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Samenvatting 

Woorden spelen een belangrijke rol in onze communicatie, woordenschat is erg belangrijk 

voor het leren lezen (Koster, 2012). Op de Christoffelschool vallen de Cito resultaten tegen in 

vergelijking met het landelijk gemiddelde. 

Het doel van dit afstudeerwerkstuk is op een consequente manier aandacht te besteden 

aan het woordenschatonderwijs op de Christoffelschool,  door het viertaktmodel te laten 

integreren met de daar bijbehorende diverse modellen, structuren en werkvormen die in de 

bijlagen zijn opgenomen. 

Na het oriënteren en het verkennen van het probleem, is er zowel een praktische als 

theoretische hoofdvraag geformuleerd. Voor het beantwoorden van de hoofd- en 

deelvragen zijn verschillende onderzoeksinstrumenten gebruikt. Voor het theoretische 

onderzoek heeft  een literatuurstudie plaatsgevonden. Naast het theoretische onderzoek 

heeft  ook een praktijkonderzoek plaatsgevonden. Het praktijkonderzoek bestond uit diverse 

observaties, vragenlijsten en een documentanalyse. De respondenten waren de 

onderbouwleerkrachten.  

Het is van belang om consequent en structureel aandacht te besteden aan 

woordenschatonderwijs. Het is hierbij belangrijk te weten hoe een leerling woorden tot zich 

neemt. De taalontwikkeling van kinderen is verdeeld is vier perioden, namelijk de prelinguale 

periode, de vroeglinguale periode, de differentiatieperiode en de voltooingsperiode 

(Huizenga, 2005).  

Bij het ontstaan van nieuwe woorden maken leerlingen gebruik van de kennis die zij al 

bezitten. Wanneer leerlingen weinig woorden kennen, heeft dat grote gevolgen voor de 

verdere taalontwikkeling. Leerlingen kunnen door een geringe woordenschat de les niet 

goed meer volgen en daardoor behalen zij minimale scores. Wanneer leerkrachten een 

optimaal leerproces willen bereiken is het belangrijk dat ze een rijke, krachtige en een 

prikkelende leeromgeving creëren (Alkema, Van Dam, Kuipers, Lindhout, & Tjerkstra, 2009). 

Leerkrachten bieden niet willekeurig woorden aan. De woorden moeten nuttig zijn, vaak 

terugkomen en passen bij de belevingswereld van kinderen (Huizenga, 2005). Uit de literatuur 

van Van den Nulft & Verhallen (2009), Huizenga (2005) en  Van der Nulft, Verhallen & 

Stoeldraaijer (2009) blijkt, dat het viertaktmodel een handige didactische aanpak is voor het 

vele malen herhalen van de woorden.  
Voordat er gestart kan worden met het praktijkonderzoek, is het van belang te weten wat de 

beginsituatie is ten aanzien van het woordenschatonderwijs. Hiervoor zijn er meerdere 

observaties uitgevoerd, een vragenlijst afgenomen en een documentanalyse verricht.  

De introductie van een thema en het aanbieden van nieuwe woorden gebeurt dikwijls 

beschrijvend en niet uitdagend en prikkelend genoeg. Voor het aanbieden van nieuwe 

woorden, maken leerkrachten een enkele keer gebruik van een (digitaal)prentenboek als 

ankerverhaal. Het vele male herhalen van de woorden krijgt veel aandacht, maar uit de 

observatie en vragenlijst blijkt, dat dit veelal beschrijvend en aan de hand van bekende 

spelletjes of structuren gebeurt. 

Daarnaast zijn er verschillende routines voor kleuters die goed bruikbaar zijn bij het aanleren 

en herhalen van nieuwe woorden, bijvoorbeeld woord van de dag en een 

thema/verteltafel. Naast deze routines zijn er ook grafische modellen bijvoorbeeld 

woordenstarter en woordentrap beschikbaar om de betekenisrelatie van woorden te 

achterhalen. Tevens kunnen leerkrachten gebruik maken van diverse 

(digitale)prentenboeken en de computer (Duerings, Van der Linden Schuurs & Strating, 2011).  

Uit de praktijk blijkt dat leerkrachten veelal veilige modellen, werkvormen en structuren 

gebruiken, maar uit de theorie blijkt dat het belangrijk is om ook eens nieuwe en uitdagende 

modellen, structuren en werkvormen te gebruiken. 

Met de uitslag vanuit de onderzoeksinstrumenten die gebruikt zijn voor dit afstudeerwerkstuk 

zijn inzichten verkregen in de beginsituatie en de aanpassingen die gedaan kunnen worden 

ten aan zien van het woordenschatonderwijs. Tot slot is er uit het theoretisch en praktisch 

onderzoek een conclusie gevormd met daarbij aanbevelingen ten aanzien van het 

woordenschatonderwijs die bruikbaar zijn voor de onderbouwleerkrachten. 
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1. Inleiding  

Dit onderzoeksverslag is tot stand gekomen in goed overleg met de IB-er  en de directeur van 

de Christoffelschool. De scores van het woordenschatonderwijs vallen tegen, ondanks dat de 

leerkrachten al veel ondernomen hebben. Omdat de basis van het woordenschatonderwijs 

begint bij de kleuters, is om die reden besloten dat de onderstaande hoofdvragen in het 

afstudeerwerkstuk zijn opgenomen: 

 Hoe kan woordenschatonderwijs op een passende manier gegeven worden aan 

jonge kinderen op de basisschool?  

 Op welke wijze kan het viertaktmodel van Verhallen in groep 1 en 2 van de 

Christoffelschool  structureel  ingezet worden, zodat de woordenschat van de 

leerlingen vergroot wordt? 

Om de twee hoofdvragen te kunnen beantwoorden zijn er diverse deelvragen geformuleerd. 

De deelvragen staan vermeld in hoofdstuk 1.2 Hoofd- en deelvragen.  

Voor dit afstudeerwerkstuk zijn drie onderzoeksinstrumenten gebruikt. Het eerste instrument is 

de literatuurstudie. Het doel van de literatuurstudie is antwoorden te krijgen op de hoofd- en 

deelvragen. Vragen die behandeld werden in het literatuuronderzoek waren: Wat is goed 

woordenschatonderwijs voor jonge kinderen? Aan welke criteria moeten woordenlijsten 

voldoen? Welke werkvormen en materialen zijn geschikt voor kleuters?  

Naast het literatuuronderzoek is er een praktijkonderzoek verricht. De verschillende 

onderzoeksmethoden die zijn gebruikt voor het praktijkonderzoek zijn vragenlijsten, 

observaties en een documentanalyse. Er is gekozen voor een bestaande vragenlijst, die door 

de onderzoeker na eigen inzicht is aangepast. Het doel van de eerste twee vragenlijsten is 

om inzicht te krijgen in de beginsituatie ten aanzien van het woordenschatonderwijs en om 

de bevindingen van de leerkrachten ten aanzien van het viertaktmodel te analyseren. 

Tevens is er ook gebruik gemaakt van een bestaand observatieschema. Het doel van de 

eerste drie observaties was inzicht krijgen in de beginsituatie ten aanzien van het 

woordenschatonderwijs. Na de invoering van het viertaktmodel is er opnieuw drie maal 

geobserveerd met behulp van hetzelfde schema. Het doel van die observaties is vaststellen 

of er verbetering is opgetreden ten aanzien van de beginsituatie.  

