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Samenvatting
Vraagstelling en onderzoeksdoel
In dit onderzoek, “Mindmappen in het woordenschatonderwijs”, is onderzocht
in hoeverre mindmappen voor basisschool de Klok een werkbare aanvulling is op het
woordenschatonderwijs in de bovenbouw naast Taal op Maat. Hiervoor is een
aanpak gehanteerd waarbij zowel de leerkracht wordt gecoacht als de zorgleerlingen
worden geremedieerd.
De aanleiding voor dit onderzoek kwam voort uit de wens van de interne begeleider
om woordenschatuitbreiding een meer prominente plek binnen het onderwijs te laten
innemen. Dit hebben we vertaald in de probleemstelling hoe het
woordenschatonderwijs in de bovenbouw van basisschool de Klok op een dusdanige
wijze aangepast kan worden zodat het leerrendement stijgt.
Hierbij hebben we ook rekening willen houden met de veranderende omgeving zoals
die met Passend Onderwijs vorm gaat krijgen, tevens hebben we naast theoretische
verdieping de nadruk willen leggen op de voorwaarden voor een zo succesvol
mogelijke implementatie om zodoende daadwerkelijk effect te bewerkstelligen.
Aanpak
Allereerst diende de nieuwe aanpak aan te sluiten bij de verwachtingen en de
behoeften van de leerkrachten. Deze werden geïnventariseerd door middel van een
vragenlijst. Daarnaast kregen we inzicht in wat de Klok onder achterblijvende
toetsresultaten verstond middels een overzicht van de resultaten op
methodegebonden en methode-onafhankelijke toetsen.
Vervolgens was het van belang ons te verdiepen in de huidige taalmethode Taal op
Maat en meer specifiek hoe woordenschatonderwijs hierbinnen vorm wordt gegeven.
Deze taalmethode stoelt op de woordenschatdidactiek “Met woorden in de weer” van
Nulft en Verhallen (2002). Samen met het team volgden wij een workshop van de
onderwijsbegeleidingsdienst, waarbij “Met woorden in de weer” werd uitgediept.
Aansluitend hebben we een studiedag “Woord voor Woord” van Auris gevolgd, waar
een overzicht van nieuwe en bestaande woordenschatmethoden werd gegeven.
Daar werd ook Mindmappen besproken van Buzan (2010) als mogelijke aanvullende
woordenschatmethode. Aangezien wij Mindmappen binnen onze logopediepraktijk al
succesvol inzetten bij woordenschatontwikkeling en bij begrijpend lezen, kwamen wij
tot de conclusie dat deze methode geschikt zou kunnen zijn als aanvullende
didactiek voor woordenschatonderwijs.
Tenslotte hebben we, vanwege de focus op implementatie, literatuuronderzoek
gedaan naar leerstijlen van volwassenen en naar de wijze waarop een team leert.
Ook hebben we onderzoek gedaan naar de maatschappelijke context waarin
implementatie plaats zal vinden, in de vorm van literatuuronderzoek en het volgen
van een bijeenkomst Passend Onderwijs verzorgd door de NVLF.
Implementatie
Deze aanpak resulteerde uiteindelijk in de ontwikkeling van een leertraject. De
implementatie hiervan vond op twee niveaus plaats, namelijk op leerkracht- en
leerlingniveau. Op leerkrachtniveau werden er 2 trainingen van een uur ontwikkeld
over mindmappen en de toepassing ervan bij woordenschatonderwijs. Deze
leerkrachtcoaching werd uitgevoerd met het gehele bovenbouwteam en vond plaats
binnen het kader van themagecentreerde interactie (van de Braak, 2009): er werd
houvast geboden bij de verandering (implementeren van de aanvullende
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woordenschat didactiek) én ruimte geboden voor zelfverantwoordelijkheid en
ontwikkeling door verwerkingsopdrachten en het delen van elkaars ervaringen.
Op leerlingniveau werden 5 lessen ontwikkeld van 30 minuten. In deze lessen
werden de RT-leerlingen bekend gemaakt met mindmappen en de afspraken die
hierbij gelden. Ze kregen op deze manier groepsoverstijgende pre-teaching door
begeleide instructie tijdens het oefenen van de mindmap en mondelinge
terugkoppeling na afloop van elke les. Tijdens het klassikaal aanbieden van de
mindmaps in de groepen werd door deze vorm van pre-teaching ondervangen dat de
zorgleerlingen sneller af zouden haken of extra instructie tijd zouden vragen van de
leerkracht.
Evaluatie en conclusie
De resultaten van het leertraject voor de 3 groepen (RT-groep, leerkrachten en
indirect de reguliere leerlingen) werden verkregen door schriftelijke en mondelinge
bevragingen en gerichte observatie. Ook werden de eindproducten beoordeeld aan
de hand van specifieke aandachtspunten.
Hieruit kwam naar voren dat mindmappen door leerkrachten en leerlingen als een
werkbare aanvulling op Taal op Maat wordt gezien. Toekomstig onderzoek zal
moeten uitwijzen of de prestaties op woordenschattoetsen verbeteren en of
mindmappen ook als aanvulling op andere taalmethodes gebruikt kan worden.
In het geboden leertraject zijn wij erin geslaagd zowel de zorgleerlingen, de reguliere
leerlingen als de leerkrachten mindmappen als tool aan te leren. Alle leerkrachten
hebben in hun groep mindmappen ingezet bij woordenschatlessen, maar ook bij
zaakvakken.
Een concrete meting van het leerrendement na implementatie van mindmappen is
niet op korte termijn te realiseren. Het eerstvolgend toetsmoment is de CITOeindtoets woordenschat, schooljaar 2012-2013. Deze toetst andere woorden dan die
door de methode aangeboden zijn. Een toegenomen leerrendement op de
methodegebonden toetsen leidt niet direct tot hogere CITO-scores. Toch is het
aannemelijk dat het leerrendement op termijn een stijgende lijn zal laten zien. Door
het mindmappen worden de leerlingen actief betrokken bij het eigen leerproces en
door het onderwijsbreed implementeren van mindmappen krijgen de leerlingen meer
nieuwe woorden aangeboden. Het gevolg is dat de totale woordenschat toeneemt en
dit zal een positief effect hebben op de CITO-resultaten.
Er werd tijdens dit onderzoek gezocht naar een manier waarop we zowel de
leerkracht coachen als met de zorgleerlingen aan de slag gaan. Het geraamte voor
dit onderzoek zal inzetbaar zijn binnen een scala van leergebieden. Deze aanpak
biedt school een efficiënte manier om gericht, in een afgebakende periode, kennis
rondom de aanpak van zorgleerlingen te vergroten en te borgen binnen het team. De
remedial teacher is hierbij het doorgeefluik van de informatie en heeft een coachende
rol.
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Hoofdstuk 1: Aanleiding en probleemstelling
1.1 Aanleiding
In oktober 2011 constateerde de intern begeleider van basisschool de Klok dat de
CITO-uitslagen op de woordenschattoetsen in alle bouwen al enige jaren lager zijn
dan gewenst. In overleg met de directie is besloten dit schooljaar
woordenschatuitbreiding een meer prominente plek binnen het onderwijs te laten
innemen. Aan de schoolbegeleidingsdienst is gevraagd een workshop
woordenschatonderwijs voor de leerkrachten te verzorgen om leerkrachten bewust te
maken van het belang van een goede woordenschat en om de kennis omtrent
woordenschatonderwijs te verbreden. Aanvullend is ons gevraagd hoe woordenschat
te remediëren bij leerlingen die aangeleerde woorden niet vasthouden en op welke
wijze woordenschatuitbreiding onderwijsbreed geïntegreerd zou kunnen worden.
1.2 De huidige situatie
De resultaten op de CITO-eindtoetsen woordenschat liggen lager dan 80%. De intern
begeleider en de directie hebben een minimale score van 80% gedefinieerd als
zijnde voldoende resultaat. De huidige resultaten liggen onder deze norm.
1.3 De gewenste situatie
De intern begeleider vindt het belangrijk dat woordenschatuitbreiding een meer
prominente plek binnen het onderwijs op de Klok krijgt. Zij wil dit bewerkstelligen door
de leerkrachten meer bewust te maken van het belang van een uitgebreide
woordenschat en door het aanreiken van middelen aan de leerkrachten om
woordenschatuitbreiding onderwijsbreed te integreren. Het streven is dat na
aanpassing van het woordenschatonderwijs de resultaten op de CITO-eindtoetsen
woordenschat en de methode gebonden toetsen woordenschat van Taal op Maat
verbeteren, zodat deze gemiddeld minimaal 80% bedragen.
1.4 De doelstelling
Doel van het onderzoek is het aanpassen van de woordenschatdidactiek in de
bovenbouw zodat het leerrendement toeneemt. Op basisschool de Klok worden de
groepen 5 tot en met 8 gerekend tot de bovenbouwgroepen. Gezien de wens
woordenschatuitbreiding onderwijsbreed te integreren biedt de bovenbouw met
begrijpend lezen en zaakvakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde de meeste
aanknopingspunten c.q. remediërende mogelijkheden.
Door middel van dit onderzoek krijgt de school inzicht in de huidige situatie van hun
woordenschatonderwijs in de bovenbouw. Deze kennis zal een bijdrage leveren aan
het optimaliseren van de doorlopende leerlijn woordenschatonderwijs. Daarnaast
krijgt school nieuwe werkvormen aangereikt om ook naast de taalmethode aan
woordenschatuitbreiding te werken.
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1.5 De probleemstelling
In ons onderzoek willen wij de volgende probleemstelling beantwoorden:
Hoe kunnen wij het woordenschatonderwijs in de bovenbouw van basisschool de
Klok op een dusdanige wijze aanpassen dat het leerrendement stijgt?
1.6 De deelvragen
Voor het beantwoorden van deze probleemstelling zullen wij eerst een aantal
deelvragen moeten beantwoorden.
Deelvragen met betrekking tot woordenschatonderwijs:
a) Wat wordt binnen het primair onderwijs verstaan onder het begrip
woordenschat?
b) Wat zijn de toetsscores woordenschat in de bovenbouw van de Klok?
c) Wat is de samenstelling van de leerlingenpopulatie op de Klok?
d) Hoe wordt woordenschatonderwijs in Taal op Maat vormgegeven in de
bovenbouw?
e) Waaruit bestaat de workshop van de schoolbegeleidingsdienst?
f) Hoe kijken de bovenbouwleerkrachten aan tegen het woordenschatonderwijs
volgens Taal op Maat?
g) Welke middelen worden aan logopedisten aangereikt voor de stimulering van
woordenschatuitbreiding?
h) Bij woordenschatuitbreiding wordt veel gewerkt met Met woorden in de weer
(Nulft en Verhallen, 2002) en Mindmappen (Buzan, 2010): Wat houden deze
woordenschatdidactieken in?
i) Hoe kan mindmappen ingezet worden bij het huidige woordenschatonderwijs
in de bovenbouw?
Deelvragen met betrekking tot remedial teaching via leerkrachten:
j) Welke leerstijlen worden onderscheiden?
k) Welke werkvormen zijn passend bij de verschillende leerstijlen?
Deelvraag met betrekking tot de implementatie:
l) Welke kennis hebben wij nodig rond implementatieprocessen om ervoor te
zorgen dat de nieuwe manier van werken daadwerkelijk tot de dagelijkse
onderwijsroutine van de leerkrachten gaat behoren?
m) In hoeverre speelt Passend Onderwijs een rol in het implementatie proces?
n) In hoeverre past dit onderzoek binnen de uitgangspunten van Passend
Onderwijs?
o) Hoe past remedial teaching in het Passend Onderwijs?
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Hoofdstuk 2: Probleemverkenning
2.1 Inleiding probleemverkenning
Voor het verbeteren van woordenschatonderwijs kunnen meerdere middelen ingezet
worden. Om een nieuwe aanpak te laten aansluiten bij de verwachtingen en
behoeften van school is eerst de huidige situatie in kaart gebracht. Gekeken is naar
wat onder het begrip woordenschat verstaan wordt, de toetsscores op methodegebonden en methode-onafhankelijke toetsen, de verwachtingen ten aanzien van de
toetsscores, de samenstelling van de leerlingpopulatie, de taalmethode en hoe in
deze methode woordenschatonderwijs vorm krijgt. Daarnaast is samen met de
leerkrachten de workshop van de schoolbegeleidingsdienst gevolgd om bij de
aanpassing van het woordenschatonderwijs te kunnen aansluiten bij de kennis die in
de workshop aangereikt is. Ook is de leerkrachten een vragenlijst voorgelegd om te
inventariseren waar volgens hen behoefte aan is op gebied van woordenschatonderwijs. Om de eigen kennis met betrekking tot woordenschatonderwijs te
vergroten is bij Auris de studiedag Woord voor woord, een studiedag voor
logopedisten gevolgd. Daarnaast is literatuuronderzoek verricht naar verschillende
werkwijzen op gebied van woordenschatontwikkeling. Omdat vanuit school de wens
werd uitgesproken het woordenschatonderwijs structureel te veranderen is het
onderzoeksterrein uitgebreid naar leerstijlen om een beter idee te krijgen hoe een
nieuwe woordenschatdidactiek aan de leerkrachten zou kunnen worden
overgebracht. Ook is bestudeerd welke processen van belang zijn bij het
implementeren van nieuwe werkwijzen in een bestaande onderwijssituatie zodat de
nieuwe werkwijze m.b.t. woordenschatontwikkeling ook daadwerkelijk geïntegreerd
wordt in het dagelijks lesgeven.
2.2 Woordenschat
In 2006 heeft het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap kerndoelen voor
het primair onderwijs gepubliceerd (Kerndoelen primair onderwijs, 2006). Kerndoel
12 betreft woordenschat:
“De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het
begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook
begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken”.
Voor deze publicatie is de definitie van woordenschat gebruikt zoals geformuleerd
door het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). Het SLO verstaat
onder woordenschat de woorden die een taalgebruiker receptief en/of productief tot
zijn beschikking heeft.
Een ander woord voor productieve woordenschat is actieve woordenschat, dit is het
totaal aan woorden waarover iemand kan beschikken om zich uit te drukken.
Receptieve woordenschat is hetzelfde als passieve woordenschat, namelijk het totaal
aan woorden waarvan iemand de betekenis begrijpt. Bij een normale taalontwikkeling
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is de passieve woordenschat groter dan de actieve woordenschat (Gillis en
Schaerlakens, 2000) .
De omvang van de woordenschat is een belangrijke bepaler bij succesvol begrijpend
lezen en luisteren (Förrer en Mortel, 2010). Goed begrijpend lezen en luisteren
vergroot het vermogen de wereld te begrijpen en meer kennis tot zich te nemen. Dit
leidt vervolgens weer tot een grotere woordenschat (Nulft en Verhallen, 2002).
Daarnaast draagt een woordenschat van voldoende omvang bij aan een betere
uitdrukkingsvaardigheid, het vermogen gedachten en gevoelens te verwoorden. De
woordenschatomvang is een belangrijke bepaler voor taalvaardigheid. Een
voldoende taalvaardigheid is een voorwaarde voor sociale interactie, de (schoolse)
leerontwikkeling en het kunnen functioneren in de maatschappij (Verhallen en Walst,
2011; Förrer en Mortel, 2010).
Uit de literatuur is bekend dat autochtone leerlingen een grotere woordenschat
hebben dan allochtone leerlingen (Julien, 2010) en kinderen van hoger opgeleide
ouders hebben een grotere woordenschat dan kinderen van lager opgeleide ouders
(Nulft en Verhallen, 2002; Gillis en Schaerlakens, 2000). Ook veel lezen en een
brede algemene kennis leidt tot een grotere woordenschat. Er is een sterke relatie
tussen een grote woordenschat en goed begrijpend lezen en luisteren (Förrer en
Mortel, 2010). Daarnaast speelt de wijze waarop woordenschatonderwijs gedoceerd
wordt een belangrijke rol. We hebben op een rij gezet in hoeverre deze variabelen
mogelijk een rol spelen bij de woordenschatomvang van de leerlingen van deze
school.
2.3 Toetsscores
2.3.1. Toetsscores woordenschat
Sinds 5 jaar wordt op de Klok gewerkt met de taalmethode Taal op Maat.
De CITO-resultaten van de afgelopen 4 jaar op de eindtoets van groep 8 staan in
tabel 1 vermeld. In de tabel is te zien dat het gemiddeld percentage ‘goed’ varieert
van 70 tot 75%. De intern begeleider hanteert 80% ‘goed’ als de ondergrens voor
een voldoende score, omdat het CITO deze norm gebruikt om te berekenen hoe een
school heeft gepresteerd op de eindtoets (handleiding CITO-eindtoets, 2011).
eindtoets

aantal opgaven

aantal goed of percentage goed

2011

20

14 (70%)

2010

20

15 (75%)

2009

20

72%

2008

20

70%

Tabel 1: CITO-resultaten woordenschat eindtoets groep 8 periode 2008-2011.
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In tabel 2 staan de resultaten op de methodegebonden toetsen van blok 1, 2 en 3
van Taal op Maat van de eerste helft van schooljaar 2011-2012 voor de bovenbouw.
Om de resultaten van de verschillende leerjaren, parallelklassen en blokken met
elkaar te vergelijken zijn de resultaten uitgedrukt in percentages. De tabel met
absolute aantallen staat in bijlage 1.
Groep

