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4  DE ROL VAN DE CONTEXT: INTERACTIEF VOORLEZEN 

VERSUS HANDELINGEN

4.1   Inleiding

Het tweede experiment dat in het kader van deze dissertatie is verricht, had een tweeledig 

doel. Ten eerste werd onderzocht in welke context nieuwe woorden het beste kunnen 

worden aangeboden. Met context wordt hier bedoeld de situatie waarin de te leren 

woorden aan de orde komen. Twee soorten contexten zijn hiervoor met elkaar vergeleken: 

de eerste betreft het voorlezen van een verhaal en de tweede is een taakgerichte activiteit 

waarbij kinderen handelingen verrichten. 

Het tweede doel was een vergelijking mogelijk te maken tussen taalaanbod via een 

computerprogramma en taalaanbod dat door leerkrachten verzorgd wordt. Twee aspecten 

speelden daarbij een rol. Het eerste was het leren van woorden door middel van interactief 

voorlezen, waarbij het effect van passief luisteren naar de computer vergeleken werd met 

het voorlezen door een leerkracht waarbij interactie met de leerlingen plaatsvindt. Ten 

tweede is gekeken of en in hoeverre de activiteiten in de klas met de leerkrachten meer 

effect hadden op het actief beheersen van de woorden dan het computerprogramma. 

De vergelijkingen tussen leerkrachtactiviteiten en het computerprogramma zullen in 

het vijfde hoofdstuk aan de orde komen. Hierbij zullen de data van het eerste experiment 

vergeleken worden met de data die in het tweede experiment verkregen zijn. In dit 

hoofdstuk komt alleen het tweede experiment aan de orde waarin onderzocht is welke 

van twee soorten contexten het leren van woorden het meest faciliteert. De eerste 

context is die van een voorleesverhaal. In de bespreking van de literatuur in hoofdstuk 

2 is het zogenaamde interactieve voorlezen of het dialogic reading (zie paragraaf 2.2.2) 

van Whitehurst et al. (1994) nader bekeken. De conclusie uit de onderzoeken hiernaar 

was dat het interactieve voorlezen betere resultaten geeft op woordenschatgroei dan 

alleen passief luisteren. Welke kenmerken van dit interactieve voorlezen hiervoor 

verantwoordelijk kunnen zijn, is echter niet helemaal duidelijk. Het is voorstelbaar dat 

de kinderen meer letten op de nieuwe woorden en hun referenten, omdat de leerkracht 

bij interactief voorlezen vaak wijst of laat wijzen op de afbeeldingen. Dit kan op zich 
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leiden tot meer woordkennis, net zoals het feit dat er meer uitleg wordt gegeven bij 

interactief voorlezen (Whitehurst et al. 1994; Sénéchal 1997; Justice 2002; Corvers et al. 

2004; Droop et al. 2005; Silverman 2007a). Als de kinderen ook activiteiten verrichten 

met voorwerpen die aansluiten bij het verhaal, faciliteert dat de woordenschatgroei 

(Wasik & Bond 2001). Deze verschillende aspecten kunnen ieder op zich de betekenis van 

de woorden verduidelijken en de aandacht van de kinderen op de onbekende woorden 

hebben gevestigd, hetgeen kan bijdragen aan woordenschatgroei. Ook is wel geopperd 

dat de context van het verhaal de kinderen in staat stelt de betekenis van onbekende 

woorden op te maken uit de omringende woorden. Door het stellen van vragen en andere 

interactieve middelen kan de betrokkenheid van de kinderen bij het verhaal vergroot 

worden. 

De betrokkenheid van kinderen is echter ook te organiseren door ze te laten participeren 

in handelingsgerichte activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat de leerkracht 

de kinderen betrekt bij het tot stand brengen van een gezamenlijk product en daarbij 

dan nieuwe woorden aanbiedt die verwijzen naar de voorwerpen die bij de handelingen 

horen. Men kan verwachten dat de betekenis van de woorden door de concrete context 

verduidelijkt wordt en dat het handelen met de voorwerpen met de daarbij behorende 

opdrachten van de leerkracht de verwerving van de woorden bevordert. De kinderen 

zijn immers in de gelegenheid fysieke ervaringen op te doen die verbonden zijn met de 

nieuwe woorden. Kinderen die alleen een verhaal met platen hebben gevolgd, missen 

deze fysieke ervaringen en kunnen alleen gebruik maken van visuele informatie bij het 

achterhalen van de betekenis van de woorden. De combinatie van lichamelijke activiteit 

en het leren van woorden wordt aangeraden voor jonge leerders die nog niet in staat 

zijn door middel van cognitieve leerstrategieën hun taalvaardigheid te vergroten (Muñoz 

2007). Ook De Keyser (2007) wijst erop dat het onderwijs het oefenen van woorden 

moet aanpassen aan de leeftijd van de taalverwerver. Voor kinderen zullen dus andere 

oefensituaties gecreëerd moeten worden dan voor volwassenen en deze oefensituaties 

moeten ingebed worden in een communicatieve, betekenisvolle context. 

Daarnaast biedt een context met handelingen de mogelijkheden de woorden op een 

functionele manier in te bedden in korte opdrachten. Over handelingen met voorwerpen 

en het daarbij behorende taalaanbod van volwassenen is het een en ander bekend uit 

de literatuur over de eerste-taalontwikkeling. Zo vonden Akhtar, Dunham en Dunham 

(1991) dat het taalaanbod van moeders van jonge kinderen de groei van de woordenschat 

bevorderde naarmate het meer opdrachten bevat (zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.1). 

Al eerder hadden Barnes, Gutfreund, Satterley en Wells (1983) gevonden dat de frequentie 

van opdrachten in het ouderlijk taalaanbod samenhangt met de vooruitgang in de 
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taalontwikkeling van kinderen op een aantal taalmaten, zoals gemiddelde uitingslengte 

en semantische en syntactische complexiteit. Zij stellen dat opdrachten van belang 

kunnen zijn in het stadium van taalontwikkeling waarin kinderen nog niet in staat zijn 

lange uitingen te produceren. Door de eenvoudige syntactische vorm van opdrachten en 

het feit dat ze aan het hier-en-nu refereren, zouden kinderen de uitingen van de ouders 

beter kunnen begrijpen. 

Sommige onderzoekers vonden echter een negatief verband tussen taalontwikkeling 

en het geven van opdrachten. Tomasello en Farrar (1986) gaan ervan uit dat kinderen 

juist minder geholpen worden door opdrachten en gebaat zijn bij een responsieve stijl. 