Alle resultaten zijn samengenomen en geanalyseerd en geïnterpreteerd door de 

onderzoeker en opgenomen in de conclusie, discussie en aanbevelingen. De uitkomst van 

deze afstudeerscriptie is bruikbaar voor leerkrachten van de groepen 1 en 2 van de 

Christoffelschool te Gendringen.  
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1.1 Probleemstelling  

De aanleiding voor het schrijven van dit afstudeerwerkstuk was de verbetering van het 

woordenschatonderwijs op basisschool de Christoffelschool. Het kwam als speerpunt naar 

voren na het bekijken van de tegenvallende resultaten in het Leerling Onderwijs Volg 

Systeem. Leerkrachten willen meer aandacht geven aan het woordenschatonderwijs om zo 

tot betere resultaten te komen. Het schoolteam wil het woordenschatonderwijs verbeteren 

door een passende didactiek toe te passen en te gebruiken, om zo tot betere resultaten te 

komen. Deze didactiek wordt schoolbreed ingezet. Leerkrachten op de Christoffelschool 

willen weten welke woorden er als basis moeten worden aangeboden, hoe leerkrachten 

deze woorden kunnen aanbieden, welke werkvormen er geschikt zijn, hoe kan het 

woordenschatonderwijs geïntegreerd worden in het onderwijsaanbod en levert deze manier 

van werken meer resultaat op. Volgens Vernooy (2003) is woordenschat, de kennis die 

volwassenen en kinderen nodig hebben om te kunnen communiceren. Volwassenen en 

kinderen zijn de hele dag bewust en onbewust bezig met woorden en de daarbij behorende 

betekenissen te achterhalen. Een brede woordenschat is een goede basis voor goede 

schoolresultaten. Wanneer er herhaald geoefend wordt, kan dit positief effect hebben op de 

leerprestaties. Wanneer leerlingen woorden leren die zij niet begrijpen kan dit een negatief 

effect hebben op de leerprestaties (Vernooy, 2003). Ondanks dat de leerkrachten al veel 

ondernomen hebben, blijven de resultaten tegenvallen. Het doel van dit afstudeerwerkstuk is 

op een consequente manier aandacht te besteden aan het woordenschatonderwijs op de 

Christoffelschool,  door het viertaktmodel te laten integreren.   
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1.2 Onderzoeksvragen  

 

Beschrijving van het probleem 

Het probleem op de Christoffelschool is dat de scores van het woordenschatonderwijs 

tegenvallen, ondanks dat de leerkrachten al veel ondernomen hebben. De school wil de 

resultaten in een tijdsbestek van twee jaar  verhogen. Dit alles aan de hand van een 

passende didactiek, werkvormen en hulpmiddelen.  

 

Hoofd- en deelvragen   

Voor dit afstudeerwerkstuk zijn voorafgaand onderzoeksvragen opgesteld. Deze 

onderzoeksvragen zijn verdeeld in twee categorieën namelijk een praktische en een 

theoretische hoofdvraag. Naast deze hoofdvragen zijn er ook bijbehorende deelvragen 

opgesteld.  De onderstaande hoofd- en deelvragen zijn tevens opgenomen in het werkplan 

die in de bijlage vermeld staat.   

Theoretische hoofdvraag: Hoe kan woordenschatonderwijs op een passende manier 

gegeven worden aan jonge kinderen op de basisschool? 

 Wat is goed woordenschatonderwijs voor jonge kinderen? 

 Hoe leren jonge kinderen? 

 Aan welke criteria moeten woordenlijsten voldoen, als leerkrachten woordenlijsten willen 

maken?  

Praktische hoofdvraag: Op welke wijze kan het viertaktmodel van Verhallen in groep 1 en 2 

van de Christoffelschool  structureel  ingezet worden, zodat de woordenschat van de 

leerlingen vergroot wordt? 

 Wat is de beginsituatie van het woordenschatonderwijs in groep 1 en 2? 

 Welke woordenlijsten zijn er op de Christoffelschool al gebruikt? 

 Hoe komen leerkrachten tot een selectie van woorden? 

 Welke werkvormen gebruiken leerkrachten om woordenschatonderwijs aan te 

bieden?  

 Welke werkvormen zijn geschikt om woordenschatonderwijs in groep 1 en 2 aan te 

bieden?  

 Welke materialen en middelen kunnen ingezet worden om de woordenschat te 

vergroten? 
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1.3 Onderzoeksaanpak en – instrumenten 
 

1.3. 1 Literatuuronderzoek  

Om antwoorden te krijgen op de hoofd en deelvragen is er een literatuuronderzoek 

uitgevoerd. Om tot een goed literatuuronderzoek te komen zijn er diverse zoekmachines 

gebruikt. Voordat er gestart kan worden met een diepgaand literatuuronderzoek, is er een 

oriënterend onderzoek uitgevoerd. Er is gebruik gemaakt van de volgende zoekmachines: 

www.ijsselgroep.nl/kco, www.scholar.google.com en www.sciencedirect.com.  

Om de juiste bronnen te vinden om antwoord te geven op de hoofd- en deelvragen zijn de 

volgende zoektermen ingevoerd: Woordenschatonderwijs, woordenschat bij kleuters, Kagan 

coöperatief leren, hoe leren jonge kinderen, leerkrachtengedrag bij woordenschat, 

viertaktmodel, vierfasen model, Verhallen, verschillende leerstijlen, krachtige leeromgeving, 

onderzoekend leren, criteria woordenlijsten, frequente woorden, werkvormen woordenschat, 

kleuters en woordenschat, coöperatief lesidee woordenschat, materialen woordenschat. De 

uitgewerkte hitlijst is opgenomen in de bijlage.  

De bronnen zijn geselecteerd op jaartal en moeten vakkennis bevatten. De bronnen mogen 

niet ouder zijn dan tien jaar, gepubliceerd tussen 2003 en 2013.  

Naar aanleiding van het oriënterende onderzoek is er een diepgaand onderzoek verricht, 

daarbij zijn nieuwe zoektermen naar voren gekomen: grafische modellen en diverse routines. 

Alle bronnen zijn volgens de APA-norm opgenomen in het verslag en in de literatuurlijst.  

 

1.3.2  Vragenlijst 

Voor het praktijkonderzoek is gekozen voor het opstellen en uitvoeren van vragenlijsten.  

Het doel van de eerste vragenlijst is om inzicht te krijgen in de beginsituatie ten aanzien van 

het woordenschatonderwijs de Christoffelschool. Het doel van de tweede vragenlijst is om te 

analyseren wat de bevindingen zijn van de leerkrachten ten aanzien van het viertaktmodel.   

Er is gekozen voor bestaande vragenlijst (Foolen, 2012). Het doel van de vragenlijst is om 

beter inzicht te krijgen in de beginsituatie betreft het woordenschatonderwijs op de 

Christoffelschool. Om de vragenlijst in te vullen, zijn de vier onderbouw leerkrachten 

benaderd. Tevens was één van deze leerkrachten de onderbouwcoördinator. Vragen die 

van belang waren in de vragenlijst waren: Wat is de beginsituatie van het 

woordenschatonderwijs in groep 1 en 2? Aan welke criteria moeten woordenlijsten voldoen? 

Welke werkvormen en materialen zijn geschikt voor kleuters? De uitkomsten van de 

vragenlijsten helpen de onderzoeker bij het formuleren van de conclusie en aanbevelingen.  

 

1.3.3  Observaties 

Naast een uitgebreide literatuurstudie, is er gebruik gemaakt van gestructureerde 

observaties.  Bij gestructureerde observaties, wordt er geobserveerd met een doel. Het doel 

van de eerste drie observaties was inzicht krijgen in de beginsituatie ten aanzien van het 

woordenschatonderwijs. Er is met behulp van een bestaand schema geobserveerd. Dit 

schema is te vinden in hoofdstuk 3 Praktijkonderzoek. Doordat de observant zich op de 

achtergrond houdt, kan hij zich focussen op het doel van de observatie. Observeren moet zo 

objectief mogelijk gebeuren. Een voordeel van gestructureerd observeren is dat de 

onderzoeker de focus kan leggen op bepaalde handelingen. Doordat er bij gestructureerde 

observaties de doelen al vast staan, is het gemakkelijk te scoren. De resultaten zijn daardoor 

gemakkelijk naast elkaar te leggen (Bentvelsen, 2004-2013). 

Naderhand is er opnieuw drie maal geobserveerd met behulp van hetzelfde schema. Het 

doel van die observaties is vaststellen of er verbetering is opgetreden ten aanzien van de 

beginsituatie.  

 

1.3.4  Documentanalyse  

De documentanalyse is gebruikt om te onderzoeken welke lesmaterialen en didactische 

werkvormen geschikt zijn voor kleuters. Bij documentanalyse worden de artikelen, internetsites 

en documenten die aanwezig zijn op school geanalyseerd voor bruikbare informatie met 

betrekking tot het woordenschatonderwijs. Het doel van de documentanalyse is om inzicht te 

krijgen in de beginsituatie ten aanzien van de materialen en middelen op de 

Christoffelschool.  

http://www.ijsselgroep.nl/kco
http://www.scholar.google.com/
http://www.sciencedirect.com/
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1.4 Opbrengsten 

 

Literatuuronderzoek 

Belangrijk is dat leerkrachten zorgen voor een rijke en krachtige leeromgeving, zo blijven 

leerlingen gemotiveerd om te leren. Woorden die de leerlingen leren, moeten passen bij de 

belevingswereld. Er moeten verschillende routines en modellen gebruikt worden bij het 

aanleren en herhalen van woorden. Het vele malen herhalen van de woorden is van 

essentieel belang. De rol van de leerkracht bij woordenschat is begeleidend, uitdagend en 

stimulerend. Voor verdere uitwerkingen van het literatuuronderzoek wordt verwezen naar 

hoofdstuk 2 Goed woordenschatonderwijs.  

