelijk de voorbereiding en de uitwerking van het interview.
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7. Wat zijn mijn eigen ervaring met woordenschatonderwijs?
In hoofdstuk 8 schrijf ik over mijn ervaringen met woordenschatonderwijs. Interessant is
om te onderzoeken welke manieren werken en welke niet. Dit zou in een
vervolgonderzoek terug kunnen komen.
8. Welke manieren van woordenschatverwerving zijn er nog meer?
Zoals ook verwacht blijkt uit literatuuronderzoek dat er ontzettend veel manieren van
woordenschatverwerving beschreven staan. In bijlage 5 is een selectie terug te vinden.
9. Welke aanbevelingen kan ik doen aan mijn collega’s Engels en Duits, naar
aanleiding van mijn praktijkonderzoek naar manieren van
woordenschatverwerving?
Naar aanleiding van de opgestelde selectiecriteria heb ik een keuze gemaakt voor een
aantal manieren van woordenschatverwerving die passen bij onze doelgroep. In bijlage 6
zijn de onderzoeksresultaten ondergebracht.
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3

WOORDENSCHATVERWERVING

In dit hoofdstuk komt deelvraag 2 “wat verstaan we onder woordenschatverwerving” aan
bod. Wat is de betekenis van woordenschat, hoe ontstaat het en wanneer gebruiken
het?

3.1

De betekenis van woordenschat

Vernooy (December 2007/Januari 2008) schrijft in Goede Woordenschat: 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 al of niet goed zal begrijpen. Hoe groter zijn woordenschat,
des te beter de leerling meestal de tekst begrijpt. Staan er veel woorden in de tekst die de
leerling niet kent, dan heeft hij veel moeite met het begrijpend van die tekst. Dit betekent
tevens, dat een goede woordenschat de leerling meer greep geeft op zijn lees- en
leerprocessen.
Een nieuw inzicht op het gebied van woordenschat is, dat woordenschat ook een rol speelt
bij het leren lezen. Als beginnende lezers woorden die ze moeten decoderen kennen,
hebben ze daarbij profijt van hun woordenschat. Onderzoek laat zien, dat beginnende lezers
veel moeite hebben met het lezen van woorden die niet tot hun woordenschat behoren.

3.2

Hoe ontstaat woordenschat?

In het algemeen leren kinderen de betekenis van de meeste woorden op een indirecte
manier door dagelijkse ervaringen met gesproken en geschreven taal (Amiotte, 2006). Dit
geldt met name tot ongeveer het 6e jaar. Tot de tijd dat een kind leert lezen maakt het zich
vooral woorden eigen door interactie met ouders/verzorgers en andere mensen in zijn
omgeving. Bijvoorbeeld door naar volwassenen te luisteren. Een deel van de kinderen
verwerft zijn woordenschat in een rijke taalomgeving door gesprekken over de betekenis van
woorden. Als een kind leert lezen, worden de door lezen opgedane woorden opgeslagen bij
de aanwezige woorden die door dagelijkse ervaringen zijn opgedaan. Vanaf groep 5 neemt
de woordenschat vooral toe door het onderwijs in de kennisgebieden, maar ook door het
lezen van de leerling. De omvang van de tijd die de leerling leest over allerlei zaken, bepaalt
dan vooral het al of niet sterk groeien van zijn woordenschat. In de praktijk is de
woordenschat van kinderen die veel lezen in het algemeen vier keer zo groot dan die van
kinderen die zelden of nooit lezen. Kortom: vergroting van de woordenschat is ook
afhankelijk van de leesvaardigheid. Voor het schoolsucces van kinderen is het ook van
belang dat bepaalde woorden, bijvoorbeeld bij het onderwijs in de kennisgebieden, op
directe wijze onderwezen worden (Vernooy, 2007/2008)

3.3

Waarbij is woordenschat aan de orde?

Dikwijls wordt gedacht dat woordenschat alleen bij het lezen aan de orde is, maar
woordenschat is echter op diverse taalaspecten van invloed, zoals:
luisteren, praten/spreken, lezen en schrijven.
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Het is daarom van belang om met vier ‘typen’ woordenschat rekening te houden, n.l.:
1. Woordenschat om goed te kunnen luisteren; het gaat dan om de woorden die we
begrijpen als we luisteren;
2. Woordenschat voor het spreken, waarbij het gaat om de woorden die we tijdens het
spreken gebruiken;
3. De leeswoordenschat, waarbij het gaat om de woorden die we tijdens het lezen
begrijpen;
4. De schrijfwoordenschat, waarbij het gaat om de woorden die we tijdens het
schrijven gebruiken.

3.4

Het belang van woordenschat voor begrijpend lezen

Volgens diverse belangrijke wetenschappers is woordenschat van cruciaal belang voor het
begrijpend lezen. Lezen is een op taal gebaseerde activiteit die sterk afhangt van
woordenschat. 95% van de woorden in een tekst moet gekend worden (tekstdekking) om
teksten goed te kunnen begrijpen; als leerlingen meer dan 5% van de woorden in een tekst
niet kennen, hebben ze moeite om de tekst te begrijpen. Falen bij begrijpend lezen heeft
vooral te maken met het feit dat leerlingen falen om nieuwe woorden te leren. Een geringe
woordenschat leidt tot vermijdingsgedrag bij lezen! Vooral voor kinderen met een beperkte
woordenschat geldt het zogenaamde Matteüseffect. De kinderen die goed kunnen lezen en
die een goede woordenschat hebben, lezen meer, leren meer woorden kennen en gaan
steeds beter lezen (Stanovich, 1986; Stanovich, 2001).
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4

DE VMBO-LEERLING

Onze doelgroep bestaat uit voornamelijk uit vmbo-lbk-leerlingen. Wat is dit voor een type
leerling, hoe leert hij/zij, wat is de rol van de nieuwe media en de rol van motivatie?

4.1

De vmbo-leerling en leren

Op basis van onderzoek onder leerlingen in het vmbo door Van der Sanden (2003) en Den
Boer, Mittendorf en Sjenitzer (1993) kunnen we aannemen dat vmbo-leerlingen zeer
praktisch en toepassingsgericht zijn ingesteld. Ze houden niet van lezen, maar leren het liefst
door te doen.
Volgens het OESO-onderzoek (2003) hebben leerlingen die hun leerproces controleren
(reguleren), gemotiveerd zijn en vertrouwen hebben in hun competenties de beste
leerprestaties. Voor vmbo-leerlingen is het daarom, uitgaande van het onderzoek van Van
der Sanden (2003), Den Boer, Mittendorf en Sjenitzer (1993) en
Van der Neut, Teurlings en Kools (2005) van groot belang dat zij geholpen worden bij de
(ontwikkeling van) regulatie- en motivationele activiteiten.

4.2

De vmbo-leerling en didactiek

In het Nederlandse onderwijs is de afgelopen tien jaar een verschuiving van uitgangspunten
waar te nemen. De nadruk bij onderwijsontwikkeling en vernieuwing ligt momenteel op:
1. activerende leeromgevingen met een accent op zelfstandig leren,
2. betekenisvolle en authentieke contexten,
3. samenwerken van leerlingen (Teurlings, Van Wolput & Vermeulen, 2006).
Uit een klein onderzoek naar “natuurlijk leren” (het werken met prestaties, oftewel
samengestelde opdrachten met een opdrachtgever die de leerlingen zelf kiezen en waarmee
ze kennis, vaardigheden en houdingen ontwikkelen) in het vmbo en mbo op
Onderwijscampus Winschoten (De Vries, 2005), komt naar voren dat de helft van de
docenten, na een relatief korte periode van werken volgens de drie hierboven beschreven
uitgangspunten, van mening is dat minstens de helft van de leerlingen
gemotiveerder werkt dan bij traditioneel onderwijs. Tweederde van de docenten meent dat
minstens de helft van de leerlingen meer opsteekt van de nieuwe manier van werken en dat
de leerlingen zelfstandiger werken. De meerderheid (83%) vindt het werken met prestaties
geschikt voor de betere vmbo-b leerling. De zwakkere leerlingen hebben in de aanloopfase
meer moeite. Voor de leerlingen zélf geldt dat een derde een duidelijke voorkeur heeft voor
het werken met prestaties. De helft wil afwisselend prestaties en de oude manier van
werken, 17% verkiest de oude manier van werken.
Een andere manier van vormgeven aan onderwijsvernieuwing met de drie beschreven
uitgangspunten is de didactische werkvorm van werkplekkenstructuur (WPS). Dit is een
aanpak om onderwijs voor vmbo-leerlingen inspirerender en activerender te maken. Beoogd
wordt dat leerlingen niet alleen vakkennis opdoen, maar ook kennismaken met situaties op
de werkplek. Uit onderzoek onder docenten van Vrieze, Van Kuijk en Van Kessel (2001)
komt naar voren dat leerlingen door WPS het zelfstandig leren beter aankunnen, dat de
aandachtsboog van leerlingen wordt vergroot en dat beter wordt ingespeeld op individuele
capaciteiten van deze leerlingen. Een deel van de leerlingen geeft aan de vrijheid van het
werken met prestaties niet aan te kunnen.
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Voor lwoo-leerlingen is WPS moeilijker, omdat het een beroep doet op leesvaardigheid. De
leerlingen zelf vinden WPS aantrekkelijker dan het traditionele onderwijs. Praktijksimulaties,
zoals WPS en natuurlijk leren,beloven volgens Teurlings, Wolput en Vermeulen (2006) veel
voordelen te bieden boven het traditionele onderwijs. Menig docent en leerling zijn
enthousiast. De methode is volgens de onderzoekers echter niet voor alle leerlingen direct
geschikt. Zij denken hierbij vooral aan leerlingen die moeite hebben met lezen. Leerlingen
moeten daarnaast ook leren om zelfstandig te leren, waar zij door de docent voor
gemotiveerd moeten worden.
Chall (2000) onderzocht de vraag hoe je leerlingen het best kunt onderwijzen. Om deze
vraag te kunnen beantwoorden bestudeerde en evalueerde ze resultaten van traditionele
onderwijskundige benaderingen en resultaten van progressieve aanpakken. De resultaten
van haar onderzoek waren duidelijk: bijna op alle gebieden waren er betere resultaten voor
de docentgestuurde benadering. Dit gold met name in onderwijssituaties met veel kinderen
uit achterstandsituaties en kinderen met leermoeilijkheden. Voor leerlingen in het vmbo kan
gezegd worden dat een meer leerlinggerichte aanpak effectief is, als zij zich de
basisvaardigheden van het leren en een zekere basiskennis eigen gemaakt hebben.
Daarnaast geeft ze met betrekking tot de vmbo-leerling aan: “Deze leerlingen mogen de
risico’s van zoveel zelfstandigheid niet lopen. Voor hen is de docent heel belangrijk”.
Met betrekking tot de hierboven aangestipte basiskennis kan opgemerkt worden dat 15%
van de leerlingen in het Nederlandse onderwijs, aan het eind van de basisschool geen goede
lezer is. Het overgrote deel van deze vijftien procent komt op het vmbo terecht. Vernooy
(2006) geeft aan dat juist doelgericht onderwijs met een goede methode positieve resultaten
geeft bij zwakke lezers. Crossen (in Vink, 2006) geeft aan dat een leerlinggerichte
benadering in een later stadium goed kan zijn. Belangrijk is volgens haar wel dat er ruimte
blijft voor overdracht van kennis door de docent.