Responsiviteit houdt in dat moeders de aandacht van de kinderen niet sturen, maar volgen 

en direct reageren op de interesse en inbreng van het kind. Daaruit zou men kunnen 

concluderen dat het geven van opdrachten de taalontwikkeling van kinderen juist niet 

bevordert. Masur, Flynn en Eichorst (2005) bekeken deze kwestie nader. Zij maakten in het 

verbale gedrag van moeders onderscheid tussen ondersteunende opdrachten (supportive 

directives) en opdrachten die sturing geven aan het kind en ingaan tegen de belangstelling 

van het kind (intrusive directives). Uit hun analyses van opnames van moeders en kinderen 

tussen tien en eenentwintig maanden oud bleek dat naarmate kinderen ouder werden de 

moeders minder sturende opdrachten en meer ondersteunende opdrachten gaven. Het 

aandeel van sturende opdrachten is dus in het begin van de taalontwikkeling groter dan in 

latere fasen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat responsieve uitingen steeds in elke 

leeftijdsfase het grootste deel van het taalaanbod vormen. Het responsieve taalaanbod en 

de ondersteunende opdrachten waren positief gecorreleerd met de woordenschatgroei 

van de kinderen. 

Bovengenoemde onderzoeken suggereren dat in de eerste fase van de taalverwerving 

opdrachten zeker een ondersteunende rol kunnen spelen, waarschijnlijk door hun 

eenvoudige vorm en omdat ze direct gerelateerd zijn aan de handelingen die het kind 

verricht. Het is daarom mogelijk dat een context waarin kinderen opdrachten uitvoeren 

met voorwerpen en daarmee verschillende sensorische ervaringen opdoen, meer kan 

bijdragen aan het leren van woorden dan het luisteren naar een voorleesverhaal. 

Vanuit de hierboven geschetste achtergrond is het tweede experiment opgezet. Hierin 

wordt het voorlezen van een verhaal waarbij de leerkracht vragen stelt en de kinderen 

actief betrekt bij het verhaal, vergeleken met een meer taakgerichte activiteit waarbij 

de kinderen handelingen verrichten en opdrachten krijgen. Zo kan worden nagegaan in 

hoeverre de context waarin woorden worden aangeboden, verschil uitmaakt voor het 

leren van die woorden. 
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Ook bij dit experiment is het ‘leren van het woord’ opgevat als het verwerven van 

referentiële kennis (het kind kan de referent van het woord aanwijzen of kan de afbeelding 

benoemen). Omdat het hier gaat om beginners van het Nederlands als tweede taal, zijn 

andere aspecten van woordkennis hierbij buiten beschouwing gelaten (zie ook hoofdstuk 

3, paragraaf 3.1).

4.2 Doel van het onderzoek en onderzoeksvraag

Het eerste doel van dit tweede experiment is na te gaan in hoeverre de context waarin 

nieuwe woorden aangeboden worden, verschil uitmaakt voor de verwerving van de 

woorden. De aanbieding van de woorden vindt daarom plaats door middel van twee 

soorten woordenschatactiviteiten die de leerkrachten in de groep zelf uitvoeren. Een deel 

van de kinderen luistert naar een voorleesverhaal waarin de te leren woorden voorkomen 

en de anderen maken samen met hun juf of meester een fruitsalade waarbij deze woorden 

aan de orde komen. Het betreft dezelfde woorden als bij het eerste experiment. 

Het tweede doel is een vergelijking tot stand te brengen tussen het aanbod van 

leerkrachten en het aanbod van het computerprogramma van het eerste experiment. 

Voor een beschrijving van deze vergelijking en de onderzoeksvragen die daarbij centraal 

stonden, verwijzen we naar hoofdstuk 5. 

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag die we met het volgende experiment willen beantwoorden, luidt:

Is het effectiever voor het leren van woorden door jonge tweede-taalleerders als de woorden 

aangeboden worden in de context van een voorleesverhaal of is het effectiever als ze worden 

aangeboden in de context van een handelingssituatie?

4.3  Methode

4.3.1  Deelnemers

Voor dit experiment zijn er complete data van 106 vierjarige kinderen. Dit nieuwe cohort 

bestond uit leerlingen van vijf basisscholen uit de randstad met 90-95% anderstalige 

leerlingen: twee basisscholen in Amsterdam en één in respectievelijk Rotterdam, Schiedam 
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en Amersfoort. Alle scholen, behalve de school in Amersfoort, hadden ook aan het eerste 

experiment meegewerkt. Bij de uitvoering waren twintig leerkrachten betrokken. Alle 

kinderen hadden een andere moedertaal dan het Nederlands. De gemiddelde leeftijd van 

de kinderen op het moment van de eerste toetsafname was 53,7 maanden. Het jongste 

kind was toen 47 maanden en het oudste 59 maanden.

De voormeting werd bij 144 kinderen afgenomen. Net als bij het eerste experiment 

werden de kinderen die bij de voormeting op de passieve toets een hogere score dan 

17 behaalden uitgesloten van het programma, omdat de leerwinst die zij zouden 

kunnen behalen te gering was om deelname te rechtvaardigen. Bij dit experiment 

waren dat er 21. Daarnaast waren er van deze 144 nog tien kinderen bij de start van de 

woordenschatactiviteiten afwezig om redenen die buiten het onderzoek lagen. Tussen het 

tweede meetmoment en het laatste vielen er om dergelijke redenen nog zeven kinderen 

af, waardoor het totaal aantal deelnemers op 106 kwam. Dit is in tabel 4.1 weergegeven. 

Tabel 4.1: Aantal deelnemers bij eerste, tweede en derde toetsmoment

Meetmoment Steekproefgrootte

eerste toetsmoment 144

tweede toetsmoment 113

derde toetsmoment 106

4.3.2  Materialen

4.3.2.1  Beschrijving van de woordenschatactiviteiten

Een van de eisen die aan een woordenschatprogramma voor jonge tweede-taalleerders 

kan worden gesteld is dat het in een reguliere onderwijssetting toe te passen is. De 

bedoeling was niet een nieuw curriculum in te voeren waarvoor de leerkrachten hun 

reguliere activiteiten volkomen anders zouden moeten plannen, want een dergelijke 

uitvoering zou eerder vallen onder onderwijsbeleid op het niveau van het gehele 

onderbouwteam. In dit onderzoek stond de didactische wijze van werken in de groep 

centraal en de woordenschatactiviteiten zijn daarom zo ontwikkeld, dat de betrokken 

leerkrachten ze met zo min mogelijk inbreuk op het reguliere programma zouden kunnen 

uitvoeren. Doordat de activiteiten in kleine groepjes uitgevoerd werden en bovendien 
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gefilmd werden, moesten de leerkrachten en schoolleiders wel enige organisatorische 

maatregelen nemen die voor het goede verloop van dit onderzoek nodig waren. Niettemin 

waren de activiteiten zo gekozen dat ze onder normale omstandigheden ook zonder deze 

maatregelen uitgevoerd zouden kunnen worden. Dit gold met name voor het voorlezen, 

dat een regelmatig terugkerend onderdeel van het kleutercurriculum uitmaakt. 

