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Waar zitten de grootste problemen wat betreft taalachterstanden?
Een te geringe Nederlandse woordenschat!

1.
2.
3.

Waarom inzetten op woordenschatontwikkeling?
Hoe groot zijn de verschillen in woordkennis tussen kinderen?
Wat kunnen we doen om woordenschatachterstanden in te halen?
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Waarom inzetten op woordenschatontwikkeling?

Woorden zijn de basis voor communicatieve ontwikkeling
(luisteren en spreken, lezen en schrijven)
VOORWAARDEN VOOR BEGRIJPEN

DEKKINGSPERCENTAGE VAN 95%

©Rezulto omderwijsadvies

Waarom inzetten op woordenschatontwikkeling?

Woorden spelen een rol bij de sociaal-emotionele ontwikkeling

• Competent voelen
• Uitdrukking geven aan jezelf
• Maatschappelijk functioneren

Waarom inzetten op woordenschatontwikkeling?

EEN WOORD IS
EEN LABEL
MET DAARACHTER
EEN CONCEPT
LABEL
(brokje taal)

EEN WOORD IS EEN
EENHEID VAN TAAL
EN TEGELIJK EEN
EENHEID VAN DENKEN
CONCEPT
(brokje kennis)
©Rezulto omderwijsadvies

Waarom inzetten op woordenschatontwikkeling?

Woorden zijn de basis voor cognitieve ontwikkeling
kennisopbouw/conceptopbouw

HET WOORDENSCHATNETWERK ÍS HET KENNISNETWERK

Waarom inzetten op woordenschatontwikkeling?
Communicatieve ontwikkeling
spreken en luisteren, lezen en schrijven

Belang van
woorden

Cognitieve ontwikkeling
het woordenschatnetwerk ís het kennisnetwerk

Sociaal emotionele ontwikkeling
uitdrukking geven aan jezelf, competent voelen,
functioneren in sociaal-maatschappelijke omstandigheden

Grote verschillen tussen kinderen: INPUT & OUTPUT

(De 45 miljoen woordenschatkloof van Hart & Risley (1995)

verschillen in taalervaringen )

Woorden per uur

Laag

Midden

Hoog

Woorden per week
(100 uur)

Woorden per 3 jaar

620

62.000

9 miljoen

1250

125.000

18 miljoen

2150

215.000

33 miljoen

86% tot 98% van de woorden die tot de woordenschat van een kind behoren,
bestaat uit woorden die ook tot de woordenschat van hun ouders behoren.

Grote verschillen tussen kinderen: KENNISOPBOUW
De woordenschatkloof van Verhallen (2004)

verschillen in woordbetekenissen en netwerkopbouw (conceptopbouw)
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Video ‘de Vlieg’

Grote verschillen tussen kinderen: NEDERLANDSE CIJFERS

De woordenschatkloof van Vermeer (2005)

verschillen in aantal gekende woorden

4 jaar
Nederlands

Turks/Mar.

6 jaar

8 jaar

10 jaar

12 jaar

3000

4500

6000

11.000

17.000

1000

2600

4200

6000

10.000

Grote verschillen tussen kinderen: HET MATTHEÜSEFFECT

Een balst gebruikt men om z'n kwug te florken.
Tijdens het woezelen heb je daarom meestal een balst nodig.
INTENTIONEEL

INCIDENTEEL

Balst = zakdoekje
Kwug = neus

Florken = ?
Woezelen = ?

• Mattheüseffect: de rijken worden rijker, de armen blijven arm (Stanovich, 1986).
• Van de woorden die kinderen uit taalrijke milieus leren blijkt dat ze er meestal 10% via instructie verwerven (Carlisle, 2002).
• De meeste woorden worden incidenteel geleerd. De toename woordenschat hangt vooral van lezen af. (Cunningham & Stanovich, 1998).
•

Woorden (intentioneel) aanbieden die leerlingen nodig hebben om het onderwijs en teksten te begrijpen zodat leerlingen zelf
(incidenteel) weer nieuwe woorden kunnen oppikken uit begrijpelijke teksten (Snow e.a. 2002).

