
   Woordjes leren 

Inleiding 

In het MBO moeten nog heel wat woordjes en begrippen geleerd worden. Nederlands 
staat weer bij alle cursisten op het rooster en Engels wordt voor niveau 4 verplicht. 
Binnen iedere opleiding moet ook vaktaal aangeleerd worden. Tegenwoordig zijn hier 
handige programmaatjes voor die het leren vergemakkelijken. Sommigen draaien 
zelfs op de mobiele telefoon. Zo kunnen de cursisten de begrippen gewoon onderweg 
in de bus of in de trein leren. 

  

Printversie van dit arrangement: 

  

  

SBU: 6 

  

  

Dit arrangement maakt deel uit van de digitale leerlijn "De docent competent!" van het 
Nova College. Klik hier voor het hoofdarrangement. 

Op dit werk rust een Creative Commons CC By licentie. Lees hier de voorwaarden. 
Auteur: Bernadet Sprenkeling, ROC Nova College 

  

   

Hoe leren cursisten? 

Welke  methodes gebruiken cursisten om woordjes en begrippen aan te leren? 
In iedere lesmethode staan wel begrippenlijsten. De meeste cursisten leren deze van 
oudsher door een kant van de begrippenlijst te bedekken en dan de antwoorden op te 
schrijven of op te zeggen. Voor de woorden die ze fout hebben zetten ze een streepje 
en deze herhalen ze totdat ze die ook beheersen. Soms leren cursisten ook samen en 
overhoren elkaar. Tegenwoordig is hier door de komst van de pc/ laptop/ mobiele 
telefoon een heel scala aan overhoormethodes aan toegevoegd: 

- Cursisten die samen op MSN elkaar overhoren  
- Uitgevers die online woordenlijsten en begrippenlijsten plaatsen om te oefenen 
- Programmaatjes waar je zelf woordenlijsten aan kunt toevoegen 
- Cursisten die woordenlijsten inspreken en afluisteren met mobiele telefoon of iPod 

De verschillende programma's lijken allemaal erg op elkaar. Bij de meesten kun je 
jezelf overhoren door het antwoord in te typen en door meerkeuzevragen te 
beantwoorden.  

Het voordeel van deze programma's boven de "ouderwetse" overhoormethodes is dat 
je direct feedback krijgt als je een fout antwoord geeft of een woord fout spelt. Ook 

http://maken.wikiwijs.nl/28590
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worden de woorden die je nog niet weet, steeds herhaald.   

Er zit ook een soort competitie element in. Cursisten willen zichzelf steeds 
verbeteren. Als ze steeds minder woordjes fout hebben, stimuleert dat om door te 
gaan tot 0 fouten.  

Er is op de Universiteit van Groningen onderzoek gedaan naar wat de beste methode 
is om woordjes te leren en daarbij wordt ook melding gemaakt 
van overhoorprogramma's. Zie http://www.van-rijn.org/Dutch/slimstampen.pdf  

Overhoor programma 

De volgende onderdelen komen in dit hoofdstuk aan bod: 

 WRTS  

 Woordjes leren  

 Overhoor  
 Teach 2000  

Klik hiernaast in het menu om naar het onderwerp van je keuze te gaan. 

Wrts 

 
WRTS ROC MIdden Nederland 

Wrts : http://www.wrts.nl  

Wrts is een Nederlands online overhoor programma van de Digitale School waar je 
zelf woordenlijsten kan invoeren en kan delen met anderen. Je kunt ook 
woordenlijsten importeren en exporteren uit/naar Excel of andere programma's. Ook 
zitten er goedgekeurde woordenlijsten in van uitgevers. 

Er is voor het Nova College unit GW&L een account aangemaakt en er zijn lijsten als 
voorbeeld geplaatst en gedeeld. Zie http://gwl.wrts.nl  
Door op "overnemen" te klikken achter een woordenlijst kunnen cursisten deze aan 
hun eigen account toevoegen.  
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Je kunt als je het zelf voor je lessen wilt gebruiken beter een eigen account 
aanmaken. Je kunt dan wijzigingen aanbrengen in de lijsten.  

Overhoor mogelijkheden: 
- oefenen via meerkeuzevragen en reactiespel, export naar MP3 
- foutloos spellen via een Toets 
- uitspraak leren door voor te laten lezen 

Je kunt het programma ook gebruiken op je mobiele telefoon . Je moet dan naar de 
mobiele site van wrts: http://m.wrts.nl  

In bovenstaande video kun je zien hoe WRTS gebruikt word bij ROC Midden 
Nederland. 

