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Introductie 
 
Het ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek) is een gratis toegankelijk, digitaal woordenboek 
van het eigentijdse Nederlands. Het is een woordenboek in ontwikkeling: de lexicografen van het 
Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) vullen het woordenboek doorlopend aan met 
nieuwe, actuele en alledaagse (Belgisch-)Nederlandse woorden. Het ANW bevat veel meer 
informatie dan de meeste klassieke woordenboeken en omdat het ANW vanaf het begin af aan 
ontworpen is voor het internet, worden de zoek- en toonopties van dit digitale medium volledig 
benut.  
 
De combinatie van de hoeveelheid informatie en de mogelijkheid alleen bepaalde informatie op te 
zoeken en te tonen, maakt het ANW zeer geschikt voor gebruik in het onderwijs, voor allerlei 
niveaus. Dit document geeft zeven voorbeelden van lesplannen voor het middelbaar onderwijs 
waarin het ANW benut wordt.1 De lesplannen zijn gebaseerd op opdrachten van studenten van de 
Hogeschool van Amsterdam, gemaakt onder leiding van ANW-redacteur dr. Josefien Sweep. Deze 
studenten volgen de opleiding tot eerstegraadsdocent Nederlands en allen hebben allen ervaring 
in het middelbaar onderwijs. Zonder deze docent-studenten zou dit document nooit tot stand 
gekomen zijn. Zij verdienen dan ook alle lof en veel dank!2 
 
De lesplannen zijn thematisch geordend. Het thema staat in vierkante haken tussen het 
lesplannummer en de specifieke titel van de les. In elk lesplan is te vinden voor welk niveau de les 
geschikt is, wat het thema is en wat de leerdoelen zijn, welke werkvormen en opdrachten gebruikt 
worden en welke middelen nodig zijn. Deze kenmerken staan in een tabel voorafgaand aan een 
verdere uitwerking van het lesplan. Uiteraard kunnen docenten dit zelf in de praktijk aanpassen.  
 
Docenten moeten er rekening mee houden dat het ANW pas na 2018 klaar zal zijn en op dit 
moment viermaal per jaar geüpdatet wordt, waardoor de lesplannen op relevantie gecontroleerd 
moeten worden. 
 
Alle commentaar – op de lesplannen en het ANW zelf – is zeer welkom. Indien u zelf als docent 
ook een les heeft uitgevoerd (of zelf ideeën voor een les heeft), dan kunt u uw bevindingen altijd 
mailen naar servicedesk@inl.nl. Uw feedback kan dan aan dit document worden toegevoegd.  
 
  

                                                      
 
1 Voor hoger onderwijs vgl. Sweep (2012) Modern dictionaries in higher language education. The Dictionary 
of Contemporary Dutch (ANW) as an example. In D. Smakman (Ed) Proceedings of the 2012 "Van Schools 
tot Scriptie" Colloquium (pp. 117-129), Leiden. 
<https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/21876/Modern%20dictionaries.pdf?sequence=1> 
2 Onze dank gaat uit naar Tessa Attinger, Arthur de Boer, Natasja den Broeder, Roos Dudink, Ipek Göksun, 
Rutger van der Halm, Marco Strackke, Jacques Thelosen in 2012-2013; Martijn Heemskerk, Gert Molema, 
Daniëlle Pronk, Fenna de Vries, Peter Wemelink Entink, Djonnina Wiebenga, Monique de Wit in 2013-2014; 
Corinne Buijs, Nathalie Devis, Merlijn Draisma, Kim Hunink, Merel Kroese, Christel Kwappenberg, Suzanne 
Matla, Marit Molenaar, Ringo Mooij en Corina Thijs in 2014-2015. 

mailto:servicedesk@inl.nl
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/21876/Modern%20dictionaries.pdf?sequence=1
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1. [ANW/lexicologie algemeen] Soorten woordenboeken en het ANW  
 
Les samengevat in 1 zin Het ANW en andere soorten woordenboeken   
Doelgroep/niveau 4 havo/vwo  
Leerdoel(en) - Kennis van verschillende soorten wb. 

- Begrip informatie in versch. wb. 
- Kennis begrip lemma en verschillende opzet 

wb.artikel 

 

Werkvorm  Uitleg, groepsopdracht, presentatie  
Tijdsindeling 3 lessen van 45 min.(40 min. effectief)  
Benodigdheden presentatiescherm met internetverbinding 

1 computer met internet waar leerlingen op kunnen 
werken 

 

Exact gebruik ANW ANW wordt klassikaal getoond 
1 groep (uit 5) gaat ermee aan de slag 
ANW wordt vergeleken met andere woordenboeken 

 

Praktijkervaring/oordeel Praktijkervaring toegevoegd  
 

Werkvorm: 
Eerst klassikale uitleg van enkele theoretische begrippen, dan groepsopdracht maken en 
vervolgens presentatie (zie uitgebreide tijdsindeling). 
 

Tijdsindeling: 
Les 1 van 3 
TIJD INHOUD WERKVORM MATERIAAL 
0-5 Introductie: 

Schrijf voor jezelf zoveel mogelijk 
soorten woordenboeken op. 
Eventueel uitleg over wat een 
woordenboeksoort is. 

