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Trappen van vergelijking 
Woorden – woordvorming, groep 7-8  
Betekenisnetwerk: woordvorm, grondwoord, verbuiging, relatie vorm-betekenis, 
bijvoeglijk naamwoord 
 
 
In de methode komen de trappen van vergelijking aan bod. 
De leerkracht vraagt de leerlingen wat dit begrip inhoudt en vertelt vervolgens wat je 
met de trappen van de vergelijking kunt: ‘Je kunt iets neutraal, sterk, of heel sterk 
uitdrukken’, waarbij je steeds dingen met elkaar vergelijkt. Dat doe je door bepaalde 
‘uitgangen’ te plaatsen achter bijvoeglijke naamwoorden: leuk – leuker -leukst.  
 
De leerkracht besluit om de trappen van vergelijking verder te verkennen met een 
activiteit rondom bewegend leren. Hij heeft woordkaartjes gemaakt, waarop woorden 
staan in de stellende, vergrotende en overtreffende trap. Daarbij heeft hij bewust 
gekozen voor trappen van vergelijking met verschillende verbuigingen en voor 
onregelmatig trappen van vergelijking, bijvoorbeeld: groot-groter-grootst (let op de 
schrijfwijze van de vergrotende trap), vers-verser-verst (+ -er en + -t), goed-beter-best 
(helemaal onregelmatig)   
 
Op het leerplein staan drie bakken; een voor de stellende, een voor de vergrotende en 
een voor de overtreffende trap. De leerlingen krijgen in estafettevorm de opdracht om de 
woordkaartjes in de juiste bak te leggen. Ieder team heeft hierbij zijn eigen kleur 
kaartjes. De leerkracht telt af en de teams beginnen te rennen. Door samen te werken 
en te overleggen over de verschillende woorden, brengen alle teams de woorden naar de 
overkant. Als alle teams klaar zijn, worden ze door de leerkracht bij elkaar geroepen en 
worden enkele trappen van vergelijking besproken.  
  
 
Bron: Ellen Bijen, leerkracht IKC Magenta (groep 6-7), Delden  
 
 
De trappen van vergelijking worden gebruikt om twee of meer zaken met 
elkaar te vergelijken. Naast de stellende trap (mooi) heb je de vergrotende 
trap (mooier) en de overtreffende trap (mooist). Van bijvoeglijke 
naamwoorden (mooi) kunnen vormen afgeleid worden die aangeven of de 
eigenschap ‘mooi’ aanwezig is, sterk aanwezig is, of zelfs heel sterk aanwezig 
is in vergelijking met een of meer andere zaken.  
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