De tweede activiteit, het maken van een fruitsalade, valt op zich niet onder het 

dagelijkse of wekelijkse aanbod, maar er worden toch in veel kleutergroepen af en 

toe projecten opgezet die min of meer te beschouwen zijn als ‘echte’ kookactiviteiten. 

Daarnaast zijn knutselwerkjes waarbij met materialen en voorwerpen wordt gewerkt 

aan een bepaald eindproduct een terugkerend gegeven in de kleuterklas. Daarom 

kunnen we ook het maken van een fruitsalade zien als een activiteit die in het normale 

kleutercurriculum past. 

Zowel in het voorleesverhaal als bij de handelingssituatie is het thema het maken van 

een fruitsalade en dit onderwerp is hetzelfde als dat van het computerprogramma van 

het eerste experiment. De keuze voor dit onderwerp is ingegeven door het idee dat het 

moet gaan om ervaringen die kinderen in het gewone dagelijkse leven kunnen opdoen. 

Ook de selectie van de woorden komt overeen met die van het eerste experiment en is 

in hoofdstuk 3 al toegelicht. Het betreft alleen concrete zelfstandige naamwoorden die 

gebruiksvoorwerpen en fruit aanduiden (zie  Bijlage I). 

Zoals we hierboven al aangaven, is het van belang een duidelijke beschrijving te geven 

van de onderwijsprogramma’s die in een experiment worden gebruikt (zie paragraaf 

3.3.2.1). De twee woordenschatactiviteiten die in dit experiment zijn uitgevoerd, zullen 

daarom hieronder uitgebreid toegelicht worden. Hierna zal de training die de leerkrachten 

kregen ter voorbereiding op de woordenschatactiviteiten aan de orde komen. 

Voorleesactiviteit

Bij de voorleesactiviteit lazen de leerkrachten voor uit een speciaal geconstrueerd 

voorleesboek van 34 bij 25 cm, geïllustreerd met grote foto’s die ook in het 

computerprogramma gebruikt waren. Ze konden dit dwars neerzetten zodat ze de 

tekst konden lezen, terwijl de illustraties naar de kinderen gericht waren. In het verhaal 

maakten twee personen, een volwassene en een meisje, samen een fruitsalade. 

De leerkrachten kregen schriftelijke aanwijzingen voor het voorlezen van het boek die 

in de kantlijn van de voor te lezen tekst werden opgenomen. Ze konden daardoor tijdens 

het voorlezen deze aanwijzingen eenvoudig volgen. Deze instructies waren bedoeld om 

de geselecteerde doelwoorden extra te benadrukken en om de aandacht van de kinderen 

op de woorden te richten. Elke keer als een doelwoord voor de eerste keer voorkwam, 
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moesten de leerkrachten dit nadrukkelijk uitspreken en het betreffende voorwerp 

aanwijzen op de foto. Van tevoren werd een lijst met de woorden aan de leerkrachten 

uitgereikt en ze werden geïnstrueerd deze woorden in de interactie zo vaak mogelijk 

te laten horen. Andere instructies betroffen het geven van uitleg door bijvoorbeeld 

voorwerpen in de klas aan te wijzen, door gebaren of door verbale uitleg. Bij de kinderen 

werden reacties uitgelokt, bijvoorbeeld door te vragen naar hun voorkeur voor fruit. Drie 

keer werden de kinderen uitgenodigd voorspellingen te doen over bepaalde scènes in 

het verhaal. De tekst van het verhaal was verder identiek aan het verhaal dat in het 

computerprogramma werd gebruikt in de versie met de hoge frequentie waarin vijftien 

van de twintig woorden zeven keer voorkwamen en vijf woorden één keer (zie paragraaf 

3.3.2.1).  

Handelingsactiviteit

Voor het maken van de fruitsalade was een protocol opgesteld, waarin de handelingen 

en de volgorde van de handelingen beschreven werden. In het protocol waren ook 

voorbeeldzinnen opgenomen waarin de woorden extra uitleg kregen en herhaald werden. 

Op die manier konden alle gekozen woorden tijdens de uitvoering meerdere malen aan 

bod komen. Ook voor de handelingssituatie waren dezelfde doelwoorden gekozen als 

bij het verhaal, met uitzondering van traan, dat verbonden was met een bepaalde scène 

in het verhaal en niet kon worden ingepast in de handelingen bij het maken van de 

fruitsalade. 

Training van de leerkrachten

Voorafgaande aan de uitvoering van het programma kregen de leerkrachten een korte 

training van een middag aangeboden. In de training werden de achtergrond en de inhoud 

van de onderwijsactiviteiten uiteengezet en werd het gewenste taalaanbod toegelicht. 

De deelnemende leerkrachten werd uitdrukkelijk gewezen op de wenselijkheid dat op 

elke school de uitvoering van beide condities zoveel mogelijk op dezelfde wijze zou 

plaatsvinden. In aansluiting op de uitslagen van het eerste experiment werd het belang 

van een hoge aanbodfrequentie benadrukt en kregen de leerkrachten de instructie de 

doelwoorden niet alleen in lopende zinnen, maar ook als losstaande woorden te laten 

horen. Het was de bedoeling dat ze elk woord apart aanboden met het bijbehorende 

voorwerp of de bijbehorende afbeelding eraan gekoppeld (de zogenaamde gelijktijdigheid 

of synchrone aanbieding, zie hiervoor hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.4). Op die manier 

konden ze ervoor zorgen dat de aandacht van de kinderen op de te leren woorden was 

gericht en de uitleg duidelijk overkwam. Daarnaast werd benadrukt dat de leerkrachten 
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hun eigen ervaring konden inzetten voor het betrekken van de kinderen bij het verhaal 

en de handelingsactiviteit.

Vervolgens namen we respectievelijk het voorlezen en de handelingssituatie apart 

door met de leerkrachten die deze activiteiten zouden uitvoeren. De leerkrachten die 

het verhaal zouden voorlezen, kregen instructie over het aanbieden van de woorden 

in de context van het verhaal. De afbeeldingen van de woorden moesten veelvuldig 

aangewezen worden om de kinderen te richten op de woorden en hun referenten. Ook 

konden de leerkrachten de kinderen vragen de afbeeldingen aan te wijzen en de woorden 

uit te spreken. Bij enkele woorden, zoals kapstok en kruk, konden de leerkrachten 

voorwerpen die in de klas aanwezig waren gebruiken voor extra uitleg. De woordenlijst 

en een exemplaar van het voorleesboek waren ruim voor de uitvoering beschikbaar zodat 

de leerkrachten zich konden voorbereiden.  