Klassikaal 
individueel 

 

5-15 Inventarisatie van de soorten. 
Tonen van de lijst (zie hier onder 
lesmateriaal 1) 

Klassikaal Lijst soorten woordenboeken (zie 
hier onder lesmateriaal 1) 
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TIJD INHOUD WERKVORM MATERIAAL 
15-25 Tonen soorten woordenboeken 

voor de opdracht 
 
De woordenboeken zijn 
aanwezig in de klas. Het ANW 
wordt getoond op het smartbord. 

Klassikaal • Van Dale Groot 
woordenboek van de 
Nederlandse taal, 14e 
editie, 2005, Van Dale 
lexicografie BV, Utrecht 
/Antwerpen 

• ANW http://anw.inl.nl  
computer in het lokaal 

• Van Dale Groot 
Beeldwoordenboek, 2005, 
Van Dale lexicografie BV, 
Utrecht/Antwerpen 

• Prisma 
pocketwoordenboek 
Nederlands 

• Koenen 
Handwoordenboek N/N 
Nederlands, 30e editie, 
2004, Van Dale 
lexicografie BV, 
Utrecht/Antwerpen 
 

 
25-40 Uitleg van het woord lemma aan 

de hand van het voorbeeld 
‘gendarme’ 
 
Uitleg van de informatie bij het 
lemma: 

• Klemtoon 
• Afbreken 
• Uitspraak (fonetisch 

geschreven) 
• De-woord 
• Meervoud 
• Oorsprong (etymologie) 
• betekenis 

 
 

Klassikaal 
Leerlingen 
maken 
aantekeningen. 

Schermafdruk van gendarme (zie 
hieronder lesmateriaal 2) 

40-45 Reflectie: 
 
Heb je wat geleerd deze les? 
Zo ja, wat dan? 
Zo nee, waarom niet? 

Klassikaal  

 

http://anw.inl.nl/
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Les 2 van 3 
TIJD INHOUD WERKVORM MATERIAAL 
0-5 Terughalen vorige les: 

 
Wat is er besproken? 

Klassikaal  

5-15 Uitleg groepsopdracht en 
indelen in groepen. De klas 
wordt verdeeld in 5 groepen. 
 

• Groep 1 Van Dale 
• Groep 2 

Beeldwoordenboek 
• Groep 3 http://anw.inl.nl 
• Groep 4 Prisma 

pocketwoordenboek 
• Groep 5 Koenen 

Handwoordenboek 
 
Elke groep krijgt een lijst met 
verschillende soorten woorden. 
Verder zijn het bekende en 
onbekende woorden. (zie hier 
onder lesmateriaal 3)  
 
Deze woorden zoeken de 
leerlingen op aan de hand van 
de opdracht boven de lijst.  
De groepen maken een 
taakverdeling. 
 
  
 

Uitleg 
klassikaal 
Groepsindeling: 
aftellen 
Groepsopdracht 

• Van Dale Groot 
woordenboek van de 
Nederlandse taal, 14e 
editie, 2005, Van Dale 
lexicografie BV, Utrecht 
/Antwerpen 

• ANW http://anw.inl.nl  
computer in het lokaal 

• Van Dale Groot 
Beeldwoordenboek, 2005, 
Van Dale lexicografie BV, 
Utrecht/Antwerpen 

• Prisma 
pocketwoordenboek 
Nederlands 

• Koenen 
Handwoordenboek N/N 
Nederlands, 30e editie, 
2004, Van Dale 
lexicografie BV, 
Utrecht/Antwerpen 

 
Lesmateriaal 3: lijst met op te 
zoeken woorden: 

• havik 
• pastinaak 
• hoepelen 
• programmakeuzeknop 
• dilettant 
• voormaag 
• snowboarden 
• abject 
• pizzicato 
• knuffelcrimineel 

 
 

http://anw.inl.nl/
http://anw.inl.nl/
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TIJD INHOUD WERKVORM MATERIAAL 
15-35 De groepen zoeken de woorden 

op in hun aangewezen 
woordenboek. 
 
De groepen spreken over de 
wijze van presentatie in de 
volgende les. Het huiswerk is 
een ppt waarin het resultaat 
getoond en toegelicht wordt. 

Groepsopdracht 
 
De docent 
observeert de 
wijze van 
samenwerking. 
 
Huiswerk: ppt 
in groepen 

 

35-45 Afsluiting: 
• Wat is het resultaat? 
• Hoe verliep de 

samenwerking? 
• Was dit nuttig? Ja? Nee? 

Waarom wel/niet? 
 

 

Klassikaal  

 
Les 3 van 3 
TIJD INHOUD WERKVORM MATERIAAL 
0-5 Introductie presentatieles 

Hoe is de voorbereiding 
gegaan? 

Klassikaal Computer en 
beamer in lokaal 

5-35 De afzonderlijke groepen 
presenteren hun ppt 
gedurende 5 minuten.  

Presentatie  

35-45 Reflectie: 
Reacties op de ppt’s 
Wat zijn de verschillen 
tussen de 
woordenboeken? 
Welk woordenboek heeft 
je voorkeur? Waarom? 
Heb je hier wat van 
geleerd? 
Zo ja, wat dan? 
Zo nee, waarom niet? 

Klassikaal  
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TIJD INHOUD WERKVORM MATERIAAL 
Beoordeling De leerlingen sturen de 

ppt naar de docent. 
 
