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Wordt de basistaal in ons koude kikkerlandje bedreigd? Neemt het oprukkende Engels de voertaal van de lage landen over? De laatste jaren zie je
steeds meer Engelse leenwoorden in de Nederlandse taal: we appen, zitten
op social media en na een harde deadline gaan we nog snel even een bootcamp joinen. Maar wat betekent deze verengelsing voor onze taal? Hebben
de sceptici, die een algemene weerzin hebben tegen de verengelsing, gelijk?
Ik denk dat het nog niet zo'n vaart loopt want taal is voortdurend in beweging. We gebruiken nieuwe woorden terwijl andere woorden worden vergeten. Woorden worden als het ware oud en verdwijnen in de la. Wie kent
bijvoorbeeld de stokoude woorden als konkelefoezen, quatsch of strapatsen nog? En wanneer hoorde je voor het laatst
dat de belhamel van de klas op het schoolplein
vertelde dat hij luddevedu had? Merendeel van
deze woorden verlaten de taal-la al lang niet
meer en zijn als het ware met pensioen. Een
troost voor de nostalgische mensen onder ons,
op zaterdagochtend kunnen we herinneringen
ophalen aan aangedragen 'vergeetwoorden' in
het programma de Taalstaat op radio 1.
Maar, zullen de sceptici zeggen, betekent dit
dat steeds meer Nederlandse woorden met
retraite (frans leenwoord, by the way) gaan en
plaats maken voor een Engelse variant? Dat is
verre van the point, het blijkt dat Nederlands
één van de veertig meest gesproken talen in de wereld is. Bij benadering
zijn dat zo'n 27 miljoen sprekers die onze kaaskoppentaaltje spreken. De
taal staat dus zeker nog niet op de rand van de afgrond.
Dat we trots zijn op ons Nederlands en het nog veel gebruiken, blijkt ook
uit de Staat van het Nederlands. In dit onderzoek vroeg de TaalUnie aan Nederlanders en Vlamingen wanneer zij kiezen voor het gebruik van Nederlandse taal en wanneer voor Frans, Fries, Chinees, Tarnazight, Turks, of een
andere taal. En wat blijkt? De Nederlandse taal wordt gezien als een vitale
taal. Thuis, op het werk en in het openbaar praten we nog veel Nederlands
met elkaar. Meer dan dat we een andere taal gebruiken. Daarnaast wint
Nederlands op bijna alle fronten van het Engels, ondanks de concurrentie
binnen de online informatievoorziening, sociale media en op de universiteiten. Er zijn dus nauwelijks issues. We gebruiken onze taal met trots. En al
die Engelse leenwoorden dan? Vergeet niet, onze voorouders maakten zich
zorgen over de invloed van het Frans op onze taal en over dat 'leenwoorden
cadeau' uit de Franse taal hoor je niemand meer. Als de economie blijft
groeien in landen zoals China, zou het goed kunnen dat over een tijdje niemand het meer over het Engels heeft en de volgende generatie klaagt over
de grote influence eh ik bedoel invloed van het Chinees.
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Woorden leren met Digiwak
In de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK) zijn 3000 woorden opgenomen voor leerlingen
in groep 1 en groep 2. In de Woordenlijst Amsterdamse Kinderen (VI.JAK) zijn ruim 9000 woorden beschreven voor leerlingen van groep 3 tot en met groep 8. Deze woorden zijn digitaal beschikbaar via
www.digiwak.nl. In dit artikel beschrijft de auteur hoe Digiwak tot stand is gekomen, welke mogelijkheden de site biedt voor leraren en hoe hiermee gewerkt kan worden in het woordenschatonderwijs.

Hoe meer woorden je kent, hoe groter je
taalvaardigheid is. Dat geldt zowel voor
mondelinge taalvaardigheid (luisteren en
spreken) als voor schriftelijke (lezen en
schrijven). Uit onderzoek blijkt dat woordenschat een belangrijke voorspeller is
van leesvaardigheid Leesvaardigheid

is

dat op zijn beurt voor iemands algemene
taalvaardigheid. Doordat de woordenschat
van veel leerlingen te wensen over laat, is
het van groot belang om de ontwikkeling
van de woordenschat zoveel mogelijk te
stimuleren.
In 2009 verscheen de Basiswoordenlijst
Amsterdamse Kleuters (BAK), waarin 3000
woorden voor leerlingen in groep 1 en
groep 2 zijn opgenomen (Mulder, Timman
& Verhallen 2009). Dat aantal is gestoeld
op de gedachte dat zesjarigen in groep 3
minstens 3000 woorden nodig hebben om
een succesvolle start te maken met leren
lezen. Uiteraard neemt de woordenschat

ials koeien en schapen

in de loop der jaren toe. Aan het eind van
n de stal

het basisonderwijs zouden leerlingen idealiter over een woordenschat van 15.000 tot
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17.000 woorden beschikken. Maar dat aantal wordt lang niet door alle leerlingen behaald. Dat geldt met name voor leerlingen
die thuis geen Nederlands spreken en/of
opgroeien in een laag sociaal-economisch
milieu.
Om de kloof te overbruggen tussen de
woordenschat
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1500 nieuwe woorden leren. Welke woorden dat zijn, is vastgelegd in de Woordenlijst Amsterdamse Kinderen (WAK; Kuiken &
Droge 201 O). Deze woorden zijn digitaal
beschikbaar via www.digiwak.nl, waarin
voor elk woord een definitie, een voorbeeldzin en een afbeelding is opgenomen.
De site biedt leraren de mogelijkheid om
te bepalen welke woorden ze op een bepaald moment kunnen aanbieden en een

