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Actiever omgaan met Latijnse en Griekse woordenschat
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instructie in 
de klas memoriseren onderhoud toepassing



SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING 
TAAL- EN LETTERKUNDE

WOORDENSCHATHERHALING

1. De nood aan herhaling
2. Het oefenen van woordenschat
3. Het evalueren van woordenschat



1. DE NOOD AAN HERHALING 

1.1 waarom is herhalen nodig?



A. HET LANGETERMIJNGEHEUGEN
- vergeten is het snelst meteen na het leren

de vergeetcurve (Schmitt 2000)



A. HET LANGETERMIJNGEHEUGEN
- als we een woord (meerdere keren) herhalen, vergeten we het steeds minder snel

de vergeetcurve in het geval van herhalingsmomenten volgens exponentieel toenemende tijdsintervallen 
(Schmitt 2000)



A. HET LANGETERMIJNGEHEUGEN
- het ideale herhalingsschema volgens Nation (2006)

- haalbaarheid in het onderwijs?
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B. RETRIEVAL
- “Niet zozeer de herhaling op zich, maar wel de mogelijkheid die de herhaling biedt 

om de betekenis van woorden terug te vinden in het geheugen is het belangrijkst.” 
(Baddely 1990)

- retrieval = de vaardigheid om informatie actief te kunnen ophalen uit het geheugen



B. RETRIEVAL

̶ “Memory retrieval can be practiced: When learners recall information from memory 
it becomes easier to later recall that information again. This makes retrieval practice  
an effective learning strategy, for example, for vocabulary learning"  

̶ De kennis van het woord mag nog niet helemaal verdwenen zijn, 
maar mag ook niet meer vers in het geheugen zitten. 
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1. DE NOOD AAN HERHALING 

1.2 didactische implicaties



A. EEN LOGISCH HERHALINGSSCHEMA INBOUWEN IN DE JAARPLANNING

- leerlast (learning burden) en herhalingsnood

- paired-associate-method vs. involvement-load-hypothesis

- de (on)zin van een woordenlijst

- het gevaar van traditioneel blokwerk



- simplificatieprocessen bij de paired-associate-method 

̶ klonteringsdetentie
̶ systeemscheiding

- studeertips om de simplificatieprocessen tegen te gaan
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hospes hospitis, m. gast
hospitium hospitii, o. gastvriendschap



B. HERHALING IN EEN ANDERE VOLGORDE

̶ woordenlijstvariaties
• op basis van frequentie
• thematisch
• in functie van taalstudie
• in functie van tekst



B. HERHALING IN EEN ANDERE VOLGORDE

̶ woordkaarten
• handboeken
• meerwaarde
• suggesties
• de handcomputer (Mondria, 2004)





B. HERHALING IN EEN ANDERE VOLGORDE

̶ woordkaarten zelf laten maken
• Paul Groos (2011), Michael Buijkx
• Levend Latijn
• betrokkenheid
• creativiteit
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B. HERHALING IN EEN ANDERE VOLGORDE

̶ digitale tools
• keuze van overhoorprogramma

Woordtrainer, Quizlet, Memrise, Slim Stampen
• keuze van modus 
• hints
• feedback
• woordvideo’s (Michael Buijkx)
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Slim Stampen, Universiteit Groningen
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Pegasus Woordtrainer



C. RETRIEVAL VIA OEFENINGEN EN SPELVORMEN

- Jeroen Vis, 2013
- Jolien Vanheule, 2015
- Gesa Van den Broeck, 2017



(1) ONDERZOEK JEROEN VIS (2013)

- Opzet
• groep 1: woordenlijst studeren
• groep 2: woorden in zinnen, multiple choice
• groep 3: woorden in zinnen, multiple choice + controle via woordenlijst

- Resultaat
• groep 1 scoort best op beide posttests
• minst woordenschatverlies bij groep 3

- Conclusie…



(2) ONDERZOEK JOLIEN VANHEULE (2015)

