
Een	  zwater,	  wat	  is	  dat?	  

Landelijke	  Conferen/e	  
Onderwijs/jdverlenging	  	  

21	  september	  2012	  NBC	  Nieuwegein	  



Programma	  



Aanleiding,	  oorzaak	  en	  gevolg	  
Veel	  leerlingen	  hebben	  moeite	  met	  begrijpen	  van	  teksten	  (begrijpend	  

lezen)	  
•  Oorzaken:	  	  

•  beperkte	  woordenschat,	  	  
•  onvoldoende	  technische	  leesvaardigheid,	  	  
•  onvoldoende	  (extra)	  instruc/e,	  	  
•  leerlingen	  vinden	  lezen	  niet	  leuk	  

•  Gevolgen:	  
•  25%	  van	  de	  leerlingen	  verlaat	  groep	  8	  met	  groep	  6	  niveau	  (technisch	  lezen)	  
•  85%	  van	  de	  vroeg/jdig	  schoolverlaters	  kan	  niet	  (goed)	  lezen	  
•  >	  50%	  van	  de	  leerlingen	  in	  het	  1e	  jaar	  VMBO	  bbl	  is	  niet	  in	  staat	  zelfstandig	  

schoolboekteksten	  te	  lezen.	  

Bronnen:	  Onderwijsinspec/e,	  Kees	  Vernooy	  



Taaldoelstellingen	  onderwijs9jdverlenging	  

•  Doelstelling	  BaO:	  onderpresterende	  
(bovenbouw)leerlingen	  door	  extra	  
taal(lees)onderwijs	  op	  niveau	  laten	  doorstromen	  
naar	  het	  VO.	  

•  Doelstelling	  VO:	  (Poten/eel)	  onderpresterende	  
onderbouwleerlingen	  door	  extra	  taal(lees)onderwijs	  
op	  niveau	  brengen/houden.	  



Uitwerking	  doelstellingen	  

Extra	  /jd	  voor..	  
•  vergroten	  van	  de	  woordenschat	  

•  Concepten	  aanleren	  en	  uitbreiden	  
• Woorden	  in	  netwerken	  opslaan	  

•  vergroten	  func/onele	  mondelinge	  en	  
schriWelijke	  taalvaardigheid	  

•  Lezen	  en	  begrijpen	  van	  verschillende	  soorten	  teksten	  
•  Gesprekken	  kunnen	  voeren,	  argumenten	  gebruiken,..	  
•  Schrijven	  van	  verschillende	  soorten	  teksten	  



Kerndoel	  12	  

•  De	  leerlingen	  verwerven	  een	  adequate	  woordenschat	  en	  
strategieën	  voor	  het	  begrijpen	  van	  voor	  hen	  onbekende	  
woorden.	  Onder	  'woordenschat'	  vallen	  ook	  begrippen	  die	  
het	  leerlingen	  mogelijk	  maken	  over	  taal	  te	  denken	  en	  te	  
spreken	  .	  

h\p://tule.slo.nl/Nederlands/F-‐L12.html	  

•  Referen/ekader:	  h\p://www.leerlijnentaal.nl/	  
	  	  
	  	  



Kerndoel	  -‐	  referen9eniveau	  

Kerndoelen	  zijn	  aanbodsdoelen	  en	  
inspanningsverplich/ngen	  voor	  scholen.	  	  
Kerndoelen	  zeggen	  met	  andere	  woorden	  iets	  over	  
waar	  de	  leerlingen	  mee	  bezig	  moeten	  zijn,	  niet	  over	  
wat	  ze	  moeten	  kunnen	  ("de	  leerling	  leert").	  
Referen*eniveaus	  zijn	  beheersingsdoelen	  en	  het	  
zijn	  daarmee	  resultaatverplich/ngen	  voor	  
leerlingen	  (geformuleerd	  als	  "de	  leerling	  kan”)	  



Wat	  is	  een	  leerlijn?	  

“Een	  leerlijn	  geeW	  voor	  een	  bepaald	  leergebied	  
aan	  hoe	  kinderen	  van	  een	  bepaald	  beginniveau	  
tot	  de	  kerndoelen	  komen.	  Cruciale	  momenten	  
van	  de	  leerlijn	  worden	  tussendoelen	  genoemd.”	  
	  
