
Annelies van de Louw, Special Educational Needs, Remedial teaching 1,  

studentnummer. 211743011, Praktijkonderzoek, juni 2008 

 

 1 

 

 

De woordenschat verwerving van het 

Nederlands als tweede taal bij kleuters. 
 

    Samenvatting        blz. 2 

 

1. Inleiding.         blz. 3 

2.  Theoretisch kader:        blz. 6 

 Visies op onderwijs aan jonge kinderen.    blz. 6 

 De woordenschat van anderstalige kinderen.   blz. 8 

 Stadia NT2.        blz. 9   

 

3. Meting 1, november 2007.      blz. 11 

 

4.1 Werken aan woordenschat.      blz. 13 

4.2 Een activiteitencyclus volgens de principes van de Taallijn. blz. 16 

 

5.  Reflecties op mijn werken met de Taallijn (maart 2008).  blz. 23 

 

6. Conclusies n.a.v. meting 2 (schooljaar 2007-2008).  blz. 27 

 

7. Conclusies n.a.v. meting 0 (schooljaar 2004-2005).  blz. 28  

 

8. Conclusies en discussie.        blz. 29 

  

9.  Literatuurlijst.        blz. 32 

 

 Nawoord.         blz. 33

  

 Bijlagen:  

 
 Bijlage 1: Passieve woordenschatlijst. 

 Bijlage 2: Curriculum Vitae. 

 Bijlage 3: Overzicht uit DLE-boek. 

 Bijlage 4: Handelingsplan. 

 Bijlage 5: Koekeloere document. 

 Bijlage 6: Brief naar ouders.   

 

 



Annelies van de Louw, Special Educational Needs, Remedial teaching 1,  

studentnummer. 211743022, Praktijkonderzoek, juni 2008 

 

 2 

Samenvatting:  

 
Dit praktijkonderzoek heeft als centrale vraag of interactief taalonderwijs een extra impuls 

geeft aan het natuurlijk verwervingsproces van de woordenschat van jonge anderstalige 

kinderen.  

 

Om het onderzoek af te bakenen en ook omdat binnen het onderwijs aan jonge anderstalige 

kinderen het accent in eerste instantie ligt op de passieve woordenschat, zijn de metingen 

beperkt tot het toetsen van de passieve woordenschat van de Toets Tweetaligheid, (Ludo 

Verhoeven e.a Cito Arnhem, 1995)
1
.  

 

In november 2007 en in mei 2008 wordt van de Toets Tweetaligheid de passieve 

woordenschat bij leerlingen van groep ½ b van de Augustinusschool, een “zwarte” school in 

het centrum van Rotterdam, afgenomen. 

   

In tussenliggende periode, november 2007-juni 2008, krijgen de kinderen interactief 

taalonderwijs volgens de principes van De Taallijn. De Taallijn is een werkwijze om de 

taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren, het is een onderdeel van Vversterk, een 

versterking van het door de Augustinusschool gehanteerde ontwikkelings- en 

ervaringsgerichte VVE-programma Kaleidoscoop.  

  

De uitvallers van de 1
e
 meting krijgen naast het interactief taalonderwijs van de hele groep 

middels een (groeps)handelingsplan extra ondersteuning d.m.v. pre-teaching in een groepje 

van 3 kinderen.  

Eind mei/begin juni „08 worden na de 2
e
 meting de resultaten zichtbaar en het handelingsplan 

geëvalueerd.  

 

Omdat de woordenschat van kinderen altijd groeit worden de resultaten vergeleken met een 

groep ½ uit schooljaar 2004-2005, waarvan de onderzoekster toen ook de leerkracht was.  

 

Er is duidelijk minder achterstand zichtbaar bij de onderzoeksresultaten van groep ½ b 

schooljaar 2007-2008. Hieruit valt te concluderen dat wanneer het woordenschat onderwijs 

expliciet de aandacht verdient van de leerkracht en het tevens een plaats krijgt in de rijke 

leeromgeving van Kaleidoscoop het vooral meer kansrijk is, dat wil zeggen dat het in staat is 

de achterstand bij aanvang van groep 3 weg te werken. 

Kortom: het programma de Taallijn heeft het beoogde effect.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zie ook lijst Toets Tweetaligheid, passieve woordenschat (Ludo Verhoeven e.a Cito Arnhem, 1995) bijlage 1 
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1. Inleiding. 

 
Motivatie en persoonlijke doelstellingen voor dit onderwerp : 

Schooljaar 2007-2008 ben ik groepsleerkracht van groep ½ b van de Augustinusschool in 

Rotterdam. De Augustinusschool is een “zwarte”school in het centrum van Rotterdam.  

Mijn groep bestaat uit 22 leerlingen (4x China, 5x Marokkaans, 1x Turks, 1x Eritrea , 1x 

Congo, 1x Somalië,  1x Albanië, 4x Kaap-Verdiaans, 4x Suriname). Van al mijn kinderen is 

Nederlands de tweede taal.  

Sinds september 1996 is op de Augustinusschool, de Kaleidoscoop-methode bij de kleuters 

(en peuters) ingevoerd. Kaleidoscoop is een methode voor het werken met kinderen van twee 

tot zes jaar. Het is één van de methodes die ingezet wordt in het kader van de Voor- en 

Vroegschoolse Educatie (VVE), waarbij de samenwerking tussen onderwijs en speelzaal 

belangrijk is. Kinderen betere ontwikkelingskansen geven, is het belangrijkste doel van deze 

samenwerking. Het doel van de VVE regeling is te werken aan het verminderen van de 

(taal)achterstand van kinderen in groep drie van het basisonderwijs.  

‟Actief leren´ is het speerpunt van Kaleidoscoop.  

Tijdens mijn schoolloopbaan ben ik nu voor de derde keer groepsleerkracht van een groep ½.
2
 

Toen ik januari 2004 op de Augustinusschool kwam werken was mijn rol als leerkracht, mijn 

attitude, totaal anders dan in 1989, toen ik ook een kleutergroep draaide. Vroeger liet ik b.v. in 

een (te grote) kring ontwikkelingsmateriaal zien en vertelde de kinderen hoe zij met dit 

materiaal moesten „spelen‟. 

Bij het actieve leren van Kaleidoscoop nemen kinderen het initiatief. Ik laat manipuleren, 

gebruiken, onderzoeken en spelen veelal met echte materialen zoals de kinderen dat willen. 

De actieve betrokkenheid van de kinderen en mij als leerkracht staan centraal. Daarbij is de 

interactie met mij heel belangrijk. Ik werk met de kinderen samen, ik ondersteun hun spel, ik 

doe mee en ik leg nadruk op de sterke kanten van de kinderen, op hun intelligenties. 

Ik heb de neiging om te sturen i.p.v. te ondersteunen. Ik moet voortdurend zoeken naar het 

evenwicht tussen het bieden van ondersteuning en het geven van ruimte, waardoor de 

kinderen de kans krijgen zelfstandig met activiteiten bezig te zijn.  

De kinderen komen graag naar school, omdat ik ze naar hartelust laat spelen en werken in een 

uitdagende leeromgeving. Ze kunnen veel ervaringen opdoen. Ik reageer sensitief en 

responsief. Ik benader de kinderen individueel vanuit hun eigen ervaringswereld en beleving 

en de kinderen voelen zich veilig.  

Ik bied een stimulerende, uitdagende omgeving, want kinderen leren het beste in een 

stimulerende en geordende leeromgeving, waarin zij keuzes kunnen maken en naar die keuzes 

kunnen handelen. Mijn lokaal is ingedeeld in hoeken, die ik regelmatig samen met de 

kinderen een andere invulling geef of zelfs vernieuw (postkantoor, kapper, supermarkt, 

kasteel, restaurant). De keuze voor deze hoeken komt vanuit de kinderen. 

De actieve leeromgeving en de materialen voorzie ik van labels zodat de kinderen het 

materiaal zonder hulp van mij kunnen vinden en opruimen. Kinderen krijgen op deze wijze op 

jonge leeftijd al zeggenschap over hun omgeving.  

Observatie is een belangrijk onderdeel van Kaleidoscoop. De hele dag door, tijdens alle 

activiteiten van het vaste dagschema (speelleren in de grote groep, vooruitkijken, 

speelwerken, terugkijken, speelleren in de kleine groep, spel en beweging) observeer ik de 

kinderen aan de hand van sleutelervaringen. Iedere sleutelervaring  beschrijft voor mij de 

sociale, cognitieve en lichamelijke ontwikkeling van een kind. De sleutelervaring biedt voor 

mij een kader om de ontwikkeling te interpreteren en vormt een houvast bij het observeren. Ik 

schrijf anekdotes van wat de kinderen concreet doen en zeggen. Ik gebruik deze informatie 

                                                 
2
 Zie bijlage 2: Curriculum Vitae  



Annelies van de Louw, Special Educational Needs, Remedial teaching 1,  

studentnummer. 211743044, Praktijkonderzoek, juni 2008 

 

 4 

om mijn activiteiten te plannen, passend bij de ontwikkeling en belangstelling van de 

kinderen. Omdat ik de kinderen laat ontdekken en ervaren vanuit de „zone van de actuele 

ontwikkeling‟ ondersteun, begeleid ik hen naar „de zone van de naaste ontwikkeling‟.  

Ook gebruik ik de observatiegegevens in de gesprekken met ouders over hun kind en voor het 

door ons gehanteerde observatie-instrument
3
. Aan de hand van dit observatie-instrument, zie 

ik dat de ontwikkeling van een kind geleidelijk plaatsvindt in een aantal opeenvolgende fasen  

en waar het eventueel extra ondersteuning nodig heeft.  

Het observatie instrument past ook binnen de leerlingenzorg en …. de inspectie is tevreden. 

Zo ontkomen wij in groep ½ aan de vele toetsen, die we moeten afnemen sinds WSNS in 

1994 zijn intrede deed. Wel nemen we bij alle kinderen de passieve woordenschat toets af, de 

eerste keer wanneer ze zes weken op school zijn (alle kinderen komen binnen met een 

achterstand).  

Ik vind dat kleuters veel te veel getoetst worden, ze moeten veel te veel presteren. Daardoor 

staan zowel de scholen, de leerkrachten en de kinderen onder hoge druk. Laat jonge kinderen 

spelen en heb vertrouwen dat het dan goed komt. Een competentie, die ik zelf ook heb moeten 

ontwikkelen. Jonge kinderen raken door al dat getoets in de knel. Dat trachten wij te 

voorkomen op de Augustinusschool, maar bij kinderen, die mij zorgen baren (letterlijk de 

“Zorgkinderen”) en de kinderen met een verlengde kleuterperiode neem ik de Cito toets 

Ordenen, de Utrechtse Getallen Toets en Taal voor Kleuters en Struiksma af. Ook ernstige 

stoornissen zoals autisme en gedragsstoornissen moet ik wel herkennen, maar overdrijven, 

doorslaan is de schaduwzijde van goede preventie van vroegtijdig signalen.   

