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Samenvatting  

Voor basisschoolleerlingen is de omvang van de woordenschat een voorspellende factor voor succes 

op de basisschool. Maar hoe zit dat voor de pabostudent? Hoe groot is zijn woordenschat? Is er een 

relatie tussen zijn vooropleiding en de grootte van zijn woordenschat? En neemt de woordenschat ook 

toe tijdens de opleiding? Aan de hand van 107 geselecteerde woorden uit een woordenboek voor 

groep 6 en hoger hebben studenten aangegeven welke woorden ze niet beheersen. Er deden 446 

studenten mee, gemiddeld beheersten ze 30,72 woorden niet. Er is een duidelijke relatie tussen de 

vooropleiding van de student en zijn score. Over de vier leerjaren heen is er geen verschil te zien in de 

beheersing van woorden.  

Inleiding 
Het lectoraat Reflectie en Retorica van de Katholieke Pabo Zwolle doet onderzoek naar de narratieve en retorische 

structuren in reflectieverslagen. Eén van de voorspellers voor de kwaliteit van het reflectieverslag is de aanwezigheid 

van professionele taal. Het is dus belangrijk dat studenten die professionele taal met conceptuele begrippen en 

vakdidactische termen verwerven. Maar hoe belangrijk is de algemene woordenschat van een pabostudent voor zijn 

functioneren?  

Probleemstelling 
In het basisonderwijs is de grootte van de woordenschat een belangrijke voorspeller voor de schoolprestaties van 

leerlingen (Biemiller, 2003; Graves 2006, 2009). Het verschil in de grootte van de woordenschat bij kleuters is groot. 

Een gemiddelde kleuter kent bij aanvang van groep 1 passief ongeveer 3.000 woorden, terwijl een anderstalige kleuter 

soms nog geen 1.000 woorden beheerst (Verhallen & Verhallen, 1994). Het verschil tussen deze twee kleuters blijft 

gedurende de hele basisschool groot. Volgens Aarnoutse & Verhoeven (2003) verlaat een leerling de basisschool met 

een gemiddelde woordenschat van 15.000 woorden. De passieve woordenschat van allochtone kinderen van 

mediterrane herkomst ligt rond 10.000 woorden (Verhoeven & Vermeer 1996). Overigens worden de normen voor de 

grootte van de woordenschat steeds aangepast. In de meest recente doelen voor woordenschat en woordgebruik 

opgesteld door het SLO en de Universiteit van Amsterdam in 2011 is sprake dat kinderen voor aanvang van groep 1 

gemiddeld 4.000 woorden passief moeten beheersen, waarvan gemiddeld 2.000 actief. Eind groep 2 zijn deze getallen 

gestegen tot gemiddeld 7.000 passief en gemiddeld 3.500 actief (www.slo.nl/primair/themas/jongekind/doelen). Er is 

dus sprake van een forse groei in aantallen woorden; woordenschatonderwijs moet daarom al vanaf groep 1 aangeboden 

worden, willen alle leerlingen de beoogde doelen halen.  

In Amerika zijn eveneens grote verschillen te zien tussen de leerlingen onderling. Volgens Biemiller (2010) beheerst 

aan het eind van grade 2 (= Nederlandse groep 4) de laagste 25% de betekenis van 4.000 woorden, de gemiddelde groep 

beheerst 6.000 woorden en de hoogste 25%, namelijk 8.000 woorden. Biemiller (2010, p. 7) berekent dat: “Low-

vocabulary children (lowest 25 percent) enter pre-kindergarten with around 2,300 root-word meanings, compared to 

average children’s 3,400 (Biemillder 2005). During the primary grades, they fall further behind. They continue to gain 

an average of 570 word meanings per year while their average classmates add 860 meanings and advantage children 

add 1,140 meanings per year”. Hij concludeert dan ook dat: “the vocabulary gap grows during the primary grades, 

rather than narrowing of at least staying the same” (2010, p. 7). Ondanks de inspanningen van de leraren. 

