
Woordenschat-
ontwikkeling en 

Taalmethodes
Algemene informatie



�Alle scholen in beweging - KWALITEITSKAART; Taal / Woordenschatontwikkeling en Taalmethodes

Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart zijn te
vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl.
De rubriek ‘implementatiekoffer’ bevat alle informatie en handreikingen die in het kader van
de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs worden ontwikkeld om het onderwijs in de
basisvaardigheden te verbeteren.

ANALYSE WOORDENSCHATONTWIKKELING
Algemene informatie

Algemeen
De moderne methodes voor Nederlandse Taal hebben allemaal een leerlijn woordenschat. Dertig jaar
geleden was dat niet het geval, maar er waren in de methodes wel lessen “taalverrijking” opgenomen.
Zo rond 1990 verschenen NT2-supplementen voor anderstaligen leerlingen. De nieuwste 
taalmethodes reppen niet meer van NT2, maar bieden een min of meer geïntegreerde leerlijn 
woordenschat aan.
Succes in het onderwijs wordt voor een flink deel bepaald door de woordenschat die je hebt. Het is
dus belangrijk dat scholen proberen de woordenschat van de leerlingen zo groot mogelijk te maken.
Eén van de mogelijkheden om aan die woordenschat te werken is een methode aan te schaffen die
daar een flinke bijdrage aan kan leveren.

De keuze van de woorden is belangrijk. Je moet immers woorden leren die er toe doen.
In het overzicht kunt u lezen dat de meeste taalmethodes hun woordkeuze hebben laten bepalen door
een redelijk gedateerde lijst. Er is daarnaast een grote spreiding in het aantal aan te leren woorden:
van 1850 tot 5400 woorden.

Alle methodes bevatten nu leerlijnen voor het aanleren en onthouden van woorden. Eén methode legt
zelfs de nadruk op deze strategieën en vindt die belangrijker dan de aan te leren woorden. ( Taal in
beeld)

De tijd die de school wil besteden aan woordenschatonderwijs speelt een grote rol. Ook daar
treft u grote verschillen aan. Taalzwakke leerlingen besteden 220 uur aan woordenschat bij de ene
methode en 468 uur bij de andere. In het overzicht kunt u lezen welke methode in verhouding tot de
andere leerlijnen veel tijd besteedt aan woordenschat.
Meten is weten. Hoe vaak toetsen de methodes de voortgang in de woordenschatontwikkeling? Dit
varieert van 3 tot 18 toetsen per schooljaar.

U wilt vanzelfsprekend bereiken dat uw leerlingen goed scoren op de Citotoetsen voor 
woordenschatontwikkeling.
De overlap is daarom onderzocht van de woorden die de methode toetst in groep 4 en die
Cito toetst in groep 4. De grootste overlap is 3 woorden. U moet zich dus wel realiseren dat uw inzet
om de woordenschat te vergroten, misschien wel wordt gehaald, maar dat u dit niet vertaald ziet in de
uitslagen van de Citotoets.



Gebruik het overzicht en de beoordeling per methode om de juiste keuze te maken.
Gelet op de tijd die u aan woordenschat besteedt en het aantal aan te leren woorden, lijkt Zin in taal 
de beste keuze, maar u moet dan wel kiezen voor het woordenschatmodel van deze methode.
U kunt uit het overzicht en de beoordelingen per methode zien in welke mate de methode aandacht
besteedt aan woordenschat.

Colofon
De Analyse Woordenschatontwikkeling Algemene informatie, door Joop Stoeldraijer - Edux, is een 
uitgave van Projectbureau Kwaliteit.
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