De leerlingen worden 
beoordeeld op: 
 

• Volledigheid 
informatie (zie 
punten bij Lemma 
uit les 1) 

• Samenwerking in 
de groep 

• De presentatie 

  

 

Ontworpen/gebruikt lesmateriaal: 
 
Lesmateriaal 1): LIJST SOORTEN WOORDENBOEKEN 

1. Verklarend woordenboek Nederlands taal: betekenissen 
2. Vertaalwoordenboek 
3. Groene boekje 
4. Businesswoorden 
5. Spreekwoordenboek 
6. Synoniemenwoorden 
7. Vlaams-Nederlands woordenboek 
8. Middelnederlandsch woordenboek 
9. Systematisch woordenboek: Het Juiste Woord (“Ziehier een gedachte, geef mij het 

woord”) 
10. Beeldwoordenboek 
11. Spreekwoordenboek 
12. Dialectenwoordenboek 
13. Taxonomisch woordenboek (rangschikt in specialisaties) 
14. Retrograde woordenboek (alfabetisch op basis van de laatste letters van een woord. Bijv. 

 –heid) 
15. Etymologisch woordenboek 
16. Elektronisch woordenboek 
17. Rijmwoordenboek 
18. Vakwoordenboek 
19. Puzzelwoordenboek 
20. Toponymisch woordenboek (plaatsnamen) 
21. Chronologisch woordenboek 
22. Gebarentaal woordenboek 
23. Sms-woordenboek 
24. Scheldwoordenboek 
25. Economisch woordenboek 
26. Juridisch woordenboek 
27. Militair woordenboek 
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28. Nationaal biografisch woordenboek (Vlaanderen) 
29. Biografisch woordenboek 
30. Scrabblewoordenboek 
31. Genealogisch woordenboek 
32. Vruchtbrengend woordenboek 
33. Ambtelijk woordenboek 
34. Medisch woordenboek 
35. Callcenterwoordenboek 
36. Psychoanalytisch woordenboek 
37. Religieus woordenboek 
38. Computerwoordenboek 
39. ……………………………………………………………………………….. etc. 
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Lesmateriaal 2): VAN DALE online (2013) / gratis online 
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Lesmateriaal 3): WOORDENBOEKOPDRACHT 
 
Met deze opdracht ga je nader bekijken hoe jullie woordenboek eruitziet en welke informatie je 
uit het boek kunt halen. Tijdens deze les ga je dat onderzoeken in groepen. De volgende les 
presenteert een lid (of 2 leden) uit de groep het resultaat. De presentatie mag niet langer dan 5 
minuten duren. 

• Neem je aantekeningen van de vorige les voor je. 
• Verdeel de taken (opzoeken, schrijven, ideeën voor de ppt, presenteren) 
• Zoek met je groep in jullie woordenboek de betekenis van de volgende woorden op. Geef 

over elk woord zoveel mogelijk informatie (zie vorige les: klemtoon, afbreken, soort 
woord, nog niet genoemde informatie, etc.).   

• Als het woord niet in het woordenboek staat, sla je het over. 
• Je krijgt voor deze opdracht 20 minuten (alle woorden moeten dan opgezocht zijn en het 

idee voor de presentatie moet in grote lijnen klaar zijn) 
 

o havik 
o pastinaak 
o hoepelen 
o programmakeuzeknop 
o dilettant 
o voormaag 
o snowboarden 
o abject 
o pizzicato 
o knuffelcrimineel 

 

Praktijkervaring: 
“Na de eerste twee lessen bleek mijn uitleg over het doel van de lessen onvoldoende uitgewerkt te 
zijn. Leerlingen vonden het matig interessant en niet moeilijk. Na de presentatie bleek het nut 
groter. De vergelijking van de verschillende woordenboeken was waardevol volgens velen. 
Zelf vond ik het samenwerkingsaspect van grote waarde. Niemand bemoeide zich tijdens de 
werkles met iemand anders. De presentaties waren voldoende van niveau. Vormfouten maakten 
het verschil in beoordeling. De beperking van sommige woordenboeken kwam duidelijk naar 
voren.”
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2. [ANW/lexicologie algemeen] Het ANW bij schrijfvaardigheid 
 
Les samengevat in 1 zin Het ontdekken en beschrijven van de betekenis van 

een woord in de vorm van een column / blog 
 

Doelgroep/niveau vwo 4/5 (bijv. columns) of havo 4 (bijv. blogs)  
Leerdoel(en) - taal en taalgebruik kunnen analyseren en 

beschrijven 
- hun intuïties kunnen controleren met een 

woordenboek (het ANW) 
- een taalsituatie in context plaatsen 
- gelezen informatie op anw.inl.nl knnen 

omzetten in eigen tekst, ze moeten dus 
informatie kunnen opzoeken, selecteren en 
gebruiken in eigen werk 

- vergroten woordenschat 

 

Werkvorm  Creatief schrijven  
Tijdsindeling 2 lesuren, eventueel met huiswerkopdracht  
Benodigdheden Computer met internet om in ANW te zoeken (kan 

eventueel ook thuis gedaan worden) 
 

Exact gebruik ANW Informatie over woorden en woorden (1e tab: woord 
→ betekenis of 3e tab: kenmerken →  woorden) voor 
column opzoeken 

 

Praktijkervaring/oordeel Geen praktijkervaring toegevoegd  
 

Werkvorm: 
Creatief schrijven a.d.h.v. columns/blogs (in vwo 4/5 of havo 4): Klassikaal lezen, zelf aan de slag 
(eventueel thuis), nabespreking in groepjes. 
 