Lln

Blok 1

Blok 2

Blok 3

rood

geel

Groe
n

Afw

Rood

geel

groen

afw

rood

geel

groen

afw

5a

21

9,5

0

90,5

0

0

0

100

0

0

9,5

90,5

0

5b

23

0

13

87

0

0

13

87

0

4,3

8,7

87

0

6a

27

0

11,1

88,9

0

0

11,1

88,9

0

11,1

29,6

59,3

0

6b

25

12

32

56

0

0

4

96

0

12

20

68

0

7a

23

0

56,5

43,5

0

0

52,2

47,8

0

17,4

43,5

39,1

0

7b

17

11,8

11,8

76,5

0

17,6

5,9

76,5

0

47,1

47,1

5,9

0

8a

16

37,5

25

37,5

0

0

18,8

81,3

0

18,8

0

81,3

0

8b

25

4

28

68

0

8

16

76

0

20

0

80

0

Tabel 2: Resultaten in percentages van de methodegebonden toetsen woordenschat 2011-2012 Taal
op Maat, september t/m december 2011.
Legenda: lln=aantal leerlingen,rood=onvoldoende, geel=twijfelachtig, groen=voldoende,
afw=percentage afwezige leerlingen

De groepen 5 vallen op door in alle blokken meer dan 80% voldoende te scoren.
Groep 7 scoort in alle blokken lager dan 80%, waarbij opgemerkt moet worden dat
groep 7a een maximale score van 47,8% haalt. Dit is zeer laag. De overige groepen
geven een fluctuerend beeld. Het ene blok worden goede resultaten behaald, het
andere blok is de score veel lager.
2.3.2. Toetsscores begrijpend lezen
Gezien de sterke relatie tussen woordenschatomvang en begrijpend lezen (Förrer &
Mortel, 2010) waren wij benieuwd of de resultaten bij begrijpend lezen ook lager
waren dan verwacht. Voor begrijpend lezen wordt op de Klok de methode
Tekstverwerken gebruikt.
Jaar eindtoets
aantal opgaven
gemiddeld aantal goed
2011
30
22,4
2010
30
25
2009
30
23,7
2008
30
24,9
Tabel 3: Citoresultaten begrijpend lezen, eindtoets groep 8 periode 2008-2011.
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Jaar entreetoets
aantal opgaven
gemiddeld aantal goed
2011
50
36,3
2010
50
36,6
2009
50
42
2008
50
41
Tabel 4: Citoresultaten entreetoets begrijpend lezen, groep 7 periode 2008-2011.

percentage goed
72,6%
73,2%
84%
82%

De resultaten op de Cito-eindtoets fluctueren in de periode 2008-2010 rond de 80%.
In 2011 is een sterke dip te zien. De resultaten op de entreetoets zijn in 2008 en
2009 boven de 80%, maar dalen in 2010 en 2011 een sterk.
2.4 Leerlingenpopulatie
De intern begeleider noemt de leerlingenpopulatie van overwegend autochtone
afkomst. Onder een autochtone leerling verstaat zij een leerling afkomstig uit een
gezin waar Nederlands de eerste taal is. Het aantal allochtone leerlingen bedraagt
gemiddeld één kind per klas, ruim 4%. In Nederland is gemiddeld 15% van de
leerlingen in het primair onderwijs van allochtone afkomst (CBS, 2008). Met 4% is de
leerlingenpopulatie inderdaad van overwegend autochtone komaf en vormt daarmee
geen verklaring voor de achterblijvende resultaten op de woordenschattoetsen.
Onder hoger opgeleid verstaat de intern begeleider dat een van de ouders minimaal
een HBO-opleiding heeft afgerond. De intern begeleider baseert haar aanname op
grond van de gegevens met betrekking tot beroep en opleiding die ouders bij de
inschrijving van hun kind geven. Het opleidingsniveau van de ouders wordt
gekwalificeerd als overwegend hoger opgeleid.
2.5 Taalmethode Taal op Maat
Op basisschool de Klok wordt gewerkt met de taalmethode Taal op Maat. Ten einde
een goed beeld te krijgen van de huidige werkwijze volgt hier een korte beschrijving
van woordenschatonderwijs zoals beschreven in het methodeboek behorend bij deze
methode (Berg e.a. 2006).
In de methode worden 4 domeinen onderscheiden:
1. Woordenschat
2. Spreken en luisteren
3. Taalbeschouwing
4. Stellen
De methode sluit aan op de kerndoelen primair onderwijs taal (Kerndoelen primair
onderwijs, 2006). Deze zijn uitgewerkt in een bijlage achterin het methodeboek. In
bijlage 2 staat de volledige tekst van kerndoel 12, woordenschat.
Woorden leren gebeurt in vier stappen volgens de didatiek van met Woorden in de
weer (Nulft en Verhallen, 2002): voorbewerken, semantiseren, consolideren en
controleren (zie ook hoofdstuk 2.9.1). Deze stappen zijn in de methode geïntegreerd
waardoor de lessen in een vaste volgorde plaatsvinden. Onder het kerndoel
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woordenschat vallen ook begrippen die het de leerling mogelijk maken over taal te
denken en te spreken. Deze begrippen worden naar gelang complexiteit ingedeeld
per leerjaar. In het zesde leerjaar worden begrippen als gidswoorden,
opzoekwoorden, aanwijswoorden en telwoorden behandeld als ook de betekenis en
het gebruik van woorden als aanhef, ondertekening, bijschrift, informeren, vermaken,
overtuigen, samenstelling, woorddeel (=voorvoegsel of achtervoegsel), palindroom
(kok) en spiegelwoorden. In groep 7 worden woorden geïntroduceerd als afkorting,
objectief, neutraal, kern, slot, feiten, schuttingtaal, vaktaal en voertaal. Deze
begrippen worden vervolgens in groep 8 verder uitgewerkt en verdiept.
De begrippen worden aangeboden binnen verschillende thema's. Per leerjaar
worden 16 thema's behandeld.
ToM heeft als methode een concentrische opbouw, dat wil zeggen dat elk jaar
dezelfde onderwerpen en begrippen terugkomen. Met het stijgen van de groep
worden moeilijkere aspecten behandeld en nieuwe begrippen toegevoegd.
Woordenschatontwikkeling is met alle taallessen verweven, dus woordenschat komt
ook binnen de andere drie domeinen aan bod. Daar waar mogelijk worden er
dwarsverbanden gelegd, bijvoorbeeld met de spreek- en luisterles en de stelles. Zo
houden kinderen van groep 7 werkoverleg over de inhoud en het gebruik van een
folder in de spreek- en luisterles en wordt de folder in de stelles gemaakt.
Er zijn instructieve en constructieve leersituaties, dat wil zeggen dat er vaak instructie
van de leerkracht aan te pas komt en dat de leerlingen daarna de opdrachten
uitvoeren om de leerstof te oefenen. Er is interactie tussen de leerkracht en de
leerlingen en de leerlingen onderling.
In het lesdomein spreken en luisteren worden de globale begrippen uit het nieuwe
thema van de woordenschatles geïntroduceerd en van betekenis voorzien. Per
thema worden er maximaal tien nieuwe woorden aangeboden. Dit gebeurt door
middel van een woordweb. Dit web is een schema waarin de begrippen zijn
geordend op basis van een structuur in tegenstelling tot een woordveld waarin vrij
geassocieerd wordt. Er zijn bijvoorbeeld begrippen die samen onder een noemer
gehangen kunnen worden, zogenaamde hyponiemen. Het begrip bank, stoel en tafel
valt onder het begrip meubels.
Maar er zijn ook begrippen die overkoepelend zijn; meubels is het overkoepelende
begrip voor bank, stoel en tafel, zo geheten hyperoniemen. Zo wordt er gewerkt aan
concepten dat wil zeggen het geheel van betekenissen, associaties, ideeën en
beelden waarmee een woord of begrip verbonden is. Een goede vulling van het
concept vergroot de kans op actief en passief gebruik van het woord.
In de eerste woordenschatles worden woorden aangeboden door uitbeelden,
uitleggen of door andere woorden te noemen die een betekenisverbinding hebben .
De begrippen worden verder uitgediept in een interactieve les tussen de leerkracht
en de leerlingen. In de tweede woordenschatles gaan de kinderen zelfstandig aan de
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gang met een aantal schriftelijke oefeningen. Ze beschikken hiervoor over een
werkboek en daarnaast worden per thema twee werkbladen aangeboden uit een
kopieerblok. Bij de werkbladen worden 3 niveau’s onderscheiden, namelijk
meerwerkbladen, maatwerkbladen en er is een mogelijkheid tot het maken van een
meesterwerk. Meerwerkbladen zijn voor kinderen die weinig moeite hebben gehad
met de leerstof maar niet direct in aanmerking komen voor het meesterstuk. De
maatwerkbladen zijn voor de zwakke leerlingen. Het meesterstuk is een uitdagende
oefening voor kinderen die verdieping en verbreding nodig hebben.
2.6 Workshop schoolbegeleidingsdienst
Op verzoek van de intern begeleider heeft een ambulant begeleider van de
schoolbegeleidingsdienst een workshop Woordenschat gegeven. De 2 uur durende
workshop was gebaseerd op het boek Met woorden in de weer van Nulft en
Verhallen (2002).
In de workshop werd als einddoel van woordenschatonderwijs de volgende definitie
gehanteerd: “het zelfstandig kunnen gebruiken van woorden bij luisteren, spreken,
lezen en schrijven.”
Tijdens deze middag wilde de ambulant begeleider laten zien welke middelen
leerkrachten kunnen inzetten om dit doel te bereiken. De op school gebruikte
methode Taal op maat gaat uit van de didactiek zoals beschreven in Met woorden in
de weer. Om deze reden werd ter illustratie de viertakt van Verhallen, te weten
voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren uitgewerkt. Tijdens de
workshop was tijd ingeruimd voor een kennismakingsoefening met deze wijze van
woorden aanbieden. De middag werd afgesloten met het aanreiken van een aantal
activiteiten om actief met woordenschatonderwijs aan de slag te gaan, bijvoorbeeld
het klassenwoordenboek, het woordenmonster, persoonlijke woordenboeken aan de
hand van vaste woordbladen, woordenschema’s (woordweb, woordenkast,
woordparachute, woordentrap), spelen met woordkaartjes.
De leerkrachten gaven aan de workshop informatief te vinden maar waren bezorgd
over de hoeveelheid extra werk die de methode Met woorden in de weer met zich
meebrengt. Het is te arbeidsintensief voor de leerkrachten om naast alle andere
werkzaamheden veel voorbereidingstijd aan woordenschat kwijt te zijn
2.7 Vragenlijst leerkrachten
Aan de leerkrachten uit de bovenbouw is gevraagd een vragenlijst over
woordenschatonderwijs in te vullen. Deze vragenlijst diende als een eerste
verkenning naar het gebruik van de handleiding bij Taal op Maat en naar de wijze
waarop de leerkrachten de aangereikte manier van woordenschatonderwijs inzetten
bij hun lessen. De vragenlijst bevatte de volgende vragen:
1. Hoe geeft Taal op Maat de woordenschatlessen vorm?
2. Maak je gebruik van de handleiding van Taal op Maat?
Mindmappen in het woordenschatonderwijs

16

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Heb je zelf een idee voor de invulling van woordenschatonderwijs?
Waar ben je tevreden over?
Wat mis je in de methode bij het woordenschatonderwijs?
Hoeveel tijd besteedt je per week aan woordenschatuitbreiding?
Hoeveel tijd heb je voor woordenschatuitbreiding?
Bij welk vak merk je een tekort aan woordenschatontwikkeling bij kinderen?
Bij welk vak moet je veel woorden/begrippen toelichten?

De vragenlijst is onder de zes leerkrachten uit de bovenbouw verspreid. Uit de
antwoorden kwam naar voren dat alle leerkrachten gebruik maken van de
handleiding. Bij het geven van de woordenschatlessen volgen de leerkrachten de
geadviseerde werkwijze in de handleiding en het methodeboek. Een leerkracht
schrijft:
“ToM bestaat uit blokken van 8 lessen waarin steeds een thema centraal staat. Er
zijn twee woordenschatlessen die volgen op de eerste instructieles waarbij het thema
wordt ingeleid. Les 8 uit het thema is een herhalingsles. Na twee themablokken volgt
een toets waarin de woorden apart getoetst worden.”
Hier en daar werden er een aantal nuanceringen gegeven zo antwoordde een
leerkracht dat de herhalingsles voor de zwakkere kinderen onvoldoende is. Een
andere leerkracht geeft aan dat zij er voor kiest extra maatwerkbladen te laten maken
door de zwakkere leerlingen.
De leerkrachten zijn tevreden over de handleiding. “Het is een duidelijke handleiding,
lekker compact. Bij de instructielessen worden goede voorbeelden gegeven die je
kunt gebruiken op het digibord of tijdens de mondelinge lessen.”
Twee leerkrachten geven aan visuele ondersteuning te missen bij de uitleg van
begrippen. Zij merken dat woordbetekenissen beter beklijven wanneer uitleg ook
visueel ondersteund wordt. Ook bestaat de wens woordenschatuitbreiding naar de
zaakvakken door te trekken.
De toetsing wordt positief beoordeeld. Kinderen kunnen goed gevolgd worden in hun
ontwikkeling. Zwak presterende kinderen kunnen tijdig gesignaleerd worden. Voor
deze kinderen bestaan er maatwerkbladen, maar er wordt niet voorzien in extra
instructie. Eén leerkracht geeft aan zelf extra werkvormen te bedenken zoals eigen
woordenboekjes of illustraties opzoeken op internet.
De leerkrachten noemen verschillende vakken waarbij zij merken dat leerlingen een
beperkte woordenschat hebben. Genoemd worden begrijpend lezen, vertellen in de
kring, samen lezen van teksten, zaakvakken en spelling. Ook wordt genoemd dat
leerlingen weinig spreekwoorden en gezegden kennen.
Een leerkracht geeft aan het jammer te vinden dat de optionele ToM-taalprojecten los
staan van de reguliere taallessen.
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2.8 Studiedag voor logopedisten: Woord voor woord
Auris is een organisatie die ondersteuning kan bieden bij gehoorproblemen, spraaken/of taalproblemen en autisme. De ambulant begeleiders die kinderen met een
cluster-2 indicatie (ernstige spraak- en/of taalproblematiek) op de Klok begeleiden
zijn werkzaam voor Auris.
Op 13 maart 2012 organiseerde Auris de studiedag Woord voor woord voor
logopedisten, een studiedag waarop het hoe en waarom van woordenschat centraal
stond. Bij deze studiedag hebben wij ons gefocust op middelen die ingezet kunnen
worden bij woordenschatuitbreiding.
In de lezing Evidence-based werken aan woordenschat bij jonge kinderen van Dr. E.
Gerrits, als lector logopedie verbonden aan de Hogeschool Utrecht, worden de
hierna volgende doelen voor woordenschattherapie genoemd. De doelen komen uit
Mans&Zink (2002):
- woorden leren (woorden bijleren)
- leren woorden leren (naar betekenis vragen, relevante informatie selecteren)
- leren over woorden (relaties tussen woorden, meerdere betekenissen, niveaus
van woordkennis)
Deze doelen gelden niet alleen voor de logopedische setting waar 1-op-1 gewerkt
wordt, maar kunnen ook gebruikt worden voor woordenschatuitbreiding in het
onderwijs. Het principe blijft dat woordenschatlessen gericht moeten zijn op het
aanbieden van nieuwe woorden, op het scheppen van de voorwaarden om nieuwe
woorden makkelijker aan te leren (denk hierbij aan het activeren van de al aanwezige
kennis zoals Nulft en Verhallen (2002) doen met het voorbewerken) en het
verankeren van het nieuwe woord in het al bestaande woordennetwerk door expliciet
relaties tussen woorden te benoemen, meerdere betekenissen uit te leggen
(bijvoorbeeld bij het woord “bank”) en niveau’s van woordkennis (bijvoorbeeld
verschillende soorten kaas, appels, noten, etc.).
Op deze studiedag werd ook aandacht besteed aan welke middelen ingezet kunnen
worden bij woordenschatuitbreiding. Aan twee werkwijzen werd een aparte lezing
gewijd, te weten:
1. Met woorden in de weer van Nulft en Verhallen (2002) een lezing verzorgd
door mw. Y. van Heeswijck, ambulant dienstverlener bij Auris. De lezing
vertoonde veel overeenkomsten met de workshop voor leerkrachten. Zie voor
een samenvatting H2.6 en H2.9.1.
2. Mindmappen binnen de logopediepraktijk, een workshop verzorgd door een
ambulant begeleider bij Auris over hoe het mindmappen van Buzan (2010)
ingezet kan worden bij logopedie. Zie voor de achtergrond van mindmappen
H2.9.2. De workshop bestond uit het zelf maken van een mindmap over jezelf.
In de logopediepraktijk zetten wij tot dusver mindmappen niet in bij
woordenschatuitbreiding. De workshop van de ambulant begeleider heeft ons op het
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idee gebracht te onderzoeken in hoeverre mindmappen een geschikte tool zou zijn
om in te zetten ter ondersteuning van de woordenschatlessen op de Klok.
2.9 Literatuur woordenschatontwikkeling
2.9.1 Met woorden in de weer
Met Woorden in de weer is een methode voor woordenschatuitbreiding ontwikkeld
door Dirkje van de Nulft en Marianne Verhallen (2002). Met woorden in de weer is
gebaseerd op de wijze waarop kinderen nieuwe woorden verwerven. In de natuurlijke
situatie leren kinderen nieuwe woorden doordat ze deze vaak horen in een dagelijkse
context. Zij leren woorden te labelen. In een bepaalde context heeft een woord een
bepaalde betekenis. Doordat woorden in verschillende situaties gehoord en gebruikt
worden leren kinderen dat een woord op meerdere voorwerpen van toepassing kan
zijn. Dit wordt categoriseren genoemd. Het categoriseren zorgt ervoor dat de
woordbetekenis steeds duidelijker wordt. Het kind weet het woord met steeds meer
betekenisaspecten te verbinden. Daardoor leert het ook welke woorden bij elkaar
kunnen horen en welke woorden juist niet. Woorden worden in een netwerk
opgeslagen. Met het leren van nieuwe woorden wordt het netwerk steeds
uitgebreider en complexer. Hoe beter het netwerk gevuld is en hoe beter de
verbindingen tussen de verschillende woorden zijn hoe groter de woordenschat is en
hoe makkelijker de woorden oproepbaar zijn. Nulft en Verhallen geven aan dat nadat
nieuwe woorden in het netwerk geplaatst zijn, het kind nog moet oefenen in het
gebruik (actieve woordenschat) en het begrip (passieve woordenschat) van de
nieuwe woorden. Hoe meer een kind oefent met de woorden des te sneller verloopt
het vindproces.
Op de drie genoemde principes labelen, categoriseren en betekenisduiding en
netwerkopbouw hebben Nulft en Verhallen 4 stappen beschreven die gevolgd
zouden moeten worden bij het onderwijzen van nieuwe woorden, te weten:
1. Voorbewerken: bij het voorbewerken worden de kinderen meer ontvankelijk
gemaakt voor het leren van nieuwe woorden door de kinderen actief bij het
onderwerp te betrekken. Door de woorden in een context aan te bieden
worden de netwerken waarin de nieuwe begrippen geplaatst worden alvast
geprikkeld.
2. Semantiseren: het aanbieden van de nieuwe woorden en het uitleg geven van
de betekenis aan de hand van de 3 “uitjes”, te weten uitleggen, uitbeelden en
uitbreiden.
3. Consolideren: het inslijpen van de woorden en de betekenissen in het
geheugen. Door meerdere werkvormen oefenen kinderen met het gebruik en
het begrip van de nieuwe woorden.
4. Controleren: het toetsen of de betekenis van de nieuwe woorden
daadwerkelijk verworven is.
Nulft en Verhallen reiken verschillende werkvormen aan die ingezet kunnen
worden bij semantiseren en consolideren.
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2.9.2 Mindmappen
Mindmappen is een door Tony Buzan ontwikkelde methode om informatie te
structureren en te onthouden. Het kan ingezet worden bij het plannen van
activiteiten, bij het genereren van nieuwe ideeën en bij het studeren voor een
proefwerk (Buzan, 2010). Buzan heeft mindmappen gebaseerd op het idee dat door
het stimuleren van de samenwerking tussen beide hersenhelften het verwerken van
nieuwe informatie verbetert. De informatie wordt daardoor bewuster opgenomen
waardoor deze beter opgeslagen en makkelijker oproepbaar wordt.
In Leer als een speer (Brandhof, 2009) wordt het volgende aangegeven, citaat:
“de linkerkant van onze grote hersenen is beter in
analytische dingen zoals taal, rekenen, spraak, volgorde, details.
De rechterhersenhelft, ook wel de creatieve kant genoemd (hoewel
creativiteit juist voortkomt uit een goed gebruik van de combinatie
links en rechts), is meer gespecialiseerd in beelden, kleur, muziek en
ritme, (dag)dromen, patronen en intuïtie.
Het interessante is nu dat als we onze beide hersenhelften goed
samen gebruiken, ze elkaar versterken. Door een goede samenwerking
tussen onze beide hersenhelften benutten we ons brein veel
beter. Soms wel vijf tot tien maal beter!”
Bij het schoolse leren wordt normaalgesproken voornamelijk een beroep gedaan op
de linker hersenhelft. Door het gebruik van kleur en gebogen lijnen en het maken van
tekeningetjes wordt bij mindmappen ook de rechterhersenhelft gebruikt.
De kracht van mindmappen zit in het proces en niet in het eindproduct. Het is daarom
niet mogelijk voor iemand anders een mindmap te maken.
In Mindmappen voor kids (Buzan, 2010) wordt het proces van mindmappen als volgt
omschreven (zie ook bijlage 5b):
Voor het maken van een mindmap heb je papier en stiften of kleurpotloden nodig. Op
een leeg vel papier wordt in het midden een centraal idee geschreven. Dit
hoofonderwerp wordt bij voorkeur met één woord omschreven. Dit idee kan
gesymboliseerd worden met een tekening. Vanuit het centrale idee ontstaan nieuwe
ideeën. Deze ideeën worden op gebogen lijnen die uitgaan van het midden
genoteerd. De lijnen zijn gebogen omdat dit volgens Buzan tegemoet komt aan de
manier van denken van het brein. Het brein denkt niet in rechte lijnen en Buzan
omschrijft de gebogen lijnen dan ook als breinvriendelijk. Ook hierbij geldt maximaal
1 sleutelwoord per tak. Indien meer woorden nodig zijn, wordt de tak verder en fijner
vertakt. Op deze manier worden hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. Elke
nieuwe hoofdtak met zijtakken krijgt een eigen kleur. De eerste hoofdtak wordt
rechtsboven vanuit het centrale idee getekend en elke nieuwe tak wordt vervolgens
met de klok mee vanuit het centrale idee gevormd. De takken zijn bij de aanzet dik
en worden naar buiten toe steeds smaller. Elk woord kan vergezeld gaan van een
afbeelding. Tekenen of het plakken van plaatjes wordt aangemoedigd. Op deze wijze
beklijft de informatie beter.
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Er is ook software beschikbaar om mindmaps op de computer of het digitale
schoolbord te maken. Een voorbeeld van een mindmap gemaakt met Buzan’s
iMindMap software staat in afbeelding 1.