4.3

De vmbo-leerling, de rol van nieuwe media

Jongeren leren niet alleen op school, maar ook van hun familie, vrienden en bijbaantjes. Een
andere belangrijke rol in het leren én leven van jongeren (en dus ook van leerlingen in 3 en 4
vmbo) is die van de nieuwe media. Samen met hun leeftijdgenoten in andere onderwijstypen,
getypeerd als de net-generatie. Ze maken gebruik van (spel)computers, internet en mobiele
communicatietoestellen. Ze gebruiken deze media om samen te werken, zich creatief te
uiten, te ontspannen en informatie te verwerken en tevens om te leren.
In de periode 1999 tot 2000 is de gehele populatie scholieren en studenten aanzienlijk
minder boeken (van 46 procent naar 26 procent), minder tijdschriften (van 57 procent naar
38 procent) en kranten (van 42 procent naar 27 procent) gaan lezen. De net-generatie heeft
een duidelijke voorkeur voor screen-based media boven gedrukte media. (Hamstra/ van den
Ende, 2005)
Informatie zoeken en verwerken: Internet is hun toegang tot kennis. Zoekmachines hebben
de voorkeur boven de traditionele bibliotheek. Daarnaast hebben leerlingen een duidelijke
voorkeur voor beelden, geluid, hyperlinks en kleur. Ze onthouden meer van het visuele dan
van het tekstuele.
Critici van het toenemende internetgebruik door jongeren benadrukken dat de verwachting
van jongeren over snelle interactie, gekoppeld aan een korte attentieboog, contraproductief
kan zijn voor veel leeromgevingen (Brown, 2005). Herhaling en geduld zijn niet de sterkste
kanten van de netgeneratie.
Andere onderzoekers noemen een gebrek aan reflectieve vermogens. Ook wordt er
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gesproken over oppervlakkigheid, gebrek aan concentratie, altijd geamuseerd willen worden,
een gemakkelijke visie op intellectueel eigendom en achteruitgang van de taalvaardigheden.

4.4

De vmbo-leerling, de rol van motivatie

Iedereen kent situaties waarin het leerproces wordt beïnvloed door factoren die niet
rechtstreeks te maken hebben met leren zoals: problemen thuis, andere bezigheden die
leuker of belangrijker zijn, zorgen over de toekomst, het milieu, vrienden en vriendinnen of de
angst om af te gaan in aanwezigheid van anderen. Daarnaast zijn er ook allerlei factoren die
wél direct met het leren te maken hebben, maar het leren bemoeilijken, zoals te moeilijke of
te gemakkelijke leerstof, steeds weer onvoldoende prestaties, faalangst, rumoerige
medeleerlingen, saaie docenten, competitieve en selectieve leersituaties. Evenzoveel
factoren kunnen het leren vergemakkelijken. Met andere woorden: wat een leerling leert, is
niet alleen afhankelijk van zijn capaciteiten, maar ook van de mate waarin hij zijn
capaciteiten inzet.
Volgens Keller (1983) zijn aandacht, relevantie, vertrouwen en tevredenheid vier condities
die nodig zijn om leerlingen gemotiveerd te krijgen en te houden.
Motivatie bestaat uit twee delen: extrinsieke en intrinsieke. Bij extrinsieke motivatie komen
mensen in beweging omdat ze door iets buiten henzelf worden aangezet. De motivatoren
zijn bijv. goede cijfers of status. Bij intrinsieke motivatie werken mensen vanuit zichzelf. Ze
handelen zonder tussenkomst van andere personen. De motivatoren komen bijv. voort uit de
aard van het werk, het zelfstandig kunnen werken en het hebben van verantwoordelijkheden
(website Gents; bureau voor professionele begeleiding).
Lens (1987) onderscheidt drie soorten intrinsieke motivatie: leergierigheid, competentie en
zelfbepaling.
1. Leergierigheid wordt vooral opgewekt door situaties, taken en opdrachten die iets
afwijken van het bekende (Berlyne, 1960, 1978)
2. Competentie: dit betekent dat leerlingen graag dingen doen waarin ze goed zijn; of
dingen waarin ze kunnen laten zien dat ze goed zijn.
3. Tenslotte zijn leerlingen intrinsiek gemotiveerd voor taken en situaties waarbij ze het
gevoel hebben zelf controle te hebben over hun gedrag en de resultaten ervan:
zelfbepaling
Uit het onderzoek komt naar voren dat afwisseling in werkvormen (zelfstandig werken,
frontaal lesgeven en samenwerken) een positief effect kan hebben op de leermotivatie van
leerlingen.
Uit het onderzoek van de Dienst (2005) blijkt tevens dat docenten in de bbl/kbl vaker een
leerlinggerichte pedagogische opvatting hebben. Zij besteden meer aandacht aan het
leerproces en de leerhouding van hun leerlingen. Wellicht hieraan gerelateerd komt naar
voren dat de leerlingen in de bbl/kbl meer tevreden zijn over hun docenten. Omdat geldt dat
deze factoren een positief effect hebben op de motivatie en daarmee de doorstroom van de
leerlingen naar het MBO.

4.5

De vmbo-leerling, de invloed van de sociale context

De onderwijsraad (2005) stelt in haar rapport dat de wereld van jongeren complexer en
groter is dan die van vroegere generaties jeugdigen. Processen van individualisering hebben
geleid tot een toename van de persoonlijke keuzevrijheid. Voor jongeren betekent het dat zij
meer keuzemogelijkheden hebben, maar daarbij minder houvast. Scholen kunnen hun
socialiserende rol versterken door aansluiting te zoeken bij de sociale wereld van
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de jongeren. Wanneer docenten op de hoogte zijn van het leven van de leerling buiten de
school zal de betrokkenheid van de leerling bij de school sterker zijn. Hiervan zal een
positieve invloed uitgaan.
Daarnaast is er nog het effect van klasgenoten. Dat is duidelijkst te merken wanneer
leerlingen samenwerken. Dit heeft een positieve invloed op de prestaties en het sociaal
functioneren van de leerlingen, mits de contacten plaats vinden in een klimaat dat
ondersteunend en accepterend is.

4.6

Samenvatting

Het leren uitvoeren van vooral regulatie- en motivationele activiteiten zou centraal moeten
staan in het onderwijs aan vmbo-leerlingen. We spreken dan over het leren leren en over het
versterken van het leervermogen van de leerlingen. De meeste vmbo-leerlingen zijn van huis
uit zeer praktisch en toepassingsgericht ingesteld.
Door het werken met een werkplekkenstructuur (WPS) kunnen leerlingen het zelfstandig
leren beter aan. Daarnaast wordt hun aandachtsboog vergroot en kan beter worden
ingespeeld op individuele capaciteiten van leerlingen. Daarnaast maakt WPS het onderwijs
voor vmbo-leerlingen aantrekkelijker en inspirerender.
Echter, een meer leerlinggerichte aanpak in het vmbo kan alleen effectief zijn, wanneer de
leerlingen de basisvaardigheden van het leren en een zekere basiskennis eigen hebben
gemaakt.
De vmbo-leerling van 2014 maakt veelvuldig gebruik van nieuwe media. Internet is voor hem
een krachtig en vanzelfsprekend middel voor onderzoek, analyse, zelfexpressie en spel. Het
gebruik van internet bevordert zelfstandigheid. Vmbo-leerlingen moeten vaak nog wel leren
hoe zij, zowel op internet als daarbuiten, op een efficiënte en effectieve manier informatie
zoeken, selecteren, interpreteren en verwerken.
Wat een leerling leert is niet alleen afhankelijk van zijn capaciteiten, maar ook van de mate
waarin hij zijn capaciteiten, tijd en aandacht inzet (zijn motivatie). Motivatie bestaat uit twee
delen: extrinsieke en intrinsieke. Bij het eerste komen leerlingen in beweging omdat ze door
iets buiten henzelf worden aangezet. Bij intrinsieke motivatie werken leerlingen vanuit
zichzelf. Daarnaast worden zij (intrinsiek) gemotiveerd door taken en situaties uit te voeren
waarbij ze het gevoel hebben zelf controle te hebben over hun gedrag en de resultaten
ervan. Leerlingen doen graag dingen waarin ze goed zijn of dingen waarin ze kunnen laten
zien dat ze goed zijn.
School kan hierbij een betekenisvolle rol spelen door aansluiting te vinden bij de
belevingswereld van de leerlingen en interactie met klasgenoten, door samenwerken, te
bevorderen.

4.7

Conclusie

Uit het bovenstaande stuk kan geconcludeerd worden, dat ondanks nieuwe ideeën en
ontwikkelingen op het gebied van didactiek, onze doelgroep (zie inleiding) in eerste instantie
grotendeels afhankelijk is van hun docent en de structuur van de methode. In een later
stadium (bovenbouw) zal een leerlinggerichte benadering zijn vruchten afwerpen.
Zelfstandigheid wordt bevorderd en multimedia kan ondersteunend zijn.
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5

EFFECTIEF LEREN

In deelvraag 4 staat effectief leren centraal. In dit hoofdstuk staat wat we hieronder verstaan
en wat er allemaal mee samenhangt.

5.1

Wanneer beklijft informatie en wanneer niet?

Er zijn verschillende manieren om woorden te leren. In het huidige onderwijssysteem is het
gangbaar om woordjes in rijtjes te presenteren, samen met de Nederlandse vertaling. Deze
rijtjes moeten dan worden geleerd, om later in de klas op een zelfde manier te worden
getoetst. Maar onderzoek wijst uit dat deze manier van woorden leren weinig effectief is.
Volgens Gu en Johnson (1996) zou het visueel repeteren van nieuwe woorden juist een
sterk negatief effect veroorzaken op het aanleren van nieuwe woorden (blz.668). Mondria
(2006) voegt toe dat “woorden die met behulp van een lijst worden geleerd vaak met elkaar
[worden] verward, onder andere doordat de woorden geen context hebben” (blz. 6). Uit
hetzelfde onderzoek komt nog een negatief effect naar voren: woorden die ‘binnen de lijst’
werden gekend, werden niet meer gekend wanneer de docent de woorden ‘buiten de lijst’ of
in een andere volgorde toetste (blz.6).
Ebbens en Ettekoven schrijven in Effectief Leren (2009): Kennis verwerven door te luisteren
naar de uitleg van de docent is weinig effectief. Kennis verwerven door te oefenen, zoals in
directe instructie, is al aanzienlijk effectiever, zeker wanneer die oefening bewust is
opgebouwd. Voor een langdurige beklijving van het geleerde is het effectief wanneer
leerlingen de aangeboden informatie zelf bewerken, zelf beargumenteren, zelf herformuleren
of zelf toepassen.
Dat (mentale) ‘handelen’ kan uit allerlei vormen van activiteit bestaan. Waar het om gaat is
dat leerders door die (liefst verschillende) activiteiten dat wat zij moeten leren (het leerobject)
van allerlei kanten leren kennen. Daardoor komen zij allerlei kenmerken van dat leerobject
tegen. Bij het leren van een taal kan het daarbij gaan om linguïstische kenmerken zoals:
‘Hoe schrijf je het, hoe verbuig je het, met wat voor andere woorden vormt het vaak een
combinatie?' maar ook om niet-linguïstische kenmerken zoals: 'Hoe ziet het er uit, waar kun
je het voor gebruiken, wat voor gevoel roept het op?'. Hoe gevarieerder de handelingen, des
te meer verschillende kenmerken komen voorbij.
Antonella Klinkhamer, Sigrid van der Mersch en Denise Pouw (2012) spreken over arme en
rijke taken. Arme taken bevatten weinig mentale acties. De leerling handelt dus minder aan
een woord. Het leren van rijtjes is hier een voorbeeld van, aangezien leerlingen alleen maar
woorden hoeven te stampen. Een rijke taak bevat meerdere mentale acties: een leerling
moet bijvoorbeeld eerst raden wat een woord is, de echte betekenis achterhalen en mogelijk
het woord gebruiken in een nieuwe context of op een andere manier in gebruik nemen.
Een voorbeeld van een rijke taak is het eerder genoemde woorden raden. Deze activerende
werkvorm bestaat uit het volgende: een leerling leest een tekst en moet dan met behulp van
deze context de betekenis van woorden raden. Een leerling moet zich dus goed inlezen,
woorden achterhalen die hij al kent, deze woorden categoriseren en vervolgens bedenken
wat de woorden die hij niet kent zouden kunnen betekenen. Deze taak wordt ook wel
contextual guessing genoemd. Het onderzoek van Gu en Johnson (1996) heeft uitgewezen
dat deze taak een positief effect teweeg heeft gebracht, wat betreft het aanleren van
woorden.
Woordjes leren is niet simpelweg een proces van betekenis in een vorm gieten, maar ook
een proces van een semantisch netwerk neerzetten, omdat de betekenis van een woord
samenhangt met andere woorden in een taal.
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Chunks maken een groot deel uit van alledaagse communicatie. Chunks zijn kant-en-klare
stukken taal van meer dan één woord die als gehelen in ons geheugen zitten en waarvan het
gebruik in gesproken taal efficiënter is dan wanneer ze elke keer weer uit woorden en regels
moeten ontstaan (Hulshof, 2008). Chunks aanleren is een snelle manier om leerlingen naar
basisniveau te krijgen en simpele gesprekjes uit te kunnen laten voeren. Het telkens opnieuw
combineren van dit soort taalfragmentjes helpt leerlingen snel vaardiger te worden.

