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WELKE WOORDEN LEREN?



BRAINSTORM

(1) Welke van onderstaande woorden rekent u tot het ‘basisvocabularium’ van Latijnse woorden dat uw leerlingen vanaf de 

2de graad paraat (zouden moeten) kennen? 

̶ scribere

̶ transportare

̶ vulnerare

̶ interdum

̶ imminere

̶ senator

̶ pelagus

̶ antequam

̶ mundus

̶ nonne

̶ familia

(2) Wat maakt dat uw leerlingen sommige woorden veel beter/langer paraat kennen dan andere?    
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“BASISVOCABULARIUM”

diverse criteria gangbaar voor de samenstelling

̶ belangrijke begrippen uit Romeinse themavelden

̶ kernwoorden uit de grote woordfamilies

̶ woorden die verderleven in moderne talen

̶ woorden die van belang zijn voor het aanleren van grammatica

̶ woorden die aansluiten bij ervaring en behoeftes van de leerder

̶ woorden die frequent voorkomen in gelezen auteursteksten
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BASISVOCABULARIUM LATIJN = FREQUENTIEVOCABULARIUM

(1) frequentie is een relatief begrip
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uit leerplan GO! 1ste graad, p. 34



BASISVOCABULARIUM LATIJN = FREQUENTIEVOCABULARIUM

- regelmatige update nodig in functie van gewijzigde canon

L.A.S.L.A. 

http://web.philo.ulg.ac.be/lasla/description-opera-latina/

Collatinus

https://outils.biblissima.fr/en/collatinus-web/

- belang van kennis structuurwoorden (ut, cum, -que, quod, …)
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http://web.philo.ulg.ac.be/lasla/description-opera-latina/
https://outils.biblissima.fr/en/collatinus-web/


BASISVOCABULARIUM LATIJN = FREQUENTIEVOCABULARIUM

(2) geen basiswoordenschat zoals bij MVT!
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BASISVOCABULARIUM LATIJN = FREQUENTIEVOCABULARIUM

hoe aansluiten bij ervaringen en leefwereld?

- actief Latijn

- aperi fenestram, sede in sella, prome librum …

- vreemde concepten gradueel invoeren

- vreemde concepten visualiseren

- eigentijds taalgebruik in

betekenisweergaves
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Utz, Adeo-Norm, 2017, p. 52. 



HOEVEEL WOORDEN LEREN? 

Van welk aantal woorden vindt u een parate kennis haalbaar voor uw 

leerlingen (2de – 3de graad)? 

500 à 800

800 à 1200



HOEVEEL WOORDEN LEREN? EVOLUTIE LEERPLAN KOV 2DE GRAAD

• ca. 1800 woorden

1994
• ca. 1250 woorden

2013

• ca. 1000 woorden

• mag opgevat worden als “flexibel basisvocabularium”

flexibel: deel altijd paraat te kennen; deel tijdelijk paraat te kennen i.f.v. specifieke teksten



HOEVEEL WOORDEN LEREN? 

1100 750 5001284



TEKSTDEKKING

kennis van 1248 frequente woorden => ca. 83% tekstdekking van 

schoolcanon Bamberger Wortschatz (Adeo-Norm)

14Utz (2017: 166)



TEKSTDEKKING

MVT

> 80% gekend: geen tekstbegrip

95% gekend: tekstbegrip

98% gekend: leesplezier, “easy reading”

relevantie voor de klassieke talen? 

̶ tekstbegrip wordt ook door andere factoren bepaald (achtegrondkennis, 

mate van afwisseling bottom-up en top-downlezen)

̶ anderzijds: leesplezier IS ook bij Latijn haalbaar!
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HOEVEEL BETEKENISSEN LEREN? 
(BRON: VOCABULA, P. 9)

focus op contextbetekenissen

(“sense selection”)

cura = zorg      focus op basisbetekenis (“reference selection”)

zo neutraal mogelijk! 



“BASISBETEKENIS”

̶ oorspronkelijke, etymologische betekenis? (tegere)

̶ voornaamste betekenis in tekstcorpus? (contendere)

̶ streef naar een neutrale, onvervangbare betekenisweergave (imperator: heerser)

̶ geef een betekenisweergave die voor leerlingen betekenis heeft !

(solere: plegen => gewoon zijn => gewend zijn om)
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LEERLIJST MET HOOG LEESRENDEMENT

Bekijk de pagina’s uit Utz, Adeo-Norm. 