Afbeelding 1: mindmap over Tony Buzan gemaakt met iMindMap software

Gardner (2011) heeft onderzoek gedaan naar het toepassen van mindmappen bij
vertelvaardigheden. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat mindmappen goed aan
te leren is aan kinderen, maar dat het belangrijk is het aanleren van de
mindmapstructuur goed te begeleiden. Kinderen hebben tijd nodig zich het
mindmappen eigen te maken. Het onderzoek van Gardner richtte zich op kinderen
die een aversie hadden tegen vertelvaardigheden. Door het mindmappen kregen de
kinderen een positievere attitude ten opzicht van vertelvaardigheden. Kennelijk
maakt het mindmappen een moeilijke taak leuker om te doen.
Mindmappen kan ook ingezet worden bij woordenschatuitbreiding.Het idee is dat
doordat kinderen zelf actief betrokken zijn bij het verwerken van de betekenis van
nieuwe woorden en de nieuwe woorden direct in een semantische netwerk worden
geplaatst, de woorden beter opgeslagen worden en daardoor beter onthouden en
makkelijker oproepbaar zijn. In de onderwijssituatie kan mindmappen ook ingezet
worden bij het leren voor zaakvakken, het maken van stelopdrachten en begrijpend
lezen. Bijkomend voordeel is dat indirect ook aan woordenschatuitbreiding wordt
gewerkt.
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2.10 Remedial Teaching via leerkrachten
2.10.1 Inleiding Remedial Teaching via leerkrachten
In dit meesterstuk onderzoeken wij de mogelijkheden van Remedial Teaching voor
zowel de leerkracht als de leerling. Ter illustratie geven we een citaat weer uit:
Opleiden in de School: kwaliteitsborging en toezicht. Utrecht, 2007. Een publicatie
van de NVAO.
“Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs leiden steeds
vaker onderwijspersoneel op in de school. Veel instellingen zien opleiden in de
school als een kansrijke ontwikkeling waar zij graag mee verder willen. Door
het leren op de werkplek ontstaat een nieuwe dynamiek binnen de instelling:
leren, werken, opleiden en professionaliseren komen als functies in de school
bij elkaar. “
Knelpunten in de huidige onderwijs zorg structuur, Weer Samen Naar School, dat in
2003 is ingevoerd, zijn dat het aantal leerlingen met een indicering voor 'zware zorg'
met 65% is gestegen, dat leerlingen zorg te veel buiten de klas wordt georganiseerd
en de verschillende hulpverleners specialisten elkaar niet weten te vinden. De
samenwerking tussen onderwijs en zorg is onvoldoende. (van Hees, 2011).
Om deze redenen is momenteel het Passend onderwijs in ontwikkeling.
De Remedial Teacher heeft hier een prachtige kans om het onderwijs aan zwakkere
leerlingen te optimaliseren door zowel vanuit de schoolklas als vanuit het schoolteam
kennis te vergroten en gereedschappen aan te reiken.
Het trainen van leerkrachten vergt echter een andere aanpak en vraagt om andere
werkvormen dan het trainen van leerlingen. De leerstijlen van David Kolb worden
veel gebruikt in trainingen zowel aan volwassenen als ook aan kinderen. Om deze
reden kiezen wij ervoor deze leerstijlen te integreren in onze aanpak, zodat we
komen tot een geïntegreerde aanpak van Remedial Teaching.
Wil de training zo succesvol mogelijk zijn dan zullen wij ervoor moeten zorgen dat er
voor iedere leerstijl een werkvorm in onze training zit, omdat deze vier leerstijlen alle
fasen van het leerproces dekken: van concreet ervaren (de doener) via reflectief
waarnemen (de dromer/ bezinner)en abstracte begripsvorming(denker), naar actief
experimenteren (de beslisser) (J. Hendriksen, 2011).
2.10.2 Hoe leren volwassenen
Volwassenen zijn meestal heel gemotiveerd om te leren, dat is belangrijk want
motivatie heeft een enorme invloed op het resultaat van de leerervaring. Wanneer
volwassenen intrinsiek gemotiveerd zijn, zullen ze enthousiast zijn in de groep,
openstaan voor nieuwe ideeën en bereid zijn deel te nemen aan interactie
oefeningen.
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Leerkrachten zijn over het algemeen gemotiveerd om de kwaliteit van hun onderwijs
te verbeteren en besluiten vaak zelf al te zoeken naar nieuwe kennis en ideeën.
Getuige hiervan zijn de vele 'juf x of meester q ' websites en leraren portalen.
Wanneer leerkrachten door factoren van buitenaf gemotiveerd zijn, bijvoorbeeld
omdat de directie of zorgcoördinator hen verplicht scholing te volgen, kunnen zij een
ambivalente rol tegen de scholing aannemen en lijken ze misschien niet echt bereid
te zijn om iets te horen over nieuwe didactieken of deze uit te proberen. Dit zijn vaak
de volwassenen waarover een cursusleider kan piekeren over hoe hen te bereiken
en te motiveren (Watson, 2001).
Leerkrachten hebben behoefte aan specifieke, direct toepasbare informatie. Ze
zullen dus het meeste leren wanneer de informatie direct afgestemd is op deze
behoefte. Als dit niet het geval is zullen ze afhaken en de aangereikte kennis niet
implementeren in hun dagelijkse lesgeven. Dit stelt ons voor de uitdaging hoe om te
gaan met deze behoefte die van persoon tot persoon zal verschillen.
Leerkrachten volgen de scholing allen vanuit hun eigen normatieve professionaliteit.
Hoe zij in de loop der jaren hebben leren omgaan met kinderen, met het overbrengen
van lesstof en hun kijk op eigen leerervaringen zal verschillend zijn. Als volwassenen
leren, werken persoonlijke normen en waarden als een filter: ideeën waarmee zij het
eens zijn worden doorgelaten en afwijkende ideeën worden buitengesloten (Senge,
2000).
Wanneer normen en waarden niet in de lijn van de aangeboden aanpak zullen zijn,
zal er bewustwording kunnen plaatsvinden van de eigen kijk op
(woordenschat)educatie en misschien tijdens de scholing komen tot erkenning van
de andere kijk hierop. Verandering van normen en waarden kan tot stand gebracht
kunnen worden door zonder oordelen het gesprek aan te gaan met deze leerkracht.
Wat is hun kijk op (woordenschat)educatie, waar zijn verschillen en waar zijn
misschien de overeenkomsten.
Mensen onthouden:
10% van wat ze horen
50% van wat ze zien
90% van wat ze doen

2.10.3 Hoe leert een team?
Elke groep, elk team leert en verandert op een geheel eigen manier, het is
samengesteld uit unieke individuen met hun eigen normen, motivatie en behoeften.
Hoe groot deze verschillen binnen een team maar ook als team zelf, ook zijn er
tekent zich daarin een rode draad af. In de praktijk vertonen alle leerprocessen een
aantal overeenkomsten op groepsniveau. (Korrel, 2009) In het kader van onze
scriptie staan we stil bij de volgende twee wetmatigheden;
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Om een training effectief te laten zijn, is het onvoldoende de aandacht uitsluitend te
richten op dat wat de teamleden nog moeten aan-leren. De focus moet ook
verschuiven naar de 'overdracht' van antwoorden en oplossingen naar het 'faciliteren
van het zelflerende vermogen' om adequaat, creatief en flexibel de nieuwe didactiek
ook in volgende thema's in te zetten. Deze investering in het aanleren van nieuwe
vaardigheden, naar investering in het daadwerkelijk implementatie van datgene wat
leerkrachten willen, weten en kunnen. Oplossingen zijn vaak maar tijdelijk relevant.
Wanneer problemen en vragen worden bekeken op op de lange termijn, is het
noodzakelijk de aandacht ook te richten op het leren omgaan met het feit dat het
woordenschat onderwijs van alledag hen steeds weer voor nieuwe vragen en
problemen zal laten staan.
Weerstand binnen de groep kan worden ervaren als een belemmering, blokkade of
een stagnatie van het leerproces. Zolang deze weerstand door de trainer wordt
benaderd als een lastig of vervelend iets dat zo snel mogelijk moet worden
verkleind,zal deze de effecten en resultaten van het proces blijvend negatief
beïnvloeden. Weerstand kan ook gezien worden als een waardevol instrument en
worden geïntegreerd in het proces (Korrel, 2009).
Gedrag dat gebaseerd is op de angst voor:

Beveiligt de behoefte aan:

Falen
Succes
Conflict
Harmonie
Isolement
Erbij horen
Verlies
Behoud
Schuld
Gepaste verantwoordelijkheid
Uit:Korrel,M,.Het begeleiden van effectieve leerprocessen (2009)

Achter signalen van weerstand liggen vaak angst en behoefte. Angst kan
voortkomen uit een reële ervaring en duidt op iets dat belangrijk is. Misschien bestaat
er angst over het toenemen van de werkdruk of angst de nieuw aangeboden
didactiek niet onder de knie te kunnen krijgen. Dit niet – effectief gedrag is gebaseerd
op belemmerende aannames. Deze aannames zijn op dit moment lastig voor deze
persoon omdat het het leerproces verstard. In plaats van dit te benaderen als iets dat
vervelend is en snel uit de weg geruimd kan er ook met begrip hiernaar gekeken
worden. In de weerstand zelf zitten alle voorwaarden verborgen waaraan voldaan
moet worden om werkelijk te kunnen veranderen. Het is belangrijk stil te staan bij
weerstand. Deze heeft er tot nu toe voor gezorgd dat de leervraag blijft bestaan.
2.10.4 Leerstijlen bij volwassenen
In de literatuur wordt er gesproken over veel verschillende didactieken voor het
begeleiden van leerprocessen bij volwassen.
Zo is er onder andere de meervoudig intelligentie theorie (MI-theorie) van Howard
Gardner (1993). Waar wij meestal denken aan één intelligentie, namelijk de cognitie,
heeft de Amerikaanse professor Howard Gardner acht intelligenties gedefinieerd. De
Mindmappen in het woordenschatonderwijs

24

MI-theorie wordt regelmatig in combinatie met mindmappen gebruikt. De MI theorie is
een manier om naar talenten van mensen te kijken. Gardner gaat ervan uit dat ieder
mens, iedere leerling, een uniek eigen intelligentieprofiel heeft waarin sterke en
minder sterke kanten deel van uitmaken. In het artikel “Meervoudige intelligentie is
volgens de wetenschappers flauwekul”(Ploeg , 2005) laat de auteur weten dat
psychologen en filosofen erg sceptisch zijnover MI en dat er geen empirisch bewijs
geleverd is. Vanuit het MI- model is het mogelijk rekening te houden met verschillen,
het model met acht intelligentie profielen is in onze mening echter te uitgebreid om in
relatief korte tijd tegen moet te komen aan de verschillende leerstijlen van
leerkrachten.
David Kolb (1939) is eind jaren zeventig en begin jaren tachtig van de vorige eeuw
één van de grondleggers geweest van een theorie met aandacht voor
ervaringsgericht leren. Hij publiceerde in de tachtiger jaren het boek Experiential
Learning: experience as the source of learning and development (Kolb, 1984). De
essentie van zijn boodschap is ervaren als bron van leren en ontwikkelen. Hierin
beschrijft hij zijn onderzoek naar ervaringsgericht leren. “Leren is een proces waarbij
kennis wordt gecreëerd door de transformatie van ervaring.” Dit proces kan worden
ingedeeld in verschillende fasen. Concreet ervaren (Doener), reflectief waarnemen
(Dromer /Bezinner), abstracte begripsvorming (Denker) en actief experimenteren
(Beslisser). Kolb beschrijft de 4 leerfasen als een leercyclus; de leerfasen herhalen
zich voortdurend en (meestal) opvolgend. Het hoogste Leerrendement kan volgens
Kolb gehaald worden, indien al deze fasen in het Leerpoces worden doorlopen, de
cyclus kan meerdere malen worden doorlopen.
Deze theorie sluit naadloos aan en staat ons toe gerichter na te kunnen denken over
mogelijke werkvormen binnen onze training. Hieronder volgt een overzicht van
leerkenmerken.