Lesopzet: 
Les 1 
Het eerste onderdeel van deze lessenreeks is klassikaal columns bekijken. Doorgaans weten 
leerlingen in 4/5 vwo wat een column is (onderdeel van eerdere lesstof, ook in voorgaande jaren), 
maar die voorkennis moet geactiveerd worden. 
Als voorbeeld zijn vijf columns verzameld die gebruikt kunnen worden, namelijk de columns 
Yoghurt, Status, Allochtoon, Zitten en Zoetje, allen gepubliceerd in nrc.next en geschreven door 
Marcel van Roosmalen, Renske de Greef en Paulien Cornelissen.  
Na het lezen van deze columns – en het spreken over de eigenschappen, de inleiding en het slot, 
het grapje of de anekdote – gaan de leerlingen zelf een woord of een bijzondere taalsituatie 
bedenken. Zij zoeken dit woord op in het http://anw.inl.nl, om te kijken of het erop staat en wat 
erover vermeld wordt. Op deze wijze doen ze inspiratie op voor hun column. 
 
In plaats van columns kunnen ook blogstukjes gebruikt worden. Zeer geschikt 
is http://woordspot.blogspot.nl/, een blog van Onze Taal. Deze blog publiceert elke week uitleg 
bij een lastig maar nuttig Nederlands woord. Omdat de manier waarop deze woorden worden 
uitgelegd de leerlingen erg aanspreekt, is een het goede blog om in lessen te gebruiken. De 

http://anw.inl.nl/
http://woordspot.blogspot.nl/
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woorden worden van verschillende kanten belicht en deze informatie wordt op ook visueel 
gemaakt door foto’s en filmpjes. De woorden zo vanaf de blog aanleren is te weinig activerend en 
levert waarschijnlijk weinig leerrendement op, maar een eigen blog maken met de klas is echter 
een rijke leerervaring. Ook kan http://woordblog.inl.nl/ van het INL zelf gebruikt worden. De 
blogs gaan over een bepaald woord, over spelling of over lexicografie. Indien voor het schrijven 
van een blog gekozen wordt, moet aan het begin van de les uitgelegd worden wat een blog is een 
waaraan een goede blog voldoet. 
 
Les 2 
Als laatste activiteit is het natuurlijk belangrijk om de voortgang te bespreken. De leerlingen 
gaan in groepjes bij elkaar zitten en bespreken wie er al een onderwerp heeft en wie niet. Wellicht 
kunnen ze samen inspiratie opdoen, elkaar helpen, schrijftips geven, etc. Eén persoon uit het 
groepje vertelt even klassikaal over hun problemen en oplossingen. Daarna vul ik aan met 
schrijftips, vereisten, waar ik op let bij het nakijken en eventuele andere zakelijke informatie 
(inleverdatum, schriftelijk of digitaal, etc.). 

Ontworpen/gebruikt lesmateriaal: 
Gebruik columns over taal, bijvoorbeeld uit NRC next van Paulien Cornelissen, Marcel van 
Roosmalen of Renske de Greef. Als suggestie staan hier vijf columns (klik op de titel) met enkele 
suggesties naar welke woorden leerlingen zouden kunnen gaan kijken of hoe ze zouden kunnen 
zoeken in het ANW. Dit zijn alleen suggesties, als sturing voor de les, andere woorden bij deze 
columns of geheel andere tekstjes (blogs, zie hieronder) kunnen uiteraard ook! De columns 
kunnen ook echt alleen als voorbeeld dienen en leerlingen kunnen vervolgens heel andere 
woorden/taalsituaties kiezen. 
 
column Zoeksuggesties in ANW 
Food trends 
(NRC 5-12-13, 
v. Roos-
malen) 

• Deze column gaat over een yoghurtbar. Wat voor andere “bars” zijn 
grappig? Zoek op *bar in de eerste tab. 

• Zoek in derde tab, kies tijd = neologismen, categorie = voedsel. Leerlingen 
vinden nu alle nieuwe woorden voor eten (denk bijv. aan snoepgroente) 
(http://anw.inl.nl/search?searchtype=funqy:function%20N103FE_par1%3A'Categorie%20is'%20-
%3E%20castTo('sense'%2C%20(Tijd%20~%20%22neologisme%22)%20%26%20(CategorieEnAdjectief
KlasseVelden%20~%20termsOr(N103FE_par1)))%20%26%20(isSenseType('sense'))&N103FE_par1=voed
sel) 

Status 
(NRC, 24-7-
13, de Greef) 

• Zoek naar woorden met whatsapp (in 1e tab, via meelooplijst) 
• Zoek in 2e tab naar woorden met de betekenis “sociale media”. Zo vind je 

weliswaar ook irrelevante hits, maar ook woorden als flipperkast-
/pingpongcommunicatie; netwerkgeneratie en infobesitas. Op basis van de 
netwerkgeneratie kan het een idee zijn om een column over soorten 
generaties te schrijven [zoek op *generatie] 

Allochtoon 
(NRC, 19-2-
13, de Greef) 

• Zoeken in 2e tab op “allochtoon”, “immigrant” of “buitenlander” geeft een 
veel interessante, maar soms ook kwetsende woorden 

