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Inleiding 
 
Wij zijn een drietal studenten die besloten hebben om gezamenlijk een afstudeeronderzoek 
te doen met behulp van “De Verteltas”. Wij, Irma Blok-Brommeijer, Ingrid van Doorn-Busard 
en Marjon van der Kooij-Bos, zijn pabostudenten van de Christelijke Hogeschool Ede. 
In ons afstudeeronderzoek gaan wij op zoek naar het antwoord op de vraag of De Verteltas 
een bijdrage levert aan de woordenschatontwikkeling van kinderen. Om een antwoord hierop 
te vinden hebben wij ons eerst verdiept in de literatuur over taalontwikkeling en de 
woordenschatuitbreiding van kinderen. Vervolgens hebben wij praktijkonderzoek gedaan in 
de verschillende groepen waarin wij onze LIO-stage hebben vervuld. 
 
Hoe zijn wij eigenlijk tot dit onderwerp gekomen? Met een viertal deeltijdstudenten bezochten 
wij in november 2007 namens de CHE de Taaltweedaagse welke georganiseerd werd door 
de Nederlandse Taalunie. Een 150-tal deelnemers uit de Nederlandse taalsprekende 
gebieden zijn bijeen geweest om uiteenlopende taalworkshops te volgen. Het grootste deel 
van de studenten was afkomstig van Pabo’s uit Nederland en Vlaanderen, een aantal 
studenten kwam uit verder weg gelegen gebieden zoals Suriname en de Nederlandse 
Antillen (met name Aruba). Eén van de workshops die wij alle drie hebben gevolgd ging over 
het onderwerp “De Verteltas”. Hierdoor raakten wij zo geïnspireerd dat wij op dat moment 
besloten om “De Verteltas” in te zetten voor ons afstudeeronderzoek in het laatste pabojaar. 
 
Allereerst zijn we gestart met het literatuurdeel van ons onderzoek. We hebben besloten om 
aan te vangen met taalontwikkeling in het algemeen, daarna hebben we ons verdiept in het 
belang van (interactief) voorlezen en uiteindelijk hebben we ons gericht op hoe kinderen 
woorden leren. Uit onderzoek is gebleken dat woordenschatontwikkeling essentieel is voor 
taalontwikkeling en taalverwerving van kinderen. Gedurende je hele leven heb je overal om 
je heen te maken met taal. Op de basisschool ligt in de beginjaren in eerste instantie de 
nadruk op rekenen en taal. In het taalonderwijs ligt de nadruk in eerste instantie op de 
taaldomeinen spreken en luisteren, in de volgende fase komen daar lezen en schrijven bij. In 
de kleuterklassen wordt al ruim aandacht besteed aan het ontwikkelen van fonologisch, 
fonemisch bewustzijn, langzaam toewerkend naar begripsvorming ten aanzien van het 
alfabetisch principe. In de bovenbouw, met name vanaf groep 5, worden kinderen zich 
steeds meer bewust van de wereld om hen heen. Zij krijgen meer vakken op het gebied van 
wereldoriëntatie, de zogenaamde zaakvakken aangeboden. Ongeacht welk vak de kinderen 
aangeboden krijgen, overal hebben zij taal en taalbegrip nodig. Voor een goed begrip van de 
taal die in zaakvakken gebezigd wordt, is het goed beheersen van begrijpend lezen een 
voorwaarde. Een grote woordenschat is hierbij van essentieel belang. Vandaar dat wij er in 
dit onderzoek dan ook voor gekozen hebben in te steken op woordenschatontwikkeling. 
 
Het tweede deel van ons onderzoek is een praktijkonderzoek. In hoofdstuk 7 en 8 wordt hier 
verder op ingegaan. Daarin beschrijven we de geschiedenis van de Verteltas en hoe wij 
deze ingezet hebben in de praktijk. 
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Korte toelichting op ons onderzoek  
 
We hebben gezamenlijk de volgende probleemstelling en deelvragen geformuleerd: 
 
Probleemstelling 
Levert de verteltas een bijdrage aan de woordenschatontwikkeling van kinderen in de 
groepen 1 t/m 3 van de basisschool? 
 
Deelvragen: 

• Hoe komt taalontwikkeling en taalverwerving tot stand bij kinderen? 
• Wat is het belang van voorlezen, interactief- en herhaald voorlezen? 
• Hoe leren kinderen woorden? 
• Wat stoppen we in de verteltas om de woordenschat te stimuleren? 

 
Hypothese: 
Wij verwachten dat de inzet van de Verteltas leidt tot woordenschatuitbreiding bij de 
kinderen. 
 
Conclusies: 
Als laatste onderdeel van het praktijkonderzoek zullen we onze conclusies trekken. Deze 
zullen wij verwoorden in hoofdstuk 10 van dit onderzoeksverslag. 
 
Korte toelichting op de hoofdstukken 
Hieronder zal elk hoofdstuk kort toegelicht worden. De hoofdstukken 1 t/m 7 vormen samen 
het theorieonderzoek, de hoofdstukken 8 t/m 10 het praktijkonderzoek. 
 
Theoretisch onderzoek 
 
1.  Taalontwikkeling in zijn algemeenheid 
In dit hoofdstuk gaan we in hoe de taalontwikkeling tot stand komt. Uit welke onderdelen is 
taal opgebouwd en welke fases doorlopen kinderen bij het aanleren van een taal. 
 
2.  Onderscheid tussen taalverwerving en taalontwikkeling 
Tijdens het onderzoek naar hoe de taalontwikkeling bij kinderen verloopt, wordt duidelijk dat 
taal leren op verschillende manieren tot stand komt. Er blijkt een duidelijk onderscheid 
tussen taalverwerving en taalontwikkeling. In dit tweede hoofdstuk wordt daarom nader 
ingegaan op de verschillen tussen deze twee manieren van leren. 
 
3.   Het belang van (interactief) voorlezen 
In dit hoofdstuk wordt het belang van voorlezen onderstreept. Welke invloed heeft het 
voorlezen op de taalontwikkeling van kinderen.  
 
4.        Interactief voorlezen 
Naast het belang van voorlezen is ook het gesprek over het verhaal van groot belang. Dit 
bereik je door interactief voor te lezen (in hoofdstuk 3 wordt hierop uitgebreid ingegaan). Uit 
de literatuur blijkt ook dat herhaling van het verhaal een belangrijke bijdrage levert aan de 
taalontwikkeling. 
 
5.        Woordenschatontwikkeling 
In dit hoofdstuk gaan we specifiek in op woorden: wat is een woord nu precies en welke 
informatie draagt een woord? Ook gaan we in op het belang van woordenschat, hoe 
kinderen woorden leren en hoe we een selectie maken van woorden die we kinderen 
aanbieden. 
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6. Vier prototypen voor woordenschatstimulering 
Verschillende werkwijzen voor groep 1 t/m 4 van de basisschool biedt de leerkracht 
handvatten om woordenschatontwikkeling te stimuleren. Ook verscheidene activiteiten 
waarbij kinderen actief woorden leren komen aan de orde. 
 
7.  De geschiedenis van de Verteltas 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de geschiedenis van de Verteltas. Tevens wordt 
duidelijk hoe de Verteltas in Nederland gekomen is en op welke manieren hij ingezet wordt in 
het Nederlandse basisonderwijs. Aan de orde komt wat wij beogen te bereiken met de inzet 
van de Verteltas. 
 
8. De opzet van het praktijkonderzoek 
We beschrijven op welke manier we aan de slag gegaan zijn met het samenstellen van de 
Verteltas. We gaan in op hoe we de tassen in de praktijk hebben ingezet. Welke toetsvorm 
we hebben gekozen om de woordenschatuitbreiding aan te tonen. Daarnaast geven we de 
“spelregels” aan die gehanteerd moesten worden voor het gebruik van de Verteltas.  
 
9. De inzet van de Verteltas in de praktijk 
We verantwoorden hoe we gekomen zijn tot de inhoud van de tassen. Hierbij omschrijven we 
per onderdeel het belang van prentenboeken, informatieboeken en spelletjes. 
 
10.  Conclusies 
Naar aanleiding van het praktijkonderzoek zullen wij in dit hoofdstuk de 
onderzoeksresultaten nader toelichten.  
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Hoofdstuk 1: Taalontwikkeling in zijn algemeenheid 
 
Inleiding 
Wat is taal en waar heb je het voor nodig? Laten we bij het begin beginnen. Het begrip “taal” 
is op te splitsen in twee categorieën: mondelinge taal en schriftelijke taal. Beide categorieën 
zijn weer onder te verdelen in twee hoofddomeinen, namelijk: 
 
Mondelinge taal : luisteren  (passief) en  spreken (actief) 
Schriftelijke taal : lezen  (passief) en  schrijven  (actief) 
 
In deze literatuurstudie zullen luisteren, spreken en lezen aan de orde komen. Het aspect 
schrijven blijft in ons afstudeeronderzoek zo goed als buiten beschouwing. 
 
Taal heb je nodig voor verschillende doeleinden in het dagelijks leven. Taal is een: 

• communicatiemiddel 
• expressiemiddel 
• hulpmiddel om gedachten te ordenen 

 
Taal is dus belangrijk! In het dagelijks leven kunnen we niet zonder taal. In een mensenleven 
wordt er heel wat gepraat, geluisterd, gelezen en geschreven zowel thuis als in de sociale-, 
school- of werkomgeving waarin we ons bevinden. Behalve als communicatiemiddel is taal 
ook een expressiemiddel. Het geeft ons de mogelijkheid om onze gevoelens te uiten. 
Behalve aan onze gezichtsuitdrukking kan immers de manier waarop we taal uitspreken een 
weergave zijn van hoe we ons op een bepaald moment voelen. Als derde vormt taal een 
belangrijk hulpmiddel om onze gedachten te ordenen en dit is dan weer belangrijk om goed 
te kunnen leren. Bij het begrijpend lezen en bovenal bij het toepassen van het geleerde is 
het belangrijk dat je je gedachten goed kunt ordenen en deze vervolgens ook kunt 
verwoorden. 
 
 
1.1. Taal vanuit de ontwikkelingspsychologie nader bekeken 
 
We hebben hierboven al onderverdelingen gemaakt ten aanzien van het begrip taal. Er zijn 
nog meer onderverdelingen te maken. Laten we eens kijken hoe taal vanuit de 
ontwikkelingspsychologie wordt uitgelegd. Daarin wordt taal onderscheiden in een aantal 
afzonderlijke kenmerken1.  In hoofdstuk 5.3 worden deze kenmerken meer specifiek 
uitgewerkt. 
 
Een fonologisch aspect. Dat wil zeggen dat het betrekking heeft op het onderscheiden en 
vormen van klanken en klankcombinaties. Dit klankonderscheid is nodig om te leren lezen en 
dit is bij de meeste kinderen rondom het 5e levensjaar aanwezig. 
 
Een semantisch aspect. Dit heeft betrekking op de betekenis van woorden en 
woordcombinaties en dit zegt dus iets over de inhoud van taal. 
 
Het  syntactisch aspect. Daarmee wordt verwezen naar het grammaticale aspect van taal. 
De regels waaraan de woordverbuigingen en zinsconstructies van een taal moeten voldoen. 
 
Het pragmatische aspect. Dit heeft betrekking op het sociale, communicatieve gebruik van 
taal. Het taalgebruik wordt vaak aangepast aan de situatie waarin men zich bevindt. Tegen 
bijvoorbeeld de koningin praat je anders dan tegen een klasgenoot. Ook het doel van de 
communicatie is van invloed. Wil je iemand iets vertellen, iemand ergens van overtuigen of 

                                                   
1 Fragmenten overgenomen uit: “Ontwikkelingspsychologie” van Liesbeth van Beemen 
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iemand iets vragen. Kortom er zijn een heleboel situaties denkbaar waarin mensen hun 
taalgebruik en intonatie aanpassen aan de situatie waarin zij verkeren. 
In hoofdstuk 5 dat gaat over woordenschatontwikkeling komen we nog terug op 
bovengenoemde aspecten. 
 
De taalontwikkeling wordt ingedeeld in vier perioden 
 
1.1.1. 1e fase: de prelinguale periode: 0-1 
Deze fase wordt ook wel de voortalige fase genoemd. Dit is een wat misleidende term, want 
je zou eruit af kunnen leiden dat de taal in het eerste levensjaar nog niet van belang is. Dit is 
zeker niet juist. In deze fase gebruikt een kind echter nog geen herkenbare woorden. Onder 
een ‘woord’ verstaan we een combinatie van herkenbare klanken die altijd, dus consistent, 
naar een object of klasse van objecten verwijst. Het hoeft dus niet een bestaand woord te 
zijn. 
 
De taalontwikkeling begint niet met spreken, maar met luisteren. Al voordat we geboren 
worden kunnen we geluiden waarnemen. Denk maar aan de hartslag van de moeder, dit 
heeft een geruststellende werking op het kind in de baarmoeder. Ook met het stemgeluid 
van de moeder is het kind in die fase al snel vertrouwd. Gebleken is dat het kind vanuit alle 
geluiden die het om zich heen hoort duidelijk de voorkeur geeft aan de menselijke stem. 
Baby’s blijken al binnen een maand na de geboorte in staat om fonemen te onderscheiden. 
Een foneem is de kleinste betekenisonderscheidende klank waaruit de spreektaal is 
opgebouwd. 
 
We spreken van vocaliseren wanneer baby’s hun eerste spraakklanken gaan produceren. 
Het zijn reeksen klinkers (vocalen) die voor in de mond gevormd kunnen worden. Na 
ongeveer een half jaar begint het brabbelen. Dit zijn herhalingen van medeklinker-
klinkercombinaties. In de 2e helft van het eerste levensjaar worden deze spraakklanken 
steeds gevarieerder en geleidelijk aan beginnen de klanken steeds meer op echte woorden 
te lijken. Dit brabbelen heeft al gauw een communicatieve functie. Een eerste mijlpaal in dit 
opzicht is het feit dat rond een maand of zeven de baby brabbelt wanneer er iemand naar 
hem luistert, en zwijgt wanneer de ander tegen hem spreekt. De gouden regel ‘praten heeft 
pas zin als de ander naar je luistert, en luisteren heeft pas zin als je zelf niet praat’ wordt dus 
al op hele jonge leeftijd aangeleerd en in praktijk gebracht. 
 
Vaak wordt het belang van non-verbale communicatie voor de taalontwikkeling onderschat. 
Het maken van gebaren is ook al een vorm van taal: wanneer een baby aan de knuistjes 
knabbelt, met het mondje gaapbewegingen maakt, huilt zoekt het naar of roept het om de 
moeder omdat het bijvoorbeeld wil drinken. 
 
Zoals al eerder geconcludeerd is luisteren een eerste voorwaarde om tot taalverwerving te 
komen. Een andere belangrijke voorwaarde is de behoefte om te communiceren. Je wilt 
namelijk een ander iets duidelijk proberen te maken. Kinderen zijn ook al vroeg in staat om 
taal bij anderen te ontlokken. Dit doen zij bijvoorbeeld door voorwerpen aan volwassenen te 
laten zien. Het gevolg is dat mensen hierop gaan reageren door iets over het voorwerp te 
zeggen als ‘ja, dat is inderdaad een mooie beer’. 
Voordat het kind zelf woorden gaat gebruiken is het al vrij goed in staat om taal van anderen 
te begrijpen. Opdrachten als ‘pak je jas’ kan een kind immers al vrij snel opvolgen zonder dat 
het zelf spreekt. Met dit voorbeeld wordt een kenmerkend principe voor de hele 
taalontwikkeling naar voren gebracht: het passieve taalbegrip ligt altijd voor op het actieve 
taalgebruik. Met andere woorden je gaat eerst woorden begrijpen voordat je ze zelf gaat 
toepassen. 
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1.1.2. 2e fase: de vroeglinguale periode: 1 – 2½ jaar 
In deze fase gaat een kind de taal zelf, hoewel in beperkte mate, actief gebruiken. In het 
begin spreekt een kind alleen in enkele sleutelwoorden. Met het benoemen van één woord 
wordt een hele zin bedoeld. Het woord ‘koek’ kan van alles betekenen. Ouders zullen het 
kind vaak begrijpen door de context van situaties. Het kind kan bedoelen ‘mag ik een 
koekje?’ het kind kan een plaatje in een boek aanwijzen en daarmee zeggen ‘dat is een 
koekje’.  
Pas aan het eind van deze periode breidt de woordenschat zich snel uit. De meeste kinderen 
beginnen rond hun eerste verjaardag zo hun eerste woordjes te zeggen. Het eerste woord 
zal een woord zijn dat gemakkelijk uit te spreken is dat vertrouwd is in de omgeving, 
bijvoorbeeld, mama, papa of bal. Een woord krijgt pas betekenis als het consequent 
hetzelfde aanduidt.  
 
Met het uitspreken van het eerste woord wordt in feite de eerste fase, de prelinguale fase 
afgesloten. In het begin bestaat de woordenschat voornamelijk uit zelfstandige 
naamwoorden en enkele werkwoorden. De favoriete woorden zijn vanzelfsprekend de 
woorden die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen.  
Pas als de woordenschat van kinderen uit ongeveer 50 woorden bestaat en het kind 
woorden gaat combineren dan leert het er tientallen woorden per maand bij. 
 
1.1.3. 3e fase: de differentiatieperiode: 2½ - 5 jaar 
Dit is met name een uitbreidingsfase ten opzichte van de vorige fase. Het kind zal steeds 
meer woorden gaan combineren en de volgorde waarin de woorden geplaatst worden, wordt 
steeds belangrijker. Kinderen leren ook zinnen in vragende vorm te plaatsen door hun 
intonatie aan te passen. De eerste woordverbuigingen worden toegepast bij de 
meervoudsvormen. Daarna volgen als snel verkleinwoorden, werkwoordvervoegingen en de 
vergrotende en overtreffende trap. Jonge kinderen ontdekken deze principes heel snel en 
passen ze ook consequent toe. Zo consequent zelfs dat ze juist daarom in het begin vaak 
moeite hebben met uitzonderingsregels. 
 
Het pragmatische aspect gaat in deze fase een steeds grotere rol vervullen. Kinderen krijgen 
in de gaten welke mogelijkheden taal hun biedt. Ze krijgen dingen voor elkaar door goed te 
spreken, taal loont! 
 
Taal is niet alleen maar een kwestie van de juiste woordbetekenis hanteren en een correcte 
grammatica toepassen. Behalve de vorm en inhoud is ook de presentatie van belang. Als 
een kind bij de slager zegt: ‘ik moet een stuk worst’ dan zal de slager daar niet blij op 
reageren en als het goed is zal vader of moeder hier dan ook ingrijpen door aan te geven dat 
je zoiets niet op die manier zegt. Het kind wordt direct gecorrigeerd. 
 
Bij de 1e fase de prelinguale periode (1.1.1.) is het al even genoemd ‘praten heeft pas zin als 
de ander naar je luistert’. Eén van de eerste communicatieregels is: ‘praten en luisteren doe 
je om de beurt’. Een andere vaardigheid die steeds verder wordt ontwikkeld is rekening 
houden met je gesprekspartner. Als een kind zo ongeveer 2-2½ jaar oud is zal het zijn 
stemgeluid aanpassen aan de afstand die er is tussen hemzelf en zijn gesprekspartner. Als 
een kind ongeveer 3 jaar oud is, zal het beseffen dat het zijn boodschap af moet stemmen 
op het taalniveau van de ander. Het zal zijn kleine broertje of zusje anders aanspreken dan 
de buurvrouw. 
 
In deze fase worden kinderen zich ook bewust van hun eigen taalvaardigheden. Ze horen 
bijvoorbeeld hun jongere broertje of zusje fouten maken en beseffen dat deze bepaalde 
dingen nog niet weet. 
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1.1.4. 4e fase: de taalontwikkeling tijdens de schooljaren 
Als een kind een jaar of 5 of 6 is dan begint het taalgebruik qua zinsopbouw al behoorlijk op 
dat van een volwassene te lijken. Nog voordat het kind naar school gaat heeft het al iets 
geleerd over grammatica en kan het een heleboel zinnen construeren zonder ook maar één 
taalles gevolgd te hebben. Hierna wordt de taalontwikkeling in feit voornamelijk een kwestie 
van verfijning en wordt met name de woordenschat verder uitgebreid.  
 
Kijken we nog even naar het semantische aspect van taal, dus de taalbetekenis, dan zien we 
dat taalbegrip synchroon loopt met de cognitieve ontwikkeling van het kind. Om voorzetsels 
als op, onder, naast en tussen te kunnen gebruiken, moet het kind zich in de ruimte kunnen 
oriënteren. Als we kijken naar soorten vragen, zal een ‘wat’-vraag eerder gesteld worden dan 
een ‘waarom’-vraag. Het ‘wat’ verwijst immers meestal naar iets wat concreet aanwijsbaar is 
en ‘waarom’ vraagt om een redenering. 
 
Als het kind een jaar of 5 is krijgt het steeds meer inzicht in de taal zelf. Het beseft dat taal 
opgebouwd is uit een willekeurig stelsel van regels en afspraken waarmee je op allerlei 
manieren kunt experimenteren. Denk maar aan taalspelletjes als rijmen, of raadselspelletjes 
als: ‘uit welke kraan komt geen water?’ antwoord: ‘een hijskraan’. Dit bewustzijn op 
taalgebied noemen we metalinquïstisch bewustzijn. 
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Hoofdstuk 2: Onderscheid tussen taalverwerving en taalontwikkeling 
 
2.1. Wat is het verschil tussen taalverwerving en taalontwikkeling? 
 
Uit het vorige hoofdstuk kun je concluderen dat een kind taal leert vanuit twee richtingen: 
vanuit zichzelf (aangeboren taalvermogen) en vanuit de mensen om hen heen, de directe 
omgeving: de moedertaalsprekers die taal aanbieden en voordoen. Die twee richtingen 
komen bij elkaar in de interactie tussen kind en volwassene. In die interactie gebeurt precies 
wat kinderen nodig hebben om taal te leren. Ouders bieden hun kind steeds nieuwe woorden 
aan. Zij stemmen hun taalgebruik af op het taalniveau van hun kind, zij blijken namelijk 
tegenover kinderen heel anders te praten dan tegen andere volwassenen. Ze praten 
langzamer en ze herhalen veel. Daarnaast spreken ze over onderwerpen die kinderen 
kunnen begrijpen. Ze vereenvoudigen hun woordkeus en gebruiken simpele 
zinsconstructies. De één zal dit meer doen dan de ander, maar bijna iedereen past zijn 
taalgebruik aan. De gewone spreektaal is, uitzonderingen daargelaten, vaak 
ongestructureerd en rommelig en volwassenen voelen automatisch aan dat die niet geschikt 
is voor kinderen. Ouders gaan ook in op wat een kind zegt en probeert te zeggen. Ze geven 
hun kind ruimte om initiatieven te nemen, te reageren en te experimenteren met taal, ze 
reageren zelf op de taaluitingen van hun kind met correcties en uitbreidingen. Belangrijk is 
daarbij dat het gesprek op een vloeiende vanzelfsprekende manier doorgaat. Als een kind 
aan haar oma vraagt: ‘oma, waar heeft u dat gekoopt?’ dan zal oma niet zeggen: ‘nee, het is 
niet gekoopt, maar gekocht’, dan zou het gesprek immers haperen. In plaats daarvan 
reageert ze op de inhoud van de vraag met een antwoord dat meteen de goede taalvorm 
bevat, namelijk: ‘dat heb ik bij de bakker aan de overkant gekocht’. Taalaanbod en 
taalproductie gaan zo de hele dag door. Er is geen sprake van taalles, taalboek of lijsten met 
taaldoelen. Omdat het zo “vanzelf” lijkt te gaan, wordt dit proces vaak taal(ver)werving 
genoemd (ook wel incidentele taalverwerving genoemd). 
 
