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Bijlage MeMosnaQ 13: Woordenwolk 

 

Een ludieke manier om zicht te krijgen op de onderwerpen die je met ouders bespreekt, is er een 

woordenwolk van maken.  

Dit kan makkelijk via gratis website op internet. Surf naar http://www.wordle.net/  

Wanneer je alvorens te starten graag wat uitleg hebt, kan je via 

https://www.youtube.com/watch?v=nJjQhJJ6KS0 in vijf minuten wegwijs gemaakt worden.  

Een alternatief voor Wordle.net is www.woordenwolk.nl  

Op deze website is een Wizard ingebouwd die je wegwijs maakt.  

 TIP 

Handig om te weten voor je met deze opdracht begint: 

- Wanneer elke medewerker zijn woordenlijst gemaakt heeft, worden ze samengelegd en 

ingevoerd op de website. Staat het woord ‘verluieren’ bij zes begeleiders op de lijst, dan wordt 

dit woord ook zes keer ingevoerd op de website.  

- Stimuleer de medewerkers om hun onderwerpenlijst zo uitgebreid mogelijk te maken. Wanneer 

elke lijst uit slechts vijf of acht onderwerpen bestaat, zal de woordenwolk vanzelfsprekend ook 

beperkter zijn.  

- Denk in aparte handelingen. Een groter moment als ‘klaarmaken voor de middagdut’ bij de 

peuters, bestaat uit verschillende stappen: gezicht en handen wassen na het middageten, kledij 

uitdoen, naar toilet gaan en verluieren, tutje nemen, knuffel nemen, eventueel nog een activiteit 

om rustig te worden, naar bed. Voor de woordenwolk is het best dat je de verschillende 

onderwerpen apart opschrijft. Een ander voorbeeld is van zo’n algemeen woord dat we bij deze 

oefening best vermijden is “verzorging”.  De verzorging van een kind houdt allerlei acties in. Er is 

de ‘gewone’  verzorging als gezicht en handen wassen na eten of na een activiteit, 

verluiermomenten, … Daarnaast is er ook de verzorging van kwaaltjes en kleine verwondingen als 

builen, krabben, schrammen, blauwe plek, … 

Dus: zo gedetailleerd mogelijk opschrijven waarover je praat met de ouders.  

- Wanneer je de opdracht aan een gemengd team geeft, baby- en peuterbegeleiders  samen, dan 

zijn de woordenwolken dus ook gemengd. Je kan er ook voor kiezen om de woordenwolken per 

leeftijdsgroep te maken. Dan zie je ook verschillen tussen de groepen. Ook interessant is de 

woordenwolk van een leidinggevende of pedagogisch coach daarnaast te leggen.  

 

 