Wat vind u goed, wat kan nog beter? 
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LEERLIJSTEN: AANBEVELINGEN

̶ geef lengtetekens en woordaccenten (incl. audiobestand)

̶ introduceer woorden van een bekende woordstam niet als nieuw, maar geef info over 

woordvormingsprincipes

̶ geef niet teveel contextbetekenissen

̶ maak een visueel onderscheid tussen gevallen van polysemie en contextuele varianten

̶ illustreer de contextbetekenissen en het syntactisch patroon in zinnen

̶ wijs op woordvelden en valse vrienden

̶ visualiseer vreemde concepten en abstracta (bv. werkwoorden)

̶ geef gebruikers de ruimte om zelf etymologische en semantische associaties te noteren

̶ maak een onderscheid tussen leerlijst en naslagvocabularium

DAUM, M. (2016). Ein Kriterienkatalog für die Wortschatzkonzeption in Lateinlehrwerken. 
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WOORDEN LEREN EN LECTUUR
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1. WOORDEN MEMORISEREN: VOOR OF NA DE LECTUUR?

kleur bekennen

- Ik laat nieuwe Latijnse woorden bij voorkeur voor de lectuur

memoriseren.

- Ik laat nieuwe Latijnse woorden pas na de lectuur memoriseren. 
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QUOT CAPITA, TOT SENTENTIAE

̶ “De leraar laat de nieuwe frequente woorden bij voorkeur na de lectuur 

van de tekst memoriseren. Eventueel kan hij ervoor kiezen ze onmiddellijk 

voor de lectuur te laten instuderen.” (leerplan GO! 1ste graad, p. 15).

̶ “Uiteraard is het de bedoeling dat de lectuur van een tekst pas start 

nadat de leerlingen de woordenlijst bij die tekst geleerd hebben.” 

(Visietekst Ars Legendi, s.d., p. 6)

̶ Pegasus handleiding: nieuwe woorden laten leren na de ontmoeting in 

een lectuurcontext
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WOORDEN MEMORISEREN VOOR DE LECTUUR

- kans om het leerwoordenpakket beter te spreiden

- lectuur verloopt vlotter

- grotere motivatie om woorden te leren

- zeker aangewezen voor herhaling van geleerde woorden
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INVOLVEMENT LOAD HYPOTHESE (HULSTIJN & LAUFER)

meer 
betrokkenheid

betere retentie 

“search”

opzoekwerk

“need”

motivatie “evaluation”

netwerken 
aanleggen

ondersteunt het leren vooraf vanuit de factor “need”: weten dat je leerinspanningen bij de lectuur worden beloond, 

motiveert



INVOLVEMENT LOAD HYPOTHESE (HULSTIJN & LAUFER)

meer 
betrokkenheid

betere retentie 

“search”

opzoekwerk

“need”

motivatie “evaluation”

netwerken 
aanleggen

Maar dezelfde hypothese levert ook argumenten voor het memoriseren na de lectuur! 

Wat je hebt ontdekt, onthoud je beter. 



“SEARCH”: ZELF AAN DE SLAG OM BETEKENIS TE ACHTERHALEN

(bron: Spark 1)



WOORDEN MEMORISEREN NA DE LECTUUR

- context helpt om het woord te onthouden

- het leren is minder abstract 

- de inhoud van de tekst wordt niet verklapt

- …
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2. “WORTSCHATZARBEIT” EN LECTUUR
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voor het 
lezen

tijdens
het lezen

na het 
lezen



2.1 “WORTSCHATZARBEIT” TIJDENS HET LEZEN

de natuurmethode van Ørberg: Lingua latina per se illustrata

meer info http://www.addisco.nl/blog/lingua-latina-per-se-illustrata-llpsi-hans-orberg.htm
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http://www.addisco.nl/blog/lingua-latina-per-se-illustrata-llpsi-hans-orberg.htm


‘NATUURMETHODE’ VAN ØRBERG

betekenis van nieuwe woorden afleiden uit de tekst

(Ørberg, LLPSI, Familia Romana, p. 71-72)



WAT KUNNEN WE LEREN VAN DE NATUURMETHODE?