In de kleuterperiode komt er interesse voor letters en geschreven taal bij, en voor taal als 
verschijnsel waarmee je kan spelen en waarin regels bestaan. In de basisschoolperiode 
worden al die kennis en vaardigheden steeds verder uitgebreid. Kinderen kunnen 
complexere taalfuncties gebruiken, hun taal gaat ook over andere dingen dan hier-en-nu-
situaties, ze gaan lezen en schrijven, hun communicatie met anderen verfijnt zich. Zo gaat 
het altijd, bij elk kind. Dit proces van structureel en vaak methodisch aanbieden van taal 
wordt taalontwikkeling (ook wel intentionele taalverwerving/-ontwikkeling) genoemd. Er zijn 
grote verschillen in snelheid van het proces en er kunnen ook allerlei stoornissen en 
problemen optreden, als gevolg van uiteenlopende oorzaken. Het is echter belangrijk om te 
beseffen dat het taalverwervingsproces in principe bij elk kind op dezelfde manier verloopt. 
Het gebeurt bij elk kind, ook zonder taalles. Als het eenmaal begonnen is, blijft het doorgaan. 
(Uit: “Taal leren op eigen kracht” van Suzanne van Norden). 
 
 
2.2. Factoren voor succesvolle taalverwerving 
 
Welke factoren dragen nu bij aan een succesvolle taalverwerving? We hebben in een eerder 
stadium al een aantal zaken benoemd, maar in het boek ‘Taalontwikkeling op school’ van 
Marianne Verhallen en Ruud Walst staat het als volgt treffend verwoord: 
 
De eerste factor voor taalontwikkeling is goed afgestemd taalaanbod. 
Het taalaanbod is nauwkeurig afgestemd. Ouderen weten in gesprekjes met kinderen als het 
ware van nature de juiste toon te treffen en hun taal te vereenvoudigen tot nét boven het 
niveau van het kind. Hiermee krijgt het kind de grondstoffen voor taalverwerving 
aangedragen. 
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De tweede factor is taalproductie 
Kinderen moeten de ruimte krijgen zelf initiatieven te nemen en met taal te experimenteren.  
Door zelf taal te gebruiken kunnen zij hun ideeën over taal toetsen (‘begrijp ik deze uiting 
goed?’, ‘Als ik het zo zeg, komt het dan goed over?’). 
 
De derde factor is feedback 
De kinderen krijgen, als ze de taal uitproberen en gebruiken, aanwijzingen over de juistheid 
van hypothese. Op basis daarvan kunnen ze hun ideeën bijstellen of handhaven. 
 
Door de optelsom van aangepast taalaanbod, ruime taalgebruiksmogelijkheden en continue 
feedback leren kinderen taal van dag tot dag. Als vanzelf hanteren ouders en verzorgers de 
juiste strategie om kinderen steeds een stapje verder te helpen. Zolang de drie voorwaarden 
van aangepast taalaanbod (begrijpelijk en net boven niveau), ruimte tot productie (eigen 
inbreng in het gesprek) en feedback (bijstelling en/of uitbreiding) zijn vervuld, zal het kind zijn 
taal ontwikkelen. 
 
Een aspect dat ook heel goed is voor de taalverwerving van jonge kinderen is voorlezen. Het 
is dan ook belangrijk dat ouders hun kind veel voorlezen. Kinderen leren daarmee een goed 
verhaalbegrip op te bouwen. Bovendien krijgen zij de kans hun woordenschat uit te breiden. 
Op dit aspect voorlezen wordt straks in hoofdstuk 3 en 4 uitgebreid nader ingegaan. 
 
In de eerste levensjaren van een kind is meer sprake van taalverwerving, maar zodra het  
het kind naar de basisschool gaat en daar structureel en methodisch taalonderwijs 
aangeboden krijgt, vindt er een overgang plaats naar taalontwikkeling. In die voorschoolse 
fase bevinden zich met name de domeinen luisteren en spreken. Als het kind naar de 
basisschool gaat, gaat het zich langzamerhand steeds meer richten op de domeinen lezen 
en schrijven. Over het algemeen zal de taalontwikkeling van het kind naar wens verlopen. 
Toch is dit niet altíjd het geval. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op een andere manier en 
in zijn eigen tempo. 
 
 
2.3. Wanneer de taalontwikkeling niet naar wens verloopt 
Zoals al eerder aangegeven verloopt het proces van de taalontwikkeling per kind 
verschillend. Wanneer spreken we van een taalachterstand? En welke gevolgen heeft dit 
bijvoorbeeld voor andere taaldomeinen, bijvoorbeeld voor het latere leesproces?  
 
Kees Vernooy schrijft in een Cahier Speciale Onderwijszorg een artikel hierover met de 
naam “Vroegtijdig signaleren en interveniëren tijdens het beginnend lezen” een aantal 
belangrijke dingen over de relatie tussen lezen en spraak/taalproblemen:  
 
…Vanuit de optiek van preventie acht men het voor potentiële risicolezers van groot belang, 
dat er al in de voorschoolse periode en in de kleutergroepen aan hun problemen – 
bijvoorbeeld spraak/taal problemen – aandacht wordt besteed. Als men kinderen met 
problemen vroegtijdig helpt, worden ze betere lezers dan kinderen die na het 9e jaar – dus 
laat – worden geholpen.  
 
“… Kinderen geven al vroeg – dikwijls al in de voorschoolse en kleuterperiode – signalen af, 
bijvoorbeeld een moeizaam verlopende spraak/taalontwikkeling, die erop duiden dat als er 
niet wordt ingegrepen het mogelijk verkeerd met hun leesontwikkeling zal gaan. Vroegtijdig 
signaleren van kinderen die het gevaar lopen leesproblemen te krijgen, betekent ook dat 
deze kinderen meer tijd moeten krijgen om succesvolle lezers te worden.” 
 
“… Het is vanuit de optiek van preventie van leesproblemen vooral nodig oog te hebben voor 
de problemen in taalontwikkeling die zich mogelijk bij enkele kinderen in de kleutergroepen 
voordoen. Er bestaat een sterk predictieve correlatie (soort voorspellende 
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waarde/samenhang) tussen taal- en leesvaardigheden en volgens Catts en zijn collega’s had 
73% van de slechte lezers in groep 4 in de kleutergroepen problemen met de 
spraak/taalontwikkeling. Veel leesproblemen zijn toe te schrijven aan taalproblemen die 
kinderen hebben. Signalen van een niet goed verlopende taalontwikkeling zijn: 

• trage ontwikkeling van het spreken 
• moeite met het leren van nieuwe woorden of met het benoemen van bekende zaken 
• het spreken is moeilijk verstaanbaar 
• het kind begrijpt aanwijzingen of vragen niet 
• het kan moeilijk aangeven wat hij wil of nodig heeft 
• kan simpele aanwijzingen niet volgen. 

Vanuit de optiek van de toekomstige leesontwikkeling is het van belang dat dergelijke 
problemen al in het eerste kleuterjaar worden aangepakt.” 
 
“… Volgens Presley (2002) is er vanuit onderzoek heel duidelijk vastgesteld, dat fonemisch 
bewustzijn een noodzakelijke vereiste is om kinderen goed te leren lezen in een taal die 
gebaseerd is op het alfabetisch principe. Fonemisch bewustzijn is naast informatie over het 
verloop van de spraak-/taalontwikkeling namelijk één van de belangrijkste voorspellers voor 
al of niet toekomstig leessucces.” 
 
In het algemeen kan worden gezegd, dat het opsporen van kleuters die mogelijk problemen 
met het leren lezen krijgen, vraagt om te kijken naar een combinatie van voorspellende 
factoren, zoals spraak/taal ontwikkeling, fonemisch bewustzijn, snel kunnen benoemen van 
letters en bewustzijn van geschreven taal. Met name spraak/taalontwikkeling en fonemisch 
bewustzijn zijn belangrijke voorspellers. Slechts van één factor als mogelijke voorspeller 
uitgaan, kan betekenen dat kinderen die risico lopen leesproblemen te krijgen daardoor over 
het hoofd worden gezien en niet tijdig opgespoord worden. 
 
Kees Vernooy begint zijn artikel overigens met een uitspraak van Snow, Burns and Griffin 
“Kwalitatief goede taal/leesactiviteiten in de kleutergroepen en in groep 3 vormen het beste 
wapen tegen leesuitval”. 
 
2.4. Als kinderen eenmaal naar school gaan 
 
Als kinderen de school binnenkomen breng je in kaart uit wat voor (sociale) omgeving 
kinderen komen. Je probeert te achterhalen wat voor taalachtergrond kinderen hebben. 
Daarom is van belang dat de leerkracht gesprekken voert met ouders van nieuwe leerlingen. 
Maar aan de neuzen van de kinderen kun je niet precies aflezen wat ze al weten over 
geschreven taal en hoe gemotiveerd en geïnteresseerd ze zijn. Als leerkracht ga je een 
omgeving creëren waarin je kinderen met geschreven taal in aanraking brengt. Door veel te 
praten met de kinderen, gesprekjes die kinderen onderling voeren te beluisteren in de lees- 
en schrijfhoek, door kinderen te laten praten over boeken, door kinderen bezig te laten zijn 
met allerlei schrijf- en leesactiviteiten, kun je een goed overzicht krijgen hoever de kinderen 
met betrekking tot beginnende geletterdheid zijn. Bij het in kaart brengen van lees- en 
schrijfgedrag van jonge kinderen houd je rekening met verschillen in de beginsituatie. 
 
Aandachtspunten om lezen en schrijven in kaart te brengen: 
Je vraagt je als leraar bij ieder kind af: 

• Wat weten de kinderen al over lezen en schrijven? 
• Hebben de kinderen al notie van wat schrijven en lezen inhoudt? 
• Wordt er thuis veel voorgelezen? 
• Wordt er thuis veel gelezen en geschreven? 
• Vinden ouders het belangrijk? 
• Vinden kinderen lezen leuk? 
• Weten de kinderen al dat wat we zeggen ook op kunnen schrijven? 
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• Kunnen kinderen al horen dat er in woorden verschillende klanken te onderscheiden 
zijn en dat je die klanken met een bepaald teken opschrijft (fonemisch bewustzijn)? 

• Praten de kinderen al over boeken en teksten en briefjes (taalbeschouwing)? 
• Lezen en schrijven kinderen ook al voor hun plezier (lees/schrijfbeleving)? 
• Kunnen kinderen verhalen navertellen? 
• Hebben de kinderen een grote woordenschat? 

 
Eén van de meest fundamentele vaardigheden van mensen is het spreken en luisteren. 
Zoals al eerder geconcludeerd heeft ieder mens deze vaardigheden geleerd. Ze zijn zo 
fundamenteel dat je er niet voor kunt kiezen om ze maar niet te leren. Je móet blijkbaar wel. 
Kinderen die met een goed functionerend spraakorgaan en goed gehoor zijn geboren, leren 
de taal van hun omgeving, mits met hen voldoende wordt gecommuniceerd. Kinderen leren 
meer taal door met elkaar te communiceren. Interactie met elkaar en met volwassenen – op 
school dus de leerkracht – is essentieel voor taal leren. Daarom zoekt de leerkracht 
voortdurende gelegenheden om kinderen onderling en in interactie met volwassenen taal te 
laten gebruiken. De leerkracht probeert in zijn interactie de kinderen steeds een stapje 
verder te laten zetten in hun ontwikkeling (“Portaal” van Harry Paus e.a.). 
 
In het boek “Mondelinge communicatie. Drie werkwijzen voor mondelinge taalontwikkeling” 
van Resi Damhuis en Piet Litjens wordt het volgende gezegd over ‘praten’: 
Iedereen beseft dat praten nodig is om vloeiend te leren spreken. Minder bekend is dat 
praten vooral ook nodig is om nieuwe kennis van de taal op te doen. Wanneer een leerling 
zelf en op eigen initiatief praat, moet hij bedenken hoe hij kan uitdrukken wat hij wil gaan 
zeggen. Hij vindt zelf de woorden. Hij bedenkt zelf een volgorde voor die woorden. Hij heeft 
misschien een werkwoordsvorm nodig, of een meervoudsvorm. Het resultaat, de manier 
waarop hij zegt wat hij wil, zal lang niet altijd kloppen met hoe volleerde sprekers de taal 
gebruiken. “Fouten” maken is immers een onontkoombare en normale stap in taal-leren. Die 
“fouten” zijn niet alleen gangbare fasen in het proces van taal-leren, maar zijn noodzakelijk 
om verder te komen. Pas als de leerling merkt dat hij het goede woord niet weet, of niet weet 
hoe hij een verleden tijd moet uitdrukken – op momenten waarop hij dat juist wel zou willen – 
wordt zijn aandacht gericht op dat woord of op die vorm van het werkwoord. Hij zal min of 
meer onbewust gaan letten op wat er tegen hem gezegd wordt: hij zal erop letten of hij in de 
taal die tegen hem gesproken wordt dat woord of die vorm tegenkomt. En als hij dat 
taalelement tegenkomt, kan hij dat aan zijn kennis van de taal toevoegen als hij daaraan toe 
is. Werkt dat dan ook niet zo als leerlingen gewoon veel luisteren? Ze krijgen toch enorm 
veel taalaanbod, waarin zoveel woorden en vormen voorkomen? Nee, bij luisteren werkt dat 
niet op die manier. Als leerlingen alleen maar luisteren, is hun aandacht gericht op de 
betekenis van wat er gezegd wordt. Het gaat er immers om dat ze begrijpen wat iemand 
tegen hen zegt. Daarbij is er voor de leerling geen direct belang om te letten op hoe iets 
gezegd wordt, op de precieze taalelementen die de spreker gebruikt. Dat belang ontstaat 
pas, als hij zelf ervaart dat hij nog niet voldoende weet hoe hij zelf iets moet zeggen wat hij 
graag wil. Dus als hij zelf praat, op eigen initiatief. … Het gaat om een goede balans tussen 
taalaanbod en feedback van de leerkracht en klasgenoten, en taalproductie van de leerling. 
Dit hebben we al kunnen opmaken uit het boek “Taalontwikkeling op school” van Verhallen 
en Walst en hebben we hiervoor al nader omschreven. 
 
 
2.5. Wanneer zijn kinderen toe aan de domeinen van geschreven taal? 
 
Wanneer je veel leest over taalverwerving en taalontwikkeling kom je in elk geval tot de 
conclusie dat deskundigen behalve dat zij het over een heleboel dingen kennelijk eens zijn 
met elkaar er ook een heel aantal dingen overblijft waarover zij het onderling behoorlijk 
óneens kunnen zijn. Bijvoorbeeld over de vraag wanneer je kinderen in aanraking brengt met 
‘geschreven taal’.  
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Sieneke Goorhuis-Brouwer benoemt in haar boek “Taalontwikkeling en taalstimulering van 
peuters en kleuters” de grote verscheidenheid die er is in de taalontwikkeling van kinderen. 
Zij omschrijft het als volgt: 
De ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid, het drijfvermogen voor de latere lees- 
en schrijfontwikkeling, kent grote spreidingen in de leeftijd waarop kinderen de mijlpalen die 
tot die mondelinge taalontwikkeling behoren behalen. Er zijn 14 mijlpalen die kinderen tussen 
2 en 6 jaar behalen, deze zijn geselecteerd uit de (inter)nationale literatuur en getoetst op 
bruikbaarheid. Voldoet een kind niet aan de mijlpalen die bij een bepaalde leeftijd horen, dan 
is nader onderzoek gewenst. Mogelijk is er bij deze kinderen een taalachterstand aanwezig. 
Pas als kinderen de 14 mijlpalen hebben bereikt, kan, gezien de taalontwikkeling, met lezen 
en schrijven worden begonnen.  
 
Sieneke Goorhuis concludeert in haar boek: 
Bij de taalontwikkeling moet er onderscheid worden gemaakt tussen de mondelinge 
taalverwerving en het latere leren lezen en schrijven. Tot ongeveer zes jaar ontwikkelen 
kinderen in een spontaan proces taalkennis. Ze passen deze kennis ook onbekommerd toe. 
De leeftijd waarop een bepaalde mijlpaal in de taal wordt bereikt, bijvoorbeeld de productie 
van de tweewoordzin of het kunnen vertellen van een verhaaltje, verschilt per kind sterk. 
 
Pas als de mondelinge taalvaardigheid goed is opgebouwd en het kind in zijn denken de 
wereld los van zichzelf kan beschouwen, is het toe aan een bewuste reflectie op taal. Dan 
begint ook het leren lezen en schrijven. Voor een gunstig verloop van het lees- en 
schrijfproces is niet alleen de taal- en denkontwikkeling verantwoordelijk, maar ook de 
motoriek (penhantering) en de emotionele ontwikkeling (motivatie, durf, zelfvertrouwen) 
dragen hieraan bij.  
 
De ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet beweert in zijn boek “Naar school. Psychologie 
van 3 tot 8” dat kinderen pas rond 6,5 jaar schoolrijp zijn. Als kinderen te vroeg leren lezen 
en schrijven, kunnen ze dyslectisch of leesblind worden aldus Ewald Vervaet. 
 
In het boek “Protocol Leesproblemen en Dyslexie”, hierna te noemen het Protocol,  van 
Hanneke Wentink en Ludo Verhoeven daarentegen wordt de nadruk gelegd op het belang 
dat kinderen vroegtijdig kennis kunnen nemen van de relatie tussen gesproken en 
geschreven taal. Het belang van voorlezen wordt benadrukt en ook de manier waarop wordt 
besproken. Het advies dat gegeven wordt: Wijs af en toe mee terwijl u leest. De kinderen 
zien dan dat je een bladzijde van boven naar beneden leest en van links naar rechts. De 
directe relatie tussen gesproken en geschreven taal wordt op deze manier expliciet gemaakt. 
Een andere manier om de koppeling tussen gesproken en geschreven taal te stimuleren, is 
om bij de werkstukken die de kleuter maakt te schrijven wat hij erover te vertellen heeft. Als 
je de tekst opschrijft en deze gelijktijdig verklankt, laat je ook weer de directe relatie tussen 
gesproken en geschreven taal zien.  
 
Vervaet gaat in zijn boek op meerdere aspecten die vermeld staan in het Protocol in. Een 
aantal voorbeelden: 
 
In het Protocol staat: 

• dat kinderen met een schrijf- en/of leesachterstand meer met het geschreven woord 
in contact moeten worden gebracht. Vervaet meent dat het beter is een dergelijk kind 
niet met schrijven en lezen te confronteren, maar raadt aan wel meer oefeningen op 
het gebied van auditieve analyse met deze kinderen te doen. 

• “Laat de kinderen “meelezen” door ze te vragen woorden of letters aan te wijzen die 
ze al kennen”. Vervaet raadt dit af bij kinderen in de groepen 1 en 2. Kinderen zijn 
naar zijn mening pas in een latere fase toe aan het lezen van letters en woorden. 
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Wel blijkt uit alle literatuur dat het ontwikkelen van fonologisch en fonemisch bewustzijn van 
groot belang is voor het goed op gang komen van het leesproces.  
 
Kennis van het alfabetisch principe hebben kinderen nodig om te leren lezen en schrijven. 
Leerkrachten van kleutergroepen rusten kinderen toe door hen regelmatig en nadrukkelijk te 
richten op de auditieve vorm van taal en op klankletterkoppelingen. Door oefening van 
auditieve analyse en synthese ontwikkelen kinderen fonemisch bewustzijn (Uit: “Werken aan 
taalbewustzijn. Prototype voor het stimuleren van fonologisch bewustzijn in betekenisvolle 
contexten” van Margareth van Kleef en Marieke Tomesen) 
 
Als kinderen op een gegeven moment steeds taalvaardiger worden, leren ze zich niet alleen 
te richten op de inhoud, maar ook op de vormaspecten van taal. Ze ontdekken dat zinnen uit 
losse woorden zijn opgebouwd, dat woorden uit verschillende lettergrepen kunnen bestaan 
en uiteindelijk dat woorden zijn opgebouwd uit losse klanken. Ook leren ze onderscheid te 
maken tussen de vorm en de inhoud van de woorden. Hoe kun je nu merken dat kinderen 
zich bewuster worden van de taal? Een aantal voorbeelden waaraan je dit bij kinderen kunt 
merken, als kinderen bijvoorbeeld door hebben dat: 

• het woord bos kort is (vorm), terwijl er in een bos veel bomen staan (inhoud) en  
• olifant en olifanten allebei één woord is (vorm), terwijl olifanten meer dan één dier 

weergeeft (inhoud).  
• het woord kabouter langer is dan het woord reus, als kinderen alleen naar de inhoud 

kijken zullen ze immers anders reageren 
• het woord dak rijmt op tak 
• het woord zon ook in zonnebloem zit 
• Sanne bijvoorbeeld zegt dat het woord stoel met dezelfde letter als haar eigen naam 

begint. 
 
Dit bewustzijn van vormaspecten van taal heet taalbewustzijn of metalinguistisch bewustzijn. 
 
 
2.6. Voorspellers van leesvaardigheid 
 
Om de geletterdheid goed op gang te brengen bij kinderen is de objectivatie van klanken erg 
belangrijk. Zoals al eerder beschreven is het belangrijk dat een kind zijn aandacht kan 
verschuiven van de inhoud van woorden naar de klanken waaruit woorden zijn 
samengesteld. De mate van dit fonologisch bewustzijn blijkt een goede voorspeller te zijn 
van toekomstige leerprestaties. 
 
