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Sam	de	politieman	en	zijn	vriendin	Guusje	spelen	in	dit	

programma	de	hoofdrol.	In	korte	en	krachtige	sketches	

nemen	ze	de	kinderen	mee	in	hun	vrolijke,	ietwat	

absurdistische	wereld.	In	elke	sketch	staan	de	woorden	

van	een	cluster	of	praatplaat	centraal.	Door	de	herhaling	

van	deze	doelwoorden	en	de	aantrekkelijke	context	

waarin	ze	aan	de	orde	komen,	ontkomen	kinderen	niet	

aan	de	doelwoorden	en	wat	ze	betekenen.

Colofon

@ Rezulto Onderwijsadvies BV
Het	auteursrecht	van	Sam de politieman	ligt	bij
Rezulto	Onderwijsadvies	BV.	Kopiëren	(op	enigerlei	wijze)	en	
publiekelijk	maken	van	teksten,	werkbladen	en	filmpjes	zonder	
toestemming	is	bij	wet	verboden.

Concept en tekst:	Dirkje	van	den	Nulft
Eindredactie:	Janne	van	der	Leer,	Ariëtte	Ettema
Art director:	Ariëtte	Ettema
Drukwerk:	De	Lithografen	uit	Haarlem	BV

Filmpjes	verzorgd	door	Kindertheater	De	Toverknol
Scenario en regie:	Filiz	Kulan
Camera en montage:	Eric	Blom
Actrices:	Saskia	Egtberts	(Sam),	Marie-Louise	Nelemans	(Guusje)	
en	Marcela	Rocha	(Renée)
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Informatie vooraf

De	poster	‘minder	
leergroei	Covid-19’.
Met	de	QR-code	kun	
je	de	poster	in	het	
groot	bekijken.

Een woordenschatboost
Sam de politieman	geeft	leerlingen	een	‘boost’	om	hun	
woordenschat	te	verbreden	en	te	verdiepen.	Dit	vrolijke	
inhaalprogramma	is	ontwikkeld	naar	aanleiding	van	de	
tweede	corona-lockdown.	Op	het	moment	van	schrijven	
heeft	het	Nationaal	Cohortonderzoek	Onderwijs	(NCO)	
de	balans	opgemaakt	na	één	jaar	COVID-19-crisis,	op	
basis	van	de	toetsresultaten	uit	het	leerlingvolgsysteem.	
De	uitkomsten	van	het	onderzoek	sluiten	aan	bij	de	
praktijkverhalen	die	we	gehoord	en	gezien	hebben.
Het	NCO	schrijft	op	30	augustus	2021	samenvattend:

‘Coronavertraging door eerste schoolsluiting
deels ingehaald, maar verschil tussen leerlingen blijft.’   

De onderzoeksresultaten (NCO)
Het goede nieuws	is	dat	scholen	beloond	zijn	voor	
hun	inzet:	leerlingen	die	vertraging	opliepen	tijdens	
de	eerste	lockdown	hebben	die	deels	weer	ingehaald.	
Daarnaast	hebben	leerkrachten	en	leerlingen	nieuwe	en	
bijzondere	ervaringen	opgedaan	die	ze	voorheen	voor	
onmogelijk	hadden	gehouden.		
Het slechte nieuws	is:	de	kloof	tussen	leerlingen	van	
verschillende	sociaaleconomische	achtergronden	blijft.	
En	die	kloof	is	het	meest	zichtbaar	bij	het	begrijpend	
lezen,	de	belangrijkste	voorspeller	van	schoolsucces.	