We willen op de Augustinusschool het kleuteronderwijs niet „verschoolsen‟, ons niet gek laten 

maken door alle programma‟s, methodes, maar het groep 3 onderwijs „verkleuteren‟, het 

actieve leren van Kaleidoscoop doortrekken naar groep 3 en verder
4
. Zeker nu de inspectie 

ons ook nog eens gaat opleggen dat kort kleuteren de norm wordt. Toen ik dat vernam gingen 

mijn haren recht overeind staan. Ik heb vele ontwikkelingen meegemaakt, maar nu draaft 

onze inspectie toch echt door. We hebben het hier wel over kleuters, waarvan iedereen weet 

dat de ontwikkeling grillig verloopt. Er zijn inderdaad (zelden) wel eens kinderen die 

„vervroegd‟ door kunnen omdat hun totale ontwikkeling dat toelaat. Maar zélfs de september 

kinderen zijn over het algemeen de kinderen die mij regelmatig zorgen baren.  

Iedere morgen besteed ik tijdens het speelleren in de grote groep de eerste 10 minuten op een 

speelse wijze aandacht aan de auditieve vaardigheden (fonemisch bewustzijn). De oefeningen 

worden geplaatst in een betekenisvolle context (b.v. auditieve synthese: s-i-n-t wordt sint) en 

ook besteed ik veel aandacht aan boeken, verhalen en letters.  

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Mijn collega‟s van de groepen ½ en ik niet waren niet tevreden over de KOR (= het observatie instrument van 

Kaleidoscoop) en over de wijze van rapporteren naar de ouders. We schreven verslagen naar de ouders, waarin 

we schreven wat een kind allemaal kan. In de ouderverslagen kwam niet tot uiting dat een kind achterliep in zijn 

ontwikkeling, iets wat we wel zien op de rapporten van groep 3 en verder. Ook konden we onze observaties niet 

allemaal kwijt in de KOR. We hebben toen verschillende kindvolgende modellen naast elkaar gelegd en 

bestudeerd en vervolgens een nieuw observatie instrument ontwikkeld.  
4
 Essay in het kader van het overbruggingstraject naar het diploma: 

Master Special Educational Needs, Doorgaande lijn Kaleidoscoop, Rotterdam, december 2005, Annelies 

van de Louw. 
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Verlegenheidsituatie :  

Ondanks dat Kaleidoscoop veel aandacht aan taal besteedt scoren de kinderen van de 

Augustinusschool laag op de woordenschat- en begrijpend lezen toetsen (groep ½ en verder). 

De kinderen maken op allerlei gebieden een betere start, maar ze hebben meer taalstimulering 

nodig. Ook was er behoefte van ons leerkrachten om de competenties van interactief 

taalonderwijs te verwerven. Daarom gaan wij, de leerkrachten van groep ½ gedurende 

schooljaar 2007/2008 de cursus de Taallijn volgen. De Taallijn is een werkwijze om de 

taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren, het is een onderdeel van Vversterk, een 

versterking van ons VVE-programma Kaleidoscoop. Vversterk wil de kwaliteit van de voor- 

en vroegschoolse educatie (VVE) versterken door scholing en ondersteuning te bieden aan 

leidsters in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, leerkrachten van groep 1 en 2, managers 

van instellingen, beleidsmakers in gemeenten, opleiders van leidsters en leerkrachten.  

De Taallijn is gebaseerd op de principes van interactief taalonderwijs.  

 

Onderzoeksvraag:  
Ik onderzoek de woordenschat verwerving van het Nederlands als tweede taal bij de kinderen 

van mijn groep ½, omdat ik hen optimaal wil ondersteunen in hun taalontwikkeling, ten einde 

risico‟s te verminderen en hen een veilige start te geven in groep 3.  

 

Sub vragen: 

1. Hoe breid ik de woordenschat uit van allochtone kleuters bij een ontwikkelings/ 

ervaringsgericht programma?  

2. Op welke wijze geef ik interactief taalonderwijs? Welke leerkrachtcompetenties moet 

ik beheersen bij interactief taalonderwijs?  

3. Welke effecten heeft mijn woordenschat onderwijs op de leerlingen?  
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2. THEORISCH KADER. 
 

Omdat mijn praktijkonderzoek gaat over woordenschat verwerving van het Nederlands als 

tweede taal bij kleuters, wil ik eerst de huidige visies van het werken met jonge kinderen 

beschrijven, omdat ik vind dat het kleuteronderwijs niet gebaat is bij een didactische, op het 

leren gerichte benadering. Ik wil het „echte‟ kleuteronderwijs trouw blijven, dat wil zeggen 

dat ik een kindvolgende, kansen biedende omgeving moet bieden, ik moet op een voldoende 

manier, spelenderwijs de kinderen stimuleren.  

De implementatie van mijn interactief taalonderwijs moet zoveel mogelijk aansluiten bij 

andere vernieuwingen. Ik denk dan niet alleen aan het ontwikkeling- en ervaringsgericht 

onderwijs maar ook aan het realistisch reken- en wiskundeonderwijs van het 

Freudenthalinstituut, dat sterk proces- of oplossingsgericht is (de kinderen van de 

Augustinusschool scoren laag op de nieuwe Rekenen en Wiskunde toetsen, omdat deze steeds 

taliger worden), aan het responsief onderwijs van Stevens en aan de problematiek van het 

omgaan met verschillen (WSNS, Het Rugzakje).  

 

 Visies op onderwijs aan jonge kinderen. 
In het huidige onderwijs aan jonge kinderen spelen momenteel de volgende concepten een 

belangrijke rol:  

1) Ontwikkelend onderwijs 

2) Ervaringsgericht onderwijs 

3) Ontwikkelingsgericht onderwijs 

4) Adaptief onderwijs. 

 

Het gemeenschappelijke dat naar voren komt in deze concepten is: 

 Het kind staat centraal . 

 Het onderwijs moet een bijdrage leveren aan een harmonische ontwikkeling. 

 Accent ligt op de pedagogische taak van de school, niet de kennisoverdracht. 

 Werken op basis van een duidelijke visie op ontwikkeling en leren. 

 De rol van de leerkracht daarbij. 

 

1)  Handelend en lerend leren / Ontwikkelend onderwijs, geënt op de cultuurhistorische     

      theorie van Vygotsky, Gal'perin en Mencinskaja e.a. in Nederland door van Parreren en   

      van Oers vertaald naar de Nederlandse situatie. 

Kernpunten: 

 Leren is gericht op brede verandering in ontwikkeling; o.b.v. specifieke veranderingen in 

menselijk handelen, kennis en vaardigheden. 

 Intentioneel leren d.w.z. doelgericht leren dient wendbaar te zijn, het kind moet het 

geleerde kunnen toepassen.(transfer). Dit doelgericht leren dient zin te geven, het geleerde 

moet passen bij de persoonlijkheid van het kind en zijn / haar ontwikkeling, betekenis 

hebben voor het kind. (Vergelijk "Betrokkenheid": bij ervaringsgericht onderwijs) 

 Incidenteel leren dat wil zeggen toevallig leren: rollenspel is een leidende of dominante 

activiteit in de leeftijd van 3-7 jaar, (vergelijk de “zône van de naaste ontwikkeling” en 

Montessori's gevoelige perioden.) spelenderwijs leert het kind, diverse 

ontwikkelingsaspecten (niet alleen op cognitief gebied) breiden zich in samenhang uit. 

 Vanaf het 7
e
 jaar wordt het "formele leren" leidende activiteit. Hoe beter het rollenspel zich 

heeft kunnen ontwikkelen, hoe beter het formele leren tot stand komt. (van Parreren noemt 

het de "cognitieve gereedschapskist".) 
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 De "zone van de naaste ontwikkeling" wordt duidelijk in een actieve interactie tussen een 

actieve leerling en een alerte leerkracht. (sociale omgeving). 

 De kwaliteit van de omgeving is daarbij net zo belangrijk als de individuele kwaliteiten 

van het kind (motivatie, interesse, betrokkenheid e.d.). 

 Het kind doet nieuwe ervaringen op die aansluiten bij het aanwezige handelingsrepertoire 

(integratief leren.) 

 Leren is overdracht van cultuur, dat wil zeggen leren leren op basis van ervaringen van 

volwassenen. (niet steeds opnieuw het wiel leren uitvinden.) 

 Samenhang tussen fysieke en psychische ontwikkeling, waarbij het ene ontwikkelings- 

aspect voorwaarde is voor het andere, die tezamen het zelfbeeld van het kind bepalen. 

 Cognitieve ontwikkeling: Via materieel handelen en verbaliseren komen tot mentale 

handelingen. 

 

2)   Ervaringsgericht onderwijs/ kindgericht onderwijs: geënt op de theorieën van Jean   

      Piaget.  

 

Kernpunten:  

 Leren voornamelijk gestuurd door het kind (ontwikkelingsvolgend  onderwijs). 

 Het eigen initiatief van het kind, waardoor de betrokkenheid groot is, (intensiteit, 

motivatie, "gevoelige periode")  kiest het vanuit zijn eigen belangstelling en behoefte 

voor bepaalde activiteiten.(zelfsturing). 

 Spel als voorwaarde voor de cognitieve ontwikkeling. (gestimuleerd door omgevings-

verrijking, aanbod nieuwe activiteiten en materiaal.) 

3)   Ontwikkelingsgericht onderwijs: geënt op de hierboven genoemde stromingen is   

      geïnitieerd door het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, met name door Frea Janssen-      

      Vos. 

Kernpunten:  

 Basiskenmerken:  emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig zijn en  zelfvertrouwen hebben.             

 Brede ontwikkeling van kinderen bevorderen door diverse mogelijkheden te bieden tot  

 samen spelen en werken,  

 actief zijn en initiatieven te nemen,  

 communiceren,  

 uiten en vormgeven, (denken en handelen) 

 zelfstandigheid en zelfsturing. 

 materieel handelen om kunnen zetten in verbaal en mentaal handelen.(vergelijk: 

"representeren" Hohmann) 

 reflecteren op eigen handelen, door zelfcontrole. 

 Specifieke kennis en vaardigheden: zoals sociale-, motorische, zintuiglijke, 

technische en culturele vaardigheden. 

 Onderwijsaanbod: 

 Het activiteitenaanbod aan de hand van thema's, een diversiteit aan activiteiten 

waarin kinderen werken naar keuze met ontwikkelings- en verwerkingsmaterialen 

 Het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht: een verantwoorde 

afwisseling in vrije, begeleide en geleide activiteiten. 

 De organisatie, bijvoorbeeld de inrichting van het lokaal, materiaalvoorziening, 

dagschema's, rapportage, planning. 
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4). Adaptief onderwijs, ontwikkelt door Prof. Stevens e.a. waarin binnen pedagogisch 

perspectief, rekening houdend met alle individuele verschillen van leerlingen wordt gewerkt 

aan een optimaal sociaal-emotioneel klimaat waarin kinderen drie basiselementen  kunnen 

ontwikkelen: autonomie, competentie en relatie. 

 

 De woordenschat van anderstalige kinderen. 

 
De Taallijn richt zich op vijf speerpunten:  

- Mondelinge taal 

- Werken aan woordenschat 

- Beginnende geletterdheid 

- Ouderbetrokkenheid  

- ICT en multimedia. 