Over voorspellers van leesvaardigheid zegt het Protocol het volgende: 
 
2.6.1. De relatie tussen gesproken en geschreven taal 
Om te kunnen leren lezen, hebben kinderen kennis nodig over vormaspecten van de taal die 
zij spreken. Dat houdt in dat zij een zekere mate van taalbewustzijn moeten ontwikkelen. 
Kinderen doorzien al voordat ze naar school gaan bepaalde structuren in de taal. Zij hebben 
inmiddels door ervaring geleerd dat je van losse woorden zinnen kunt maken en dat je 
zinnen kunt opdelen in losse woorden. Rond hun 3e levensjaar bouwen ze een fonologisch 
bewustzijn op, dat wil zeggen dat ze de klankstructuur van de taal gaan doorzien. Ze kunnen 
dan manipuleren met meerlettergrepige woorden: lange woorden kunnen ze opdelen in 
lettergreepsegmenten en van losse lettergrepen kunnen ze lange woorden maken. Veel 
peuters van die leeftijd hebben plezier in het maken van zo lang mogelijk (onzin)woorden. 
Aan de hand van versjes en rijmpjes leren kinderen dat er ook binnen woorden sprake is van 
een bepaalde structuur. Ze horen op een gegeven moment dat sommige woorden aan het 
eind hetzelfde klinken. Een fonemisch bewustzijn, dat wil zeggen het bewustzijn dat woorden 
uit losse klanken bestaan, ontwikkelt zich pas later, bij de meeste kinderen aan het eind van 
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de kleutertijd wanneer ze de behoefte krijgen om te leren lezen en schrijven. Kleuters die die 
belangstelling niet hebben, ontwikkelen vaak pas een fonemisch bewustzijn op het moment 
dat in groep 3 komen en formele leesinstructie krijgen. Er is dus een duidelijke wederzijdse 
relatie tussen de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn en het leren lezen. De drie 
belangrijkste vaardigheden die kinderen verwerven wanneer ze een fonemisch bewustzijn 
hebben en die een directe relatie hebben met leren lezen en spellen zijn: 

• auditieve analyse op klankniveau (het zogenaamde “hakken”), 
• auditieve synthese op klankniveau (het zogenaamde “plakken”) en 
• letters benoemen 

 
2.6.2. Fonologische vaardigheden en leesproblemen 
Veel kinderen met een leesprobleem hebben een zwak ontwikkeld fonemisch bewustzijn. De 
moeilijkheid van het opdelen van woorden in losse klanken in lopende spraak in elkaar 
overlopen, elkaar overlappen en elkaar beïnvloeden. Zo lijkt de “ie” in “dier” langer dan in 
“drie” en klinkt “eu” in “deur” anders dan in “neus”. Bij het analyseren van gesproken 
woorden moeten de afzonderlijke klanken als het ware uit elkaar getrokken worden. 
Kinderen met een zwak fonemisch bewustzijn hebben hier moeite mee. Hoewel zwakke 
lezers ook andere problemen hebben in het fonologisch domein, zoals klankperceptie, 
klankgeheugen en het (automatisch) omzetten van letters in klanken, blijken deze kinderen 
ook over het algemeen een zwak fonemisch bewustzijn te hebben. Het is daarom van groot 
belang dat leerkrachten in groep 1 en 2 veel aandacht besteden aan de ontwikkeling van 
fonologische vaardigheden bij kleuters en weten wat ze moeten doen als deze ontwikkeling 
bij een leerling achterblijft. Met tijdige signalering en interventie in de kleutertijd kunnen 
namelijk bij veel kinderen leesproblemen op latere leeftijd worden voorkomen. Daarbij is het 
van belang te weten dat je met extra klankoefeningen, zoals de bekende auditieve analyse- 
en synthese-oefeningen, waarbij alleen de gesproken vorm van woorden wordt aangeboden, 
mogelijke leesproblemen op latere leeftijd niet voorkomen. Onderzoek heeft namelijk 
aangetoond dat ook bij kleuters al zoveel mogelijk gesproken en geschreven taal 
gecombineerd moeten worden in activiteiten rond geletterdheid. 
Tot zover het Protocol 
 
Het moge duidelijk zijn dat de mening van Vervaet en Goorhuis en de mening van de 
schrijvers van het Protocol, met name wat dit laatste onderdeel van bovenstaande tekst 
betreft, lijnrecht tegenover elkaar staan. 
 
 
2.7. Taalontwikkeling en dan? 
In hoofdstuk 1 en 2 hebben we behandeld hoe taalontwikkeling tot stand komt. Hiermee 
hebben we een antwoord gegeven op de eerste deelvraag “hoe komt taalontwikkeling en 
taalverwerving tot stand bij kinderen?”.  
In de hiernavolgende hoofdstukken zal steeds meer toegewerkt worden naar het uiteindelijke 
doel van ons afstudeeronderzoek. Allereerst zal worden ingegaan op het belang van 
(interactief) voorlezen, dan zal uitgebreid ingegaan worden op het aspect 
woordenschatontwikkeling en vervolgens komt het onderwerp de Verteltas aan de orde. De 
Verteltas is onze inzet om bij kinderen de woordenschat uit te breiden. Onze 
onderzoeksvraag is immers: In hoeverre is de inzet van de Verteltas van invloed op de 
uitbreiding van de woordenschat. Uit het voorgaande is in elk geval wel gebleken hoe 
belangrijk woordenschat is voor de taalontwikkeling en ook voor het verdere leerproces van 
kinderen op de basisschool. Immers bij alle vakken komen kinderen taal tegen. Zowel bij 
rekensommen als bij de zaakvakken worden kinderen geconfronteerd met talige aspecten. 
Als een kind bijvoorbeeld moet leren voor een overhoring of het moet vragen beantwoorden 
bij een toets dan is het van belang dat het kind de teksten en vragen begrijpt. Om teksten 
goed te kunnen begrijpen is het noodzakelijk dat je beschikt over een grote passieve en 
actieve woordenschat, dat je weet welke betekenis de woorden hebben. 
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Een uitstekende manier om kinderen met nieuwe woorden in aanraking te brengen in een 
betekenisvolle context is via voorlezen. Het volgende hoofdstuk zal dan ook in het teken 
staan van het belang van (interactief) voorlezen. 
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Hoofdstuk 3: Het belang van (interactief) voorlezen. 
 
3.1 Inleiding. 
 
In hoofdstuk 1 heeft u al kunnen lezen dat het taalonderwijs bestaat uit vier taaldomeinen: 
spreken, luisteren, schrijven en lezen. 
In de afgelopen decennia is er in het wetenschappelijk onderzoek meer aandacht gekomen 
voor de manier waarop kinderen in de voorschoolse en kleuterperiode in aanraking komen 
met geschreven taal. Deze literaire socialisatie, het proces van omgaan met geschreven taal, 
vindt in deze periode vooral plaats door middel van voorlezen. Uit onderzoek is komen vast 
te staan dat de manier waarop kinderen in aanraking komen met (prenten-)boeken en 
andere vormen van geschreven taal grote invloed heeft op de verwerving van geletterdheid. 
Vooral de kwaliteit van de interactie die tijdens het voorlezen plaatsvindt tussen kind en 
volwassene, blijkt een belangrijke factor te zijn. Kinderen voorlezen heeft dus meer gunstige 
effecten dan veel ouders en leerkrachten zich realiseren.  
In dit hoofdstuk kunt u, vertrekkend vanuit historisch perspectief, lezen waarom voorlezen 
belangrijk is. Het belang van interactief voorlezen wordt benadrukt en we geven 
handreikingen hoe dit op een effectieve manier te doen. Daarna wordt het belang 
aangetoond van herhaald voorlezen en het belang van de doorgaande lijn in de geletterdheid 
van kinderen, het zelf leren lezen, in relatie tot woordenschatuitbreiding en voorlezen. 
 
3.2 Historisch perspectief  
 
Verhalen vertellen is van alle tijden. Het vertellen van verhalen is reeds lang geleden tot een 
kunst verheven. Het was iets wat volwassenen voor en met elkaar deden. Na het uitvinden 
van de boekdrukkunst in de 15de eeuw konden verhalen ook eenvoudiger worden 
vermenigvuldigd en werd lezen iets voor een groter publiek. 
Pas in de 18de eeuw vond dit op grotere schaal plaats. Men ging toen meer belang hechten 
aan de ontwikkeling van het volk. Veel mensen waren nog analfabeet maar de geletterdheid 
van mensen nam snel toe.  
Echt onderzoek naar de verwerving van geletterdheid heeft pas de laatste decennia plaats 
gevonden. In de jaren ’50, van de vorige eeuw, dachten wetenschappers dat taalverwerving 
een kwestie was van stimulus en respons. Deze behavioristische opvatting hield in dat 
kinderen de taal verwerven door het imiteren van volwassenen. De Amerikaanse 
taalwetenschapper Naom Chomsky deelde deze opvatting niet en deed onderzoek. Hij 
merkte op dat kinderen taalvormen gebruiken die ze nooit van volwassenen gehoord kunnen 
hebben, zoals “bladden”in plaats van bladen of “gebakt” in plaats van gebakken. Chomsky 
kwam tot de conclusie dat de mens een aangeboren taalleervermogen bezit en dat hij 
zelfstandig vooronderstellingen maakt. Door te luisteren naar de taal van de omgeving 
worden deze vooronderstellingen voortdurend bijgesteld. Zijn ideeën maakten de weg vrij 
voor een visie waarin het kind steeds meer een actieve rol toebedeeld kreeg in het 
ontwikkelingsproces. De aandacht verschoof meer en meer naar het jonge kind. 
Een van de eersten die onderzoek deed naar de verwerving van geletterdheid van jonge 
kinderen, voordat het formele lees- en schrijfonderwijs is begonnen, is Marie Clay. Deze 
Nieuw Zeelandse gebruikte in 1966 voor het eerst de term “emergent leteracy”  ofwel 
ontluikende geletterdheid. 
In de jaren ’70 en ’80 is veel onderzoek gedaan. Er waren overeenkomsten te vinden in 
onderzoeken maar men sprak elkaar soms ook tegen.  
Meer en meer kwam men tot de ontdekking dat taal pas zinvol is als kinderen inzicht hebben 
in de functies en gebruiksmogelijkheden van taal. Gordon Wells2 is van mening dat ook 
kleuters op een vereenvoudigde wijze  het besef kan worden bijgebracht dat lezen en 

                                                   
2 Wellis, G, 1990 “Talk about text”: Where literacy is learned and thought.  
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schrijven ons kunnen helpen onze gedachten te organiseren en gebeurtenissen en ideeën te 
onthouden. 
Verhoeven en Mommers3 schrijven,in navolging van het onderzoek van Wells, in 1992 dat 
 “mondelinge en schriftelijke taalverwerving nauw verband houden met elkaar”. Kinderen 
leren niet alleen luisteren, spreken en dramatische expressie, maar leren ook dat tekens 
betekenis hebben en dat zij die tekens zelf kunnen weergeven (lezen en schrijven). 
Ontwikkeling op één van deze domeinen brengt eveneens ontwikkeling  in de andere 
domeinen met zich mee. Luisteren en spreken, lezen en schrijven ontwikkelen zich, in 
tegenstelling tot wat altijd gedacht werd, integraal, dus in samenhang met elkaar. Voorlezen 
slaat op een heel ongedwongen manier de brug tussen spreken en luisteren en lezen en 
schrijven.    
Alle genoemde bevindingen vanuit de onderzoeken zijn ook in de ontwikkeling van het 
onderwijs doorgedrongen. Men is zich steeds meer bewust dat de spontane ontwikkeling van 
kinderen zoveel mogelijk gestimuleerd moet worden en dat systematisch aandacht aan de 
functionele aspecten van geletterdheid moet worden besteed. Onderzoekers geven aan 
groot belang te hechten aan het feit dat kinderen vroegtijdig kennis nemen van de relatie 
tussen gesproken en geschreven taal. Voorlezen, spelen met boeken, folders, kranten en 
eigen schrijfsels leren maken zijn daarbij onontbeerlijk. Een aantal kinderen leert op die 
manier spontaan lezen. Het merendeel van de kinderen heeft meer stimulering en directe 
instructie nodig in het proces van het leren lezen en schrijven. De samenhang tussen 
spreken, luisteren, lezen en schrijven wordt door meerdere onderzoekers bewezen geacht 
en wordt, zoals u eerder heeft kunnen lezen, door enkele anderen ook weer 
tegengesproken. Toch zien we binnen het onderwijs dat er, over het algemeen, gewerkt 
wordt vanuit de ideeën zoals ook opgeschreven in het boek “Protocol Leesproblemen en 
Dyslexie”, van Hanneke Wentink en Ludo Verhoeven. Ook deze schrijvers geven aan groot 
belang te hechten aan het feit dat kinderen vroegtijdig kennis nemen van de relatie tussen 
gesproken en geschreven taal. Hierbij wordt het belang van voorlezen benadrukt en de 
manier waarop je voorleest besproken. 
 
3.3 Het belang van voorlezen. 
 
Voorlezen is niet zomaar een leuke activiteit. Er is een bewustzijn gegroeid dat kinderen van 
voorlezen heel veel leren. Een aantal algemeen aanvaarde stellingen zijn: 

• Het helpt het kind bij het uitbreiden van de kennis van de wereld om hem heen. 
• Het bevordert de cognitieve ontwikkeling; bijvoorbeeld door het lezen van boeken 

gericht op kleuren, getallen, tegenstellingen, tijd en ruimte. 
• Door de verhalen uit boeken maken kinderen kennis met verschillende waarden 

en normen; bijvoorbeeld door het voorlezen van sprookjes.  
• Het is belangrijk voor de ontwikkeling van de fantasie die het dagelijks leven 

rijker maakt. 
• Gevoelens, gedachten en het plezier dat het voorlezen oproept kun je delen 

met elkaar. Dat lokt taal uit.  
• Verhalen voorlezen is van belang voor de denkontwikkeling: het leren zien van 

volgorde, oorzaak – gevolg-, doel – middel-, deel – geheel- en andere relaties. 
Verhaallijnen en patronen (vaak terugkerende opzetten), ook te omschrijven als 
de relaties tussen personen, handelingen en gebeurtenissen, worden door een 
groot aanbod gemakkelijker begrepen en opgenomen. 

• Verhalen dragen bij tot de esthetische, meer specifiek de literaire vorming. Door 
goede verhalen wordt de smaak, het gevoel voor kwaliteit, ontwikkeld. 

• Verhalen zorgen voor cultuuroverdracht: wij geven in verhalen onze normen en 
waarden, onze ideeën door aan volgende generaties. 

                                                   
3 Verhoeven, L, Mommers, C, 1992, De didactiek van het leren lezen.  
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• Door het voorlezen kun je de betrokkenheid en motivatie bij bepaalde onderwerpen 
vergroten. 

Naast deze algemene doelstellingen kunnen we over voorlezen zeggen dat uit verschillende 
publicaties is gebleken dat het voorlezen de vroege leesontwikkeling stimuleert. Er wordt een 
relatie gelegd tussen het voorlezen in de voorschoolse periode en het (begrijpend)lezen op 
de basisschool. Voorlezen activeert leerprocessen die het begrijpend lezen beïnvloeden. Het 
geeft kinderen inzicht in verhaalschema’s en maakt ze vertrouwd met boekentaal, waardoor 
nieuwe verhalen sneller begrepen kunnen worden. 
Ook ten aanzien van technisch lezen heeft het voorlezen gunstige effecten. Kinderen die 
vertrouwd zijn met boeken, woorden en letters, hebben kennis opgebouwd die het kader 
vormt waar instructie in de techniek van het lezen zin krijgt. Zoals net gezegd activeert en 
stimuleert het voorlezen de leerprocessen, daardoor hebben kinderen vaak een betere 
uitgangspositie bij de start in het basisonderwijs. 
Als we nog verder inzoomen op het technische aspect ten aanzien van de voordelen van 
voorlezen kunnen we zeggen dat kinderen een ontwikkeling doormaken in hun grammaticale 
ontwikkeling. Ze leren de opbouw en betekenis van zinnen kennen op basis van mondeling 
maar ook schriftelijk taalgebruik. Ook wordt er een ontwikkeling doorgemaakt in de 
tekstvaardigheid. Ze leren te begrijpen dat geschreven taal los staat van de tijd en de plaats 
waarop de tekst wordt (voor)gelezen, en krijgen inzicht in de opbouw van verhalen.  
Op het gebied van de taalbeschouwing kunnen we zeggen dat kinderen kennis maken met 
de vormaspecten van taal. Ze leren begrippen als: bladzijde, kaft, woord, zin, voorkant 
achterkant et cetera. Ook de functie van de taal en het gebruik maken van taal 
gebruiksregels komen spelenderwijs aan bod. Het gaat hierbij om regels als: “in welke 
volgorde komen woorden in een zin om deze logisch te laten klinken” maar ook “wanneer is 
iets een vraag of een commando en wanneer gebruik je dat?”  
Door de oriëntatie op geschreven taal, een boek, tijdschrift, reclamefolder enz. leren 
kinderen allerlei afbeeldingen van taal herkennen. Ze zien plaatjes, symbolen, cijfers en 
letters. 
 
3.3.1 Leren lezen of leren beleven? 
 
Voorlezen heeft niet alleen een gunstig effect op de technische aspecten van het leren lezen 
en het begrijpen van teksten. Professor dr. Adriana Bus4 bepleit naast de technische 
aspecten ook en vooral te kijken naar het plezier dat kinderen kunnen gaan beleven aan 
geschreven taal. Zij stelt dat wanneer kinderen worden voorgelezen zij zich een begrip 
vormen van de functie en het gebruik van geschreven taal en dat zij een eerste attitude 
vormen met betrekking tot het plezier en nut van geschreven taal in hun leven.  
Het (voor)lezen van boeken heeft ook duidelijk sociaal- emotionele aspecten. Het lezen van 
een mooi boek doet iets met een lezer. Het brengt emoties teweeg die soms zo sterk zijn dat 
we ons amper kunnen losmaken van een boek en het zo snel mogelijk weer willen 
oppakken. Als enthousiaste lezers kennen we het gevoel van ”nog en páár bladzijden”. 
Daarin ligt een grote kracht. Als kinderen dit plezier eenmaal ervaren hebben zullen zij een 
intrinsieke leesmotivatie ontwikkelen. Ze gaan lezen om het lezen uit nieuwsgierigheid (naar 
wat verhalen hun bijv. te zeggen hebben), dus voor hun plezier. Een intrinsieke 
leesmotivatie, vanuit het kind zelf, is de motor voor veel en vaak (voor)lezen. 
Tijdens het voorlezen roept een verhaal bij kinderen ook emoties op. We kunnen hierbij een 
onderscheid maken tussen de emoties die door de tekst of het verhaal worden opgeroepen 
en de emoties die de stemming rondom het voorlezen oproepen. Voorlezen is een intiem 
gebeuren. Samen met moeder of vader op de bank, of met de juf in de boekenhoek zitten 
vindt een kind vaak heel fijn. Zo’n moment kan een stemmingregulerende werking hebben. 
Het kind is bijvoorbeeld heel druk maar door even “meegenomen” te worden in de rust van 
het voorleesmoment en een mooi verhaal of de mooie platen in het boek kan een kind zich 
ontspannen of even afgeleid worden van een opgedane frustratie.  
                                                   
4 Bus, A.G. 1998 De verhalenman, in “Jeugd School en Wereld”  
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Plezier beleven aan de voorleessituatie en het beleven van emoties door de inhoud van de 
verhalen, vormen een goede garantie dat het voorlezen gecontinueerd wordt en dat het kind 
later zelf ook een boek zal pakken. Tegelijkertijd wordt het kind erdoor aangezet de eigen 
emoties en die van anderen te verkennen, wat bijdraagt aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Ook in de ontwikkeling van probleemoplossend vermogen van kinderen kan het 
lezen van boeken een hulpmiddel zijn. In een verhaal wordt immers altijd een probleem 
gesteld: de hoofdpersoon overkomt iets en dat moet opgelost worden.   
 
Aandacht voor de sociaal-emotionele aspecten van het (voor)lezen en tegelijkertijd het 
(voor)lezen zien in het kader van schriftelijke taalverwerving lijken twee uiteenlopende visies. 
Dit is echter niet het geval. Het benadrukken van het één hoeft niet te betekenen dat het 
andere niet aan bod komt. Plezier beleven aan boeken brengt juist een samenhang tussen 
beide aspecten tot stand. Het beleven en begrijpen zijn processen die nauw met elkaar 
samenhangen en elkaar versterken.  
Een betrokken leeshouding en verbeeldend (voor)lezen maakt kinderen vertrouwd met een 
vorm van taalgebruik die anders is dan het dagelijks taalgebruik thuis. De boekentaal heeft 
een  formeel karakter. Een verhaal gaat over gebeurtenissen en belevenissen van een ander 
en wordt vaak verteld vanuit het perspectief van een derde. Hierin zijn veel overeenkomsten 
te vinden met de instructietaal die op school gebruikt wordt. Door verhalen te beleven en te 
praten over datgene dat voorgelezen wordt, kunnen kinderen met deze taalvorm vertrouwd 
raken. Het wordt een taal die ze gaan waarderen, een taal van henzelf. Hiermee krijgt een 
kind een belangrijke voorsprong in het taalverwervingsproces en wordt de vaardigheid om 
teksten te begrijpen verhoogd.  
Het leesonderwijs in ons land was tot een aantal jaar geleden sterk gericht op het 
instrumenteel, informatief lezen. De techniek en de functie werden heel belangrijk gevonden. 
Het belevingsaspect kreeg veel minder aandacht. In het huidige onderwijs is het 
belevingsaspect juist heel belangrijk en wordt er veel tijd en geld besteed aan 
leesbevorderingprojecten. Dit komt omdat het “beleven”, van de verhalen in een boek, veelal 
een intrinsieke motivatie opwekt bij kinderen. Naast het lezen leren kinderen, bijna 
ongemerkt, ook de technische aspecten van het lezen.   

3.3.2 Stimulering van boekoriëntatie en verhaalbegrip. 

Kinderen die in de voorschoolse periode weinig ervaring hebben opgedaan met boeken en 
verhalen komen, zoals reeds omschreven, met een zekere achterstand groep 1 binnen5. Zij 
zullen meteen vanaf het begin begeleid moeten worden. In voorleessituaties ontwikkelen 
zich met name twee aspecten van geletterdheid: boekoriëntatie en verhaalbegrip. Kleuters 
die weinig of geen ervaring hebben met boeken of weinig interesse in boeken tonen, zullen 
onder andere op deze twee aspecten achterblijven.                                                                                                
Het Expertisecentrum Nederlands heeft “tussendoelen beginnende geletterdheid” opgesteld. 
Deze tussendoelen zijn een leidraad voor leerkrachten in het onderwijs. Ze zijn gericht op de 
ontwikkeling van geletterdheid van kinderen in de onderbouw van de basisschool. Er zijn 
twee tussendoelen beginnende geletterdheid die heel duidelijk aangeven wat kinderen leren 
van (voor)lezen:  

1. Boekoriëntatie 

1.1 Kinderen begrijpen dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen. 
1.2 Ze weten dat boeken worden gelezen van voren naar achteren, bladzijden van boven    
      naar beneden en regels van links naar rechts. 
1.3 Ze weten dat verhalen een opbouw hebben.  
1.4 Ze kunnen aan de hand van de omslag van een boek de inhoud van het boek al   
      enigszins voorspellen. 
                                                   
5 Wentink, H, Verhoeven, L, 2003, “protocol leesproblemen en dislexie”. 
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1.5 Kinderen weten dat je vragen over een boek kunt stellen. Deze vragen helpen je om     
      goed naar het verhaal te luisteren en te letten op de illustraties. 
 
2. Verhaalbegrip 
 
2.1 Kinderen begrijpen de taal van voorleesboeken. Ze zijn in staat om conclusies te trekken  
      naar aanleiding van een voorgelezen verhaal. Halverwege kunnen ze voorspellingen        
      doen over het verdere verloop van het verhaal. 
2.2 Kinderen weten dat de meeste verhalen zijn opgebouwd uit een situatieschets en een                                                     
      episode. Een situatieschets geeft informatie over de hoofdpersonen, de plaats en tijd van   
      handeling. In een episode doet zich een bepaald probleem voor dat vervolgens wordt 
      opgelost. 
2.3 Kinderen kunnen een verhaal naspelen terwijl de leerkracht vertelt. 
2.4 Kinderen kunnen een voorgelezen verhaal navertellen, aanvankelijk met steun van  
      illustraties. 
2.5 Kinderen kunnen een voorgelezen verhaal navertellen zonder gebruik te hoeven maken           
      van illustraties. 
 