5.2

Waarom samenwerkend leren?

Volgens Ebbens en Ettekoven (2009) is samenwerkend leren belangrijk voor effectief leren,
organisatie van de onderwijsleersituatie en voor de maatschappij (blz. 91). Het is belangrijk voor
effectief leren omdat alleen luisteren niet genoeg is. Kennis beklijft vooral wanneer de leerlingen de
informatie zelf ‘bewerken’: beargumenteren, herformuleren en toepassen. Daarmee valt
samenwerkend leren onder het ‘integreren’ van kennis, waarbij het verwoorden van het geleerde al
effectief kan zijn (blz. 91). Volgens Ebbens en Ettekoven (2009) draagt samenwerkend leren bij aan
de onderwijsleersituatie in de zin dat dit de docent werk uit handen neemt zodat deze zich kan
concentreren op die leerlingen die hem het hardst nodig hebben (blz. 92). Samenwerkend leren
draagt als laatste bij aan de maatschappij omdat deze om sociale en communicatief vaardige mensen
vraagt en samenwerkend leren hierin een zeer goede oefening is (p.92). Antonella Klinkhamer, Sigrid
van der Mersch en Denise Pouw (2012) denken daarom dat samenwerkend leren zeer de moeite
waard is om toe te passen in de lessen.
Het is van belang dat samenwerkend leren goed gestructureerd wordt, wil het positieve effect
zichtbaar worden. Daarbij is het goed om de volgende randvoorwaarden goed in het oog te houden:
positieve wederzijdse afhankelijkheid, individuele aanspreekbaarheid, directe interactie, sociale
vaardigheden, en evaluatie en bijstelling van groepsprocessen (Ebbens, 2009, blz.94-5).
Een voorbeeld van een basiswerkvorm in samenwerkend leren (Ebbens en Ettekoven, 2009) is checkin-duo’s. De docent geeft een opdracht die de leerlingen eerst individueel moeten uitvoeren. In dit
stadium mogen leerlingen nog niet overleggen. Vervolgens mag een leerling zijn of haar antwoorden
vergelijken met de antwoorden van een medeleerling en proberen ze bij verschillen tot een
overeenstemming te komen. Daarna wordt de gezamenlijke uitkomst vergeleken met de antwoorden
van een ander duo, waarbij ook weer gezocht wordt naar overeenstemming. Daarna volgt een plenair
moment waarin de docent de antwoorden inventariseert en alleen ingaat op die gebieden die
problemen opleverden. Op deze manier bespaart dat de docent veel tijd, omdat deze niet elk item
klassikaal hoeft te bespreken. zijn of haar materiaal en wisselt daarna wat hij of zij geleerd heeft uit
met de andere groepsleden. Iedereen beheerst dan dus een ander deel van de stof en hiermee is
positieve wederzijdse afhankelijkheid een feit. Daarna volgt nog een evaluatiefase waarin de docent
nagaat of ieder groepslid alle stof begrepen en eigen gemaakt heeft. Dit kan bijvoorbeeld door een
afsluitende gezamenlijke opdracht waar alle deelopdrachten voor nodig zijn.
Ebbens en Ettekoven (2009, p.100) geven aan dat het belangrijk is om de duo’s en groepjes
regelmatig te wisselen om zo te voorkomen dat er bepaalde groepspatronen ontstaan.
Wel is het bij samenwerkend leren van cruciaal belang dat de onderwijsleersituatie goed
georganiseerd en gestructureerd is en iedereen weet waar hij of zij aan toe is (Ebbens, 2009, p.105).
Daarom vergt samenwerkend leren een goede voorbereiding en een goed logistiek plan.

5.3

Impliciete en expliciete woordenschatverwerving.

Vernooy (2007/ 2008) spreekt in Goede woordenschat van twee soorten van
woordenschatverwerving: impliciete en expliciete.
A

Impliciete woordenschatverwerving (indirecte instructie)

In dat verband moet o.a. aan rijke ‘taal-/leescontexten’ worden gedacht:
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1. Veel praten over woorden.
Dat kan gebeuren door veel over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld gebeurtenissen,
ervaringen, boeken, een voorgelezen verhaal, woordspelletjes, etc., in de klas te
praten. In spontane gesprekken, bijvoorbeeld voor of na het lezen van een tekst of
dagelijks een ‘woord van de dag’ (bijvoorbeeld: extremist) behandelen, moeten
leerlingen worden uitgedaagd de betekenis van woorden te achterhalen. Door dit
soort gesprekken, waarbij een enthousiaste rol van de docent een voorwaarde is, kan
bij kinderen interesse in de betekenis van voor hen onbekende woorden ontstaan.
Voor de woordenschatontwikkeling van de leerlingen is het ook nodig dat de
leerkracht de nieuwe woorden regelmatig gebruikt.
2. Voorlezen als instrument voor woordenschatontwikkeling
Voorlezen is een uitstekende manier om leerlingen bewust van woorden te maken en
om hun mondelinge woordenschat te vergroten, die als uitgangsbasis voor alle
verdere woordenschatverwerving dient. Voorlezen in kleine groepjes geeft volgens
Bus e.a. (1991) dan ook betere resultaten dan klassikaal voorlezen. Het is vooral
nodig, dat dit regelmatig gebeurt met leerlingen die bijvoorbeeld vanwege een
tweetalige achtergrond moeite hebben met begrijpend luisteren. Ook is het wenselijk
om met ouders te spreken over het belang om hun kind dagelijks voor te lezen.
3. Begrijpend luisteren
Begrijpend luisteren hangt dikwijls samen met interactief voorlezen.
Luistervaardigheid is van groot belang voor leerlingen om zowel binnen als buiten de
school succesvol te kunnen zijn. Luistervaardigheid moet als aangeleerd gedrag en
dan met name als een aangeleerd denkproces worden gezien, waarbij horen,
concentratie, onderscheidingsvermogen, herinneren, maar vooral begrijpen een
belangrijke rol spelen. Bij luisteren speelt woordenschat namelijk een belangrijke rol.
Ontbreekt het kinderen aan voldoende woordenschat bij een vertelling, dan hebben
ze moeite om het verhaal te begrijpen.
4. Tot slot
Onderzoek laat zien dat impliciete woordenschatontwikkeling niet voldoende is voor
de verwerving van een goede woordenschat.
B

Expliciete woordenschatverwerving (directe instructie)

Het is van groot belang als de lezer of luisteraar de context goed begrijpt. Hierdoor leren
leerlingen onbekende woorden veel beter kennen, dan wanneer dat niet het geval is.
Kortom: ga bij leerlingen na of je met een bekende of onbekende context te maken hebt.
Bij expliciete aandacht gaat het vooral om het doelgericht aandacht besteden aan
onbekende woorden. Ofschoon een groot deel van de woordenschat op indirecte manier
wordt verworven, kan volgens Pressley (2002) door directe instructie van woordenschat het
begrijpend lezen verbeterd worden als leerlingen langdurig en in de ‘diepte’ veel specifieke
woorden onderwezen worden. Het gaat dan vooral om het aanleren van veel voorkomende
woorden. Leerlingen moeten soms 6 tot 10 keer met deze woorden te maken krijgen, voordat
ze tot hun woordenschat gaan behoren. Des te vaker de leerlingen de geleerde woorden
gebruiken, des te meer die woorden deel worden van hun actieve woordenschat.
Woordenschatinstructie is volgens Stahl (1999) het meest effectief wanneer leerlingen:
 zowel omschrijvingen als contextuele informatie krijgen;
 actief met die nieuwe woorden bezig gaan;
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het woord in meerdere situaties tegenkomen.

Directe instructie van woorden kan het begrijpend lezen verbeteren als dit op een
diepgaande manier met woorden bezig zijn, inhoudt. In dat verband moet ook de
viertaktstrategie van Verhallen en Verhallen (1994) worden gezien. Deze didactiek houdt in:
 Voorbewerken: een nieuw woord in een bekende context plaatsen; de leerling
betrokken maken bij het onderwerp;
 Semantiseren: de betekenis van het nieuwe woord uitleggen;
 Consolideren: het geleerde woord oefenen en laten toepassen, bijvoorbeeld in een
andere context;
 Controleren: nagaan of de leerling het nieuwe woord kent.

5.4

Conclusie

Om manieren van woordenschatverwerving effectief te laten zijn voor vmbo-lbk leerlingen is
het van belang een ‘rijke’ taak aan te bieden met gevarieerde actieve handelingen in voor
leerlingen contextrijke situaties. Samenwerken in wisselende werkvormen is daarbij van
belang.

6

DE VMBO-LEERLING EN EFFECTIEVE WOORDENSCHATVERWERVING

In dit hoofdstuk breng ik het literatuuronderzoek (hoofdstuk 3 t/m 5) samen in een checklist
voor manieren van woordenschatverwerving die effectief zijn voor vmbo-leerlingen. In
hoofdstuk 3 is woordenschatverwerving aan bod geweest, in hoofdstuk 4 hebben we de
vmbo-leerling onder de loep genomen en in hoofdstuk 5 stond effectief leren centraal.
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6.1

Nog eens kort op een rijtje

Een gemiddelde vmbo-leerling kan gekenschetst worden als: praktisch (actief), op zoek naar
variatie, gebaat bij veel herhaling, moeizame lezer, van gestructureerd (onderbouw) naar
zelfverantwoordelijk (bovenbouw), net-generatie, extrinsiek gemotiveerd (door cijfers of
status), intrinsiek gemotiveerd (passend bij belevingswereld), leert beter door samen te
werken.
De docent speelt een belangrijke rol in het leerproces. Hij moet zijn enthousiasme
overbrengen op de leerlingen. Hij moet structuur bieden (met in de onderbouw) en leerlingen
keuze laten maken en verantwoordelijkheden geven (in de bovenbouw). Hij moet leerlingen
samen laten werken en afwisselen in werkvormen. Daarnaast is herhaling belangrijk.

6.2

Checklist

Waar moeten de manieren van woordenschatverwerving aan voldoen om het leerproces
voor vmbo-leerlingen effectief te laten verlopen? De onderstaande checklist heb ik gebruikt
bij het zoeken naar geschikte manieren van woordenschatverwerving.
 variatie
 samenwerken
 visualiseren
 creatief
 contextuele raadvaardigheid
 informatie bewerken en beargumenteren
 herformuleren en toepassen (methode)
 veel praten over woorden
 opschrijven
 voorlezen
 chunks (zinsdelen) aanbieden
 thematisch
 aansluitend op belevingswereld
In het volgende hoofstuk heb ik vakcollega’s (ervaringsdeskundigen) gevraagd naar hun
bevindingen op het gebied van woordenschatverwerving. Ik heb de verwachting dat een
aantal criteria terug zullen komen in hun ervaringen.

7

WOORDENSCHATVERWERVING BIJ MODERNE VREEMDE
TALEN OP HET HERVION COLLEGE

Vanuit de directie kwam de vraag om onderzoek te gaan doen naar woordenschatonderwijs
op het Hervion College. Uit de VAS-gegevens van de afgelopen drie jaar blijkt dat de
brugklaspopulatie van het Hervion College inmiddels een achterstand heeft van maar liefst
74% ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Daarom ben ik gevraagd om
praktijkonderzoek te doen naar woordenschatverwerving bij Moderne Vreemde Talen in de
onderbouw van het Hervion College.
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7.1

Groepsinterview

Door middel van een groepsinterview heb ik de ervaringen van mijn vakcollega’s op dit
gebied in kaart gebracht. Het groepsinterview vond plaats op dinsdagmiddag 11 maart 2014
met 6 collega’s van Engels: 5 collega’s van het Hervion College en één collega van
fusieschool Duhamel College. Het interview duurde 41 minuten. Om antwoorden te krijgen
op een aantal deelvragen heb ik de volgende vragen gesteld:








7.2

Wat is volgens jou het doel van het vergroten van woordenschat?
Welke manieren van woordjes leren gebruik je in jouw lessen?
Hoe zit het met dyslectische leerlingen? Hoe gaan zij om met
woordenschatverwerving?
Welke manier van woorden leren vinden jullie het prettigst om te doen met de
leerlingen?
Wat is er nog meer belangrijk, naast contextrijk aanbieden van woorden?
Hoe vaak per periode van 6 weken ben je met woordenschat bezig? En waarom?
Hebben jullie tenslotte nog tips en adviezen?