Bron:	  Nederlandse	  Taalunie	  



Hoe	  leren	  kinderen	  woorden?	  
•  Door	  verbindingen	  te	  leggen	  in	  een	  netwerkstructuur:	  

Neurale	  netwerktheorie	  
•  Neuronen	  zijn	  knooppunten	  in	  neurale	  netwerken.	  Knopen	  beva\en	  
betekenisaspecten	  van	  woorden	  

•  Woorden	  leer	  je	  nooit	  in	  1	  keer;	  losse	  woorden	  kun	  je	  
moeilijk	  onthouden.	  

•  Aanwezigheid	  en	  dikte	  van	  verbindingen	  tussen	  knopen	  bepalen	  de	  
op/malisa/e	  van	  het	  betekenisverleningsproces	  

•  Woorden	  leer	  je	  door	  betekenis	  uit	  te	  wisselen,	  te	  
construeren	  en	  verbinden..	  

•  Labelen,	  categoriseren,	  rubriceren	  



Expliciet	  woorden	  leren	  

•  Nieuwe	  woorden	  en	  woordbetekenissen	  
•  Gerichte	  instruc/e	  
•  Diepere	  betekenis	  
– meerdere	  betekenisaspecten	  

•  Leerkrachtafankelijk!	  
	  
	  Inten9onele	  woordenschatuitbreiding	  



Impliciet	  woorden	  leren	  

•  Door	  veel	  (voor)	  te	  lezen,	  praten;	  interac/e	  
•  Oppervlakkig/	  ‘onbewust’	  
•  Geen	  directe	  instruc/e	  
•  De	  meeste	  woorden	  leren	  kinderen	  zelf,	  dus	  
zonder	  instruc/e!	  
	  Bij	  impliciet	  leren	  komen	  veel	  woorden	  oppervlakkig	  aan	  de	  orde.	  
Er	  is	  minder	  aandacht	  voor	  gerichte	  instruc/e	  en	  verwerking.	  

	  

Incidentele	  woordenschatuitbreiding	  
	  



Voorspellen	  

	  “De	  ober	  struikelde	  met	  het	  dienblad	  in	  zijn	  
hand.”	  



Lezen	  =	  visualiseren	  



Visualiseren	  

“Op	  een	  zwoele	  zomeravond,	  lag	  hij	  peinzend	  in	  
het	  gras	  en	  kauwde	  op	  een	  grassprietje.”	  



	  Lezen	  =	  interpreteren	  



Interpreteren	  

Ans: 	   	  Wil	  je	  het	  raam	  even	  dichtdoen?	  
Bert:	   	  Ja,	  dat	  wil	  ik	  wel.	  
Ans: 	   	  Nou	  doe	  het	  dan!	  
Bert:	   	  Dat	  vroeg	  je	  toch	  niet!	  
Ans: 	   	  Wel	  waar	  
Bert:	   	  Niet	  waar	  
Ans:	  	  	   	  Welles	  



Lezen	  =	  ordenen	  en	  verbinden	  

	  
GEEL 	   	   	  BLAUW 	   	  ROOD 	   	  GROEN	  
BLAUW 	  	  	  	  	  	  GEEL 	   	   	  GROEN	  	  	  	  	  ROOD 	  
	  	  



Lezen	  =	  

•  Decoderen	  
•  Interpreteren	  
•  Voorspellen	  
•  Visualiseren	  
•  Afleiden	  en	  verbinden	  
	  



En…	  de	  feiten	  

•  Ongeveer	  85	  à	  90%	  van	  de	  woorden	  in	  een	  tekst	  
moeten	  bekend	  zijn	  om	  een	  tekst	  te	  begrijpen.	  

•  Aantal	  woorden	  dat	  leerlingen	  per	  dag	  leren	  varieert	  
van	  1	  tot	  8.	  Per	  schooljaar	  is	  dat	  400	  –	  3500	  nieuwe	  
woorden/	  woordbetekenissen	  



Recep9eve	  woordenschat	  
leeftijd Nederlanders 

(afkomst) 
Turken/
Marokkanen 
(afkomst) 

Verschil 

4 3200 1000 2200 
5 3800 (+600) 1800 (+800) 2000 
6 4400 (+600) 2500 (+700) 1900 
7 5000 (+600) 3100 (+600) 1900 
8 5600 (+600) 3600 (+500) 2000 
9 7000 (+1400) 4000 (+400) 3000 
10 10000 (+3000) 5500 (+1500) 4500 
11 13000 (+3000) 7800 (+1300) 5200 
12 16000 (+3000) 9800 (+2000) 6200 



En	  tensloSe	  de	  Citotoets	  Woordenschat	  

•  Selec/e	  uit	  woordenlijst	  Schrooten	  en	  
Vermeer	  (1994)	  