 

Praktijkonderzoek 

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat er in de groepen 1-2 niet structureel en consequent 

aandacht besteed wordt aan woordenschatonderwijs. De onderbouw leerkrachten op de 

Christoffelschool zijn niet allemaal op de hoogte van de theorie die er aanwezig is over hoe 

kinderen taal en woorden verwerven. De nieuwe woorden worden veelal beschrijvend en 

aan de hand van bekende structuren, werkvormen en modellen aangeboden. Verdere  

uitwerkingen en de conclusies zijn opgenomen in hoofdstuk 3: Praktijkonderzoek. 

 

Product(en) 

Door zowel theoretisch als praktische onderzoek te doen, zijn de volgende producten tot 

stand gekomen die de school kan gebruiken: 

 Flyer viertaktmodel 

 Uitwerking geschikte werkvormen, routines en grafische modellen  

 Diverse bruikbare websites en (digitale)prentenboeken 

 Woordkaarten 

 Aanbevelingen voor de leerkrachten ten aanzien van het woordenschatonderwijs.  

In hoofdstuk 3.6 Praktijkopbrengsten, worden de producten uitgebreider beschreven.  

 

Persoonlijke leervraag  

Voor dit afstudeerwerkstuk is  een persoonlijke leervraag opgesteld. Deze persoonlijke 

leervraag heeft betrekking op de onderzoeker in combinatie met het afstudeerthema.   

De persoonlijke leervraag is voortgekomen uit het vakinhoudelijk en didactisch competent 

(deeltaak 31): Ontwerpen van taken die recht doen aan de verschillende leerstrategieën 

van de leerlingen. De verdere uitwerkingen van de persoonlijke leervraag  is te vinden in 

hoofdstuk 1.5 Persoonlijke leervraag.  
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1.5 Persoonlijke leervraag 

Voor dit afstudeerwerkstuk luidt de persoonlijke leervraag:  

Hoe kan er voor een passende differentiatie gezorgd worden tussen groep 1 en 2 tijdens een 

woordenschatles zonder daar al te veel voor te hoeven regelen en om te zetten?  

 

Deze leervraag is gekoppeld aan competentie 3: vakinhoudelijk en didactisch competent, 

deze staat vermeld in de competentiegids. Er is gekozen voor deeltaak 31: Ontwerpen van 

taken die recht doen aan de verschillende leerstrategieën van de leerlingen. 
 

Wanneer ik een optimaal leerproces willen bereiken, is het belangrijk dat ik een leeromgeving 

creër die veilig en uitnodigend is, voor veel prikkels zorgt en kinderen de ruimte laat zelf 

dingen op te lossen en te ontdekken (Alkema, et al. 2009). Wat we in zowel de praktijk als in 

diverse boeken terug lezen, is dat kleuters werken en leren aan de hand van thema’s 

(Alkema, et al., 2009; Duerings, et al., 2011) Thema’s moeten voldoen aan de volgende 

criteria (De Jonge-Steendam, 2011): 

- Het moet aansluiten bij de realiteit 

- Het moet aansluiten bij de belevingswereld en interesses van kleuters 

- Het moet diverse onderzoeksactiviteiten bieden, zowel passief als actief 

- Er moeten diverse vakgebieden aan de orde komen.  

 

Als leerkracht moet ik zorgen voor gevarieerde onderwijsactiviteiten, zo blijven de leerlingen 

gemotiveerd. Niet ieder kind heeft dezelfde speel- en leerstijl, differentiatie is van essentieel 

belang. Volgens Vernooy (2009) past de convergente differentiatie goed bij kleuters. Er wordt 

doelgericht gewerkt om alle leerlingen de minimum doelen te laten behalen.  

Bij convergente differentiatie doet iedereen doet mee aan de instructie, maar tijdens en voor 

de verwerking van de activiteit wordt er aandacht besteed aan de verschillen tussen 

leerlingen. Er kan gedacht worden aan werkbladen op niveau en diverse instructiegroepen.  

In de praktijk zie ik dat na de taal- en rekentoetsen, analyses gemaakt worden van de 

uitschieters en de uitvallers. Met behulp van deze analyses maken leerkrachten 

instructiegroepen op niveau.  

De voorinstructie heeft voor de zwakkere leerlingen in de groepen 1-2 een positief effect, zij 

krijgen  van te voren al inzicht in de stof die bijvoorbeeld de volgende dag wordt 

aangeboden. Uit de praktijk blijkt dat dit ook daadwerkelijk succeservaringen oplevert bij de 

zwakkere leerlingen.  

Naast de zwakkere leerlingen zijn er leerlingen die uitschieten naar boven. Deze leerlingen 

hebben recht op meer uitdaging, omdat ze de stof al beheersen. Wanneer dat leerlingen uit 

groep 1 zijn, bied ik stof van groep 2 aan. Hierbij kan gedacht worden aan tellen tot 20 i.p.v. 

tot 12, rijmen met bestaande woorden en moeilijkere werkbladen. Voor kinderen uit groep 2 

is het een uitdaging om verder te gaan met rekenen en lezen (Vernooy, 2009).   

In de praktijk zien we vaak dat de zwakkere leerlingen de meeste aandacht krijgen, maar uit 

ervaring blijkt dat ook de sterkere leerlingen aandacht nodig hebben. Ieder kind heeft recht 

op een goede ontwikkeling met de daarbij behorende middelen.  Wanneer de sterkere 

kinderen geen aandacht krijgen kunnen zijn gaan onderpresteren. Hoe kan ik voor een 

passende differentiatie gezorgd worden tussen groep 1 en 2? Ik moet aansluiten bij de 

belevingswereld, zorgen voor  diverse voor en verlengde instructiegroepen, werkbladen op 

niveau en tijdens de kringactiviteiten vragen stellen op niveau. Op deze manier zorg ik voor 

een passende differentiatie (Vernooy, 2009). 
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2. Goed woordenschatonderwijs  

 

Taalontwikkeling  

Woorden spelen een belangrijke rol in onze communicatie, zowel thuis als op school wordt er 

gecommuniceerd met elkaar. Om te kunnen communiceren met elkaar is het belangrijk om 

te begrijpen wat een ander zegt, hiervoor is een uitgebreide woordkennis van essentieel 

belang (Hilte, Van Berkel & Groenen, 2012). Wanneer kinderen taal willen verwerven, leren zij 

dit door creatief en imiterend bezig te zijn. Thuis begint de woordenschat en op school wordt 

deze verder uitgebreid, zonder dat kinderen daar enige moeite voor hoeven te doen. 

Bovendien is woordenschat erg belangrijk voor het leren lezen (Koster, 2012). Wanneer 

leerlingen de basisschool binnenkomen, kennen zij gemiddeld 2000 tot 3000 woorden 

(Huizenga, 2005). Bij het ontstaan van nieuwe woorden maken leerlingen gebruik van de 

kennis die ze al bezitten. Wanneer leerlingen weinig woorden kennen, heeft dat grote 

gevolgen voor de verdere taalontwikkeling. Leerlingen kunnen door een geringe 

woordenschat de les niet meer goed volgen, waardoor ze minimale scores behalen 

(Huizenga, 2005).  

Voor het geven van woordenschatonderwijs is het belangrijk te weten hoe een leerling 

woorden tot zich neemt. De taal die volwassenen en kinderen verwerven bestaat uit 

verschillende niveaus, namelijk op (Huizenga, 2005): 

 Fonologisch niveau , heeft te maken met de spraakklanken  

 Morfologisch niveau, de manier waarop de woorden gevormd worden 

 Semantisch niveau, hierbij gaat het om de betekenis van taal 

 Syntactisch niveau, het ontdekken van regels om de betekenis te achterhalen  

 Pragmatisch niveau, het gebruik van de taal en de regels die er zijn voor de 

communicatie  

 Orthografisch niveau, het spellen van woorden.  