• Het woord/de woordgroep zwarte Piet is in het ANW te vinden. Kijk ook 
naar de woordfamilie bij dit woord 

http://woordblog.inl.nl/
http://www.nrc.nl/marcel/2013/12/05/food-trends/
http://anw.inl.nl/search?searchtype=funqy:function%20N103FE_par1%3A'Categorie%20is'%20-%3E%20castTo('sense'%2C%20(Tijd%20~%20%22neologisme%22)%20%26%20(CategorieEnAdjectiefKlasseVelden%20~%20termsOr(N103FE_par1)))%20%26%20(isSenseType('sense'))&N103FE_par1=voedsel
http://anw.inl.nl/search?searchtype=funqy:function%20N103FE_par1%3A'Categorie%20is'%20-%3E%20castTo('sense'%2C%20(Tijd%20~%20%22neologisme%22)%20%26%20(CategorieEnAdjectiefKlasseVelden%20~%20termsOr(N103FE_par1)))%20%26%20(isSenseType('sense'))&N103FE_par1=voedsel
http://anw.inl.nl/search?searchtype=funqy:function%20N103FE_par1%3A'Categorie%20is'%20-%3E%20castTo('sense'%2C%20(Tijd%20~%20%22neologisme%22)%20%26%20(CategorieEnAdjectiefKlasseVelden%20~%20termsOr(N103FE_par1)))%20%26%20(isSenseType('sense'))&N103FE_par1=voedsel
http://anw.inl.nl/search?searchtype=funqy:function%20N103FE_par1%3A'Categorie%20is'%20-%3E%20castTo('sense'%2C%20(Tijd%20~%20%22neologisme%22)%20%26%20(CategorieEnAdjectiefKlasseVelden%20~%20termsOr(N103FE_par1)))%20%26%20(isSenseType('sense'))&N103FE_par1=voedsel
http://www.nrc.nl/renske/2013/07/24/status/
http://www.nrc.nl/renske/2013/02/19/allochtoon/
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Zitten 
(NRC, 31-5-13, 
Cornelisse) 

• Op het moment dat dit lesplan ontworpen is, staat zitten nog niet in het 
ANW, maar er zijn wel heel veel uitdrukkingen met zitten opgenomen (op 
de blaren zitten, in dezelfde boot zitten, iemand achter de broek zitten, 
met een ei in zijn gat zitten, op iemands kazak zitten, er als een zoutzak 
bijzitten, met de zwarte piet zitten, etc.) Hetzelfde geldt voor liggen en 
lopen 

Zoetje 
(NRC, 8-2-13, 
Cornelisse) 

Het ANW is bij uitstek geschikt om verkleinwoordjes in te vinden, omdat je ook 
op vorm en betekenis kunt zoeken. Bijv. 

• Zoek gewoon in de eerste tab op *je 
• Kies in 3e tab kenmerken → woorden bij “woordvorming” voor “afleiding” 

en vervolgens bij ‘achtervoegsel’  “is gelijk aan –je”. Zoek nu. 
• (op betekenis zoeken werkt hier helaas niet zo goed, omdat iets als “is 

klein” te algemeen is) 

Beoordeling:  
Uiteindelijk leveren de leerlingen één eindopdracht af: een column waarin één (gek of onbekend) 
woord of taalverschijnsel centraal staat, gebaseerd op gegevens uit het anw.inl.nl. De column 
moet natuurlijk voldoen aan een aantal verschillende eisen: 
 
Onderdeel Omschrijving Punten 
   
Titel/kop Scherpe titel of kop, passend bij de inhoud 5 
Inleiding Het onderwerp wordt geïntroduceerd 5 
 Eén woord/taalsituatie staat centraal 5 
 Een uitleg wordt gegeven of een standpunt wordt ingenomen 5 
Kern Omschrijving van situaties (hoe/wanneer wordt het woord gebruikt) 5 
 Oorsprong van het woord (of neologisme?) 5 
 Combinatiemogelijkheden (collocatie of connotatie?) 5 
 Standpunt/mening/argumenten zijn in de kern verwerkt 5 
Slot Goede uitsmijter, slotzin, merkbaar einde 5 
Bronnen ANW is de belangrijkste bron en staat samen met andere bronnen 

weergegeven in een bronnenlijst 
5 

Totaal  50/5 = 
cijfer 

 
 
  

http://www.nrc.nl/paulien/2013/05/31/zitten/
http://www.nrc.nl/paulien/2013/02/08/zoetje/
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3.  [woorden leren] Woorden in hun context plaatsen  
 
Les samengevat in 1 zin Vreemde woorden contextualiseren met het ANW als 

digitaal hulpmiddel 
 

Doelgroep/niveau 4 havo/vwo  
Leerdoel(en) - Het leren contextualiseren van vreemde 

woorden met behulp van eigen kennis in 
combinatie met digitale hulpmiddelen. 

- Het  leren toepassen van zoekvaardigheden 
bij het plegen van onderzoek. 

- Het leren reflecteren over  het nut van deze 
strategieën. 

 

Werkvorm  Bij voorkeur in groepjes, kan individueel, gedeelte 
klassikaal 

 

Tijdsindeling 1 les (3 delen)  
Benodigdheden computers met internet, onderstaande instructie + 

opdracht, screenshots google  
 

Exact gebruik ANW Woorden zoeken en opzoeken  
Praktijkervaring/oordeel Geen praktijkervaring toegevoegd  
 
Deze les heeft als primair doel de leerling op een praktische wijze kennis te laten maken met het leren 
plaatsen en succesvol contextualiseren van vreemde woorden met behulp van eigen kennis in 
combinatie met  het gebruik van digitale hulpmiddelen, met name het ANW. 