Afbeelding 2: De leercirkel van Kolb
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Overzicht van leerkenmerken:
1. De doener; tussen actief experimenteren en concreet ervaren.
Doeners blinken uit in het zich onmiddellijk aanpassen aan nieuwe situaties. Zij
hebben de volgende kenmerken:
 uitvoeren van plannen en experimenten
 experimenteren met nieuwe dingen
 risico's nemen
 excelleren in nieuwe situaties
 makkelijk omgaan met mensen
 zijn soms ongeduldig en dwingerig
 negeren plannen en feiten
2. De dromer / bezinner; tussen concreet ervaren en reflectief observeren.
Bezinners blinken uit in het genereren van ideeën. Zij hebben de volgende
kenmerken:
 verbeeldingskracht
 ontwikkelen verscheidene perspectieven in concrete situaties
 genereren van ideeën door bijvoorbeeld brainstormen
 zijn geïnteresseerd in mensen
 emotioneel van aard
 cultureel geïnteresseerd
3. De denker: tussen reflectief observeren en abstract conceptualiseren.
Denkers blinken uit in het integreren van uiteenlopende observaties. Zij hebben de
volgende kenmerken:
 redeneren logisch
 vinden het belangrijk dat theorie logisch is en nauwkeurig
 verwerken verschillende observaties in een geïntegreerde uitleg
 gericht op abstracte begrippen en concepten
 minder gericht op praktisch gebruik van de theorievorming minder gericht
op mensen
4. De beslisser; tussen abstract conceptualiseren en actief experimenteren.
Beslissers blinken uit in situaties waar één antwoord of oplossing nodig is om de
kwestie op te lossen. Zij hebben de volgende kenmerken:
 vertalen van ideeën naar de praktijk.
 zijn gericht op eenduidige, enkelvoudige antwoorden
 zijn gericht op één oplossing voor één probleem
 richten door redeneren hun kennis op een specifiek probleem
 relatief weinig geëmotioneerd
 regelen liever zaken zonder mensen dan met mensen
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Gekoppeld aan mogelijke werkvormen in een leertraject zou dit er als volgt uit
kunnen zien.
leerstijl
↓ werkvorm

Doener:
Concreet
ervaren

Dromer
Reflectief
observeren

Monoloog

Beslisser
Actief
experimenteren

x

Dialoog
Ppdrachten

Denker
Abstracte
begripsvorming

x

X

X

Film

x

Reflectie

x

uitvoering praktijk

X

Evaluatie

X

Tabel 5: werkvorm – leerstijl

2.11 Implementatieprocessen: In hoeverre speelt Passend Onderwijs een rol
in het implementatie proces?
Bij het implementeren van mindmappen als woordenschatdidactiek heeft basisschool
de Klok vanaf 1 augustus 2012 te maken met een nieuwe onderwijsstructuur. Het is
voor een goed en duurzaam implementatie proces van belang te controleren wat er
gaat veranderen en in hoeverre dit de resultaten kan beïnvloeden. Daarnaast zal het
onderzoek naar het beantwoorden van deze deelvragen waarschijnlijk ook leiden
naar nieuwe kansen voor de remedial teacher.
2.11.1 Wat is Passend Onderwijs?
Passend Onderwijs (PO) betreft een visie die al enige jaren in ontwikkeling is en naar
alle waarschijnlijkheid per 1 augustus 2012 een feit zal zijn. November 2011 is het
definitieve wetsontwerp naar de tweede kamer gestuurd (TK 2010-2011,33.106,d.d.
29 nov. 2011) en deze is nu in behandeling. Het inhoudelijke ondersteuningsplan
wordt 01-05-2013 opgeleverd.
Passend onderwijs gaat over alle kinderen van 2 tot 23 jaar en over alle reguliere en
en speciale (onderwijs) voorzieningen die hen en hun ouders ten dienste staan, van
VVE tot MBO (van Hees, 2011).
Op dit moment moeten ouders zelf op pad om een passende onderwijs plek te
vinden voor hun kind. Met de nieuwe plannen voor passend onderwijs krijgen
scholen Zorgplicht. Dit houdt in dat scholen vanaf augustus 2012 ervoor moeten
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zorgen dat er voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft, een passende plek
is. Dat kan zijn op de school waar het kind is aangemeld, maar ook op een andere
school die beter kan inspelen op de ondersteuning die dit specifieke kind nodig heeft
of in het speciaal onderwijs.
2.11.2 Tot welke veranderingen leidt Passend Onderwijs na augustus 2012?
De huidige onderwijs structuur Weer Samen Naar School laat een viertal knelpunten
zien. Te veel leerlingen met een zware zorg indicatie (stijging van 65 %, van Hees,
2011), te veel bureaucratisering (235 samenwerkingsverbanden, elk op hun eigen
manier georganiseerd), zorg is niet doelmatig (veel gebeurd er buiten de klas) en het
systeem in deze vorm is te duur (bijeenkomst Passend Onderwijs en Logopedie,
2012). Passend onderwijs moet dit gaan ondervangen. Dit zal op de volgende
manieren vorm gaan krijgen: De financiering van ondersteuning zal niet meer
rechtstreeks naar school gaan maar zal via de samenwerkingsverbanden (SWV)
lopen. Het volume van de samenwerkingsverbanden zal worden terug gebracht van
235 naar 76. In een samenwerkingsverband PO zijn basisonderwijs, speciaal
onderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 vertegenwoordigt. Dit zal zorgen voor
meer heldere verwijs kanalen en minder bureaucratisering. Het speciaal onderwijs
cluster 1 en 2 zal apart en landelijk gefinancierd blijven, de gelden blijven
rechtstreeks naar de instellingen gaan.
Het persoonsgebonden budget zal op termijn worden afgeschaft, voorlopig is
afschaffing uitgesteld (www.PO-raad.nl, mei 2012).
De Regionale ondersteuningsstructuren (REC) zullen worden opgeheven en ook de
landelijke Commissie van Indicatiestelling (CvI) vervalt. De indicatie zal binnen de
SWV georganiseerd worden.
2.11.3 Hoe past de remedial teacher in het Passend Onderwijs?
Grip krijgen op het Passend Onderwijs dat demissionair minister Marja Bijsterveldt
van onderwijs, cultuur en wetenschap de komende jaren wil invoeren, is voor ons
remedial teachers in spe buitengewoon belangrijk. Het is de nieuwe werkstructuur
waar we in terecht komen, waarbinnen wij onze rol moeten vinden én nemen. We
hebben met ons onderzoek gepoogd zo goed mogelijk aan te sluiten bij de
ontwikkelingen naar dit nieuwe stelsel.
Wim Ludeke, bestuurslid van de PO-Raad (Passend Onderwijs Raad), gaf kort
geleden in een interview in het blad Remedial Teaching aan dat hij voorzag dat de rol
van de remedial teacher, vanwege de 300 miljoen bezuinigingen eerder kleiner dan
groter zal zijn (van de Kamp, 2012). Nu is er de ontwikkeling dat er in het
stabiliteitsakkoord , dd. 26-04-2012, tussen de regeringspartijen VVD en CDA en de
oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie is vastgelegd dat de bezuiniging
op Passend onderwijs voorlopig geheel geschrapt wordt. De ontwikkelingen voor de
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invoering en de bekostiging voor het Passend Onderwijs zullen door gaan maar nu
zonder de bezuinigingen. Is er sprake van een opklaring?
Passend Onderwijs zal vormgegeven worden binnen samenwerkingsverbanden. De
bekostiging zal via hetzelfde principe plaatsvinden als gold voor het
samenwerkingsverband WSNS. Kerngedachte hierbij is een gefixeerd
ondersteuningsbudget (Keizer, 2012). Wil een school gebruik maken van interne dan
wel externe rt dan zal het nut hiervan en de effectiviteit bewezen moeten zijn of
worden zodoende opgenomen te worden in het budget. Als RT-er zullen we
interessanter zijn voor een samenwerkingsverband wanneer wij breed inzetbaar zijn.
Twee stellingen van Wim Ludeke zijn verhelderend voor onze toekomstige
positionering: de eerste stelling dat de opvang van leerlingen meer zal verschuiven
naar gedragsproblematiek en minder naar cognitief gebied. Coaching van
leerkrachten die met gedragsproblematiek te maken hebben, wordt steeds
belangrijker. Co- teachen in de klas, voor een afgebakende periode. De tweede
stelling dat zal de RT’er in het nieuwe stelsel een integraal onderdeel willen zijn van
de zorgstructuur van de school dan zal hij samenwerking moeten zoeken met andere
disciplines en breed inzetbaar moeten zijn.
Breed inzetbaar, coaching en onderdeel van een samenwerkingsverband,
concluderend zijn dat de belangrijkste facetten waar wij als RT’er straks aan moeten
kunnen voldoen.
2.11.4 Hoe verhoudt ons meesterstuk zich binnen deze facetten?
In ons meesterstuk hebben wij gezocht naar een manier waarop we zowel de
leerkracht coachen als met de zorgleerling(en) aan de slag gaan. De
leerkrachtcoaching vindt team breed plaats en is gericht op themagecentreerde
interactie (TGI). Dat wil zeggen houvast bieden bij een verandering (implementeren
van de aanvullende woordenschat didactiek) én ruimte bieden voor
zelfverantwoordelijjkheid en ontwikkeling door verwerkingsopdrachten en het delen
van elkaars ervaringen (van de Braak, 2009).
Het geraamte voor dit onderzoek zal inzetbaar zijn binnen een scala van
leergebieden. Deze aanpak biedt school een efficiënte manier om gericht, in een
afgebakende periode, kennis rondom de aanpak van zorgleerlingen te vergroten en
te borgen binnen het team. De remedial teacher is hierbij het doorgeefluik van de
informatie en heeft een coachende rol. Let ons nu nog op zoek te gaan naar
mogelijkheden om integraal onderdeel te worden van een zorgteam dan wel
samenwerkingsverband in onze regio.
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethodologie implementatie mindmappen
in het woordenschatonderwijs.
3.1 Onderzoeksvraag
Basisschool de Klok heeft de wens de prestaties op de CITO-eindtoetsen
woordenschat te verbeteren. Het is niet mogelijk op korte termijn een dergelijke grote
progressie te realiseren. Voor het verbeteren van de eindscores kan namelijk niet
volstaan worden met het remediëren van enkel de leerlingen die uitvallen op de
toetsen. Daarvoor zijn de eindresultaten over een al te lange periode niet conform de
door school gestelde norm. Om een beter resultaat ook op langere termijn te kunnen
waarborgen is het aanpassen van de didactiek van de leerkrachten bij
woordenschatuitbreiding een beter middel. Niet alleen de uitvallers maar ook de
zwakkere leerlingen profiteren mee. Daarnaast sluit het remediëren via de leerkracht
aan bij de ontwikkelingen in het onderwijs die er toe leiden dat de positie van de
remedial teacher verandert. De remedial teacher zal steeds minder in de gelegenheid
zijn om kinderen één-op-één te begeleiden, maar er steeds vaker toe over moeten
gaan indirect via de leerkracht ondersteuning te bieden aan de kinderen die dat
nodig hebben.
Bij de probleemverkenning werd duidelijk dat de leerkrachten van de Klok Met
woorden in de weer als een te arbeidsintensief middel zien om woordenschat aan te
bieden. Na de door de schoolbegeleidingsdienst verzorgde workshop zijn de
leerkrachten niet met deze werkwijze aan de slag gegaan. De leerkrachten gaven
aan dat Met woorden in de weer te veel voorbereidingstijd vergt en dat het te veel
ruimte op het lesprogramma inneemt. Ook gaven de leerkrachten aan het gevoel te
hebben zich de manier van werken nog niet voldoende eigen gemaakt te hebben.
Uit de vragenlijst bleek dat de leerkrachten van mening zijn dat ToM te weinig visuele
ondersteuning biedt bij het aanleren van nieuwe woorden. Ook bestaat de wens
woordenschatuitbreiding naar de zaakvakken door te trekken. Dit sluit aan op de
vraag van de intern begeleider mee te denken hoe woordenschat onderwijsbreed te
integreren.
Op de studiedag Woord voor woord is mindmappen aan bod gekomen als middel om
in te zetten bij het remediëren van woordenschat in de logopedische praktijk. In ons
werk gebruiken wij deze tool vaak bij de thematische aanpak van
woordenschatontwikkeling, vertelvaardigheden en tekstbegrip. Dit bracht ons op het
idee mindmappen in te zetten bij het remediëren van woordenschat binnen de
onderwijssetting.
Wij zien als grote voordeel van mindmappen dat de benodigde kennis eenvoudig
overdraagbaar is. Mindmappen biedt dezelfde mogelijkheden als Met woorden in de
weer, maar is minder arbeidsintensief voor de leerkrachten. Het voordeel van
mindmappen is dat de relatie van een nieuw te leren woord met al bekende woorden
door het kind zelf gevisualiseerd wordt. De betekenis van het doelwoord kan met
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tekeningen ondersteund worden. Kinderen worden daardoor actief betrokken bij het
verwerven van nieuwe woordkennis. Daarnaast is mindmappen niet exclusief aan
woordenschatuitbreiding voorbehouden, maar kan ook voor andere doeleinden
ingezet worden, zoals bijvoorbeeld bij begrijpend lezen, stelopdrachten en
zaakvakken. Het is een middel dat onderwijsbreed ingezet kan worden.
Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag:

In hoeverre is mindmappen voor basisschool de Klok een werkbare aanvulling op
het woordenschatonderwijs in de bovenbouw naast Taal op Maat?

3.2 Methode
Omdat het onderzoek zich richt op het uitproberen van een nieuwe didactiek is bij het
beantwoorden van de onderzoeksvraag gebruik gemaakt van ontwerpgericht
onderzoek (Harinck, 2011 (11)).
Voor het succesvol implementeren van mindmappen in de bovenbouw van de Klok
zijn wij uitgegaan van de volgende 4 factoren:
1. De benodigde kennis over mindmappen moet aan het onderwijsteam
overgedragen worden, zowel in theorie als in praktijk.
2. Binnen het team moet voldoende draagvlak zijn voor het inzetten van
mindmappen bij woordenschatuitbreiding.
3. De extra belasting voor de leerkrachten moet tot een minimum beperkt blijven.
4. Het werken aan woordenschat door middel van mindmappen moet geborgd
worden, zodat het structureel toegepast blijft worden.
3.2.1 Onderzoeksgroep
Het onderzoek richt zich op de leerlingen in de bovenbouwgroepen en leerkrachten
van basisschool de Klok. Op deze school worden groepen 5 tot en met 8 gerekend
tot de bovenbouw. Wij laten echter de leerlingen van groep 8 buiten beschouwing,
omdat wij verwachten dat de introductie van een nieuwe didactiek in de laatste
maanden van hun basisschooljaren op deze korte termijn niet tot een meetbaar beter
resultaat zal leiden. De leerkrachten van de groepen 8 worden wel in het onderzoek
betrokken. Zij geven immers volgend jaar de leerlingen van groep 7 les die nu
bekend worden gemaakt met mindmappen.
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3.2.2 Implementatie mindmappen, procedure
Het introduceren van mindmappen, de uitleg over de theorie en oefenen in de
praktijk vindt op 2 niveaus plaats:
a. Leerlingniveau: de leerlingen uit groep 5, 6 en 7 die keer op keer een
onvoldoende score op de woordenschattoetsen van de methode, krijgen in 5
RT-lessen directe instructie over mindmappen en daarnaast begeleide
inoefening.
b. Leerkrachtniveau: in 2 trainingen krijgen de bovenbouwleerkrachten het
principe van mindmappen en hoe mindmappen in te zetten bij de
woordenschatlessen uitgelegd. Daarnaast krijgen de leerkrachten een
verwerkingsopdracht die zij individueel en met de groep moeten uitvoeren. De
verwerkingsopdracht bestaat uit het maken van een mindmap bij een
willekeurige taalles met de doelwoorden die door Taal op Maat worden
aangereikt. De leerkrachten worden aangespoord zelf na te denken over hoe
mindmappen ingezet kan worden bij Taal op Maat en bij zaakvakken. De
ervaringen van de leerkrachten worden in het team gedeeld.
De extra belasting voor de leerkrachten wordt tot een minimum beperkt door de
leerlingen die extra instructie behoeven in 2 aparte RT-lessen, voorafgaand aan de
introductie van mindmappen in de klas, bekend te maken met mindmappen. Deze
kinderen kunnen vervolgens een actieve rol spelen bij het introduceren van
mindmappen in de klas. Na de introductie van mindmappen in de klas krijgen deze
leerlingen aanvullend 3 RT-lessen om de nieuwe werkvorm begeleid in te oefenen.
Wij creëren draagvlak door de leerkrachten actief bij het mindmappen te betrekken.
Door de verwerkingsopdracht en aansluitende evaluatie worden voor- en nadelen
van mindmappen besproken. Er is een uitwisseling onder de leerkrachten van
verschillende ervaringen.
De intern begeleider, directeur en bovenbouwcoördinator dragen binnen de school
het belang van het inzetten van mindmappen uit. Deelname aan de trainingen is niet
vrijblijvend, van de leerkrachten wordt verwacht dat zij zich inzetten voor de
verwerkingsopdracht.
Het borgen van het mindmappen als werkvorm die structureel toegepast wordt bij
woordenschatuitbreiding gebeurt door dit te verankeren in het curriculum.
De trainingen aan de leerkrachten en de instructie voor de leerlingen worden als
volgt ingepland:
Week 1
Les 1 leerlingen
Week 2
Les 2 leerlingen
Week 3
Les 3a leerlingen
Training 1 leerkrachten
Les 3b leerlingen
Week 5
Les 4 leerlingen
Training 2 leerkrachten
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De lessen van de leerlingen duren 30 minuten, de trainingen van de leerkrachten 2
maal 1 uur.
3.2.3 Implementatie mindmappen, inhoud
3.2.3.1 Inhoud lessenserie leerlingen
De verwachting is dat de leerlingen die keer op keer uitvallen op de
woordenschatoetsen extra instructie nodig hebben bij het aanleren van mindmappen.
Doel van de RT-lessen is derhalve dat deze leerlingen door de extra remediëring
deel kunnen nemen aan de mindmaplessen in de klas zonder dat de leerkrachten
extra hoeven te investeren in instructie en zonder het risico dat de leerlingen tijdens
de klassikale instructie afhaken.
De lessenserie voor de leerlingen is inhoudelijk als volgt opgebouwd:
Les 1:
- uitleg over mindmappen
- instructiefilm Marja en Moes(2010)
- oefenen met de structuur van de mindmap aan de hand van het onderwerp
“Mijn huis”
Les 2:
- herhalen structuur mindmap
- begeleid inoefenen van het maken van een mindmap aan de hand van het
onderwerp “ik”
Les 3a:
- herhalen structuur mindmap
- maken van een mindmap met doelwoorden uit Taal op Maat rond het
thema “Groeien en bloeien”
Les 3b, voortzetting les 3a:
- aanvullen van de mindmap uit les 3a
- toevoegen van afbeeldingen aan de mindmap
Les 4:
- uitwisselen ervaringen van de leerlingen over het mindmappen in de klas
- het omzetten van een vrij associatieveld naar een mindmap rond het
thema “Mijn droomwinkel”
- mondelinge evaluatie van de mindmaplessen
In hoofdstuk 4.1 wordt de lessenserie voor de leerlingen nader omschreven.
3.2.3.2 Inhoud trainingen leerkrachten
De trainingen voor de leerkrachten hebben de volgende inhoud:
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Training 1:
- Uitleg over de achtergrond van mindmappen
- Film van Tony Buzan (2007)
- Uitleg over het proces van mindmappen
- Film van Marja en Moes (2010)
- Oefenen met het maken van een mindmap aan de hand van het
onderwerp “Mijn huis”
- Groepsdiscussie over het toepassen van mindmappen bij
woordenschatlessen
- Verwerkingsopdracht
Training 2:
- Schriftelijke vragenlijst over de ervaringen met mindmappen
- Plenaire uitwisseling ervaringen mindmappen in de groep
- Presentatie over het gebruik van mindmappen als aanvulling op de
woordenschatlessen van Taal op Maat
- Uitleg over de link tussen Met woorden in de weer en mindmappen
- Schriftelijke evaluatie mindmappen
In hoofdstuk 4.2 worden de trainingen voor de leerkrachten nader omschreven.
3.2.4 Onderzoeksinstrumenten
Het effect van de RT-lessen aan de leerlingen, de mindmaptrainingen aan de
leerkrachten en de implementatie van mindmappen bij woordenschatonderwijs is niet
op korte termijn zichtbaar in de resultaten op de CITO-eindtoetsen.
In de onderzoeksvraag (H3.2.1) staat het begrip “werkbaar” centraal. “Werkbaar” is
een subjectief begrip. Datgene wat voor de één werkbaar is hoeft dat voor een ander
niet te zijn. Bij de keuze van de onderzoeksinstrumenten is het daarom van belang
dat gebruik gemaakt wordt van meerdere gegevensbronnen. Om tot een zo
zorgvuldig mogelijke beantwoording van de onderzoeksvraag te komen zullen de
volgende onderzoeksinstrumenten worden ingezet:
Leerlingen RT-groep:
- Bevragen via mondelinge evaluatie: Met de leerlingen van de RT-groep
wordt het mindmappen mondeling geëvalueerd. Het mindmappen en het
verloop van de introductie van het mindmappen in de klas wordt in de RTgroep besproken.
-