Naast deze niveaus is de taalontwikkeling weer onderverdeeld in vier perioden.  

De eerste periode is de prelinguale periode (0-1 jaar). In deze periode gaan kinderen 

brabbelen. Hoe verder zij komen in de brabbelperiode, des te meer taal er te ontdekken is.  

De periode die daar op volgt is de vroeglinguale periode (1- 2,5 jaar). Het brabbelen gaat 

langzaam over in betekenisvoller taalgebruik. Kinderen geven langzaam aan concrete 

voorwerpen een naam. In de vroeglinguale periode zijn er weer drie verschillende fases: 

eenwoordfase, tweewoordfase en meerwoordfase. In de eenwoordfase gebruiken kinderen 

vaak zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Aan het eind van deze fase kan het kind 

bijvoorbeeld het woord warm koppelen aan een kachel. In de tweewoordfase en 

meerwoordfase maken kinderen korte zinnetjes zoals: mama zitten, hond waf, ik stoel zitten.  

De derde periode is de differentiatieperiode (2,5 – 5 jaar). De taalverwerving van kinderen in 

deze fase zit vooral in het morfologisch en het pragmatisch niveau. In deze periode 

ontwikkelt een kleuter erg sterk. Het kind krijgt ruimtelijk inzicht, tijdsbesef en leert 

gedetailleerder waar te nemen.  

De laatste periode is de voltooingsperiode (5-9 jaar).In deze periode leren kinderen niet veel 

nieuwe woorden meer, maar alle vaardigheden van het woorden leren wordt hierin 

uitgebreid. Het morfologische en syntactisch niveau blijft nog lastig. Ze hebben problemen 

met onregelmatige woorden, de verleden tijd van sterke werkwoorden en lange zinnen 

maken.  

Volwassenen moeten korte kleine zinnen maken, veel herhalen en de foutieve zin van 

kinderen op een correcte manier herhalen. Met behulp van de omgeving ontwikkelen 

kinderen een goede taalontwikkeling (Huizenga, 2005). 

 

 

Hoe leren jonge kinderen 

Woordenschat is onmisbaar op school. Iedere leerkracht besteedt aandacht aan 

woordenschatuitbreiding. Het aanleren kan zowel intentioneel als incidenteel zijn. Incidenteel 

leren wil zeggen dat de leerlingen toevallig in aanraking komen met het woord. Uit 

onderzoek van Huizenga (2005) is gebleken dat een woord meerdere malen aan bod moet 

komen voordat leerlingen de betekenis hiervan zich eigen hebben gemaakt. Bij intentioneel 



11 

 

leren zijn leerkrachten planmatig en systematisch bezig om leerlingen nieuwe woorden aan 

te leren (Huizenga, 2005).  

In het mentaal lexicon worden alle woorden opgeslagen die leerlingen leren. Een andere 

benaming voor het mentaal lexicon is het woordgeheugen. Voor leerkrachten is het 

interessant te weten hoe leerlingen zich de betekenis van woorden eigen maken. 

Betekenissen van woorden aanleren kan op diverse manieren namelijk:  concreet, abstract 

en contextueel. Concreet wil zeggen dat iemand het kan aanwijzen of zelf kan ervaren, 

bijvoorbeeld een muziekinstrument. Een andere manier is het abstract aanbieden, het 

omschrijven van het woord. Woorden kunnen ook een relatie hebben met elkaar, dit wordt  

contextuele betekenis genoemd. Contextuele betekenis kan men alleen gebruiken, mits er al 

enige kennis van het woord aanwezig is (Huizenga, 2005).  

Elke dag komen kinderen wel met iets nieuws in aanraking. Ieder kind heeft een andere 

leer/speelstijl (Alkema et al. 2009). Kinderen kunnen op diverse manieren woorden leren, 

actief en receptief. Actieve woordenschat houdt in dat een kind een woord uit zichzelf 

gebruikt. Receptieve woordenschat is wanneer een kind een woord wel herkent, maar deze 

niet actief gebruikt (Francien, 2010). 

Er zijn verschillende strategieën die kinderen kunnen gebruiken om achter de betekenis van 

woorden te komen. In het woordenschatonderwijs spelen de onderstaande 

woordleerstategieen een belangrijke rol (Huizenga, 2005):  

 

Woordleerstategieen Uitleg 

Labelen 

 

Labelen is het woord stoel in eerste instantie continu te 

koppelen aan het in een kring zitten. Labelen vindt altijd 

plaats in een context en daarbij maken we gebruik van onze 

zintuigen. 

Analyseren 

 

Naast het labelen is analyseren ook een mogelijkheid om 

achter betekenissen te komen. Vandaag leren de leerlingen 

de woorden stoeltje en tafeltje. Door de analyseren komen 

de leerlingen tot de ontdekking dat in deze woorden de 

woorden stoel en tafel verweven zitten.     

Relateren Bij relateren leggen leerlingen verbanden tussen twee 

woorden of een samengesteld woord. Neem bijvoorbeeld 

het woord autoband, hierin zal een leerling een relatie 

leggen tussen het woord auto en band: een band voor de 

auto. 

Vergelijken Leerlingen kunnen woorden ook gaan vergelijken. Door lief 

en aardig te gaan vergelijken, komen kinderen erachter dat 

deze twee woorden meerdere betekenissen hebben.  

Categoriseren Als laatste strategie kunnen leerlingen gebruik maken van 

categoriseren. Denk bijvoorbeeld aan een werkblad met 

daarop groente en fruit afgebeeld. Kinderen moeten dan 

groente en fruit leren onderscheiden. 

 

Door de leerlingen een grote betrokkenheid te geven bij het leren van nieuwe woorden, 

voelen zij zich veilig en vertrouwd en neemt de woordenschat toe. Volwassenen hebben een 

stimulerende en begeleidende rol in het woordenschatonderwijs. Door de taal die leerlingen 

produceren, corrigeren, modelleren en bij te stellen daar waar nodig, komen leerlingen tot 

een goede taalverwerving (Huizenga & Robbe, 2009). 

 

 

Leerkrachtgedrag 

Willen kinderen zelfvertrouwen creëren, moet vanuit de omgeving positief contact komen. 

Hier start de ontwikkeling.  Wanneer leerkrachten een optimaal leerproces willen bereiken, is 

het belangrijk dat ze een rijke, krachtige en prikkelende leeromgeving creëren (Alkema et al., 

2009). Door kinderen veel zelf te laten doen en te ervaren bouwt het kind zelfvertrouwen op. 

Het kind komt dan in de zone van de naaste ontwikkeling en de kans van slagen wordt 
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groter. De doelen of de eisen die de omgeving stelt aan een kind moeten wel haalbaar zijn, 

anders werkt het alleen maar averechts. Het stimuleren van zelfvertrouwen moet zowel op 

het verstandelijke, het motorische en op het sociaal emotionele vlak gebeuren.  

De taal die de leerkracht gebruikt om woorden aan te leren moet voor de leerlingen 

begrijpelijk zijn. Belangrijk hierbij is het vele herhalen, langzaam praten, geen moeilijke 

woorden gebruiken en wanneer er zich een moeilijk woord voordoet deze uitleggen. Ook het 

niveau van vragenstellen moet passen bij het niveau van de leerling. Leerkrachten moeten 

bij dit soort open vragen veel geduld hebben, leerlingen moeten hierbij vaker wat langer 

nadenken (Kienstra, 2003). De  onderwijsactiviteiten moeten gevarieerd zijn,  zo moeten ze 

aansluiten bij  de verschillende leerstijlen van de leerlingen. Bij woordenschatonderwijs is het 

belangrijk dat de leerlingen betrokken raken bij de les. Laat ze met eigen ideeën, vragen en 

of materialen komen.  Zo zijn en blijven de leerlingen gemotiveerd om te leren. Bij 

woordenschat is de rol van de leerkracht begeleidend, uitdagend en stimulerend (Schiet, 

2005).  

 

 

Criteria woordenlijsten 

In de kleuterbouw wordt er weinig gebruik gemaakt van methoden, wel zijn er diverse 

bronnenboeken aanwezig zijn bijvoorbeeld Schatkist. De onderstaande criteria kunnen 

leerkrachten helpen bij het selecteren van juiste woorden (Huizenga, 2005): 

 Kies nuttige woorden 

Dit zullen woorden moeten zijn die zij dagelijks tegenkomen en of gebruiken.  