Werkvorm: 
De docent kan kiezen voor een individuele opdracht: iedere leerling doet de opdracht alleen. 
Nuttiger is echter om de opdracht te laten uitvoeren in koppels van twee of drie leerlingen. 
Leerlingen kunnen elkaar wijzen op mogelijke betekenissen, elkaar hun eigen manier van 
woordvinding of duiding uitleggen en zo profijt trekken en hun arsenaal aan strategieën 
uitbreiden. Het vergemakkelijkt ook de reflectie samen met de docent.  

Tijdsindeling: 
De les bestaat uit drie delen. Een inventarisatie, een interpretatie en een reflectie. 
 
Inventarisatie. 
De leerling krijgt eerst een werkblad met vijftien woorden die de leerling mogelijk wel, maar zeer 
waarschijnlijk niet kent. Het is de bedoeling dat de leerling de woorden in drie rondes gaat 
identificeren. De totale tijd hiervoor is ± 30 minuten.  
 

1. In de eerste ronde gaat men zelf aangeven of men de woorden denkt te kennen. Men 
schrijft  op het werkblad een betekenis op grond van voorkennis, of men doet een gok op 
grond van woordherkenning of woordassociatie. 

 
2. In de tweede ronde krijgt de leerling van alle woorden de eerste vijf zoekresultaten in 

Google te zien via een powerpoint met screenshots.  Met behulp van de screenshots gaat 
men  opnieuw de betekenis opschrijven, nu op basis van  de vermelde informatie. 
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3. In de derde ronde gebruikt de leerling het Algemeen Nederlands Woordenboek, te vinden 
op: http://anw.inl.nl/search  Men zoekt de 15 woorden op en copy paste de definities  vanuit 
het hele artikel in de laatste kolom. 

 
Interpretatie. 
Als de leerling dit heeft gedaan, moet antwoord  gegeven worden op een aantal vragen op het 
antwoordblad. Deze zijn er op gericht de leerling te laten nadenken over  de strategieën die al dan 
niet gebruikt zijn door de leerling, om ze zichtbaar te maken en het nut ervan te toetsen. Dit 
onderdeel duurt ongeveer een kwartier. De leerling moet ook een kleine enquête invullen. Dit is 
bedoeld als een klein onderzoekje naar de waardering van het ANW door de leerling. 
 
Reflectie. 
Tot slot houdt de docent een gezamenlijke terugkoppelingsronde, waarin samen met de leerlingen 
gekeken wordt naar de resultaten van de opdracht en de mogelijke conclusies die hieruit getrokken 
kunnen worden. De docent stelt vragen over: 

• de manier van zoeken naar betekenissen 
• de validiteit van de eigen kennis 
• de kennis verkregen via Googlepagina's  
• de kennis verkregen via het ANW  
• Ook kan gesproken worden over doelgericht zoeken, selectief zoeken en het leren 

herkennen van mogelijk nuttige informatie. 

 

Ontworpen/gebruikt lesmateriaal: 
 
Hieronder te vinden in de volgende volgorde: 

1. Instructie 3 rondes en terugkoppeling voor op het einde 
2. Opdracht bij de inventarisatie (met antwoorden) 
3. Google screenshots 

 
 
 
  

http://anw.inl.nl/search


Vreemde woorden contextualiseren met het ANW als digitaal hulpmiddel 

16    
 

1. INSTRUCTIE & TERUGKOPPELING 
LES bij het Algemeen Nederlands Woordenboek online 
 
Deze les wordt besteed aan het ontwikkelen van  twee vaardigheden die jij als aankomend 
academicus in huis moet hebben: 
 

• Het contextualiseren van vreemde woorden dmv digitale hulpmiddelen 
• Het leren toepassen van zoekvaardigheden bij het plegen van onderzoek. 

 
In de bijgevoegde lijst staan vijftien woorden die jij mogelijk wel, maar waarschijnlijk niet kent. 
Het is de bedoeling dat jij de woorden in drie rondes gaat identificeren. 
 

4. In de eerste ronde ga je zelf aangeven of jij de woorden denkt te kennen. Je geeft een 
betekenis op grond van jouw kennis, of je doet een gok op grond van woordherkenning of 
woordassociatie. 

 
5. In de tweede ronde krijg je van alle woorden de eerste vijf zoekresultaten in Google te 

zien. Daarna ga je opnieuw de betekenis opschrijven, nu op basis van wat je hebt 
gevonden. 

 
6. In de derde ronde gebruik je het Algemeen Nederlands Woordenboek, te vinden 

op: http://anw.inl.nl/search. Je zoekt de 15 woorden op en vergelijkt de definities van het 
ANW met wat jij hebt opgeschreven. 

 
Als je dit hebt gedaan, moet je antwoord geven op de volgende vragen op het antwoordblad. Vul 
ook de enquête aan het eind s.v.p. in.  
 
 
NB 
Je mag deze opdracht alleen doen, maar ook samen met een of twee anderen. 
 
 

http://anw.inl.nl/search
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Vragen t.b.v. de verwerking en interpretatie van de opdracht. 
 