Digiwak bevat in totaal 9046 woorden

wijs aan de orde is, kan Digiwak worden

dashboard waarmee de voortgang van

verdeeld over zes jaargroepen. Het aantal

gebruikt voor de selectie van daarbij pas-

de groep kan worden bijgehouden: welke

woorden per groep neemt geleidelijk toe:

sende woorden. Digiwak bevat frequente

woorden zijn al aan bod geweest, welke

groep 3 - 1108, groep 4 - 1331, groep 5 -

woorden (de pagina, het afval, de streep),

zijn momenteel in behandeling en welke

1365, groep 6 - 1700, groep 7 - 1733, groep

schooltaalwoorden (de schaal, de periode,

moeten nog worden aangeboden.

8 - 1809 woorden. Binnen een groep zijn

dergelijke), vakspecifieke woorden (de beuk,
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De WAK is in 2010 ontwikkeld in opdracht

de woorden thematisch geordend. Som-

de kringloop, de onderdaan), maar ook las-

mige thema's komen aan de orde bij alle

tige woorden waar leerlingen doorgaans

groepen (bijvoorbeeld School, Familie en

veel moeite mee hebben (immers, integen-

van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur &

vrienden, Lichaam en gezondheid), andere

deel, vanwege) en figuurlijk taalgebruik Ue

Wetenschap. De lijst vult het gat tussen de

alleen in de lagere groepen (zoals De boer-

ogen de kost geven, de proef op de som ne-

BAK (voor vier- en vijfjarigen) en een streef-

derij en Sprookjes) en weer andere alleen in

men, in het water vallen). Digiwak biedt le-

woordenlijst voor de eerste twee jaren van

de hogere (Milieu, Informatie, Wereldkwes-

raren steun bij de inrichting van hun woor-

het voortgezet onderwijs. Deze drie lijsten

ties). Op hun beurt zijn de thema's onder-

denschatonderwijs en kan worden ingezet

hebben alle tot doel de woordenschat van

verdeeld in clusters van maximaal negen

in aanvulling op de reguliere taal- en/of

leerlingen te vergroten. Bovendien is er op

met elkaar samenhangende woorden. Een

zaakvakmethode.

deze manier sprake van een doorlopende

voorbeeld is het cluster 'bijen en wespen'

leerlijn woordenschat van groep 1 tot en

binnen het thema Dieren in groep 4, dat

De ervaring leert dat de verwerving van

met de start van het voortgezet onderwijs.

bestaat uit de volgende woorden: de wesp,

de eerste paar duizend woorden van een

de dar, de honingraat, de imker, de hommel,

taal over het algemeen weinig problemen

De WAK en Digiwak zijn gebaseerd op een

de angel, de werkster, de zwerm, de koningin.

oplevert, omdat deze woorden vaak en in

lijst met 15.000 woorden voor het basison-

Woorden met meerdere betekenissen zijn

veel verschillende situaties aangeboden

derwijs van Schrooten en Vermeer (1994).

ook in andere thema's opgenomen, zoals

worden. Het verwerven van de overige

Deze lijst is aangepast en uitgebreid met

het woord werkster dat behalve bij Dieren

woorden is een lastiger taak, want deze

woorden uit acht taalmethodes (Taallees-

ook in het thema Wonen voorkomt.

land, Toa/actief, Taaljournaal, Taal op maat,
Tao/verhaal taal, Tao/verhaal spelling, Zin
in taal en Taal in beeld) en negen zaakvak-

komen minder vaak en in minder verschillende contexten voor. Daarnaast wordt
de leerlast van een woord mede bepaald

0U

Digiwak biedt leraren een scala aan woor-

door het doel waarvoor het woord geleerd

methodes (voor natuur, techniek, biologie,

den en onderwerpen die in de wereld van

wordt: moet een leerling het woord alleen

aardrijkskunde, wereldoriëntatie en ge-

zes- tot twaalfjarige kinderen van belang

kunnen begrijpen (receptief/passief) of is

schiedenis). Het resultaat daarvan is ver-

zijn. Dit maakt de lijst geschikt voor ge-

het de bedoeling dat de leerling het woord

volgens beoordeeld door leraren van acht

bruik in de dagelijkse lespraktijk. Wanneer

ook zelf kan inzetten wanneer dat nodig

basisscholen, waarna de definitieve lijst is

bijvoorbeeld een bepaald thema uit de

is (productief/actief)? Woordkennis omvat

samengesteld.