 Kies frequente woorden 

Wanneer leerlingen werken rondom het thema dokter werken, zijn dit voorbeelden 

van frequente woorden: de dokter, de pijn en de ziekenauto.  

 Kies woorden die in een context passen  

Bij de kleuters wordt er vaak gewerkt vanuit een ankerverhaal. Dit verhaal is een 

duidelijke context om nieuwe woorden aan te leren.  

 Kies woorden binnen een betekenisveld 

Bij het selecteren van woorden moet er gelet worden op,  dat er zowel losse- als 

woorden in een betekenisveld aangeleerd worden.  Bijvoorbeeld: het woord weg is 

verbonden met de betekenisvelden straat, zandpad en snelweg maar ook met 

verlaten, weggaan en stoppen.  

Wanneer er woorden geselecteerd moeten worden kiezen leerkrachten naast abstracte 

woorden vaak concrete woorden uit. Dit zijn woorden met een eenvoudige betekenis die 

bijvoorbeeld uitgelegd kunnen worden aan de hand van concreet materiaal. Naast deze 

criteria zijn er ook vele aandachtpunten voor het selecteren van woorden:  

 Voor kleuters die net op school komen moeten er woorden gekozen worden met een 

hoge frequentiegraad 

 Woorden aanbieden die kinderen kunnen ervaren 

 Aan het begin van de woordenschatuitbreiding geen synoniemen aanbieden 

 Bied geen woorden aan die niet met een plaatje verduidelijkt kunnen worden 

(Kienstra, 2003).  

 

 

Werkvormen, didactische structuren en hulpmiddelen 

Woorden moeten meerdere malen aan bod komen willen leerlingen deze onthouden. Uit de 

literatuur van Van den Nulft & Verhallen (2009), Huizenga (2005) en Van der Nulft, Verhallen & 

Stoeldraaijer, 2009 blijkt dat het viertaktmodel hiervoor een handige didactische aanpak is. 

Een goede didactische structuur hiervoor is het viertaktmodel. Dit model bestaat uit vier fasen 

namelijk het voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren. 
In de fase van het voorbewerken, wordt de voorkennis van de leerlingen geactiveerd. De 

leerkracht kan iets spannends of iets onverwachts doen. Wanneer bijvoorbeeld het thema 

piraten aan bod komt, als piraat in de klas gaan zitten (Leraar 24, 2010).   

In de fase van het semantiseren leren de kinderen de betekenis achter een woord kennen. 

De leerkracht legt de betekenis van de woorden uit in een betekenisvolle context. Dat wil 

zeggen dat er concreet materiaal of afbeeldingen aan te pas komen. Het uitleggen kan aan 
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de hand van de drie uit-jes: uitleggen, uitbeelden en uitbreiden. Bij ‘uitbreiden’ worden er 

woorden aan toegevoegd, hierdoor ontstaan er groepen woorden (Appel & Vermeer, 2011). 

Dit zijn aandachtspunten bij het semantiseren: 

 De leerkracht neemt het initiatief. Duidelijk uitleggen van de betekenis 

 De uitjes moeten niet in een vaste volgorde aan de orde komen 

 Tijdens het semantiseren luisteren de kinderen naar wat leerkracht verteld (Huizenga, 

2005). 

De derde fase is de belangrijkste fase, namelijk het consolideren. Bij consolideren gaat het 

om het vele male spelenderwijs herhalen van woorden en dat deze zichtbaar terugkomen in 

de klas. Kinderen moeten er op terug kunnen vallen. Hierbij kan gedacht worden aan 

bijvoorbeeld een woordmuur.  

In de controlefase wordt er nagegaan of de kinderen de woorden kennen en de daarbij 

behorende betekenis kunnen geven (Baekel-Kan, 2008). 

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid op school. Coöperatief leren is interactief, 

gestructureerd en samenwerkend leren in kleine groepen. Sterke leerlingen leren van de 

zwakkere en omgekeerd. Door bij coöperatief leren samen te werken, leren kinderen elkaar 

beter kennen en creëren zij onderling meer respect. Tijdens ieder didactische structuur van 

het coöperatief leren wordt er gewerkt aan het GIPS: Gelijke deelname, Individuele 

aanspreekbaarheid, Positieve wederzijde afhankelijkheid en Simultane actie. Iedereen neemt 

deel aan de activiteit, heeft een bepaalde verantwoordelijkheid, moeten samenwerken om 

tot een goed resultaat te komen en alle leerlingen zijn gelijktijdig bezig aan een opdracht. 

Met de Kagan structuren is er veel tijdwinst te behalen. Leerkrachten zijn minder tijd kwijt voor 

uitleg wanneer zij één van de structuren gebruiken (Kagan, 2013). Veel voorkomende 

coöperatieve structuren bij kleuters zijn (Kagan et al. 2011): 

 

Structuur Uitleg 

 

 

Binnen/Buitenkring 

 

Iedereen staat tegenover zijn of haar maatje. Er wordt een binnen en 

een buitenkring gevormd. De kinderen uit de binnenkring krijgen eerst 

denktijd, daarna mogen zij vertellen aan de buitenkring. Wanneer de 

binnenkring is uitverteld, wisselen de rollen. Bij het werken met deze 

structuur mogen leerkrachten zelf weten hoeveel plekken de 

buitenkring moet opschuiven. Zo krijgt iedereen weer een nieuw 

maatje tegenover zich. Wanneer iedereen een nieuw maatje heeft, 

begint de structuur weer van vooraf aan.  

 

 

Zoek iemand die….. 

De leerlingen krijgen allemaal een afbeelding van de leerkracht. Met 

de afbeelding in hun hand lopen zij kris kras door de klas. Het is de 

bedoeling dat de ene leerling een vraag stelt aan iemand die 

tegenover hem of haar komt staan. Wanneer de ander het antwoord 

op de vraag weet, wisselen de rollen.   

 

 

 

Mix en Koppel 

Iedereen loopt rond met een afbeelding. Met deze afbeelding 

worden er koppels gevormd aan de hand van een (betekenis)relatie. 

Een leerling stelt een vraag over de afbeelding aan de leerling die 

tegenover hem of haar staat. De andere leerling geeft antwoord, 

hierna wisselen de rollen. Wanneer beide leerlingen vragen en of 

antwoorden hebben gekregen, komt het mixen. De leerlingen ruilen 

van kaart en nemen afscheid van elkaar. Zij lopen dus elke ronde met 

een andere kaart. De structuren Mix en koppel & Zoek iemand die, 

worden bij de kleuters vaak in combinatie met elkaar gebruikt. 

 

Wanneer een structuur eenmaal bekend is, kan deze in elke les, thema of onderwerp 

gebruikt worden (Kagan, 2013). Naast deze coöperatieve structuren, kunnen leerkrachten 

ook gebruik maken van diverse routines en grafische modellen. Veel voorkomende routines 

bij kleuters zijn (Duerings et al., 2011): 

 

Routine Uitleg 

 Met deze routine kan er op een speelse manier gewerkt worden aan 
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Woord van de dag 

het herhalen van de woorden. Doordat er elke dag een woord 

centraal staat, is dit voor leerlingen een makkelijke manier van 

herhalen. Met het woord van de dag kunnen korte spelletjes gespeeld 

worden. Voorbeeld: Alle themawoorden hangen op het prikbord. Elke 

morgen wordt er één woord omgedraaid. Leerlingen kunnen door 

middel van het spel “Wie ben ik?” het woord raden. Woorden van de 

dag moeten leerkrachten wel bewaren, want zo kunnen zij er op een 

ander gewenst moment op terug komen. 

 

 

 

Thematafel 

Op de thematafel liggen allerlei voorwerpen, boeken en 

afbeeldingen die met het thema te maken hebben. Zowel de naam 

van het thema als de themawoorden moeten zichtbaar zijn. Elk 

voorwerp op de tafel heeft een kaartje met daarop het woord 

geschreven, bijv.: de zwemband. Zorg ervoor dat de kaartjes goed 

zichtbaar zijn voor de leerlingen. Zowel de leerkracht als de leerlingen 

spelen een belangrijke rol in het vullen van de tafel. De leerkracht 

stimuleert de betrokkenheid van de leerlingen door hen te stimuleren 

om zelf materialen mee te nemen. Elke thematafel groeit naarmate 

het thema vordert. Met de voorwerpen op de thematafel kunnen 

verschillende spellen gedaan worden, een voorbeeld is het sorteren 

van de materialen.  