Conclusies

In bijlage 2 en 3 heb ik de complete voorbereiding en uitwerking van het groepsinterview
staan. De belangrijkste conclusies op een rijtje:
Receptief versus productief


Op receptieve woordenschat ligt de nadruk omdat dit landelijke bepaald is, door de
inhoud van de eindexamens. Daardoor is het woordenschatonderwijs ook
grotendeels daarop ingericht. Het belang van productieve woordenschat wordt
onderschat met het oog op langere termijn, wat betreft carrièreperspectief.
Hoe biedt je woordenschat aan?



Er worden verschillende manieren van woorden leren gehanteerd. Gebruik van
multimedia als hulpmiddel bij woordenschatverwerving komt naar voren. Alsmede in
zinsverband aanbieden van woordenschat. Verder worden creativiteit, de leerlingen
keuze laten maken en inspelen op de actualiteit genoemd als belangrijke factoren bij
het leren van woorden.
Woordenschat en dyslexie



Hier worden uiteenlopende antwoorden gegeven. Die variëren van, slechts
mondeling toetsen bij ernstige vormen van dyslexie, tot het digitaal aanleveren van
woordenlijsten zodat leerlingen ze niet zelf in WRTS hoeven te zetten. Een andere
respondent vindt dat ook deze leerlingen zelf woordenlijsten over moeten typen in
WRTS met een goede spellingscontrole van de docent.
Aandachtspunten



Thuissituatie speelt een belangrijke rol. School zou hier beleid op moeten maken,
door na de lessen een huiswerkfaciliteit aan te bieden. Andere respondenten noemen
visualiseren van woorden en herhaling als belangrijke aandachtspunten bij
woordenschatverwerving.
Expliciet en impliciet toetsen
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In de onderbouw wordt schoolbreed expliciet de receptieve woordenschat getoetst.
Dat is in de bovenbouw wisselend. Soms komt woordenschat impliciet terug in de
andere taalvaardigheden. Zowel herhaling in tijd als variatie verwerkingsvorm worden
genoemd. Ook noemt een respondent het thematisch aanbieden van woordenschat
als een pre.
Adviezen en tips



7.3

Respondenten vallen deels in herhaling met termen als thematisch en creativiteit.
Wel worden nog, het gebruik van applicaties en meervoudige intelligenties, genoemd.

Conclusies versus selectiecriteria

Uit het groepsinterview komen een aantal overeenkomsten met de (uit literatuuronderzoek)
opgestelde selectiecriteria van hoofdstuk 6, naar voren. Zo worden creativiteit, visualiseren
(picture book), variatie in werkvormen, thematisch en contextueel leren in beide
onderzoeksmethoden voor.

.

8

EIGEN ERVARINGEN MET WOORDENSCHAT-ONDERWIJS

Om opbrengstgericht naar het eindexamen toe te werken, hebben we binnen het leergebied
Moderne Vreemde Talen (Engels en Duits) enkele jaren geleden besloten, om een
prominente plek in te ruimen voor woordenschatverwerving in alle leerjaren. Om lees- en
luisterteksten goed te begrijpen en dus eindexamengericht te werken, gaat het in eerste
instantie om het versterkt aanbieden van receptieve woordenschat. Dit alles staat
beschreven in het verbeterplan van het leergebied.
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In het programma van toetsing en afsluiting (PTA), ook wel schoolexamen (SE) genoemd,
zitten ook productieve vaardigheden, zoals schrijf- en spreekvaardigheid. Voor onze
leerlingen is met name spreekvaardigheid erg belangrijk. Het - direct - kunnen toepassen van
de geleerde stof, zorgt voor een stukje motivatie.

8.1

Receptieve woordenschatverwerving

Bij Duits werk ik met zogeheten “moeilijke woordenlijsten”. Die komen uit de transcripten van
de luisteropdrachten uit de methode. Deze opdrachten worden intensief met de leerlingen
klassikaal doorgenomen. Leerlingen moeten in deze eerste fase de betekenis van deze
woorden proberen uit de context te halen. Vervolgens worden de moeilijke woordenlijsten
aan de leerlingen verstrekt.
In de tweede fase moeten de onderbouwleerlingen de lijst Duits – Nederlands overschrijven
(bovenbouwleerlingen slaan deze fase over). Om de concentratie te prikkelen heb ik in de
lijsten kleine, voor de handliggende foutjes, gemaakt bij de Nederlandse woorden. Die
moeten de leerlingen zoeken, verbeteren en er een smiley  bij zetten. Dit zorgt ervoor dat
leerlingen iets gemotiveerder zijn voor deze schrijffase. Tussendoor vraag ik leerlingen om
woorden te vertalen die ze al hebben overgeschreven, om zo het doel van overschrijven te
verduidelijken.
In de derde fase zetten de leerlingen de woordenlijst in het overhoorprogramma WRTS. Dat
zorgt voor een derde handeling: intypen. De ingetypte lijst wordt uitgeprint en
steekproefsgewijs gecontroleerd.
Alle leerlingen zijn zodoende in een relatief korte periode (ongeveer twee lessen) dus drie
keer met dezelfde lijst bezig. Daarna volgt de vierde fase en tevens de voorbereiding voor de
woordjestoets en dat is het online-overhoren. In WRTS zit een systematisch opbouw van
overhoormethoden (van makkelijk naar moeilijk). Om ervoor te zorgen dat de leerlingen hun
woordjestoetsen goed voorbereiden, proberen we ze allemaal de geleidelijke opbouw van de
overhoormethoden eigen te maken. Ze beginnen met de overhoormethode “meerkeuze”. Na
deze relatief korte overhoorsessie volgt de uitslag. Indien deze 8,5 of hoger is dan mogen de
leerlingen pas verder gaan met de iets moeilijkere overhoormethode “puzzel”. Bij deze
methode staan de letters van het Nederlandse woord door elkaar en moeten de leerlingen ze
in de juiste volgorde zetten. Bij 8,0 of hoger mogen de leerlingen pas verder gaan met de
nog moeilijkere methode “eerste letter”. De naam zegt het al: slechts de eerste letter van de
Nederlandse vertaling wordt gegeven. Als ze hiervoor 7,5 of hoger scoren, dan mogen ze de
moeilijkste overhoormethode “toets” proberen. Ze oefenen door totdat ze 7,0 over hoger
halen. Deze uitslag biedt tevens de garantie dat schriftelijke woordjestoets voldoende
gemaakt wordt.
De nadruk in het eerste leerjaar ligt op “hoe kan ik het beste leren?”. Alle leerlingen doen een
workshop “woordjes leren” (zie bijlage). Hierin worden vier manieren aangeboden die de
leerlingen zich eigen kunnen maken. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de
brugklasleerlingen zelf een keuze maken voor de manier die het beste bij hen past. Er wordt
flink geëxperimenteerd, met name met WRTS. Leerlingen hebben behoorlijk wat tijd nodig
om ingewerkt te raken met WRTS. Ook de docent moet bereid zijn om naast zijn reguliere
curriculum, flink wat tijd in woordenschatverwerving te investeren. Dat betekent keuzes
maken en concessies doen.
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In het tweede leerjaar bereiken de meeste leerlingen de consolidatiefase. Leerlingen weten
nu hoe WRTS werkt en gaan hier zelfstandiger mee om. Sturing van de docent blijft
noodzakelijk, maar wordt minder. Ook de tijd die er in de lessen aan besteed wordt, wordt
minder. De woordenlijsten worden uitgebreider, maar er zit veel herhaling van klas 1 in.
In de bovenbouw wordt er nagenoeg geen aandacht meer besteed aan het “hoe”. Leerlingen
krijgen moeilijke woordenlijsten van 100 tot 250 woorden. Ze doorlopen, zelfstandig en vaak
onbewust, de (in de onderbouw) aangeleerde fasen. Net als in leerjaar 2 wordt er wel nog
herhaald.
De praktijk wijst uit dat 90% van alle leerlingen het liefst spelenderwijs oefent met het
overhoorprogramma WRTS. De overige 10% (vaak met spellingsproblematiek) kiest voor de
“klassieke manieren”, woordjes afdekken en/ of opschrijven.

8.2

Productieve woordenschatverwerving

Om leerlingen voor te bereiden om hun schoolexamen en de bijhorende einddoelen voor
schrijf- en spreekvaardigheid, omschreven in het Europese Referentiekader (ERK), is
productieve woordenschat nodig. De methode biedt in elk hoofdstuk een reeks van
thematische woordenlijsten. Deze woorden moeten de leerlingen kunnen gebruiken bij
schrijf- en spreekopdrachten. Dit vergt een grotere inspanning van leerling dan bij receptieve
woordenschat. Andere taalvaardigheden komen om de hoek kijken, zoals de uitspraak en
spelling. Ook bij productieve woordenschatverwerving zijn meerdere handelingen vereist.
Bij Duits wordt in klas 1 een workshop “uitspraak” gegeven. Alle moeilijke en vreemde letters
passeren dan de revue. De leerlingen maken kennis met de Umlaut en Ringel-S en oefenen
de uitspraak van lettercombinaties. Alle woordenlijsten en Plauderecken (spreekzinnen)
worden (door leerlingen) voorgelezen. De nadruk ligt dan op de uitspraak. Daarna worden de
bijbehorende verwerkingsopdrachten gemaakt of gedaan. Vervolgens worden ter
voorbereiding op de controletoets (CT) van het hoofdstuk, de woorden die de leerling nog
niet kent, overgeschreven op de zogenaamde “Spickzettel”(spiekbriefje). Deze dient als
samenvatting van het hoofdstuk. Tenslotte wordt er een woordenlijst (nu van het Nederlands
naar het Duits) aangemaakt in WRTS.
Productieve woordenschat wordt in alle leerjaren op drie manieren intensief getoetst. Eén
keer per periode van 6 weken in de controletoets van het hoofdstuk. Eén keer per half jaar in
een praktische opdracht, bijvoorbeeld het kwartetspel (klas 1 tot en met 3) en in klas 4 in de
vorm van een zakelijke - of persoonlijke brief en een e-mail. En twee keer per jaar
mondeling, waarvan één keer in een authentieke situatie in het zogenaamde taaldorp.
De prangende vraag blijft: rendeert de tijdsinvestering in woordenschatonderwijs?

8.3

Aanvullende manieren van woordenschatverwerving

In mijn speurtocht naar nog meer manieren van woordenschatverwerving werd ik
geïnspireerd door een aantal workshops “actief met taal” van Dhr. Johan Keijzer van het
CPS, die ik dit jaar gedaan heb in het kader van dit onderzoek.
“Actief” past natuurlijk bij onze doelgroep. Een aantal manieren hebben we zelfs
uitgeprobeerd. Dit resulteerde in een lijst met manieren van woordenschatverwerving. Deze
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is terug te vinden in bijlage 4. In het volgende hoofdstuk heb ik een aantal manieren
geselecteerd die passen bij onze vmbo-leerlingen.

10

ONDERZOEKSRESULTATEN

In dit hoofdstuk geef ik de resultaten van mijn onderzoek weer. Deze kunnen, na het doen
van literatuuronderzoek en het bevragen van collega’s, effectief zijn voor onze vmboleerlingen. Alle manieren van woordenschatverwerving voldoen aan meerdere selectiecriteria
zoals beschreven in hoofdstuk 6.2.
Bij alle manieren heb ik tevens rekening gehouden met de onderstaande criteria. Zo kunnen
collega’s makkelijker een keuze maken, afhankelijk van de lessituatie en de gewenste
tijdsbesteding:
1. Groepssamenstelling
Sommige werkvormen zijn geschikt voor kleinere groepen, andere juist voor grotere
groepen. Ook de mate van diversiteit (bijvoorbeeld kennisniveau) en gebruik van
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bepaalde media zijn van belang.
2. Tijdsduur
Een indicatie van de tijd die een werkvorm vraagt of kan vragen wordt hier aangegeven.
3. Voorbereiding
Hier wordt de aangegeven wat de docent ter voorbereiding op een bepaalde werkvorm nodig
heeft.
4. Werkwijze
Hier worden punten beschreven op grond waarvan het onderwijsleerproces zo goed
mogelijk kan verlopen. Meestal betreft het bepaalde tips voor de docent die
onder andere betrekking hebben op enerzijds doelgericht de regie houden en anderzijds
ruimte geven aan de leerlingen.
5. Leerdoel
Bij elke activiteit heb ik aangegeven wat het doel. Dit verhoogt het rendementsvraagstuk.