•  Steekproef	  	  (zie	  ar/kel	  Woordenschat	  2.0)	  
•  Recep/eve	  toetsing	  
•  Diepe	  en	  brede	  woordkennis	  
•  Score-‐interval	  (betrouwbaarheid)	  
vaardigheidsscore	  

•  A-‐E	  of	  I	  –V	  



Brede	  woordkennis	  

•  Synoniemen	  
	  
Wat	  is	  een	  ander	  woord	  voor	  wiegen?	  

a.  Kietelen	  
b.  Knuffelen	  
c.  Schommelen	  
d.  schuifelen	  



Brede	  woordkennis	  

•  Defini/e	  
	  
Wat	  is	  een	  tribune?	  

a.  Een	  plek	  waar	  ar/esten	  optreden	  
b.  Een	  plek	  waar	  ar/esten	  zich	  omkleden	  
c.  Een	  plek	  waar	  toeschouwers	  kaartjes	  kopen	  
d.  Een	  plek	  waar	  toeschouwers	  plaatsnemen	  



Brede	  woordkennis	  

•  Omschrijving	  
	  
Met	  een	  dam	  kun	  je...	  

a.  Regen	  opvangen	  
b.  Sneeuw	  verschuiven	  
c.  Water	  tegenhouden	  
d.  Zand	  verplaatsen	  



Diepe	  woordkennis	  

•  Tegenstelling	  

Wat	  is	  het	  tegengestelde	  van	  gebrek?	  
a.  Overvloed	  
b.  Poging	  
c.  Tekort	  
d.  Vervolg	  



Diepe	  woordkennis	  

•  Betekenisveld	  

Wat	  past	  het	  best	  bij	  de	  betekenis	  van	  voederen?	  
a.  Bomen	  
b.  Dieren	  
c.  Mensen	  
d.  Planten	  



Diepe	  woordkennis	  

•  Deel-‐geheel	  rela/e	  

Wat	  is	  geen	  gebouw?	  
a.  Fabriek	  
b.  Kapel	  
c.  Paleis	  
d.  schuvng	  



Wat	  betekent	  dit	  voor	  de	  leerkracht?	  

KENNIS:	  
•  Kennis	  van	  netwerkopbouw	  
•  Kennis	  van	  didac/ek	  (Verhallen,	  viertakt)	  
•  Kennis	  van	  verschil	  tussen	  brede	  en	  diepe	  
woordkennis	  

•  Kennis	  van	  strategieën	  om	  betekenis	  te	  
verlenen.	  



Wat	  betekent	  dit	  voor	  de	  leerkracht?	  

VAARDIGHEDEN	  
•  Didac/ek	  	  
•  Hoog	  niveau	  van	  taalgebruik	  door	  leerkracht	  
•  Analyse	  van	  toets	  op	  diepere	  woordkennis	  
•  Integra/e	  van	  woordenschat	  bij	  zaakvakken	  
•  Onderscheid	  kunnen	  maken	  tussen	  labelen	  en	  
concept	  aanleren	  

•  Func/oneel	  verwerken;	  consolidering	  



	  Raadsel	  

	  Vader	  en	  zoon	  zi\en	  in	  de	  auto.	  Ze	  krijgen	  een	  
ongeluk	  en	  de	  zoon	  raakt	  gewond.	  De	  vader	  
brengt	  zijn	  zoon	  naar	  het	  ziekenhuis.	  De	  
chirurg	  komt	  kijken	  en	  zegt:	  “	  Dit	  is	  mijn	  zoon,	  
hem	  kan	  ik	  niet	  behandelen!”	  

	  Vraag:	  Wie	  is	  de	  chirurg?	  



Conclusie	  

	  	  
	  Je	  ziet	  meer	  dan	  je	  leest,	  

	   	  maar	  leest	  ook	  wat	  er	  niet	  staat.	  
	  
	  

	  Dank	  voor	  uw	  belangstelling!	  



Controleren	  

Consolideren	  

Seman9seren	  

Voorbewerken	  

	  	  	  Toetsen,	  2	  à	  3	  keer	  

	  	  	  Inoefenen,	  7x	  herhalen	  	  

	  	  	  Betekenis	  uitleggen	  

	  	  	  Mo9veren,	  netwerk	  openen	  

Didac9ek	  Met	  Woorden	  in	  de	  Weer	  

Effec/ef,	  maar	  ook	  intensief...,	  daarom:	  
Wie	  heeW	  er	  expliciete	  instruc/e	  nodig?	  



Parachute	  



Woordkast	  



Woordtrap	  



Woordspin	  



parachute	  



trap	  



kast	  



Web?	  