 

 

 

 

Praatplaat 

Bij een praatplaat gaat het erom dat leerkrachten en leerlingen met 

elkaar in gesprek raken aan de hand van een plaat of afbeelding. 

Wanneer leerkrachten starten met de routine praatplaat, kunnen zij 

zelf de vragen stellen. Naarmate de kinderen hieraan gewend zijn 

komen de vragen vanzelf. Van een praatplaat kan er een woordweb 

gemaakt worden. Bijvoorbeeld: Afbeelding van een hond. Om deze 

afbeelding plaatsen leerkrachten samen met de kinderen de 

betekeniswoorden. Waar zitten de oren, waar zit de neus, waar zitten 

de poten enz. Wanneer kinderen niet tot woorden komen is het 

belangrijk dat leerkrachten een startwoord geven.  

 

 

Woordenboek 

Ter afsluiting van een thema is het voor leerlingen leuk om een 

woordenboek te maken. De leerlingen maken allemaal een tekening 

van een woord dat zij geleerd hebben. Groep twee schrijft de 

woorden eronder. Van deze woorden en tekeningen maakt de 

leerkracht een boek en plaatst deze in de leeshoek. Zo kunnen 

kinderen er op elk gewenst moment in terugkijken. 

 

Woordenschat routines kunnen helpen bij het aanleren en herhalen van nieuwe woorden, 

maar er bestaan ook handige grafische modellen. In grafische modellen kunnen leerlingen 

zien wat de betekenisrelatie is van de woorden. Veel voorkomende grafische modellen bij 

kleuters zijn (Duerings et al., 2011): 

     

Grafische modellen Uitleg 

 

 

Woordenstarter  

 

Het activeren van de voorkennis is belangrijk bij het aanleren van 

nieuwe woorden. Door het activeren van de voorkennis kunnen 

leerlingen woorden koppelen aan de woorden die zij al kennen.  

Woordenstarter is een verzamelnaam voor de modellen: 

woordenwolk, woordenweb, kenmerkspin en beeldwoordenveld. 

Voor kleuters is de woordenwolk en beeldwoordenveld geschikt. Bij 

een woordenwolk schrijft de leerkracht een woord op het bord en                     

leerlingen moeten aangeven waaraan zij denken bij het lezen of        

horen van dit woord. De leerkracht schrijft deze woorden eromheen. 

Een beeldwoordenveld is eigenlijk hetzelfde als woordenwolk, alleen 

nu maken de leerlingen er afbeeldingen bij.      

 De woordentrap is een middel om kleine betekenis verschillen tussen 

woorden te verduidelijken. Wanneer er gewerkt word over kleine 
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Woordentrap 

 

beestjes is voor iedereen het woord kleine anders. Voorbeeld: Er staat 

een grote keukentrap in de klas. De leerkracht vraagt aan alle 

leerlingen of zij een klein beestje kunnen noemen. Dit beestje schrijft 

de leerkracht op een blaadje. Wanneer alle leerlingen een klein 

beestje genoemd hebben, wordt er een kringgesprek gevoerd. 

Uiteindelijk komt het kleine beestje onder aan de trap en het grootste 

beestje bovenaan. Zo krijgen kinderen meer inzicht in de begrippen 

klein-groot. 
 

Overlapper  

 

Door te werken met de overlapper komen leerlingen achter 

overeenkomsten en verschillen tussen woorden, voorwerpen of 

onderwerpen. De overlapper bestaat uit twee cirkels die elkaar 

overlappen, daadoor ontstaat er in het midden een ovale vorm. Elke 

cirkel heeft een woord of onderwerp. Kenmerken die beide woorden 

of onderwerpen hebben komen in het overlappende deel te staan. 

De andere kenmerken ieders in een eigen cirkel.  

 

Naast deze modellen en routines kunnen leerkrachten ook gebruik maken van 

prentenboeken, computers en een verteltafel. Prentenboeken en digitale prentenboeken zijn 

zeer geschikt als hulpmiddel, want er wordt zowel op een verbale als op een visuele manier 

aandacht besteed aan de betekenis van woorden (Broekhof, 2011). Niet elk prentenboek is 

geschikt om te gebruiken bij woordenschat. Het boek moet aan de volgende criteria 

voldoen (Huizenga, 2005, p. 107): 

 Het verhaal moet in de belevingswereld van de leerlingen passen 

 Het taalgebruik moet aansluiten bij het niveau van de leerlingen 

 Er moeten nieuwe woorden in voorkomen 

 De woorden moeten op een functionele manier aangeboden worden 

 De betekenis van woorden moet door het verhaal en of plaatjes verduidelijkt worden 

 Het verhaal moet geschikt zijn voor verwerkingsactiviteiten. 

Wanneer leerkrachten een prentenboek als hulpmiddel gaan gebruiken bij het 

woordenschatonderswijs, kunnen zij dit het beste doen aan de hand van de voorleescyclus: 

introductie, eerste keer interactief voorlezen, verwerkingsactiviteit, tweede keer interactief 

voorlezen, verwerkingsactiviteit en tot slot presenteren de leerlingen elkaar wat ze gedaan 

hebben rondom het prentenboek (Huizenga, 2005).  

Een ander populair hulpmiddel is de computer. De computer kan op verschillende manieren 

ingezet worden. Kinderen kunnen werken met een speciaal software programma, spelletjes 

spelen op internet of woorden typen in Word.  

Leerkrachten kunnen een woordenschatprogramma niet willekeurig inschakelen, het moet 

aan een aantal criteria voldoen (Huizenga, 2005):  

 Het programma moet nuttige woorden bevatten 

 Het programma moet meerdere niveaus bevatten 

 De afbeeldingen en de layout moeten duidelijk zijn 

 Er moeten woorden toegevoegd kunnen worden 

 Het programma moet door leerlingen zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. 

Naast de computer en prentenboeken is een vertel- of thematafel ook een leuk hulpmiddel. 

Het is een rijke leeromgeving die duidelijk zichtbaar is in de klas. Kinderen kunnen dagelijks 

(zelfstandig) met de woorden oefenen. Bij een verteltafel kan er een verhaal nagespeeld 

worden aan de hand van afbeeldingen of concreet materiaal.  

Het stappenplan voor het werken met een verteltafel (Huizenga, 2005, p. 119 & 120): 

1. Lees het verhaal voor.  

2. Nieuwe woorden semantiseren.  

3. Bespreken van de materialen uit het verhaal. 

4. Het zelf maken van materiaal.  

5. Het inrichten van de verteltafel. 

6. Het verhaal naspelen aan de hand van de materialen. Er is speciale aandacht 

voor de nieuwe woorden 

7. Verhaal voorlezen en de leerlingen met de materialen laten spelen.  
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8. Leerlingen voor de groep het verhaal laten presenteren.  

9. Leerlingen laten spelen of werken aan de verteltafel. 

10. Verhaal laten na vertellen of voorlezen aan de verteltafel.  

Opdrachten zijn er in veel verschillende vormen en maten verbaal, non-verbaal, productief 

en receptief. Bij receptieve oefeningen gaat het om het begrijpen van een woord.  

Onderstaande oefeningen geven een aantal voorbeelden weer (Huizenga, 2005, p. 123-

128):  

Non-verbale receptieve oefeningen: -     plaatjes koppelen aan een gegeven woord 

- werken met woordkaartjes  

 

Verbale receptieve oefeningen:  -     woorden rubriceren 

- woorden ordenen 

- synoniemen zoeken 

- tegenstellingen zoeken 

- woordparen maken 

- betekeniskenmerken noemen 

Bij productieve oefeningen gaat het erom dat het kind zelf de woorden gebruikt, zonder 

daarbij na te denken.  