Het maken van de fruitsalade werd voorbereid door het protocol met de leerkrachten 

door te nemen. Elke stap werd toegelicht en daarbij werd eveneens benadrukt de 

doelwoorden veel te herhalen. De betekenis van de woorden moest door middel van 

de voorwerpen en de handelingen duidelijk overgebracht worden, waarbij het tonen 

van het voorwerp en het noemen van de woorden steeds synchroon plaatsvond. De 

voorwerpen die bij deze activiteit nodig waren, werden door de onderzoeker aangeleverd 

of kwamen uit de inventaris van de school, zoals een kruk of een losse kapstok. Ook voor 

deze leerkrachten was het protocol met de instructies van te voren beschikbaar, zodat zij 

zich konden voorbereiden op de uitvoering.  

4.3.2.2  Woordenschattoetsen

Voor het meten van de vooruitgang op de gekozen doelwoorden zijn dezelfde toetsen 

gebruikt als bij het eerste experiment. De toets voor de actieve en die voor de passieve 

beheersing van de woorden is afgenomen (zie voor een beschrijving van de toetsen hoofdstuk 

3, paragraaf 3.3.2.2). Er is niet gebruikgemaakt van de passieve woordenschattaak van 

de TAK, aangezien de correlatie van deze toets met de woordenschattoets 0,71 bedroeg 

en het opportuun werd geacht de kinderen aan zo min mogelijk toetsen te onderwerpen. 

Bovendien gaf dit ruimte om ook de actieve woordenschattoets bij de voormeting af te 

nemen en kon hierdoor de vooruitgang ten opzichte van het eerste meetmoment op de 

actieve beheersing van de woorden worden gemeten. 
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4.3.3  Procedure

4.3.3.1  Verdeling over de onderzoeksgroepen

Op elke school werd zowel het voorlezen als de handelingsactiviteit uitgevoerd in 

kleine groepen. Het maximum aantal hiervoor was gesteld op acht kinderen. Om een 

optimale medewerking van de leerkrachten te garanderen is besloten dat de leerkrachten 

in onderling overleg konden kiezen welke activiteit zij wilden uitvoeren. Dat betekent 

dus dat bij dit experiment de kinderen niet willekeurig over de twee verschillende 

woordenschatactiviteiten konden worden verdeeld. Ongeveer de helft van de kinderen 

kreeg na de woordenschatactiviteit nog eens twee keer de hoogfrequente versie van het 

computerprogramma met de losse woorden aangeboden. De toewijzing aan de groep met 

of zonder deze herhaling werd wel willekeurig gedaan. Op deze herhaalde aanbieding zal 

in hoofdstuk 5 verder ingegaan worden. In tabel 4.2 is de verdeling van de kinderen over 

de condities per school weergegeven.

Tabel 4.2: Verdeling per school van kinderen over de condities

School Aantal kinderen 
Verhaal 

Aantal kinderen
Handelingen

1  5  9 

2 14 13

3 11 13

4  4  5

5 16 16

Totaal 50 56

De dataverzameling van het tweede deel van het onderzoek heeft geduurd van januari 

2008 tot en met juni 2008. Sommige leerkrachten hadden voor hun activiteit te veel 

kinderen om in één groep te zetten en verdeelden daarom de kinderen in twee groepen, 

waardoor zij de activiteit twee keer moesten uitvoeren. Het gemiddelde aantal kinderen 

per groep was bij de aanvang van het programma 4,5, maar uiteindelijk kwam het 

gemiddelde aantal deelnemers per groepje op 4,1 uit, aangezien een aantal kinderen wel 

aan de activiteit deelnam, maar op het moment van de laatste nameting niet aanwezig 
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was en daarom niet is opgenomen in het totaal aantal deelnemers aan het onderzoek. 

Voor de kinderen die naar het verhaal luisterden was de gemiddelde groepsgrootte 4,7 en 

voor die van de handelingen was dat 4,3. Het grootste aantal kinderen per groepje was 

zeven en het kleinste twee. In totaal werd de voorleesactiviteit twaalf keer uitgevoerd 

en de handelingsactiviteit veertien keer. In tabel 4.3 zijn de aantallen deelnemende 

leerlingen en leerkrachten en het aantal groepen per school weergegeven. 

Tabel 4.3: Verdeling van aantallen leerlingen en aantal groepen over de scholen

School Aantal deelnemers Aantal leerkrachten Aantal groepen per school

1  14  2  3

2  27  6  6

3  24  5  6

4   9  3  3

5  32  4  8

Totaal 106 20 26

4.3.3.2  Aanbieding van de activiteiten

Alle activiteiten zijn steeds ’s ochtends door de eigen leerkracht uitgevoerd. Dit gebeurde 

in het klaslokaal van de betreffende kleutergroep, waarbij de kinderen die niet aan het 

onderzoek deelnamen, op dat moment afwezig waren. Drie keer moest een klein groepje 

in hetzelfde lokaal onder leiding van een onderwijsassistent of een andere leerkracht 

een andere activiteit uitvoeren. Om te kunnen nagaan of de leerkrachten in grote lijnen 

op dezelfde wijze te werk gingen, zijn alle activiteiten gefilmd, behalve die van één 

leerkracht die bij het voorlezen geen filmopname wilde en van wie alleen een audio-

opname is gemaakt.  

Het voorlezen van het verhaal duurde gemiddeld 22,1 minuten. De leerkrachten die 

het verhaal voorlazen, hielden zich over het algemeen aan de instructies in de kantlijn. 

Dat betekende dat ze de afbeeldingen aanwezen of de kinderen lieten aanwijzen en de 

uitleg gaven die bij de tekst stond. Er waren twee leerkrachten die delen van de tekst 

oversloegen of in eigen bewoordingen voorlazen. Per activiteit werden de te leren woorden 
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gemiddeld 9,9 keer aangeboden. De hoogste gemiddelde frequentie per voorleessessie bij 

het voorlezen was 12,2 en de laagste 8,8. 

Het maken van de fruitsalade nam meer tijd in beslag en duurde gemiddeld 42,2 

minuten. Bij de fruitsalade was het verschil in uitvoering tussen de leerkrachten groter 

dan bij het voorlezen, hetgeen ook te verwachten was, aangezien deze activiteit minder 

voorgestructureerd kon worden dan het voorleesverhaal. De gemiddelde frequentie 

waarmee per activiteit de doelwoorden aangeboden werden, lag hoger dan bij het 

voorlezen, namelijk 16,1, met een range van 7,5 tot 26,8. 