 

Omdat het onderwerp van mijn praktijkonderzoek woordenschatverwerving van het 

Nederlands als tweede taal is werk ik slechts speerpunt werken aan woordenschat uit. De 

andere speerpunten komen aan de orde wanneer ik reflecteer op mijn competenties van 

interactief taalonderwijs. Ik krijg dan ook antwoord op de subvragen.  

  

Vuistregel Total Physical Response (TPR)  
Jonge kinderen leren taal door te doen. Terwijl ze met andere dingen bezig zijn, leren en 

horen ze veel taal; tijdens het buitenspelen, het knutselen of tijdens het eten en drinken. Een 

manier van taalleren die bij dit idee aansluit, is Total Physical Response oftewel, de TPR-

methode. Het leren van taal is bij deze manier verbonden aan iets fysiek doen, bijvoorbeeld 

een opdracht uitvoeren of iets doen met een voorwerp (Oskam, 2002). Onderzoek wijst uit dat 

het werkt als aan taalleren een actieve component wordt verbonden (Verhelst, 2003).  

Een belangrijk principe van de TPR-methode is dat taal geleerd wordt door eerst te luisteren 

en dan iets te doen. Als een kind een opdracht heeft gekregen waarbij het iets moet doen, kan 

meteen gezien worden of deze goed uitgevoerd wordt. Als dat niet zo is, is direct duidelijk dat 

de boodschap niet aangekomen is. Hier kan de leidster of leerkracht vervolgens op inspringen. 

Een groot voordeel van de TPR-methode is dat het voor NT2-beginners weinig stress 

oplevert: ze worden op geen enkele manier gedwongen om te praten. 

Het Referentiekader vroege tweede taalverwerving (Van den Branden, Van den Nulft, 

Verhallen & Verhelst, 2001) geeft aan dat woordenschatstimulering van wezenlijk belang is 

voor anderstalige kinderen. Aan het begin van de basisschool is duidelijk te zien dat zij op 

veel aspecten van taalvaardigheid een grote achterstand hebben ten opzichte van Nederlandse 

kinderen (Stoep, Bakker & Verhoeven, 2002). Vooral de verschillen in woordenschat 

springen daarbij in het oog (Schaerlaekens, 2002). Onderzoek wijst uit dat deze achterstanden 

moeilijk in te lopen zijn of zelfs worden vergroot (Appel & Vermeer, 1997; McClelland, 

Kessenich, & Morison, 2003).  

Kinderen, die thuis een andere taal dan het Nederlands spreken, hebben over het algemeen al 

een redelijke woordenschat in hun eigen taal. Verhallen (1995) geeft aan dat er twee manieren 

zijn waarop anderstalige kinderen Nederlandse woorden leren:  

1. Een kind leert een nieuw Nederlands woord dat het in de eerste taal al kent. 

2. Het kind leert een nieuw Nederlands woord dat het in de eerste taal nog niet heeft 

verworven. 
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De eerste manier van woorden leren is voor anderstalige kinderen meestal eenvoudiger dan de 

tweede. Het begrip dat achter het woord schuilgaat is immers al bekend in de moedertaal; het 

hoeft alleen nog maar te worden vertaald in het Nederlands. Bij de tweede manier moeten de 

kinderen ook nog het begrip verwerven. Daarom is het van belang dat leerkrachten op de 

hoogte zijn van de woordenschat die kinderen hebben in hun eerste taal, zodat ze kunnen 

voortbouwen op deze kennis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Het taalaanbod in de omgeving is van invloed op de taalverwerving van het kind (Gillis & 

Schaerlaekens, 2000; Snow 1995). Slecht of beperkt taalaanbod blijkt te leiden tot minder 

goed taalgebruik van kinderen (Leseman & De Jong, 1998). Voor het leren van woorden is 

het van belang dat een kind kwantitatief veel taalaanbod krijgt. Om tot praten te kunnen 

komen, moet het kind eerst veel taal horen. Bus (2005) geeft aan dat met name het voorlezen 

van prentenboeken het leren van nieuwe woorden bevordert. In prentenboeken staan veel 

woorden die niet tot het (dagelijkse) taalgebruik van ouders of leerkrachten behoren. Door het 

voorlezen komen kinderen in aanraking met deze nieuwe woorden.  

 Stadia ontwikkeling NT2  

Net zoals de eerste taal volgens bepaalde fasen verloopt, heeft ook de ontwikkeling van een 

tweede taal verschillende stadia.  

Stadium 1  
Stadium 1 staat ook bekend als de „wenperiode‟ of de „stille periode‟. Het kind spreekt nog 

geen Nederlands, maar begrijpt misschien wel een paar veelvoorkomende woorden, 

bijvoorbeeld sommige voorwerpen in de groep. Kinderen in dit stadium zijn meestal pas in 

Nederland of hebben nog weinig contact met deze taal gehad. Deze groep wordt soms met 

„onaanspreekbaar‟ aangeduid of met de term „absolute beginners‟. In stadium 1 is het geen 

goed idee om kinderen tot spreken te forceren.  

Stadium 2  
Het kind kan al meer dingen in zijn omgeving benoemen, zoals mensen, dieren, dingen en 

activiteiten. Ook maakt het kind al korte zinnetjes die bestaan uit twee of drie woorden. 

Meestal staat bij deze zinnetjes het hele werkwoord aan het eind van de zin, dus „ik huis 

lopen‟. Verder gebruikt het kind nog nauwelijks lidwoorden, voorzetsels, persoonlijke 

voornaamwoorden, werkwoordvervoegingen of meervoudsvormen.  

Bijvoorbeeld: Man komen. Meisje bal. Man banaan weggooien. Meisje vallen. Bal weg.  

Stadium 3  
In dit stadium kan het kind langere zinnetjes maken van vijf à zes woorden.  

Ook worden er af en toe lidwoorden, voorzetsels, vervoegingen, e.d. gebruikt. Dit gaat nog 

gepaard met fouten. Dit geldt ook voor de woordvolgorde.  

Bijvoorbeeld: Ik ziek. Ga naar ziekenhuis. Dokter geven pillen. De pillen is goed voor mij. 

Maar ik maandag nog naar ziekenhuis gaan.  

Stadium 4  
Het kind maakt langere zinnen, maar dit gaat nog wel gepaard met fouten. Lidwoorden, 

voorzetsels en meervoudsvormen (vooral die eindigen op –en) komen steeds meer voor. Om 

moeilijke verledentijdsvormen te vermijden, kan een tweedetaalleerder vermijdingsstrategieën 

gebruiken. Het kind gebruikt dan een constructie met gaan + het hele werkwoord.  

Bijvoorbeeld: Het man gaat lopen. En dan het meisje loopt met het ballen. En dan hij gaat 

weggooien bananending. Hij gaat vallen op banaan. Het ballon vliegt weg de lucht.  

Stadium 5  
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Het kind kan met langere zinnen iets vertellen. De meervoudsvormen met een –s komen vaker 

voor en de regel voor de verleden tijd van zwakke werkwoorden (ren/rende) wordt ontdekt. 

De vervoeging van sterke werkwoorden (slaap/sliep) komt pas later.  

Bijvoorbeeld: Een man loopt op straat. En dan ging-ie een banaan eten, om dikker te worden. 

En toen gooide-ie de schil op straat. En toen valde dat meisje toen ze op de banaan stapte. 

Het ballon vliegde weg de lucht in.  

In schema ziet dat er als volgt uit. Hierin is ook te zien hoeveel woorden een kind in elk 

stadium ongeveer actief kent:  

Stadium 1:  

• Het kind begrijpt misschien een paar woorden Nederlands.  

• Actieve woordenschat: 0  

Stadium 2:  
• Het kind kan mensen, dieren, dingen en activiteiten benoemen.  

• Het kind maakt zinnen van ongeveer drie woorden, met fouten.  

• Actieve woordenschat: 1-1000  

Stadium 3:  
• Het kind kan zinnen tot zes woorden maken, met fouten in de woordvolgorde.  

• Het kind maakt iets meer gebruik van lidwoorden, voorzetsels, werkwoordvervoegingen,  

   e.d., maar nog niet foutloos.  

• Actieve woordenschat: 1000-1500  

Stadium 4:  

• Het kind maakt langere zinnen, met fouten.  

• Woordvorming (enkelvoud/meervoud, werkwoordstijden) wordt gebruikt, maar met veel 

   fouten.  

• Actieve woordenschat: 1500-2500  

Stadium 5:  
• Het kind kan lange zinnen maken en maakt weinig fouten hiermee.  

• Woordvorming blijft moeilijk en gaat gepaard met veel fouten.  

• Actieve woordenschat: 2500-3500 
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3. Meting 1: Toets Tweetaligheid, passieve woordenschat 
5
 

 

Om de passieve woordenschat te meten, gebruiken we op de Augustinusschool de Toets 

Tweetaligheid (Nederlandse passieve woordenschat ). We lezen de scores af in vergelijking 

met de Nederlandse normgroep. De toets Tweetaligheid is oorspronkelijk bedoeld om het  

taalbeheersingsniveau van allochtone kleuters in zowel de eigen taal als in het Nederlands 

vast te stellen. De Oalt leerkrachten, die er nu niet meer zijn, namen de toets in de thuistaal af.  

De toets is gedateerd, maar we wachten op een vernieuwde versie (en/of nieuwe 

woordenschat toets). De toets moet volgens de handleiding worden afgenomen aan het begin 

van groep 1, aan het eind van groep 1 en aan het eind van groep 2. Omdat ik bij alle kinderen 

in het kader van mijn praktijkonderzoek de toets afneem,  in november 2007 en in mei-juni 

2008, heb ik ook de DLE‟s van de kinderen opgezocht (DLE boek, Gerard Melis, blz.0-7)
6
.  

 

Groepsoverzicht  

Toets Tweetaligheid, Passieve woordenschat, Schooljaar:2007-2008 

Groep: 1/2b 

Leerkracht: Annelies van de Louw 

 

Naam toets- 

score 

nov.07 

dl dle 

 

 

achterstand 

in dle’s 

1. Z. ^ 46 -8 -11 3 maanden 

2. D. ^ 45 -8 -12 4 maanden 

3. I.  ^ 46 -8 -11 3 maanden 

4. D. ^ 51 -8 -2  

5. D. 51 -8 -2  

6. J. 52 -8 0  

7. A. 54 -8 >0  

8. H. 56 -8 >0  

9.  J. 48 -8 -8  

10.G. 48 -8 -8  

11.A. 34 -8 >-20 >12 maanden 

12 S. 47 -8 -10 2 maanden 

13.B.* 37 -18 -20 2 maanden 

14.F.* 38 -18 -19 1 maand 

15 Y. 37 -18 -20 2 maanden 

16. N. 54 -18 >0  

17. R. 41 -18 -16  

18  S. 40 -18. -17  

19. Y. 37 -18. -20 2 maanden 

20. J. 32 -18 >-20 >2 maanden 

21. J. 23 -18 >-20 >2 maanden 

 

^:  hebben een verlengde kleuterperiode;  

*: september, oktober kinderen. 