Non-verbale productieve oefeningen: -      het benoemen van voorwerpen en plaatjes 

Verbale productieve oefeningen:  -      zinnen aanvullen 

- associëren: woorden die bij hetzelfde 

betekenisveld horen zoeken 

- tegenstellingen noemen 

- synoniemen noemen 

- woord noemen op basis van een omschrijving  

Drama kan ook een bijdrage leveren aan het vergroten van de woordenschat. Werkvormen 

die bruikbaar zijn in de kleuterbouw zijn dramatisch spel en poppenspel. Bij dramatisch spel 

wordt de werkelijkheid nagespeeld. Voor poppenspel kan er gebruik gemaakt worden van 

een poppenkast. Belangrijk bij het vak drama is dat de werkvormen spontaan en ontspannen 

moeten verlopen. De werkvormen bij drama in combinatie met woordenschat moeten 

laagdrempelig zijn, willen kinderen zich ontwikkelen (Nooij, 2008). 
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3. Praktijkonderzoek  

 

3.1 Inleiding 

Het doel van het praktijkonderzoek voor dit afstudeerwerkstuk is inzicht krijgen in de 

beginsituatie ten aanzien van het woordenschatonderwijs. Met behulp van de resultaten is er 

een conclusie geformuleerd en aanbevelingen op papier gezet voor de onderbouw 

leerkrachten.  

 

3. 2 Onderzoeksgroep  

Het onderzoek heeft plaats gevonden op de Christoffel in groep 1-2. In overleg met de 

interne begeleider en de onderbouwcoördinator is er bewust gekozen voor deze groepen, 

omdat hier de basis wordt gelegd voor het woordenschatonderwijs. Er zijn drie 

kleutergroepen, met gemiddeld 20 leerlingen. Aan het onderzoek hebben drie 

kleutergroepen en vier onderbouw leerkrachten meegewerkt. Van de vier leerkrachten 

werken er drie parttime.  

 

 

 

 

 

 

 

3. 3 Onderzoeksinstrumenten  

Er is begonnen met een oriënterend theoretisch onderzoek, vanuit het oriënterende gedeelte 

is er dieper ingegaan op de theorie. Om tot een goede beginsituatie te komen ten aanzien 

van het woordenschatonderwijs op de Christoffelschool zijn er observaties, een document en 

methodeanalyse uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeksinstrumenten zijn nadien 

geanalyseerd en daarna kon er gestart worden met het formuleren van een passende 

vragenlijst. De uitkomsten van de vragenlijsten helpen de onderzoeker bij het formuleren van 

de conclusie en aanbevelingen.  

Voor de uitvoering van het onderzoek is een combinatie gemaakt van kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek. Kwalitatief, omdat er een literatuurstudie en observaties zijn 

uitgevoerd. De resultaten van kwalitatief onderzoek geven inzicht in het waarom achter 

bepaalde werkwijzen en wat er zoal leeft onder de onderzoeksgroep. Kwantitatief, omdat er 

gestructureerde vragenlijsten zijn afgenomen. De resultaten van deze vragenlijsten geven 

inzicht in meningen, ervaringen en werkwijzen van de onderbouwleerkrachten. Door de 

deelvragen te analyseren kan er een onderzoeksinstrument gekozen worden die past bij het 

beantwoorden van de deelvraag. Deze onderzoeksinstrumenten zijn voorgelegd aan de 

afstudeerbegeleider. Aan de hand van de feedback zijn deze weer aangepast.  

 

3. 4 Beginsituatie ten aanzien van het woordenschatonderwijs 

Bij de onderbouw wordt  niet gewerkt vanuit een methode, maar wordt 

woordenschatonderwijs aangeboden aan de hand van een thema. De introductie gebeurt 

niet uitdagend en prikkelend genoeg. De woordselectie vindt plaats uit een bestaande lijst 

namelijk, Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters en uit eigen ervaring. De themawoorden 

krijgen de leerlingen beschrijvend aangeboden, wanneer er onduidelijkheden zijn wordt er 

doorgevraagd. Het vele male herhalen van de woorden gebeurt aan de hand van bekende 

structuren en spelletjes. Op de Christoffelschool wordt  gewerkt met het software programma 

Woordenstart. Dit is een speciaal softwareprogramma voor jonge kinderen, waarin het 

viertaktmodel is geïntegreerd. Daarnaast is er ook het bronnenboek Bas, ga je mee? 

aanwezig en doen de groepen 1 en 2 mee aan Boekenpret. Dit is een uitleensysteem, 

waarbij de kinderen iedere week een boek kunnen lenen uit de schoolbieb. De woorden die 

leerlingen krijgen aangeboden zijn nergens terug te vinden in de klas. Alleen de letters die de 

leerlingen krijgen aangeboden, hangen aan de lettermuur. Verdere uitwerkingen ten aan 

Aantal jaren onderwijs Aantal leerkrachten 

0 – 5 jaar 0 

6 – 10 jaar 1 

11 – 20 jaar 1 

20+ 2 

Alle vier de leerkrachten zijn vrouwen 
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zien van de beginsituatie zijn opgenomen in de bijlage beginsituatie ten aanzien van het 

woordenschatonderwijs.  

 

3. 5 Analyse na invoering Viertaktmodel 

Er is een duidelijk opbouw aanwezig en leerkrachten kregen de ruimte om de woordlijsten 

aan te passen waar nodig. Het werken met de uitgewerkte thema’s werd als prettig ervaren. 

Leerkrachten kregen meer inzicht in het bewust aanbieden van woorden. De woordkaarten 

worden voor veel doeleinden gebruikt. Zo worden deze als visuele ondersteuning 

opgehangen of gebruikt tijdens een kringactiviteit. Leerkrachten van de Christoffelschool 

hebben kennis gemaakt met het viertaktmodel. Deze manier van werken geeft de 

leerkrachten meer inzicht dan voorheen in het bewust aanbieden, herhalen en controleren 

van woorden. Het viertaktmodel toepassen kost even tijd, hoe vaker er mee gewerkt wordt, 

hoe meer tijdwinst er te behalen valt. Verdere uitwerkingen ten aan zien van de beginsituatie 

zijn opgenomen in de bijlage analyse na invoering viertaktmodel.  

 

Voor de observaties is het onderstaande schema gebruikt.  

Observatielijst Viertaktmodel woordenschat (voor de invoering) g v o 

Voorbewerken: Introductie: De leerkracht roept een context op voor 

de aan te leren woorden en betekenissen  

   

Semantiseren: De leerkracht verheldert de betekenis van een woord.    

Consolideren: De aangeboden woorden worden herhaald.    

Consolideren: De aangeboden woorden worden op een korte, 

speelse manier herhaald (bijv. d.m.v. een spelletje) 

   

Controleren: De leerkracht gaat na in hoeverre de leerlingen de 

woorden kennen.  

   

(Kuipers-Kampstra, 2011, p. 14) 

 

3. 6 Praktijkopbrengsten  

In overleg met de leerkrachten zijn de volgende thema’s uitgewerkt:  Naar school, Klaar voor 

de start (kinderboekenweek), Dieren in het herfstbos, Sinterklaas en Kerst. 

De Christoffelschool heeft als doel om de woordenschat binnen een tijdsbestek van twee 

jaar schoolbreed te vergroten. De school vindt het belangrijk dat leerkrachten zich het 

viertaktmodel eigen maken en de structuren van het coöperatief leren. Er zijn diverse 

afspraken op papier gezet om deze doelen te behalen. De leerlingen moeten twintig 

woorden per week aangeleerd krijgen en leerkrachten moeten minimaal vijf minuten per 

dag besteden aan het consolideren.  

Bij het selecteren van nieuwe woorden zijn de selectiecriteria van Huizenga (2005) gebruikt. 

Voordat er woordenlijsten opgesteld worden, is er gekeken naar een bestaande woordenlijst 

namelijk, de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK). Aan de hand van deze lijst en de 

theorie van Huizenga zijn alle woorden voor de verschillende thema’s geselecteerd.  

Voor elke fase van het viertaktmodel zijn er lesideeën beschreven. Volgens Baekel-Kan (2008) 

is de fase van consolideren het belangrijkste. Bij het consolideren is het belangrijk dat de 

geleerde woorden terug komen in de klas. Voor het consolideren kunnen leerkrachten 

gebruik maken van didactische structuren, routines en grafische modellen (Duerings et al., 

2011). De structuren, routines en modellen die geschikt zijn voor kleuters zijn opgenomen in de 

bijlage Uitgewerkte werkvormen. Om de leerlingen duidelijke handvatten te geven zijn er 

woordkaarten gemaakt. Met behulp van de theorie over woordselectie en de diverse 

juffensites, deze zijn opgenomen in de bijlage. De afbeeldingen voor de gemaakte 

woordkaarten, zijn geselecteerd door de onderzoeker met behulp van de theorie van 

Huizenga (2005). Afbeeldingen moeten bij de belevingswereld van de kinderen passen, ze 

moeten herkenbaar zijn. Deze woordkaarten zijn gelamineerd, zodat deze duurzaam in 

gebruik zijn. 