Gerichte observatie: Tijdens de lessen wordt in een logboek bijgehouden
of en welke sturing de leerlingen nodig hebben bij het maken van een
mindmap.

-

Beoordeling eindproduct: Na 5 lessen worden de mindmaps van de RTgroep beoordeeld aan de hand van de 9 aandachtspunten (bijlage 6a). Op
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deze wijze wordt een indruk verkregen van de mate waarin de structuur
van het maken van een mindmap doorgrond is.
Leerkrachten:
- Bevragen via schriftelijke evaluatie: Na de introductie van het mindmappen
in de klas krijgen de leerkrachten bij het begin van de tweede training een
korte vragenlijst over de positieve en negatieve ervaringen met
mindmappen in de klas.
-

Bevragen via interactieve terugkoppeling: Aan het begin van de tweede
training worden de ervaringen van de leerkrachten met het werken met
mindmappen in de klas uitgewisseld.

-

Bevragen via schriftelijke vragenlijst: Na de trainingen krijgen de
leerkrachten een schriftelijke vragenlijst over het inzetten van mindmappen
als werkvorm en het verloop van de trainingen.

Overige leerlingen:
- Schriftelijk bevragen: De leerlingen is gevraagd op de achterkant van een
mindmap hun mening over mindmappen te geven.
-

Beoordeling eindproduct van de leerlingen: De mindmaps van de
leerlingen worden beoordeeld aan de hand van de 9 aandachtspunten
(bijlage 6a). Op deze wijze wordt een indruk verkregen van de mate waarin
de structuur van het maken van een mindmap doorgrond is.

3.2.5 Triangulatie, validiteit en betrouwbaarheid
Triangulatie:
Er zijn meerdere gegevensbronnen gebruikt om tegemoet te komen aan het
kwaliteitscriterium triangulatie. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag
wordt gebruik gemaakt van het mondeling en schriftelijk bevragen van leerkrachten,
het mondeling bevragen van leerlingen uit de RT-groep, de beoordeling van
mindmaps van leerlingen uit de bovenbouw en van de leerlingen uit de RT-groep aan
de hand van de 9 aandachtspunten voor het maken van een mindmap en gerichte
observatie van de RT-leerlingen bij het maken van mindmaps tijdens de RT-lessen.
Deze gegevens worden aangevuld met onze bevindingen uit de logboeken.
Betrouwbaarheid:
Door het gebruik van meerdere gegevensbronnen neemt de betrouwbaarheid van
het onderzoek toe (Harinck (2011(11)). Het beantwoorden van de onderzoeksvraag
gebeurt niet uitsluitend op eigen waarneming, maar ook door het mondeling en
schriftelijk raadplegen van de leerkrachten, de mondelinge evaluatie met de
leerlingen en door het beoordelen van de eindproducten aan de hand van daarvoor
geldende criteria. Door de onderzoeksvraag van meerdere invalshoeken te
benaderen wordt geprobeerd een zo objectief mogelijk beeld te schetsen. Opgemerkt
dient te worden dat de onderzoeksgegevens van toepassing zijn op de leerkrachten
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en leerlingen van basisschool de Klok en niet zonder voorbehoud kunnen worden
doorgetrokken naar andere scholen.
Validiteit:
De validiteit, in hoeverre wordt gemeten wat gemeten moet worden, is bij dit
onderzoek niet in een hard cijfer weer te geven.
De onderzoeksvraag wordt beantwoord door de betrokken partijen aan het woord te
laten. Door de mogelijkheid te bieden schriftelijke bijdragen anoniem in te leveren, is
de verwachting dat meningen niet gekleurd worden door sociaal wenselijk gedrag.
Gezien de beperkte omvang van de onderzoeksgroep is dit echter niet uit te sluiten.
Op deze korte termijn te beoordelen of een nieuwe methode op langere termijn
werkbaar is, is niet mogelijk. In wezen wordt de intentie van de toekomstige gebruiker
getoetst. Denken de leerkrachten dat mindmappen een werkbare aanvulling op de
bestaande methode zal zijn en denken de leerkrachten deze didactiek in te zetten?
Bij een positieve beantwoording wordt geconcludeerd dat de leerkrachten van
mening zijn dat de methode werkbaar is.
Daarnaast wordt gekeken naar de kwaliteit van de gemaakte mindmaps. Is het de
leerkrachten en de RT’ers gelukt de leerlingen de basisprincipes van het
mindmappen aan te leren? Door het beoordelen van de mindmaps aan de hand van
vastomlijnde criteria wordt een norm voor de kwaliteit van mindmaps geformuleerd.
Het gaat hierbij om de kwaliteit van de structuur. De kwaliteit van de inhoud van de
mindmap wordt niet beoordeeld. Uitgegaan wordt van de gedachte dat als de
structuur van de mindmap op dit moment van voldoende kwaliteit is, de kans
toeneemt dat het mindmappen als werkbare aanvulling op de taalmethode wordt
gezien en dat deze op langere termijn ingezet zal blijven worden.
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Hoofdstuk 4: Implementatie van mindmappen in het
woordenschatonderwijs- Inhoud en resultaat
In hoofdstuk 4.1 wordt de inhoud en het verloop van de implementatie van
mindmappen in het woordenschatonderwijs beschreven aan de hand van de
logboekgegevens. In hoofdstuk 4.2 staan de resultaten die uit de
onderzoeksinstrumenten naar voren kwamen.
4.1 Inhoud en verloop van de implementatie van mindmappen in het
woordenschatonderwijs
4.1.1 Mindmappen met leerlingen
De groep leerlingen die in aanmerking komt voor extra instructie mindmappen
bestaat uit 3 kinderen uit groep 5, 4 kinderen uit groep 6 en 5 kinderen uit groep 7.
In 5 lessen kregen de leerlingen uitleg over het proces van mindmappen, wanneer
mindmappen gebruikt kan worden en werd er geoefend met mindmappen. De
lessenserie staat beschreven in hoofdstuk 4.1.1.1 tot en met 4.1.1.4.
4.1.1.1 Mindmappen met leerlingen - Les 1
Lesopbouw les 1:
In de eerste bijeenkomst stond de kennismaking met mindmappen centraal. De
kinderen kregen een korte uitleg over Tony Buzan en de voordelen van
mindmappen. Aansluitend werd een filmpje over mindmappen vertoond (Marja en
Moes, 2009). Na het filmpje werd de nieuw opgedane kennis direct toegepast in een
mindmap. Elke leerling werkte op een eigen A4. Het onderwerp was “Mijn huis”. De
totstandkoming van de mindmap werd sterk gestuurd door de begeleider.
Centraal stonden de volgende aspecten van de mindmap:
- Het hoofdonderwerp staat centraal in het midden
- De eerste tak begint op “10 over 2”
- Elke tak heeft 1 kleur
- 1 woord per lijn
- Voorzie zoveel mogelijk woorden van een tekening
De kinderen werden door de mindmap geleid aan de hand van de volgende vragen:
- Wat zouden hoofdtakken kunnen zijn?
- Stel, er is een hoofdtak woonkamer, wat zouden vertakkingen kunnen zijn?
- Stel, er is een zijtak meubels, wat zou je daar op kunnen schrijven?
- Stel, er is een volgende zijtak stoel, waar bestaat een stoel uit?
- Kun je een tekeningetje bij het woord maken?
De kinderen kregen een samenvatting van mindmappen mee uit Mindmappen voor
kids van Tony Buzan (2010)kopie mee van Tony Buzan (zie bijlage 5).
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Lesverloop les 1:
De kinderen begrepen het idee van mindmappen vlot. Bij het noteren van het
centrale onderwerp “mijn huis” tekenden vrijwel alle kinderen meteen een huis om de
2 woorden heen. Doordat het maken van de mindmap begeleid werd, was er tussen
de leerlingen veel overleg over wat verschillende hoofdtakken zouden kunnen zijn. 4
van de 11 kinderen startten vervolgens op een andere plek dan 10 over 2. Bij deze
leerlingen is in de mindmap aangegeven op welke plek de eerste hoofdtak hoort. Het
steeds verder doorcategoriseren op een hoofdtak (woonkamermeubelsstoelleuning) was voor de meeste kinderen nog te hoog gegrepen. Het laten ontspruiten
van nieuwe takken uit een hoofdtak gebeurde regelmatig niet aan het uiteinde, maar
ook halverwege een tak. Op deze wijze is het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken
cq hoofd- en subcategorieën minder duidelijk te zien. 10 van de 11 kinderen
gebruikte 1 kleur per tak. De kinderen schreven 1 woord per tak. De kinderen
moesten aangemoedigd worden ook bij de woorden op de hoofd- en zijtakken te
tekenen.
4.1.1.2 Mindmappen met leerlingen - Les 2
Lesopbouw les 2:
Aan het begin van de les werd de kennis van vorige week opgefrist door de
leerlingen met elkaar in gesprek te laten gaan over de les van vorige week.
Gezamenlijk is op het digibord een spiekbrief gemaakt in de vorm van een lijst met
punten waar je bij het maken van een mindmap aan moet denken (zie bijlage 6a).
De leerlingen kregen de opdracht rond het onderwerp “ik” een mindmap te maken.
We hebben voor dit onderwerp gekozen vanuit de veronderstelling dat een
onderwerp dat dicht bij het kind zelf ligt, het makkelijker maakt onderscheid te maken
tussen hoofd- en bijzaken en het eenvoudiger zou zijn tot categoriseren te komen.
De spiekbrief met aandachtspunten stond tijdens het werken op het digibord. Deze
les wilden we kijken in hoeverre de leerlingen in staat waren zelfstandig aan de slag
te gaan met de nieuwe kennis.
De ondersteuning die de kinderen kregen bestond uit de volgende adviezen:
- Hoofdtakken: familie, vrienden
- Hoofdtak familie: welke vertakkingen? Vader, moeder, broers, zussen, opa’s,
oma’s, ooms, tantes etc.
- Hoofdtak vrienden, welke vertakkingen? School, buurt, sport, ..
De kinderen werden gestimuleerd regelmatig naar de spiekbrief op het digibord te
kijken of hun mindmap nog aan de voorwaarden voldeed. De nadruk lag op de
structuur van de mindmap.
Aan het eind van de les kregen de leerlingen een brief over mindmappen mee (zie
bijlage 6b) en een kopie van de spiekbrief (bijlage 6a).
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Lesverloop les 2:
De kinderen waren nog niet in staat zelfstandig een mindmap te maken. De
leerlingen uit groep 7 kwamen een heel eind, maar de leerlingen uit groep 6 en met
name die uit groep 5 hadden veel begeleiding nodig. Ook deze les bleken de
kinderen de grootste moeite te hebben met het categoriseren van de woorden die zij
in de mindmap wilden plaatsen. Om de kinderen op gang te helpen werd voorgesteld
een hoofdtak “familie” en een hoofdtak “vrienden” te maken. De keuze voor het
onderwerp “ik” in combinatie met de hoofdtak “vrienden” bleek ongelukkig. Bij de
hoofdtak “vrienden” liepen we tegen het probleem aan dat er tussen de kinderen
onderling competitie ontstond wie de meeste vrienden had. Door deze sociale
competitie ontstond het risico dat niet alle kinderen zich veilig genoeg voelden om
met de mindmap verder te gaan. We hebben dit opgelost door de mindmap te
verrijken met de extra takken “hobby ‘s” en “huisdieren” en de kinderen te stimuleren
tekeningen toe te voegen. De tak “huisdieren” was makkelijker van tekeningen te
voorzien dan de overige takken, waardoor de aandacht verlegd werd. Na deze les
werd besloten de leerlingen in de volgende lessen per groep bij elkaar te zetten en
een strakkere mindmapstructuur aan te bieden.
Bij het vorderen van de mindmap was het voor de leerlingen moeilijk hun blad recht
te laten liggen. Zij hadden de neiging het blad kloksgewijs mee te draaien waardoor
een deel van de doelwoorden omgekeerd op het blad kwam. Voor de leesbaarheid
van de mindmap is het beter de vertakkingen zo te laten lopen dat het doelwoord
leesbaar op de tak geplaatst kan worden.
4.1.1.3 Mindmappen met leerlingen - Les 3a en 3b
Lesopbouw les 3a en 3b:
Les 3 bestond uit een dubbele les (les 3a en les 3b) rond het thema groeien en
bloeien.In deze lessen werd de koppeling gemaakt naar de taalmethode Taal op
Maat. Als uitgangspunt werd het thema bomen, bloemen en struiken uit boek 5b
genomen. Er werd voor dit thema gekozen omdat alle leerlingen in de RT-groep dit
onderwerp in groep 5 gehad hadden.
In de voorafgaande lessen was gebleken dat de kinderen te weinig tijd hadden om
hun mindmap naar tevredenheid af te ronden. Om deze reden is ervoor gekozen een
dubbele les in te ruimen
Als doelwoorden werden de woorden genomen die in het werkboek in de
verschillende lesjes voorkomen. Om de leerlingen te helpen met categoriseren
werden de doelwoorden voorgestructureerd in een power point presentatie (zie
bijlage 7). Naast de doelwoorden rond het thema was er speciale aandacht voor de
woorden “kenmerken” en “soorten”. Door middel van deze begrippen konden de
kinderen binnen de hoofdtakken verder categoriseren. Kennis van deze begrippen
valt onder de kerndoelen van Taal op Maat en behoren daarmee ook tot de
doelwoordenschat. In de presentatie werden de doelwoorden zonder uitleg
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aangeboden. Het was de bedoeling dat de kinderen samen op zoek gingen naar de
betekenis van moeilijke woorden, eventueel bijgestaan door de RT’er. De mindmap
werd met behulp van de presentatie klassikaal gestuurd, maar elk kind maakte zijn
eigen mindmap.
Deze les stonden de volgende aspecten centraal:
- Meer visuele ondersteuning in de mindmap door kinderen meer tijd te geven
om te tekenen.
- Aandacht voor leesbaarheid mindmap, het blad wordt niet gedraaid bij het
maken van de mindmap.
Lesverloop les 3a en 3b:
Bij het noteren van de hoofdtakken had een aantal leerlingen de neiging direct heel
veel woorden op papier te zetten zonder onderscheid te maken tussen verschillende
categorieën. Na bijsturing door de nadruk te leggen op de begrippen “kenmerken” en
“soorten” lukte het de kinderen goed een mindmap te maken.
Opvallend was de hoeveelheid woorden waarvan de betekenis niet gekend werd. Het
woord “struik” leverde bijvoorbeeld voor 3 kinderen problemen op. De kinderen
hadden veel behoefte aan visuele ondersteuning bij de aangeboden doelwoorden. Bij
de verschillende begrippen zijn ter plekke op internet afbeeldingen gezocht en
toegevoegd voor les 3b. De afbeeldingen zijn later ook verwerkt in de tweede training
voor leerkrachten (zie bijlage 4b).
De bewustwording van de betekenis van woorden als “bloesem”, “bloem” en “blad”
leidde ertoe dat de kinderen zich realiseerden dat bepaalde woorden bij meerdere
takken geplaatst konden worden. Ook tussen woorden als “stengel” en “stam” werd
een verband gelegd wat weer leidde tot de vraag of je bij een struik moet spreken
van een stengel of een stam.
4.1.1.4 Mindmappen met leerlingen - Les 4
Lesopbouw les 4:
Tijdens de vorige lessen bleek dat de leerlingen de neiging hadden direct veel
woorden op papier te zetten zonder onderscheid tussen hoofd- en bijzaken te
maken. Dit vroeg om aanpassing van ons lesdoel. Er moest een stap teruggezet
worden in het mindmapproces. In plaats van direct met de mindmap aan de slag te
gaan werd de tussenstap van het vrije associatieveld ingevoegd. Deze tussenstap
werd ingevoegd in les 4 door de les te beginnen met een brainstorm rond het thema
“Droomwinkel”. De kinderen mochten alle woorden die hen daarbij te binnen schoten
op papier zetten. Daarna markeerden ze de woorden die bij elkaar hoorden met een
zelfde kleur. De volgende stap bestond uit het verwerken van de woorden uit het vrije
associatieveld naar een mindmap. Om de verschillende stappen in het proces te
begeleiden werd gewerkt met een presentatie op het digibord (zie bijlage 8).
Na afloop werd kort besproken hoe de introductie van het mindmappen in de klas
was verlopen aan de hand van de volgende vragen:
- Welke rol hebben de leerlingen uit het RT-groepje hierbij kunnen spelen?
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- Waarbij hadden de klasgenoten hulp nodig?
- Waarbij had de leerkracht hulp nodig?
Lesverloop les 4:
De aanpak met het vrije associatieveld werkte heel goed. De kinderen waren
enthousiast over het onderwerp en inspireerden elkaar de meest uiteenlopende
items te bedenken die in een droomwinkel te koop zouden kunnen zijn. Door het met
dezelfde kleur onderstrepen van de woorden die bij elkaar hoorden, gebeurde het
categoriseren terloops. Het proces van mindmappen hebben de kinderen nu goed in
de vingers. De lijst met de aspecten waaraan een mindmap hoort te voldoen hadden
de leerlingen niet meer nodig.
De leerlingen waren zeer te spreken over de introductie van mindmappen in de klas.
Een aantal kinderen had een actieve rol kunnen spelen bij de uitleg van de
verschillende aspecten aan de medeleerlingen. Ook was het voorgekomen dat een
leerkracht rechte lijnen had getekend en de RT-leerling erop had kunnen wijzen dat
de lijnen gebogen hoorden te zijn.
4.1.2 Mindmappen met leerkrachten
De leerkrachten kregen twee trainingen van een uur waarin mindmappen als
werkwijze om woordenschatonderwijs te verbeteren centraal stond. Binnen deze
training kregen de leerkrachten de mogelijkheid mindmappen in de praktijk toe te
passen en de ervaringen hieromtrent met elkaar uit te wisselen. De opkomst bij
training 1 was goed, op één leerkracht na (leerkracht uit groep 7) waren alle
leerkrachten uit de bovenbouw aanwezig. De opkomst van training 2 was uitstekend,
het gehele team was aanwezig. Aanvullend volgden ook de bouwcoördinator en de
Interne Begeleider de training.
4.1.2.1 Mindmappen met leerkrachten – Training 1
Het doel van deze eerste training was de leerkrachten bekend maken met
mindmappen.
Training opbouw
Bij de opbouw van de training is rekening gehouden met de vier leerstijlen van
volwassenen. In tabel 6 staan de werkvormen die gehanteerd zijn voor de koppeling
tussen werkvorm en leerstijl.
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werkvorm 