                                                 
5
 Toets Tweetaligheid, passieve woordenschat woordenlijst zie bijlage 1 

6
  Zie bijlage 3 
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In dit praktijkonderzoek meet ik middels de passieve woordenschattoets twee-taligheid  in 

november 2007 en in mei 2008 de passieve woordenschat van mijn leerlingen. 

In tussenliggende periode geef ik interactief taalonderwijs volgens de principes van de 

Taallijn zoals omschreven in hoofdstuk 4. Bij de uitvallers ga ik vanaf november 2007 

(meetmoment 1) naast het interactief taalonderwijs voor de hele groep middels een 

(groeps)handelingsplan
7
 remediëren tot en met mei 2008 (meetmoment 2) 

 
Voor pre-teaching in een groepje van 3 komen in aanmerking: leerling 1, 2 en 3 en leerling 

11, 20 en 21. De andere met rood gemarkeerde kinderen moeten hun achterstand (1 maand of 

2 maanden) in halen door het interactief onderwijs van de hele groep. 

Leerling 11 en 20 en 21 heb ik aangemeld bij logopedie. Bij leerling 20 is aanvraag 

afgewezen, omdat ze illegaal hier is, d.w.z. geen zorgverzekeraar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
  Zie bijlage 4.Groepshandelingsplan 
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4.1 Werken aan woordenschat.  

 
Een rijke, uitnodigende leefomgeving vormt de basis voor woordenschatactiviteiten. Het is 

noodzakelijk dat er in mijn klas voldoende te beleven is, dat er stof is om over te praten en dat 

de kinderen woorden willen leren, omdat ze daarmee belangrijke nieuwe dingen kunnen 

begrijpen en uitdrukken.  

De volgende aspecten van mijn taalaanbod zijn van belang voor de 

woordenschatontwikkeling van mijn leerlingen: de kwaliteit en kwantiteit van de woorden die 

ik gebruik, de steun die de context of omgeving biedt en het niveau van de interactie. De 

kwantiteit of omvang van het woordaanbod is bepalend voor het aantal woorden dat een kind 

leert. Het blijkt namelijk dat kinderen meer woorden leren als er in het gezin en op school 

veel wordt gepraat. Om hun woordenschat uit te breiden, is het dus noodzakelijk dat ik de 

kinderen veel woorden aanbied. Daarnaast is de kwaliteit van mijn taalaanbod van belang. 

Wanneer mijn kleuters regelmatig moeilijke woorden horen en woorden die minder vaak 

voorkomen, leren ze deze woorden spelenderwijs beter begrijpen en gebruiken.  

Bovendien heeft de kwantiteit van het taalaanbod invloed op de kwaliteit: hoe meer ik praat, 

hoe interessanter en gevarieerder mijn taalaanbod is. Het is een valkuil om in de interactie met 

mijn kleuters al te simpele taal te gebruiken. Ik moet niet alleen bekende woorden gebruiken, 

maar mijn taalaanbod ook minder frequente woorden bevatten, zodat ik mijn kinderen uitdaag 

en hun kansen tot leren vergroot. Veel voorkomende bekende woorden dienen als basis van 

minder frequente woorden. Door het moeilijke woord uit te leggen met eenvoudige woorden 

of een synoniem te geven, verduidelijk ik de betekenis.  

Ik maak onderscheid in receptieve en productieve woordenschatverwerving. Onder de 

receptieve woordenschatverwerving versta ik woorden die het kind min of meer begrijpt. De 

productieve woordenschat omvat de woorden die het kind ook daadwerkelijk zelf gebruikt of 

kan gebruiken. Ik stimuleer beide aspecten van de woordenschat. De kinderen hoeven niet alle 

woorden productief te kennen. Bij veel moeilijke, minder frequente woorden is het voldoende 

als ze de woorden begrijpen.  

 

Kinderen die net beginnen met Nederlands leren, moeten eigenlijk meteen aan de slag met het 

leren van woorden. Een Nederlandstalig kind begrijpt in groep 1 minimaal 2000 woorden en 

in groep 3 ongeveer 4000 woorden. Dat betekent dat een NT2-beginner in een korte tijd een 

flinke Nederlandse woordenschat op moet bouwen, wil hij zonder een achterstand aan de 

basisschool of in groep 3 beginnen. Gelukkig pikt een kind al heel veel nieuwe woorden uit 

zichzelf op. Dit zijn er alleen niet genoeg om de achterstand in te halen. Daarom is het 

belangrijk dat ik als leerkracht ervoor zorgt dat het anderstalige kind ook tal van andere 

woorden leert.  

Ook de ondersteuning vanuit de context draagt bij aan woordenschatontwikkeling. 

Kinderen kunnen de betekenis van woorden vaak afleiden door de context erbij te betrekken. 

Die context kan van alles zijn: de illustraties in het prentenboek, concrete materialen, 

speelsituaties, tekeningen, foto‟s of praatplaten. .Kinderen leren een woord sneller wanneer er 

sprake is van een rijke context waarin informatie beschikbaar is over de betekenis van het 

nieuwe woord. De inrichting van mijn lokaal is dus ook van invloed op de ontwikkeling van 

de woordenschat. Kinderen leren de betekenissen van nieuwe woorden beter wanneer er 

ondersteunend beeldmateriaal aanwezig is. Daarom hang ik labels, woordkaarten en picto‟s 

op (dagritme kaarten, materiaallabels e.d). 

Tot slot is het niveau van de interactie tussen mij en het kind relevant. Met name 

analyserende gesprekken met cognitief uitdagende taal zijn stimulerend voor de 

taalontwikkeling. Met andere woorden: kinderen leren het meest van gesprekken die veel 
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vragen van hun denk- en taalcapaciteiten. Wanneer ik mijn leerlingen uitdaag om actief na te 

denken over complexe zaken en wanneer ik ze prikkel om hun gedachten daarover te 

verwoorden, breiden ze hun taalvaardigheid sterker uit dan wanneer er alleen lage cognitieve 

eisen aan hen worden gesteld, zoals het geval is  bij het labelen of benoemen van afbeeldingen 

en voorwerpen. Ik probeer zoveel mogelijk mijn kinderen uit te dagen door bijvoorbeeld aan 

de kinderen te vragen waarom iets gebeurt, of hoe je een probleem kunt oplossen.  

Woorden aanbieden in een thema.  

Onderzoekers gaan ervan uit dat woorden in de hersenen door netwerken met elkaar zijn 

verbonden (Aitchison, 2002). De woorden binnen een netwerk horen bij elkaar, ze hebben een 

onderlinge relatie. Kinderen onthouden woorden dan ook beter wanneer ze thematisch, in 

samenhang worden aangeboden. Daarom is het belangrijk dat ik relaties leg tussen woorden. 

Ik doe dit door meerdere boeken en activiteiten over hetzelfde thema aan te bieden, ik doe 

allerlei activiteiten waarin de nieuwe woorden terugkomen, zoals liedjes, versjes, gesprekken 

in de kleine kring, woordspelletjes, lettermuur. De boeken op de thema tafel is een voorbeeld 

van een woordennetwerk. Niet alleen de woorden uit het voorgelezen boek, maar ook andere 

woorden die bij het thema passen, krijgen een plaats op de thema tafel. Zo geef ik de kinderen 

een beeld van de relaties tussen woorden. 

Ook door een woordspin of woordveld met plaatjes leren de kinderen de relaties tussen de 

woorden begrijpen.  
 
Het aanleren van nieuwe woorden. 
Het aanleren van nieuwe woorden doe ik volgens een vast stappenplan :  

Stap 1:  Woorden selecteren 

In de eerste stap bepaal ik welke woorden ik de kinderen moet aanleren. Ik kies in eerste 

instantie woorden waar mijn leerling wat aan heeft in het dagelijks leven. Daarna kies ik 

woorden die passen bij het thema, het prentenboek of de activiteit. Het is belangrijk voor het 

onthouden dat de woorden met elkaar te maken hebben. Bij het selecteren kijk ik is het goed 

naar mijn eigen praktijk.(bijvoorbeeld wat zijn belangrijke woorden bij dit anker?). Naast het 

kijken naar mijn eigen praktijk, maak ik gebruik te maken van een woordenlijst. Een goede 

woordenlijst is de basiswoordenlijst van Kienstra en Duizend-en-één-woorden: De allereerste 

Nederlandse woorden voor anderstalige peuters en kleuters (Bacchini, 2005) Ik bied niet te 

veel woorden in één keer aan. Het is niet de bedoeling dat het kind na het tiende nieuwe 

woord, het eerste is vergeten. Ik bied nieuwe woorden dus liever in afgepaste porties aan en 

niet allemaal tegelijk. 

Stap 2:  Betekenissen verduidelijken. 

Kinderen leren de betekenis van een woord vaak niet na één keer uitleggen. Herhaling is bij 

uitleggen erg belangrijk. Ik streef ernaar om een woord minimaal 7x te herhalen. Vaak is het 

nodig dat ik een woord op verschillende manieren uitleg Er zijn drie manieren om een woord 

te verduidelijken :  

• Uitbeelden (visueel): Ik laat een voorwerp zien, proeven, ruiken, voelen. Ook gebruik ik  

foto‟s of andere afbeeldingen, of mijn stem, gebaren, mimiek of gezichtsexpressie. Ik kan de 

kinderen een woord ook laten ervaren door ze iets te laten doen.  

• Uitleggen (verbaal): een definitie geven van een woord, een voorbeeld geven in een zin 

waardoor het woord duidelijk wordt, een woord gebruiken dat ongeveer hetzelfde betekent, 

het woord noemen in combinatie met een woord dat het tegenovergestelde betekent, een 

vertaling geven in de moedertaal van de kinderen.  

• Uitbreiden (verbaal en non-verbaal): ik maak de kinderen duidelijk bij welke andere 

woorden binnen het thema een woord past met behulp van materialen of tekeningen.  

Het is goed mogelijk om de verschillende manieren van verduidelijken te combineren. Ik bied 

nieuwe woorden altijd met het bijbehorende lidwoord (de, het) aan. 
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Stap 3: Herhalen en oefenen. 

Ik herhaal de woorden regelmatig, maar creëer ook kansen voor de kinderen om de nieuwe 

woorden zelf te gebruiken tijdens verschillende activiteiten. Dit hoeven geen grote activiteiten 

te zijn, maar kunnen kleine, korte spelletjes zijn. Ik doe dit net zolang totdat ze de nieuwe 

woorden kennen. Ik probeer er voor te zorgen dat nieuwe woorden in de groep te zien zijn.  

Stap 4: Controleren 

Ik ga na of de kinderen de nieuwe woorden begrijpen en/of zelf kunnen gebruiken. Ik moet 

ervan overtuigd zijn dat een kind een woord echt kent: uiteindelijk is het de bedoeling dat een 

kind een woord niet alleen begrijpt, maar ook zelf kan gebruiken. Is dat niet het geval, dan 

herhaal ik de vorige stappen. Ik probeer zoveel mogelijk bij het herhalen en oefenen in de 

gaten te houden welke kinderen de oefeningen snel mee kunnen doen en welke daar nog 

moeite mee hebben. 

 

Geschikte situaties voor het werken aan woordenschat. 