Biemiller is van mening dat “a lack of adequate vocabulary in elementary school, if not addressed, causes lifelong 

learning difficulties. (...) Those with relatively small vocabularies do not comprehend as well as others whose 

vocabularies are larger. Because they do not comprehend as well, they often choose to read less. Students who read less 

continue to acquire smaller vocabularies and comprehend less in later years” (2010, p. 5). Er is dus sprake van een 

vicieuze cirkel: “As Keith Stanovich (1986) observed, there is a vicious circle in which students who are finding books 

hard to read and understand read less.” Biemiller (2010, p. 5) concludeert: “Because reading from a wide range of 

materials is one source of new vocabulary, students who read less have less opportunity to acquire more vocabulary. 

They continue to lag behind students with larger vocabularies. Simply put, those rich in vocabulary get poorer.” In 1986 

noemt Stanovich dit fenomeen ‘Matthew effect’, ook in Nederland is dit bekend onder de naam Mattheüseffect (zie o.a. 

Van der Leeuw, Israel, Pauw &  Schaufeli, 2009). 

Graves geeft in The vocabulary book: Learning and instruction (2006) een aanpak voor het verbeteren van de 

woordenschat die bestaat uit vier onderdelen: Providing Rich and Varied Language Experiences, Teaching Individual 

Words, Teaching Word-Learning Strategies and Fostering Word Consciousness. De belangrijkste is het eerste 

onderdeel: “immerse them in a rich array of language experiences, so that they learn words through listening, speaking, 
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reading, and writing” (Graves, 2009, p. 3). Lezen is de belangrijkste activiteit: “Reading becomes the principle 

language experience for increasing students’ vocabularies. If we can substantially increase the reading students do, we 

can substantially increase the words they learn. Anyone interested in increasing students’ vocabularies should do 

everything possible to see that they read as much as widely as possible.” (Graves, 2009: 3). Cunningham & Stanovich 

tonen in 1998 aan dat de toename van de woordenschat vooral afhangt van lezen.   

Stahl & Stahl (2009) halen Stanovich (2000) aan: “exposure to books (...) can account for a great deal of the variation in 

vocabulary knowledge among children and adults”( 2009, p. 20). De kans dat een kind een onbekend woord tegen 

komt, is in een boek bijna een keer zo groot als tijdens een gesprek met volwassenen. Het ideaalbeeld is een leraar die 

veel voorleest, het lezen van leerlingen stimuleert en zelf ook laat zien dat hij leest, praat over wat hij gelezen heeft en 

aandacht heeft voor taalbeschouwing in het algemeen en woordenschat in het bijzonder (Biemiller, 2003). Zo’n leraar 

kan een rol spelen bij het dichten van de kloof tussen kinderen uit taalrijke en taalarme milieus.  

Die ideale leraar moet dus in staat zijn een goede instructie te geven en zal zelf ook een redelijke woordenschat moeten 

hebben om begrippen te labelen, te categoriseren, en de relaties met andere woorden te kunnen leggen 

(netwerkopbouw), waardoor diepe woordkennis bij leerlingen tot stand komt (Verhallen, 2005). 

Volgens Graves (2009) moeten studenten aan het eind van ‘high school’ 50.000 woorden beheersen. Tussen hun 

twaalfde en twee-en-twintigste jaar moet het gemiddelde aantal van 15.000 woorden aan het eind van de basisschool  

(Aarnoutse en Verhoeven, 2003) tenminste verdrievoudigd worden naar 45.000 (Verhoeven & Vermeer, 1996). Lukt 

dat ook bij pabostudenten? Hoe groot is de woordenschat van pabostudenten? Beheersen pabostudenten bijvoorbeeld de 

woorden die in een woordenboek voor de bovenbouw van de basisschool staan? Volgens Oostdam (2012, p. 33) is er in 

Nederland weinig onderzoek gedaan naar wat leraren met betrekking tot het onderwijs Nederlands weten, vinden, 

kunnen en doen en wat zij daarmee bij hun leerlingen aan leerprocessen en leerresultaten teweegbrengen. “Het is niet 

alleen volkswijsheid dat leraren onderwijs kunnen maken en breken, maar het wordt bevestigd door internationaal 

onderzoek (zie bijvoorbeeld Hattie & Timperley, 2007) en reviews (Slavin e.a., 2009 en 2010).” Dit onderzoek is een 

poging om meer zicht te krijgen op de woordenschat van pabostudenten als aankomende leraren basisonderwijs. 

