
Thuis oefenen met de woordenschat.  

Het vergroten van de woordenschat is iets waar kinderen de hele 

basisschoolperiode mee bezig zijn. Kleuters die beginnen in groep 1 begrijpen 

ongeveer 4000 woorden en gebruiken zo’n 2000 woorden al zelf in hun 

gesprekken. Eind groep 2 begrijpt een kleuter 7000 woorden en kan hij er 3500 
gebruiken. Jaar na jaar komen er nieuwe woorden bij, tot een kind aan het eind 

van de basisschool een duizelingwekkende woordenschat heeft van 24.000 

woorden, waarvan hij er 15.000 actief kan gebruiken. 

Waarom is de woordenschat zo belangrijk? 

Een ruime woordenschat is belangrijk voor alle taalvaardigheden. Iemands 

woordenschat is verbonden met schoolsucces, begrijpend lezen en het kunnen 

leren van teksten. Woordenschat heeft alles te maken met kunnen spreken, 
luisteren en lezen. Een goede woordenschat op jonge leeftijd, speelt ook een 

belangrijke rol bij de (vroege) leesontwikkeling. Kinderen die in groep 3 niet 

genoeg woorden kennen, hebben het vaak moeilijk met het leren lezen. 

Onderzoek heeft ook laten zien dat de grootte van de woordenschat op driejarige 
leeftijd sterk verbonden is met het latere begrijpend lezen.  Een van de meest 

consistente bevindingen die uit woordenschatonderzoek naar voren komt, is dat 

een beperkte woordenschat bijna altijd leidt tot slechte schoolresultaten. 

 

Hoe vergroot je de woordenschat? 

Naarmate je kind ouder wordt, groeit zijn woordenschat vanzelf mee. Toch is het 

vergroten van de woordenschat iets waar op school veel aandacht aan wordt 

besteed en waar je ook thuis een belangrijke bijdrage aan kunt leveren. Het is 
gewoon superbelangrijk dat je kind voldoende woorden kent. Misschien heb je 

tijdens een gesprek op school wel te horen gekregen dat je kind slecht scoort op 

woordenschat, wat een onderdeel is van de Cito-toetsen. Wat kun je doen om je 
kind meer woorden te leren? 



Tip 1: Benoem wat je tegenkomt 

Onderweg naar school zijn er al heel veel nieuwe woorden te vinden: de 

stoeprand, het verkeersbord, de oever, de merel, enzovoort. En thuis: het 
aanrecht, de gootsteen, de telefoonoplader. Kies bewust eens voor een ‘moeilijk’ 

woord: het trottoir in plaats van de stoep of het venster in plaats van het raam. 

Probeer altijd het lidwoord (de/het) erbij te zeggen. 

Tip 2: Lees steeds hetzelfde boek voor 

Herhaling en vertrouwdheid zijn twee ingrediënten die zorgen voor de opbouw 
van de woordenschat van je kind. Onderzoek door de Britse psycholoog Jessica 

Horst heeft uitgewezen dat herhaaldelijk lezen van favoriete kinderboeken 

vertrouwelijkheid creëert bij jonge kinderen. Voor haar onderzoek verdeelde 
Horst twee groepen peuters van drie jaar oud en controleerde hoe snel ze nieuwe 

woordjes zouden onthouden en herkennen. 

Gedurende een week werd aan de eerste groep kinderen hetzelfde verhaal 

voorgelezen waarin de nieuwe woorden drie keer in voorkwamen. Aan de andere 
groep werden verschillende verhalen voorgelezen met dezelfde woorden. 

Kinderen die hetzelfde verhaal voorgelezen kregen, onthielden meer woorden 

dan peuters die verschillende verhalen voorgelezen kregen. 

“Kinderen leren beter wanneer ze informatie herhaaldelijk te horen krijgen, zelfs 

informatie die zij niet proberen te leren”, aldus Horst. Het betekent echter niet 

dat je een heel bibliotheek aan kinderboeken moet aanschaffen. Hetzelfde boek 

steeds opnieuw voorlezen helpt ook. Volgens Horst geldt: “less is more.” 

Tip 3: Kinderwoordenboeken 

Speciale woordenboeken voor kinderen helpen ook om de woordenschat te 

vergroten. Nou klinkt dat misschien wat saai, een woordenboek, maar dat zijn ze 

beslist niet. De boeken zijn leuk om te bekijken en uit voorgelezen te worden en 
sluiten aan bij de ontwikkeling en belangstelling van kinderen. Naast 

prentenboeken over een bepaald thema, zoals de boerderij, verdienen vooral de 

kinderwoordenboeken van Van Dale aandacht. De woorden die daarin 
opgenomen staan, sluiten aan bij wat kinderen op een bepaald moment in hun 

schoolcarrière moeten kennen. 

 