In deze tussendoelen zien we een mengeling van de technische aspecten en 
belevingsaspecten. Om een voorspelling te kunnen doen over een verhaal zal het kind het 
verhaal moeten begrijpen en het zal betrokken moeten zijn bij de voorleessituatie. De sfeer 
rondom de voorleessituatie, het niveau van het boek en de interactie die plaats vindt tijdens 
of na het voorlezen zijn van grote invloed op de  “opbrengsten” van de voorleessituatie.  
In het volgende hoofdstuk willen we de kwaliteit van de interactie die tijdens het voorlezen 
plaatsvindt tussen kind en volwassene nader belichten.   
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4. Interactief voorlezen 

Voorlezen is hartstikke leuk en tegelijkertijd een uitstekende manier om de taalontwikkeling 
van het kind te stimuleren. Kinderen uit gezinnen waarin veel voorgelezen wordt, zijn 
taalvaardiger dan kinderen die thuis niet of nauwelijks zijn voorgelezen. Ze hebben 
bijvoorbeeld een grotere woordenschat, en scoren, beter op tests voor begrijpend lezen. 
Daardoor zijn ze beter toegerust voor “leren” in het algemeen. Maar hoe komt dat eigenlijk? 
En waarom werkt voorlezen beter dan bijvoorbeeld veel tv-kijken? Je kunt je er natuurlijk 
makkelijk vanaf maken door te zeggen dat in gezinnen waarin veel wordt voorgelezen, 
dingen als “taal”, “liefde voor boeken” en “aandacht voor het kind” sowieso een belangrijke 
rol spelen, en dat het kind dus opgroeit in een kansrijke omgeving. Dat zal zeker een rol 
spelen. Maar er is ook een specifieke reden waarom juist voorlezen zo effectief is. Goed 
voorlezen is een interactief proces. Het is dus geen eenrichtingsverkeer, maar echte 
communicatie. Een samenspel tussen ouder en kind. En daar leert een kind heel veel van, 
veel meer dan van passief consumeren via de televisie. Volwassenen gebruiken vaak 
onbewust diverse strategieën om bij het voorlezen de taalontwikkeling van het kind te 
stimuleren. Ze stellen open-eind vragen als: “en toen kwam de boze ……” ze vragen om 
verduidelijking bij de uitingen van het kind en de uitingen van het kind worden voortdurend 
positief gewaardeerd. Willy van Elsäcker schrijft in haar doctoraalscriptie “prentenboeken 
voorlezen aan allochtone en autochtone kleuters” dat er drie soorten strategieën te 
onderscheiden zijn. Welke strategie ouders inzetten hangt onder meer af van de leeftijd en 
de competentie van het kind.                                                                                                 

• Low demand/ high support: De ouder eist weinig maar geeft veel ondersteuning: 
“welke kleur is dit”? “Wie is dat?” 

• Medium demand/ medium support: hieronder valt het zogenaamde “modeling”; 
kind zegt: “isse woluf”, ouder zegt: “ja, dat is de wolf”. Ook vragen als “is dat het 
zelfde?” of “wat is er anders?” vallen hieronder. 

• High demand/ low support: De ouder stelt moeilijke vragen en geeft weinig 
ondersteuning: “wat denk je dat er zal gaan gebeuren?” of  “waar gaat het verhaaltje 
over denk je?”.                                                                                                                

Het, vaak onbewust, kiezen van een strategie hangt niet alleen af van de leeftijd en 
competentie van een kind. Uit onderzoek blijkt dat ook de sociaaleconomische factoren een 
rol spelen. E.B Klatter heeft een onderzoek gedaan dat staat uitgewerkt in: voorbereidend 
lezen en voorlezen aan kleuters6. Het is een experiment gedaan met 16 moeders uit een 
laag sociaaleconomisch milieu en 16 moeders uit een hoog sociaaleconomisch milieu. De 
conclusies uit dit onderzoek laten zien dat alle moeders even actief zijn in het stellen van 
vragen als ze een verhaal voorlazen, alleen het niveau van de vragen verschilde. De 
moeders uit het hoog sociaaleconomisch milieu stelden meer moeilijke vragen en zoomden 
meer in op consequenties binnen een verhaallijn en het evalueren van gevoelens die een 
verhaal opriepen. Dit zijn de high demand-/ low supportvragen zoals hierboven staat 
omschreven. De moeders uit het laag sociaaleconomisch milieu bleven in de fase van low 
demand/ high support. Daarmee lijkt het erop dat deze moeders er minder goed in slaagden 
om in te spelen op de “zone van de naaste ontwikkeling” (Vygotzky) van het kind. Het 
onderzoek laat ook zien dat de kinderen uit beide milieus even veel vragen stelden maar dat 
de moeders uit het laag sociaaleconomisch milieu veel minder vaak ingingen op de gestelde 
vragen.   

De conclusies uit beide onderzoeken tonen aan dat voorlezen pas effectief is als er dingen 
omheen gebeuren. Als voorlezen niet een eenrichtingsverkeer is maar een communicatief 
proces. Daarbij zijn onder andere de sfeer tijdens het voorlezen, de kwaliteit van de vragen 

                                                   
6 Klatter E.B 1991, “voorbereidend lezen en voorlezen aan kleuters” Doctoraalscriptie onderwijskunde. 
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die gesteld worden alsmede de interactie in het algemeen en de vervolg activiteiten die 
ondernomen worden van grote invloed op de  “opbrengsten” van de voorleessituatie. 
Interactief voorlezen is, kort gezegd, voorlezen met ruimte voor inbreng van kinderen.   
Hieronder willen we per leeftijdsfase aangeven hoe je dat het beste kunt aanpakken. 
Voorlezen is namelijk nuttig in álle stadia van de taalontwikkeling van het kind, waarbij de 
onderlinge communicatie telkens een stapje verder gaat.  

4.1 interactief voorlezen per leeftijdsfase.                        

Babytijd en dreumestijd (0 tot 2 jaar) 
Met voorlezen kun je al beginnen als een baby 6 maanden is. Natuurlijk zal de interactie dan 
nog vrij beperkt zijn, althans wat de taal betreft, omdat kinderen van deze leeftijd nog niet 
kunnen terugpraten. Maar samenspel is het wel degelijk! In het begin ben je vooral bezig de 
aandacht van de baby te trekken. Daarvoor kun je kleurige prentenboekjes, met heldere en 
herkenbare vormen gebruiken. Het is zinvol om de platen te benoemen en eventueel 
bijbehorende, relevante, ondersteunende geluiden maken. Kinderen reageren daar sterk op. 
Plastic boekjes of boekjes met kartonnen bladzijden zijn het handigst. Je kunt er zo veel 
mogelijk een spelletje van maken. Tegen de eerste verjaardag (12 maanden) komt de eerste 
echte talige interactie. Voorlezen is dan een perfect middel om te oefenen met woordjes voor 
de dingen uit het dagelijks leven. Vragen als: "Waar is de bal?", dagen het kind uit de 
bijbehorende object aan te wijzen.   Vervolgens kan het een stukje moeilijker gemaakt 
worden door zelf een plaatje aan te wijzen en te vragen: "Wat is dat?" Rond 18 maanden kan 
een kind daar meestal wel antwoord op geven. Met de eerste methode (objecten laten 
aanwijzen) oefen je het woordbegrip, passieve woordenschat, met de tweede methode 
(vragen naar een woord) wordt de woordproductie, actieve woordenschat geoefend. In deze 
fase bevindt de communicatie zich op het niveau van low demand/ high support (weinig 
verwachtingen en veel ondersteuning). 

Peutertijd (2 en 3 jaar) 
Zodra kinderen de peuterleeftijd bereiken, zullen ze het leuk vinden om herkenbare situaties 
uit hun eigen leventje terug te vinden in boekjes. Het geeft ze houvast bij het ontdekken van 
de wereld, als ze zien dat het kind in het boekje ook in bad gaat, in de speeltuin speelt of ook 
wel eens plast op een potje.                                                                                                    
Als peuter begrijpt het kind al kleine verhaaltjes, dus meer dan alleen maar losse woordjes. 
Boekjes bieden “visuele ondersteuning” bij het leren begrijpen van taal. Door middel van de 
plaatjes haal je zomaar de speeltuin, het ziekenhuis of de kinderboerderij het huis binnen. 
Aangezien kinderen rond 27 maanden al af en toe twee woordjes kunnen combineren tot 
kleine zinnetjes (zoals "Mama moe" of "Die ook") en kinderen met 36 maanden al langere 
zinnen kunnen maken (van vier woorden of meer), kan de onderlinge communicatie bij het 
voorlezen nu echt goed op gang komen. In deze fase bevindt de communicatie zich op het 
niveau van medium demand/ medium support. We zien het zogenaamde “modeling” kind 
zegt: “isse woluf”, ouder zegt: “ja, dat is de wolf”. En ook vragen als “is dat het zelfde?” of 
“wat is er anders?”  

Kleutertijd (4 en 5 jaar)                                                                                                         
Het kind is een kleuter, het wil graag verhalen horen over méér dan het vertrouwde hier en 
nu. Boeken kunnen de grote fantasiewereld van een kleuter stimuleren. Op deze leeftijd 
speelt de fantasie een belangrijke rol.  De wereld vergroot zich, als kinderen helemaal 
opgaan in verhalen over pratende dieren, feeën, kabouters, prinsen en prinsessen. De 
interactie tijdens het voorlezen kan er op gericht zijn om het kind te stimuleren zelf te 
fantaseren en fantastische verhalen te vertellen. De vragen kunnen wat moeilijker gemaakt 
worden zoals: "Wat denk je dat er nu gaat gebeuren?" Je kunt echt met z'n tweeën praten 
over het verhaal of verder fantaseren. De communicatiestrategie is nu op het niveau van 
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High demand/ low support. (moeilijkere vragen; hoge verwachtingen en weinig concrete 
ondersteuning). 

Basisschoolleeftijd (6 t/m 12 jaar) 
Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn dol op verhalen met een spannend plot. Door boeken 
ontdekken ze andere landen en andere tijdperken. Het heeft beslist nut om kinderen die zelf 
al kunnen lezen, nog steeds voor te lezen. Dat geldt natuurlijk het sterkst voor kinderen die 
nog maar net technisch kunnen lezen (oftewel “lezen wat er staat”). Het omzetten van letters 
in spraakklanken kost hun namelijk nog zo veel moeite, dat dit hun aandacht van het verhaal 
kan afleiden. Maar ook voor kinderen die al heel vlot technisch kunnen lezen, heeft 
voorlezen nut. Voor hen kun je boeken kiezen die nog net een stapje te moeilijk zijn om 
zelfstandig te begrijpen, maar die ook weer niet zó vol onbekende woorden bevatten,dat het 
kind afhaakt. Op die manier help je de taalontwikkeling telkens een stapje verder. In dit 
stadium kan het zinvol zijn om het kind ook eigen ervaringen te laten vertellen en eigen 
meningen te laten geven. Vaak kan een voorleesverhaal het startpunt zijn voor een goed 
gesprek over dingen die in het boek beschreven worden. De diverse gezinssituaties die 
bestaan, geschiedenisverhalen of verhalen over de oorlog maar ook de liefde kunnen 
thema’s zijn. 

4.2 De werkwijze van interactief voorlezen. 
 
Zoals bij elke leeftijdsfase hierboven duidelijk is geworden, gaat het bij het voorlezen om 
plezier krijgen en hebben in het lezen/kijken en praten over een boek. Daarbij is het 
belangrijk dat kinderen actief betrokken worden bij het voorlezen. Dit stimuleert het 
begrijpend luisteren en de woordenschatontwikkeling. En daarnaast leert het inzicht krijgen 
in de opbouw van een verhaal. Maar hoe pak je dat nu aan bij de leeftijdscategorie kinderen 
waar wij, met onze verteltassen, op richten, 4 tot 8 jaar? 
De werkwijze van het interactief voorlezen7 : 
 
Vooraf: 
Neem een boek dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau van het kind of laat het kind zelf een 
boek uitzoeken (zie: welk boek?). Zoek een rustige plek om voor te lezen en laat tijdens de 
introductie van een boek een kind de voor en achterkant van het boek zien en laat het 
vertellen waar het boek over zou kunnen gaan. Daarbij kun je ingaan op eigen ervaringen 
van de kinderen. 
Onbekende woorden in de titel of op de achterkant kun je uitleggen. 

Tijdens het voorlezen: 
Het is goed om regelmatig tussenstops te creëren, zo krijgt een kind de tijd om te reageren. 
Reageer zelf ook op de inbreng van kinderen. Stel af en toe vragen. Je kunt bijvoorbeeld 
kinderen iets laten benoemen of beschrijven. Ook kun je het kind een voorspelling laten doen 
over het verdere verloop van het verhaal. Je kunt ook ingaan op wat een kind vindt van een 
bepaalde situatie die zich voordoet in het verhaal. Laat hem/haar vertellen hoe hij/ zij de 
situatie zou aanpakken.  
Ook hier is het goed om onbekende woorden in het verhaal uit te leggen. 

Na afloop: 
Als het boek uit is kun je met kind een samenvatting van het verhaal maken. Je kunt 
bijvoorbeeld praten/schrijven over de belangrijkste gebeurtenissen uit het verhaal. “Wat 
waren de belangrijkste gebeurtenissen?” Daarnaast kun je inhoudelijk ingaan op het verhaal 
en een relatie leggen tussen het verhaal en gebeurtenissen in de omgeving van het kind. Het 
stellen van samenvattende vragen tijdens het voorlezen helpt kinderen om zich 

                                                   
7 Vernooy, Kees, 2005 Artikel :“Luister, ik ga je wat vertellen….” “De wereld van het jonge kind”  
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gebeurtenissen in het verhaal te herinneren, te begrijpen en later na te laten vertellen of na 
te spelen. 
 
Als er op deze manier tijd wordt gemaakt voor een verhaal zal het kinderen zeker plezier 
geven en is er een leerrendement.  
 
4.3 Welk boek? 
 
We hebben al een heleboel aspecten van het interactief voorlezen aan de orde gesteld. Bij 
het beschrijven van de leeftijdsfasen is al even iets genoemd over het kiezen van boeken. 
Toch is het goed om dit nog nader te belichten. 
Voor de jongste kinderen is het goed om kleurige prentenboekjes met heldere en herkenbare 
vormen te gebruiken. Voor de allerkleinsten zijn de plastic boekjes of boekjes met kartonnen 
bladzijden het handigst. 
Vanaf een jaar of twee kunnen kinderen voorgelezen worden uit prentenboeken. 
Prentenboeken zijn er in diverse niveaus. De boeken met eenvoudige platen en weinig tekst 
zijn goed om mee te beginnen bij jonge kinderen of kinderen die weinig ervaring hebben met 
boeken en geschreven taal. 
Prentenboeken hebben een heel grote kracht doordat ze een combinatie zijn van tekst en 
beeld. In: “het prentenboek als springplank” haalt Piet Mooren de zogeheten “dual coding 
theory” aan. Deze theorie houdt kort gezegd in dat als je iets leert, het onthouden van wat je 
hebt geleerd makkelijker wordt als je de informatie in zowel woord als beeld krijgt aangereikt. 
Visuele en verbale informatie worden op verschillende plaatsen in de hersenen opgeslagen. 
De wegen die de informatie daarvoor aflegt blijken ook  verschillend te zijn. Wanneer de 
visuele en verbale gegevens uiteindelijk bij elkaar komen en worden geïntegreerd, heeft er 
een diepere informatieverwerking plaatsgevonden. Met andere woorden: je begrijpt het beter 
en onthoudt het langer. Deze theorie vormt samen met het onderzoek dat Mooren zelf 
uitgevoerd heeft een praktijkonderzoek naar het effect van prentenboeken in het 
basisonderwijs, een sterk pleidooi om met prentenboeken aan de slag te gaan in het 
onderwijs en daarbuiten.  
Prentenboeken hebben door hun combinatie van tekst en beeld dus een belangrijke kracht 
die ingezet kan worden bij kleuters en kinderen die minder taalvaardig binnen komen op de 
basisschool. Ook bij het aanvankelijk lezen in groep 3 en het voortgezet technisch lezen in 
groep 4 heeft de kracht van het prentenboek zich bewezen, zo schrijft Mooren in zijn boek. 
Niet alleen prentenboeken kennen een combinatie van tekst en beeld; ook stripverhalen 
hebben deze formule. Mooren is er groot voorstander van om met name kinderen, die 
bestempeld worden als zwakke lezers, stripverhalen aan te bieden. Scholen, bibliotheken en 
de betere boekhandel hebben een taak om kwalitatief goede stripboeken te promoten, aldus 
Mooren. Het gaat erom dat ze lezen en in mindere mate wat ze lezen. Er zijn veel 
hoogwaardige stripverhalen op de markt. En als kinderen meer gaan lezen zullen ze met een 
beetje sturing onderscheid leren maken in goede en slechte stripverhalen en -boeken.  
Voor kinderen vanaf een jaar of vier zijn er prentenboeken op de markt met mooie platen 
waarin kleine grapjes of verwijzingen in de illustraties verstopt zitten. De teksten zelf zijn 
vaak iets uitgebreider met een goed plot. Dit soort prentenboeken dagen uit vaker gelezen 
en bekeken te worden. Ook zijn kinderen, als ze ervaring hebben met boeken en boekentaal, 
op deze leeftijd al in staat te luisteren naar een verhaal zonder platen. Hierbij is het belangrijk 
dat er rustig en niet te lang voorgelezen wordt. Als de aandacht verslapt, is de magie van het 
voorleesmoment vaak verdwenen. Ook bij het vertellen van verhalen is het goed om af en 
toe een vraag te stellen of een stilte te laten vallen, zodat een kind de kans krijgt vragen te 
stellen.  
Als kinderen eenmaal zelf hebben leren lezen is het belangrijk om samen met het kind te 
lezen. Dit kan uit boeken die geschreven zijn met eenvoudige woorden. Vaak niet dikker dan 
40 bladzijden en een groter lettertype. Als kinderen zich door een boek heen moeten 
worstelen gaan ze liever iets anders doen. Het is daarom belangrijk dat het boek aansluit bij 
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het leesniveau en de beleving van een kind. Als een kind een boek echt niet leuk vindt, mag 
het dit rustig wegleggen. Lezen moet vooral aangenaam en leuk zijn.  
Ook voor kinderen die al zelf hebben leren lezen is het belangrijk om te blijven voorlezen. Je 
kunt nu inzoomen op boeken die net iets boven het niveau van het kind liggen. Door 
gesprekken over het onderwerp van het boek kan een kind veel leren. 
Naast prentenboeken zijn er veel meer soorten boeken op de markt. Het is goed om 
kinderen te laten kennismaken met de grote diversiteit aan boeken. Kinderen leren op 
verschillende manieren en door een grote diversiteit aan boeken aan te bieden op school of 
thuis via de bibliotheek kunnen kinderen ervaren waar zij zich prettig bij voelen. Ook dit heeft 
weer een gunstig effect op het leesplezier. 
 
4.4 De kracht van herhaald voorlezen. 
 
Veel kinderen vinden het fijn wanneer een boek vaker voorgelezen wordt. Het herhaald 
voorlezen biedt een verrijking van en verdieping in de beleving van het verhaal en dat is een 
aangename ervaring. Naast dit leesplezier krijgen kinderen bovendien de gelegenheid om de 
tekst en de illustraties diepgaander te leren kennen. Tijdens het herhaald voorlezen 
ontwikkelen kinderen nieuwe concepten over het verhaal. Kinderen leren de taal van 
voorlezen gaandeweg te begrijpen en conclusies te trekken uit een voorgelezen verhaal. 
Door het herhaald voorlezen van verhalen en prentenboeken krijgen kinderen steeds meer 
inzicht in de verhaalstructuur, verhaalbegrip, de verbanden, het probleem en de 
gebeurtenissen. Dit leidt tot een beter verhaalbegrip en het leidt tot kennis van nieuwe 
woorden. Jonge kinderen assimileren verhalen namelijk stukje voor stukje.  
Doordat de kinderen meer in het verhaal komen, horen ze woorden en begrippen die wellicht 
lastig te begrijpen waren vaker voorbij komen. Ze gaan deze steeds beter plaatsen en het 
wordt makkelijker om bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan een gesprek over het boek.  
Bij vaker voorlezen is het goed om kinderen te wijzen op grapjes of details in het verhaal of 
de illustraties. Ook kun je aandacht besteden aan de wijze van illustreren en de gebruikte 
technieken. Worden prenten weergegeven als een soort stripverhaal of is er één grote plaat 
die beschreven wordt? 
Vanuit het herhaald voorlezen kunnen tal van andere activiteiten worden ontplooid rondom 
het verhaal van het boek. Je kunt verhalen van een prentenboek naspelen door bijvoorbeeld 
“piraatje” te spelen als je met het kind “Woeste Willem” van Ingrid en Dieter Schubert 
gelezen hebt. Of het memoriespel van “Kikker” spelen als je een verhaal van “Kikker” van 
Max Velthuijs gelezen hebt. Kinderen nemen hiertoe vaak zelf initiatieven. Het is zinvol ze 
hierin te steunen. Op deze manier wordt een verhaal verwerkt en als het boek daarna 
nogmaals voorgelezen wordt, zullen niet alleen de gedachten en gevoelens aan een eerder 
voorleesmoment naar boven komen maar ook die fijne ervaring van samen spelen. Ook dit 
draagt weer bij aan het leesplezier en zal het enthousiasme voor boeken zeker bevorderen.  
De verteltas, zoals wij die in de praktijk gaan uitwerken, biedt die spelletjes en mogelijkheden 
om activiteiten te doen rondom een boek, zoals hierboven omschreven. Het meerdere keren 
voorlezen van een boek zorgt niet alleen voor een verdieping van de beleving maar woorden 
en begrippen komen meerdere keren langs waardoor kinderen beter kennis leren maken met 
die woorden en begrippen. Dit draagt bij aan de uitbreiding van de woordenschat. De 
knuffeltjes waarmee het verhaal kan worden nagespeeld en de spelletjes die in de tas zitten, 
dragen ertoe bij dat woorden en begrippen nogmaals besproken en daardoor geconsolideerd 
worden.  
 
4.5 Voorlezen en begrijpend luisteren. 
 
Het goed begrijpen van verhaaltjes, zoals in prentenboeken, is van grote betekenis voor de 
ontwikkeling van het begrijpend lezen. Als kinderen goed kunnen begrijpen wat ze lezen 
zullen ze succesvoller zijn in hun schoolloopbaan.  
De formule voor begrijpend lezen is: 
             ‘begrijpend luisteren x technisch lezen= begrijpend lezen’. 
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De meeste kinderen leren in groep 3 technisch lezen. Ze leren de lettertekens omzetten in 
klanken. Om ook nog te begrijpen wat ze lezen blijkt het te helpen wanneer ze al een idee 
hebben over hoe verhaaltjes in elkaar zitten. Als kinderen ervaring hebben met interactief 
voorlezen, hebben ze al een zeker verhaalbegrip opgebouwd. Door het stellen van open 
vragen tijdens of na het lezen van een boek worden kinderen gestimuleerd om na te denken 
over de verhaallijn. Als kinderen vooraf of tijdens het verhaal voorspellingen hebben gedaan 
over de afloop zullen ze dit al luisterend bijstellen. 
Bij begrijpend luisteren staan de onderstaande doelen centraal:  

• Kinderen kunnen de aandacht richten en gedurende langere tijd vasthouden 
• Kinderen hebben een positieve luisterhouding 
• Kinderen begrijpen een voorgelezen verhaal of informatieve tekst 
• Kinderen kunnen belangrijke en minder belangrijke informatie onderscheiden 
• Kinderen kunnen voorspellingen doen en deze al luisterend bijstellen  

Met name voorlezen is dus een belangrijk middel om deze doelen te bereiken en het 
begrijpend luisteren bij kinderen te stimuleren. Voorlezen kan als een sterke activiteit worden 
gezien omdat kinderen het vrijwel altijd als plezierig en leuk ervaren. Bovendien stimuleert 
het veel kinderen om op een gegeven moment te willen leren lezen.  
 