1

Wie of wat ben ik?
doel

Begrippen introduceren of
herhalen

wanneer

begin les(senserie)

groepssamenstelling

klassikaal

duur

10 minuten

voorbereiding: voldoende stickers/post-its met daarop begrippen

Werkwijze
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Bij binnenkomst in het lokaal krijgt iedereen een sticker op de rug geplakt met een woord uit
het onderwerp dat centraal staat (stond) in de (vorige) les. De leerlingen moeten erachter
zien te komen wat er op hun rug staat.
Iedere leerling loopt rond en vraagt diverse anderen één ja-nee vraag om er achter te komen
wat hij op zijn rug heeft staan. De leerlingen mogen elke persoon maar één vraag stellen.
Wanneer een leerling het juiste woord heeft achterhaald, dan gaat hij zitten.

2

Mindmap
doel

Voorkennis inventariseren

wanneer

begin les(senserie)

groepssamenstelling

klassikaal, individueel, in groepjes

duur

5 minuten

voorbereiding: -

Werkwijze
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Kies als docent een onderwerp en laat de leerlingen zoveel mogelijk woorden noemen en/of
opschrijven die bij dit onderwerp horen. Daarna kan in een klassendiscussie het geheel
uitgewerkt worden, door op het bord de genoemde woorden te laten groeperen/
categoriseren door leerlingen.

3

Woorden ordenen 1
doel

groepssamenstelling

Introductie onderwerp,
ordenen woorden,toetsen
kennis

wanneer

individueel, twee- of drietallen

duur

begin les(senserie)
einde les(senserie)
5 - 10 minuten

voorbereiding: kaarten maken (ongeveer 20) met woorden rond een onderwerp. De woorden
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moeten in twee categorieën geordend kunnen worden.

Werkwijze
Bij de introductie van een nieuw onderwerp of voor het toetsen van kennis nadat het
onderwerp is behandeld, krijgen leerlingen een set kaarten die over hetzelfde onderwerp
gaan, maar die twee aspecten van dat onderwerp behandelen.
De leerlingen ordenen de kaarten in twee (gegeven) categorieën. Vraag de leerlingen hun
keuze toe te lichten.

4

Woorden ordenen 2
doel

groepssamenstelling
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Introductie onderwerp, ordenen
woorden, toetsen kennis

wanneer

individueel, twee- of drietallen

duur

begin les(senserie)
einde les(senserie)
5 - 10 minuten

voorbereiding: kaarten maken (ongeveer 20) met woorden rond een onderwerp. De begrippen
moeten in twee categorieën geordend kunnen worden.

Deze werkvorm is een variatie op de vorige, waarbij de leerlingen een lijstje met woorden
krijgen die ze in twee categorieën moeten plaatsen. Maar sommige begrippen passen in
beide categorieën.
Werkwijze
De leerlingen krijgen een tabel met drie kolommen en een lijst woorden over het onderwerp.
De leerlingen moeten de woorden ordenen in twee categorieën. In de middelste kolom zet de
leerling de woorden die in beide passen. Vraag de leerlingen hun keuze toe te lichten.
Variatie


De docent geeft niet de lijst met woorden, maar de leerlingen zoeken zelf de woorden
in een bepaald stuk lesstof. Dat geeft meteen een soort overhoring of samenvatting.
Daarna worden alle woorden van de leerlingen verzameld en in één van de drie
kolommen geplaatst.



Niet de docent benoemt de categorieën, maar de leerlingen.

5

Welk woord hoort er niet bij?
doel

28

Woorden classificeren

wanneer

midden of einde
les(senserie)

groepssamenstelling

twee- of drietallen

duur

10-20 minuten

voorbereiding: ongeveer twintig woorden over een onderwerp verzamelen. Rijtjes maken
van drie of vier woorden, waarbij steeds één er niet bij hoort.

Werkwijze
Maak rijtjes met drie of vier woorden die schijnbaar bij elkaar horen. Dit kan op kaartjes of op
het bord. Zorg ervoor dat in een reeks van vier, er steeds één niet bij hoort.
Aan de leerlingen natuurlijk de vraag uit te zoeken welk woord er niet bij hoort. De leerlingen
moeten uitleggen waarom juist dat antwoord wordt gekozen. Het is interessant als er meer
dan één goed antwoord is, afhankelijk van de invalshoek waarmee je die vier woorden
bekijkt.

6

Gatentekst
doel
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Lezend woorden oefenen

wanneer

midden of einde
les(senserie)

groepssamenstelling

twee- of drietallen

duur

10 minuten

voorbereiding: Een tekst maken waarin een aantal (sleutel)woorden ontbreken en kopiëren
voor de leerlingen.

Werkwijze
De leerlingen krijgen een tekst met daarin weggelaten woorden. De leerlingen moeten de
ontbrekende woorden op de lege plekken invullen. Ze moeten dan goed kijken naar de
context.
Variatie


De weggelaten woorden staan in willekeurige volgorde onder de tekst.



Op iedere lege plek staan twee woorden, de leerling moet kiezen welk woord het
beste past.

7

Zinnen afmaken
doel
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Luisterend begrippen oefenen,
actief luisteren bevorderen

wanneer

kern of einde
les(senserie)

groepssamenstelling

individueel, in groepje,
klassikaal

duur

20 minuten

voorbereiding: Een voorleestekst kiezen waarin een aantal (sleutel)woorden ontbreken of in
eigen uitleg selecteren welke begrippen de docent weglaat.

Werkwijze
De docent laat steeds ‘gaten’ vallen tijdens het voorlezen. De leerling moet het woord in de
zin aanvullen. De leerling doet dat eerst individueel, daarna vergelijkt hij het in een groepje.
Tenslotte worden de bevindingen van de leerlingen klassikaal besproken om het beste
‘antwoord’ te vinden.
Variatie
Deze werkvorm kan ook gebruikt worden voor het overhoren van lesstof.

8

Filtering
doel
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Belangrijke sleutelwoorden uit

wanneer

midden -einde

een tekst halen.
groepssamenstelling

individueel -> twee- of drietallen

les(senserie)
duur

20 minuten

voorbereiding: tekst selecteren met belangrijkste sleutelwoorden

Werkwijze
De leerlingen in de klas krijgen een stukje tekst te lezen en ieder moet zelfstandig de
belangrijke woorden uit deze informatiebron opschrijven.
De leerlingen bespreken in groepjes welke woorden de echte sleutelbegrippen uit deze tekst
zijn. Van de gekozen begrippen maakt de leerling een woordenlijst. Iedere leerling moet
kunnen uitleggen waarom in hun groep voor een bepaalde lijst is gekozen.
Vervolgens worden klassikaal de woordenlijstjes van alle groepen besproken en gefilterd
totdat de juiste lijst sleutelbegrippen overblijft.

9

32

Zoek de fout!

doel

groepssamenstelling

Toepassen van kennis,
overleggen over de stof

wanneer

tweetallen

duur

kern les(senserie)
einde les(senserie)
10-20 minuten

voorbereiding: een tekst zoeken, een aantal woorden foutief weergeven.

Werkwijze
De docent geeft een tekst met daarin verschillende fouten. De leerlingen moeten in onderling
overleg de fouten er uithalen en de tekst verbeteren.
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33

Uitwisseling

doel

Woordjes herhalen

wanneer

kern les(senserie)
einde les(senserie)

groepssamenstelling

tweetallen

duur

10-20 minuten

voorbereiding: Maak veel kaartjes met elk een woord in een moderne vreemde taal en de
bijbehorende kaartjes in een andere kleur met elk de vertaling in het Nederlands. Zorg
ervoor dat de overeenkomende kaartjes hetzelfde nummer dragen.

Werkwijze
In de les krijgen leerlingen in tweetallen kaartjes. Op één kaartje staat een woord of
uitdrukking in de vreemde taal en op een bijbehorend kaartje staat de Nederlandse vertaling.
De ene leerling moet het woord/ de uitdrukking in de vreemde taal vertalen in het Nederlands
en de tweede leerling doet het omgekeerde. Naderhand vergelijken ze de antwoorden met
elkaar. Zorg ervoor dat overeenkomende kaarten hetzelfde nummer dragen.

11

34

Drama en theater

doel

Begrippen herhalen

wanneer

einde
les(senserie)

groepssamenstelling

klassikaal, teams van vier

Duur

30 - 50 minuten

voorbereiding: maak een lijst met woorden die leerlingen kunnen uitbeelden

Werkwijze
Vorm viertallen. Ieder viertal moet een woord gaan uitbeelden. De manier waarop leerlingen
kunnen uitbeelden staat vrij: mime, zang, rollenspel, enzovoort. De andere leerlingen raden
wat de groep uitbeeldt.
Variatie
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Maak samen met de leerlingen een lijst van woorden die ze kunnen uitbeelden aan
het eind van een hoofdstuk.



Laat leerlingen aan het eind van het jaar zelf hun onderwerp kiezen om uit te
beelden.

Tekst markeren

doel

Woorden ordenen

wanneer

midden -einde
les(senserie)

groepssamenstelling

individueel of in tweetallen

duur

10-20 minuten

voorbereiding: tekst selecteren waarin leerlingen sleutelwoorden kunnen markeren

Werkwijze
In een gegeven tekst categorieën van woorden op een bepaalde manier markeren.
Voorbeeld
In een tekst alle werkwoordsvormen geel maken en alle zelfstandige naamwoorden roze.

13

36

Domino

doel

Lesstof oefenen, herhalen

wanneer

midden of einde
les(senserie)

groepssamenstelling

twee- of meertallen

duur

20 minuten

voorbereiding: dominospel maken

Werkwijze
Maak een set dominokaarten. Links op een dominokaart staat een woord in een vreemde
taal en rechts de betekenis in het Nederlands. Al deze woorden behoren tot éénzelfde
onderwerp.
Vorm een groepje leerlingen. Laat ze de dominokaartjes verdelen. Een leerling neemt de
eerste kaart van de stapel en legt deze open op tafel. De tweede neemt een kaart van zijn
eigen stapel en probeert deze correct aan te leggen. Correct betekent dat vreemde woord en
de Nederlandse betekenis bij elkaar moeten passen. Lukt dat niet dan legt de leerling de
kaart onder zijn eigen stapel en de volgende krijgt de beurt. Zo gaat dat door totdat alle
kaarten op zijn.
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Kwartetten

doel

Begrippen oefenen of herhalen wanneer

groepssamenstelling

groepjes

duur

einde
les(senserie)
Enkele lessen

voorbereiding: kwartetspel maken

Werkwijze
Maak een kwartet (minimaal 40 kaarten: 10 kwartetten) over een onderwerp. Zorg ervoor dat
de woorden die een kwartet vormen bij elkaar horen.
Groepjes leerlingen, met één toeziend scheidsrechter, spelen het kwartet.
Degene met de meeste kwartetten heeft gewonnen.
Variatie

15
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Op de kaarten staan woorden in de vreemde taal met een bijbehorende zin.



Laat leerlingen afbeeldingen zoeken bij de kaartjes.

Memory

doel

Begrippen oefenen of herhalen,
woordjes in vreemde taal oefenen

wanneer

einde
les(senserie)

groepssamenstelling

groepjes van twee of drie

duur

20 minuten

voorbereiding: memoryspel maken (tenminste 20 kaartjes over een onderwerp, liever meer)

Werkwijze
Maak kaartjes. Zet op de kaartjes bijvoorbeeld op de ene kaart een woord en op de
bijbehorende kaart een afbeelding van dit woord. Laat het memoriespel spelen.
Variatie
Laat leerlingen de kaartjes zelf maken.
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Cirkelspel

doel

woordjes oefenen

wanneer

midden of einde
les(senserie)

groepssamenstelling

groep van ongeveer 10
leerlingen

duur

10 minuten

voorbereiding: zachte bal meenemen.