 

De onderzoeksvragen zijn: 

Hoe is het gesteld met de woordenschat van pabostudenten?  

Met als subvragen:  

a. Is er een relatie tussen de vooropleiding van de studenten en het aantal woorden dat studenten niet beheersen? 

b. Neemt het aantal niet beheerste woorden af in de loop van de opleiding?  

 

Methode van onderzoek 

Materiaal 

In 2003 is onderzoek uitgevoerd naar de woordenschat van eerstejaarsstudenten van de Katholieke Pabo Zwolle (n = 

103; Pauw, 2003). Hiervoor is gebruik gemaakt van het Van Dale Basiswoordenboek van de Nederlandse taal. Dit is 

een woordenboek dat volgens de auteur geschikt is vanaf groep 6 van de basisschool tot in de eerste klas van het 

voortgezet onderwijs en zowel in Nederland als in Vlaanderen ingezet worden. Op bijna alle basisscholen in Nederland 

wordt dit woordenboek gebruikt. Voor het onderzoek zijn twee pagina’s uit het midden gekozen; deze pagina’s bevatten 

110 lemma’s beginnend met de letter ‘p’. 

Het Van Dale Basiswoordenboek van de Nederlandse taal bevat 25.000 trefwoorden, ruimschoots meer dan de 15.000 

woorden die leerlingen aan het eind van de basisschool moeten beheersen. Het wordt aangeprezen als een ‘volwassen’ 

basiswoordenschat voor kinderen vanaf 10 jaar en geschikt voor volwassenen die Nederlands als tweede taal leren. Het 

woordenboek is ook geschikt voor Vlaanderen, er zijn 687 typische Vlaamse woorden opgenomen. De aanname is dat 

aanstaande leraren de meeste woorden die in het woordenboek staan, kunnen labelen. De receptieve woordenschat van 

een volwassene varieert volgens Verhoeven & Vermeer (1996) van 45.000 - 250.000 woorden. Het Groene boekje 

bevat ruim 100.000 woorden, De dikke Van Dale bevat zo’n 250.000 opzoekbare woorden, en het Van Dale 

Basiswoordenboek van de Nederlandse taal, zoals hierboven ook al genoemd is, 25.000.  

 

Eind 2011 hebben we het onderzoek opnieuw uitgevoerd. Het aantal lemma’s is nu 107. Ten opzichte van het 

onderzoek uit 2003 zijn drie woorden komen te vervallen, van één woord is nu slechts één spellingswijze opgenomen, 

waar in 1996 nog twee spellingswijzen bestonden. Van twee lemma’s hebben we de vrouwelijke vorm van een 

mannelijk beroep niet opgenomen (politica vs. politicus en politicologe vs. politicoloog). 

 

Deelnemers 

De deelnemers aan het onderzoek zijn studenten van de Katholieke Pabo Zwolle. Het onderzoek is afgenomen onder 

studenten uit alle vier de leerjaren van de pabo (n = 446). Aan de studenten is gevraagd hun vooropleiding aan te geven. 

Studenten kunnen een havo-, vwo-, mbo- of hoger onderwijsachtergrond hebben. Enkele studenten hebben een 

propedeuse aan een hbo of universiteit. 

 

Procedure 

Studenten hebben van 107 kale lemma’s uit het woordenboek aangegeven of ze de betekenis van het lemma niet 

beheersten, zie bijlage 1. Studenten hebben dit gedaan tijdens een moment van verplichte aanwezigheid op de KPZ. De 

studenten is gevraagd om individueel de lijst door te werken en niet met elkaar te overleggen.  



 

 

Hoe betrouwbaar zijn nu de antwoorden van de studenten? Ze mochten immers zelf bepalen of ze een woord wel of niet 

beheersten. Van de eerstejaarsstudenten is middels een steekproef nagegaan in hoeverre zij een correcte omschrijving 

konden geven van de woorden die zij meenden te kennen. Dit is gedaan door van elke klas de eerste 5 studenten 

(volgens alfabetische volgorde; n = 23) aanwezig op een verplichte dag op school te vragen de betekenis achter de 

woorden te schrijven. Hiervoor is uit de lijst met 107 lemma’s een selectie van 22 woorden gemaakt (elk vijfde woord 

is opgenomen). Dit invullen heeft een half jaar later plaatsgevonden. Een docent Nederlands van de KPZ is vervolgens 

nagegaan in hoeverre de omschrijving juist is. Uitgangspunt hierbij is geweest de omschrijving van het lemma in het 

Van Dale Basiswoordenboek van de Nederlandse taal. Eén betekenis volstaat, ook al geeft het woordenboek meerdere 

betekenissen, bijvoorbeeld pony is zowel een klein paard als een haardracht.   