- Opzet
• 3 klassen paired-associate method (wetenschappelijk herhalingsschema)
• 3 klassen involvement-load hypothesis

- Resultaat
• toetsscores liggen 10-13% hoger bij involvement-load hypothesis
• leerlingen vinden het aangenamer (factor “need”)
• geen significante invloed op kennis van middenkolom

- Conclusie…



(3) ONDERZOEK GESA VAN DEN BROECK (2017)

- Opzet 
• “Find the optimal way to use 1 hour of studytime to memorize 80 words”
• Swahili
• effect van retrieval practice, feedback, hints, context

- Resultaat
• retrieval practice vereist inspanning, maar neemt toe door oefening
• overhoren leidt tot betere leerresultaten

- Conclusie…
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(4) EIGEN EXPERIMENT IN 4 GRIEKS (2017)



̶ “Hoe meer inspanning je brein moet doen, hoe meer inspanning je verricht bij het 
zoeken naar een woord in je geheugen, hoe beter het woord beklijft, hoe beter je het 
later kan reproduceren.” (Gesa Van den Broeck, 2018)

̶ pleidooi voor de involvement-load-hypothesis

̶ veel mentale activiteiten verrichten rondom àlle aspecten van woordkennis 
(Annemieke van der Plaat 2015)

̶ oefeningen in de handboeken
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2. HET OEFENEN VAN WOORDENSCHAT

2.1 soorten oefeningen



WOORDENSCHATOEFENINGEN
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- rekening houden met de componenten need, search en evaluation

- gericht op retrieval

- variatie in oefeningen

- belang van context (in ruimere zin)

WOORDENSCHATOEFENINGEN



A. DE HISTORISCH-ETYMOLOGISCHE CONTEXT
- ”Meta-kennis, en dat geldt dus ook voor etymologisch bewustzijn, moet expliciet 

gemaakt worden, en het toepassen ervan moet geoefend worden om effect te hebben.” 
(Gerbrandy 2015) 

- leerplandoel 2 Latijn (2019): De leerlingen leiden de betekenis van woorden af vanuit 
woordopbouw en -verwantschap:

• in het Latijn: via verwantschap met andere Latijnse woorden;
• in het Latijn: via verwantschap met de moderne talen;
• in moderne talen: via verwantschap met het Latijn
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Latijnse / Griekse woordfamilies

• Geef een stamverwant Latijns / Grieks woord.
dignus - dignitas / utilis - uti

• Welk Latijns / Grieks woord verwijst naar een persoon?
victor – victoria / φίλος - φιλία / πατήρ – πατρίς

• Leid zelf de betekenis af. 
filius – filia / certus – incertus  
scribere – scriptor / aedificare – aedificium
referre – procedere - convenire



Latijn / Grieks versus andere talen

• Geef een Nederlands woord dat is afgeleid van ...

• Geef een woord uit een vreemde, moderne taal dat is afgeleid van ...

• Van welk Latijns woord zijn deze Nederlandse woorden afgeleid?

• Geef een synoniem dat van het Grieks is afgeleid. 
aardrijkskunde / schoonschrift / zelfstandig

• Je kent meer Italiaans / Nieuw-Grieks dan je denkt…



• Onderstreep in elke zin één woord dat is afgeleid van het Grieks. 
Geef het Griekse grondwoord (+ lidwoord). 

Als je veel energie hebt, schuilt er veel werkkracht in je. 

• Vervang in de volgende tekst de onderstreepte woorden door een uit het Grieks 
afgeleid woord. 

Op een dag arriveerde een nieuwe leerling op onze school. Het was een niet 
erg bevallig jongetje: hij had een allesbehalve heldhaftig uitzicht. Zijn 
moeder was een vrouwenarts en zijn vader werkte in de dierentuin als 
vogeldeskundige. 

• Vervang in de zin waar mogelijk woorden door een synoniem dat teruggaat op 
een Latijns woord.