Woordenschat & Begrijpend lezen 
Internationale	onderzoeken	tonen	al	jaren	aan	dat	
een	tekort	aan	woordkennis	op	jonge	leeftijd	van	
grote	invloed	is	op	de	verdere	schoolcarrière	van	deze	
leerlingen.	Woordkennis	speelt	immers	een	essentiële	
rol	bij	het	begrijpend luisteren en begrijpend lezen:	
zonder	woorden	geen	begrip!	Juist	daarom	zetten	
scholen	erop	in	om	woordenschatachterstanden	in	te	
halen,	om	deze	negatieve	spiraal	te	doorbreken.	Met	het	
programma	Sam de politieman	willen	we	leerkrachten	
extra	middelen	in	handen	geven	om	een	deel	van	de	
woordenschattekorten	versneld	in	te	halen.		
De	aanleiding	om	dit	programma	te	maken	waren	
de	twee	lockdowns,	maar	de	uitwerking	van	dit	
programma	is	zo	gemaakt	dat	alle	jonge	leerlingen	met	
te	weinig	woordkennis,	ook	diegenen	die	later	op	school	
instromen,	op	een	speelse	en	vrolijke	wijze	snel	veel	
woorden	leren.	

Sam de politieman: de leerdoelen
Het hoofddoel van Sam de politieman	is	dat	leerlingen	
na	het	volgen	van	het	programma	minimaal	80%	van	
de	doelwoorden	passief	kennen.	De	andere	leerdoelen	
van Sam	hangen	samen	met	de	(woord-)voorkennis	van	
leerlingen.	Daarbij	gaat	het	niet	alleen	om	de	verschillen	
in	woordkennis	tussen	de	leerlingen	onderling	maar	
ook	om	de	individuele	kennis	die	leerlingen	van	de	
basiswoorden	hebben.	Zo	kan	een	leerling	het	ene	
doelwoord	van	Sam de politieman	al	goed	beheersen	en	
van	het	andere	doelwoord	nog	nooit	gehoord	hebben.	

De subdoelen van Sam de politieman zijn:
¡	dat	leerlingen	de	doelwoorden	die	ze	vooraf	passief	

kennen,	actief	gebruiken	(taalproductie);			
¡	dat	leerlingen	hun	concept	van	de	doelwoorden	

verbreden	en	verdiepen	(conceptopbouw).

Naast	de	doelen	van	Sam de politieman	is	er	een	grote	
kans	op	‘bijvangst’;	een	deel	van	de	leerlingen	zal	
incidenteel	nieuwe	woorden	verwerven	vanwege	het	
woordaanbod	in	rijke	en	heldere	contexten.		

Sam de politieman: thuis óf op school 
Leerlingen	kunnen	het	programma	thuis	doen,	
tijdens	een	schoolweek	of	een	vakantieweek.	Om	
de	ouderbetrokkenheid	te	vergroten	wordt	er	bij	dit	
programma	ook	een	ouderbrochure	meegeleverd	en	
staan	er	in	het	praktijkboekje	suggesties	voor	een	
ouderbijeenkomst.	Je	kunt	leerlingen	ook	op	school	
zelfstandig	laten	werken	met	Sam de politieman.	
Op	bladzijde	8	en	9	staat	beschreven	hoe	je	Sam de 
politieman	als	thuis-	en	als	schoolprogramma	kunt	
aanbieden.	Voor	beide	programma’s	zijn	de	doelen	
hetzelfde!

Sam de politieman: leerdoelen controleren 
Het	hoofddoel,	leerlingen	kennen	80%	van	de	
doelwoorden	passief,	kun	je	zelf	met	LOGO-digitaal 
controleren.	Voor	de	subdoelen	van	Sam	de	politieman	
hebben	we	een	nieuw	observatie-instrument	
ontwikkeld:	de	steekproef	Woordenschat & Spreken.	
Met	deze	steekproef	krijg	je	een	beeld	van	de	actieve	
woordkennis	van	leerlingen	én	of	ze	voldoende	
conceptuele	kennis	hebben		van	de	doelwoorden.

Sam de politieman: de doelgroep
Je	kunt	het	inhaalprogramma	inzetten	als	je	werkt	met:	
¡	leerlingen	van	groep	1	en	2;
¡	eerstejaars	nieuwkomersleerlingen	tot	en	met	6	jaar	

die	twee	maanden	(of	meer)	Nederlands	onderwijs	
gevolgd	hebben;	

¡	leerlingen	in	het	SO	en	SBO	met	een	vertraagde	
cognitieve	ontwikkeling,	functionerend	op	
kleuterniveau	of	groep	3.	