Werkwijze
Ongeveer 10 personen gaan in een cirkel staan. Eén leerling uit deze groep wordt benoemd
als teller (in de vreemde taal, natuurlijk!!). Een andere leerling heeft een zachte bal.
Van te voren is aan de groep meegedeeld over welk onderwerp het gaat, bijvoorbeeld sport.
De leerling met de bal roept een woord van dat onderwerp en gooit de bal naar een ander in
de groep. Deze persoon doet hetzelfde enzovoort. De teller houdt bij hoeveel woorden zijn
genoemd en of deze woorden juist zijn of al eerder zijn geroepen.
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Twee voor twaalf

doel

woorden toetsen

wanneer

einde les(senserie)

groepssamenstelling

klassikaal, individueel of
teams van tweetallen

duur

30-50 minuten

voorbereiding: 12 vragen maken over een onderwerp. De beginletters van de antwoorden
moeten een woord vormen dat met het lesonderwerp te maken heeft. Werkblad kopiëren (zie
bijlage)

Werkwijze
Het spel wordt individueel gespeeld of in tweetallen. De docent stelt de eerste van de twaalf
vragen. De leerling vult in het spelformulier het antwoord in en noteert de eerste letter
hiervan in de onderste horizontale kolom. Is hij niet zeker van zijn antwoord, dan zet hij een
vraagteken in de horizontale kolom. Dan komt de tweede vraag enzovoorts.
Nadat de twaalf vragen zijn gesteld staan er twaalf letters (of minder met een aantal
vraagtekens) in de horizontale kolom. Deze staan helaas niet in de juiste volgorde. De
leerling weet dat het te vinden woord iets te maken heeft met het gegeven onderwerp. De
docent gaat nu om de zoveel tijd aangeven welke letter waar hoort te staan. Wie het woord
het eerst raadt heeft gewonnen. Raadt een leerling/tweetal fout, dan mag dat tweetal niet
meer meedoen.
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Leerbingo

doel

Woordjes leren

wanneer

einde les(senserie)

groepssamenstelling

klassikaal

duur

25 minuten

voorbereiding: een lege bingo-kaart

Werkwijze
Geef elke leerlingen een A4-tje waarop een lege tabel is afgedrukt. Bijvoorbeeld met 15
vakjes (meer of minder mag ook; laat dit afhangen van je onderwerp). Laat de leerlingen
deze vakjes invullen. Vervolgens ruilt iedereen zijn blad met iemand anders. Daarna start jij
de bingo. Wie het eerste alle vakjes heeft aangekruist, heeft gewonnen.
Zet bijvoorbeeld 30 Duitse woordjes op het bord. Laat de leerlingen de Nederlandse vertaling
van 15 van deze woordjes invullen in de tabel. Laat hen daarna de werkbladen met elkaar
ruilen. Jij (of een leerling) noemt de Duitse woordjes in willekeurige volgorde op. De
leerlingen kruisen het vakje aan waarin de goede vertaling staat. Wie het eerste alle vakjes
heeft aangekruist, heeft gewonnen.
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CONCLUSIE

In het praktijkonderzoek is het me enigszins gelukt om de vmbo-leerling uiteen te zetten.
Maar generalisatie ligt op de loer. Te meer moeten we ons realiseren dat differentiatie in het
onderwijs onontbeerlijk is. Dat geldt ook voor woordenschatonderwijs. We zullen onze
adviezen in leermethodes moeten aanpassen op de individuele leerling. Dat doe je, door de
leerlingen zeer geleidelijk mee te nemen in hun zoektocht naar de manier die het beste bij
hem of haar past. Ons aanbod moet breed zijn, rekening houdend met verschillen tussen
leerlingen. Dat is een hele uitdaging!
Daarnaast spelen er een heleboel externe factoren een rol bij woordenschatonderwijs, waar
je als school maar zijdelings invloed op hebt. Ouderbetrokkenheid in het leerproces is een
voorbeeld daarvan. De directe omgeving van de leerling beïnvloedt het leerproces. Als er
thuis geen aandacht is voor school of geen faciliteiten zijn om schoolwerk te doen, dan zal
school hier beleid op moeten maken. Hoe gaan we om met dergelijke situatie. De
wisselwerking tussen school en ouders in de ontwikkeling van het kind wordt hiermee nog
eens onderstreept.
Ook motivatie kan een struikelblok zijn. Als school zul je grotendeels in moeten spelen op de
interesse van het kind, om het optimale leereffect te krijgen.
Toch heb ik gepoogd een soort handleiding voor woordenschatonderwijs te schrijven, die
past bij onze doelgroep. Tevens heb ik een aantal manieren van woordenschatverwerving
geselecteerd, die mijns inziens passen bij onze leerlingen.
Of ze ook effectief zijn, moet blijken uit vervolgonderzoek. Dat zou gericht kunnen zijn op een
vijftal verschillende manieren van woordenschatverwerving. Een testklas zou deze manieren
uit kunnen proberen gedurende een schooljaar. Men zou de resultaten kunnen meten ten
opzichte van andere klassen, die de reguliere woordenschatstrategieën van de methode
doen.
Mijn onderzoeksvraag luidde:
Welke manieren van woordenschatverwerving zijn effectief voor leerlingen op het Hervion
College, om de achterstand van de woordenschat bij de vreemde talen te verkleinen?
Deze vraag suggereert een groter doel, namelijk de achterstand bij woordenschat van
vreemde talen verkleinen. Dit is echter pas meetbaar na vervolgonderzoek en interventie.
Met dit onderzoek maak ik een interventie voor volgend schooljaar mogelijk.
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VOORUITBLIK

Om een aantal vragen voor te zijn, heb ik hieronder een aantal discussiepunten opgesomd:


Wat is het effect van de, door mij in dit praktijkonderzoek, geselecteerde manieren
van woordenschatverwerving?

Aan het einde van hoofdstuk 7 komt de vraag al naar voren:


Rendeert de tijdsinvestering in woordenschatonderwijs op termijn?

Hopelijk kan vervolgonderzoek een antwoord geven op mijn vooronderstelling in de inleiding
van dit onderzoeksverslag, namelijk:
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Het grote percentages LWOO-leerlingen, APC-leerlingen en leerlingen met
anderstalige ouders zouden een verklaring kunnen zijn voor de grote achterstand op
Nederlands woordenschat.

13

SLOTWOORD

Het managementteam kan de ogen niet sluiten voor de (toenemende)
woordenschatproblematiek van onze leerlingenpopulatie. Ze zullen moeten investeren in tijd
en middelen om dit probleem aan te pakken. Ik hoop dat dit praktijkonderzoek een eerste
aanzet is tot versterkt woordenschatonderwijs, schoolbreed. Tevens hoop ik dat dit een “eye
opener” is voor mijn collega’s. Woordenschat is in alle vakken ingebed. Als het ontbreekt aan
een behoorlijke woordenschat, stagneert dit het leerproces.
Ik ben er echter van overtuigd, dat een, door het management, gestructureerde centrale
aanpak van dit probleem, beschreven in het taalbeleidsplan, kan leiden tot het reduceren van
deze problematiek.
Verder kunnen mijn vakcollega’s van de moderne vreemde talen hopelijk tijdens de lessen
hun voordeel doen met mijn onderzoeksresultaten. De vraag naar de effectiviteit van de,
door mij aangedragen, manieren van woordenschatverwerving, zou beantwoord kunnen
worden in vervolgonderzoek!!
Ralf Houx
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BIJLAGE 1

Mindmap woordenschatprobleem

BIJLAGE 2

Voorbereiding interview

Doel

Kernbegrip

Deelaspecten

Vragen/ Stellingen

Antwoord op deelvraag
2

Kernbegrip 1

Deelaspect 1.1

Woordenschatverwerving

woordenschat

Wat versta je onder
“woordenschat”?

Verklaring van het
begrip “woordenschatverwerving”
Antwoord op deelvraag
3
Belang van
woordenschat vergroten
Antwoord op deelvraag
4

Deelaspect 1.2
verwerving
Kernbegrip 2

Wat is volgens jou
het doel van het
vergroten van
woordenschat?

Woordenschat
vergroten

Kernbegrip 3

Manieren van
In kaart brengen van
woordenschatmanieren van
verwerving
woordenschatverwerving

Deelaspect 3.1
Welke worden
gebruikt op school?
Deelaspect 3.2
Welke zijn nog
meer bekend, maar
worden niet
gebruikt?

Antwoord op deelvraag
6
Inzicht krijgen in de
voor- en nadelen per
methode van
woordenschatverwerving

Kernbegrip 4

Deelaspect 4.1

Voor- en nadelen
van de
verschillende
manieren van
woordenschatverwerving?

Nadelen per
methode
Deelaspect 4.2
Voordelen per
methode
Deelaspect 4.3
Meest effectieve
methode

Antwoord op deelvraag
7
Frequentie en toetsing
van woordenschatonderwijs

Kernbegrip 5

Deelaspect 5.1

Frequentie
woordenschatonderwijs

Herhaling van
woordenschat

Kernbegrip 6
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Wat versta je onder
“verwerving”?

Welke manieren van
woordjes leren
gebruik je in jouw
lessen?
Welke manieren van
woordjes leren
kennen jullie nog
meer?

Wat zijn de nadelen
van …..?

Wat zijn de
voordelen van …..?

Welke methode is
volgens jou het
meest effectief?
Hoe vaak per
periode van 6
weken ben je met
woordenschat
bezig?
Wordt woordenschat
getoetst? Zo ja, op
welke manier?

woordenschat
Het verkrijgen van tips
en adviezen

Kernbegrip 7
Tips en adviezen

Hebben jullie
tenslotte nog tips en
adviezen?

Ik wil jullie bedanken voor dit interview. Naast dit interview ga ik nog literatuuronderzoek
doen naar mogelijk nog andere manieren van woordenschatverwerving. Vervolgens ga ik de
voor- en nadelen onderzoeken. Uiteindelijk zal er een toolbox voor MVT-docenten gemaakt
worden met manieren van woordenschatverwerving en hun voor- en nadelen. Ik nodig jullie
daarom uit om met mij verder mee te denken.

BIJLAGE 3
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Uitwerking interview

Vraag 1:
Wat is volgens jou het doel van het vergroten van woordenschat?
Waarom:
Ik wil erachter komen, welke status woordenschatverwerving heeft binnen de
leergebied.
Antwoord
respondent 1:

Het verbeteren van lees- en kijk-luister-vaardigheid. Dat ze woorden beter zullen herkennen. De productieve
woordenschat die nodig is bij spreekvaardigheid heeft, met het oog op de eindexamen een ondergeschikte
rol ten opzichte van receptieve woordenschat.

Mariëlle
Reactie
respondent 2:

Reageert op resp. 1: receptieve woordenschat is belangrijker voor het examen, maar niet belangrijker voor
de leerling en ook niet voor het vak. Bij het uitoefenen van een beroep vindt resp. 2 productieve
woordenschat belangrijker.

Eric

Antwoord
respondent 3:
Jan
Conclusie:

Refereert aan het feit, dat in Nederland bij vreemde talen op een rigide manier getoetst wordt. De nadruk ligt
hier op receptieve woordenschat, terwijl productieve woordenschat in andere landen ook zwaar weegt.
Doeltaal voertaal is volgens resp. 3 in omringende landen zeer gebruikelijk. In Nederland wordt daarentegen
te weinig in de vreemde taal gesproken tijdens de lessen.
Op receptieve woordenschat ligt de nadruk omdat dit landelijke bepaald is, door de inhoud van de
eindexamens. Daardoor is het woordenschatonderwijs ook grotendeels daarop ingericht. Het belang van
productieve woordenschat wordt onderschat met het oog op langere termijn, wat betreft carrièreperspectief.

Vraag 2:
Welke manieren van woordjes leren gebruik je in jouw lessen?
Waarom:
Om te inventariseren welke manieren nu al gehanteerd worden door mijn
vakcollega’s.
Antwoord
respondent 4:
Cüneyt

De leerlingen gebruiken WRTS, zoals afgesproken in het leergebied. WRTS is een onlineoverhoorprogramma, waarin leerlingen hun eigen woordenlijsten kunnen zetten. Met de overhoorfunctie
kunnen ze zichzelf, van makkelijk tot moeilijk niveau, overhoren. Ook bestaat er een applicatie voor
smartphones. Veel leerlingen maken hier gebruik van.
Bij Engels wordt een “picture book”gemaakt. Dan worden moeilijke woorden visueel gemaakt aan de hand
van tekeningen en/ of plaatjes. Dat wordt vastgelegd in een boek.
Elkaar overhoren is de derde manier van oefenen. Vaak kunnen leerlingen de betekenis van onbekende
woorden raden, door ze in zinsverband aan te bieden.
Veel leerlingen komen op internet in aanraking met Engelse teksten of “lyrics”. Als ze nieuwsgierig zijn naar
de inhoud hiervan, begrijpen ze ook niet ieder woord. De context is dan van belang.