4.6 Voorlezen, lezen en woordenschatuitbreiding. 
 
Zoals we gezien hebben, is voorlezen heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind in het 
algemeen. Het is belangrijk voor de taalontwikkeling in een heel brede zin. Het heeft 
positieve effecten op de sociaal emotionele ontwikkeling en is dé brug tussen gesproken en 
geschreven taal.  
Kinderen leren elke dag nieuwe woorden. Kinderen die veel interactief voorgelezen worden, 
en mede daardoor in een taalrijkere omgeving opgroeien, leren meer woorden dan kinderen 
die dit moeten ontberen.  
Recent onderzoek laat zien dat naast voorlezen het zelf (leren) lezen van onschatbare 
waarde is voor de woordenschat van kinderen.  
Dr. Kees Vernooy schrijft in zijn paper “goede woordenschat” uit januari 2008: Het door lezen 
verwerven van woordenschat is tien keer efficiënter dan de meeste intensieve aanpakken 
van woordenschatinstructie. Vlot technisch leren lezen is een voorwaarde om de leerlingen 
zelfstandig hun woordenschat te laten uitbreiden.  
Uit diverse onderzoeken komen de volgende zaken over de positieve werking van lezen voor 
de woordenschat naar voren: 

• Kinderen die buiten school minder dan 5 minuten per week lezen, lezen in een jaar 
slechts 21000 woorden. 

• Kinderen die dagelijks 10 minuten per dag lezen, lezen 622.000 woorden per jaar. 
• Kinderen die 15 minuten per dag lezen, lezen 1.146000 woorden per jaar. 

Bij woordenschat moet je rekening houden met woorden die kinderen nodig hebben in de 
dagelijkse omgang en woorden die leerlingen lezen in teksten: de zogenaamde 
leeswoordenschat. Deze woorden hebben ze nodig om teksten te kunnen begrijpen en 
daarvan te kunnen leren.  
Slechts 4000 woorden dragen bij aan 96% van de gesproken taal. Het aantal verschillende 
woorden in hedendaagse populaire artikelen is 500.000. Een belangrijke bevinding is dan 
ook dat woordenschat ”gesproken taal” onvoldoende is om teksten te begrijpen na groep 5. 
Het is daarom niet vreemd, dat diverse onderzoekers benadrukken dat er juist in de 
onderbouw van het basisonderwijs veel aandacht voor woordenschat dient te zijn. Voor 
beginnende lezers is het belangrijk dat zij een rijke functionele woordenschat ontwikkelen. 
Een vroege woordenschat is van essentieel belang voor het leren lezen maar ook voor het 
begrijpend lezen later.  
Naast het zelf lezen is het, zoals eerder gezegd, goed om kinderen te blijven voorlezen. Voor 
kinderen die net leren lezen, vormen voorgelezen verhalen een enorme steun: ze krijgen in 
korte tijd een compleet verhaal, terwijl ze dat zelf lezend nog nauwelijks kunnen behappen. 
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Kennis van veel verschillende verhaalpatronen is onontbeerlijk voor het met begrip leren 
overzien van grotere gehelen. Ook voor de ontwikkeling van de woordenschat is het goed te 
blijven voorlezen of samen stukjes te lezen en teksten uit te leggen door er met elkaar over 
te praten. Hiermee is onze tweede deelvraag “wat is het belang van voorlezen, interactief- en 
herhaald voorlezen?” beantwoord. 
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Hoofdstuk 5: Woordenschatontwikkeling 
 
Inleiding 
Kinderen hebben woorden iedere dag nodig, als voedsel voor de geest, als instrumenten om 
de wereld om hen heen te begrijpen, om teksten te lezen, om mee te kunnen doen op school 
en in de maatschappij. Woorden vormen de bouwstenen van de taal. Het gaat niet alleen om 
nieuwe woorden, maar ook om andere betekenissen van woorden die kinderen al kennen. 
De laatste decennia is in het onderzoek naar taalverwerving het leren van woorden een 
steeds belangrijker thema geworden. Het is voor ons onderzoek van groot belang om te 
weten hoe kinderen nieuwe woorden en betekenissen aan leren. Het boek Met woorden in 
de weer van Dirkje van den Nuft & Marianne Verhallen verschaft ons duidelijkheid hierover. 
Dit boek is een praktische handreiking voor leerkrachten waarmee ze de woordenschat van 
hun leerlingen op een efficiënte manier kunnen uitbreiden. Taalwetenschappelijk onderzoek 
en praktijkervaring zijn samengevoegd. Met behulp van Met woorden in de weer; 
praktijkboek voor het basisonderwijs en Met woorden in de weer; het grote consolideerboek 
voor het basisonderwijs zullen we nu verschillende aspecten van het woordenschatonderwijs 
naar voren laten komen. Wij geven daarmee ook uitgebreid antwoord op de derde deelvraag 
“hoe leren kinderen woorden?”. 
 
5.1. Woorden 
Woorden zijn de bouwstenen van taal en de sleutel tot goed onderwijs. Als kinderen de 
woorden die in het onderwijs gebezigd worden niet begrijpen, dan zijn ze in het nadeel. Niet 
alleen bij de taalactiviteiten maar bij alle activiteiten en lessen. In hoofdstuk 1 kwam al naar 
voren dat kinderen met heel verschillende achtergronden de basisschool binnenkomen. Er 
zijn kinderen die met bijvoorbeeld 500 Nederlandse woorden in hun hoofd de basisschool 
binnenkomen. Anderen kennen wel 1500 Nederlandse woorden en er zijn ook kinderen die 
al over een woordenschat van 3000 woorden beschikken. Inzetten op 
woordenschatonderwijs is een inspanning die drievoudig wordt beloond. Ten eerste: als 
kinderen meer woorden leren, kunnen ze hun eigen ideeën en denkprocessen beter 
verwoorden; ten tweede: als we woordenschatonderwijs intensiveren en systematisch 
aanpakken kunnen we zorgen dat alle kinderen de les woordelijk volgen en niet onverwacht 
struikelen over te veel woorden die ze niet begrijpen; en ten derde: door middel van een 
goede woordenschatdidactiek kunnen we zorgen dat kinderen zich de leerstof, die verpakt is 
in woorden, veel beter eigen maken. Woordkennis is dus zoals al eerder geconcludeerd van 
essentieel belang voor schoolsucces! 
 
5.2. Woordenschat als basis. 
Zonder woorden is er geen onderwijs. Geen communicatie, geen instructie, geen uitleg, geen 
opdrachten, geen leeslesjes en nooit een antwoord op je vragen want zonder woorden zijn er 
ook geen vragen. Om enige notie te hebben van hoe groot de rol van woorden is in de klas, 
maken we een snelle rekensom. In lopende spraak worden per seconde gemiddeld 
ongeveer drie woorden gebruikt, dat zijn dus 180 woorden per minuut, per uur is dat 10.800 
woorden. We komen voor een hele ochtend dus op een aantal van ongeveer 25.000 
woorden. Steeds als er gepraat wordt, moeten kinderen achteloos een enorme hoeveelheid 
woordkennis inzetten. Ze moeten feilloos een woord kunnen opzoeken in hun woordenschat 
en de betekenis uit hun geheugen ophalen. Het gaat dan om receptieve woordkennis. Als ze 
zelf praten of antwoord geven is productieve woordkennis aan de orde: dan moeten ze 
precies, in een milliseconde dát woord kunnen vinden dat exact de betekenis uitdrukt. Ook 
bij lezen en schrijven zijn het de woorden waar het om draait en die betekenis dragen. 
Werken aan woordenschat is werken aan goede communicatie en aan goed onderwijs. Maar 
er is meer. Al die duizenden woorden vertegenwoordigen vaak meerdere betekenissen. 
Neem nu het woord ‘kikker’. Hoeveel betekenisaspecten zijn er van dat woord in ons hoofd 
opgeslagen? Het zijn er meer dan tien. Het gaat om een dier, dat kwaakt, groen en glibberig 
is, springt en lange poten heeft. Er zijn mannetjes en vrouwtjes, kikkerdril en kikkervisjes. Zij 
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leven in het water en op het land en eten insecten. Kikkers hebben kikkerbilletjes, kikkers 
worden gegeten door ooievaars en als je er een kust wordt het soms een prins … enzovoort. 
Woorden hebben niet één enkelvoudige afgeperkte betekenis. Een woord staat voor een 
begrip of een concept. Dat wil zeggen een bundel van betekenisaspecten. En op 
verschillende momenten moet je verschillende betekenisaspecten kunnen toekennen aan 
dat ene, simpele woord. De betekenis van een woord is een concept. Concepten worden in 
de loop der tijd opgebouwd en uitgebreid en soms verandert de betekenis van een woord, 
bijvoorbeeld ‘onnozel’ van ‘onschuldig’ naar ‘dom’. In de klas maar ook thuis krijgt 
woordenschatverwerving nieuwe impulsen. Als kinderen met kennisopbouw en -uitbreiding 
bezig zijn, zijn ze bezig met woorden en betekenissen. Een les over slootbewoners is 
eigenlijk ook een woordenschatles. Een kind breidt het concept ‘kikker’ uit en verbreedt of 
verdiept zijn woordkennis en zijn kennis over de natuur.  
 
5.3. Welke informatie draagt een woord? 
Als een vierjarig (Nederlands) kind naar school gaat, heeft het een behoorlijke productieve 
en nog een grotere receptieve woordenschat. De uitbreiding van de woordenschat vindt bij 
het jonge kind vooral buiten de school plaats. Er komt alleen een nieuwe bron van 
(school)woorden bij die allemaal weer iets betekenen. 
Vier jaar lang heeft het kind met klanken, de woordvormen, zinsstructuren, betekenissen, 
soms ook de schrijfwijze en de communicatieve gebruikssituaties van de taal, 
geëxperimenteerd. 
In feite bevat ieder woord afzonderlijk bepaalde informatie die je razendsnel inzet als je je 
moedertaal hoort, spreekt, leest of schrijft. Vaak gebeurt dat echter intuïtief en ben je je niet 
bewust van de grammaticale aspecten en communicatieve functie van de taal. 
Elk woord bevat informatie die in vijf componenten is te verdelen8: 
1.  een fonologische component 
2.  een morfologische component 
3.  een syntactische component 
4.  een semantische component 
5.  een orthografische component 
 
Naast de kennis over de toepassing van die vijf componenten bezitten kinderen als ze in 
groep 1 op school komen ook al veel kennis over het gebruiken van taal in specifieke 
situaties (communicatieve settings). Bijvoorbeeld of je formele of informele taal moet 
hanteren. Zoals al eerder vermeld praat je tegen een vriendje anders dan tegen je ouders of 
je juf en leden van het koningshuis spreek je weer anders aan. Deze kennis doe je 
automatisch op als je je moedertaal leert. Dit is dan ook een onderdeel van het 
taalverwervingsproces. 
De intuïtieve kennis van de regels van een taal, waarover ieder kind bij binnenkomst van de 
school beschikt, wordt de grammaticale kennis genoemd. De kennis over taal in 
communicatieve situaties noemen we de socio-pragmalinguïstische kennis. Grammaticale 
kennis en socio- pragmalinguïstische kennis spelen een rol bij het leren van de taal. Voor het 
verwerven van deze kennis geldt dat er veel taalinput, oefening en ervaring voor nodig is. 
 
Ad 1 Fonologische component 
Vierjarigen kunnen de klanken van een groot aantal woorden waarnemen en onderscheiden. 
Naar andere woorden luisteren ze alleen. Ze beheersen daarnaast ook in bepaalde mate wat 
we met een vakterm productieve mondelinge vaardigheid noemen. Bij het verklanken hoort 
ook de intonatie die voor goed verstaan van woorden nodig is. Luisteren en spreken samen 
vormen de fonologische component. 
In het Nederlands gaan we uit van ten minste 35 klanken/fonemen. We ordenen deze 
klanken vervolgens in medeklinkers (18) en klinkers (17). De klinkers ordenen we in korte 

                                                   
8 Huizenga, H, 2000 “Taal en didactiek: Aanvankelijk en technisch lezen” 
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klanken (a, e, u, i, o), lange klanken (aa, oo, ee, uu) en tweetekenklanken (ui, oe, ie, ou, au, 
eu, ij, ei) 
 
Ad 2 Morfologische component 
Voor het bouwen van zinnen gebruik je woorden. De woorden pas je aan wat vorm betreft 
aan hun functie in de zin, aan hun relatie met andere woorden of aan de betekenis die het 
woord in de zin heeft. 
Voor het veranderen van de structuur van een woord hebben we stukjes van dat woord tot 
onze beschikking waarmee we de functie of betekenis kunnen veranderen. Zo’n stukje 
noemen we een morfeem. Een woord bestaat dus altijd uit één of meerdere morfemen. 
Bijvoorbeeld: ‘huis’ bestaat uit één morfeem. ‘Verhuisd’ bestaan uit drie morfemen: 

1. ‘ver’ betekent dat er van de ene naar de andere plaats gegaan wordt; 
2. ‘huis’ wil zeggen dat de verplaatsing een huis betreft; 
3. ‘d’ geeft aan dat het al gebeurd is. 

Kinderen leren deze regels niet, maar kunnen ze wel toepassen. Hoe dat precies gaat, 
weten we eigenlijk niet, maar kinderen zijn erin getraind om in taal de regels uit het 
taalaanbod zodanig te herleiden, dat ze de regels ook op andere woorden en in andere 
zinnen kunnen toepassen. Dat heet: creative construction. Voorwaarde is dat ze genoeg 
taalaanbod om zich heen horen. 
 
Ad 3 Syntactische component 
Woorden worden niet zomaar als losse eenheden geproduceerd. Er is een bepaalde 
samenhang tussen. Op de juiste plaats en aan de functie en betekenis aangepast, vormen 
verschillende woorden zinnen, die weer tot een tekst kunnen worden verweven. Zinnen zijn 
opgebouwd uit woorden die verschillende functies hebben. Sommige woorden hebben een 
soort metselfunctie en betekenen alleen iets in een zin. Dat wil zeggen dat zinnen zijn 
opgebouwd uit verschillende woordsoorten die in combinatie met elkaar delen van zinnen 
kunnen vormen. Voor het leren van de taal moet er voldoende taalinput zijn om de regels zo 
te kunnen herleiden, dat het kind syntactisch correcte zinnen kan maken. 
Het is beslist niet de bedoeling om taalleerders met grammaticaregels te bombarderen, maar 
je streeft een aanpak na waarbij de kinderen uit een overvloedig aanbod van gesproken (en 
als ze ouder zijn ook geschreven taal) taal, via de regels uit het aanbod kunnen destilleren. 
 
Ad4 Semantische component 
We gaan ervan uit dat iemand die bepaalde woorden en zinnen gebruikt, ook weet waarnaar 
het betreffende woord verwijst in de werkelijkheid, met andere woorden, dat hij de 
betekenissen kent. Andersom is natuurlijk ook het geval. Kinderen nemen soms veel meer 
waar dan ze kunnen benoemen. Het komt ook voor dat ze zelf woorden creëren als ze het 
gangbare woord voor een bepaald object of concept nog niet kennen. Dit zijn voorbeelden 
van woorden die jonge taalleerders zelf bedenken als ze het ‘echte’ woord nog niet kennen: 

• autohuis: caravan 
• kaassoep: kaasfondue. 

Het is niet altijd gemakkelijk om precies te zeggen wat een woord betekent. Vaak gaat er een 
hele wereld achter schuil die je in feite moet leren bevatten. Een wereld die je confronteert 
met een hele kluwen woorden die min of meer bij elkaar horen. De betekeniscomponent is 
waarschijnlijk de meest ingewikkelde. Betekenissen leren, het opslaan in je hoofd, die weer 
gebruiken en wendbaar maken in situaties is de kern van taalverwerving en 
woordenschatverwerving. 
 
Ad 5 Orthografische component 
Steeds vaker komen kinderen al de school binnen met kennis van geschreven taal. 
Sommigen kunnen al lezen en schrijven. Notie hebben van geschreven taal betekent dat 
kinderen het besef hebben dat de klanken die ze uitspreken een teken hebben. In het 
onderdeel fonologische component hebben we al vermeld dat er in het Nederlands zo’n 35 
fonemen zijn. We hebben slechts de 26 letters van het alfabet beschikbaar om die klanken te 
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voorzien van een teken (grafeem). Er is helaas geen sprake van een eenduidige toekenning 
van klanken aan tekens. De klinkerklank in het woord ‘dun’, kan behalve met een ‘u’, ook 
aangegeven worden met ‘e’ (als in ‘de’), met ‘een’ (als in ‘een’), met een ‘i’ (als in ‘bezig’) en 
met een ‘ij’ (als in ‘heerlijk’). 
Kinderen die kunnen lezen en schrijven zijn dus in staat het systeem eenduidig toe te 
passen, ook als het niet-klankzuivere woorden betreft.  
 
5.4. Werken aan woordenschat is werken aan schoolsucces 
Eigenlijk zijn leerkrachten en kinderen de hele dag bezig met woorden en hun betekenissen; 
uitleg en instructie geven, vragen stellen en beantwoorden, menig geven, een grapje maken 
enzovoort. Als kinderen woorden niet snappen heeft dat een negatief effect op hun 
leerprestaties: 

• kinderen begrijpen de woorden die je gebruikt niet of onvoldoende; 
• kinderen begrijpen de lesinhoud niet of onvoldoende: 
• kinderen leren niet of onvoldoende woorden en begrippen bij. 

Er ontstaat, als er niet ingegrepen wordt, een neerwaartse spiraal van: tekorten in 
woordkennis naar minder profiteren van de les naar minder leerwinst: minder 
woorden/concept-uitbreiding naar grotere tekorten in woordkennis. Als de leerkracht hier 
geen aandacht aan schenkt dan zullen de achterstanden geleidelijk steeds groeien. Dat is 
precies wat wetenschappelijk onderzoek naar woordkennis van kinderen ook laat zien 
(Vermeer 1995). Als je geen extra maatregelen neemt zullen de verschillen op het gebied 
van woordenschat steeds groter worden. De negatieve spiraal wordt een opgaande lijn door 
effectief woordenschatonderwijs. Als kinderen woorden wel snappen, heeft dat een positief 
effect op hun leerprestaties: 

• kinderen begrijpen de woorden die je gebruikt; 
• kinderen begrijpen de lesinhoud die je wilt overdragen; 
• kinderen leren elke dag nieuwe woorden en begrippen bij. 

We moeten dus op de juiste manier met woorden aan de slag. 
 
Zoals al een paar keer is aangegeven komen niet alle kinderen met dezelfde woordenschat 
en gelijke kennis van de wereld naar school. Juist op het gebied van woordkennis zijn er 
grote verschillen, meer dan op enig ander vlak. Dat heeft taalontwikkelingsonderzoek 
duidelijk laten zien (Verhoeven en Vermeer, 1989). Telkens komen kinderen op school 
woorden tegen die ze niet kennen en omdat kinderen woorden niet begrijpen, ontstaat er 
soms onrust in de klas. Kinderen dwalen af. Ze begrijpen de uitleg en de teksten niet en 
presteren onder de maat. Hier wordt de relatie tussen woordenschat en kennisopbouw op 
een negatieve manier heel zichtbaar.  
Soms is woordenschat niet zo’n openlijk probleem. De verschillen tussen kinderen zijn 
kleiner en min of meer verborgen. Als woorden niet begrepen worden is dat vaak duidelijk. 
Maar woorden kunnen meer of minder goed begrepen worden en dat is vaak een verborgen 
kwestie. Vanaf groep 2 gaan woorden en hun betekenissen een steeds belangrijker rol 
spelen bij de opbouw van schoolse kennis. Het ene woord wordt gebruikt om het andere 
weer uit te leggen. Als kinderen woorden niet helemaal begrijpen ontstaat het effect van de 
klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt. Het wordt zo steeds moeilijker om in 
abstracte contexten precies te begrijpen waar het om gaat. Soms lijken kinderen alle 
woorden te kennen maar net een aantal betekenisaspecten te missen, die op dat moment en 
voor die context belangrijk zijn. Ze weten dan wel zo’n beetje waar het over gaat, maar de 
essentie ontgaat hun. Verbetering van woordenschatonderwijs is van belang. Over het hoe 
en wat leerkrachten moeten weten en kunnen inzake woordenschatontwikkeling en 
woordenschatonderwijs gaan de volgende paragrafen. Hieronder worden de verschillende 
aspecten in beeld gebracht. 
 



Afstudeeronderzoek: “Woordenschatuitbreiding en de Verteltas”/pagina 34 

5.5. Hoe kinderen woorden leren 
Kinderen verwerven erg snel woorden en als ze op school komen hebben ze vaak in vier jaar 
tijd een woordenschat van meer dan 3000 woorden opgebouwd. Mensen geven heel 
verschillende antwoorden op de vraag hoe een kind een woord leert, namelijk: 

a. je leert als kind woorden doordat je ze vaak hoort in een dagelijkse context; 
b. je leert een woord geleidelijk in verschillende situaties gebruiken; 
c. je leert dat bepaalde woorden bij elkaar horen; 
d. je leert woorden terwijl je over de wereld leert. 

Al deze uitspraken zijn een beetje waar: in combinatie met elkaar kloppen ze, maar los van 
elkaar vertellen ze maar een klein stukje van het verhaal.9 Laten we kijken in de vroege 
kindertijd. Om een woord te leren moet een peuter zich in eerste instantie concentreren op 
twee dingen: op de klankvorm (het label) en op de betekenis van het woord (het concept) 
Bij het leren van een woord als ‘schep’ gaat het in eerste instantie om de koppeling van het 
woord aan een ding of een gebeurtenis in de werkelijkheid. Als een kind in de zandbak zit zal 
moeder zeggen ‘kijk de schep’ of ‘pak je schep’. Doordat een woordvorm verschillende keren 
langskomt (antwoord a) gaat het kind de klankvorm ’s-g-ė-p’ koppelen aan een object in de 
werkelijkheid; dat ene speeltje in de zandbak. Met het labelen van het woord ‘schep’ zijn we 
er natuurlijk nog niet. Het concept, het idee van de achterliggende betekenis is nog maar 
heel beperkt, maar zal zich gaandeweg uitbreiden. Kinderen leren woorden terwijl ze over de 
wereld leren (antwoord b). Het kind moet om te beginnen nog leren dat de woordvorm schep 
ook op anderen dingen dan dat ene zandbakschepje betrekking heeft. Het woord ‘schep’ is 
ook een naam voor de grote, metalen schep en voor het plaatje uit het boekje ‘Nijntje gaat 
naar het strand’. Het kind leert dat er verschillende voorwerpen zijn waarop het label ‘schep’  
van toepassing is (antwoord b). Dit noemen we categoriseren. Wat is een schep en wat niet. 
Door categoriseren krijgt een kind steeds een beter idee van de woordbetekenis. Er worden 
gaandeweg meer betekenisaspecten duidelijk: een schep; in de zandbak om mee te 
scheppen, een tuinschep om kuilen mee te graven en een ijsschep om bolletjes mee te 
scheppen (conceptopbouw). In het hoofd van het kind wordt het woord ‘schep’ niet als los 
kenniselementje opgeslagen. Wij denken ook aan ‘zand’, ‘graven’, ‘kuil’, ‘emmertje’ en 
soortgelijke woorden als we het woord ‘schep’ horen. Woorden zijn in een netwerk bij elkaar 
opgeslagen (antwoord c). Er lopen als het ware in de woordenschat in het hoofd allerlei 
verbindingen tussen woorden, namelijk betekenisverbindingen die woorden in het geheugen 
aan elkaar koppelen. Het derde principe van woordenschatverwerving bij het kind is 
netwerkopbouw. Langzamerhand breidt het netwerk zich uit, terwijl het kind steeds meer 
nieuwe woorden leert en betekenisrelaties legt. De betekenistoekenning wordt verdiept. De 
woordenschatuitbreiding is hieronder schematisch weergegeven, maar in werkelijkheid 
ontstaat een ingewikkeld netwerk met allerlei verbindingen en dwarsverbindingen. 

