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WOORDENSCHATHERHALING 
VAN BLOKKEN NAAR INOEFENEN 
VAN KENNISTOETSING NAAR GEÏNTEGREERDE EVALUATIE 

1 . DE NOOD AAN HERHALING 

1.1. waarom is herhalen nodig? 

A. het langetermijngeheugen 

B. retrieval 

1.2. didactische implicaties 

A. een logisch herhalingsschema inbouwen in de jaarplanning 

B. herhaling in een andere volgorde 

§ woordenlijstvariaties 

§ woordkaarten 

§ woordkaarten zelf laten maken 

§ digitale tools 

C. retrieval via oefeningen en spelvormen 

§ Jeroen Vis, 2013 

§ Jolien Vanheule, 2015 

§ Gesa Van den Broeck, 2017 

2 . HET OEFENEN VAN WOORDENSCHAT 

2.1. soorten oefeningen 

A. de historisch-etymologische context 

§ Griekse en Latijnse woordfamilies 

§ Grieks en Latijn versus andere talen 

B. de semantische context 

§ groepering volgens tegenstelling 

§ groepering van betekenisverwante woorden 

§ groepering volgens themavelden 

§ de referentiële betekenis 



	

C. de grammaticale context 

D. de visuele context 

E. de tekst als ultieme context 

2.2. Latin can be fun 

A. hoe actiever, hoe liever 

§ Neolatijn 

§ homoniemen, palindromen, anagrammen 

§ Latijnse omschrijvingen 

§ cijfers en letters, non, pim-pam-pet, galgje 

B. productieve oefeningen 

3 . HET EVALUEREN VAN WOORDENSCHAT 

3.1. vereisten 

§ leerplan 

§ intentioneel leren 

§ soorten evaluatie 

3.2. klassieke woordenschattoetsen 

A. pijnpunten 

§ evaluatietijd 

§ discrepantie resultaten dagelijks werk – proefwerk 

§ blijvende woordenschatkennis 

B. oplossingen 

§ efficiënte ondervraging 

§ traditionele toetsing vs. alternatieven 

§ meer thuis oefenen 

3.3. geïntegreerde evaluatie 

A. integratie in tekstevaluatie 

B. puntenanalyse 

C. bevindingen 

 

 

Vragen? Mail gerust naar: katrien.vanacker@ugent.be 
 



	

 

ONLINE MATERIAAL 

- https://www.quamlibet.nl/blog/l-van-lampas-4-vocabulaireverwerving/ 
een themanummer van Lampas over woordenschatverwerving 

- http://docplayer.nl/18526641-Jolien-vanheule-latijnse-woorden-blokken-of-inoefenen.html 
de masterscriptie van Jolien Vanheule  

- http://gesavdbroek.net/pages/research.html 
het onderzoek van Gesa Van den Broeck 

- http://janus.humanities.uva.nl/ 
Janus, een online etymologisch woordenboek Latijn 

- https://www.stilus.nl/woorden/index.htm 
 Stilus, met links naar woordenlijsten en andere informatie over woordenschat leren 

- https://www.thecibookshop.com/nl/leesboekjes/latijn/ 
Latijnse easy readers  

- facebookgroepen, o.a. TLA Oerberg Lingua Latina Group; Aprender latin en latin 
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