 

In de woordenlijst staan woorden waarvan men kan betwisten of het noodzakelijk is deze woorden te kennen als leraar 

basisonderwijs. Er staan ook woorden in waarvan men kan stellen dat ze beslist noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld een 

kwaliteitskrant te kunnen lezen. Wanneer studenten woorden uit de eerste categorie niet kennen, dan is dat begrijpelijk. 

Wanneer de studenten woorden uit de tweede categorie niet kennen, dan is dat een kwalijke zaak. We zijn nagegaan van 

de studenten met een lage dan wel hoge score aan aantal woorden dat zij niet kenden, in hoeverre het woorden uit de 

betreffende categorie betrof. Het indelen van woorden in beide categorieën is zorgvuldig tot stand gekomen middels het 

raadplegen van experts.  

Om tot de lijst van betwistbare woorden te komen is aan vier docenten gevraagd welke woorden zij minder belangrijk 

vinden. Twee Neerlandici, een docent godsdienst en levensbeschouwing en een docent wereldoriëntatie hebben hun 

perceptie gegeven. Hun bevindingen hebben geleid tot een nieuwe lijst met woorden. Het aantal lemma’s is 

teruggebracht van 107 naar 87 noodzakelijke woorden (zie bijlage 3). 20 woorden werden door deze deskundigen 

aangemerkt als ‘minder belangrijk’, dat is bijna 23 % van het aantal woorden, zie bijlage 2. 

Als we deze 20 niet-noodzakelijke woorden nader analyseren blijkt dat geschrapt zijn: 

1 jiddisch woord, namelijk ponem 

1 Vlaams woord, namelijk pompaf 

1 gallicisme, namelijk pointe 

1 medische term, namelijk poliomyelitis 

1 kerkelijke term, namelijk pontifex maximus 

5 afleidingen met poly, namelijk polyamide, polyether, polyfoon, polyglot en polyvalent 

7 woorden die als veel te specifiek benoemd worden, qua landschap, namelijk poesta;, qua tijdsbeeld, namelijk 

poezelig, pogoën en poet, en qua voeding: poelet, polenta en pompelmoes. 

Het begrip polemiseren moet wel gekend worden, maar de afleidingen, polemologie, polemoloog zijn minder 

belangrijk.  

Om tot de lijst van noodzakelijke woorden voor het lezen van een kwaliteitskrant als NRC en de Volkskrant te komen, 

zijn een docent geschiedenis, een docent Nederlands, een docent pedagogiek, een docent kunst en cultuur, de directeur 

van de KPZ en de lector van de KPZ geraadpleegd. Van de zes lijsten is een top tien gemaakt van woorden die het 

vaakst genoemd worden. 

Dat leidt tot 10 noodzakelijke woorden: pogrom, polariseren, polemiek, politicologie, politicus, politioneel, polygamie, 

polyvalent, poneren en pontificaal. Uiteraard zijn deze woorden ook opgenomen in de lijst met 87 noodzakelijke 

woorden, zie bijlage 3. 

 

Vervolgens hebben we onderzocht in hoeverre studenten die 20 of minder woorden niet beheersten en studenten die 40 

of meer woorden niet beheersen deze noodzakelijke 10 woorden voor het lezen van een kwaliteitskrant wel beheersen. 

 

Resultaten  
In het onderzoek in 2003 hebben studenten aangestreept welke woorden ze niet beheersten, dat wil zeggen niet meteen 

konden labelen. Daarna zijn de uitkomsten verzameld waarbij studenten zelf hun scores mochten opnoemen in de klas, 

waarna ze ingevuld werden. Er is begonnen met de laagste aantallen; er is gestopt bij de vraag: wie kende meer dan 55 

woorden niet? De uitkomst was dat studenten gemiddeld ±32 van de 110 lemma’s niet beheersen, dat betekent dat ze 

ongeveer 30% van de woorden niet beheersen.  