                                                   
9 Dirkje van den Nuft & Marianne Verhallen, Met woorden in de weer, 1e druk, 2007 Uitgeverij 
Coutinho, Bussum, pag. 48 
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Samenvattend zijn er dus drie principes bij woordenschatverwerving aan de orde: 

1. labelen; 
2. categoriseren en betekenisuitbreiding; 
3. netwerkopbouw. 

 
Als de woorden zijn geleerd en een plaats hebben gekregen in het netwerk van 
woordenschat moet een kind zich als het ware nog oefenen in het gebruik ervan. Woorden 
moeten in razend snel tempo worden opgezocht en teruggevonden. Afwisselend gaat het in 
het taalgebruik om luisteren en spreken, dus om passief en actief gebruik van woorden. Bij 
passief (of receptief) woordgebruik moet een luisterend kind een woordvorm dat het hoort 
herkennen, opzoeken in zijn woordenschat en er de juiste betekenis aan hechten. Bij actief 
(productief) woordgebruik gaat het om de omgekeerde weg. Het pratende kind wil een 
betekenis uitdrukken en moet er het juiste woord bij zoeken. En hoe vaker een woord is 
opgezocht en gevonden, des te hoger de vindsnelheid. Het feit dat er in de woordenschat 
verbindingen lopen vergemakkelijkt het vindproces: we hoeven niet het hele lexicon door 
maar we zitten al direct in een bepaalde hoek. Bij ‘vork’ denken we aan ‘mes’ of ‘eten’. Het 
noemen van een woord activeert en versnelt het vinden va de woorden die dicht bij het 
woord zijn opgeslagen: dat specifieke cluster in het netwerk van de woordenschat wordt 
geactiveerd. 
 
Aanvankelijk is bij een kind het netwerk van de woordenschat simpel samengesteld. 
Verbindingen van woorden zijn gebaseerd op dagelijkse ervaringen (schep, zand ↔ schep, 
emmertje↔ schep, spelen), maar later, op school krijgt het kind te maken met meer formele 
en ook meer abstracte relaties (schep-gereedschap). 
 
    tuingereedschap 
 
   
                                   schep          hark      schoffel 
 
Onder een koepelterm krijgen we een verzameling woorden dat als een cluster samen 
eronder hangt, als aan een parachute. Deze relaties zijn heel belangrijk omdat veel kennis 
zo is georganiseerd. Dit brengt een logische structuur in de wirwar van het netwerk van 
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woordenschat. We brengen hiërarchische structuren aan, waarbij steeds verder gerubriceerd 
wordt. Dingen krijgen een duidelijke plaats. Van onder naar boven loopt de lijn van concreet 
naar abstract. In groep 1 praten we over het hondje van Klaas, in groep 3 praten we over 
honden en katten als huisdieren en in groep 7 gaat het ook over honden als zoogdieren. In 
deze klas worden tram, auto, bus, fiets, trein en metro besproken als vervoersmiddelen. 
Deze koepeltermen of koepelbegrippen spelen een belangrijke rol in het onderwijs en we 
gaan ervan uit dat kinderen weten dat er woorden en begrippen onder hangen. Anders 
gezegd: kinderen moeten weten wat er met zo’n koepelterm geïmpliceerd wordt en de 
hiërarchische relaties begrijpen. 
     dier 
 
 
 vogel    vis   insect 
 
 
uil   kanarie  struisvogel     haring     zalm                  tor        bij 
 
Hier zien we de relatie tussen woordenschatopbouw en kennisverwerving. Anderstalige 
kinderen kennen vaak minder woorden en ook minder betekenisrelaties tussen woorden. 
Juist voor deze kinderen moeten we in het onderwijs niet alleen extra aandacht besteden 
aan het leren van woorden, maar ook aan de verwerving van betekenisrelaties. Het gaat om 
verbreding en verdieping van de woordkennis. En dat brengt ons bij de didactiek van het 
woordenschatonderwijs.  
 
5.6.  Hoe we woorden moeten onderwijzen 
De lijnen van de theorie (hoe kinderen woorden leren) kunnen naar het didactische model 
worden doorgetrokken. Het belangrijkste aspect over woordenschatverwerving is: het leren 
van een woord gebeurt niet in één klap. Labelen, categoriseren, inbedding in het netwerk, 
het is een heel proces. Voordat een kind een woord kent, moeten er eerst een aantal 
stappen genomen worden. Bij het onderwijzen van woorden onderscheiden we fasen, we 
spreken van de viertakt: 

1. voorbewerken 
2. semantiseren 
3. consolideren 
4. controleren 

 
Ad.1 Voorbewerken 
De voorbewerking is meestal kort. Als we woorden geselecteerd hebben in een pregnante 
context is de voorbewerking zelfs niet meer nodig: het is al in de situatie gegeven. De 
voorbewerking is erop gericht om kinderen te motiveren voor het aan te leren woord en de 
reeds aanwezige kennis te activeren. Betrokkenheid en aandacht kan gecreëerd worden 
door middel van bijvoorbeeld een pakkende, humoristische start. Humor in het onderwijs 
blijkt de leerresultaten sterk te bevorderen (Berk 1998). Het trekt de aandacht en zorgt 
ervoor dat kinderen niet ‘onderuitzakken, maar weer even rechtop gaan zitten’. Een grapje 
verhoogt meteen de belangstelling en het verrast. 
Iedere leerkracht weet uit ervaring: niets is beter om de aandacht van kinderen te trekken 
dan een goede grap of iets onverwachts te doen. Alles wat buiten de gewone orde valt trekt 
belangstelling: een raar kledingstuk of attribuut, iets geheimzinnigs, een muziekje, een 
‘vreemde’ plaat, poster of tekst. Maar wat ook van belang is dat de leerkracht in de 
voorbewerking zelf de context creëert voor de aan te leren woorden. Er wordt een plekje 
geactiveerd in het bestaande woordenschatnetwerk van de kinderen. Daar kunnen de aan te 
leren woorden bij aangehaakt worden. Als we het woord ‘envelop’ willen aanleren en we in 
de voorbewerking een bijzondere brief als startpunt nemen, dan is er al een duidelijke 
context. Het woord ‘envelop’ kan bij het geactiveerde stukje netwerk rond ‘brief’ worden 
aangehaakt.  
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De viertakt is een didactisch model, een scenario voor woordenschatonderwijs. In de praktijk 
lopen de verschillende fasen bijna altijd in elkaar over en behandelen we woorden niet een 
voor een en los van elkaar, maar in clusters. 
 
Ad.2. Semantiseren 
Bij het semantiseren van woorden is het raadzaam om met een duidelijk schema aan het 
werk te gaan. Het is een kunst om woorden goed uit te leggen, een heel belangrijke kunst: 
we zijn bezig betekenissen over te dragen en dat is essentieel in het onderwijs. Dat moet 
goed en effectief gebeuren, zodanig dat alle kinderen ervan profiteren. Dat gebeurt met 
behulp van het schema van de drie uitjes. Drie uitjes? Hier volgt de uitleg: 
De betekenis van een woord kunnen we niet zomaar vastpakken om het aan te reiken en 
over te dragen aan de kinderen. De betekenis van een woord is een concept: een brokje 
kennis, een idee. Neem het woord ‘atlas’. Bij de semantisering gaat het erom dat de 
betekenis voor de kinderen verduidelijkt wordt. In dit geval gaat het om het achterliggende 
concept ‘atlas’. Kinderen moeten niet alleen weten hoe een atlas eruitziet, maar ook wat erin 
staat en hoe je zoiets als een atlas kunt gebruiken: allemaal betekenisaspecten van het 
woord ‘atlas’ die overgedragen moeten worden. De hulpmiddelen bij uitstek zijn hierbij de 
drie uitjes: uitbeelden, uitleggen en uitbreiden.  
 
Het uitje van uitbeelden 
Bij de semantisering moeten we de betekenissen van woorden zo veel mogelijk zichtbaar 
maken. De betekenis van het woord ‘sluipen’ kunnen we mooi en simpel uitbeelden in plaats 
van omzichtig te omschrijven. Alle concrete woorden en handelingen zijn in principe in beeld 
te brengen. De meest directe en aansprekende manier is om het voorwerp te laten zien of de 
handeling meteen voor te doen. Bij woorden als: ‘hark’, ‘atlas’, ‘wapperen’ liggen de non-
verbale middelen voor de hand: we kunnen het laten zien of laten ervaren of voelen. Ook 
kunnen we plaatjes laten zien die de betekenis van een woord uitbeelden. De betekenis van 
een woord kan duidelijk gemaakt worden door stemgebruik, gezichtsexpressie en 
ondersteunende gebaren. Na de semantisering kunnen de afbeeldingen met het 
bijbehorende woord blijven hangen in de klas als basis voor de consolidering. 
Helaas zijn niet alle woorden zo concreet en makkelijk uitbeeldbaar. Er zijn veel abstracte 
woorden die niet onmiddellijk uit te beelden zijn. Het is dan de kunst om een duidelijke 
situatie te bedenken waarin de betekenis van het woord scherp voor het voetlicht komt. Als 
de betekenisaspecten van een woord niet waarneembaar zijn, kunnen we ze in een concrete 
situatie waarneembaar maken. Bijvoorbeeld de betekenis van het woord ‘ontmoeting’ kan 
pas in een concrete situatie worden uitgebeeld. Met behulp van een doe-alsof-situatie 
kunnen we de betekenis van zo’n woord naar voren laten komen. Door zelf een context te 
creëren (plotseling komen we een bekende tegen op straat) maken we voor de kinderen de 
betekenis van het woord duidelijk. Ook hier kunnen we zorgen dat er iets van de betekenis 
zichtbaar achterblijft in de klas: we kunnen een plaatje gebruiken als anker. Als de betekenis 
van een woord goed is uitgebeeld, kan een plaatje gebruikt worden om in één keer de in de 
klas uitgebeelde betekenisaspecten in herinnering te roepen. 
 

 
 
Plaatjes zijn krachtige geheugensteuntjes. Maar in de midden-bovenbouw kan ook een korte 
typerende contextzin bij het woord op het bord zo’n functie vervullen. 
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Het uitje van uitleggen   
De uitbeelding moet vergezeld gaan van talige uitleg, zodat de kinderen de betekenis ook 
verbaal aangeboden krijgen. De taal ondersteunt, vult aan en staat centraal bij de 
betekenisoverdracht. De verbale uitleg moet kort en krachtig zijn. Terwijl de aan te leren 
woorden vaak genoemd worden. De grootste valkuil bij uitleggen is dat er te veel 
betekenisaspecten worden genoemd. Zorg dat uitleg niet verwatert in een associatief verhaal 
en probeer te concentreren op de belangrijkste betekenisaspecten.     
Bij het woord ontmoeting is de uitleg dan: ‘een ontmoeting is … dat je iemand tegenkomt. Ik 
zal het voordoen, kijk, ik loop op straat en o, wie zie ik daar nu lopen. Daphne’. (gebaren 
tegen Daphne dat ze meespeelt en aan komt lopen) ‘Hé Daphne, wat leuk. Wij komen elkaar 
zomaar tegen. Wat een leuke ontmoeting, een ontmoeting zomaar op straat …’  
 
Het uitje van uitbreiden 
Bij het uitleggen en uitbeelden moeten we ook uitbreiden. Uitbreiden betekent hier dat er 
meerdere woorden meegenomen worden in de semantisering. Het ligt bijvoorbeeld voor de 
hand om bij de uitleg van het woord ‘start’ ook het woord ‘finish’ mee te nemen. Ze komen 
vaak samen voor, zijn sterk met elkaar verbonden en als zodanig zullen ze in de 
woordenschat dicht bij elkaar zijn opgeslagen. Woorden zijn geen losse eenheden, ze zijn 
geclusterd in een netwerk van de woordenschat. Ze kunnen dan ook het beste in clusters 
gesemantiseerd worden, waarbij meteen betekenisverbindingen tot hun recht kunnen 
komen. Bij het woord ontmoeting kunnen we het woord ‘onverwacht’ hebben gekozen. We 
spelen ‘Wat een verrassing, dat is onverwacht! Wat een leuke onverwachte ontmoeting’.  
Door steeds uit te gaan van woordclusters, is het uitje van uitbreiden vaak vanzelf al 
gewaarborgd. Een van de selectieregels was al ‘kies woorden niet los, maar met de 
gedachte van netwerkopbouw’. Als we het uitbreiden consequent toepassen krijgen we een 
enorme versnelling van het woordenschatonderwijs. Uitbreidingswoorden ‘liften’ als het ware 
mee in de semantisering: twee of drie, zelfs soms vier woorden voor de prijs van één. Niet 
alleen kunnen we zo de woordenschatuitbreiding efficiënt aanpakken en versnellen, maar 
hier liggen ook de mogelijkheden om te differentiëren.  
 
De drie uitjes zijn nu apart beschreven, in werkelijkheid zijn ze altijd sterk verstrengeld. 
Tegelijkertijd worden woordbetekenissen zichtbaar gemaakt en verwoord en worden 
betekenisverbindingen met andere uitbreidingswoorden gelegd. Het gaat allemaal in één 
moeite door: 
uitbeelden (gebaren, aanwijzen, voordoen, uitspelen, laten ervaren) 
uitleggen (vertellen, verduidelijken) en 
uitbreiden (koppelen aan andere woorden die betekenisverbindingen hebben met het woord)  
 
Ad.3. Consolideren 
Om goed te kunnen consolideren moeten we een heel repertoire aan werkvormen achter de 
hand hebben. Het gaat bij consolideren om de herhaling: om kinderen de woorden te laten 
onthouden moeten we het woord en de betekenissen inoefenen. Er zijn drie regels van het 
consolideren waarvan de eerste regel een vanzelfsprekende regel is: 
 
1. Ga net zolang door met consolideren totdat kinderen het woord kennen. 
Het lijkt vaak dat het consolideren van woorden saai en tijdrovend is. Zeker als je net zolang 
door moet gaan totdat de kinderen het woord kennen. Maar de praktijk leert ons dat dit niet 
het geval hoeft te zijn. Er zijn vele leuke spelletjes te bedenken waarmee kinderen 
ongemerkt heel hard bezig zijn om al die woorden in te oefenen. Consolideeractiviteiten 
kunnen heel korte woordspelletjes zijn voor tussendoor bijvoorbeeld galgje of het vier 
vragenspel (iemand neemt een woord van de week in gedachten en in vier vragen moet je er 
achter zien te komen welk woord het is). Een echt woordenschatlesje met woorden uit het 
woordschrift of quizzen, puzzels, hints enzovoort. De kinderen vinden het leuk en zijn trots 
dat ze woorden herkennen. Vaak verzinnen de kinderen zelf raadspelletjes.  
2. De kern van het consolideren is veel, gevarieerd en speels herhalen.  
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Om kinderen woorden te laten onthouden moeten we zo veel mogelijk terugkomen op het 
woord. Dat hoeft dus niet met extra ingewikkelde langdurige oefeningen. Het kan ook kort en 
speels als onderdeel van de dagelijkse gang van zaken in de klas; de vijf-minuten-
oefeningen. Deze korte woordactiviteiten doorbreken even de sleur van alledag terwijl de 
kinderen toch gericht bezig zijn met de woorden. Bijvoorbeeld een woord raden op basis van 
een omschrijving … of … één kind de klas uit, de groep kiest een woord waarna het 
teruggekomen kind net zolang vragen mag stellen totdat het het weet … of … samen het 
woord van de dag kiezen … of … kinderen vingers laten opsteken als ze een woord horen 
dat die week is aangeleerd ... of … een woord achterstevoren oplezen en dan zo snel 
mogelijk raden welk woord het is … of … een woord doorfluisteren en er daarna allemaal 
een tekeningetje van maken; heeft iedereen hetzelfde getekend? … of … rugtekenen en dan 
het woord raden … of … simpelweg uitbeelden ... of … balletje gooien waarbij de leerkracht 
het nieuwe woord zegt en het kind die de bal vangt de betekenis mag vertellen. En steeds 
geldt: het woord mag aangewezen worden (passief) of gezegd worden (actief). Enkele van 
deze consolideerspelletjes hebben wij ook in onze Verteltassen verwerkt. 
Om deze oefeningen goed te kunnen doen is het van belang dat het semantiseren goed is 
uitgevoerd en dat het woord en de bijbehorende betekenis zichtbaar in de klas is 
achtergebleven. En zo komen we op de derde en laatste regel van het consolideren: 
3. Bij het consolideren zijn de woorden zichtbaar in de klas aanwezig. 
Zo zijn de woorden die in de klas hangen een ondersteuning bij oefeningen, zeker voor 
taalzwakke kinderen: ze kunnen even ‘spieken’ terwijl de betere kinderen het misschien al uit 
hun hoofd kunnen.  
 
Eén voorbeeld van een oefening uit Het grote consolideerboek is het spel Memorie. 
Hieronder staat het spelletje uitgelegd, zoals het ook terug te vinden is in het boek. Alle 
oefeningen die in het boek opgenomen zijn, zijn op ongeveer deze manier opgebouwd. Dit 
spel is geschikt voor de onderbouw en de middenbouw, wordt in groepjes gespeeld en duurt 
tussen de tien en vijftien minuten. 
 
Memorie 
Focus: woorden (of woorden en betekenissen) bij elkaar zoeken. 
Organisatie: groepjes. 
Voorbereiding leerkracht: kaartjes maken van de woorden. 
Dit is het bekende zoekspel waar kinderen altijd zoveel beter in zijn dan volwassenen. Door de verschillende 
variaties kan dit spel gedifferentieerd ingezet worden. 
 
De uitvoering 
Het spel is makkelijk zelfstandig te spelen. De meeste kinderen kennen het spel en de 
spelregels. Van elk woord of plaatje zijn twee kaartjes die omgedraaid op tafel liggen. Een groepje kinderen 
speelt het spel door omstebeurt twee kaartjes om te draaien. Telkens moet het kind dat de kaartjes omdraait het 
kaartje hardop benoemen. Vindt een kind twee dezelfde kaartjes, dat mag het dit setje houden. Het doel van het 
spel is zoveel mogelijk paren kaartjes te verzamelen. Het kind met de meeste kaartjes heeft gewonnen. 
 
Variaties 
Voor de onderbouw: 
- Laat de kaartjes vooraf even zien en vertel het woord dat erop staat / afgebeeld wordt. 
- In plaats van twee kaartjes met dezelfde plaatjes is het raadzamer om relaties in beeld te brengen. Bijvoorbeeld:   
  bakker – brood, regen – paraplu, kopje – schoteltje. 
Voor de middenbouw: 
- Variaties op de setjes zijn: ‘plaatje + woord’, of ‘moeilijker woord + omschrijving / definitie’. 
- Bij parachutewoorden kun je zelfs kiezen voor een setje van drie kaartjes per woord. 
Bijvoorbeeld bij beroepen: 

� De bouw – de metselaar – een plaatje van de metselaar 
� De winkel – de cassière – plaatje cassière. 

 
Tip 
In de onderbouw kun je bij heel taalzwakke kinderen meedoen en steeds de woorden herhalen die op de plaatjes 
staan. 
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Ad.4. Controleren 
Dit kan opgedeeld worden in het controleren van de passieve woordkennis en het 
controleren van de actieve woordkennis. De controle-oefeningen kunnen in principe dezelfde 
oefeningen zijn als de consolideeroefeningen. We kunnen ongemerkt controleren of de 
leerlingen de woorden al beheersen door gewoon een spelletje te doen en te kijken wat ze al 
weten. Maar we kunnen er ook een echte toets aan verbinden.  
 
5.7.  Hoe we woorden verantwoord kunnen selecteren 
De viertakt biedt houvast om woorden gestructureerd aan te bieden. Maar hoe selecteren we 
de woorden, wat moeten kinderen onthouden? Frequentie, nut en context: dat zijn de criteria 
waarop we ons intuïtief en met gezond verstand kunnen baseren. Natuurlijk zullen we eerst 
veel voorkomende, frequente woorden aanleren, voor we aan de meer zeldzame woorden 
beginnen. Gelukkig kunnen woorden in een willekeurige volgorde aangeleerd worden. Een 
kind in groep 1 hoeft niet per se het woord ‘sok’ te leren om het woord ‘hark’ aangeleerd te 
krijgen. Het is vanzelfsprekend eerst woorden te leren die voor de kinderen op korte termijn 
nuttig zijn om te kennen voordat we beginnen aan woorden die minder van pas komen. En 
daarnaast moeten we vooral die woorden aanleren die in een bepaalde context heel duidelijk 
naar voren komen. Dat is een kwestie van kansen grijpen. Afhankelijk van de situatie en 
context, vormen we woordclusters. Bijvoorbeeld in de context van het prentenboek, 
behandelen we het woord ‘lantaarn’ niet apart maar combineren dit met woorden als ‘licht’ en 
‘donker’ en ‘aan-‘ en ‘uitdoen’. Woorden worden zo met elkaar verweven in het stukje 
netwerk van de woordenschat en het leerproces wordt aanzienlijk versneld. Woorden 
moeten niet als geïsoleerde eenheden aan bod komen maar in clusters. Kijk bij woorden en 
woordclusters naar je eigen redenen om ze aan te leren en extra aandacht te geven. 
Selecteren is meer een kwestie van meteen gaan doen en leren bewuste keuzes te maken.  
Ga uit van de woorden die we tegenkomen of waarvan we weten dat we ze tegen gaan 
komen: woorden naar aanleiding van verhalen en vragen van de kinderen, woorden uit de 
woordenschatmethode, uit het prentenboek of uit een wereldoriëntatieboek. Selecteer 
woorden, gebruik daarbij je gezond verstand en hanteer de volgende basisregels: 
Selectieregel 1: 
Kies alleen die woorden die kinderen nog niet kennen en wel moeten leren. 
Er wordt te vaak veel tijd besteed aan woorden en betekenissen die kinderen al lang 
verworven hebben. We moeten ons richten op woorden waarmee de kinderen hun 
woordenschat uitbreiden en wel met zinvolle woorden. Wat zijn zinvolle woorden? Dat kan 
de leerkracht het beste voor zijn eigen groep en per situatie bepalen. Er moet een afweging 
gemaakt worden of woorden voldoende frequent, of nuttig of handig zijn om mee te nemen in 
deze context? Dit brengt ons op de volgende regel: 
Selectieregel 2: 
Let op criteria, ‘frequentie’, ‘nut’ en ‘pregnante context’. 

• Kies voor frequente woorden. Veelgebruikte woorden staan boven aan het lijstje, het 
ligt minder voor de hand heel zeldzaam gebruikte woorden aan te leren.  

• Kies voor de meest nuttige woorden. Kinderen moeten op het gebied van 
woordenschat heel veel leren. Het is dus belangrijk dat die woorden geselecteerd 
worden die kinderen in de klas nodig hebben om lesinhouden te kunnen begrijpen: 
dat is het nut van onderwijs! 

• We kunnen ook op grond van de context besluiten om een woord aan te leren. Soms 
komen woorden in een bepaalde les of activiteit opvallend mooi en duidelijk naar 
voren. Zo mooi, dat het zonde zou zijn om deze gelegenheid voorbij te laten gaan. 