• Vorm een Nederlands woord met deze Griekse woorden. 
κακός + φωνή / χείρ + ἔργον / οἴκος + νόμος

• Geef het Latijnse equivalent. 

διδάσκειν / δύο / βάρβαρος / ἔγω

• Welk Latijnse woord herken je in deze merknamen? 

Volvo / Aquarius / Capellini
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§ Pegasus online



http://janus.humanities.uva.nl/

http://janus.humanities.uva.nl/






B. DE SEMANTISCHE CONTEXT
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groepering volgens tegenstelling 

42

• Verbind de tegengestelden. 
bellum – pax, urbs – rus, novus – vetus, ... 

• Verbind de tegengestelden. Welk woord houd je over? Wat betekent het?  



• Noteer bij elke tekening twee tegengestelde adjectieven. 

Kies uit: αἰσχρός - ἀνδρεῖος - ἀρχαῖος - ἄφρων - μέγας - …

• visuele meerwaarde



groepering van betekenisverwante woorden 
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• Duid de betekenisverwante woorden aan. 
mulier: femina, coniunx, matrona, domina, puella 
lingua: sermo, oratio, vox 

• Verbind de synoniemen. 
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• Plaats de betekenisverwante woorden in de juiste kolom.
φάναι - οἴεσθαι - ἐρέσθαι - αἰσθάνεσθαι - δεῖσθαι - ἡγεῖσθαι - σκέπτεσθαι - …

ἐρωτᾶν λέγειν ὁρᾶν νομίζειν

• Utz, Adeo-NORM





groepering volgens themavelden
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• Rangschik volgende woorden volgens hun betekenis in een van de kaders.
amor – exercitus – parentes – amicus – adiuvare – canis – dominus – servus – …

• Zoek telkens 3 woorden die thematisch verwant zijn.  Benoem elk thema.
εἰρήνη - θύειν - ἄγγελος - κρύπτειν - κοινός - θεός - ἔχθρος - ἅμα - μένειν - ἱερός – …

Liefde / vriendschap Leger Huisgenoten
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• Duid de woorden aan die niet thuishoren in deze thema’s.

urbs moenia - spes - vallum– oppidum – civis

bellum ferrum – impetus – arma – legio - facultas

natura condicio - hiems – pecus – ventus – aqua

• Omcirkel alle Griekse woorden die op de tekening te zien zijn. 

τὰ ὅπλα
ἡ νῆσος
ἡ ναῦς
ὁ ἵππος
ὁ ἱππεύς
τὸ δῶρον
ὁ νεκρός 
τὸ πῦρ
ὁ µισθός 
ὁ κίνδυνος
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§ Duid alle Griekse woorden aan op de tekening.

- ἡ γῆ
- ἡ ναῦς
- τὸ ἄστυ
- ἡ θάλασσα
- ὁ οὐρανός
- τὸ δένδρον
- ὁ λίθος
- τὸ ὄρος
- ὁ ἄνθρωπος
- ὁ οἴκος



Ary van den Heuvel
Hermaion, 2001



de referentiële betekenis 
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• Geef de passende betekenis van het onderlijnde woord in de zin. 
Quem senatores primum principem creaverunt?

• Kies de juiste betekenis van het voorzetsel of adjectief.
ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου: weg van - vanaf



§ Kies van de onderstreepte woorden de juiste of de best passende vertaling. 
Κάλχας λέγει˙ “ Ἄρτεµις ὀργιζοµένη (boos zijn) κελεύει σε, ὦ κύριε, θύειν Ἰφιγένειαν τὴν κόρην1.” Πολὺν δὴ χρόνον
βουλευόµενος2 Ἀγαµέµνων ὑπὸ Μενελάου τοῦ ἀδελφοῦ πείθεται3 ταῦτα τὰ δεινὰ πάσχειν. Μεταπέµπεται οὐκοῦν4 τὴν
Ἰφιγένειαν ἐκ Μυκηνῶν γάµον τῇ παρθένῳ5 ὑπισχνούµενος˙ ἡ δὲ εἰς τὸν πατέρα6 σπεύδει. Ἐκεῖ δὲ Ὀδυσσεὺς τὴν κόρην
καίπερ οὐ τελευτᾶν7 εὐχοµένην ἐπὶ βωµὸν (altaar) φέρει. Ἀλλ’ ἐξαίφνης µεγάλη µὲν ἔλαφος (hinde) φαίνεται8, τὴν δὲ
Ἰφιγένειαν ἡ θεὸς9 ἀφαιρεῖ10.