De leerkrachten hielden zich wat betreft de volgorde van handelingen aan de 

instructies en zorgden voor interactie met de kinderen door vragen aan ze te stellen en 

in te gaan op de uitingen van de kinderen. Dit betekende dat ook de kinderen woorden 

zelf uitspraken, soms spontaan en soms doordat ze deze op verzoek nazegden. Een paar 

leerkrachten hadden er moeite mee alle negentien woorden steeds meerdere keren te 

benoemen en ze ook als aparte woorden te laten horen. Aangezien deze activiteit tevoren 

minder te structureren was dan het voorlezen, waren er meer verschillen tussen de 

leerkrachten op het punt van de frequentie. Over het algemeen echter voerden de meeste 

leerkrachten de activiteiten uit zoals bedoeld. 

4.3.3.3  Voormeting en nametingen

Bij alle toetsmomenten is de actieve en de passieve versie van de woordenschattoets 

afgenomen. De toets voor de passieve beheersing bestond uit vier plaatjes waaruit de 

kinderen het juiste plaatje bij een gegeven stimulus moesten kiezen. Bij de actieve toets 

kregen de kinderen een afbeelding te zien van het voorwerp en ze moesten dit benoemen. 

De kinderen kregen eerst de actieve toets voorgelegd en daarna de passieve versie. Deze 

toetsen en de afnameprocedure waren dezelfde als die bij het eerste experiment (zie 

hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.3.3). De TAK is niet afgenomen, om redenen die hierboven zijn 

gegeven. Voordat de voormeting plaatsvond konden de kinderen met de onderzoekster 

en de toetsassistente in de eigen groep kennismaken. Na het eerste toetsmoment is 

na ongeveer een week de activiteit in de eigen klas aangeboden en direct daarna (met 

een tussentijd van een halfuur tot twee uur waarin de kinderen in hun klas speelden 

of met andere zaken bezig waren) werd voor de tweede keer de actieve en de passieve 

woordenschattoets afgenomen. 

Daarna kreeg een deel van de kinderen nog eens twee keer de woorden via de 

computer aangeboden, gespreid over twee weken. Een week na de activiteit vond de 

eerste herhaling plaats en twee weken later de tweede herhaling. De laatste nameting 
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werd ook in deze week afgenomen, waarbij steeds een tussentijd van minstens twee 

dagen tussen de tweede herhaling en de laatste nameting werd aangehouden. In tabel 

4.4 is deze opzet weergegeven.

Tabel  4.4: Tijdschema van toetsmomenten en aanbieding programma

1e week 2e week 3e week 4e week

Tm1 Woordenschat-
programma

Tm2 1e herhaling 2e herhaling Tm3

groep 1 
+groep 2

Passieve 
woorden-
schattoets + 
Actieve 
woorden-
schattoets

groep 1 
+ groep 2

Voorlezen 
van verhaal of 
Fruitsalade 
maken

groep 1 
+ groep 2

Passieve 
woorden
schattoets +
Actieve 
woorden-
schattoets

groep 1

Computer-
programma
losse 
woorden

groep 1

Computer-
programma
losse 
woorden

groep 1
 + groep 2

Passieve 
woorden-
schattoets + 
Actieve 
woorden-
schattoets

Tm1 = eerste toetsmoment; Tm2 = tweede toetsmoment; Tm3 = derde toetsmoment

Bij het eerste experiment werd het toetsen ’s middags voortgezet als nog niet alle 

kinderen van de betreffende school ’s ochtends aan de beurt waren geweest. Aangezien 

het toetsen in de middaguren voor de jonge kleuters toch belastend bleek, is bij het tweede 

experiment alleen ’s ochtends getoetst. Bij het toetsen is assistentie verleend door twee 

assistentes. Een daarvan heeft de kinderen van één basisschool getoetst en de andere 

heeft alle andere scholen onder haar hoede genomen. Op één school zijn zes kinderen 

bij de voormeting getoetst door de onderzoeker, aangezien er toen geen toetsassistente 

aanwezig kon zijn. Deze kinderen waren gelijkelijk verdeeld over de condities. De toetsen 

zijn steeds individueel afgenomen in een aparte, rustige ruimte.

Er werd blind getoetst, dat wil zeggen dat de assistentes niet konden weten aan 

welke woordenschatactiviteit de kleuters hadden deelgenomen. In een enkel geval echter 

vertelden kinderen spontaan “dat ze dat met juf hadden gedaan”, waaruit bleek dat ze de 

fruitsalade hadden gemaakt en dus onder de conditie ‘Handelingen’ vielen. Bij de meeste 

kinderen echter kon de toetsassistente niet vaststellen aan welke activiteit ze hadden 

meegedaan.
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4.3.3.4  Statistische analyses

Eerst is een beschrijving van de data gegeven en vervolgens is over de analyses 

gerapporteerd. Voor het toetsen van de verschillen tussen de scores hebben we 

variantieanalyses gebruikt met als covariaat de scores op de voormeting voor de correctie 

voor beginverschillen (ANCOVA). Als maat voor de effectgroottes is gebruik gemaakt van 

de zogenaamde partial eta squared (η
p
²). Hiervoor geldt dat er van een klein effect sprake 

is bij η
p
² = 0,01, van een middelmatig effect bij η

p
² = 0,06 en van een groot effect bij η

p
² 

= 0,14 (Stevens 1996). Het aangehouden significantieniveau is p< 0,05.

4.4  Resultaten

4.4.1  Effect van de activiteiten op woordenschat

Om na te gaan in hoeverre de kinderen door de woordenschatactiviteiten vooruit waren 

gegaan, is de groei van de woordkennis van de hele onderzoeksgroep op de eerste en de 

tweede nameting ten opzichte van de voortoets bekeken. Omdat bij het maken van de 

fruitsalade slechts negentien van de twintig woorden aangeboden zijn, zal hieronder 

alleen gerapporteerd worden over deze negentien woorden. 

De gemiddelde score bij de voormeting voor de passieve toets bedroeg 11,8, met 

een standaarddeviatie van 3,6. Op de actieve voortoets was de gemiddelde score, 

zoals te verwachten was, veel lager dan bij de passieve toets, namelijk 3,2 met een 

standaardafwijking van 2,3. Er waren twaalf kinderen die op de voortoets geen enkel 

woord konden benoemen. De betrouwbaarheid van de toetsscores werd berekend met 

Cronbachs alpha en lag tussen 0,69 en 0,81. De gemiddelde scores die de kinderen op de 

drie meetmomenten behaalden, zijn in tabel 4.5 met de standaardafwijkingen vermeld.