Monoloog dialoog

film

↓Opbouw training
Aanleiding en motieven voor
de training:

X

Theoretische inleiding,
geïntegreerde uitleg

X

Uitwisselen van ervaringen

Ideeën vertalen naar praktijk /
verwerking

Reflectie

evaluatie

X

Mindmap oefenen
Genereren van eigen ideeën
tijdens het kijken naar
concrete situaties

opdracht
en

x
x

x

tabel 6: werkvorm – opbouw training 1

Theoretische inleiding:
De inleiding is theoretisch van aard. We hebben de kennis die verworven werd uit de
probleemverkenning en de vragenlijsten verwerkt in een geïntegreerde uitleg. Er
werd kort ingegaan op de aanleiding en de motieven van de directie om deze training
aan te bieden aan het team.
Vervolgens zijn we ingegaan op de redenen waarom wij mindmappen willen gaan
aanreiken binnen dit team. Wat zijn ónze motieven en waar zijn deze uit
voortgekomen.
Deze motieven werden enerzijds gevoed door onze eigen ervaringen in de praktijk.
Hier zetten we deze tool reeds regelmatig in, meestal in een één op één situatie. We
zien als voordelen dat de kinderen actief betrokken zijn, begrippen worden
gekoppeld aan eigen beleving en ze volgen hun eigen interne proces, weliswaar
begeleid door de Rt'er of leerkracht. Tijdens deze eerste training wilden we ons
enthousiasme hierin delen en overbrengen op de leerkracht en het idee presenteren
om mindmappen als aanvullende didactiek in te gaan zetten bij het woordenschat
onderwijs.
Anderzijds hebben onze motieven met name richting gekregen op basis van
antwoorden die de leerkrachten gaven middels de vragenlijsten. Deze antwoorden
uit de vragenlijsten werden aan de leerkrachten gepresenteerd. Gedurende de
training komen we regelmatig terug op de voeding die we kregen uit de vragenlijsten.
Mindmappen als woordenschat didactiek sluit aan bij de reeds aanwezige bronnen;
de methode, Taal op Maat en de reeds aanwezige kennis in het team over
woordenschat onderwijs. Daarnaast is deze tool in een relatief korte periode eigen te
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maken zijn voor zowel de leerkracht als de leerling en weinig voorbereidingstijd
vragen.
Uitleg mindmap:
Ter verduidelijking vertonen we een filmpje waarin Tony Buzan zelf uitlegt wat
mindmappen inhoudt (Buzan, You Tube, 2007). Dit bood de leerkrachten
gelegenheid tijdens het kijken eigen ideeën te genereren over de toepasbaarheid van
mindmappen in hun eigen klassensituatie.
Na het filmpje werd het doel van mindmappen verder uitgelegd aan de hand van de
volgende punten: structuur, samenhang, visueel onderscheid hoofd- en bijzaken,
onthouden. Hierbij werden uiteraard telkens de voordelen van de leerkrachten
aangestipt: weinig voorbereidingstijd, kinderen zijn actief betrokken, de brede
toepasbaarheid en de mogelijkheid tot herhaling. Deze voordelen sloten aan bij de uit
de vragenlijst naar voren gekomen gemiste zaken (zie paragraaf 2.7).
Na deze inhoudelijke kennismaking met mindmappen als tool bij
woordenschatonderwijs wilden wij samen met de leerkrachten de afspraken 'hoe
maak je een mindmap' doornemen. Wij kozen ervoor voor zowel de leerkrachten als
de leerlingen exact dezelfde afspraken te gebruiken( Zie dia 6a).
Actief experimenteren:
We zijn actief gaan experimenteren en concreet gaan ervaren wat een mindmap is.
De leerkrachten gingen in drie groepjes een mindmap maken, met als onderwerp
'hun woning'. Binnen de groepjes werkte ieder aan zijn eigen mindmap, een
mindmap is immers persoonlijk e ieder volgt daarin zijn eigen proces. Wel mocht er
overlegd worden over de afspraken rond mindmappen of over de plek waar je een
bepaald woord zou kunnen plaatsen.
Per groepje werd iemand aangewezen een ervaring te delen uit hun groepje deze
werden centraal terug gekoppeld. Voor de inhoud van deze terugkoppeling verwijzen
wij naar Trainingverloop.
Genereren van eigen ideeën tijdens het kijken naar concrete situaties:
Teneinde een beeld te krijgen van hoe mindmappen ingezet kan worden in een
concrete situatie werd het filmpje van Marja en Moes bekeken. Om de leerkrachten
gelegenheid te geven tijdens het filmpje mogelijk al eigen ideeën te bedenken gaven
we het advies het filmpje vanuit twee perspectieven te bekijken: vanuit het
perspectief van de leerling; hoe kan een mindmap mij helpen? En vanuit het
perspectief van de leerkracht; hoe kan ik een mindmap in mijn klas inzetten?
Door vanuit verschillende perspectieven naar concrete situaties te kijken werd de
deelnemers gelegenheid geboden hun verbeeldingskracht aan het werk te zetten en
ideeën te genereren over de mogelijke toepasbaarheid van mindmappen in hun
eigen groep.
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Ideeën vertalen naar praktijk:
Na dit filmpje zijn de leerkrachten enthousiast er worden allerlei ideeën geopperd
wanneer en bij welk vak mindmappen zou kunnen worden ingezet.
Om ons doel niet voorbij te schieten en toch vooral gericht te blijven op
woordenschat onderwijs krijgen de leerkrachten de volgende verwerkingsopdracht
mee.
Maak een mindmap van een willekeurig thema uit ToM. Denk daarbij aan de
volgende zaken: Woordweb als basis voor de mindmap. Welke takken kun je
toevoegen? Hoe begeleid je kinderen bij het structureren?
De verwerkingsopdracht geeft gelegenheid ideeën te kunnen vertalen naar de
praktijk.
We sluiten deze training af met een filmpje waarin een leerkracht aan het woord is
over zijn ervaring met mindmappen. (leraar 24, Vink,H, 2011).
Training verloop:
De leerkrachten luisterden geboeid en geconcentreerd naar de theoretische inleiding.
Er heerste een open en ontspannen sfeer.
De ervaringen uit de groepjes na het actief experimenteren, waren in grote lijn
positief.
Het werken volgens de regels van een mindmap lukt alle leerkrachten. Wel gaven
sommige leerkrachten aan het moeilijk te vinden te starten. Ze leken meer tijd nodig
te hebben eerst de inhoud te verwerken. Het bleek voor veel leerkrachten niet
eenvoudig een onderverdeling te maken in hoofd en bijzaken in een mindmap.
“Wanneer je eenmaal met je woonkamer bezig bent dan neig je ernaar één grote
opsomming van meubelstukken te geven, in plaats van zithoek en eethoek met de
daarbij horende vertakkingen.” Het werken met één kleur per tak werd als heel prettig
ervaren. In een oogopslag is te zien wat bij elkaar hoort.
Tijdens het kijken naar de filmpjes ontstonden er ideeën uit de groep. Mindmappen
ging meer voor hun leven nu ze naar concrete voorbeelden uit de praktijk konden
kijken.
Na het ontvangen van de verwerkingsopdracht ontstond er wat onrust. De
leerkrachten kregen twee weken de tijd deze opdracht uit te voeren. De ene
leerkracht werd gelijk enthousiast en zag helemaal voor zich hoe hij het vorm zou
geven, de andere leerkracht schrok en gaf aan dat twee weken te kort kon zijn. Ze
gingen na afloop van de training gelijk samen in gesprek over de toepasbaarheid van
mindmapppen in andere vakken. Er kwam geen weerstand uit de groep.
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4.1.2.2 Mindmappen met leerkrachten – Training 2
Het doel van de tweede training is dieper in te gaan op de toepasbaarheid van
Mindmappen binnen de methode Taal op Maat.
Opbouw training 2:
werkvorm 

monoloog dialoog

film

opdrachten reflectie

evaluatie

↓opbouw training
uitwisseling ervaringen
theoretische uitleg

x
X

beoordelen mindmap
integratie mindmappen –
Viertakt Verhallen

x
X

evalueren / reflecteren

x

x

x

Tabel 7: koppeling werkvorm – opbouw training 2

Uitwisselen van ervaringen
De leerkrachten kregen gelegenheid in groepjes met elkaar van gedachten te
wisselen over de positieve en negatieve punten van het mindmappen. Als
voedingsbodem voor dit overleg diende de verwerkingsopdracht uit training 1 en de
manier waarop ieder daar afzonderlijk met zijn klas invulling aan heeft gegeven. (Zie
Training verloop)
Theoretische uitleg
Nadat de leerkrachten voldoende met elkaar in gesprek zijn geweest en elkaars
ervaringen hadden gedeeld werd er centraal ingegaan op de ervaringen van de
trainers bij het RT groepje. Wat waren de aandachtspunten bij de taalzwakke
leerlingen, uit ieders groep en wat waren aandachtspunten bij onzekere leerlingen?
Taalzwakke of onzekere kinderen kunnen een aantal signalen geven, bijvoorbeeld:
'ik ben klaar!”, “het is tijd!”, “ik heb geen zin!”, “Ik vind het stom!”, “ik ga even naar de
wc!”, “mag ik opnieuw beginnen?”. Het advies dat we hierbij mee wilden geven is dat
niet alles is wat het lijkt. De leerkracht werd aangespoord eerst na te gaan waar het
kind is afgehaakt? 'Hangt' het probleem op woordbetekenis, categoriseren, spelling
of op de structuur van de mindmap? Wanneer je duidelijk hebt waar het kind is
afgehaakt kan daar herhaalde instructie op worden gegeven. De leerkracht zorgt
verder voor positieve feedback, gericht op inzet.
Beoordelen mindmap
De leerkrachten krijgen ter verduidelijking een mindmap van een van de leerlingen uit
het RT-groepje (bijlage 4c). We zullen hem hierna leerling X noemen. De
leerkrachten bestuderen ieder voor zich deze mindmap en vragen zich het volgende
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af: Waar is deze leerling afgehaakt?Op welk van de volgende niveaus:
woordbetekenis, categoriseren, spelling, structuur mindmap?
Integratie mindmappen – Met woorden in de weer
Aan het eind van de cursus werd als samenvatting teruggekoppeld naar de inhoud
van de workshop gegeven door de onderwijs begeleidingsdienst. In deze workshop
werd woordenschat onderwijs' Met woorden in de weer' uitgediept. Hoe verhoudt
Mindmappen zich tot de viertakt van 'Met woorden in de weer”? We herhaalden kort
de Viertakt van Verhallen namelijk; Voorbewerken, Semantiseren, Consolideren en
Controleren. Vervolgens gaan we met elkaar na hoe deze onderdelen binnen
mindmappen aan bod komen. Voorbewerken kan worden opgepakt door klassikaal
over het onderwerp te brainstormen of een filmpje op internet te bekijken. Vervolgens
wordt de mindmap gevuld en wordt er uitgebreid gesemantiseerd. Er worden
woordbetekenissen gezocht, gecategoriseerd, spelling van woorden worden
besproken of er wordt over nagedacht. Verder wordt er tijdens de vulling onderscheid
gemaakt tussen hoofd en bijzaken, er worden omschrijvingen van woorden gegeven
en binnen de mindmap wordt er gevisualiseerd doordat er tekeningen bij worden
gemaakt.
Het consolideren komt uitgebreid aan bod doordat de mindmap blijft groeien,
individueel of in groepjes. Met de woorden kunnen aanvullende spelletjes worden
gedaan zoals pictionary, galgje, welke woorden beginnen met de letter...? enz.
Aanvullende ideeën kunnen zijn dat er een woord wordt door gefluisterd waarna
iedereen het woord tekent, heeft iedereen hetzelfde getekend? Voor meer ideeën
verwijzen we naar dia’s 20 en 21van de presentatie (bijlage 4b).
De laatste tak van de Viertakt, controleren, komt aan bod bij de methodegebonden
toets uit Taal op Maat.
Reflecteren / evalueren
Na afloop van de training krijgen de leerkrachten en de interne begeleider de
gelegenheid te reflecteren over de cursus. Ze krijgen een evaluatieformulier
uitgereikt, zie tabel 7 voor de verwerking van de antwoorden.
Verloop van Training 2:
Uitwisselen van ervaringen
De groepjes werden ingedeeld per leerjaar. Ieder groepje kreeg een handout (zie
bijlage 4d), met de input op deze hand-out gingen de leerkrachten met elkaar in
gesprek. De terugkoppeling was overwegend positief zie voor de een uitgebreide
beschrijving paragraaf 4.2.2.
Vragen die naar voren kwamen waren onder andere; “wanneer is de mindmap af?”
en “in hoeverre geneigd erg veel kleurtjes te gebruiken en heel veel verschillende
takken. Zij hadden sturing hierdoor nodig bij de hoofd en bijzaken.
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Theoretische uitleg
Wat waren de aandachtspunten bij de taalzwakke leerlingen, uit ieders groep en wat
waren aandachtspunten bij onzekere leerlingen?
We bespraken deze twee vragen geïllustreerd aan de hand van het onderwerp
'Groeien en bloeien' dat aan bod was gekomen in les 3A en 3B van het RT-groepje.
Tijdens deze bespreking komt ook de vraag van de leerkrachten uit groep 6 aan bod;
“in hoeverre kan of mag je de leerlingen sturen in welke woorden er op komen te
staan?”
We gaven aan dat er tijdens het RT-groepje drie hoofdtakken waren aangereikt en
dat deze hoofdtakken gelijk werden onderverdeeld in kenmerken en soorten.
Hierdoor wordt er voldoende gelegenheid geschapen om naast taalinhoud ook in te
gaan op taalvorm en metataal begrippen. (zie voor meer details naar de lessen 3a en
3b). Het proces wordt door de begeleider hiermee gestuurd, met andere woorden in
de goede richting gezet. Binnen deze structuur volgt ieder kind zijn eigen proces.
Beoordelen mindmap
De leerkrachten en interne begeleider kregen mindmap x uitgereikt met de vraag na
te denken op welk niveau de leerling vastloopt. De antwoorden uit de groep waren
verschillend, het werd duidelijk dat het voor een leerkracht niet eenvoudig is aan te
geven op wel niveau een leerling vastloopt.
Reflecteren en evalueren
Leerkrachten kwamen spontaan met elkaar in gesprek over de mogelijkheden van de
mindmap. Ze vulden als afsluiting het evaluatie formulier in (bijlage 4e).
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4.2 Resultaten van implementatie van mindmappen in het
woordenschatonderwijs
4.2.1 Resultaten leerlingen RT-groep:
Bevragen via mondelinge evaluatie:
Met de 11 leerlingen van de RT-groep is het mindmappen mondeling geëvalueerd.
De leerlingen geven zonder uitzondering aan met veel plezier naar de
mindmaplessen te zijn gekomen. Alle leerlingen hebben het gevoel het mindmappen
onder de knie hebben.7 leerlingen geven aan in de lessen te weinig tijd te hebben
gehad om de mindmap af te maken. Met name aan het maken van tekeningen
kwamen zij niet toe. 2 leerlingen uit groep 6 en 2 leerlingen uit groep 7 zeggen een
actieve rol te kunnen hebben spelen bij de introductie van mindmappen door de
leerkracht in de klas. De leerlingen kunnen niet aangeven of ze door het
mindmappen de woorden beter kunnen onthouden. De 11 leerlingen geven allen aan
mindmappen een leuke manier van werken te vinden.
Gerichte observatie:
Algemeen: Alle kinderen konden instructie omzetten in handelen. Er werd tijdens de
RT-lessen geconcentreerd gewerkt. De motivatie was bij alle kinderen aanwezig.
RT-leerlingen groep 5: De leerlingen uit groep 5 hadden meer instructie nodig dan de
leerlingen uit groep 6 en 7. Bij het maken van de mindmap bleef het in alle lessen
nodig het proces extern aan te sturen. Ook hadden de kinderen meer positieve
feedback nodig om de woorden op te schrijven. De kinderen werden bij het maken
van de mindmaps belemmerd door hun geringe schrijfvaardigheid. Bij het schrijven
werden zij beperkt door het nog niet geautomatiseerd zijn van de motorische
schrijfhandeling en door een beperkte kennis van de spellingsregels. Eén leerling
was na 5 lessen niet in staat zelfstandig een mindmap te maken.
RT-leerlingen groep 6: Voor de leerlingen uit groep 6 vormde de structuur van de
mindmap geen probleem. Binnen een hoofdtak konden zij vlot veel woorden
oproepen, maar bij het aanbrengen van hiërachie hadden zij hulp nodig. De kern van
het probleem werd gevormd door gebrek aan kennis van metataal, taal die je nodig
hebt om taal te structureren (bijvoorbeeld de begrippen kenmerken en soorten).
RT-leerlingen groep 7: De leerlingen uit groep 7 liepen tegen hetzelfde probleem aan
als de kinderen in groep 6. Ook zij hadden veel sturing nodig bij het categoriseren en
het onderscheiden van hoofd- en bijzaken.
Beoordeling eindproduct:
De 11 mindmaps van de laatste RT-les zijn beoordeeld aan de hand van de lijst met
de 9 aandachtspunten. In tabel 8 staat per leerling aangegeven of de verschillende
aspecten in de mindmap te zien waren.
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Aspect 