 

Tabel 1: Scores niet-beheerste woorden in leerjaar 1 in 2003 

 

Leerjaar N Gemiddelde Minimum Maximum 

1 103 ± 32 7 > 55 

 

In een replicaonderzoek zijn de resultaten uit 2003 vergeleken met recent verkregen onderzoeksresultaten. In november 

2011 is het onderzoek opnieuw uitgevoerd onder alle voltijdstudenten van de pabo (n = 446). Deze keer zijn alle 

uitkomsten schriftelijk verzameld. De scores waren hierbij als in tabel 1. 

 

Tabel 2: Scores niet-beheerste woorden in de vier leerjaren 

 



 

 

Leerjaar N Gemiddelde Standaard 

deviatie 

Minimum Maximum 

1 169 30,96 9,77 7 53 

2 78 31,83 8,68 9 52 

3 110 30,62 8,53 9 50 

4 69 28,28 6,93 15 44 

 

In bovenstaande tabel lijkt er geen verband te zijn tussen het leerjaar en de grootte van de woordenschat. Een analyse 

(uni-variate) bevestigt deze eerste indruk. Er is geen verband (N = 426, F=0,88, α=0,453 tweezijdig getoetst). In tabel 3 

is de score voor de studenten met verschillende vooropleidingen gegeven.  

 

Tabel 3: Scores niet-

beheerste woorden 

gerelateerd aan de 

vooropleidingVooropleiding 

N Gemiddelde Standaard 

deviatie 

Minimum Maximum 

Vwo 22 25,00 6,99 15 42 

Havo 208 30,19 9,10 7 53 

vmbo (onderwijs assistent) 158 32,31 8,45 10 53 

vmbo (anders) 38 28,92 8,80 10 46 

 

 

Er blijkt wel een verband te zijn tussen de vooropleiding van de student en de score op woordenschat (N = 426, F= 

4,85, α= 0,003, tweezijdig getoetst). Hoe hoger de vooropleiding, hoe minder woorden ze niet kennen. Opvallend 

hierbij is dat studenten met vooropleiding vmbo anders dan onderwijsassistent tussen vwo en havo scoren. Er is geen 

interactie tussen vooropleiding en leerjaar (N = 426, F= 0,45, α= 0,910, tweezijdig getoetst).  

Resultaten vervolgonderzoek naar beheersing van woorden 

Om te bepalen hoe betrouwbaar de antwoorden van studenten zijn, zijn we nagegaan of studenten daadwerkelijk de 

woorden beheersen (n = 23; aantal getoetste woorden = 22). Bij de beoordeling van de juistheid van de betekenis vielen 

twee woorden op: poesta en polariseren. Bij poesta gaven tenminste drie studenten de betekenis ‘pittig borrelnootje’ op. 

Een betekenis die niet in het woordenboek staat, maar wel goed gerekend is: in de supermarkt liggen zakken met 

poesta, inderdaad met pittige borrelnootjes. Opvallend is dat vier studenten bij de betekenis van ‘pony’ noteren: ‘jong 

paard’; dit is een fout antwoord.  

Polariseren levert een aantal bijzondere betekenissen op:  

 alles over de hele wereld bekijken, zoals statistieken; 

 afstemmen van de juiste frequentie; 

 mensen plaatsen van boven naar beneden. Wie het populairst is naar minder; 

 magnetiseren van iets, term uit de natuurkunde; 

 reflectie uit foto halen, d.m.v. een polarisatiefilter. 

Alleen de laatste twee betekenissen zijn goed gerekend. 

In totaal beheersen studenten volgens eigen zeggen 341 woorden, dat is gemiddeld 14,82, afgerond 15 woorden per 

student. Na beoordeling blijkt dat studenten 68 woorden fout beantwoord hebben, gemiddeld is dat 2,95 woorden per 

student. Dit komt afgerond neer op 3 woorden per student, dat is een vijfde deel van de door de studenten als beheerst 

wordt beschouwd. Studenten geven aan dat ze van de 107 woorden er gemiddeld 30 niet kennen. Als we hierbij in 

ogenschouw nemen dat studenten de betekenis van een vijfde deel van het aantal woorden onjuist hebben, dan kunnen 

we, heel voorzichtig gesproken, zeggen dat studenten van gemiddeld 45 woorden de juiste betekenis niet beheersen.  