Tabel 4.5: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties van alle deelnemers op het eerste, tweede 

en derde toetsmoment  (max. score 19)

(N = 106) Toetsmoment 1 Toetsmoment 2 Toetsmoment 3

Passieve woordenschattoets 11,8
(3,6)

13,8
(3,4)

14,7
(3,4)

Actieve woordenschattoets 3,2
(2,3)

6,1
(3,5)

6,6
(3,8)
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In tabel 4.5 zien we dat de kinderen op de nametingen hogere scores behalen dan op 

de voormeting, zowel bij de passieve als bij de actieve woordenschattoets. De kleuters 

hebben op de eerste nameting passief gemiddeld twee woorden erbij geleerd en actief 

bijna drie. Twee weken later op de tweede nameting hebben ze ten opzichte van de 

voormeting passief bijna  drie woorden erbij geleerd. Op de actieve toets bedraagt de 

gemiddelde score op het laatste toetsmoment 6,6 woorden, hetgeen meer dan een 

verdubbeling is ten opzichte van de voormeting. De verschillen tussen de scores op de 

voormeting en op de andere twee metingen zijn significant, namelijk voor de passieve 

toets: respectievelijk voor toetsmoment 2 (F(1,104)=251,99, p<0,001, ηp²= 0,7) en voor 

toetsmoment 3 (F(1,104)=159,33, p<0,001, ηp²= 0,61); voor de actieve toets: respectievelijk 

voor toetsmoment 2 (F(1,104)=270,43, p<0,001, ηp²= 0,72) en voor toetsmoment 3 

(F(1,104)=163,56, p<0,001, ηp²= 0,61). 

4.4.2  Verschillen tussen experimentele subgroepen 

Bij de voormeting behaalde de groep die het voorleesverhaal kreeg, op de passieve toets 

een gemiddelde score van 12,3 en de groep van de handelingen een score van 11,4. Op 

de actieve toets behaalden de twee groepen respectievelijk een gemiddelde score van 3,6 

en 2,8. De betrouwbaarheid van de toetsscores lag tussen 0,60 en 0,77 (Cronbachs alpha). 

De verschillen tussen de groepen op de voormeting waren niet significant (passieve 

toets: F(1,104)=1,81, p=0,181, ηp²=0,02; actieve toets: F(1,104)=2,87, p=0,093, ηp²= 0,03), 

hetgeen betekende dat er bij de beginsituatie geen verschillen tussen de groepen konden 

worden geconstateerd.

Tabel 4.6: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties op het eerste, tweede en derde toetsmoment 

per subgroep – (max. score 19) (N= 106)

Conditie Verhaal
(n=50)

Handelingen
(n=56)

Tm1 Tm2 Tm3 Tm1 Tm2 Tm3

Passieve 
woordenschattoets

12,3
(3,5)

13,9
(3,5)

14,9
(3,2)

11,4
(3,6)

13,7
(3,3)

14,6
(3,5)

Actieve 
woordenschattoets

3,6
(2,5)

6,6
(3,7)

6,9
(4,1)

2,8
(2,1)

5,7
(3,2)

6,3
(3,5)

Tm1 = voormeting, Tm2 = eerste nameting, Tm3 = tweede nameting
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In tabel 4.6 zijn de resultaten van de woordenschattoets bij de voormeting en de 

eerste en tweede nameting weergegeven per subgroep. We zien per meetmoment 

de scores op de passieve woordenschattoets en daaronder die op de actieve, met de 

standaardafwijkingen. 

In tabel 4.6 is te zien dat bij het tweede en het derde toetsmoment de handelingengroep 

op de passieve toets iets meer vooruitgang heeft geboekt dan de voorleesgroep, maar 

de variantieanalyse waarbij gecorrigeerd is voor de voormeting, bracht aan het licht 

dat geen van de verschillen tussen de twee groepen significant waren (passieve toets 

op het tweede toetsmoment: (F(1,103)=2,12, p=0,149, ηp²=0,02); passieve toets op het 

derde toetsmoment: (F(1,103)<1); actieve toets op het tweede toetsmoment: (F(1,103<1); 

actieve toets op het derde toetsmoment: (F(1,103)<1)). De kinderen die naar het verhaal 

luisterden en de kinderen die de handelingen uitvoerden, zijn dus in passieve en actieve 

woordkennis in gelijke mate vooruitgegaan. 

4.4.3  Gemiddelde scores van de subgroepen met en zonder herhaling

Zoals hierboven al uiteengezet is, heeft een deel van de kinderen na de 

woordenschatactiviteiten over een periode van twee weken twee keer de woorden 

nog eens aangeboden gekregen via het computerprogramma. Voor het overzicht zijn 

Tabel 4.7: Gemiddelde scores (vet) en standaarddeviaties op het eerste en derde toetsmoment per 

subgroep – (max. score 19) (N= 106)

Zonder herhaling Met herhaling

Verhaal
(n=24)

Handelingen
(n=28)

Verhaal
(n=26)

Handelingen
(n=28)

Passieve 
woorden-
schattoets 

Tm1 11,7
(3,3)

11,1
(3,1)

12,9
(3,5)

11,7
(4,1)

Tm3 13,9
(3,2)

13,5
(2,6)

15,8
(2,9)

15,7
(3,9)

Actieve 
woorden-
schattoets

Tm1 3
(2,3)

2,8
(1,7)

4,1
(2,6)

2,9
(2,4)

Tm3 5,5
(2,7)

5,2
(3,1)

8,3
(4,6)

7,4
(3,6)

Tm1 = voormeting, Tm2 = eerste nameting, Tm3 = tweede nameting
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hieronder in tabel 4.7 de gemiddelde scores op het eerste en het derde toetsmoment 

te zien van de subgroepen met en zonder herhaling op de passieve en op de actieve 

woordenschattoets (betrouwbaarheid van de toetsscores: Cronbachs alpha ligt tussen 

0,75 en 0,84). In hoofdstuk 5 zal nader ingegaan worden op het verschil tussen deze 

gespreide herhaling en de meer geconcentreerde herhaling die in het eerste experiment 

is toegepast.

Zoals te verwachten was, bleken de scores van de kinderen die nog eens twee keer de 

woorden aangeboden kregen, hoger dan die van de kinderen die geen herhaling kregen. Dit 

gold zowel voor de gemiddelde scores op de passieve woordenschattoets als voor die op 

de actieve toets. Om de significantie van de verschillen te toetsen is een variantieanalyse 

uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor de voormeting. Hieruit bleek een significant 

effect voor de conditie ‘herhaling’, zowel bij de passieve als bij de actieve woordkennis 

(passieve toets: F(1,101)=12,36, p=0,001, ηp²=0,11; actieve toets: F(1,101)=16,55, p<0,001, 

ηp²=0,14). Er was geen hoofdeffect voor context (verhaal versus handelingen) en er was 

evenmin een interactie-effect. 