a

B

C

d

e

f

g

h

i

1

+

+

+

-

+

-

+

-

-

2

+

+

+

+

+

+

+

+

-

3

+

+

+

-

+

+

+

-

-

4

+

+

+

+

+

+

+

-

+

5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

+

+

+

+

+

+

+

-

+

7

+

-

+

+

+

+

+

-

+

8

+

+

-

+

+

+

+

-

+

9

+

+

-

+

+

+

+

+

+

10

+

+

+

-

+

+

+

+

+

11

+

+

+

+

+

+

+

-

+

↓Leerling

Tabel 8: Aspecten mindmap per leerling
Legenda tabel 8:
Aspecten:
a. Hoofdonderwerp in het midden
b. 10 over 2 beginnen
c. 1 kleur per tak
d. Takken lopen van dik naar dun
e. 1 Sleutelwoord per hoofdtak
f. Het woord past precies op de tak
g. 1 Woord per tak
h. Eventueel een tekening
i. Volgende tak, met de klok mee
Leerlingen:
Leerling 1, 2, 3: groep 5
Leerling 4, 5, 6: groep 6
Leerling 7, 8, 9, 10, 11: groep 7

Alle leerlingen plaatsen het hoofdonderwerp in het midden. Het tekenen van de
eerste hoofdtak op 10 over 2 lukt 1 leerling uit groep 7 niet. Het gebruik van 1 kleur
per tak gaat bij 9 leerlingen goed. Takken lopen bij 8 kinderen nog niet altijd van dik
naar dun. Wel wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen hoofd- en zijtakken, maar
de verdere vertakkingen zijn vaak even breed. Het punt van de vertakking ligt bij de
5e groepers niet altijd aan het eind van een tak, maar ook wel halverwege. Hierdoor
wordt de hiërarchie minder helder. Het plaatsen van 1 sleutelwoord per hoofdtak is bij
iedereen goed gegaan, maar hierbij dient opgemerkt te worden dat de leerlingen zelf
nog niet in staat zijn de sleutelwoorden die bij de hoofdtak horen te kiezen. Bij 8
kinderen lukt het om de lengte van de tak aan te passen aan het woord. Het lukt alle
leerlingen zich te beperken tot het plaatsen van 1 woord per zijtak. De tekeningen
Mindmappen in het woordenschatonderwijs

49

zijn nog beperkt aanwezig, maar dit was te wijten aan gebrek aan tijd. De kinderen
gaven aan langer door te hebben willen werken. De kinderen uit groep 6 en 7 zijn
goed in staat de takken met de klok mee te plaatsen, de kinderen in groep 5 plaatsen
de takken willekeurig.
4.2.2 Resultaten leerkrachten:
Interactieve terugkoppeling:
In de interactieve terugkoppeling wordt door de leerkrachten uit groep 5 (groep 5A en
groep 5B) aangegeven dat ze de stappen van de mindmap (bijlage 4a dia 10) stap
voor stap in de groep hadden doorgenomen. De les uit Taal op Maat werd hierna kort
door hun aan de leerlingen geïntroduceerd. Vervolgens werden er klassikaal twee
takken geheel uitgewerkt. De kinderen zijn aansluitend zelf aan de slag gegaan en
hebben de volgende twee takken uitgewerkt. De leerkrachten gaven tijdens de
centrale terugkoppeling aan hierbij geen moeilijkheden tegen te zijn gekomen. In het
groepje werd wel aangegeven dat de leerkrachten verrast waren dat de kinderen na
een week alles nog wisten. Mindmappen werd door de leerkrachten uit groep 5
beoordeeld als een goede en leuke manier om aan taal te werken.
In de interactieve terugkoppeling door de de leerkrachten uit groep 6 (groep 6A en
groep 6B) werd verteld dat zij met de hele groep aan de slag waren gegaan met
thema 13 uit ToM. Ze hadden, net als groep 5, eerst het stappenplan uit de eerste
training besproken maar daarna ook het filmpje van Marja en Moes bekeken.
Vervolgens heeft de leerkracht, met de hulp van de leerlingen uit het RT- groepje,
een stuk van de mindmap (kernwoord plus hoofdtakken) voorgedaan. De leerkracht
gaf aan dat deze leerling heel betrokken was en zelfs een aantal keren ingreep toen
de uitleg te snel ging. Ze gaf aan dat hij de takken óók van dik naar dun moest
tekenen, anders zijn ze even groot en dus even belangrijk. Deze heldere inbreng van
een zorgleerling, was een mooi moment voor de leerkracht. Uiteindelijk zijn alle
leerlingen zelf aan het werk gegaan. De leerlingen waren betrokken en bleven lang
geconcentreerd. De leerkrachten uit groep 6 beoordeelden mindmappen als een
zinvolle en goede aanvulling om met woordenschat bezig te zijn. Er werd wel
genoemd dat sommige kinderen moeite hadden om op gang te komen en hulp nodig
hadden bij het structureren van woorden.
Gegevens uit groep 7 ontbreken, deze leerkracht was niet aanwezig tijdens de eerste
training.
In de interactieve terugkoppeling wordt door de leerkrachten uit groep 8 ingebracht
dat zij niet alleen tijdens de woordenschat les aan de slag zijn gegaan met
mindmappen maar het ook hebben ingezet tijdens de geschiedenisles en bij Engels.
Ter voorbereiding keken ze klassikaal naar het filmpje Marja en Moes en volgden ze
het stappenplan uit de eerste trainings dag. De kinderen konden er al vrij snel goed
mee uit de voeten. Deze groep gaf als tip dat gelpennen fijner werkten dan viltstiften.
Ook werd opgemerkt dat niet iedereen in groep 8 mindmappen een prettige manier
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vond om mee te werken. Sommige kinderen wilden gewoon uit het boek lezen
zonder het te vertalen in een mindmap. Mindmappen op zich moet geen doel worden
maar als middel worden ingezet om de instructie te verdiepen en woordkennis te
verankeren. Wel merkten de leerkrachten dat de stof bij de kinderen die een goede
mindmap gemaakt hadden na een week beter was blijven hangen dan bij de
kinderen die de mindmap heel globaal hadden gehouden. Vooral de leerlingen die
van tekenen houden vonden het erg leuk om te doen, maar zij waren gelijk geneigd
erg veel kleurtjes te gebruiken en heel veel verschillende takken. Zij hadden sturing
hierdoor nodig bij de hoofd en bijzaken.
De leerkrachten gaven aan mindmappen een heel bruikbaar middel te vinden bij het
vergroten van woordenschat maar ook om meer overzicht te bieden binnen een
onderwerp. Zij ervaarden mindmappen als succesvol ook getuige het feit dat zij het
middel ook reeds bij andere vakken hadden ingezet.
Schriftelijke vragenlijst:
In tabel 9 staan de antwoorden van de leerkrachten en intern begeleider die zij bij de
schriftelijke evaluatie hebben gegeven. De vragenlijsten waren anoniem, dus het is
niet mogelijk de antwoorden te herleiden naar groep.
Vragen 

a

b

c

d

e

f

g

1

prima

prima

ja

ja

Ja

Ik blijf het inzetten en de
kinderen enthousiast
houden. Het proces
goed blijven begeleiden.

Goede toevoeging aan eerdere
training woordenschat. Sloot goed aan
met de praktijk en de methode. Dank
voor inzet.

2

goed

zeker

ja

ja

Ja

Mindmap verder
uitbreiden en spelletjes
doen voor
categoriseren.

Dank!

3

goed

goed

Ja

Ja

Ja

Mindmappen met
geschiedenis en
bekijken voor welke
kinderen het zinvol is.

De afwisseling was prettig en fijn dat
we het gelijk in de praktijk konden
brengen. Dank voor de inzet en de
informatie!

4

prima

n.v.t.

Ja

Ja

Redelijk

Oefenen met de klas.

Ik had al eens een cursus gevolgd, er
waren niet heel veel nieuwe zaken
voor mij. Leuke cursus, informatief en
praktisch. Niet uit het oog verliezen dat
mindmappen een doel dient.

5

helder

Prima

Ja

ja

Zeker

Nieuw taalthema
aanpakken en
uitbouwen.

Heldere, doelgerichte en duidelijke
training! Fijne praktijk gerichte
opdracht en goede terugkoppeling
goed gevoeld hoe mindmappen is.

6

Interes
sant

Ja

Geen
verwa
chting

ja

Ja

Taalles.

Ik had geen voorkennis maar kon de
stappen goed volgen.

7

Goed

Prima
, ja

Ja

Ja

Ja

Mindmappen.

Bedankt!

↓Leerkracht
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8

Goed

Goed

Ja

Ja

Ja

Inzetten maar ook bij
aardrijkskunde en
geschiedenis.

Ik wist eigenlijk niet hoe mindmappen
echt moest, nu wel, bedankt!

9

Goed,
leerza
am

Leuk!

Ja

Ja

Zeker!

Voor nu vind ik het
handig voor een nieuwe
taalles!

Leuk! De filmpjes, voorbeelden en de
verdieping. Ook de terugkoppeling was
goed. Er was goede uitleg.

Tabel 9: Antwoorden evaluatie per leerkracht + IB’er
Legenda: Vragen
a. Hoe vond je de algemene inhoud?
b. Hoe vond je de manier van werken? Was er voldoende afwisseling in werkvormen?
c. Beantwoordde het aan je verwachting?
d. Sloot de training aan bij je voorkennis?
e. Heb je het gevoel dat je voldoende nieuwe kennis hebt opgedaan?
f.
Wat ga je er volgende week mee doen?
g. Overige opmerkingen

4.2.3 Resultaten overige leerlingen:
Schriftelijk bevragen:
Aan de leerlingen is gevraagd het mindmappen in een schriftelijke reactie hun
mening over mindmappen te geven. 17 van de 53 leerlingen hebben de moeite
genomen een reactie te geven. Deze leerlingen zijn overwegend positief in hun
oordeel. Ze vinden mindmappen leuk om te doen en leerzaam. In bijlage 9 staat een
bloemlezing van de opmerkingen van leerlingen.
Beoordeling eindproduct van de leerlingen:
Er zijn in de groepen 53 mindmaps gemaakt. De structuur van deze mindmaps is op
9 aandachtspunten beoordeeld. In tabel 8 staat per aspect het aantal en het
percentage kinderen dat dit aspect heeft toegepast vermeld.
Aspect 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

53

52

53

41

52

33

43

49

52

100%

98.1%

100%

77,4%

98,1%

62,3%

81,1%

92,5%

98,1%

↓Leerling
Aantal
Percentage

Tabel 8: Aspecten mindmap per leerling
Legenda tabel 8:
Aspecten:
a. Hoofdonderwerp in het midden
b. 10 over 2 beginnen
c. 1 kleur per tak
d. Takken lopen van dik naar dun
e. 1 Sleutelwoord per hoofdtak
f. Het woord past precies op de tak
g. 1 Woord per tak
h. Eventueel een tekening
i. Volgende tak, met de klok mee