Antwoord
respondent 5:
Antoinette

Resp. 5 gebruikt zogenoemde “blauwe bladen”. Hierbij wordt woordenschat thematisch en in zinsverband
aangeboden. Deze bladen moeten leerlingen eerst maken, dat wil zeggen de betekenis van de woorden uit
de context proberen te halen. Er wordt gedifferentieerd voor leerlingen met een hoger niveau. Deze
leerlingen moeten een gatentekst maken. D.w.z. dat ze ontbrekende woorden in een zin moeten proberen te
vinden. Dit wordt vervolgens nagekeken en dat wordt per periode van 6 weken getoetst.
Tevens maakt zij gebruik van teksten uit het tijdschrift “Click”, waarin een aantal jongeren over zichzelf
vertellen. De leerlingen moeten eerst de moeilijkste 30 woorden eruit halen en vertalen. Vervolgens gaan ze
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individueel een gesprek opschrijven, daarna moeten ze die tweetallen bespreken en één verhaal van maken.
Daarover krijgen ze een mondelinge toets. Dat levert veel woordenkennis op, omdat dit iets van henzelf is.
Antwoord
respondent 2:
Eric

Resp. 2 gebruikt woordenbingo en kruiswoordpuzzels, daarvan heeft hij er per “unit” één. Tevens laat hij
leerlingen woorden leren in circuitvorm. In 4 groepen gaan leerlingen op verschillende manieren oefenen,
o.a. een songtekst bewerken. Hij refereert aan de cursus “actief met taal” van het CPS, waar het leergebied
ook veel inspiratie heeft opgedaan op het gebied van woordenschatverwerving.

Antwoord
respondent 6:

Resp. 6 maakt veel gebruik van oefeningen op internet. Deze zijn erg toegankelijk voor leerlingen. Ook
gebruikt hij tijdschriften, waarin luister- en leesteksten worden aangeboden.

Mark
Reactie
respondent 3:

Resp. 3 vult aan, dat bijvoorbeeld “picture book” aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Motivatie is
voor leerlingen erg belangrijk. Daarbij zijn keuzemogelijkheden een vereiste. Niet iedereen vindt hetzelfde
leuk.

Jan
Bij Nederlands gebruiken ze het programma “Nieuwsbegrip” dat inspeelt op de actualiteit, met
verwerkingsopdrachten op het gebied van tekstbegrip en ook het aanleren van woordenschat.
Conclusie:

Er worden verschillende manieren van woorden leren gehanteerd. Gebruik van multimedia als hulpmiddel bij
woordenschatverwerving komt naar voren. Alsmede in zinsverband aanbieden van woordenschat. Verder
worden creativiteit, de leerlingen keuze laten maken en inspelen op de actualiteit genoemd als belangrijke
factoren bij het leren van woorden.

Vraag 2.1:
Hoe zit het met dyslectische leerlingen? Hoe gaan zij om met
woordenschatverwerving?
Waarom:
Ik wil graag inzicht krijgen, in hoeverre er met taalzwakke leerlingen, rekening
wordt gehouden.
Antwoord
respondent 1:

Bij leerlingen met een zware vorm van dyslexie, worden toetsen mondeling worden afgenomen. Frustratie is
vaak een blokkade voor deze leerlingen.

Mariëlle
Aanvulling
respondent 3:

Of antwoorden worden goed gerekend als het woord fonetisch goed is geschreven.

Jan
Antwoord
respondent 3:

Dyslectische leerlingen laat hij toch ook de woordenlijsten in WRTS zetten. Die moeten ze vervolgens
uitprinten. De docent verbetert het. En daarna de leerling het zelf in WRTS gaan verbeteren. Zo zijn ook
deze leerlingen met spelling bezig.

Jan
Aanvulling
respondent 2:

Lever zelf de woordenlijst aan, zodat ze het zelf invoeren over kunnen slaan, maar laat ze wel oefenen met
de overhoormethode “meerkeuze”, zodat ze alleen de betekenis hoeven aan te klikken.

Eric
Conclusie:
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Hier worden uiteenlopende antwoorden gegeven. Die variëren van, slechts mondeling toetsen bij ernstige
vormen van dyslexie, tot het digitaal aanleveren van woordenlijsten zodat leerlingen ze niet zelf in WRTS
hoeven te zetten. En andere resp. vindt dat ook deze leerlingen zelf woordenlijsten over moeten typen in
WRTS met een goede spellingscontrole van de docent.

Vraag 3:
Welke manier van woorden leren vinden jullie het prettigst om te doen
met de leerlingen?
Waarom:
Leraren moeten hun leerlingen kunnen enthousiasmeren om met
woordenschat aan de slag te gaan. Daar hoort een bepaalde didactiek bij, die
ook bij de docent moet passen.
Antwoord
respondent 5:

Het aanbieden in zinsverband is essentieel.

Antoinette
Aanvulling
respondent 1:

Bij hun eindexamen worden ook géén losse woorden getoetst. Alles is in zinsverband.

Mariëlle
Aanvulling
respondent 3:

Dat is het gevaar van de overhoorsystematiek van WRTS. Bijvoorbeeld het woordje “funny” heeft meerdere
betekenissen. Dat kun je best lastig verwerken in een losse woordenlijst. Daarom is de context zo belangrijk.

Jan

Resp. 3 wijst nog maar eens op het feit dat de Nederlandse woordenschat bij onze leerlingen zo achterblijft
en ook een grote rol speelt bij vreemde taalverwerving.

Aanvulling
respondent 5:

Resp. 5 besteedde, toen zij nog eindexamenklassen had, een aantal lessen aan de vraagstelling bij
eindexamenteksten.

Antoinette
Aanvulling
respondent 2:

Op een andere school heeft resp. 2 ondersteuningslessen gegeven om de achterstand op het gebied van
Nederlands woordenschat weg te werken. Daar gebruikten ze lijsten met woorden, die het meest voorkomen
in eindexamenteksten. Dat was erg effectief.

Eric
Conclusie:

Deze vraag wordt door mijn collega’s anders geïnterpreteerd, nl.: welke manier van woorden leren is volgens
jullie het meest effectief? Hier komt aanbieden van woordenschat in zinsverband weer duidelijk naar voren.
In de bovenbouw wordt er meer opbrengstgericht naar het eindexamen toegewerkt door expliciet op
examenwoordenschat en – vraagstelling te trainen.

Vervolgvraag 3.1:
Wat is er nog meer belangrijk, naast contextrijk aanbieden van woorden?
Antwoord
respondent 2:
Eric

Resp. 2 stelt een ander probleem aan de orde. Docenten gaan er in beginsel vanuit, dat leerlingen wel willen
leren. Maar is dat wel zo? Motivatie is hier weer een belangrijke voorwaarde voor taalverwerving. Ook de
thuissituatie is van belang. Niet iedere leerling wordt door thuis gestimuleerd. Hij pleit ervoor om kinderen na
de lessen de mogelijkheid te bieden aan een huiswerk te werken of voor hun toetsen te leren.

Antwoord
respondent 5:

Resp. 5 probeert de leerlingen ook wel eens te leren om woorden te visualiseren. Bijvoorbeeld door thuis of
in een winkel de voorwerpen die gebruikt worden op te noemen.

Antoinette
Aanvulling
respondent 3:

Reageert nog op resp. 2. Hij wijst op het organisatorische aspect. De directie moet beleid hierop maken. De
lessen zijn toereikend voor sommige leerlingen om vakinhoudelijk op het eindexamen referentieniveau uit te
komen. Dat zal dan schoolbreed gedragen moeten worden.

Jan
Ook refereert hij aan het feit dat 65 % van onze leerlingen uit APC-gebieden komen. Sociaal zwakkere
milieus waarbij het zeker niet vanzelfsprekend is dat ouders betrokken zijn bij school. Daar moet je als
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school rekening mee houden en op inspelen.
Antwoord
respondent 1:

Herhaling is volgens resp. 1 ook erg belangrijk.

Mariëlle
Conclusie:

Thuissituatie speelt een belangrijke rol. School zou hier beleid op moeten maken, door na de lessen een
huiswerkfaciliteit aan te bieden. Andere respondenten noemen visualiseren van woorden en herhaling als
belangrijke aandachtspunten bij woordenschatverwerving.

Vraag 4:
Hoe vaak per periode van 6 weken ben je met woordenschat bezig?
Waarom:
Uit literatuuronderzoek blijkt dat herhaling erg belangrijk is. Daarom wil ik
graag weten hoe mijn collega’s dit zien en hoe ze woorden terug laten komen
in hun lessen of toetsen.

Antwoord
respondent 5:

Resp. 5 geeft aan dat ze ongeveer per drie weken één A4 aan woorden laat maken, nakijken, leren en
toetsen. Het maken en nakijken gebeurt in één les. De zinnen typen ze over in WRTS, met het antwoorden
erachter. Ook heeft ze laatst een herhalingstoets gedaan van “unit” 1 t/m 4.

Antoinette

Vervolgvraag 4.1:
Zo gaat dan in de brugklas. Hoe zit dat in de bovenbouw? Komen jullie
daar überhaupt al aan toe om daar de nadruk op te leggen?
Waarom:
Door het volle eindexamenprogramma, wil ik graag weten of er nog ruimte
overblijft voor woordenschatonderwijs.
Antwoord
respondent 4:

Bij resp. 4 komt woordenschatverwerving terug bij andere vaardigheden, zoals schrijfvaardigheid.
Desondanks staan in het eindexamenprogramma ook losse woordjestoetsen. De tijdsbesteding is wisselend,
gemiddeld 4 à 5 lessen per periode.

Cüneyt
Antwoord
respondent 1:
Mariëlle

Antwoord
respondent 2:

Resp. 1 is veel bezig met receptieve woordenschatverwerving. Zij praat tijdens de lessen uitsluitend Engels,
behalve bij de grammaticalessen. Als je dit volhoudt, beginnen leerlingen ook langzamerhand Engels terug
te praten. Bij de vierde jaars is dan ook duidelijk te merken dat de angst om in een vreemde taal te praten
grotendeels weg is. Expliciet woordjes leren is er bij haar niet bij. De nadruk ligt dan toch meer op
leesvaardigheid.
Op fusieschool Duhamel wordt in klas 2 in het vakcollege maar 2 uur Engels gegeven. Daardoor is resp. 2
daar minder bezig met woordenschatonderwijs. In de brugklas hebben ze wel 3 uur Engels. Daar besteedt
hij regelmatig tijd aan WRTS en aan het einde van elke periode wordt Woordbingo gespeeld.

Eric
Aanvulling
respondent 3:
Jan

Aanvulling
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Reageert op resp. 2: hij schrikt van de (slechts) twee lessen Engels op Duhamel. Hij onderstreept nog eens
het belang van woordenschatonderwijs. De “blauwe bladen” zijn een begrip in de onderbouw. De methode
“All right” biedt te weinig woordenschat aan. Tevens niet thematisch. Bij thematisch aanbieden van woorden,
blijft het beter hangen. De ene leerling heeft wat meer structuur nodig zoals dat bij de blauwe bladen
methodiek geboden, terwijl de andere leerling liever zelf keuzes maakt.
De interviewer maakt onderscheid tussen Engels en Duits. De meeste leerlingen in de brugklas hebben voor
Engels al een beetje bagage vanuit de basisschool of zijn door multimedia al wel eens met de taal in

interviewer:

aanraking gekomen. Dat is bij Duits echt anders. De taal is voor bijna alle leerlingen nieuw. De basis moet
nog aangeleerd worden. Ze krijgen aan het begin van het schooljaar dan ook een workshop woordjes leren.
Er worden 4 manieren aangeboden en leerlingen kiezen de methode die het beste bij hem of haar. De
meesten kiezen dan toch voor WRTS. Bij Duits werkt hij per periode met moeilijke woordenlijsten met daarin
woorden die uit de luistertranscripten komen. Zij horen dus in eerste instantie bij het behandelen van de
luisteropdrachten uit de methode “Trabitour” alle moeilijke woorden uit deze lijst (receptief en auditief).
Vervolgens schrijven ze de lijst over en typen ze in in WRTS (productief) . Dan laten ze zich overhoren op
WRTS van makkelijk (meerkeuze) tot moeilijk (toets). Daarna volgt een receptieve woordjestoets. De
woorden worden in zinsverband getoetst. Ze zijn dus op 4 verschillende manieren bezig met de
woordenlijsten.