4.5  Conclusie en discussie

4.5.1  Onderzoeksvraag

In dit experiment stond de vergelijking tussen een voorleesverhaal en een 

handelingssituatie centraal. Uit de onderzoeksresultaten kunnen we opmaken dat er noch 

op de passieve, noch op de actieve woordkennis significant verschil is in vooruitgang 

op woordkennis tussen de kinderen die naar een verhaal luisterden en de kinderen die 

betrokken waren bij het maken van een fruitsalade. De uitkomsten van dit experiment 

wijzen er dus niet op dat een van beide condities een effectievere context vormt voor het 

leren van woorden dan de andere. 

4.5.2  Voorlezen

Hoewel er geen verschil in effect op woordenschatgroei werd gevonden tussen de twee 

contexten, is het voorleesverhaal om verschillende redenen wel een efficiënter middel 

dan de handelingssituatie. Ten eerste duurde het voorlezen gemiddeld twintig minuten 

korter dan het maken van een fruitsalade. Bovendien bleek ook uit een scriptieonderzoek 
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waarin zeventien van de zesentwintig activiteiten werden onderzocht (Van de Pol 2008) 

dat de totale frequentie van de geselecteerde woorden bij het voorlezen groter is dan 

in de handelingssituatie, als er gecorrigeerd wordt voor de factor tijd. Dit duidt erop 

dat het voorlezen van het verhaal de gelegenheid geeft in kortere tijd meer woorden 

aan te bieden. Zoals hierboven bij de conclusies van hoofdstuk 3 al werd gesteld, is 

tijd een factor van belang in het onderwijs aan jonge tweede-taalleerders. Een minder 

tijdrovende activiteit die toch hetzelfde resultaat geeft, verdient dan de voorkeur. Ten 

tweede was het voorlezen makkelijker in te passen in het gewone kleutercurriculum 

dan het maken van een fruitsalade. Er was weinig voorbereiding of aanpassing in de 

organisatie van de kleuterklas voor nodig. Een derde voordeel ten slotte was dat de 

homogeniteit in het taalaanbod van de leerkrachten over de hele linie groter was bij het 

voorlezen dan bij de fruitsalade. Dit bleek bijvoorbeeld uit het feit dat de gemiddelde 

frequentie van de woorden bij het voorleesverhaal een kleinere standaarddeviatie had 

dan bij de handelingen (Van de Pol 2008). De leerkrachten lazen voor uit een tekst waarin 

vijftien van de negentien woorden al met een frequentie van zeven keer voorkwamen 

en beschikten daarnaast ter plekke over schriftelijke aanwijzingen. Daardoor traden er 

minder individuele verschillen in taalaanbod op en dit kan als voordeel hebben dat een 

minimum aan frequentie voor de te leren woorden voor elke voorleessessie gewaarborgd 

was. 

4.5.3  Handelingssituatie

Een voordeel van de handelingssituatie boven het voorlezen leek te zijn dat in deze 

context de kinderen ruime mogelijkheden hadden op verschillende manieren de 

betekenis van de woorden te achterhalen. De context was wat betreft het opdoen van 

fysieke en sensorische ervaringen dus veelzijdiger. Ook kregen de kinderen de te leren 

woorden in totaal vaker aangeboden dan bij het voorleesverhaal. De leerkrachten die het 

voorleesverhaal aanboden, zeiden de woorden gemiddeld 9,9 keer en de leerkrachten die 

de fruitsalade maakten 16,1 keer. 

Bij de handelingssituatie toonden de kinderen bovendien meer betrokkenheid dan bij 

het voorlezen. Dit aspect is in een tweede scriptieonderzoek onderzocht voor zeventien 

van de 26 sessies (Van den Bosch 2008). Om na te gaan in hoeverre de leerlingen bij 

het voorleesverhaal meer of minder betrokken waren dan bij de handelingssituatie, is 

een aangepaste versie van de Leuvense Betrokkenheidsschaal voor kleuters gebruikt. Op 

twee subschalen van deze Betrokkenheidsschaal, namelijk ‘Concentratie’ en ‘Complex 

en Creatief handelen’ behaalden de kinderen in de handelingssituatie significant hogere 
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scores dan de kinderen die naar het voorleesverhaal hadden geluisterd. Voor ‘Complex en 

Creatief handelen’ was dit te verwachten, aangezien een activiteit waarin kinderen met 

de leerkracht een fruitsalade maken nu eenmaal meer aanleiding geeft tot complexe en 

creatieve handelingen dan een voorleessessie. Het resultaat op de subschaal ‘Concentratie’ 

kan wel leiden tot de conclusie dat de kinderen zich bij het maken van de fruitsalade meer 

betrokken voelden dan bij het voorleesverhaal. Hoewel dit aangeeft dat de aandacht van 

de kinderen bij het maken van de fruitsalade meer gericht was op de activiteit dan bij het 

voorlezen, leidde dit niet tot een verschil in woordenschatgroei. 

Het is dan ook de vraag of aandacht en betrokkenheid bij een activiteit een directe 

relatie hebben met het leren van woorden. Het gaat er immers om of de kinderen de 

woorden opmerken. Dit kàn samengaan met hun interesse in de handelingen en de 

voorwerpen, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs zo te zijn. In een onderzoek naar 

eerste taalverwerving hebben Pruden, Hirsh-Pasek, Golinkoff  en Hennon (2006) de 

kwestie van de aandacht in verband gebracht met de leeftijd van het kind. Zij vonden dat 

kinderen van ongeveer tien maanden nieuwe woorden sneller leerden, als de woorden 

verwezen naar voorwerpen waar ze op dat moment in geïnteresseerd waren. Voor zeer 

jonge kinderen zou het aandachtvolgende gedrag van de volwassene om die reden van 

belang kunnen zijn voor het leren van woorden. Hun onderzoek liet zien dat kinderen 

die ouder zijn dan tien maanden, sneller dan de jongere kinderen woorden leren die 

verwijzen naar voorwerpen waar hun interesse op dat moment niet naar uitgaat, maar 

waar de volwassene hun aandacht op richt. Als de volwassene deze voorwerpen toonde 

en tegelijkertijd benoemde, bevorderde dit voor de oudere kinderen het leren van het 

woord en waarschijnlijk is daarom voor oudere kinderen het aandachtvolgend gedrag 

minder belangrijk. Zij zijn in hun sociale ontwikkeling ver genoeg om zich te verplaatsen 

in de gesprekspartner en kunnen daardoor hun focus wijzigen als de volwassene daarom 

vraagt. De tweede-taalleerders van dit experiment waren vier jaar of ouder en we mogen 

verwachten dat zij dit ook kunnen. Dat houdt in dat deze kinderen voor het leggen van de 

koppeling tussen het voorwerp en het woord konden afgaan op de leerkracht, ongeacht 

het feit of ze al dan niet geconcentreerd bezig waren met de handeling. In die zin zou 

er geen directe relatie hoeven te zijn tussen betrokkenheid bij de handeling en het leren 

van woorden. 