 

Vervolgens hebben we onderzocht in hoeverre studenten die 20 woorden of minder niet beheersen en studenten die 40 

woorden of meer niet beheersen, 10 specifieke woorden die nodig zijn voor het kunnen lezen van een kwaliteitskrant 

wel beheersen.  

Deze groep bestaat uit 117 studenten, waarvan er 45 zijn die 20 woorden of minder hebben en 72 die 40 of meer 

woorden niet beheersen. De resultaten staan gegeven in tabel 4. 

 

Tabel 4: Scores ≤ 20 en ≥ 40 niet-beheerste woorden gerelateerd aan  10 specifieke woorden en gerelateerd aan de 

vooropleiding 

 

Vooropleiding N Gemiddelde ≤ 20  Standaarddeviatie Gemiddeld ≥ 40 Standaarddeviatie 

vwo 7 8,17 (n = 6) 0,98 3 (n = 1)  

havo 56 7,40 (n = 20) 0,88 3,08 (n = 36) 1,1 

vmbo (onderwijs-

assistent)  

43 6,92 (n = 12) 0,79 2,55 (n = 31) 1,0 

vmbo (anders) 11 6,14 (n = 7) 1,1 2,25 (n = 4) 0,5 

 



 

 

Een analyse laat zien dat er geen verband is tussen het leerjaar en de grootte van de woordenschat (N = 117, F=0,98, 

α=0,405 tweezijdig getoetst).  

Er blijkt ook nu een verband te zijn tussen de vooropleiding van de student en de score op woordenschat (N = 117, F= 

4,33, α= 0,006, tweezijdig getoetst). Hoe hoger de vooropleiding, hoe meer woorden ze kennen. 

Er is geen interactie tussen vooropleiding en leerjaar (N = 117, F= 0,22, α= 0,98, tweezijdig getoetst).  

We zien een correlatie tussen het aantal woorden dat studenten niet beheersen en de 10 noodzakelijke woorden die 

gekend moeten worden om een kwaliteitskrant te lezen (σ = - 0,91, signifant op het niveau 0,01, tweezijdig getoetst). 

Kortom hoe meer woorden de studenten van de 117 woorden uit het woordenboek aangeven te kennen, hoe meer 

woorden ze van de 10 belangrijke geselecteerde woorden kennen. 

 
Conclusie 

De hoofdvraag in ons onderzoek is: Hoe is het gesteld met de woordenschat van pabostudenten?  

Met als subvragen:  

a. Is er een relatie tussen de vooropleiding van de studenten en het aantal woorden dat studenten niet beheersen? 

b. Neemt het aantal niet beheerste woorden af in de loop van de opleiding?  

 

a. Relatie vooropleiding en woordenschat 

Er is een verband tussen de vooropleiding en grootte van de woordenschat. Hoe hoger de vooropleiding, hoe minder 

woorden ze niet beheersen. Degenen die een hogere vooropleiding hebben, kennen ook meer specifieke woorden. 

 

b. Toename woorden gedurende de opleiding 

Er lijkt geen verband te zijn tussen het leerjaar en de grootte van de woordenschat. De woordenschat van een 

eerstejaarsstudent van de pabo wijkt nauwelijks af van die van een vierdejaars.  

 

Wat kunnen we nu zeggen over onze hoofdvraag: Hoe is het gesteld met de woordenschat van pabostudenten? 

1. De aanname dat pabostudenten alle woorden uit de woordenlijst uit het woordenboek voor groep 6 en hoger 

beheersen, is niet juist. 

2. Het is afhankelijk van de vooropleiding in hoeverre de woorden wel of niet beheerst worden. 

3. Studenten beheersen de betekenis van specifieke woorden die van belang zijn bij het lezen van een 

kwaliteitskrant niet. Het aantal dat ze niet beheersen,  is afhankelijk van de vooropleiding. 