Verder valt op dat 12 kinderen rechte lijnen tekenen in plaats van gebogen. 17
kinderen tekenen halverwege hoofd- en/of zijtakken vertakkingen. Bij 21 kinderen
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moet de mindmap gedraaid worden om gelezen te kunnen worden. Een deel van de
tekst en tekeningen staat op de kop.
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Hoofdstuk 5: Conclusie en advies implementatie mindmappen
De leerkrachten van basisschool de Klok zien mindmappen als een werkbare
aanvulling op het woordenschatonderwijs van Taal op Maat. In 2 trainingen zijn zij er
in geslaagd zich het werken met mindmappen eigen te maken. Alle leerkrachten
hebben in hun groep mindmappen als werkvorm ingezet. Ze hebben dit niet alleen bij
woordenschatlessen maar ook bij zaakvakken gedaan. Bij het inzetten van
mindmappen in de klas hebben zij kunnen ervaren dat kinderen deze manier van
werken vlot oppakken. De leerkrachten hebben de indruk dat het mindmappen de
leerlingen helpt informatie beter vast te houden. De leerlingen op hun beurt geven
aan veel plezier te beleven aan het maken van een mindmap en vinden het
leerzaam.
Op deze korte termijn is het niet mogelijk aan te geven of door het mindmappen de
resultaten op de CITO-eindtoetsen woordenschat zullen stijgen. Het eerstvolgend
toetsmoment is de CITO-eindtoets woordenschat, schooljaar 2012-2013. Deze toetst
andere woorden dan die door de methode aangeboden zijn. Een toegenomen
leerrendement op de methodegebonden toetsen leidt niet direct tot hogere CITOscores. Toch is het aannemelijk dat het leerrendement op termijn een stijgende lijn
zal laten zien. Door het mindmappen worden de leerlingen actief betrokken bij het
eigen leerproces en door het onderwijsbreed implementeren van mindmappen
krijgen de leerlingen meer nieuwe woorden aangeboden. Het gevolg is dat de totale
woordenschat toeneemt en dit zal een positief effect hebben op de CITO-resultaten.
Voor leerkrachten levert mindmappen een beperkte hoeveelheid extra werk op. Bij
het aanbieden van nieuwe woorden is het van belang de structuur van de mindmap
te sturen. Doordat de leerlingen moeite hebben met het onderscheiden van hoofd- en
bijzaken en met categoriseren zal de leerkracht de leerlingen moeten begeleiden bij
het maken van de hoofdstructuur, te weten de hoofdtakken en de belangrijkste
zijtakken. Voorkomen moet worden dat de woorden willekeurig in de mindmap
geplaatst worden en de mindmap een onoverzichtelijk geheel wordt.
De goede resultaten van de uitwerking van de reguliere leerlingen toont
aan dat de leerkrachten in staat zijn geweest de didactiek van het mindmappen in
praktijk te brengen. De mindmaps van de leerlingen laten zien dat de aspecten
hoofdonderwerp in het midden, 10 over 2 beginnen en 1 kleur per tak beheerst
worden. Ook het plaatsen van 1 sleutelwoord per hoofdtak, het tekenen van een
volgende hoofdtak met de klok mee en het verrijken van de mindmap met
tekeningetjes levert geen probleem op. Uit nadere analyse van de mindmaps is net
als bij Gardner (2011) naar voren gekomen dat voor het correct toepassen van alle
structuuraspecten meerdere lessen nodig zijn. Het is belangrijk dat de mindmap
leesbaar is als deze voor iemand op tafel ligt. Dit betekent dat de takken in de
mindmaps dusdanig getekend moeten worden dat het mogelijk is de tekst leesbaar
op de tak te plaatsen zonder het papier te draaien. Op deze wijze ontstaan vanzelf
de gebogen lijnen die voorwaarde zijn voor een goede mindmap (Buzan, 2010). De
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lengte van de tak is even lang als de lengte van het woord. Op elke tak staat maar 1
woord. Zijn er meer woorden nodig, dan dient er een nieuwe vertakking getekend te
worden waarin de relatie tussen de begrippen gevisualiseerd wordt, bijvoorbeeld “1 e
en 2e kamer” wordt een hoofdtak “kamer” met aan het uiteinde 2 zijtakken met “1e”
en “2e”. Deze zijtakken kunnen vervolgens weer verder vertakt worden met
eigenschappen die van toepassing zijn op 1e of 2e kamer. De takken verlopen van dik
naar dun, dat wil zeggen dat de hoofdtakken dikker zijn dan de zijtakken en dat de
zijtakken weer dikker zijn dan de takken die daar uit volgen. De zijtakken dienen aan
het eind van de tak geplaatst te worden. Dit leidt er toe dat er duidelijker
onderscheid zichtbaar is tussen hoofd- en bijzaken.
Met name de zaakvakken lenen zich voor het combineren van een mindmap met een
vrij associatieveld. Voorafgaande aan het maken van de mindmap wordt een vrij
associatieveld gemaakt over de te leren stof. De woorden worden gecategoriseerd
door de woorden die iets met elkaar te maken hebben met een zelfde kleur te
onderstrepen. Na het categoriseren wordt de stap naar het maken van een mindmap
gezet. Het is nu eenvoudiger voor de leerlingen om tot een goede structuur te
komen.
Bij het werken aan een mindmap met de hele klas kan ervoor gekozen worden de
verschillende zijtakken over groepjes te verdelen. Per groepje kunnen de nieuwe
woorden door samen overleggen en opzoeken van een betekenis en een afbeelding
worden voorzien.
Het toevoegen van tekeningen of afbeeldingen kost tijd. Het is belangrijk dat hiervoor
voldoende tijd genomen wordt. Het consolideren van de woordbetekenis gebeurt
beter en op een dieper niveau als de nieuwe informatie ook gevisualiseerd wordt
(Nulft en Verhallen, 2002). Belangrijk hierbij is dat de leerlingen zelf ook een rol
spelen bij het visualiseren. De kennis wordt niet uitsluitend door de leerkracht
aangereikt, het is nadrukkelijk de bedoeling dat de leerlingen, de makers van de
mindmap, hierbij een actieve rol vervullen (Buzan, 2010).
Daar waar kinderen vastlopen bij het maken van een mindmap blijken leerkrachten
het nog moeilijk te vinden te signaleren of kinderen vastlopen op woordbetekenis,
categoriseren, spelling of de structuur van de mindmap. De eerste stap die gezet kan
worden om de oorzaak te achterhalen is in gesprek gaan met de leerling. De
mindmap is een persoonlijk product en door met het kind te praten over de
afwegingen die hij gemaakt heeft tijdens het maken van de mindmap kan
achterhaald worden waar de belemmering zich bevindt. De ervaring leert dat door het
vaker werken met mindmappen en door het regelmatig zien van mindmaps het op
den duur gemakkelijker wordt om te herkennen waar het kind vastloopt.
De structuur van de mindmap is de basis voor het succes (Buzan, 2010). Het loslaten
van de vormaspecten vermindert de effectiviteit. Van de leerkrachten wordt verwacht
dat zij een kritische houding blijven houden ten aanzien van hun eigen mindmaps en
die van de kinderen. Door bij het aanbieden van nieuwe woorden sterk te blijven
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sturen op de mindmapstructuur wordt er voor gezorgd dat deze inslijpt bij de
leerlingen. De kwaliteit van de mindmaps blijft daardoor op et gewenste niveau.
Naast het aanvullen van de woordenschatlessen van Taal op Maat met
mindmappen, kunnen ook ouders actief betrokken worden bij
woordenschatuitbreiding. Door op de site van school uitleg te geven over het belang
van woordenschatonderwijs en de op school gehanteerde werkwijze worden ouders
geïnformeerd. Ook is het mogelijk ouders te informeren op een ouderavond en
eventueel het mindmappen aan te bieden als workshop. Als ouders zelf goed op de
hoogte zijn van het proces van mindmappen kunnen zij hun kinderen thuis
ondersteunen bij het voorbereiden van toetsen, werkstukken of spreekbeurten.
Er werd tijdens dit onderzoek gezocht naar een manier waarop we zowel de
leerkracht kunnen coachen als met de zorgleerlingen aan de slag gaan. Het
geraamte voor dit onderzoek zal inzetbaar zijn binnen een scala van leergebieden.
Deze aanpak biedt school een efficiënte manier om gericht, in een afgebakende
periode, kennis rondom de aanpak van zorgleerlingen te vergroten en te borgen
binnen het team. De remedial teacher is hierbij het doorgeefluik van de informatie en
heeft een coachende rol.
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Hoofdstuk 6: Reflectie
6.1 Reflectie op inhoud
De aanleiding voor het onderzoek was de vraag om mee te denken op welke wijze
woordenschatuitbreiding onderwijsbreed geïntegreerd zou kunnen worden. Vanuit
onze professie als logopedist dachten wij direct aan Met woorden in de weer van
Nulft en Verhallen (2002). De onderwijsbegeleidingsdienst bleek later in dezelfde
richting te denken binnen de workshop (zie H2.6). Onze gedachte was inhoudelijke
voorbeeldlessen te verzorgen aansluitend bij de taalmethode Taal op Maat.
Gaandeweg de probleemverkenning bleek dat Met woorden in de weer als een
bijzonder arbeidsintensieve methode werd ervaren. De leerkrachten zagen Met
woorden in de weer als een op zich zelf staande methode en hadden het gevoel dat
ze teveel tijd zouden moeten investeren om zich de manier van werken eigen te
maken. Gezien de weerstand die bij de leerkrachten aan het ontstaan was, schatten
wij de kans van een succesvolle implementatie van het werken Met woorden in de
weer als aanvulling op de woordenschatlessen, minimaal in. Tijdens de zoektocht
hebben wij ons ingeschreven voor de studiedag Woord voor woord, een studiedag
voor logopedisten over woordenschatuitbreiding. Ons aanvankelijke idee was op
deze dag ideeën op te doen voor de toepassing van Met woorden in de weer in de
onderwijssituatie. Op deze dag passeerde ook mindmappen de revue als weinig
arbeidsintensieve werkvorm om bij woordenschat in te zetten. Hierdoor realiseerden
wij ons dat mindmappen waarschijnlijk beter aan zou sluiten bij de wensen van de
leerkrachten. Door het focussen op mindmappen hebben wij onze onderzoeksopzet
drastisch moeten herzien. Dit betekende namelijk dat het zwaartepunt van het
onderzoek verschoof van het inhoudelijk voorbereiden van woordenschatlessen naar
het trainen van leerkrachten in het geven van woordenschatlessen. Om ervoor te
zorgen dat mindmappen daadwerkelijk ingezet zou gaan worden, hebben wij ook
veel aandacht besteed aan het implementatie proces. Deze verschuiving zorgde
ervoor dat we ons meer hebben moeten verdiepen in:
- mindmappen
- leerprocessen bij volwassenen
- implementatieprocessen
- huidige onderwijsklimaat
Deze verschuiving heeft ervoor gezorgd dat wij hebben moeten nadenken over de
positie van de remedial teacher in de veranderende onderwijsstructuur. Dit heeft ons
veel gebracht. Wij gaan hier nader op in bij H6.3.
6.2 Reflectie op proces
Bij H6.1 staan de problemen beschreven die wij in de verkennende fase
tegenkwamen. De inhoudelijke aanpassing had gevolgen voor het
onderzoeksproces. Er ontstond tijdsdruk. We hebben een nieuw voorstel voor school
moeten formuleren. Daarvoor moest draagvlak gecreëerd worden bij intern
begeleider, bouwcoördinator en directie, omdat wij een andere weg wilden inslaan
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dan de weg gekozen door de onderwijsbegeleidingsdienst. Daarnaast was
aanvullend literatuuronderzoek nodig, meer inzicht in het onderwijsklimaat en
moesten de RT-lessen voor de kinderen en de trainingen voor de leerkrachten
ontwikkeld worden. We hebben deze periode als zeer intensief ervaren. Hierin heeft
de meerwaarde van het met 2 personen aan een onderzoek werken zich voor ons
bewezen. Door een goede taakverdeling is het gelukt in deze korte periode alles te
doen wat nodig was om op tijd en goed voorbereid met het onderzoek te kunnen
starten. Daarnaast was het prettig voortdurend te kunnen klankborden over elke
volgende stap die gezet moest worden zowel inhoudelijk als in het
onderzoeksproces. Dit stelde ons in staat tot eigen inzichten te komen en voorzichtig
een visie te ontwikkelen over hoe RT binnen het onderwijs vorm moet krijgen.
6.3 Reflectie op de relatie logopedie – remedial teaching – onderzoek
In dit onderzoek hebben wij geprofiteerd van onze logopedische achtergrond.
Doordat wij als logopedist reeds samenwerkten met basisschool de Klok, werd ons
de mogelijkheid geboden op deze school onderzoek te doen. Doordat school
positieve ervaring met ons heeft versoepelde dit het implementatieproces. Bij het
vinden van draagvlak hoefden wij ons minder te profileren als experts.
Het voordeel van onze logopedische achtergrond was dat wij over uitgebreide kennis
beschikken wat betreft woordenschatontwikkeling. Het nadeel was dat we daardoor
te snel de oplossing in de richting van Met woorden in de weer wilden zoeken. De
vertaalslag van de therapeutische 1-op-1 setting naar de onderwijssituatie was voor
ons een uitdaging. Deze zoektocht heeft ons veel opgeleverd. Wij hebben meer
inzicht gekregen in lesmethoden en groepsprocessen. Adviezen aan leerkrachten
moeten concreet en handelingsgericht zijn wil implementatie kans van slagen
hebben.
Logopedisten hebben net als remedial teachers te maken met veranderingen door
bezuinigingen en de overgang naar passend onderwijs. Deze scriptie gaf ons
gelegenheid na te denken over de toekomstige positionering van een logopedist
annex remedial teacher. De verwachting is dat het accent van de werkzaamheden
van de remedial teacher steeds meer richting indirecte instructie via de leerkracht zal
verschuiven. Deze verschuiving betekent dat zowel remedial teacher als logopedist
hun activiteiten zullen moeten verbreden. Samenwerking tussen verschillende
disciplines is een voorwaarde voor het succesvol begeleiden van leerlingen binnen
het passend onderwijs.
6.4 Reflectie op triangulatie
Door onze eigen bevindingen uit het logboek te plaatsen naast de uitkomsten van de
mondelinge en schriftelijke evaluatie van de leerkrachten en de leerlingen zijn wij
nagegaan in hoeverre wij erin geslaagd zijn om ons doel te behalen, namelijk een
geslaagde implementatie van mindmappen. De theorie vormde een stevig fundament
voor het implementatieproces. Tijdens de kennisoverdracht aan de leerkrachten en
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leerlingen hebben wij kunnen ervaren dat we goed in konden gaan op vragen en
opmerkingen. Wij hebben het gevoel dat we er in geslaagd zijn de theorie naar de
praktijk te vertalen tijdens de trainingen. Dit werd gestaafd door de mondelinge en
schriftelijke feedback bij de evaluatie van de trainingen. Ook uit de bloemlezing van
opmerkingen van leerlingen (zie bijlage 9) bevestigden ons hierin.
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Bijlage 1: De resultaten op de methodegebonden toetsen van blok 1, 2

en 3 van de

eerste helft van schooljaar 2011-2012 voor alle leerjaren.
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Tabel bijlage 1: Resultaten in absolute aantallen van de methodegebonden toetsen 2011-2012 Taal
op Maat, september t/m december 2011 voor alle leerjaren.
Legenda: lln=aantal leerlingen,rood=onvoldoende, geel=twijfelachtig, groen=voldoende, afw=aantal
afwezige leerlingen
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Bijlage 2: Kerndoel 12 uit Taal op Maat Woordenschat
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Bijlage 3: Leerstijlen van Kolb
Overgenomen van www.workshop-enzo.nl Workshop &zo, voor coaching en workshops: Leerstijl
en leervorm.
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Bijlage 4a: Mindmappen voor leerkrachten – training 1
Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6
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Dia 7

Dia 8

Dia 9

Dia 10

Dia 11

Dia 12
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Dia 13

Dia 14

Dia 15

Dia 16
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Bijlage 4b: Mindmappen voor leerkrachten – training 2
Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6
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Dia 7

Dia 8

Dia 9

Dia 10

Dia 11

Dia 12
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Dia 13

Dia 14

Dia 15

Dia 16

Dia 17

Dia 18
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Dia 19

Dia 20

Dia 21

Dia 22

Dia 23
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Bijlage 4c: Mindmappen voor leerkrachten – training 2, voorbeeld van mindmap voor
opdracht.
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Bijlage 4d: Mindmappen voor leerkrachten – training 2, input voor de interactieve
terugkoppeling met leerkrachten.

Positieve en negatieve punten bij het zelf maken van een mindmap?
Ben je aan de slag gegaan met mindmappen?
Zo nee, wat hield je tegen?

Zo ja, hoe ben je aan de slag gegaan? Alleen of samen met de leerlingen? Hoe verliep dat? Denk
hierbij aan het geven van instructie voor het maken van een mindmap (de formele regels) en hoe
ging het vullen van de mindmap (het categoriseren)? Heb je gewerkt met Taal op maat of heb je
een ander onderwerp gekozen? Kun je deze keuze toelichten?

Overige opmerkingen:
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Bijlage 4e: Mindmappen voor leerkrachten – training 2, evaluatie.
Evaluatie teamtraining Mindmappen Basisschool De Klok
03-04-2012 en 17-04-2012
Hoe vond je de algemene inhoud?

Hoe vond je de manier van werken? Was er voldoende afwisseling in
werkvormen?

Beantwoordde het aan je verwachting?

Sloot de training aan bij je voorkennis?

Heb je het gevoel dat je voldoende nieuwe kennis opgedaan hebt?

Wat ga je er volgende week mee doen?

Overige opmerkingen:
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Bijlage 5: RT – Mindmappen, les 1, samenvatting mindmappen voor
kinderen uit Mindmappen voor kids van Tony Buzan (2010).
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Bijlage 6a: RT-mindmappen, Aandachtspunten mindmappen, les 2

Hoofdonderwerp in het midden
10 over 2 beginnen
1 kleur per tak
Takken lopen van dik naar dun
1 Sleutelwoord per hoofdtak
Het woord past precies op de tak
1 Woord per tak
Eventueel een tekening
Volgende tak, met de klok mee
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Bijlage 6b: RT-mindmappen, les 2, brief voor leerlingen
Beste leerlingen,

29-03-2012

Vorige week donderdag hebben jullie de eerste les mindmappen gehad. Vandaag
gaan we die les herhalen maar ook een nieuwe mindmap maken!
“Mindmappen? Wat was het ook alweer?”
Een mindmap betekent letterlijk breinkaart. Hieronder zie je een voorbeeld van een
mindmap die met de computer is gemaakt. Een mindmap lijkt erg veel op een
woordspin of woordweb zoals je die vast wel eens op school hebt gemaakt. Een
mindmap is wat uitgebreider: er zijn kleuren en plaatjes aan toegevoegd waardoor je
de dingen beter kunt onthouden. Een mindmap is daarom een heel handig
hulpmiddel om te leren. Bijvoorbeeld om na te denken over een onderwerp voor je
spreekbeurt, maar ook om je spreekbeurt in de klas te presenteren. Een mindmap is
handig bij het maken van een samenvatting voor begrijpend lezen, of wat dacht je
van het het onthouden van moeilijke werkwoordspelling? Best slim dus zo‟n
mindmap

Weet je nog:
tien over twee beginnen
één kleur per tak
één woord per tak
het woord past op de tak
een tekening bij het woord
Volgende week gaan we weer verder, tot dan!
Groetjes,
Karen Schol
Rebecca Ferwerda

Mindmappen in het woordenschatonderwijs

78

Bijlage 7: RT-mindmappen, gestructureerd aanbieden van
doelwoorden, les 3
Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5
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Dia 7
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Bijlage 8: RT – Mindmappen, les 4
Dia 1:

Dia 2:

Dia 3:

Dia 4:
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Bijlage 9: Bloemlezing van opmerkingen van leerlingen over
mindmappen
Ik vind mindmappen leuk. Je kan er veel van onthouden. Je leert er meer van.
Mindmappen is heel leuk. Ik wil alleen maar dit doen. Mindmap is belangrijk voor je.
Ik vond het superleuk en je leert er heel goed van. Ik ga het thuis ook doen.
Ik vind mindmappen leuk want je onthoudt het beter.
Ik vond het leuk, maar het is wel moeilijk. Ik was snel klaar en het was goed. Ik heb
geleerd hoe je een mindmap moet maken en eerst dacht ik dat het heel saai was,
maar het was leuk.
Het was best lastig.
Ik vind het heel leuk. Ik zou het best nog eens willen doen.
Ik vond het best leuk en handig dat je het tekent want dan denk je er nog meer over.
Het was leerzaam en leuk. Je kon alles kwijt!
Ik vond het best leuk want je kan het beter onthouden! Het is superbeter te
onthouden!!
Ik vond het wel leuk, maar niet het leukste wat ik ooit heb gedaan.
Ik vind mindmappen leuk. Ik zou het vaker willen doen.
Ik vond het leuk en het ziet er cool uit.
Leuk en leerzaam en ook makkelijk.
Ik vind het leuk en het is makkelijk. Ik vond het ook leerzaam.
Mindmappen is best wel moeilijk. Het is heel leuk. Het is ook heel handig om te
gebruiken. (Je) Het wordt heel vrolijk! Het is ook heel kleurrijk, want je gebruikt
verschillende kleuren, dus het is heel leuk om te doen.
Mindmappen vindt ik niet leuk, maar de mindmap is leerzaam en goed. Ik vind
mindmappen belangrijk!
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