Selectieregel 3: 
Kies woorden niet los, maar met de gedachte aan netwerkopbouw. 
De betekeniscontext van een woord wordt bepaald door de woorden eromheen. Bij 
woordselectie gaat het niet alleen om losse woorden maar ook om de woorden in de context 
van het woord. Woorden moeten worden ingebed in het netwerk. Het gaat om de 
woordclusters: zo moeten woorden uiteindelijk in de woordenschat van kinderen worden 
opgeslagen en zo kunnen ze ook bij elkaar worden teruggevonden.  
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5.8. De verwerking na het semantiseren 
Direct na de drie uitjes gaan de kinderen met de leerkracht eigen betekenisverbindingen 
leggen en verkennen. Kinderen moeten zich de woorden en betekenissen eigen maken: 
aanhaken bij woorden in hun eigen woordenschat. We zien nu hoe de semantisering 
vloeiend overgaat in de consolidering, waarbij de kinderen de woorden onlosmakelijk 
inbedden in het netwerk van de woordenschat en ze inslijpen in het geheugen. Het 
belangrijkste aandachtspunt is dat alle kinderen aan bod komen: ook de taalzwakke kinderen 
moeten zich een beeld kunnen vormen van de betekenis! Als we de verwerking goed willen 
aanpakken en een zinvolle overstap willen maken naar het consolideren is een woordweb 
een uitstekend middel. In een woordweb worden de betekenisverbindingen met ander 
woorden gelegd en zichtbaar door lijnen weergegeven. Essentieel is dat elk kind een inbreng 
heeft. Ieder kind kan op zijn eigen niveau meedoen. De ‘zwakste’ kinderen van de klas 
kunnen als eersten de betekenissen noemen (of aanwijzen of uitbeelden), 
betekenisaspecten die net bij de drie uitjes zijn langsgekomen.  
In het woordweb zien we altijd het woordcluster terug maar we starten vanuit het eerste 
geselecteerde woord. Natuurlijk staan er de uitbreidingswoorden, maar ook andere 
betekenisrelaties, eventuele voorbeelden (denk aan ‘ontmoeting’: juf ontmoet Daphne) en 
ondersteunende plaatjes. Deze kunnen allemaal een plaatsje in het web krijgen. In de 
onderbouw zijn het niet zozeer de woorden die we in een woordweb kwijt kunnen maar 
eerder beeldmateriaal, concrete attributen en tekeningetjes van de leerkracht die de 
betekenisrelaties helder maken. Daarom spreken we in de onderbouw niet van een 
woordweb maar van een ‘beeldweb’.  
Maar naast het woordweb zijn er ook andere soorten webben. Er bestaan ook woorden die 
haast vanzelfsprekend een eigen structuur oproepen. Denk aan het cluster: bestek, mes en 
vork en lepel. De woorden mes, vork en lepel hangen onder het hoofdwoord ‘bestek’ en de 
betekenisverhoudingen worden schematisch zichtbaar. De zo belangrijke betekenisrelaties 
tekenen zich hier zichtbaar af. Om voor kinderen een herkenbaar beeld op te roepen hebben 
we er een parachute van gemaakt. 
 
De woordparachute 
Boven aan de parachute komt de categorienaam (bestek), daaronder hangen de woorden 
die in de categorie thuishoren. Met het zichtbaar maken van deze hiërarchische relaties 
slaan we twee vliegen in één klap: oefening van de zo belangrijke schoolse 
betekenisverbindingen en het aanbrengen van structuur in de opslag van woorden. 

 
De woordkast 
Voor meerdere woorden geldt dat ze hun eigen structuur oproepen. Als we woorden 
aanbieden die tegengesteld zijn aan elkaar, zoals ‘dag-nacht’ zien we de woorden al 
tegenover elkaar staan. Met de woordkast krijgen daarnaast ook nog de mogelijkheid om de 
bijbehorende kenmerken op te sommen en een duidelijke plek te geven.  
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De woordtrap 
In een woordtrap wordt een verloop of verandering weergegeven. De woorden in de 
woordtrap volgen elkaar trapsgewijs op – op elke trede staat een woord – en beelden op die 
manier een ontwikkeling uit. Het cluster ‘heet, warm, lauw en koud’ komt er dan zo uit te 
zien. 10 

.  
De kenmerkenmatrix 
Bij het maken van een kenmerkenmatrix gaat het om het afbakenen van betekenissen van 
woorden binnen eenzelfde categorie. Wat zijn bijvoorbeeld de overeenkomsten en 
verschillen tussen woorden? Kinderen moeten bij het maken hiervan heel precies nadenken 
over woordbetekenissen. Ze gaan zich realiseren dat geen twee woorden helemaal hetzelfde 
zijn.11 
 
Fruit Heeft een schil Is rond Heeft pitten 
Appel 
Banaan 
Druif 

            + 
            + 
            - 

         + 
         - 
         - 

             + 
             - 
             - + 

 
 
Tot slot 
Bijna alle leerstof is verpakt in woorden. Met woordenschatonderwijs raken we dus precies 
de kern van de zaak. We werken niet aan wereldoriëntatie en aan woordenschat, aan taal en 
aan woordenschat, aan bewegingsonderwijs en aan woordenschat; we werken aan allebei 
tegelijk. Het handige is juist dat ze hier probleemloos samenvallen en elkaar versterken. 
De leerkracht kan niet alle woorden stuk voor stuk aan de kinderen aanleren: dat is een 
onbegonnen werk. Maar gelukkig is dat ook helemaal niet nodig. Kinderen leren vanzelf 
binnen én buiten de school ook automatisch een groot aantal woorden en betekenissen bij. 
In gesprekjes met andere kinderen en ouderen, in de klas, op de speelplaats, via de 
televisie, binnen en buiten school, overal doen zich mogelijkheden voor tot 
woordenschatuitbreiding. 
Kinderen raken ook zelf steeds meer bedreven in het achterhalen van betekenissen van 
onbekende woorden, vooral als ze eenmaal meer gaan lezen. Het is in dit verband natuurlijk 
heel belangrijk om kinderen woordleerstrategieën te leren gebruiken, zoals het zelf de 
betekenis van nieuwe, onbekende woorden afleiden uit de (con-)tekst. Ze kunnen na verloop 
van tijd ook steeds beter betekenissen van onbekende woorden achterhalen door goed van 
woordenboeken gebruik te maken. Jonge kinderen echter maken van andere strategieën 
gebruik. Zo is het bekend dat kinderen tijdens het voorlezen van een prentenboek de 
betekenis van een nieuw woord afleiden met behulp van de illustraties en de mimiek, 
stemgebruik en ondersteunende gebaren van degene die voorleest. De thuisomgeving is ook 
een belangrijke factor bij de woordenschatontwikkeling. De wijze waarop communicatie 
tussen ouders en kind verloopt, heeft invloed op de mate waarin de taalverwerving van het 
kind wordt gestimuleerd. Worden er veel prentenboeken aangeboden ( Sénéchal, 1992)? 
En …, soms worden veel nieuwe woorden en betekenissen helemaal vanzelf verworven 
zonder dat daar iemand aandacht aan besteedt. Woorden worden dan simpelweg 
                                                   
10 Dirkje van den Nuft & Marianne Verhallen, Met woorden in de weer, 1e druk, 2007, Uitgeverij 
Coutinho, Bussum, pag. 94 
11 Marijke Kienstra, Woordenschatontwikkling. 2e druk, 2006, Expertisecentrum Nederlands, pag. 185 
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automatisch onthouden als kinderen ze in allerlei verschillende situaties tegenkomen (zie ‘De 
verwerving van concepten of woordbetekenissen’, Verhallen & Verhallen 1994). 
Gelukkig hebben dus niet alle woorden expliciete aandacht nodig. Er is veel automatische 
woordenkennisuitbreiding, Maar er blijft veel aandacht voor woordenschatonderwijs op 
school nodig. Tenslotte is werken aan woordenschat is werken aan schoolsucces! 
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Hoofdstuk 6: Vier prototypen voor woordenschatstimulering 
 
Het boek Woordenschatontwikkeling; Werkwijze voor groep 1 – 4 van de basisschool van 
Marijke Kienstra biedt leerkrachten handvatten om de woordenschatontwikkeling te 
stimuleren en een keur aan activiteiten waarbij kinderen actief woorden leren. De activiteiten 
zijn ontwikkeld in het kader van het project Woordenschat van het Expertisecentrum 
Nederlands. Door woordenschatonderwijs in te bedden in betekenisvolle contexten, zoals 
een prentenboek of een onderzoekje doen, worden de kinderen uitgedaagd om actief te 
leren en zullen zij nieuwe woorden eerder leren. Om effect op de woordenschatontwikkeling 
te bewerkstelligen, is het nodig bewust aandacht te besteden aan de betekenis van de 
aangeboden nieuwe woorden en aansluitende woordspelletjes en betekenisvolle 
taalactiviteiten uit te voeren waarbij de kinderen de woorden gebruiken. Uitgangspunt daarbij 
is dat de kinderen de nieuwe woorden actief leren en hun woordkennis uitbreiden en 
verdiepen omdat de woorden dan aan het mentale lexicon van de kinderen worden 
toegevoegd. Vier prototypen voor woordenschatstimulering komen in dit boek aan de orde: 

- Basiswoordenschat 
- Woorden leren met ontdekactiviteiten 
- Woorden leren met boeken en verhalen 
- Spelen met woorden 

Deze werkwijzen sluiten aan bij de didactische fasen zoals die al eerder beschreven zijn in 
de viertakt in paragraaf 5.6 (Verhallen & Verhallen, 1994; Van den Nuft & Verhallen, 2002). 
 
6.1. Basiswoordenlijst 
Het prototype ‘Basiswoordenschat’ is gericht op het onderwijs aan onderinstromende en 
neveninstromende allochtone kinderen (instromers) die nog weinig of geen Nederlands 
spreken. Basiswoordenschat geeft aan hoe ook voor deze groep kinderen interactief 
taalonderwijs gerealiseerd kan worden. Het geeft suggesties voor stimulerende, 
communicatieve situaties. Voorbeelden zijn: 

- Praten in een kleine kring terwijl de rest van de kinderen zelfstandig aan het werk is. 
- Samenwerken met leeftijdgenoten die goed Nederlands spreken. Door coöperatieve 

werkvormen wordt de instromer uitgelokt tot praten en pikt hij woorden van de ander 
op. Op deze manier kunnen kinderen ook van elkaar leren. Dit geldt ook voor samen, 
knutselen, een boek lezen, tekenen, bouwen enz. 

- Samenwerking met een kind uit een hogere groep die regelmatig als een ‘peer-tutor’ 
kan helpen met woordenschatontwikkeling. 

Er is een lijst van ruim 2000 basiswoorden samengesteld van de meest voorkomende 
woorden, die leerkrachten kunnen gebruiken als hulpmiddel in de eerste fase van het 
onderwijs aan NT2-kinderen. Deze lijst is vereenvoudigd doordat alleen hele 
werkwoordsvormen zijn opgenomen en geen sterke en onregelmatige werkwoordsvormen 
en door het samennemen van twee of meer betekenisonderscheidingen van één woord. 
Enigszins gevorderde leerlingen zullen deze basiswoorden al kennen. Deze lijst is terug te 
vinden achterin het boek “Woordenschatontwikkeling” van Marijke Kienstra (2e druk 2006).  
Er zijn overigens nog meer (streef)woordenlijsten in omloop, zoals de “Streefwoordenlijst 
voor 6-jarigen” van Annemarie Schaerlaekens (1999 herdruk 2003).  
Verder wordt in Nederland nog veel gewerkt met de (verouderde woordenschatlijst van 
Schrooten en Vermeer: “Woorden in het basisonderwijs”, 15000 woorden aangeboden aan 
leerlingen (1994). De woorden zijn afkomstig uit een groot aantal bronnen: het mondelinge 
taalaanbod van de leerkracht, prentenboeken, leesboeken, zaakvakmethoden en 
Nederlandse taalmethoden.  
 
6.2. Woorden leren met ontdekactiviteiten 
Het is zinvol om woordenschatactiviteiten uit te voeren op basis van ervaringen. Sommige 
woorden kun je nu eenmaal niet uit boeken leren. Zo kun je het woord smelten eigenlijk niet 
uit een boek leren. Je weet pas echt wat ‘smelten’ betekent als je bijvoorbeeld zelf een ijsje 



Afstudeeronderzoek: “Woordenschatuitbreiding en de Verteltas”/pagina 45 

eet, dat langzaam zacht wordt, in kleverige sporen over je hand loopt en iemand je daarop 
attent maakt met de woorden je ijsje smelt. Het gaat om ontdekactiviteiten waarbij kinderen 
op basis van concrete ervaringen en observaties hun kennis van de wereld uitbreiden en 
daarbij nieuwe woorden leren. Er zijn vele ontdekactiviteiten, waarbij het uitgangspunt is dat 
kinderen actief leren, te bedenken zoals ontdekkingen doen over bouwen, wat zit er allemaal 
aan een bloem, hoe werkt de step, experimenten met koud en warm water, rollenspel in de 
hoeken enz. Maar deze activiteiten dragen niet vanzelf voldoende bij aan de 
woordenschatontwikkeling. Daarvoor is het nodig dat: 

- de leerkracht de kinderen ondersteunt bij het structureren en verwoorden van de 
ontdekkingen die ze doen. Er worden nieuwe woorden gebruikt die nuttig zijn voor de 
kinderen en die goed in de context passen en waarvan de betekenis duidelijk wordt. 

- de kinderen de nieuwe woorden veel gebruiken en oefenen zodat ze de woorden 
goed onthouden. Consolideren geschiedt door middel van verwerkingsactiviteiten 
zoals het houden van een nagesprek, woordspelletjes, woordkaartjes maken, 
memorie, plaatjes zoeken bij een woord enz. 

 
6.3. Woorden leren met boeken en verhalen 
Het voorlezen van prentenboeken is een bekende werkvorm in groep 1 en 2 van de 
basisschool, maar onder druk van het lees- en schrijfonderwijs neemt het voorlezen in de 
groepen 3 en 4 vaak af. In hoofdstuk 3 kwam al naar voren dat het (herhaald) voorlezen van 
prentenboeken van groot belang is voor inzicht in de verhaalstructuur, verhaalbegrip, de 
verbanden, het probleem en de gebeurtenissen. Daarnaast biedt het voorlezen van een 
prentenboek of geïllustreerd voorleesverhaal goede kansen voor de 
woordenschatontwikkeling, omdat deze verhalen een rijke variatie aan woorden bevatten, 
onbekende woorden in een betekenisvolle context voorkomen en er ondersteunende 
illustraties bij de tekst staan. De tekst en illustraties samen geven de kinderen 
aanknopingspunten bij het afleiden van de betekenis van onbekende woorden. In hoofdstuk 
4 werd het belang van visuele ondersteuning van woorden ook al benadrukt. 
Uit onderzoek (Schrooten & Vermeer, 1994) blijkt dat er in prentenboeken veel meer 
verschillende woorden voorkomen dan in het mondelinge taalaanbod van leerkrachten. 
Prentenboeken bevatten veel woorden die kinderen niet vaak in gesproken taal tegenkomen. 
Diverse studies hebben aangetoond dat kinderen door het voorlezen van prentenboeken hun 
woordenschat uitbreiden (Appel & Vermeer, 1994a; 1997; Elsacker & Verhoeven, 1997: 
Sénéchal & Conell, 1993). Toch betekent dit niet dat het voorlezen van een prentenboek 
vanzelf voldoende bijdraagt aan de woordenschatontwikkeling van de kinderen. Daarvoor is 
het nodig dat er rond een verhaal verschillende woordenschatactiviteiten worden uitgevoerd 
(zie spelen met woorden) 
Het is belangrijk dat prentenboekactiviteiten de volgende kenmerken hebben. Uit onderzoek 
blijkt dat deze kenmerken het beste zijn te realiseren wanneer er in kleine groepen wordt 
gewerkt. 

• Activiteiten zijn afgestemd op woordenschatdoelstellingen 
- Tijdens de activiteiten leren kinderen nieuwe woorden bij het thema 
- Kinderen leren nieuwe woorden niet alleen in de verhaalcontext, maar ook in andere 

contexten 
- Kinderen verwerven nieuwe woorden eerst receptief en dan productief 
- Kinderen verdiepen hun kennis van de belangrijke woorden in het verhaal 
• Het verhaal fungeert als anker 
- Een verhaal is het anker, de betekenisvolle aanleiding voor woordenschatactiviteiten. 

Het biedt de context, waarin nieuwe woorden worden aangeboden. 
• Het verhaal wordt herhaald voorgelezen 
- Het verhaal wordt verschillende keren voorgelezen, waardoor de nieuwe woorden en 
      hun contexten worden herhaald. Ook worden de nieuwe woorden herhaald tijdens de 

verwerkingsactiviteiten. Hoe vaker een woord wordt herhaald, des te groter is de kans  
      op verwerving. 
• De kinderen nemen actief deel aan de activiteiten 
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- Als kinderen zelf nadenken over de betekenis van een woord en het woord op een 
betekenisvolle manier verwerken, is de kans groter dat ze het woord en de betekenis 
toevoegen aan hun receptieve woordenschat. Ook voor de verwerving van de 
productieve woordenschat is de eigen activiteit van het kind belangrijk. Door woorden 
te gebruiken, leer je ze te gebruiken. 

• Er is gelegenheid voor interactie op momenten dat deze bijdraagt aan de 
woordenschatverwerving 

- Tijdens het voorlezen kunnen de kinderen deelnemen aan korte 
betekenisonderhandelingen over de belangrijkste nieuwe woorden, voorspellingen 
doen over het verloop van het verhaal en conclusies trekken op basis van 
verhaalfragmenten. Het voorlezen mag hiervoor echter niet te lang worden 
onderbroken. Omdat dat het verhaal teveel verstoort en afbreuk doet aan het plezier 
dat kinderen beleven aan het voorlezen. 

- Tijdens uitgebreide nagesprekken reconstrueren de kinderen het verhaal en koppelen 
het aan eigen ervaringen. 

- Tijdens verwerkingsactiviteiten gebruiken de kinderen de woorden in betekenisvolle 
contexten en praten ze over de woorden en woordbetekenissen. 

• De leerkracht geeft begeleiding en instructie wanneer dat nodig is 
- Soms is instructie van de leerkracht (ouder) noodzakelijk, bijvoorbeeld om een 
      onbekend woord te verduidelijken dat laag-frequent is en een zeer belangrijke rol  
      speelt in het verhaal. Dan dient er uitleg gegeven te worden die past in de 
      verhaalcontext.12 

 
6.4 Spelen met woorden 
Als kinderen kunnen lezen en schrijven zijn er extra mogelijkheden om nieuwe woorden te 
oefenen (consolideren), die vaak nog onvoldoende worden benut. Dit prototype biedt allerlei 
schriftelijke spelletjes waarmee kinderen individueel en samen nieuwe woorden kunnen 
oefenen. Het gesprek is daarbij altijd essentieel. De activiteiten bevorderen een positieve 
attitude ten opzichte van het leren van woorden. Een voorbeeld is het voeren van het 
Woordenmonster met nieuwe woorden. Of het maken van een woordenboek, woordweb, 
beeldweb, kenmerkenmatrix, woordkaartjes met aan de ene kant het woord en aan de 
andere kant de afbeelding of omschrijving enz. 
 

                                                   
12 Marijke Kienstra, Woordenschatontwikkling. 2e druk, 2006, Expertisecentrum Nederlands, pag. 225-
229 
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Hoofdstuk 7: De geschiedenis van de Verteltas 
 
Inleiding 
We zijn begonnen met het in beeld brengen van de taalontwikkeling van kinderen en via de 
verschillen tussen taalverwerving en taalontwikkeling, het belang van (interactief) voorlezen 
en woordenschatontwikkeling komen we nu bij het middel uit dat wij in willen gaan zetten bij 
ons onderzoek, de Verteltas. Wat is eigenlijk de Verteltas, waar komt hij oorspronkelijk 
vandaan en waar wordt hij voor gebruikt? 
 
7.1. Wat is de Verteltas? 
 
De Verteltas is een stoffen tas met boeken en spelletjes die voor een bepaalde periode met 
kinderen mee naar huis gegeven wordt. De tas staat altijd in het teken van een thema dat 
overeenkomt met het prentenboek dat centraal staat in de tas. Aan de buitenkant van de tas 
is ook aan de applicaties duidelijk te zien welk thema/prentenboek centraal staat in die tas. 
Naast een prentenboek (fictie) bevat de tas ook altijd een informatief boek (non-fictie). Deze 
zit in de tas om de kinderen iets extra’s te leren. Informatieve boeken zijn niet altijd de eerste 
keuze van de kinderen, maar zijn wel belangrijk voor het vergroten van de algemene 
ontwikkeling. De kinderen lezen in (of horen wanneer zij voorgelezen worden uit) het 
informatieve boek achtergrondinformatie over het thema dat centraal staat in de tas. Naast 
de boeken bevat de tas ook altijd een cd-rom met de ingesproken tekst van het prentenboek, 
zodat kinderen zowel voorgelezen kunnen worden als zelfstandig meerdere keren naar het 
verhaal kunnen luisteren. Een kind zal het verhaal steeds opnieuw willen horen. Luisteren 
naar voorgelezen verhalen is een belangrijke ervaring voor kinderen. Het heeft gunstige 
effecten op het leren lezen en het draagt bij aan het genieten van boeken. De spelletjes die 
zich in de tas bevinden, houden ook allemaal verband met hetzelfde thema als het 
prentenboek dat centraal staat in de tas. Spelletjes kunnen een prettige manier zijn om iets 
nieuws te leren, ze kunnen bijvoorbeeld ook dienen om een verhaal beter te begrijpen. De 
spelletjes die in de Verteltas zitten, zijn ook gemaakt om het plezier van het samen lezen te 
vergroten. Elke tas bevat een memoriespel. De overige spelletjes zijn afhankelijk van het 
thema van de tas en kunnen wisselend zijn. Een spelvorm past de ene keer wel en de 
andere keer niet goed bij de inhoud van een tas. Als het enigszins mogelijk is, bevindt zich in 
de tas ook nog een knuffel of een handpop die overeenkomt met de hoofdpersoon van het 
prentenboek. Veel kinderen zullen het geweldig vinden om met de handpoppen of knuffel te 
spelen of het verhaal zelf na te spelen.  
 
 
7.2. Waar komt de Verteltas vandaan? 
 
Het idee van de Verteltas komt oorspronkelijk uit Engeland. Daar is de tas, of de Storysack 
ontwikkeld door de onderwijzer Neil Griffiths. Neil Griffiths was als onderwijzer werkzaam op 
een basisschool in een zogenaamde achterstandswijk. Hij signaleerde grote 
taalachterstanden bij de leerlingen van zijn school. Dit was niet zo verwonderlijk gezien de 
thuisomgeving van de meeste leerlingen. De ouders van de leerlingen kwamen weinig in 
contact met de Engelse taal en konden daarom de taalvaardigheid/taalontwikkeling van hun 
kinderen niet stimuleren. Neil Griffiths vroeg zich af hoe hij ouders wat meer betrokken zou 
kunnen krijgen bij de school. Op die manier kon hij ook de ouders in aanraking brengen met 
de Engelse taal en daar zouden ook de kinderen weer bij gebaat zijn. Neil Griffiths zag de 
tas als een goed middel om het leesplezier te bevorderen, de woordenschat uit te breiden en 
de betrokkenheid van ouders te vergroten.  
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7.3. Hoe is de Verteltas in Nederland gekomen? 
 