Welke woorden kende je al bij de eerste ronde? Kun je verklaren waarom je de andere woorden 
niet kent? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Welke woorden kregen betekenis bij het kijken van de screenshots (Googlepagina's)? 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Leg duidelijk uit wat je hebt gedaan tijdens het bekijken van de screenshots om tot het vinden 
van deze betekenis te komen. 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Welk woord is het minst bekend volgens deze screenshots ? Hoe kun je dat zien? En wat 
betekent dat volgens jou? 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Welke woorden kregen pas betekenis toen je het ANW gebruikte? 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Hoe komt het, denk jij, dat je deze woorden pas op het laatst kon plaatsen? 
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Probeer  de voordelen en nadelen van iets opzoeken in een papieren woordenboek  te 
benoemen en  doe hetzelfde voor het digitaal opzoeken van betekenissen.  Welke wint het qua 
voordelen?  
 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Wat vond je van het onlinewoordenboek  ANW?  Kruis drie opties aan. 
 
 
handig  gedoe  een toevoeging kan van pas komen niet echt handig 
 
ziet er mooi uit ik weet het nog niet ik kende het niet ik gebruik het al 
 
er zijn al genoeg online opzoekmogelijkheden misschien ga ik het wel gebruiken 
 
geen mening  ik zie het nut er niet van als app misschien beter.  
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2. OPDRACHT BIJ INVENTARISATIE (MET ANTWOORDEN) 

 
 

 
woord Betekenis volgens  ANW 

asobak 

zeer grote auto, meestal een terreinwagen, die vaak als asociaal wordt beschouwd 
om in te rijden, omdat hij een zeer hoog brandstofgebruik heeft en meestal in de 
stad wordt gebruikt, terwijl dit type auto daar eigenlijk niet voor bedoeld is.  
Auto, meestal een vrij oude, goedkope en als ordinair beschouwde auto, waar 
asocialen in zouden rijden 

blurren  digitaal materiaal, bijvoorbeeld foto's of teksten, of elementen daarbinnen 
vervagen of wissen, vaak om privacyredenen 

choker  glanzend sjaaltje dat wordt gedragen als accessoire, losjes om de hals geknoopt in 
de open boord van een overhemd 

daas  verdwaasd; verdoofd; wazig; suffig; suf; dwaas; in de war, algemeen voorkomende 
steekvlieg; paardenvlieg 

epateren  door bewust gehanteerde, vaak uitbundige effecten overdonderen, schokken door 
controversiële ethische of maatschappelijke standpunten 

flemen 
 iemand vleiend toespreken, met de bedoeling hem of haar tot iets te overhalen of 
om hem of haar gunstig te stemmen 
op vleierige toon zeggen 

genadezes 
 cijfer zes dat op een universiteit of hogeschool wordt gegeven voor een  scriptie 
die eigenlijk als onvoldoende beoordeeld zou moeten worden, onverdiend cijfer 
zes 

ietsisme geloof waarbij mensen aannemen dat er 'iets' is tussen hemel en aarde, zonder dat 
zij daarbij een religie aanhangen; geloof in een metafysische kracht 

hoornaar 
 grote wesp met roodtinten die zeer pijnlijke steken kan veroorzaken 

jokerjaar  jaar dat een oud-student kan inzetten om de betalingstermijn van de studieschuld 
met één jaar te verlengen 

kapo  iemand die de gevangenen in een concentratiekamp bewaakt, gewoonlijk iemand 
die uit de gevangenen wordt gerecruteerd; kampbewaker 

miasma 
 ongezonde damp uit de grond, uit moerassen of water, waaraan vroeger het 
ontstaan van ziekten werd toegeschreven.Erfelijke aanleg voor een bepaalde 
aandoening 

notabele 
 iemand van aanzien; iemand die behoort tot degenen die in een land, stad, dorp 
e.d. van aanzien zijn door hun beroep of functie, soms ook door hun afkomst, 
kennis of ervaring; invloedrijk persoon 

oorlam 
 portie sterkedrank, meestal aangelengd met water, die bij wijze van rantsoen op 
gezette tijden aan de bemanningsleden van een schip, met name aan de matrozen, 
werd uitgedeeld 

platbodem 
 boot met een platte bodem, zonder kiel of met een heel kleine kiel 



Vreemde woorden contextualiseren met het ANW als digitaal hulpmiddel 

20    
 

GOOGLE SCREENSHOTS [2013] 
 
Bekijk bij elk woord van je lijst de volgende hits van Google. 
Vul nu op je lijst in  of je denkt te weten wat het woord betekent op basis van de eerste vijf 
zoekresultaten. 
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4.  [neologisme] Neologismen in het ANW  
 
Les samengevat in 1 zin Neologismen herkennen, achterhalen en in het ANW 

vinden 
 

Doelgroep/niveau 4 havo  
Leerdoel(en) - Kennismaken begrip neologismen 

- Herkennen neologismen 
- Beredeneren hoe een neologisme ontstaat 
- Inschatten of het woord opgenomen wordt 
- Kennismaking ANW 

 

Werkvorm  Introductie, opdr. 1 in tweetallen, opdr. 2 in 
computerlokaal 

 

Tijdsindeling 1/2 lessen  
Benodigheden Computerlokaal voor 2e opdracht  
Exact gebruik ANW 2e opdracht om betekenissen van neologismen op te 

zoeken in het ANW en controle basisbetekenis 
 

Praktijkervaring/oordeel Geen praktijkervaring toegevoegd  
 
 

Werkvorm: 
Introductie docent, opdracht 1 in tweetallen, opdracht 2 in computerlokaal 
 

Tijdsindeling/lesopzet: 
1. Introductie en voorkennis activeren 

 
De docent vraagt aan leerlingen of zij weten wat een neologisme is. Waar komt het woord 
vandaan? Kun je enkele voorbeelden noemen? Zijn de voorbeelden die je noemt modewoorden? 
Hoe lang blijft een modewoord in gebruik? 
 