Waarom is
Waarom is woordenschatontwikkeling de basis van schoolsucces?
woordenschatontwikkeling de
basis van schoolsucces?
Voldoende
woordkennis

Beter begrijpend
luisteren en lezen

Grote kans op
schoolsucces

•

Een voldoende woordenschatbeheersing is cruciaal voor taalvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk. (Hacquebord e.a., 2004, Snow, 2006)

•

Woordenschat speelt een belangrijke rol in de verwerving van taal. (Morra & Camba, 2009)

•

The importance of vocabulary knowledge has been recognized in the development of reading skills. As early as 1924, researchers noted that growth in reading power relies on
continuous growth in word knowledge. (The Report of the National Reading Panel, 2000)

•

De belangrijkste factor voor het falen op school is een onvoldoende woordenschat. (Becker,W.C.,1977 ’Harvard Educational’)

•

Insufficient vocabulary is analogous to insufficient food. Poverty of vocabulary should be discussed with the same passion as child hunger. (Clinton Foundation, 2014)

•

Woordenschat is een belangrijke voorspeller van later schoolsucces (Jalango & Sobolak, 2011).

•

Een adequate vroege woordenschat is zeer belangrijk voor de leesresultaten later (Snow e.a. 2002).

Alle kinderen een goede start
 Zo vroeg mogelijk beginnen (VVE)
- belangrijkste focus is woordenschat

 Werken aan een goed gestructureerde basiswoordenschat (BAK)
- èn communicatieve ontwikkeling
- èn cognitieve ontwikkeling
 Voor groep 3

 Inzetten op pedagogisch medewerkers en leerkrachten
- vaardigheden (m.n. eigen taalgebruik)
- ondersteunen met tools

 Inzetten op ouders
- serieus nemen in hun ouderrol
- ondersteunen met praktische tips en tools
- aanbod: ouderparticipatie en oudercursus

Hoe kunnen we woordenschatachterstanden inhalen?

Zo snel mogelijk beginnen met:
1.heel VEEL woorden aan te bieden
2.de BELANGRIJKSTE woorden aan te bieden
3.in te zetten op INTENTIONEEL én INCIDENTEEL woorden leren

•

Wetenschappers pleiten voor een betere stimulering van de woordenschat bij jonge kinderen (Bond & Wasik, 2009; Jalango & Sobolak, 2009).

•

De woordenschat van kleuters wordt vergroot als leraren meer aandacht besteden aan het stimuleren van de woordenschat tijdens klassikale lessen (Silverman & DiBara Crandell, 2010).

•

Pre-teaching van woorden heeft een significant effect heeft op de woordenschatontwikkeling (De National Reading Panel, 2002)

Hoe kunnen we woordenschatachterstanden inhalen?

Gemeenschappelijk domein woorden: 3000 belangrijke woorden

Woorden (intentioneel) aanbieden die leerlingen nodig hebben om het onderwijs en teksten te begrijpen
zodat leerlingen zelf (incidenteel) weer nieuwe woorden kunnen oppikken uit begrijpelijke teksten.

Hoe kunnen we woordenschatachterstanden inhalen?

Inzetten op INCIDENTEEL woorden leren
• VEEL & MEERDERE KEREN PRENTENBOEKEN VOORLEZEN
• RIJK TAALGEBRUIK LEIDSTER & LEERKRACHT
de leerkracht zegt meestal: “Wat gaan we vandaag doen?”
“Hoe gaan we onze dag indelen?”
de leerkracht zegt meestal: “We stoppen nu met spelen en gaan zo….”
“We beëindigen deze activiteit en gaan vervolgens….”

vertaalslag naar LOGO3000: de woordkalender

De praktijk

INTENTIONEEL woorden aanbieden
VEEL LABELS AANBIEDEN

Hoe kunnen we woordenschatachterstanden inhalen?

INTENTIONEEL woorden aanbieden
WERKEN AAN CONCEPTOPBOUW

Wat kunnen we nog meer doen om woordenschatachterstanden in te halen?

Zo snel & goed mogelijk basiswoorden leren

Digitale spelletjes
Digitale spelletjes

.

Digitale spelletjes

BAK lijsten groep 1 en 2

Welke tools kunnen we inzetten om woordenschatachterstanden in te halen?

•

LOGO3000: DIGITAAL
Corstiaensen (2007): Kinderen die oefenen met het digitale programma
woordenschat’ gaan zienderogen vooruit. Zij leren in korte tijd veel
woorden en onthouden de geleerde woorden ook.

•

LOGO3000: SPEELBOEKJES

•

LOGO3000: LIEDJES EN VERSJES

Nogmaals: alle kinderen een goede start
 Zo vroeg mogelijk beginnen (VVE)
- belangrijkste focus is woordenschat

 Werken aan een goed gestructureerde Basiswoordenschat
- èn communicatieve ontwikkeling
- èn cognitieve ontwikkeling

 Inzetten op pedagogisch medewerkers en leerkrachten
- vaardigheden
- ondersteunen met tools

 Inzetten op ouders
- serieus nemen in hun ouderrol
- ondersteunen met praktische tips en tools
- vrijwillig aanbod: ouderparticipatie en oudercursus