taalmethode of binnen het zaakvakonder-

een groot aantal facetten, zoals vorm, bete-
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kenis en gebruik van het woord, mate van

maken van clusters kan er een versnelling

omvatten de lijsten voor de nieuwkomers

voorkennis van de leerling en de context

in de woordenschatuitbreiding worden be-

dus 1000 woorden die voor de helft voor alle

waarin het woord geleerd wordt. Leerlin-

reikt: in plaats van één woord, worden te-

nieuwkomers identiek zijn en voor de ande-

gen moeten van sommige woorden dus

gelijkertijd verschillende nieuwe woorden

re helft verschillend afhankelijk van het ver-

aangeleerd, die onderling nauw met elkaar

wachte doorstroomniveau. Op deze manier

meer weten dan van andere.
Bij het aanleren van woorden uit de WAK

verbonden zijn. Naast het direct aanbieden

kunnen met behulp van Digiwak ook aan

van woorden dienen leraren hun leerlingen

jonge nieuwkomers frequente, alledaagse
woorden worden aangeleerd die voor hen

kan worden aangesloten bij de didactiek

handvatten te geven waarmee zijzelf nieu-

van de zogeheten 'viertakt: bestaande

we woorden kunnen verwerven. Voorbeel-

van cruciaal belang zijn om aan het onder-

uit onderstaande stappen (Van den

den van dergelijke woordleerstrategieën

wijs en de samenleving deel te nemen.

Nulft & Verhallen 2009).

zijn: het afleiden van de betekenis van een

1. Voorbewerken: introductie van de

woord uit de woordvorm en/of de context,

Folkert Kuiken is bijzonder hoogleraar

woorden en hun betekenissen, waar-

het gebruikmaken van een woordenboek,

Nederlands als tweede taal en Meertalig-

bij zo goed mogelijk rekening wordt

het inzetten van voorkennis en werkwijzen

heid aan de Universiteit van Amsterdam.

gehouden met de leefwereld en de

om verbanden in een tekst te vinden.

Bronne,

voorkennis van de leerlingen.
2. Semantiseren: het verduidelijken van
woordbetekenissen in context. Dit

Diqiwak vou rue1 " ko-ners
Voor leerlingen die nog maar net in Neder-

kan bijvoorbeeld in de vorm van een

land zijn, is in Digiwak een aparte selectie

'woordweb; waarbij betekenisverbin-

van voor hen belangrijke woorden opge-

Kuiken, F. & Droge, S. (2010). Woordenlijst
Amsterdamse Kinderen.

Amsterdam:

Universiteit van Amsterdam.
Mulder, F., Tim man, Y. & Verhallen, S. (2009).

dingen worden gelegd met andere

nomen. Deze bestaat uit 500 startwoorden

Handreiking bij de Basiswoorden/ijst Am-

woorden die de leerlingen al kennen.

afkomstig uit de lijsten voor groep 3 en 4,

sterdamse Kleuters (BAK). Amsterdam:

3. Consolideren: herhaling en inoefe-

die relevant zijn voor alle nieuwkomers on-

nen van de woorden en hun beteke-

geacht hun leeftijd of de groep waarnaar

Nulft, D. van den & Verhallen, M. (2009) Met

nissen. Een woord moet vele malen

ze vervolgens doorstromen. Naast de start-

Woorden in de Weer. Praktijkboek voor

herhaald worden in verschillende

woorden is voor onder-, midden- en boven-

contexten wil het worden onthou-

bouw een selectie gemaakt van nog eens

ITTA.

het basisonderwijs. Bussum: Coutinho.
Schrooten, W. & Vermeer, A. (1994). Woor-

den. Afhankelijk van de context en

500 basiswoorden, die verschillen voor leer-

den in het basisonderwijs: 75.000 woor-

moeilijkheidsgraad wordt vijf tot

lingen die doorstromen naar respectievelijk

den aangeboden aan leerlingen. Tilburg:

zestien keer herhalen genoemd als

groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. In totaal

Tilburg University Press.

voorwaarde voor verwerving. In het
algemeen wordt ervan uitgegaan dat
een woord gemiddeld genomen zeven keer herhaald dient worden, wil
het verankerd raken in het geheugen
van de leerling.
4. Controleren: nagaan of het woord
en

de

behandelde

betekenissen

verworven zijn. Dit kan op een impliciete manier door te observeren of de
leerlingen de woorden en betekenisinhouden hebben onthouden of op
een explicietere manier, in de vorm
van een toets bijvoorbeeld.
Het is beter om woorden niet geïsoleerd
aan te bieden, maar in combinatie met elkaar en in een betekenisvolle context. Om
die reden zijn de woorden in Digiwak thematisch geordend en daarbinnen opgedeeld in kleinere clusters. Door gebruik te
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