Eigenlijk werk ik de hele dag door aan de woordenschat. Tijdens „het fonemisch bewustzijn 

lesje‟ iedere 10 minuten ‟s morgens speel ik met de letters en klanken van de woorden. In de 

gymzaal en buiten doe ik spelletjes met de kinderen, de beweging wordt gekoppeld worden 

aan taal. Ik laat de kinderen bijvoorbeeld heen en weer rennen, grote en kleine stappen maken, 

heel hoog springen, maar ook heel laag, in en uit de hoepel springen of over de bank lopen. 

Verder zijn liedjes, rijmpjes en versjes goede manieren om de woordenschat uit te breiden. Bij 

liedjes, rijmpjes en versjes zijn de woorden meestal gekoppeld aan handelingen en 

bewegingen. De kinderen voeren deze gelijktijdig uit met het opzeggen of zingen. Dit helpt 

bij het begrijpen en onthouden van de woorden.  

Ik gebruik concrete voorwerpen om de woorden die bijvoorbeeld in een rijmpje voorkomen te 

verduidelijken. Voorwerpen uit het liedje, rijmpje of versje leg ik bijvoorbeeld in het midden 

van de kring. Wanneer een voorwerp tijdens het opzeggen of zingen dan voorkomt, kan een 

kind aangewezen worden dat het voorwerp mag pakken.  
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4.2 Een activiteitencyclus volgens de principes van de Taallijn. 
 

In het volgend hoofdstuk zal ik in een activiteitencyclus volgens de principes van de Taallijn 

beschrijven, op welke wijze ik zoveel mogelijk probeer te werken. Soms voer ik door 

tijdgebrek, of omdat andere zaken ook belangrijk zijn, niet bij iedere cyclus alle speerpunten 

onderdelen uit (zie ook reflecties). 

Vooraf: Ik selecteer thema, anker, kernwoorden, centraal prentenboek en materialen.  
Samen met twee andere collega‟s bereiden we het thema „Hier wonen wij‟ voor. We spreken 

of wie wat doet. Het anker voor deze cyclus is een ontdektocht door de wijk. Ik maak foto‟s in 

de wijk en zet ze op de computer. Het begin en eindpunt is de school. Ook laat ik de foto‟s 

afdrukken, zodat we als anker aan de hand van de foto‟s met de kinderen een ontdektocht 

door de wijk kunnen maken. Ik print 

via „google maps‟ een plattegrond uit 

en zet de route op de plattegrond. Er 

wonen in de straten vele kinderen in 

diverse huizen.  Collega Marijn 

maakt een brief naar de ouders en 

collega Jennifer bestelt 3x het 

centraal prentenboek: Mannetje Jas 

(Sieb Posthuma, 2006) 

Tijdens het thema komen de 

kinderen in aanraking met nieuwe 

woorden. Een aantal kernwoorden bij 

het thema wordt bewust aangeleerd 

en geoefend.                                                                                                   

Kernwoorden bij het thema: de 

plaatsnaam, het huis, het dak, het 

raam, de deur, de tuin, de stoep, de straat, de lantaarnpaal, het stoplicht, het zebrapad, het 

beeld, de winkel, de bakker, de supermarkt, de bibliotheek, de flat, de boerderij, het 

rijtjeshuis, het blok, huizen, vertrekken, oversteken, wachten, weggaan, verdergaan, 

wandelen. 

Ik maak een selectie uit bovenstaande lijst. Ik selecteer ongeveer vijftien eenvoudige woorden 

voor de minder taalvaardige leerlingen en vijftien moeilijke kernwoorden voor de meer 

taalvaardige leerlingen. Natuurlijk kan er overlap tussen beide lijsten zijn. Aan het begin van 

de cyclus is het doel dat de kinderen de geselecteerde woorden receptief (passief) beheersen. 

Aan het einde van de cyclus moeten ze de meeste kernwoorden ook productief (actief) 

beheersen. 

Bij het thema Hier wonen wij! wordt het prentenboek Mannetje Jas van Sieb Posthuma 

(2006) gebruikt. In de onderstaande lijst wordt een aantal kernwoorden uit het 

prentenboek gegeven. De kernwoorden zijn vooral die woorden die belangrijk zijn voor het 

begrip van het verhaal. 

Kernwoorden bij het prentenboek: 

roodgloeiend, de kachel, bibberen, het bezoek, stikheet, klappertanden, koukleumen, kil 

(killer), buiten, rillen(d), de trui, de winkel, de stad, de jas, beven(d), de verkoopster, de 

markt, de deken, de kleermaker, zijn ogen uitkijken, verkleumd, de deuropening, de 

kraag, binnen, de krant, bewonderen, de vrachtwagen, tevoorschijn komen, verbazen 

(de verbazing), verhuizen (de verhuizing), de mouw, de zweetdruppel, kletsen, de deur, 

thuis, de kapstok. 

Ik selecteer uit bovenstaande lijst welke woorden ik wil behandelen en houd 

daarbij rekening met het taalniveau van de kinderen. Evenals bij de themawoorden, 
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maak ik zowel voor de minder taalvaardige als voor de meer taalvaardige kinderen een 

lijst met ongeveer vijftien kernwoorden. Er kan weer overlap tussen beide lijsten zijn. 

Boeken verzamelen. 

In de eerste week gaan we met de kinderen naar de bibliotheek in de buurt. Ieder kind mag 

een boek kiezen. Ik zoek zelf naar boeken over wonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
naar de bibliotheek 

Stimulerende leeromgeving creëren 
Ik breng samen met de kinderen het lokaal in de sfeer van het thema. Het inrichten van het 

lokaal is ook een 

verwerkingsactiviteit voor de 

kinderen. Door samen met de 

kinderen over het inrichten te 

praten, en daarna samen het lokaal 

in te richten, wordt de 

betrokkenheid bij het thema 

vergroot. In de schrijfhoek 

schrijven de kinderen bijvoorbeeld 

brieven of uitnodigingen of 

straatnamen en nummers. 

Dagelijks ben ik bezig met 

betekenisvolle activiteiten in 

hoeken met kernwoorden: tekenen, 

stempelen, schrijven, taal- en 

woordspelletjes op de computer,  

spelen met de voorwerpen van de 

thematafel, fonemisch bewustzijn iedere ochtend met de woorden van het thema.  

In de bouwhoek kunnen de kinderen op verschillende manieren een stad en huis bouwen. Ik 

probeer tijdens het spelen zoveel mogelijk interactie tussen de kinderen te laten plaatsvinden.  

 

 

schrijfhoek 
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                                  woorden leggen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een huis, een stad bouwen 

D. belt naar huis: "we zijn bijna bij jouw huis 

pseudolezen aan de verteltafel 
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Samen leervragen maken. Het was de bedoeling dat de kinderen door de ontdektocht aan het 

denken waren gezet en ze met allerlei vragen zouden komen over de buurt, maar ze kwamen 

met vragen over mijn huis (we waren langs huizen van de kinderen gelopen, er waren wel 10 

kinderen, die boven woonden en „n trap op moesten, ik vertelde onder het lopen dat ik geen 

trap op hoefde en een tuin had). Ik kreeg uitgelegd wat een vraag was en ze brandden los. 

Vragen, die ze mij stelden waren: „Juf Annelies, heb je een trap, een tuin, een kast, een 

douche of een bad? Woon je boven? Heb je een kindje, een moeder, een grote broer, een neef, 

een kat? Heb je vloerbedekking? Gaat u soms naar de stad winkelen? Gaat u naar uw werk? 

Wat is uw werk? (ja, ja!) Gaat u sporten?‟ 

Ik heb al de vragen opgeschreven en heb de volgende dag de IK-TAFEL geïntroduceerd. Aan 

alle vragen heb ik d.m.v. foto‟s of attributen antwoord gegeven. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

ik-tafel 

Nadat ik de ik-tafel heb geïntroduceerd komen ook de kinderen aan de beurt.  

Per toerbeurt kunnen alle kinderen een keer hun spullen laten zien. Ik help de kinderen bij het 

presenteren, als ze vastlopen. Ik kies allereerst de meest taalvaardige kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. vertelt over haar ik-tafel 
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                  ik tafel van I.                                                                       S. vertelt over zijn ik-tafel 

                                        
 

Beeldwoordenweb (woordenspin ) maken                                       woordweb van winter 

Ook maak ik samen, ik laat de woorden uit de 

kinderen komen, een woordenweb. We komen 

uit op de woorden van huis: de kast, het bad, de 

douche, de vloerbedekking etc. Later zoek ik 

plaatjes bij de woorden (www.jufsanne.nl), hier 

staan de lidwoorden niet bij, moet ik volgende 

keer zelf erbij zetten) Ook komen er gevoelens 

bij: schrikken (ze komen hierop omdat er brand 

geweest was), blij, verdrietig, boos. Ik cluster 

die woorden. Vaak groeit het woordenweb ook. 

Bij het thema winter kwam bij Eskimo, pinguïn, 

iglo. De kinderen spelen memorie met de 

woorden (ze spelen heel graag memorie). Ze 

benoemen de woorden ook als ze de kaartjes 

omdraaien.             

 

 
memorie met de woorden van het thema 

http://www.jufsanne.nl/
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Letter-woordmuur.  

De kinderen leren steeds meer letters. De “w” van de wieg en de winter en de wanten. Ik laat de 

kinderen de letters ook maken met hun handen (gebarenalfabet, Curriculum Schoolrijpheid deel 

2a). De k kan er nu ook bij (van de kast, de kapstok, de bank). Ze knippen de plaatjes uit  

 

 
 

Interactief voorlezen. 

Door het prentenboek (Mannetje Jas)komen de kinderen tot meer verdieping, meer verdieping in 

de vorm van woordenschat behorende bij het anker.  

Ik start deze fase met  

1. het introduceren van het prentenboek en de bijbehorende kernwoorden aan de 

taalzwakke kinderen (pre-teaching) d.m.v. de 3 uitjes uitbeelden, uitleggen, uitbreiden. Ik 

heb twee kleine groepjes van 3 kinderen.(zie bijlage 1, Toets twee taligheid). Bij het 

voorlezen in de grote kring zullen deze kinderen van de voorkennis profiteren. 

 Er is materiaal op de verteltafel of in de vertelkoffer, ik blader het boek door en benoem 

 de plaatjes.  

2. voorlezen en vertellen, introductie in de grote groep met materialen van de verteltafel of 

vertelkoffer, aan de orde komen voorkant, titel, schrijver Ik besteed aandacht aan de 

voorkant van het boek, aan de illustratie en de titel .Ik laat de kinderen voorspellen met 

de met de wie, wat,waar picto‟s (bijlage).Waar zou het boek over gaan? Wat denken 

jullie? Hoe weet je dat? Ik stel luistervragen?  Ik lees de tekst exact voor, ook de 

moeilijke woorden.  

3. in de kleine groep ga ik in op de verhaallijn, de gebeurtenissen. De luistervraag 

stimuleert de kinderen om na te denken. Weten de kinderen nu het antwoord? Hoe wordt 
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het probleem opgelost, ik laat de kinderen eigen ervaringen vertellen, eventueel het 

verhaal samenvatten. 