We kunnen teruggrijpen op hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.4 waarin het referentieprobleem 

en het retentieprobleem aan de orde kwamen en hier de vraag stellen in hoeverre 

de problemen voor de kinderen worden opgelost en welke context hiervoor de beste 

mogelijkheden bood. Voor het verduidelijken van de referentie moesten de leerkrachten 

de woorden en de voorwerpen steeds nadrukkelijk en tegelijkertijd aan elkaar verbinden. 
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In de training werd hierop gewezen en er werd ook benadrukt dat de woorden heel 

vaak herhaald moesten worden, om zo het onthouden van de woorden (de retentie) te 

vergemakkelijken. Over het algemeen voldeden de leerkrachten aan de uitvoering zoals 

die bedoeld was, maar de video-opnames lieten zien dat twee leerkrachten zich hier 

minder strikt aan hielden. Zij boden de voorwerpen nauwelijks demonstratief aan en 

herhaalden de woorden ook weinig, gemiddeld minder vaak dan tien keer. Er waren echter 

ook leerkrachten die dit juist heel vaak deden en op een hoge gemiddelde frequentie 

kwamen. De context van de fruitsalade was dus zeer geschikt voor het overbrengen van 

de betekenis van nieuwe woorden en het herhalen van de woorden, maar blijkbaar lukte 

het enkele leerkrachten niet deze kansen ook te benutten. 

4.5.4  Verder onderzoek

Het kan zijn dat een uitvoering die nog meer had ingezet op het demonstratief en 

herhaald aanbieden van de woorden, de woordenschatgroei van de kinderen bij de 

handelingen meer had kunnen stimuleren, maar dan moet de conclusie zijn dat een 

training van slechts één dagdeel te kort is om het voor alle leerkrachten mogelijk te 

maken zich een dergelijke aanpak eigen te maken. Hierbij moet echter bedacht worden 

dat het bij dit experiment de bedoeling was dat de activiteiten pasten in het reguliere 

aanbod in het kleuteronderwijs. Zou er ingezet zijn op een meer uitgebreide vorm van 

training, dan zouden we niet meer kunnen spreken van reguliere activiteiten die zonder 

meer uitgevoerd kunnen worden in een gewone kleuterklas. Het is voor te stellen dat 

leerkrachten met een uitgebreidere training een handelingssituatie zoals in dit experiment 

is gebruikt, meer zouden kunnen uitbuiten voor het stimuleren van de woordkennis van 

de kinderen. Om deze vaardigheid te verwerven zouden de leerkrachten een langer en 

speciaal hiervoor ontwikkeld scholingsprogramma aangeboden moeten krijgen of er 

zouden hierbij gespecialiseerde leerkrachten ingezet moeten worden die geschoold zijn 

in ondersteuning van tweede-taalleerders en het geven van NT2-onderwijs. In het kader 

van dit experiment was hiervoor geen gelegenheid. Nader onderzoek dat deze beperking 

niet heeft, zou moeten uitwijzen in hoeverre leerkrachten met een dergelijke scholing de 

woordenschatgroei in een context van handelingen meer kunnen stimuleren dan in de 

context van een voorleesverhaal. 

Men zou kunnen veronderstellen dat hoe veelzijdiger de informatie is, hoe meer 

aanknopingspunten in het geheugen worden opgebouwd voor het onthouden van 

woorden. Het opbouwen van meer uitgebreide ‘netwerken’ kan echter enige tijd kosten en 

daarom zou  pas op langere termijn aan het licht kunnen komen of de veelzijdige context 
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van de handelingssituatie met niet alleen visuele en auditieve, maar ook veelsoortige 

senso-motorische informatie het onthouden van woorden faciliteert. In dit onderzoek 

kon de tweede nameting niet later dan na twee weken plaatsvinden. Deze periode is niet 

erg lang en misschien ook niet voldoende om na te gaan of het onthouden van woorden 

op langere termijn gefaciliteerd wordt door een veelzijdigere context. Een onderzoek met 

een meer longitudinaal karakter kan hier wellicht wel uitsluitsel over geven.  

Een andere beperking van dit onderzoek is dat de kinderen niet willekeurig zijn 

toegewezen aan de voorleesactiviteit of de handelingssituatie. Voor het voorleesverhaal 

was bij de leerkrachten meer animo dan voor de fruitsalade. Wellicht was dit omdat 

voorlezen tot de meer gebruikelijke activiteiten van de kleuterklas hoort en er meer tijd 

en organisatorische maatregelen vastzaten aan de handelingssituatie. Hierbij kunnen we 

opmerken dat in dit experiment een willekeurige toewijzing de medewerking van de 

leerkrachten aan het onderzoek onder druk had kunnen zetten. In de literatuur over 

onderwijsexperimenten met betrekking tot het vergroten van de woordenschat, vinden 

we terug dat het verkrijgen van medewerking van leerkrachten een belangrijk punt is 

(Appel & Vermeer 1997; Whitehurst et al. 1994; Wasik & Bond 2001). Experimenten die 

niet vanuit de leerkrachten zelf komen, maar van buitenaf worden aangedragen, kunnen 

op weerstand stuiten, niet zozeer omdat de leerkrachten zich niet maximaal zouden 

inzetten voor de woordenschatgroei van de kinderen, maar omdat een bepaalde aanpak 

te ver af kan staan van de gewone onderwijspraktijk en dan moeilijk in te passen is 

in de gebruikelijke werkwijze. Daar staat tegenover dat Biemiller en Boote (2006) 

rapporteren dat in hun onderwijsexperiment de leerkrachten zelf het initiatief namen 

tot een intensievere didactische aanpak, om zo te garanderen dat de kinderen voldoende 

herhaling kregen van de nieuwe woorden. Zij vonden hiervoor ook gelegenheid in hun 

rooster en ontwierpen in overleg met de onderzoekers daar zelf activiteiten voor. Hieruit 

zouden we kunnen concluderen dat het van belang is de leerkrachten direct te betrekken 

bij de vormgeving van de activiteiten en de wijze waarop de aanbieding en herhaling van 

de woorden in de praktijk van het kleuteronderwijs kunnen plaatsvinden. 


