
















Meer context kan de verkeerd geraden betekenis bijstellen

Dit is echter niet altijd het geval

Verkeerde associatie kan blijven hangen



Intertaaltransparantie

Maand, mois, month, Monat

Garandeert geen directe herkenning

‘Valse vrienden’-deceptieve transparantie’

Also (Engels): Ook

Also (Duits): Dus

Transparantie via woordvorming

Herkennen van afgeleide woorden 

door kennis pre- en suffixen

Pregnante context bevestigt begrip



Zeker van betekenis Tijdrovend

Niet altijd nodig voor begrip



Voordelen

Tijdsbesparing door woorden over

te slaan

Niet nodig om alle woorden te 

kennen. 

Voorbereiden op werkelijkheid: in 

reële situatie ken je ook niet alle 

woorden.

Nadelen

Pas op: 98% dekking nodig voor 

tekstbegrip (LTM 103)

Lln gaan hierdoor wellicht te snel 

door een tekst / te veel 

overslaan





Aandacht richten 

op transparante 

woorden

Werkvormen met 

onbekende woorden
Zorg voor dekking 95%

Raadopdrachten met 

raadcontrole

Selecteren voor 

integratie

Gerichte woorden-

schatuitbreiding
blijf belangrijkste factor 

tekstbegrip

Systematisch herhalen 



Wat is dat?

→ Leerling inzicht geven in de opbouw van woorden

→ Toepassen prefixen, infixen en suffixen 

a) bij lezen

b) bij verwerven vocabulaire
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Studenten die instructie kregen met deze morfologische aanpak:

→ waren beter in staat onbekende woorden te interpreteren

→ konden op lange termijn makkelijker de betekenis van woorden raden (in 

vergelijking met leerlingen die ahv woordenlijsten leerden)

(Baumann, J. et al., 2003)



→ Meervoudig toepasbaar!

a. Raadstrategie

b. Vocabulaire-verwervingstrategie

“It will enable students to more than double the number of words they learn.” (Anderson, 

Nagy, 1994)

Hoe meer vocabulaire, hoe hoger de dekking in een tekst, hoe hoger de kans op correct 

raden van betekenis onbekend woord!

→ Maakt woordenboekgebruik eenvoudiger

Daarnaast is deze aanpak productief inzetbaar: laat leerlingen met de verschillende 

woordelementen nieuwe woorden maken. 

→ dit zou zelfs ingezet kunnen worden bij wijze van coping-mechanisme  



Stap 1: Geef een reeks voorbeelden van bekende, met “-ixen” samengestelde 

woorden. Laat leerlingen hier zelf conclusies uit trekken.

Voorbeeld Graves (2006):

Teacher: If Tom were asked to rewrite a test, what must he do?

Students: He has to take it over. He has to take it again.

Teacher: That’s correct. Using your understanding of the word

rewrite, what is the meaning of the prefix re-?

Students: Again. A second time. Over again.

→ Leerlingen worden zo bewust van het feit dat deze “-ixen” ook een betekenis 

hebben!



Stap 2: Laat de leerling oefenen met zinnen waarin onbekende woorden met “-ixen” 

staan. Laat de leerlingen zelf de betekenis afleiden.

→ Hier is het ook zinnig om leerlingen ‘families’ van -ixen te maken (Baumann, J. et al., 

2007) 

Stap 3: Formuleer morfologische strategie

→ Na behandelen van deze stappen kan begonnen worden met integratie.

→ confrontatie met onbekende woorden in teksten

→ aanbieden als hulpmiddel bij nieuwe vocabulaire door docent (“in deze les 

gaan we nieuwe woorden leren. Wat zou je kunnen doen om deze 

makkelijker te onthouden?”)



Voorbeeld eigen praktijk:

Situatie: examentraining, leerling heeft net geleerd wat Russisch prefix o- betekent (nl: 

‘situatiewisseling in toekomst waardoor handeling uit ww plaats zal vinden’).

Leraar: OK, ik snap dat dat prefix redelijk ingewikkeld is, dus hier een ander 

voorbeeld. Misschien wel handig als je met je vrienden over Game of Thrones wil 

praten. Het woord is обезглавит [ɑ.bɛz.gla.vitʲ]. *schrijft op* Wat voor soort woord is 

dit?

Leerling: Een werkwoord.

Leraar: En welke stukjes uit dit woord herken je al?

Leerling: Nou, eerst de “o”. Dat had die lange betekenis.

Leraar: En daarna?

Leerling: “Bez”

Leraar: En dat betekent…?

Leerling: “Zonder”

Leraar: Inderdaad! Dan houden we “Glavit’” over. We weten dat “it’” het eind van een 

werkwoord aanduidt, dus welk woordt herken je in “glav”?

Leerling: *denkt na* “Glavnyj”... “Golova”! Hoofd!

Leraar: Helemaal correct! Dus wat zou het hele woord kunnen betekenen?

Leerling: … geen hoofd… er is een situatiewisseling… dus nu wel nog een hoofd… 

uhhh… “Onthoofden”? 

Leraar: Jij gaat door voor de magnetron!
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