Conclusie:

In de onderbouw wordt schoolbreed expliciet de receptieve woordenschat getoetst. Dat is in de bovenbouw
wisselend. Soms komt woordenschat impliciet terug in de andere taalvaardigheden. Zowel herhaling in tijd
als variatie verwerkingsvorm worden genoemd. Ook noemt een respondent het thematisch aanbieden van
woordenschat als een pre.

Vraag 5:
Hebben jullie tenslotte nog tips en adviezen?
Waarom:
Ik wil graag mijn voordeel doen met de kennis en ervaringen van mijn
vakcollega’s bij het samenstellen van mijn toolbox.
Antwoord
respondent 2:

Resp. 2 noemt het begrip meervoudige intelligenties. Hij zou die erbij betrekken. Creatief bezig zijn met
woordenschat.

Eric
Antwoord
respondent 4:

Veel leerlingen hebben een smartphone. Er zijn tegenwoordig steeds meer apps te vinden m.b.t. woorden
leren. Hij zou de apps doorsturen per mail. Bovendien heeft hij van zijn opleiding nog boeken liggen, die ik
zou kunnen lenen.

Cüneyt
Aanvulling
respondent 3:

Resp. 3 vraagt zich af, of het niet verstandig is om de leerlingen hierbij te betrekken.

Jan
Reactie
interviewer:

In eerste instantie richt dit praktijkonderzoek zich op de manieren van woordenschatverwerving en hun vooren nadelen. De ervaringen van collega’s worden bevraagt in dit groepsinterview en voor de rest bestaat uit
literatuuronderzoek. Het betrekken van leerlingen zou aan bod kunnen komen bij een vervolgonderzoek,
naar bijvoorbeeld de effectiviteit van de manieren van woordenschatverwerving en de motivatie bij leerlingen
voor woordenschatonderwijs.

Antwoord
respondent 3:

Met name in bovenbouw zou het woordenschatonderwijs wat meer gericht moeten zijn op het
beroepsgerichte vak. Thematisch werken wordt dus nogmaals onderstreept.

Jan
Conclusie:
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Respondenten vallen deels in herhaling met termen als thematisch en creativiteit. Wel worden nog, het
gebruik van applicaties en meervoudige intelligenties, genoemd.

BIJLAGE 4

Aanvullende manieren van woordenschatverwerving (J. Keijzer, CPS)

SCHRIJF DE WOORDEN IN EEN NIEUWE VOLGORDE OP! Materiaal: Gekleurd papier,

viltstiften
Noteer de te leren woorden bijvoorbeeld per woordsoort:




alle zelfstandige naamwoorden bij elkaar,
alle bijvoeglijke naamwoorden, werkwoorden, bijwoorden …
per geslacht: alle mannelijke zelfstandige naamwoorden, alle
werkwoorden met a- stam,



per onderwerp: alle woorden met betrekking tot de ontbijttafel, de
tuin …

Gebruik hierbij gekleurd papier of meerdere kleuren pen.
Bijvoorbeeld roze / rood voor vrouwelijke zelfstandige naamwoorden, blauw
voor mannelijke, zwart voor onzijdige …
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GROEPEER DE WOORDEN IN EEN LOGISCH PATROON, EEN TABEL OF SCHEMA

Materiaal: een bestaande woordenlijst
Stroomschema

Boomschema
buigmachines

handbuigmachine

Buigarm

Klem

rolbuigmachine

Frame

Frame

Rollen

profielbuigmachine

Aandrijving

Frame

Buigrollen

Geleiderollen

Aandrijving

Tabel:

Bepaal samen welk soort schema jullie gaan gebruiken om de woordenlijst op een
overzichtelijke manier te kunnen weergeven, zodat uit je hoofd leren ervan makkelijker gaat.
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GROEPEER DE WOORDEN IN EEN MIND MAP/ WOORDWEB!
Materiaal: een bestaande woordenlijst, papier, gekleurde stiften

Bepaal samen of jullie een MIND MAP/ WORDWEB willen gebruiken om de woordenlijst op
een overzichtelijke manier te kunnen weergeven, zodat uit je hoofd leren ervan makkelijker
gaat.
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MAAK TEKENINGEN BIJ DE TE LEREN WOORDEN!
Materiaal: een bestaande woordenlijst, papier, gekleurde stiften

Bepaal samen welke tekening jullie willen maken bij elk woord van de woordenlijst, waardoor
het uit je hoofd leren ervan makkelijker gaat.
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MAAK EEN VERHAALTJE MET DE WOORDEN UIT DE (KLASSEN)WOORDENLIJST.
Materiaal: een bestaande woordenlijst

Neem de woordenlijst die je moet leren en zoek woorden en chunks (= korte
uitdrukkingen die één geheel vormen) bij elkaar waarvan je een lopend verhaal kunt
maken. Dat verhaal moet anders zijn dan de tekst waaruit de woordenlijst gemaakt is
natuurlijk!
Laat je docent controleren of je verhaal klopt en lees er dan om de beurt een stukje van
voor aan elkaar.
Probeer de woorden nu op twee manieren te leren: uit het verhaaltje en uit de bestaande
lijst.
Wat valt je op?
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BESCHRIJF WAT OP DE KAARTJES TE ZIEN IS AAN DE HAND VAN DE WOORDEN DIE
JE NOG MOET LEREN OF als overhoormethode bij AL GELEERDE WOORDEN!
Materiaal: bijvoorbeeld "Who/ What am I?"- kaartjes, spellendoos "BIS", SMOES- kaarten
o.i.d.

Bij deze opdracht werken jullie in 2-/ 3 -tallen!
Nummer 1 pakt een kaartje van de stapel dat de andere nummers niet mogen zien.
Nummer 2 luistert naar de beschrijving van het kaartje.
Nadat nummer 1 de beschrijving afgemaakt heeft, vertelt nummer 2 wat hij/ zij gehoord
heeft en stelt verduidelijkende vragen, net zo lang tot nummer 2 geraden heeft wat er op het
kaartje staat. Als het nummer 2 niet lukt, mag nummer 3 raden. Dan begint het spel opnieuw,
maar nu vertelt nummer 2, enz.
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MAAK EEN HANDCOMPUTER OF VOER JE WOORDEN OP DE COMPUTER IN M.B.V.
WWW.WRTS.NL:

WOORDEN LEREN MET DE HANDCOMPUTER
Wat is nou een handcomputer? Bij de docent kun je een stapel kaartjes vragen. Op elk
kaartje schrijf je een woordje dat je leren moet. Op de achterkant schrijf je daarna de
vertaling. Dit doe je met alle woorden!
TIP:

Als je met het programma Wrts (www.wrts.nl ) werkt kan Wrts ook kant en klare
woordkaartjes voor je printen!
Je moet er wel voor zorgen dat je bij de kaartjes de juist vertaling bij het juiste woord
zet. Zorg er verder ook goed voor dat je de woordjes goed overschrijft.

Door het goed over te nemen ben je al héél veel bezig geweest met het schrijven van de
woordjes.
Je legt de kaartjes op een stapel.
Bij elk woord kijk je of je vertaling weet.
Weet je het? Dan leg je het kaartje op de stapel GOED.
Weet je het niet? Dan leg je het kaartje op de stapel FOUT. Dit doe je met alle
kaartjes.
 Op deze manier probeer je de stapel met FOUTE kaartjes zo klein mogelijk te maken.
Je moet dit stapeltje dus veel herhalen.
 Stop daarna weer alle kaartjes bij elkaar en begin opnieuw. (Schud de kaartjes van
tevoren, zodat je elke keer een andere volgorde hebt.)
Voordeel: geschikt voor tijdens de reclame. Even snel de handcomputer doen!





Nadeel: kost veel tijd om alles over te schrijven en op orde te leggen.

TIP:
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Neem de tijd voor het overschrijven.Thuis (of tijdens een tussenuur) kunnen je ouders
(of een klasgenoot) je een paar kaartjes voorleggen ter controle.

MAAK SAMEN EZELSBRUGGETJES BIJ WOORDEN DIE JE MOEILIJK VINDT.
Materiaal: een woordenlijst.

Werk in tweetallen.
Neem de woordenlijst voor je en probeer samen te oefenen met leren van de woorden, door
bij de moeilijke woorden ezelsbruggetjes te zoeken.
Via Google kun je eventueel zoeken naar voorbeelden van ezelsbruggetjes per taal.
Schrijf ze op en oefen ermee, net zolang tot de woordenlijst erin zit!
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LEER DE WOORDEN IN EIGEN CATEGORIEËN UIT JE HOOFD!
Materiaal: woordkaartjes of woordenlijst

Breng de woordjes onder in verschillende groepen met kenmerken waarvan jij denkt dat ze bij
elkaar horen, geef ze een "label". Je kunt letten op uiterlijke vorm (lang/kort woord), op
categorieën (eten, gevoelens, enz.). Wat voor jou het handigst is om de woorden goed uit je
hoofd te leren!
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SAMEN LEREN, OVERHOREN OF QUIZZEN!
Materiaal: een woordenlijst

Leer de woordjes samen met iemand en overhoor elkaar. Maak er bijvoorbeeld een quiz van.

Elke leerling krijgt een stapeltje kaartjes met woorden.
Omschrijf aan elkaar in een zinnetje wat er op het kaartje staat op een zo duidelijke manier,
dat de ander uit het zinsverband de betekenis moet kunnen raden!
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WOORDEN IN EEN RUIMTE PLAATSEN, IN JE EIGEN 'GEHEUGENPALEIS'
Materiaal: een woordenlijst

Dit is een individuele opdracht:
Stel je een bekende ruimte voor, bijvoorbeeld je eigen huis. Kom nu binnen in de ruimte en
geef elk te leren woordje een eigen plek. Herhaal je rondgang door de ruimte net zo lang tot je
alle woorden kent.
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ZOEK OVEREENKOMSTIGE WOORDEN IN JE EIGEN OF EEN ANDERE TAAL!
Materiaal: een woordenlijst

Werk in twee- à drietallen.
Zoek in je woordenlijst zoveel mogelijk woorden die een overeenkomst met (de stam van)
een woord in een andere taal hebben.
Bijvoorbeeld die Frage = de vraag, the nation = de natie, enz.
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WOORDEN MET ELKAAR VERBINDEN OMDAT ZE MET ELKAAR TE MAKEN
KUNNEN HEBBEN.
Materiaal: een woordenlijst

Werk in twee- à drietallen.
Kijk naar het plaatje hierboven. Probeer de woorden uit de woordenlijst te koppelen aan
andere woorden, al of niet uit deze woordenlijst, door een 'analogie' te maken.
Dus: 'tand staat tot mond als kamer staat tot ….huis', of: 'computer is to typewriter as
telephone is to …..telegraph'
Ga de woorden op deze manier leren!
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BEDENK EEN RITME, MAAK EEN GEBAAR EN LEER ZO DE WOORDEN!
Materiaal: een woordenlijst

Werk in tweetallen:
Lees samen met je partner de woorden die jullie moeten leren hardop aan elkaar voor
(spreek niet te luid, want dan stoor je de andere groepen!)

Bedenk bij de woorden die jullie moeilijk vinden, op welk ritme en /of met welk gebaar je dat
woord het beste uit je hoofd kunt gaan leren. Oefen die woorden en gebaren net zo lang
totdat je ze kent!
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MAAK EEN PERSOONLIJKE 'VERGEET-TOP-TIEN' EN SPIEKBRIEF!
Materiaal: een woordenlijst, verschillende kleuren pen en een papiertje

Je werkt alleen:
Maak een persoonlijke vergeet-top-10: woorden die je telkens maar niet kunt
onthouden. Schrijf ze op een blaadje en kijk daar telkens weer naar. Verwerk de
woorden waarvan je denkt dat ze in de overhoring kunnen voorkomen of waarvan je
bang bent ze te vergeten in een persoonlijk spiekbriefje.
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