4. ik ga door op het thema met andere boeken (o.a Klein Mannetje heeft geen huis). De 

kernwoorden komen aan de orde in een andere context (en de oplossing was in beide 

boeken hetzelfde, het vrouwtje loste het probleem op !) 

5. naar aanleiding van de verschillende boeken breiden we de boeken/woord/lettermuur 

uit. 

6. we praten na over het boek. Ook lezen de kinderen aan elkaar voor, of in de huishoek 

aan hun kind (pop)  

 
pre-teaching boek Kom uit je ei kleintje (met stagiaire) 

Na iedere fase zijn er verwerkingsactiviteiten tijdens het werken in de kleine groep, grote 

groep, speelwerken, binnen- en of buiten spel. We zingen liedjes, zeggen versjes op, tekenen, 

verven, spelen, bouwen. We maken uitstapjes. Bij het vooruitkijken vertellen de kinderen hun 

plannetje en bij het terugkijken praten we hoe het gegaan is.Wat ging goed?  

Uitstapje naar het dierenhospitaal.     
 

 

 

 

 

 

 

de koning met zijn ridders 
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5. Reflecties op mijn werken met de Taallijn (maart 2008): 

Tijdens het werken met de speerpunten van de Taallijn staat de deskundigheidsbevordering 

van mij als leerkracht centraal. Ik wil middels scholing en werken mét (mijn leerstijl is 

doener) de leerkrachtvaardigheden van interactief taalonderwijs eigen maken en kunnen 

toepassen. Daarom houd ik een checklist bij en weet ik of ik bepaalde vaardigheden al toepas 

en aan welke vaardigheden ik nog moet werken. Ik maak aan de hand van checklisten mijn 

eigen sterkte/zwakteanalyse ten aanzien van de vijf speerpunten en de algemene 

vaardigheden. Ik weet dan waaraan ik nog moet werken. Ook krijg ik op deze manier 

antwoord op de subvragen van mijn onderzoek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ik geef aan wat goed gaat en regelmatig gebeurt (+), wat redelijk gaat en af en toe gebeurt (±) 

en wat niet goed gaat en slechts af en toe of helemaal niet gebeurt (-).                                   

Tot slot kies ik twee punten die al heel goed gaan en minstens twee punten waar ik aan wil 

werken. 

Algemeen 

1. Ik bedenk een aansprekend anker bij het thema ± 

2. Ik selecteer materialen, boeken rondom thema + 

3. Ik bedenk betekenisvolle activiteiten + 

4. Ik maak een planning waarbij alle vijf speerpunten aan bod komen - 

5. Ik heb zicht op de taalontwikkeling van kinderen + 

6. Ik kan door zelfreflectie mijn eigen handelen kritisch bekijken + 

 
Ad 1: Ik vind dat ik soms het niet spannend genoeg kan maken, te weinig creatief ben, om de 

kinderen te boeien.  

Ad 4: Omdat ik het Speerpunt ouderbetrokkenheid nog niet toepas (24 maart 2008). 

A. - Speerpunt mondelinge taal / gesprekken met kinderen 
1. Ik zorg voor een veilig klimaat in de groep + 

2. Ik bescherm de beurt van het kind dat de beurt heeft ± 

3. Ik probeer zelf minder te praten, minder vragen te stellen ± 

4. Ik doe een (prikkelende) bewering in plaats van een vraag te stellen ± 

5. Ik laat stiltes vallen om kinderen kansen te geven om te reageren ± 

6. Ik stel verschillende soorten vragen, waaronder ook waarom- en hoe- vragen, en veel 

open vragen. 

+ 

7. Ik geef luister - responsen, ik knik instemmend, geef korte reactie „Ja?, druk 

„verbazing uit („Echt waar?), herhaal  

+ 

8. Ik parafraseer of herverwoord: ik herhaal wat het kind zegt in goede zinnen en breid 

het uit met aanvullende informatie 

+ 

9. Ik breid de uitingen van het kind uit: Ik herhaal wat het kind zegt in goede zinnen en 

breid het uit met aanvullende informatie 

+ 

10. Ik verbaliseer mijn handeling: Ik zeg hardop tegen de kinderen wat ik aan het doen 

ben of wat de kinderen doen 

+ 

11. Ik vat samen wat het kind zegt en speel de beurt door naar een ander. ± 

12. Ik onderhandel met het kind over de betekenis + 
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Ad 2, 3, 4, 5. Ik vind het moeilijk om tijdens gesprekken met kinderen in de grote groep de 

beurt te beschermen, regels te stellen, niet boos te worden op de roepers. Het is een valkuil 

voor mij om niet in te gaan op een goed geroepen antwoord. De meest taalvaardige kinderen 

komen daardoor het meeste aan het woord. Ik moet zelf ook minder praten. Na een 

klassenconsultatie kreeg ik het advies om volgens de ZIEL van Kaleidoscoop te werken 

(Zwijgen, Inleven, Empathie, Luisteren) 

B –Speerpunt  werken aan woordenschat:  

1. Ik selecteer kernwoorden uit het prentenboek dat ik herhaald voorlees en die 

betekenisvol en functioneel zijn voor de kinderen.  

+ 

2. Ik selecteer kernwoorden uit de activiteiten die ik tijdens het thema uit ga voeren 

(bijvoorbeeld uit het anker) 

+ 

3. Ik maak onderscheid tussen makkelijke en moeilijke kernwoorden + 

4. Om de samenhang tussen woorden te laten zien maak ik regelmatig met de kinderen 

een netwerk van begrippen (denkwolk, woordenspin, woordenmuur) 

+ 

5. Ik maak gebruik van verschillende manieren om de betekenissen van woorden uit te 

leggen aan de kinderen 

+ 

6. Ik let er bij de uitvoering van een thema op dat er in elke fase aandacht besteed wordt 

aan woordenschatontwikkeling 

+ 

7. Als kernwoorden inmiddels één of meerdere keren verduidelijkt zijn, bedenk ik 

herhalingsactiviteiten waarin deze woorden in een andere context weer terugkomen 

+ 

8. Tijdens de thema-activiteiten houd ik in de gaten of kinderen de kernwoorden 

begrijpen en ook zelf gaan gebruiken 

- 

9. Op allerlei momenten van de dag grijp ik de mogelijkheden aan die zich voordoen om 

op functionele manier woorden te verduidelijken en in te brengen 

+ 

10.Ik probeer regelmatig samen met de kinderen om de betekenis van een woord helder 

te krijgen of te helpen verwoorden wat een kind wil zeggen. 

+ 

 

Punt 8 mag verbeteren. Ik houd dit niet echt bij in mijn map of op lijsten, wel probeer ik 

zoveel mogelijk alle kinderen spelletjes met de woorden te laten doen, b.v woordenschat 

memorie of woorden stempelen. Ook tijdens het meespelen ontlok ik het gebruik van de 

woorden en ik observeer goed.  

 

C - Speerpunt beginnende geletterdheid en interactief voorlezen 
1. Als ik een nieuw prentenboek introduceer bespreek ik met de kinderen de voorkant 

van het boek: illustratie, titel, schrijver en ik wijs op woorden en letters 

+ 

2. Ik lees een boek meerdere keren voor, in het begin bespreek ik het verhaal, later lees 

ik het letterlijk voor. 

± 

3. Ik leg een relatie tussen de inhoud van een prentenboek en de eigen ervaringen van 

kinderen 

± 

4. Ik laat kinderen voorspellingen doen over de verdere verloop van het verhaal ± 

5. Ik stel een gerichte luistervraag om kinderen te helpen luisteren naar het verhaal ± 

6. Tijdens het voorlezen verduidelijk ik de kernwoorden in het verhaal (met thematafel, 

vertelkoffer) 

+ 

7. Ik geef tijdens en na het voorlezen een samenvatting van een pagina of van het 

verhaal en maak regelmatig opmerkingen die de verhaallijn verduidelijken 

± 

8. Tijdens het voorlezen schep ik ruimte voor eigen bijdrage van de kinderen ± 

9. Boeken gebruik ik als uitgangspunt om de kennis die kinderen van de wereld hebben + 
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te vergroten 

10.Ik bespreek met de kinderen het probleem en de mogelijke oplossing in het verhaal ± 

11.In de dagelijkse routines schrijf ik regelmatig iets op voor of met de kinderen + 

12.Ik let er op dat we betekenisvolle gebeurtenissen gebruiken als aanleiding om samen 

te lezen en als aanleiding voor schrijfactiviteiten in de hoeken (b.v. stempelen,  

+ 

13.Ik denk en praat hardop met de kinderen over wat een tekst betekent en hoe je samen 

iets op kunt schrijven 

+ 

14.Ik ontwikkel het verhaalbegrip met wie-waar-wat-picto‟s, ik laat het verhaal 

naspelen, ik laat platen op volgorde leggen , ik laat vertellen bij platen e.d   

+ 

15.Ik lees boeken volgens de stappen van interactief voor in kleine groepjes 

(preteaching).  

+ 

16.Ik maak een lettermuur en laat de kinderen letters herkennen, auditief en visueel + 

17.Ik ontwikkel bij de kinderen het fonemisch bewustzijn (rijmen, kernwoorden in 

lettergrepen verdelen en weer samenvoegen, zinnen nazeggen en in woorden verdelen, 

letters samen voegen tot één woord) 

+ 

18.Ik leer de kinderen bij het thema eigen (leer)vragen bedenken, samen antwoorden 

erop te zoeken en te verwerken in een verslag, grafiek of schema. 

± 

 

Ad 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 18. Aan deze competenties moet ik nog werken (in de grote groep). De 

kinderen van mijn klas willen het liefste dat ik een boek voorlees (en dat lukt me ook het 

beste) zonder onderbrekingen en vragen. Ze willen dat ik een boek dat ze mooi vinden, soms 

wel 10 keer voorlees op deze manier. Wanneer iemand dan iets zegt zeggen ze : “Stil nou!”  

Er was in de klas een prentenboek over een hond, die een scheet (puf) liet en daarmee 

inbrekers, boeven, wegjoeg. Ze “lazen” het letterlijk aan elkaar voor, ze kenden het uit hun 

hoofd. Ik heb de neiging om de dingen te goed te doen, alle stappen van interactief voorlezen 

in één  les te proppen. Ik moet alle stappen van interactief voorlezen in kleine groepjes en 

grote groepjes uitvoeren. Ook  wissel ik het voorlezen op verschillende manieren (interactief 

en klassikaal d.w.z. allemaal mond dicht) af.  