Tot slot zijn er diverse websites met digitaal lesmateriaal en geschikte prentenboeken voor elk 

thema op papier gezet, zodat leerkrachten een handvat hebben waarmee zij de woorden 

kunnen aanbieden. Deze zijn opgenomen in de bijlage. De leerkrachten kunnen deze 

uitwerkingen als voorbeeld nemen voor het uitwerken van andere thema’s. 
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4. Conclusie  

De aanleiding voor het schrijven van dit afstudeerwerkstuk kwam als speerpunt naar voren 

na het bekijken van de tegenvallende resultaten, ondanks dat de leerkrachten al veel 

ondernomen hebben. Het team wil het woordenschatonderwijs graag verbeteren door een 

passende didactiek toe te passen. 

Uit de theorie van Huizenga (2005) blijkt dat woorden meerdere malen aan bod moeten 

komen voordat leerlingen de betekenis hiervan goed op hebben genomen. Uit de literatuur 

van Van den Nulft & Verhallen (2009), Huizenga (2005) en Van der Nulft, Verhallen & 

Stoeldraaijer, 2009 blijkt dat het viertaktmodel een handige aanpak is om woorden aan te 

leren. De school wilde graag dat het viertaktmodel geïntegreerd werd.  

Leerkrachten gaven aan dat het een nadeel was dat het integreren van het viertaktmodel 

veel tijd kostte. Een voordeel is dat er gestructureerd woorden aangeleerd werden en dat 

elke fase aan bod komt. Het werken met de uitgewerkte thema’s werd als prettig ervaren. 

Alle materialen waren bij de hand. Woorden moeten vele malen spelenderwijs herhaald 

worden (Van den Nulft & Verhallen, 2009). Uit het praktijkonderzoek blijkt dat leerkrachten 

veelal veilige modellen, werkvormen en structuren gebruiken. Leerkrachten maakten veel 

gebruik van coöperatief leren. De structuur die veel gehanteerd werd was de 

binnen/buitenkring. Naast deze structuur maakten zij veel gebruik van de woordspin, maar 

verrassende modellen en routines bleven uit. Uit de theorie blijkt dat het belangrijk is om ook 

eens nieuwe en verrassende modellen, structuren en werkvormen te gebruiken. Voorbeelden 

van routines zijn woord van de dag en een thema/verteltafel. Naast deze routines zijn er ook 

grafische modellen zoals woordenstarter en woordentrap waarin kinderen kunnen zien wat 

de betekenisrelatie is van de woorden. Tevens kunnen leerkrachten gebruik maken van 

diverse (digitale)prentenboeken en de computer (Duerings et al., 2011). 

Er is één thema onderzocht ten aanzien van het integreren van het viertaktmodel. Het 

onderzoek schiet echter te kort op dit punt. Om naar één thema te oordelen of het 

viertaktmodel werkt, is niet reëel. Leerkrachten moeten zorgen dat onderwijsactiviteiten 

gevarieerd zijn, zo sluiten ze aan bij de verschillende leerstijlen van kinderen. Niet ieder kind 

heeft dezelfde speel- en leerstijl, daarom is differentiatie van essentieel belang. De rol van de 

leerkracht hierbij is begeleidend, uitdagend en stimulerend. 
 

 

4.1 Discussie  

Door zowel theoretisch als praktische onderzoek te doen, zijn de volgende producten tot 

stand gekomen: flyer viertaktmodel, uitwerking geschikte werkvormen,  uitgewerkte routines 

en grafische modellen, lijst met diverse bruikbare websites en (digitale)prentenboeken en tot 

slot de woordkaarten.  

Er is één thema onderzocht ten aanzien van het integreren van het viertaktmodel. Het 

onderzoek schiet echter te kort op dit punt. Om naar één thema te oordelen of het 

viertaktmodel werkt, is niet reëel. Door meerdere thema’s te onderzoeken en de toetsen in 

januari af te wachten kan er pas een reëel beeld ontstaan over het effect van het integreren 

van het viertaktmodel van Verhallen.  

Uit het praktijkonderzoek zijn  een aantal aandachtspunten voor zowel de onderzoeker als de 

school naar voren gekomen. Een aandachtspunt voor de onderzoeker is om een volgend 

onderzoek eerst te beginnen bij de woordkennis van 4/5 jarigen, welke woorden kennen de 

leerlingen al wel en welke niet. Een aandachtspunt op de Christoffelschool is dat er meer 

prentenboeken aangeschaft moeten worden, zodat deze ingezet kunnen worden bij het 

woordenschatonderwijs. Ook zouden er meer modellen gebruikt moeten worden. De 

afbeeldingen waren volgens de leerkrachten niet altijd pedagogisch verantwoord . Er 

werden zowel tekeningen als foto’s gebruikt, leerkrachten zagen hierin graag één lijn. De 

afbeeldingen zijn geselecteerd door de onderzoeker met behulp van de theorie van 

Huizenga (2005). Afbeeldingen moeten bij de belevingswereld van de kinderen passen, ze 

moeten herkenbaar zijn. 

Het onderzoek was gericht op de onderbouw. Dit was een bewuste keuze, omdat hier de 

basis ligt voor de verdere ontwikkeling van de woordenschat.  Een aanbeveling bij een 

vervolgonderzoek is om bij de onderbouw na een half jaar te bekijken of het viertaktmodel 

meer resultaten heeft opgeleverd. Vanuit deze resultaten kan er gekeken worden of het 
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viertaktmodel ook geïntegreerd kan worden in groep 3 en 4 en ook daar meer resultaten 

oplevert.  

Dit afstudeerwerkstuk geeft leerkrachten inzicht in hoe zij de woorden hebben aangeleerd en 

wat de mogelijkheden zijn om dit uitdagender en prikkelender te maken voor de leerlingen. 

Dit aan de hand van diverse aanbevelingen, alles ten bate van betere resultaten. 

 

 

4.2 Aanbevelingen  

Aan de hand van de bevindingen van het theoretisch- en praktisch onderzoek kunnen de 

volgende aanbevelingen worden gedaan.  

Een rijke en krachtige leeromgeving creëren. In zo’n ruimte zal een kind zelf dingen 

ontdekken en oplossen (Alkema et al., 2009). Door kinderen veel zelf te laten doen bouwt het 

kind zelfvertrouwen op. Bij woordenschatonderwijs is het belangrijk dat de leerlingen 

betrokken raken bij de les. Laat ze met eigen ideeën, vragen en of materialen komen.  Zo zijn 

en blijven de leerlingen gemotiveerd om te leren. Bij woordenschat is de rol van de leerkracht 

begeleidend, uitdagend en stimulerend (Schiet, 2005).  

Het inzetten van (digitale) prentenboeken. Er wordt zowel op een verbale als op een visuele 

manier aandacht besteed aan de betekenis van woorden (Broekhof, 2011). Prentenboeken 

moeten voldoen aan de criteria die beschreven staan in de bijlage Uitgewerkte werkvormen  

“prentenboek”. Zowel ouders als leerkrachten moeten gestimuleerd worden om voor te 

lezen, dit het liefst interactief. 

Besteed elke dag aandacht aan vijf woorden. Een goed idee om elke dag aandacht te 

besteden aan de themawoorden,  een klein spelletje te doen uit de Woordspelletjes voor 

kleuters, die is opgenomen in de bijlage. 

Uit de praktijk blijkt dat men veelal veilige modellen , werkvormen en routines gebruikt, maar 

uit de theorie blijkt dat het belangrijk is om ook eens nieuwe en verrassende modellen, 

werkvormen en routines te gebruiken. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een 

thematafel, woordentrap of beeldwoordenveld. Meerdere modellen zijn opgenomen in de 

bijlage Uitgewerkte werkvormen.  

Hang de modellen en routines zichtbaar op in de klas. Voor de leerlingen is het belangrijk dat 

zij op elk gewenst moment terug kunnen kijken naar de woorden die zij krijgen aangeboden. 

Ook de woordkaarten met daarop de themawoorden is belangrijk om zichtbaar op te 

hangen.  

Maak diverse uitstapjes wanneer dat mogelijk is bijvoorbeeld naar de bakker, boerderij of 

brandweer kunnen de woordenschat van kinderen vergroten. Tevens is het leuk, gezellig en 

leerzaam.  
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