LOGO 3000 is	een	woordenschataanpak	voor	
peuters	en	kleuters	met	een	tekort	aan	Nederlandse	
woordkennis.	Het	leerdoel	is	dat	leerlingen	minimaal	de	
3000	basiswoorden	beheersen	voordat	ze	naar	groep	3	
gaan.	De	eerste	500	basiswoorden	worden	aangeboden	
aan	peuters,	de	overige	2500	woorden	aan	kleuters.	Dat	
betekent	dat	kleuters	gemiddeld	over	twee	schooljaren	
zo’n	30	woorden	per	week	leren.	

Sam de politieman	is	een	programma	van
LOGO	3000.	Gedurende	één	week	leren	jonge	leerlingen	
bijna	drie	keer	zo	veel	basiswoorden	als	binnen	het	
reguliere	LOGO-aanbod.	Deze	woorden	leren	ze	
grotendeels	zelfstandig	met	Sam de politieman.
Omdat	leerlingen	versneld	een	aantal	woorden	leren	
krijg	je	als	leerkracht	ook	wat	meer	tijd	om	extra	
ondersteuning	te	geven	aan	groepjes	leerlingen	die	dit	
nodig	hebben.	

WOORDENSCHAT & SPREKEN
Bij	de	steekproef	staan	twee	vragen	centraal:	

l	Woordenschat:	kunnen	de	leerlingen	de	
doelwoorden	en	concepten	benoemen?	

l	Spreken:	nemen	de	leerlingen	de	doelwoorden	
mee	in	hun	taalgebruik?	

Vanaf bladzijde 11 kun je lezen
hoe je dit instrument inzet.

Leerlingen leren
bijna 3x zoveel woorden 
in een korte tijd, op een 
aanstekelijke manier.

SAM DE POLITIEMAN IN TWEE ZINNEN

Je geeft je 
woordenschatonderwijs 

een ‘boost’, zonder dat dit 
extra lestijd kost.
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Met Sam leren kinderen:
  snel woorden
	   veel woorden
	 	   vrolijk woorden

Sam de politieman: de didactiek

Sam de politieman is een inhaalprogramma van LOGO 3000 en gebaseerd op de didactiek 
van de woordenschataanpak ‘Met Woorden In de Weer’.

De filmpjes van Sam de politieman sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen 
en starten steeds volgens een vast stramien.

De woorden worden in filmpjes gesemantiseerd.
l	Uitbreiden: in elk filmpje staat één cluster of praatplaat centraal.

l	Uitleggen: de woorden worden uitgelegd en veel herhaald.

l	Uitbeelden: de betekenis van de woorden wordt in grappige scènes zichtbaar 
gemaakt.

Daarnaast:
¡ zijn er in elk filmpje extra woorden meegenomen die nauw aansluiten bij de context 

en vaak herhaald worden om het incidentele woordleren te stimuleren.

De woorden worden op verschillende manieren geconsolideerd:
¡ met LOGO-digitaal;
¡ met een speel-leerboekje;
¡ met een eventuele extra consolideerronde van jou als leerkracht.

Daarnaast:
¡ komen de doelwoorden van elk filmpje ook terug in andere filmpjes.
¡ kunnen ouders, indien mogelijk, thuis ondersteuning aan hun kind geven.

De woorden worden passief getoetst met de digitale toetsmodule in LOGO-digitaal.

Daarnaast:
¡ is er een nieuw observatie-instrument ontwikkeld waarmee je middels een 

steekproef zicht krijgt op het ‘actief taalgebruik’ van leerlingen:
 Woordenschat & spreken. Met behulp van dit instrument kun je vaststellen of 

leerlingen de doelwoorden kunnen benoemen én kunnen gebruiken in hun 
spreektaal.

Voorbewerken

Semantiseren

Consolideren

Controleren
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