D -Speerpunt ouderbetrokkenheid/ gezinsportfolio 

1. Ik weet hoe ik het verzamelen van werkjes voor een portfolio zo kan organiseren dat 

kinderen weten wat precies verzameld kan worden 

- 

2. Portfolio‟s bewaar ik op een plek die makkelijk toegankelijk is voor de kinderen + 

3. Het verzamelen en bespreken van een portfolio heeft een vaste plaats in mijn week- 

en maandprogramma 

- 

4. Ouders van de kinderen in mijn klas weten wat het doel en de werkwijze van het 

portfolio is 

- 

5. De ouders leveren zelf een actieve bijdrage aan het opbouwen van de portfolio‟s - 

6. Ik kies regelmatig zelf of met de kinderen welke werkjes van school opgenomen 

worden in hun portfolio‟s 

- 

7. Tijdens de gesprekken met kinderen rondom het portfolio pas ik interactieve 

vaardigheden toe (passend taalaanbod, taalproductie stimuleren, feedback geven) 

- 

8.Tijdens gesprekken met kinderen rondom het portfolio verwerk ik regelmatig lees- en 

schrijfactiviteiten 

- 

9. Het is een bekende routine in mijn groep dat kinderen zelf (een werkje uit) hun 

portfolio presenteren aan de groep 

+ 

10. Ik voer regelmatig gesprekken met ouders op basis van het portfolio van hun kind. - 
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Bij mijn volgend thema ga ik meer aandacht besteden aan het gezinsportfolio. Ik maak wel 

een portfolio voor de kinderen, maar nog geen gezinsportfolio, zoals de Taallijn dat beschrijft. 

Ik heb wel hoge verwachtingen van mijn achterstandsleerlingen, maar niet van de ouders. Ik 

denk inderdaad dat ze thuis weinig doen. Judith Stoep, een van de auteurs van de Taallijn is 

gaan zoeken naar de oorzaak hoe het komt dat allochtone kinderen aan het eind van groep 2 

een grote inhaalslag maken, maar dat ze toch nog achterblijven bij autochtone kinderen. 

(promotieonderzoek,14 maart 2008.) Op zoek naar mogelijke oorzaken en oplossingen kwam 

Stoep tot een opvallende bevinding. „De ontwikkeling van de taalvaardigheid en beginnende 

geletterdheid wordt mede beïnvloed door de inschatting die leerkrachten maken van de 

ouderlijke betrokkenheid bij school.‟ Hoe dat werkt? Zo: „De aandacht voor lezen en 

schrijven wordt afgestemd op waar het kind volgens de leerkracht aan toe is. En die 

inschatting wordt vooral gebaseerd op de verwachtingen over de betrokkenheid van de 

ouders, constateer ik. De ideeën die leerkrachten hierover hebben, zijn vrij algemeen en 

stereotiep: ze denken nogal eens dat allochtone ouders weinig met taal en lezen bezig zijn met 

hun kinderen en dat het ook geen zin heeft om hen bij het stimuleren van de beginnende 

geletterdheid van hun kind te betrekken. Dus doen ze dat niet, of in ieder geval stukken 

minder dan bij hoger opgeleide ouders, van wie leerkrachten soms onterecht verwachten dat 

ze thuis veel voorlezen, educatieve spelletjes doen, en op die manier kinderen op een speelse 

manier voorbereiden op het leesonderwijs dat in groep 3 formeel begint.‟ 

E -Speerpunt ICT/ multimedia 

1. Ik kan omgaan met een digitale camera + 

2. Ik kan digitale foto‟s op een computer zetten + 

3. Ik kan digitale foto‟s op de computer presenteren in een fotoshow + 

4. Ik kan digitale prentenboeken maken ± 

5. Ik gebruik diverse audiovisuele hulpmiddelen in verschillende situaties, zoals: 

computer, cd-roms, dvd‟s, tv, videobanden, digitaal schoolbord, cassettebandjes e.d. 

+ 

6. Ik begeleid de gesprekken in de kleine kring bij de 

computer/televisie 

+ 

7. Ik zoek op internet naar geschikte materialen, foto‟s, en software met woordenschat 

en taalspelletjes 

+ 

8. Ik kies televisieprogramma‟s die als ondersteuning dienen bij het thema dat ik 

centraal stel 

± 

Ad 4. Ik denk dat ik wel een digitaal prentenboek kan maken, maar ik heb het nog nooit 

gedaan. Ik maak er wel gebruik van (Kikker in de kou, bij thema Winter, staat op 

www.kennisnet.nl en ook Mannetje Jas) 

Ad 8. Ik kijk wekelijks naar het tv programma Koekeloere, maar zou eigenlijk de afleveringen 

moeten zoeken , die bij mijn thema horen. Dit is te realiseren (www.koekeloere.nl)
8
   

 

Mijn sterkste punten zijn (20 maart 2008): 

1. Werken aan woordenschat 

2.  ICT 

 

Twee punten waaraan ik graag zou willen werken, zijn: 

1. Stappen van interactief voorlezen in grote groep eigen maken. Omdat ik me bewust ben van 

de fasen van interactief voorlezen, hoop ik, dat het me in de toekomst beter afgaat.  

2. Gezinsportfolio. Bij het thema „Ridders en Kastelen‟ maak ik een gezinsportfolio.  

                                                 
8
 Zie ook bijlage 5. 

http://www.kennisnet.nl/
http://www.koekeloere.nl/
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6. Conclusies n.a.v. meting 2 (schooljaar 2007-2008). 

 

Toets Tweetaligheid, Passieve woordenschat, Schooljaar:2007-2008 

Groep: 1/2b 

Leerkracht: Annelies van de Louw 

Naam toets- 

score 

nov.07 

dl dle 

 

 

toets- 

score 

mei 08 

dl dle vooruitgang 

in 

dle’s 

1. Z. ^ 46 -8 -11 55 -1 >0 11 

2. D. ^ 45 -8 -12 56 -1 >0 12 

3. I.  ^ 46 -8 -11 53 -1 >0 11 

4. D. ^ 51 -8 -2 54 -1 >0 2 

5. D. 51 -8 -2 57 -1 >0 2 

6. J. 52 -8 0 59 -1 >0 0 

7. A. 54 -8 >0 56 -1 >0 0 

8. H. 56 -8 >0 58 -1 >0 0 

9.  J. 48 -8 -8 56 -1 >0 8 

10.G. 48 -8 -8 53 -1 >0 8 

11.A. 34 -8 >-20 47 -1 -10 >10 

12 S. 47 -8 -10 56 -1 >0 10 

13.B.* 37 -18 -20 49 -11 -6 14 

14.F.* 38 -18 -19 49 -11 -6 13 

15 Y. 37 -18 -20 39 -11 -18 2 

16. N. 54 -18 >0 54 -11 >0 0 

17. R. 41 -18 -16 46 -11 -11  

18  S. 40 -18. -17  -11 x verhuisd 

19. Y. 37 -18. -20 47 -11 -10 10 

20. J. 32 -18 >-20 42 -11 -15 5 

21. J. 23 -18 >-20 37 -11 -20 0 

22. J#    17 -21 >-20  

23. A#    15 -21 >-20  

dl :  eind 1:  -10      begin 1: -20       eind 2:  0 

 

> :  verlengde kleuterperiode; * :  in september/oktober geboren;  # :  in april, mei geboren  

 

Conclusies na 2
e
 meting (tevens evaluatie groepshandelingsplan)   

1. Alle leerlingen zijn vooruitgegaan. 
2. Er zijn nog maar 4 kinderen met een achterstand (november 2007 waren dat 11 

kinderen, leerling 15 wordt mijn nieuwe „Zorgkind‟, zij heeft een te laag 

leerrendement) 

3. Alle kinderen, die naar groep 3 gaan (leerling 1 t/m 10) hebben geen achterstand, hun 

dle is 0 of hoger (leerling 11 wacht op onderzoek van Aurisgroep, wachttijd is meer 

dan 3 maanden, ik hou hem sowieso nog een jaar evenals leerling 12, hij is eind 

augustus geboren en emotioneel nog erg jong).  

4. Leerling 11 en 21 zijn nadat ze een half jaar logopedie hebben gehad aangemeld bij de 

Aurisgroep (cluster 2) i. v. m. met een spraaktaal stoornis. 

5. Leerling 20 heeft inmiddels een verblijfsvergunning en komt nu wel in aanmerking 

voor logopedie. 
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7. Conclusies n.a.v. Meting 0 (schooljaar 2004-2005).  
 

Groepsoverzicht 

Toets Tweetaligheid, Passieve woordenschat, Schooljaar:2004-2005 

Groep: 1/2b 

Leerkracht: Annelies van de Louw 

Naam toets- 

score 

nov.04 

dl dle 

 

 

toets- 

score 

juni 05 

dl dle vooruitgang 

in 

dle’s 

1.  A.^ 52 -8 0 56 -1 >0 0 

2. J. 37 -8 -20 46 -1 -11 9 

3. A. 36 -8 >-20 44 -1 -13 7 

4. Z. 36 -8 >-20 41 -1 -16 4 

5. G. 48 -8 -8 53 -1 >0 8 

6. D. 35 -8 >-20 45 -1 -12 8 

7. R. 33 -8 >-20 43 -1 -14 6 

  8. Y.* 24 -18 >-20 41 -1 -16 4 

  9.  E.* 33 -18 >-20 40 -1 -17 3 

10. T. 39 -18 -18 39 -11 -18 0 

 11. M. 42 -18 -15 48 -11 -8 7 

12. G. 30 -18 >-20 36 -11 >-20 0 

13. J. 19 -18 >-20 43 -11 -14 6 

 14. N. 33 -18 >-20 46 -11 -11 9 

 15. W. 33 -18. >-20 38 -11 -19 1 

16. E.  -18  47 -11 -10  

17. H.    43 -21 -14  

  18. A.#  -18  35 -21 -20  

  19. C.#  -18.  37 -21 -20  

 

dl :  eind 1:  -10      begin 1 :-20       eind 2: 0 

 

^ verlengde kleuterperiode 

* in september/oktober geboren 

# in april, mei geboren (hebben meer dan 2 jaar) 

 

Conclusies na vergelijking 2
e
 meting met meting 0.  

1. Bij meting 0 zijn niet alle leerlingen vooruitgegaan (leerling 10 heeft stilgestaan). 

 Bij meting 2 zijn alle kinderen vooruitgegaan.        

2. Het gemiddelde aantal DLE‟s vooruitgang bij meting 0 is 4,8 (72 : 15) 

 Het gemiddelde aantal DLE‟s vooruitgang  bij meting 2 is 5,9 (118 : 20) 

3. Schooljaar 2004-2005 stroomden er 5 kinderen door naar groep 3 met een achterstand 

van de passieve woordenschat (risicofactor technisch en begrijpend lezen, rekenen). 
 Schooljaar 2007-2008 stromen er 0 kinderen door met een achterstand van de passieve 

      woordenschat 
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8. Conclusies en discussie.  
 

Na het trekken van de conclusies kunnen de onderzoeksvragen worden beantwoord, maar om 

de resultaten van mijn onderzoek te valideren, moet ik aangeven dat ik schooljaar 2004-2005 

de toets niet zelf heb afgenomen, maar een onderwijsassistent (toen had ik die nog, nu draai ik 

alleen de groep of met een stagiaire, maar dat is geen professional. De kinderen scoorden 

november 2004 al veel lager dan de kinderen van mijn huidige groep in november 2007, maar 

ik besteedde er geen aandacht aan, omdat ik het een belachelijk moeilijke toets vond voor 

allochtone (toen mocht ik ze nog zo noemen) kleuters. De uitslag bevestigde het gegeven dat 

allochtone kinderen een achterstand in hun taalontwikkeling hebben.  