4. Over de leerjaren heen is geen verschil in beheersing te zien. 

 

In de literatuur (Cunningham & Stanovich, 1998; Biemiller, 2003, 2010; Graves, 2009) wordt er een relatie gelegd 

tussen lezen en woordenschat: hoe meer iemand leest, hoe groter zijn woordenschat is. In dit verband wordt er gepleit 

voor het lezen van gevarieerde  teksten, waardoor de kans toeneemt, dat de lezer een onbekend woord tegenkomt. Op 

een pabo moeten studenten niet alleen studieboeken en vakliteratuur lezen, maar ook jeugdboeken, kindergedichten, 

historische teksten en kranten. Als er echter geen verschil te zien is tussen de woordenschat van een eerste- of een 

vierdejaarsstudent dan kan de vraag gesteld worden of studenten wel voldoende tijd besteden aan lezen of te eenzijdige 

teksten lezen. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit het geval is.  

 

Discussie 

Er is weinig bekend over de grootte van de woordenschat van de aanstaande leraar. Ook is er nauwelijks onderzoek naar 

de relatie tussen de linguïstische  kwaliteiten van de leraar en het effect daarvan op zijn leerlingen. Volgens Biemiller 

(2010) groeit de woordenschat door het lezen van “a wide range of materials”. Aangezien de grootte van de 

woordenschat van een eerstejaars nauwelijks afwijkt van die van een vierdejaars zou dit verklaard kunnen worden uit 

het lezen van eenzijdige teksten, namelijk voornamelijk studieboeken. Uit andere onderzoeken (Schrijver & Pauw, 

2009; Schrijver, Visser & Pauw, 2009) blijkt dat er  wel een groei van de professionele woordenschat te zien is. Deze 

groei is te verklaren uit de aandacht hiervoor in de lessen op de pabo, in studieboeken en in lesmethodes op de 

basisschool. 

In ons onderzoek hebben we niet gevraagd naar de mate waarin een student een woord beheerst. Een woord kan 

namelijk op verschillende niveaus gekend worden. In het woordenschatonderwijs wordt gestreefd naar diepe 

woordkennis. Volgens Verhallen (2005) moet de leraar zelf een redelijke woordenschat hebben om begrippen te 

labelen, te categoriseren, en de relaties met andere woorden te kunnen leggen (netwerkopbouw), waardoor diepe 

woordkennis bij leerlingen tot stand komt. De woordenschat moet zich ontwikkelen naar wat ‘het mentale lexicon’ 

(Strating, 2009) genoemd wordt, een netwerk van woordbetekenissen: “Naast een associatief, deels persoonlijk netwerk 

van betekenisrelaties is ook de vorming en groei van een hiërarchisch netwerk van formele verbanden tussen woorden 

en woordbetekenissen van groot belang. En hoe dichter het netwerk van knopen en verbindingen rondom de woorden, 

hoe beter ze gekend worden” (Strating, 2009, p. 7).  Volgens Strating (2009) heeft diepe woordkennis ook betrekking 

op kennis van elementen zoals uitspraak, frequentie en stilistische mogelijkheden van een woord. Bij 

woordenschatonderzoek wordt vaak een vijfpuntsschaal aangehouden (Verhallen & Verhallen, 1994; Van den Nulft & 

Verhallen, 2009) waarin die niveaus beschreven worden: 

1. helemaal niet geleerd, woord nooit tegengekomen 



 

 

2. helemaal niet geleerd, woord wel eens tegengekomen 

3. wel een beetje geleerd, vaag begrip 

4. redelijk goed geleerd, kan het woord in een bepaalde context beschrijven 

5. volledig geleerd, kent de betekenis in z’n volle breedte. 

In een vervolgonderzoek zouden we de mate waarin een student een woord beheerst aan de hand van deze 

vijfpuntsschaal kunnen bevragen. Deze nuancering laat de eenduidigheid toenemen. In dit onderzoek twijfelden de 

studenten nogal eens of ze een woord als bekend mochten veronderstellen omdat ze het ‘een beetje’ kenden (bv. niveau 

2 of 3). 