Langzamerhand kreeg de Verteltas ook in andere landen bekendheid. Tijdens studiereizen 
kwamen ook Nederlandse leerkrachten in aanraking met de Verteltassen. Zij raakten 
geïnspireerd door deze zinvolle en leerzame manier van werken. Zo verging het ook Joke de 
Hoogh van Montessorischool De Regenboog in Amsterdam. Zij maakte in maart 2003 met 
enkele collega’s een studiereis naar Engeland en zag daar de fleurige ‘storysacks’ aan de 
kapstok hangen bij de klassen van de onderbouw. De deelnemers aan de studiereis raakten 
enthousiast. Eenmaal terug in Nederland maakte Joke met een zelfgemaakte tas het 
schoolteam enthousiast en op een informatieavond werden ook de ouders van de leerlingen 
enthousiast. Hun werd gevraagd of zij mee wilden werken aan het vervaardigen van de 
tassen. Hierop reageerden de ouders positief. Joke benaderde rechtstreeks een allochtone 
moeder die zij tot op heden nog nauwelijks op school had gezien: Efrat de Groot-Yagdar. 
Tijdens de workshop over “de Verteltas” van de Taaltweedaagse georganiseerd door de 
Nederlandse Taalunie vertelde Efrat ons dat zij uit verlegenheid en onzekerheid nooit de 
school durfde binnen te stappen. Ze was immers de Nederlandse taal niet goed machtig. 
Toen zij benaderd werd door Joke de Hoogh heeft zij dan ook eerst flink moeten slikken, 
maar ze besloot uiteindelijk in te gaan op het verzoek om te helpen bij het vervaardigen van 
de Verteltassen. Hiervan heeft zij nooit spijt gehad. Integendeel, het hielp haar letterlijk over 
de drempel om gemakkelijker de school binnen te lopen en op die manier in contact te 
treden met andere ouders. Er werd een afspraak gemaakt om iedere woensdagochtend met 
een groepje ouders in de school om de tafel te gaan zitten en Verteltassen te vervaardigen. 
Het project werd uiteindelijk zo’n enorm succes dat ze zich afvroegen of zij dit project ook 
niet konden overdragen aan andere scholen. Inmiddels is Efrat de Nederlandse taal heel 
goed machtig geworden. Dit kwam meteen ten goede van haar zelfvertrouwen. Ze geeft nu 
zelfs workshops en trainingen. Om de verspreiding en uitbreiding van het Verteltasproject te 
bevorderen besloot moeder Efrat de Groot-Yagdar in 2003 een stichting op te richten: 
Stichting Nederlands Kenniscentrum Verteltassen. De stichting ontvangt subsidie van het 
VSB Fonds en de Stichting Lezen. Inmiddels verspreidt het project zich als een olievlek door 
het land. Op veel scholen heeft het Verteltasproject al zijn weg gevonden. De Verteltassen 
worden allang niet meer alleen ingezet op scholen waar men veel te maken heeft met 
allochtone kinderen. Veel scholen zien immers in dat taalontwikkeling een item is dat 
belangrijk is voor ieder kind. Het stimuleren van (voor)lezen als opstapje naar de eigen 
leesbevordering in een later stadium is voor elk kind van groot belang. 
 
 
7.4. Wat kun je allemaal doen met de Verteltas? 
 
Een Verteltas kun je op verschillende manieren inzetten.  

• Je kunt hem klassikaal inzetten en de inhoud ervan introduceren in de klas. 
• Je kunt in één-op-één-situaties met een kind aan de slag gaan.  
• Ook is het mogelijk om in groepjes te werken met de Verteltas. Zo kan bijvoorbeeld 

een ouder op school komen om met de kinderen in de leeshoek activiteiten te 
ontplooien rondom de Verteltas. Op de Regenboog in Amsterdam werken ze met de 
Verteltas in een zogenaamd Verteltashuisje.  In een gang van de school staat een 
huisje waarin de kinderen met een ouder kunnen gaan zitten om te werken met de 
Verteltas. Hierbij kunnen ook oudere kinderen ingeschakeld worden om met de 
jongere kinderen samen te werken.  

• De Verteltas meegeven naar huis is ook een optie waar wij zelf voor gekozen hebben 
in het kader van ons afstudeeronderzoek. We gaan de tas bewust niet vooraf 
uitgebreid behandelen in de klas, omdat dat ons eigen onderzoek ondergraven zou. 
We geven de tas mee naar huis met de bedoeling dat ouders samen met hun kind 
met de Verteltas aan de slag gaan. 
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Op de scholen waar met Verteltassen gewerkt wordt, zijn vaak speciale kapstokken gemaakt 
waaraan alle tassen hangen. Dit is een fleurig gezicht en aantrekkelijk voor de kinderen. Hun 
nieuwsgierigheid zal alleen al gewekt worden door het uiterlijk van de tassen. 
 
Hoewel het niet altijd meer de doelstelling is om allereerst de allochtone ouders te bereiken 
blijft ouderparticipatie bij de Verteltas heel belangrijk. In feite is en blijft de tas immers een 
prachtig middel om de ouders meer bij de school te betrekken. Het is namelijk uiteindelijk, als 
scholen besluiten om schoolbreed met de Verteltassen te gaan werken, de bedoeling ook 
ouders in te schakelen bij het máken van de tassen. Ouders komen op school om samen 
met leerkrachten te bepalen welke thema’s nuttig kunnen zijn voor de leerlingen. Vervolgens 
gaat een aantal ouders in kleine groepen aan de slag om de Verteltassen te maken, de 
tassen te naaien en de spelletjes te maken. Het mes snijdt daardoor aan twee kanten ouders 
helpen met het naaien van de tassen en het lamineren van spelletjes en het zoeken en 
kopen van verschillende materialen voor de Verteltassen en zijn zo zeer betrokken bij de 
school en de school houdt er zeer aantrekkelijke en educatieve materialen aan over. 
 
De tas dient in feite meerdere doeleinden, maar wordt met name ingezet om lezen te 
bevorderen, de woordenschat uit te breiden en taal te stimuleren. De tas geeft uitleg over 
begrippen, woorden, dieren, producten en reële gebeurtenissen. Behalve het prentenboek 
en het informatieve boek zijn er speciale gelamineerde spelletjes gemaakt voor de 
Verteltassen. Het kunnen taal-, wereldoriëntatie- of rekenspelletjes zijn om vaardigheden te 
verbeteren. Je kunt daarbij denken aan parenwerkjes, reekswerkjes en memories. Deze 
zitten in speciale kleine stoffen zakjes in de tas. De verwerking van deze spelletjes kan op 
verschillende niveaus.  
 
Natuurlijk kun je door middel van het thema van de tassen allerlei nevendoelen dienen. Met 
de inhoud van de tassen kun je je richten op de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, 
natuuronderwijs en techniek. Er zijn een heleboel thema’s te bedenken rond 
wereldoriëntatie. Behalve met taal zijn de kinderen dan ook bezig met het opdoen van kennis 
van de wereld om hen heen. 
 
 
7.5. Hoe gebruik je de Verteltassen in de thuissituatie? 
Een belangrijke voorwaarde voor het gebrúik van de tassen is dat ouders er samen met de 
kinderen mee aan de slag gaan. Het is de bedoeling dat de ouders hun kinderen voorlezen 
en daarna ook spelletjes met hen doen. Op die manier worden de ouders betrokken bij de 
taalontwikkeling van hun kind. In de tas zitten allerlei materialen die de woordenschat, het  
taalbegrip, het taalgebruik van het kind te bevorderen én zo mogelijk dat van de ouder(s). Dit 
laatste spreekt uiteraard met name een belangrijke rol bij allochtone gezinnen. De Verteltas 
biedt ouders tevens de gelegenheid te genieten van het samen lezen met hun kind. Het is 
dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat ouders de tas aan hun kind geven met de mededeling 
“Ga hier maar mee spelen”. In dat geval zou een belangrijk leereffect verloren gaan. 
 
 
7.6. Wat willen wij bereiken met de Verteltas? 
De Verteltas is een uitdagende manier om de taalontwikkeling van kinderen te bevorderen. 
Er wordt beweerd dat door het gebruik van Verteltassen de woordenschat en ook het 
verhaalbegrip en de mondelinge taalvaardigheid van kinderen zich zal ontwikkelen en 
verbeteren. Voor het deel woordenschat willen wij dit gaan onderzoeken in de praktijk. Het 
zou daarnaast natuurlijk prachtig zijn wanneer de inzet van de Verteltas een bijdrage zou 
kunnen leveren aan het stimuleren van een levenslange liefde voor boeken. 
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Hoofdstuk 8: De opzet van het praktijkonderzoek 
 
In het vorige hoofdstuk is er gesproken over één van de mogelijke doelen van de Verteltas: 
ouderparticipatie. Wij hebben ervoor gekozen om de tassen zelf te ontwerpen en te maken. 
Dit heeft te maken met het feit dat we op dit moment stagiaires zijn en slechts voor de duur 
van onze stage met dit project bezig kunnen zijn. Mocht dit project op onze scholen zo 
enthousiast ontvangen worden dat men het project wil voortzetten dan zullen er ongetwijfeld 
ouders bij het ontwikkelen van de tassen betrokken worden. 
 
Wij hebben ieder 4 Verteltassen gemaakt, 4 tassen voor groep 1/2, 4 tassen voor groep 2 en 
4 tassen voor groep 3. 
In de Verteltassen zit altijd: 

• een prentenboek  
• een informatief boek 
• een luister-cd 
• informatiekaart 
• een memoriespel 

 
Afhankelijk van het ‘thema’ van de tas: 

• handpopjes of vingerpopjes om zelf het verhaal na te spelen of te fantaseren 
• een woordlotto 
• een kwartet 
• een raadspel 
• een kennisspel 
• verhaaltjes naleggen 

 
De Verteltassen zijn door ons geïntroduceerd tijdens ouderavonden aan het begin van het 
schooljaar. We hebben in het kort verteld wat er in de tas zit en hoe er met de tas omgegaan 
moet worden. Het is de bedoeling dat de tas gedurende een week met een kind mee naar 
huis gaat en dat het kind samen met de ouder(s) aan de slag gaat met de boeken en 
materialen in de tas. Dit staat ook vermeld op de informatiekaart die zich in elke tas bevindt. 
Daarnaast hebben we ook informatie bijgevoegd over het belang van interactief en herhaald 
voorlezen en enkele tips hoe je dit kunt doen. 
We hebben ervoor gekozen om niet meer dan 4 spelletjes per tas aan te bieden. De 
kinderen krijgen de tas immers maar één week mee naar huis. De spelletjes zitten allemaal 
in een apart stoffen zakje voorzien van een label waarop de inhoud van het zakje vermeld 
staat. Ook zit er een kaartje in het zakje hoe het spel gespeeld moet worden. Daarbij 
attenderen we de ouders erop dat het belangrijk is dat de woorden steeds door de kinderen 
benoemd worden om de actieve woordenschat te bevorderen. 
 
Voordat de kinderen een Verteltas mee naar huis krijgen, zijn ze door ons getoetst. We 
hebben de kinderen een woordenlijstje voor van 10 tot 15 woorden voorgelegd. Dit is het 
aantal woorden waarvan wij hopen dat deze toegevoegd worden aan hun actieve 
woordenschat. Tijdens het toetsen hebben wij enkele woorden toegevoegd waarvan wij 
zeker weten dat de kinderen deze kennen om hen zeker succeservaringen te laten beleven. 
Voorafgaand aan de toets hebben we de kinderen verteld dat de woorden afkomstig zijn uit 
een bepaald thema om hun enigszins richting te geven. 
 
Bij het selecteren van “nieuwe” woorden per tas hebben wij ons laten leiden door de 3 
selectiecriteria die opgenomen zijn in hoofdstuk 5 van de literatuurstudie. We hebben gelet 
op: 
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• Woorden die kinderen waarschijnlijk nog niet kennen 
• Frequentie, nut en context o.a. om het verhaal te begrijpen 
• Netwerkopbouw 

 
Deze selectiecriteria zijn afkomstig uit het boek “Met woorden in de weer” van Dirkje van den 
Nulft en Marianne Verhallen. 
 
Als de kinderen de tas weer terug gebracht hebben op school hebben wij hun nogmaals 
dezelfde toets afgenomen. Is de actieve woordenschat bij de kinderen toegenomen ten 
opzichte van de eerste toets?  
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Hoofdstuk 9: De inzet van de Verteltas in de praktijk 
 
In dit hoofdstuk gaan wij de onderdelen die in de Verteltassen zitten verantwoorden. Per 
onderdeel zullen we dit kort uitwerken. Daarbij zullen wij regelmatig verwijzen naar ons 
theoriedeel en geven tevens antwoord op de laatste deelvraag “wat stoppen we in de 
verteltas om de woordenschat te stimuleren?”. 
 
Waarom een prentenboek? 
Woordenschatuitbreiding 
In het boek “Woordenschatontwikkeling” van Marijke Kienstra staat het als volgt verwoord: 
het is opvallend dat in prentenboeken relatief een groot aantal verschillende woorden 
voorkomen. Vergelijken we dit met de aantallen bij interactie (de mondelinge taal van 
leerkrachten in de klas), dan zien we dat daarin verhoudingsgewijs veel minder woorden 
voorkomen. Diverse studies hebben aangetoond dat kinderen door het voorlezen van 
prentenboeken hun woordenschat uitbreiden.  
 
Woorden onthouden 
Prentenboeken hebben een heel grote kracht doordat ze een combinatie zijn van tekst en 
beeld. Het onthouden van wat je leert gaat gemakkelijker als je deze informatie zowel in 
woord als in beeld krijgt aangereikt (zie bladzijde 26).  
 
Leesbeleving en leesbevordering 
Als kinderen genieten van het voorleesmoment van een prentenboek zullen kinderen een 
intrinsieke leesmotivatie ontwikkelen. Een intrinsieke leesmotivatie, vanuit het kind zelf is de 
motor voor veel en vaak (voor)lezen (zie ook bladzijde 21).  
 
Waarom een informatief boek? 
Kinderen kunnen op verschillende manieren kennis tot zich nemen. Denk ook aan de 
meervoudige intelligentie van Gardner. Het ene kind vindt het prettiger lezen in een 
prentenboek, de ander pakt liever een informatief boekje. Deze informatie kwam ook heel 
duidelijk naar voren in de workshop over de Verteltas tijdens de Taaltweedaagse in 
november 2007. Het is dus goed om verschillende soorten boeken aan te bieden.  
 
Waarom een luister-cd? 
Het kan voorkomen dat een ouder op een avond geen tijd heeft om voor te lezen. In dat 
geval kunnen de kinderen ook zelf naar het verhaal luisteren met behulp van de cd. In 
situaties waarin Verteltassen meegaan met allochtone kinderen zou het bovendien een 
hulpmiddel kunnen zijn voor ouders die niet zo goed Nederlands spreken of ouders die zelf 
niet zo goed kunnen lezen. Zij kunnen dan baat hebben bij een goed voorbeeld en gebruik 
maken van de luister-cd. Kinderen kunnen de cd opzetten en zelf meelezen met de tekst of 
kinderen die niet kunnen lezen kunnen doen alsof. Zij horen door middel van een belletje 
wanneer zij de bladzijde om moeten slaan. 
 
Waarom handpopjes/vingerpopjes? 
Door gebruik te maken van handpopjes of vingerpopjes kunnen de kinderen zelf het verhaal 
naspelen. Kinderen worden gedwongen zelf na te denken over de woorden die ze actief 
moeten inzetten om het verhaal te vertellen (zie ook bladzijde 14). Daarnaast is het natuurlijk 
altijd heel goed om de fantasie te stimuleren en het verhaalbegrip te bevorderen. 
Mogelijk gaan de kinderen de nieuwe woorden die ze geleerd hebben meteen inzetten. 
 
Waarom spelletjes? 
Het voorlezen van een prentenboek draagt niet vanzelf voldoende bij aan de 
woordenschatontwikkeling van de kinderen. Het is het nodig dat er rond een verhaal 
verschillende woordenschatactiviteiten worden uitgevoerd. Wij kiezen in de Verteltas voor 
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verschillende spelletjes (zie ook het vorige hoofdstuk) die voornamelijk bedoeld zijn om de 
voor de kinderen nieuwe woorden te consolideren. De voorbeelden van de spelletjes komen 
voor een deel uit “Het grote consolideerboek” (zie ook bladzijde 38 en 39). 
 
Uit hoorcolleges die wij gevolgd hebben op de CHE hebben wij geleerd dat onderzoek 
uitwijst dat een kind een woord minimaal 7 keer in verschillende contexten aangeboden moet 
hebben gekregen, wil het woord beklijven. De inhoud van de tas is zodanig samengesteld 
dat aan deze voorwaarde ruimschoots kan worden voldaan. 
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Hoofdstuk 10: Conclusies 
 
10.1 Inleiding 
Inmiddels hebben wij ons praktijkonderdeel afgesloten. In totaal zijn de tassen 127 keer 
uitgeleend aan de kinderen van de diverse groepen.  
Voordat de tassen meegegeven werden aan de kinderen hebben we hen getoetst op 12 
woorden waarvan wij vooraf vermoedden dat dit nieuwe woorden waren (zie bijlage 1 
controle- en registratiekaarten). Om de kinderen tijdens deze toets toch succeservaringen te 
laten beleven, hebben wij in deze toets ook 4 overbekende woorden toegevoegd. Dit bleek 
een prima zet te zijn. Het bleek zinvol voor de kinderen dat ze niet het gevoel kregen dat ze 
“niks wisten” en “slecht scoorden”. Onze ervaring is dat de kinderen deze toetsmomenten 
erg leuk vonden, deels omdat er sprake was van persoonlijke aandacht van de juffen en 
deels doordat wij aangaven dat we een spelletje met hen gingen doen. We noemden het 
bewust geen toets, maar een spelletje om het toetsmoment niet onnodig zwaar te maken.  
Na een week spelen met de verteltas werd er nogmaals getoetst om te kunnen beoordelen 
of er sprake was van uitbreiding van de actieve woordenschat. 
 
10.2 Conclusies 
In het theoriegedeelte hebben we uitgebreid antwoord gegeven op onze deelvragen. 
Wij gaan nu nader in op onze probleemstelling “Levert de verteltas een bijdrage aan de 
woordenschatontwikkeling van kinderen in de groepen 1 t/m 3 van de basisschool?” en onze 
hypothese “wij verwachten dat de inzet van de verteltas leidt tot woordenschatuitbreiding bij 
de kinderen”.  
 
Er hebben 68 kinderen meegedaan aan ons onderzoek. In totaal zijn er 8 verteltassen met 
verschillende thema’s uitgeleend: 
 
Titel van de tas    Thema:  
Kikker in de kou    winters, kikkers 
Wat dacht je van een wiegje   dokter 
De mooiste vis van de zee   vissen 
Ga je mee?     winkel, groente en fruit 
Mijn Lijf     lichaamsdelen 
Woeste Willem    piraten 
De Gruffalo     planten en dieren in het bos 
Over een kleine mol die wil weten   dieren die wonen in een holletje 
wie er op zijn kop gepoept heeft 
 
We kunnen concluderen dat er bij nagenoeg alle kinderen woordenschatuitbreiding heeft 
plaatsgevonden. Slechts bij 1 jongetje, die nog maar net op school zat, bleek geen sprake te 
zijn van uitbreiding. Vanzelfsprekend loopt het aantal woorden dat de kinderen hebben 
bijgeleerd uiteen. 
48 kinderen hebben meer dan 5 woorden bijgeleerd. De kinderen konden niet hoger scoren 
dan 12 nieuwe woorden. Er zijn 3 kinderen met een score van 9 of 10 nieuw geleerde 
woorden. Voor specifieke toetsresultaten verwijzen wij naar bijlage 2 waarin uitgebreid te 
zien is welke kinderen, hoeveel en met welke tas gescoord hebben. 
Op de vraag: “levert de verteltas een bijdrage aan de woordenschatontwikkeling van 
kinderen in de groepen 1 t/m 3 van de basisschool” kunnen we bevestigend antwoorden. 
Tevens kunnen wij stellen dat onze hypothese juist is gebleken. 
Wij zijn zeer tevreden met deze onderzoeksresultaten.  
 
Wij realiseren ons dat de scores afhankelijk zijn van verschillende factoren. Allereerst is de 
score afhankelijk van het individuele taalvermogen van een kind. Daarnaast speelt de factor 
tijd een rol. Wij zijn alleen ingegaan op de vraag of de verteltas uitbreiding van woordenschat 
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biedt, maar wij hebben in dit onderzoek niet gemeten hoeveel tijd en energie ouders met 
kinderen in het spelen met de verteltas hebben gestopt. Verder hebben wij één week als 
tijdslimiet gesteld in verband met de hoeveelheid onderzoeksresultaten die wij wilden 
behalen. Bovendien wilden wij alle kinderen de mogelijkheid bieden om meerdere keren met 
verschillende tassen aan de slag te kunnen gaan. 
 
Uit ons onderzoek blijkt niet hoe de kinderen zich de woorden eigengemaakt hebben. Alle 
ingrediënten die belangrijk zijn bij het aanleren van woorden zijn in de tas aanwezig. 
Sommige woorden konden alleen via het prentenboek geleerd worden, andere weer alleen 
via spelletjes. De nieuwe woorden zijn dus aangeleerd door zowel de prentenboeken, de 
informatieve boekjes, de luister-cd als de spelletjes die gericht zijn op consolideren. De tips 
over interactief voorlezen en het belang van het benoemen van de woorden bij het spelen 
van de spelletjes zullen hier ongetwijfeld ook een bijdrage aan hebben geleverd.  
Verder is gebleken dat concrete woorden die visueel aangeboden worden eenvoudiger aan 
te leren zijn dat de meer abstracte woorden die niet in een plaatje te vatten zijn, zoals 
herkauwen, grazen, strompelen e.d..  
 
10.3 Ervaringen van ouders en kinderen met de verteltas. 
In iedere verteltas hebben wij een schrift gestopt waarin we de ouders gevraagd hebben om 
een reactie op het spelen en werken met de verteltas. Ook konden ze tips aanleveren. Wij 
hebben vooral hele positieve reacties ontvangen van ouders en kinderen. Ze hebben de 
tassen als leuk en leerzaam ervaren. Diverse ouders hebben aangegeven dat een week 
eigenlijk tekort is omdat de tassen zoveel leuke mogelijkheden bieden. Uit de reacties kwam 
verder vooral naar voren dat:  

• de informatieve boekjes leerzaam waren 
• de kinderen uit groep 3 het ook leuk vonden om de prentenboeken zelf te lezen 
• memorie en lotto de favoriete spelletjes waren 
• de kinderen het leuk vonden om met de bijgeleverde knuffeltjes het verhaal van het 

prentenboek na te spelen 
• de tas activiteiten voor het hele gezin leverden 

Voor meer inhoudelijke reacties verwijzen wij naar bijlage 3. 
 
Het is vermeldenswaardig dat een meisje uit één van de groepen getest is door een 
psycholoog omdat zij woordvindingsproblemen heeft. In haar rapport gaf zij het advies om dit 
kind thuis met verteltassen aan de slag te laten gaan om haar actieve woordenschat te 
bevorderen. 
 
10.4 Grappige antwoorden op getoetste woorden 
Tijdens het toetsen kwamen wij tot de conclusie hoe ongelofelijk vindingrijk en creatief 
kinderen zijn in het bedenken van nieuwe, niet bestaande woorden. Soms zat dat daar een 
duidelijke logica achter, zoals bij strompelen à stoklopen maar op andere momenten voor 
ons niet te begrijpen zoals bij dwarrelen à wiggelen. In bijlage 4 treft u een uitgebreide lijst 
van onze bevindingen aan. 
 
10.5 Tot slot 
Het ontwikkelen van de verteltassen is een omvangrijk project geweest maar wij kijken er 
met veel plezier op terug. Het enthousiasme van ouders en kinderen heeft hier zeker aan 
bijgedragen. Het zijn prachtige tassen geworden die niet alleen leuk maar ook heel leerzaam 
zijn gebleken. Wij hebben met passie aan dit afstudeeronderzoek gewerkt.  
 
17 april 2009 
Irma Blok, Ingrid van Doorn en Marjon van der Kooij 
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