Dit schooljaar heb ik in november en juni (eind mei) twee keer zelf de toets afgenomen. Ik 

heb meer waardering voor de toets. Ik weet dat ik door bepaalde intonatie kinderen kan sturen 

naar het juiste antwoord, maar daar heb ik opgelet. Wel straal ik hoge verwachtingen uit naar 

mijn kinderen. Vol vertrouwen begonnen de kinderen en ik aan de toets.(Ik leer ze : “ïk wil 

het, ik kan het”, dit is een positieve affirmatie die ik zelf vaak toepas. Wanneer een kind wel 

eens zegt : “dat wil ik niet”, roept de rest in koor: “dat wil ik niet, heb je thuis gelaten, ik wil 

het, ik kan het!”)  

Het was ook mooi om te zien dat ik ze aangezet heb tot strategisch leren. B.v. ze moesten het 

plaatje hiel aanwijzen, dat tussen het plaatje van arm, navel en nagel stond. De meeste zoniet 

alle kinderen kennen het woord hiel niet, maar omdat ze de andere woorden wel kenden, 

wezen ze hiel na even denken aan. Postzegel wezen ze b.v in één keer aan (door mij 

geselecteerd woord bij Wonen en veelvuldig gebruikt bij Post voor Piet). 

Beide schooljaren kenden alle kinderen het woord wapen, over risicofactoren gesproken! 

 

Onderzoeksvraag:  
Ik onderzoek de woordenschat verwerving van het Nederlands als tweede taal bij de kinderen 

van mijn groep ½, omdat ik hen optimaal wil ondersteunen in hun taalontwikkeling, ten einde 

risico‟s te verminderen en hen een veilige start te geven in groep 3.  

 

De woordenschat van de kinderen is gegroeid en dat observeer ik in mijn dagelijkse praktijk, 

ik ervaar dat de woordenschat didactiek werkt en met name in spelsituaties, omdat de 

woorden dan functioneel zijn. B.v. met kerst speelde een jongste kleuter met de kerststal 

(verteltafel) en ze gebruikte actief het woord herder. Dat maakte ik 28 jaar geleden niet mee, 

terwijl ik toen wel het kerstverhaal vertelde in een veel grotere kring terwijl die drie kwartier 

duurde en de kinderen muisstil zaten te “luisteren” (en de kinderen hadden thuis ook nog eens 

een kerststal)!  Een ander voorbeeld is dat tijdens het spelen in het kasteel(hoek) een kind 

riep: “Kom ridder, pak je schild en zwaard, we gaan de schatkist halen”.  

Omdat ik expliciet aandacht aan de woordenschat ontwikkeling heb besteed, hebben de 

kinderen wanneer ze naar groep 3 gaan, hun achterstand, die ze hadden aan het begin van de 

basisschool, ingehaald. 

Ook leg ik door volgens de principes van de Taallijn interactief taalonderwijs te geven een 

basis voor het begrijpend lezen (voor het technisch lezen deed ik dat al en de kinderen van de 

Augustinusschool scoren niet laag op technisch lezen, maar wel op begrijpend lezen).  

 
Illustratie: Wat is begrijpend lezen?   

 

(Begrijpend lezen = [(woordenschat x vlot lezen) x  begrijpend leesstrategieën ] 

 
uit Napoleon in Leesland Kees Vernooy, in Didaktief okt. 2007) 
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Sub vragen: 

 

1. Hoe breid ik de woordenschat uit van allochtone kleuters bij een ontwikkelings/ 

ervaringsgericht programma? 

 

Toen onze IB-er mededeelde dat wij een cursus moesten gaan volgen (5 bijeenkomsten van 

15.30 uur tot 18.00 uur na schooltijd) dacht ik: “ O nee, het zoveelste programma dat ze ons 

door de strot willen duwen. Wanneer houdt de regering nou eens op, om programma‟s op 

kleuters los te laten”.  Ik heb al eerder gezegd dat ik vind dat het kleuteronderwijs niet gebaat 

is bij een didactische, op het leren gerichte benadering. Een te vroege, schoolse benadering 

leidt tot overbelasting van kwetsbaar jong leven, schrijft Jeanet Lems in haar boek 

Kleuteropvoeding in ‟t geding.
9
  Daar ben ik het mee eens. Je kunt aan kleuters geen leernorm 

stellen.
10

 De ontwikkeling van kinderen tot zeven jaar is immers van een andere orde dan die 

vanaf zeven jaar. De ontwikkeling tot ongeveer zeven jaar verloopt spontaan in interactie met 

de omgeving en na zeven jaar staat de ontwikkeling meer in het teken van het leren.  

Maar …om eerlijk te zijn moet ik toegeven dat ik veel heb geleerd, ik was niet op de hoogte 

van de woordenschat didactiek en dat kinderen woorden beter onthouden door een semantisch 

netwerk. Woordenschatonderwijs is vooral kansrijk wanneer het plaats heeft in een rijke 

leeromgeving, die kinderen de gelegenheid geeft om hun woordenschat te verbreden, te 

verdiepen en te oefenen en waar interactie centraal staat. Kinderen leren woorden door ze zelf 

te gebruiken, in gesprekken met elkaar en met volwassenen. 

Tijdens de bijeenkomsten merkte ik wel dat onze trainster een „Piramide fan‟ is en geen 

ervaring in de dagelijkse praktijk met Kaleidoscoop heeft. Dat vind ik jammer, want  

Kaleidoscoop is veel meer een ontwikkelings/ervaringsgericht programma dan Piramide. Ik 

heb Piramide kleuterklassen gezien en die hebben een veel zakelijkere uitstraling. Piramide 

hecht meer waarde aan leren en (CITO)toetsen.  

Bij Kaleidoscoop is spelen in een uitdagende leeromgeving belangrijk en in die uitdagende 

leeromgeving geef ik geen lessen, maar creëer ik interessante activiteiten, die aansluiten bij de 

nieuwsgierigheid van het kind. Mijn kleuters krijgen wél zin om te leren lezen. Ze komen 

erachter dat die geheimzinnige tekens, woorden en letters iets betekenen. De woorden in het 

prentenboek blijken een spannend verhaal dat ik voorlees. De letters op hun lade stelt hun 

naam voor. Ik zie dat kinderen willen leren wat ze mij zien doen. Ze lezen aan elkaar voor of 

doen net alsof ze hun pop voorlezen in de huishoek. Ze maken zelf tekens, krabbels, letters. 

Langzaam worden ze de wereld van de geschreven taal ingeleid, spelenderwijs en vooral in 

hun eigen tempo. Ik ben het niet eens met leesdeskundige Kees Vernooy, dat kinderen 

wanneer ze naar groep 3 gaan al minsten 15 letters moeten kennen.  Ik „leer‟ mijn kleuters 

niet lezen en schrijven, zoals ik jaren als leerkracht van groep 3 vele kinderen hebben leren en 

schrijven. Wel maak ik ze vertrouwd met letters en wie eraan toe is leer ik lezen, maar mijn 

kleuters willen spelen en daar leren ze van. Wanneer ze willen en daar psychologisch aan toe 

zijn‟
11

, geef ik hen de mogelijkheid, maar ik kom het weinig tegen in mijn praktijk.  

 

2. Op welke wijze geef ik interactief taalonderwijs? Welke leerkrachtcompetenties moet ik 

beheersen bij interactief taalonderwijs?  

 

In hoofdstuk 5 reflecteer ik tijdens het proces al op mijn leerkracht vaardigheden.  

                                                 
9
 Lems, J. (1996), Jonge kinderen de dupe van slecht beleid. 

10
 Goorhuis-Brouwer (2004). Kinderlijke ontwikkeling: van spelen naar leren. In tijdschrift voor 

orthopedagogiek.  
11

 Kinderen beginnen al vaak in groep 1 of 2 met leren lezen en schrijven. Dat is veel te vroeg, zegt 

ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet in zijn boek “Naar school psychologie van 3 tot 8 
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Twee punten waaraan ik toen (20 maart 2008) aan wilde werken waren: 

 

1. Stappen van interactief voorlezen in grote groep eigen maken.  

Ik vind dat het beter gaat. Ik kan beter de beurt beschermen en ik noem, niet altijd, de naam 

van het kind voordat ik mijn vraag stel. Ik probeer wel meer in een kleine groep met de 

kinderen te praten en open vragen te stellen.  

Ik ben gestopt met het héél goed volgens de regels (alle stappen) interactief voor te lezen. 

Interactief is weliswaar goed voor de woordenschatontwikkeling, maar het moet niet 

doorslaan. Taal en de literaire beleving van kleuters ontwikkelen zich ook door in alle rust te 

luisteren naar een totaal verhaal. Daar genieten de kinderen van en ik eveneens.  

 

2. Gezinsportfolio.  

Bij het thema „Ridders en Kastelen‟ (prentenboek: Kleine Draak,  Lieve Baeten) heb ik een 

gezinsportfolio gemaakt
12

. Ik had werk van alle ontwikkelingsgebieden erin gedaan. Alle  

kernwoorden van het thema kwamen erin voor. Van de 20 portfolio‟s heb ik er 10 terug gehad 

en in 3 hadden de ouders met hun kind samen gewerkt.  

Tijdens onze laatste bijeenkomst (Speerpunt Ouderbetrokkenheid) was ook onze oudercontact 

persoon aanwezig. Zij gaat ook het gezinsportfolio bespreken.  

 

3. Welke effecten heeft mijn woordenschat onderwijs op de leerlingen? 

 

De integratie van de Taallijn in Kaleidoscoop heeft een positief effect op de 

woordenschatuitbreiding van jonge anderstalige kinderen. Dat komt ook omdat bij 

Kaleidoscoop bijna bij alle activiteiten uitgaan van een spelsituatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Bijlage 6. 
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Nawoord.  

 
„WERK IN UITVOERING 

ieder mens is kunstenaar 

opgaand in zijn meesterwerk 

dat alle dagen groeit 

dimensies krijgt  

nieuwe kleuren 

lagen 

 

waarin gehakt 

gezaagd 

spaanders vallen 

die gelijmd met tranen 

wezenlijke diepte geven 

 

losgelaten oude vormen 

verder  

zoekend lerend  

al doende dichter 

nader definiërend  

de unieke eigen ik  

 

in uitvoering 

tot de allerlaatste snik‟ 

 

Dit gedicht van Ludy Roumen (2007) verwoordt het reflecteren, terugkijken op het tot stand 

komen van mijn meesterwerk, meesterstuk, praktijkonderzoek! 

Het was een hele klus, maar zeker de moeite waard.  

Tot slot wil ik in de eerste plaats de kinderen
13

 van mijn groep bedanken. Zonder hun 

enthousiasme en betrokkenheid was dit meesterstuk niet tot stand gekomen.  

Ook dank ik Aartje voor de geboden hulp evenals mijn groepsgenoten Annemarie, Claudia, 

Erna, Franciska, Hadewych, Judith, Matilde en met name Marlies en Rian met wie ik tijdens 

de zware laatste loodjes dagelijks mailde of belde.  

 

                                                                                                                                                                             

 

 

                                                 
13

 Bijlage 7 



Annelies van de Louw, Special Educational Needs, Remedial teaching 1,  

studentnummer. 21174303434, Praktijkonderzoek, juni 2008 

 

 34 

 