1 meisje - dochter
2 willen - beraadslagen
3 gehoorzamen - overtuigen
4 dus - dus niet
5 maagd - meisje
6 vader - vaderland
7 eindigen - sterven
8 schijnen - verschijnen
9 god - godheid
10 wegnemen - roven



C. DE GRAMMATICALE CONTEXT
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• Geef het grondwoord. 
tuli - parit - pepercit - feris - equites  

• Vertaal de opgegeven vorm (in een woordgroep of zin). 

• Vertaal.
dico – duco  / vincio – vinco / avis – avus

• Welk woord moet je in invullen op de ....? 
... maxime confisa est. matrem / matri / matris / matre 



• Voegwoord of bijwoord? Sorteer.
cum – tum – quod – quare – cur – quia – tanto – primum
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• Verbind het woord met zijn tegendeel.
vixi (in urbe) ik liet binnen 
pepuli (pueros) ik kwam aan 
deserui (urbem) ik verwijderde me 
auxi (terrores) ik verminderde 

ik was dood 



§ Pegasus Novus





D. DE VISUELE CONTEXT
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• belang van aanschouwelijkheid

• de vreemdheid van Latijnse woorden

• woordkaartjes met afbeeldingen

• ezelsbruggen

• onderscheid in gevallen van polysemie (bv. contendere) 





§ Pegasus Novus



§ Pegasus Novus

§ Duid bij elk adjectief aan of de betekenis positief of negatief is.
- ἄριστος + / - - ἔρημος + / -

- κακός + / - - ἀγαθός + / -

- ἀμείνων + / - - κράτιστος + / -

- ἡδύς + / - - βελτίων + / -

- ἰσχυρός + / - - ἐλάττων + / -

- ἥττων + / - - καλός + / -



§ Geef de voorzetsels door middel van pijlen op de tekening weer. 

ἀμφί + acc.
ἀνά + acc.
ἀπό + gen.
διά + gen.
εἰς + acc.
ἐκ + gen.
ἐν + dat.
ἐπί + gen.
κατά + gen.
πρός + acc.











E. DE TEKST ALS ULTIEME CONTEXT
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• Addisco









2. HET OEFENEN VAN WOORDENSCHAT

2.2 Latin can be fun



A. HOE ACTIEVER, HOE LIEVER

72

̶ Neolatijn (Lexicon Latinum, Morgan)
̶ homoniemen, palindromen, anagrammen
̶ Latijnse omschrijvingen
̶ (cijfers en) letters, nono of pim-pam-pet, galgje
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B. PRODUCTIEVE OEFENINGEN

74

• receptieve en productieve woordbeheersing

• onderzoek Mondria en Wiersma (2004)



• Pegasus Novus

• leerlingen aan de slag…
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3. HET EVALUEREN VAN WOORDENSCHAT



instructie in 
de klas memoriseren onderhouden toepassen

toetsing?
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3.1 vereisten

3. HET EVALUEREN VAN WOORDENSCHAT



VEREISTEN

̶ leerplan
̶ incidenteel vs. intentioneel leren
̶ soorten evaluatie
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3.2 klassieke woordenschattoetsen

3. HET EVALUEREN VAN WOORDENSCHAT



A. PIJNPUNTEN

̶ evaluatietijd
̶ discrepantie resultaten dagelijks werk – proefwerk
̶ blijvende woordenschatkennis



VOCTOETS PEGASUS 2, 295-330

A-REEKS  (links) B-REEKS (rechts)

1. Geef grondwoord + middenkolom en vertaal de vorm. 
Sacerdotes laeti apud sacram aram exspectabant.
Multis precibus orant et paulo post eum necabunt.