̶ “we acquire languages when we understand messages” (S. Krashen, 

comprehensible-input –theorie)

̶ intuïtief begrijpen > vertalen

̶ zeer geleidelijke opbouw woordenschat 

̶ grammatica mag minder geleidelijk 

cf. “je voudrais une tasse de café”

̶ extensief lezen: veel lezen+ vaak zelfde woorden

31



EXTENSIEF LEZEN

32

D. Petterson & A. Rosengren, Pugio Bruti, 2018

70 pagina’s klassiek Latijn, slechts 350 woorden

www.latinitium.com

http://www.latinitium.com/


VOORWAARDEN VOOR BETEKENISINDUCTIE TIJDENS HET LEZEN

̶ aantal nieuwe woorden in de tekst is beperkt

̶ nuttig voor frequente, te leren woorden

̶ nadien enkel de geïnduceerde betekenis laten memoriseren

̶ geen vertaling voorzien in marge

̶ afbeeldingen integreren



INDUCTIE VANUIT AFBEELDINGEN BIJ DE TEKST

handboeken: vaak gemiste kans

(plaatjes voor of na het lezen

i.p.v. tijdens) 

(Minerva Oefenboek, p. 108)



2.2 “WORTSCHATZARBEIT” EN LECTUUR
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voor het 
lezen

tijdens
het lezen

na het 
lezen



PRE-READING ACTIVITEITEN

ter ontlasting van het werkgeheugen
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Florian (2017:32)



PRE-READING ACTIVITEITEN

ontlasting werkgeheugen door retrieval  van gekende woorden

̶ quiz

̶ oefening
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Pegasus 2 Leerwerkboek (2012), p. 



PRE-READING ACTIVITEITEN

om voorkennis op te roepen

- associëren: mind-map aanleggen

pugna – proelium – clamor – vincere - timere

- “bouwsteenverhaal” bij voc. ‘Sabijnse maagden’

Een virgo was audax omdat ze een insidiae had gepland voor

een legatus. Die had haar namelijk met een telum

aangevallen en was een hostis geworden. 
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2.3 “WORTSCHATZARBEIT” EN LECTUUR
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voor het 
lezen

tijdens
het lezen

na het 
lezen



ACTIVEITEN NA HET LEZEN

̶ Duid in deze tekst alle woorden aan die een tijdsaanduiding

vormen (nunc, deinde, nocte, postero die, …)

̶ Waar staat in de tekst …? (is, qui pugnat in acie) 

̶ Zoek een afbeelding die de inhoud van zin x of concept y treffend

weergeeft.
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TER INSPIRATIE

Schirok (2014: 21)



WAT MET NIET GELEERDE
WOORDEN?

42



WAT MET NIET GELEERDE WOORDEN?

kleur bekennen: eens of oneens? 

̶ Ik integreer veel pasklare tekstannotaties in mijn 

cursus, zodat de lectuur vooruitgaat. 

̶ In evaluaties NBT laat ik de leerlingen werken met een 

woordenlijst/woordenboek.

̶ Bij de toetsing van geziene teksten geef ik woordhulp bij niet-

frequente woorden. 



ACTIVERENDE TEKSTANNOTATIES

zatl : zelf af te leiden



ACTIVERENDE TEKSTANNOTATIES

zatl wordt gedurende 1 trimester ingeoefend



ACTIVERENDE TEKSTANNOTATIES

uit woordhulp bij Caesar (Peristylium A)

onderzoek D. Thienpondt (2018): activerende tekstannotaties komen weinig voor in evaluatie NBT

- slechts 25% stelt (meerkeuze)vragen over voc

- 41/72 onderzochte tekstannotaties geeft pasklare vertaling van woord(groep)en



ACTIVERENDE TEKSTANNOTATIES: AAN DE SLAG!

voorbeeld Caesar DBG V.44

welke woordhulp schrappen?

welke wijzigen? 

andere suggesties? 

voorbeeld NBT Vergilius Aen. IV 648-666

stimuleert actieve woordenschatbeheersing : Latijnse omschrijvingen, 

betekenis afleiden uit context, …



QUOD ERAT DEMONSTRANDUM

“Als de leerling met behulp van connotaties het vertaalproces aan de 

gang kan houden, komt hij tot tekstbegrip. De uiteindelijke vertaling 

komt immers tot stand door de wisselwerking met andere woorden, 

de tekst en de context. In de praktijk vallen leerlingen echter vaak stil 

als ze een woord niet meteen herkennen. Ze schakelen niet altijd over 

op andere bestaande kennis.” (Van der Plaat 2015: 17)
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