Tot slot kan er vervolgonderzoek plaatsvinden om na te gaan of studenten daadwerkelijk niet genoeg verschillende 

teksten lezen. Wellicht is er een andere verklaring voor het ontbreken van verschil over de leerjaren heen. Er kan ook 

onderzocht worden of de woordenschat van de huidige eerste jaars over de jaren toeneemt door middel van een 

longitudinaal onderzoek. 
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Bijlage 1: woordenlijst 

 Begrip  Begrip 

 poel  pogen 

 poelet  poging 

 poelier  pogoën  

 poema  pogrom 

 poen  pointe 

 poenig  pokdalig 

 poep  poken 

 poepen  poker 

 poeperd  pokerface 

 poepje  pokke- 

 poes  pokken 

 poesiealbum  pol 

 poeslief  polair 

 poespas  polariseren 

 poesta  polariteit 

 poet  xxxxx
1
 

 poëtisch  polaroidcamera 

 poets  polder 

 poetsen  polderpop 

 poezelig  polemiek 

 poëzie  polemiseren 

 pof  polemologie 

 poffen  polemoloog 

 poffertje  polenta 

 poli  poly 

 poliep  polyamide 

 polijsten  polyester 

 polikliniek  polyether  

 poliklinisch  polyfoon 

 polio  polygaam 

 poliomyelitis   polygamie 

                                                 
1
 In de oorspronkelijke lijst uit 2003 (Pauw, 2003) stond hier ‘polarizeren’. In de nieuwe spelling is alleen ‘polariseren’ correct. 



 

 

 Begrip  Begrip 

 polis  polyglot 

 politicologie  polyvalent 

 politicoloog  pomerans  

 politicus  pommade 

 Politie  pomp 

 politieagent  pompaf  

 politiek  pompelmoes 

 politierechter  pompen 

 politioneel  pompeus 

 polka  pompoen 

 poll  pon 

 pollen  poncho 

 pollepel  pond 

 pollutie  pond sterling 

 polo  ponem 

 polonaise  poneren 

 pols  ponsen 

 polsen  ponskaart 

 polsslag  pont 

 polsstok  ponteneur  

 polstasje  pontifex maximus 

 pontificaal  pony 

 ponton  pooier 

 

Bijlage 2: Niet noodzakelijke woorden 

 

Nr woord 

1 poelet 

2 poesta 

3 poet 

4 poezelig 

5 pogoën 

6 pointe 

7 polemologie 



 

 

Nr woord 

8 polemoloog 

9 polenta 

10 poliomyelitis 

11 polyamide 

12 polyether 

13 polyfoon 

14 polyglot 

15 polyvalent 

16 pompaf 

17 pompelmoes 

18 ponem 

19 ponteneur 

20 pontifex maximus 

 

Bijlage 3: noodzakelijke woorden 

 
nr woord 

1 poel 
2 poelier 
3 poema 
4 pon 
5 poenig 
6 poep 
7 poepen 
8 poeperd 
9 poepje 
10 poes 
11 poesiealbum  
12 poeslief 
13 poespas 
14 poëtisch 
15 poets 
16 poetsen 
17 poëzie 
18 pof 
19 poffen 
20 poffertje 
21 pogen 
22 poging 
23 pogrom 
24 pokdalig 
25 poken 
26 poker 
27 pokerface 
28 pokke- 



 

 

29 pokken 
30 pol 
31 polair 
32 polariseren 
33 polariteit 
34 polaroidcamera 
35 polder 
36 polderpop 
37 polemiek 

38 polemiseren 
39 poli 
40 poliep 
41 polijsten 
42 polikliniek 
43 poliklinisch 
44 polio 
45 polis 
46 politicologie 
47 politicoloog 
48 politicus 
49 politie 
50 politieagent 
51 politierechter 
52 politiek 
53 politioneel 

54 polka 
55 poll 
56 pollen 
57 pollepel 
58 pollutie 
59 polo 
60 polonaise 
61 pols 
62 polsen 
63 polsslag 
64 polsstok 
65 polstasje 
66 poly- 
67 polyester 
68 polygaam 
69 polygamie 
70 pomerans 
71 pommade 
72 pomp 
73 pompen 
74 pompeus 
75 pompoen 
76 pon 
77 poncho 
78 pond 
79 pond sterling 
80 poneren 
81 ponsen 
82 ponskaart 
83 pont 
84 pontificaal 

85 ponton 
86 pony 



 

 

87 pooier 
 