2. Geef het verwante Latijnse grondwoord en één vertaling. 
Ze heeft een timide blik en straalt veel gratie uit. 

B. OPLOSSINGEN



B. OPLOSSINGEN

̶ efficiënte ondervraging
̶ traditionele toetsing vs. alternatieven
̶ het belang van context
̶ meer thuis oefenen
̶ geïntegreerde evaluatie
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3.3 geïntegreerde evaluatie

3. HET EVALUEREN VAN WOORDENSCHAT



A. INTEGRATIE IN TEKSTEVALUATIE
Welke vertalingen kies je voor deze vormen van γίγνεσθαι zodat je vertaling past in de context van de zin?  (Geef de vertaling 
van de infinitief.)

- r. 3 ἐκγενόμενα …………………………………………………..
- r. 3 ἐπεγένετο …………………………………………………..
- r. 4 γενομένης …………………………………………………..

Welk Grieks woord uit het fragment leeft in het Nederlands verder als het woord voor een gecastreerde man’?

Haal uit het fragment 4 Griekse substantieven waar je een Nederlands woord uit kan afleiden. Vermeld ook het Nederlandse 
woord.  (Xenofoon, Anabasis, III.1) 
Ἦν δέ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ξενοφῶν Ἀθηναῖος, ὃς οὔτε στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης ὢν συνηκολούθει, ἀλλὰ Πρόξενος 
αὐτὸν μετεπέμψατο οἴκοθεν ξένος ὢν ἀρχαῖος. Ὑπισχνεῖτο δὲ αὐτῷ, εἰ ἔλθοι, φίλον αὐτὸν Κύρῳ ποιήσειν, ὃν αὐτὸς ἔφη κρείττω
ἑαυτῷ νομίζειν τῆς πατρίδος. Ὁ μέντοι Ξενοφῶν ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν ἀνακοινοῦται Σωκράτει τῷἈθηναίῳ περὶ τῆς πορείας. Καὶ ὁ
Σωκράτης ὑποπτεύσας μή τι πρὸς τῆς πόλεως ὑπαίτιον εἴη Κύρῳ φίλον γενέσθαι, ὅτι ἐδόκει ὁ Κῦρος προθύμως τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπὶ
τὰς Ἀθήνας συμπολεμῆσαι, συμβουλεύει τῷ Ξενοφῶντι ἐλθόντα εἰς Δελφοὺς ἀνακοινῶσαι τῷ θεῷ περὶ τῆς πορείας.



̶ Geef het grondwoord. (3p)
̶ Geef een stamverwant Latijns woord. (1p)
̶ Geef een modern woord dat afgeleid is van het Latijnse woord. (2p)
̶ Omcirkel de werkwoordsvorm die hier als synoniem had kunnen gebruikt worden. (2p) 

(bv. conspexit: tuitus est - miratus est)
̶ Geef de vertaling die het best past in de context. (2p)
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PROEFWERK 2 LATIJN



B. PUNTENANALYSE
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C. BEVINDINGEN
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̶ hanteerbaarheid
̶ representativiteit
̶ creativiteit
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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

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

https://www.quamlibet.nl/blog/l-van-lampas-4-vocabulaireverwerving/
http://docplayer.nl/18526641-Jolien-vanheule-latijnse-woorden-blokken-of-inoefenen.html
http://gesavdbroek.net/pages/research.html
http://janus.humanities.uva.nl/
https://www.stilus.nl/woorden/index.htm
https://www.thecibookshop.com/nl/leesboekjes/latijn/
mailto:katrien.vanacker@ugent.be



