
Voor docenten: 
Suggesties en richtlijnen voor de 
inzet van de taalleer-app ‘5WPD’

De essentie van 5WPD

1. 5WPD (5 Woorden Per Dag) is gemaakt voor taalleerders die zelfstandig en volgens een
 vast ritme aan de uitbreiding van hun woordenschat willen werken aan. Ze leren niet
 alleen de betekenis, maar ook de uitspraak, en de schrijfwijze van woorden. Bovendien
 leren ze met 5WPD bij veel woorden de veel voorkomende of vaste verbindingen met
 andere woorden en slijpen ze onbewust grammaticale kenmerken in (positie in de zin,
 positie in het zinsdeel, vervoegingen, verbinding met voorwerpen, etc.).

2. Het gaat om veel voorkomende en alledaagse woorden. Beginnende en enigszins
 gevorderde leerders hebben er het meeste aan, al zullen ze ook zeker wel woorden
 tegenkomen die ze al kennen. Leerders hebben er veel aan als de zinnen als geheel goed
 onthouden worden, maar dat hoeft niet. Daarom is het hardop naspreken met het vaste
 zinsritme en de vaste zinsintonatie heel geschikt.

Advies over oefenfrequenties

1. We raden aan om drie maal per dag te luisteren en
 na te spreken en ook de zin over te schrijven op een  
 kladvelletje (of een POST-IT of in een schriftje).
 Voor sommige leerders is twee maal per dag voldoende.
 Na enige weken zal moeten blijken of dat ook werkelijk  
 zo is. Je hebt een woord pas geleerd als je na een paar
 weken de reeks woorden feilloos kunt herhalen als je
 de animatie weer ziet. De didactisch cyclus is dus:

 I. Inslijpen van klank, betekenis (de afbeelding)
  en spelling,
 II. De woorden ook echt gaan gebruiken (zoeken
  naar manieren om de woorden te gebruiken),
 III. Na enige weken herhalen en kijken of je het woord
  snel paraat hebt. 

2. Voor laaggeletterden is elke dag een nieuwe zin misschien  
 wat veel. Docenten kunnen er dan voor kiezen om 2 zinnen  
 per week te selecteren: bijvoorbeeld de wat kortere
 zinnen met heel concrete woorden. 
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Tips voor het stimuleren van het gebruik van 5WPD

1. Een docent kan op verschillende manieren aandacht schenken aan de zelfstandige leer-
 activiteiten. Door de cursisten te volgen (eenmaal per week kijken naar het overzicht) en
 na te vragen hoe het gaat. Door eenmaal per week in de groep een herhaling te doen of  
 een oefening of een overhoring of een dictee o.i.d. (uitgewerkte voorbeelden volgen
 verderop). Het leeuwendeel van het werk doet de taalleerder zelf; de docent bekommert
 zich om het vasthouden van het ritme en het stimuleren van het gebruik. 

2. De docent kan met de cursisten bespreken hoe het gaat; wat wel en niet lukt. Wat ze wel
 en niet leuk vinden. En welke zelfstandige activiteiten ze nog meer doen. Als cursisten
 het saai gaan vinden kan de docent voorstellen om 5WPD samen met iemand anders te
 oefenen en er een spelletje van te maken. Als een cursist denkt dat het te gemakkelijk
 is dan kan de docent voorstellen om het een week lang 2 maal i.p.v.3 maal te herhalen en
 na een week te kijken of alles ook echt onthouden is. Met cursisten praten over het proces
 (de manier van leren en manieren om de taal te gebruiken) is erg aan te bevelen. 

3. De docent kan een woordenlijst of een zinnenlijst van de week op een prikbord hangen in
 de klas en de cursisten stimuleren om de woorden van die week of de vorige week te
 gebruiken in oefeningen of andere activiteiten. Met die woorden kunnen cursisten andere
 activiteiten uitvoeren: een quiz maken, een vertaling vragen aan een andere cursist, een
 omschrijving geven en anderen het woord laten raden, etc. 

4. De docent kan ook cursisten in een korte oefening (enkele minuten) elkaar laten overhoren
 met de telefoon op tafel: de ene cursist roept snel achter elkaar verschillende animaties op
 (zonder geluid) en de ander moet de goede zin produceren. 

Hulp

 Docenten kunnen informatie over 5WPD vinden op de website www.5wpd.nl. De contact- 
 persoon van de taalschool waar u lesgeeft heeft cursistenbrieven in het Nederlands en in
 zeven hulptalen (Engels, Duits, Frans, Spaans, Pools, Arabisch en Turks) en 5WPD-promotie-
 posters die u in de klas kunt ophangen

 5WPD heeft een helpdesk via EDIA BV in Amsterdam ~ de ontwikkelaar van 5WPD,
 Docenten en gebruikers van 5WPD kunnen daar hun vragen en opmerkingen kwijt.
 Stuur een e-mail naar: toegang@5wpd.nl of bel EDIA: 020 7163612.

 Wilt u met EDIA of ondergetekende een gesprek over 5WPD? Dan maken wij graag een
 afspraak met u. Onze contactgegevens: 5wpd@edia.nl of bel: 020 7163612

 Uw contactpersoon bij EDIA voor alles wat met 5WPD te maken heeft is Raymond Manders.

 Veel succes en veel plezier met 5WPD!

 Simon Verhallen
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Veel herhalen. Visualisatie van de achterliggende 
betekenissen van woorden.

Verbinding van woorden met andere 
woorden waarmee het een logisch 

verband houdt.
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