  

   

Woordjesleren 

Woordjesleren.nl is een site waarbij je lijsten van anderen kunt gebruiken. De lijsten 
zijn geordend per vak per methode. Je kunt jezelf overhoren zonder in te loggen. Als 
je zelf woordenlijsten wilt maken of woordenlijsten van anderen wilt importeren en 
aanpassen, dan moet je wel een account aanmaken.  
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Overhoor 

   

  

Overhoor is een programma dat je op je computer moet installeren. Je kunt het vinden 
op http://www.efkasoft.com/overhoor/overhoor.html 

Het voordeel hiervan is dat je niet online hoeft te zijn om het te kunnen gebruiken. Het 
nadeel is dat je wel achter een pc of laptop moet zitten en dat het alleen voor 
Windows beschikbaar is. De lijsten plaats je op je harde schijf. De lijsten kun je 
wel online met anderen delen. 

Het programma kun je op meerdere manieren gebruiken: 

 Training: Hierbij neem je het antwoord in gedachten en controleer je jezelf door 
op de spatie te drukken.  

 Meerkeuze: Naast het juiste antwoord toont het programma nog 3 antwoorden 
en wordt jouw keuze gecontroleerd.  

 Invullen: Het antwoord volledig invullen, waarbij het programma ook 
spellingsfouten kan herkennen.  

Het programma kent verder nog extra opties: 

http://www.efkasoft.com/overhoor/overhoor.html


 Vraag en antwoord omwisselen. Handig bij talen.  
 Vragen die fout worden beantwoord blijven repeteren totdat deze goed zijn.  
 Opslaan van alle vragen die 1 of meer keer fout werden beantwoord, in een 

aparte tabel, zodat deze later nog eens extra geoefend kunnen worden.  
 Meerdere tabellen tegelijk laden.  
 Intelligente keuze van de multiple choice antwoorden door het zoeken van 

gelijkende vragen/antwoorden.  
 Tijdens een overhoorsessie kun je ontdekte fouten nog aanpassen, of 

overgaan op een andere overhoringswijze.  
 Een steekproef nemen van 20 vragen uit de totale lijst  
 Tijdens invullen vragen om een hint.  

Teach2000 

   

  

Teach 2000 is een programma dat je moet installeren op je computer. Je kunt het ook 
op een usb stick installeren, handig als je op de schoolcomputers niets mag 
installeren.  Teach 2000 is dus offline te gebruiken. Je kunt de lijsten ook online 
bekijken via woordjesleren.nl. Er is ook een miniTeach versie is voor de Smartphone . 

  

Uitgevers 

Uitgevers publiceren steeds vaker ook woordenlijsten uit hun methodes op Wrts. 
Cursisten en docenten hoeven de lijsten dus niet meer in te voeren. Dit voorkomt 
spellingsfouten.  

  

Enkele voorbeelden: 

  

- Malmberg: MBO  
Taalportaal is de website bij de taalmethode Engels Communicatie in Beroep en 
Bedrijf  voor de afdelingen Administratie en Handel en de sector Techniek. : 
http://www.cibbengels.wrts.nl/ 

  

- Thieme Meulenhof: 
 http://thiememeulenhoff.wrts.nl/ 
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- Noordhoff:  
http://steppingstonesnoordhoff.wrts.nl  

http://neuekontaktenoordhoff.wrts.nl 

http://grandeslignesnoordhoff.wrts.nl 

Eindopdracht 

Maak een account aan voor een overhoorprogramma en voer een woordenlijst of 
begrippenlijst in. Je kunt eventueel ook gebruik maken van een al bestaande 
lijst.  Deel de lijst met je cursisten.  
Geef ze de mogelijkheid om met behulp van deze lijst(en) te leren voor een toets. 
Bespreek na de toets of ze er gebruik van hebben gemaakt en of ze het een prettige 
manier van leren vinden.  

Laat de cursisten moeilijke begrippen die in de les voorkomen verzamelen en 
invoeren in Wrts. Deel deze lijsten met elkaar. Aan het eind van het blok kunnen ze 
deze gebruiken voor het leren voor de toets.  

Maak een verslag in je portfolio van je ervaringen. 

Bronnen 

Onderzoek Universiteit Groningen naar leermethodes: 
http://www.van-rijn.org/Dutch/slimstampen.pdf (zie ook www.slimstampen.nl)  

Overhoorprogramma: http://nl.wikipedia.org/wiki/Overhoorprogramma  

WRTS: http://www.wrts.nl   

Overhoren: http://www.efkasoft.com/overhoor/overhoor.html 

Woordjes leren : http://www.woordjesleren.nl  
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