2. Opdracht 1 
De docent deelt opdracht 1 uit. Leerlingen gaan werken in tweetallen. 
 

3. Opdracht 2 
Deze opdracht wordt uitgevoerd in een computerlokaal. De docent vertelt dat 
onderstaande neologismen allemaal zijn opgenomen in het ANW en twee betekenissen 
hebben. Leerlingen moeten beide betekenissen in het ANW opzoeken en noteren. Ze 
mogen niet doorklikken! 
 
Hierna moet de site van het ANW worden weggeklikt en mogen er geen woordenboeksites 
meer worden geopend. Leerlingen moeten antwoord geven op de vraag: ‘Welke van de 
twee betekenissen was er volgens jou het eerst?’ Zij moeten hiervoor redeneren vanuit hun 
eigen kennis en ze moeten op internet op zoek gaan naar bronnen waarin het woord 
gebruikt wordt, om hierop hun antwoord te baseren. 
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Ontworpen/gebruikt lesmateriaal: 
 
OPDRACHT 1 
Hieronder zie je een aantal neologismen.  
 

 A B C D 
romkom     
skippen (in 
social media) 

    

ownen (iets 
goed gedaan 
hebben) 

    

baas (de beste)     
koning (de 
beste) 

    

milenniumproof     
wildplassen     
klikhit     
pietitie     
koningslied     
plofkip     
uitgestelde 
koffie 

    

lokpuber     
smartphone     
yolo     
helikopterouder     
twerken     
damschreeuwer     
powerkoppel     
nazomer     
retweeten     

 
A. Zet in kolom A een kruisje als je het woord wel eens hebt gehoord of gelezen. 

 
Voor onderstaande opdrachten, kijk je alleen naar de woorden waarachter je bij opdracht A een 
kruisje hebt gezet. 
 

B. Vul in kolom B in hoe vaak je het woord tegenkomt, inclusief in je eigen taalgebruik. 
Antwoord met ‘bijna nooit’, ‘af en toe’, ‘vaak’ of ‘heel vaak’. 

 
(De docent doet nu met de leerlingen de FUDGE-test en geeft informatie over het ANW.) 
 

C. Vul in kolom C in of je denkt dat het woord opgenomen zal worden, of dat het een 
modewoord is.  Antwoord met  ‘blijvend’ of ‘modewoord’. 

D. Geef in kolom D aan waarom je denkt dat het woord blijvend is, of een modewoord is. 
 

http://www.inl.nl/images/stories/taalspelen/fudgetest/index.html
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OPDRACHT 2 
Deze opdracht wordt uitgevoerd in een computerlokaal. Onderstaande neologismen allemaal zijn 
opgenomen in het ANW en hebben twee betekenissen. Maak over deze neologismen de 
onderstaande 3 opdrachten (a t/m c). 
 

A. bewegingscoach 
B. thuistapper 
C. cyberbabe 
D. dubbellezer 
E. gramping 
F. heligate 
G. ophokken 
H. speeddate 
I. wildroker 
J. zerotolerantie 
K. zwijgprotest 

 
a. Zoek beide betekenissen op in het ANW (http://anw.inl.nl) en noteer deze. Je mag 

(nog) niet doorklikken! 
 
Klik hierna de site van het ANW weg. Je mag ook geen andere woordenboeken/ 
woordenboekwebsites gebruiken. 
 

b. Welke van de twee betekenissen was er volgens jou het eerst? Beredeneer dit 
vanuit je eigen kennis. Je mag het internet alleen gebruiken om bronnen waarin 
het woord gebruikt wordt op te zoeken. 

 
c. Gebruik nu het ANW om je antwoorden uit vraag b te controleren. 
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5.  [neologisme/betoog] Neologismen, een verrijking voor het Nederlands? 
 
Les samengevat in 1 zin Neologismen: verrijking of verloedering?  
Doelgroep/niveau 4 havo/ 4 vwo  
Leerdoel(en) - kennis wat neologismen zijn, hoe deze 

woorden gevormd worden en wanneer  ze 
opgenomen worden in het woordenboek 

- vaardigheid kritisch nieuwe woorden te 
beoordelen 

- informatie in ANW zoeken en verwerken 
- informatie opzoeken in digitale bronnen 
- leerlingen kunnen hun mening verwoorden 

over de stelling: neologismen zorgen voor 
taalverrijking of voor -verloedering. 

 

Werkvorm  individueel/in tweetallen en klassikaal  
Tijdsindeling 2x les van 50 min + schrijven betoog  
Benodigdheden Computer/laptop met internetverbinding per 1/2  
Exact gebruik ANW Opzoeken neologismen in ANW (tab woord – 

betekenis, woordvorming en vroegste datering in 
woordenboekartikel zoeken) 

 

Praktijkervaring/oordeel Geen praktijkervaring toegevoegd  
 

Werkvorm:  
Individueel: mening filmpje Kees van Kooten/ formuleren woordbetekenis en onderzoek op 
ANW/ schrijven van het betoog. 
Klassikaal: mening bespreken/ (eerst met de buurman/ -vrouw) bevindingen en beantwoorden 
vragen over ANW/ in groepjes nabespreken betoog. 

Exact gebruik ANW: 
Leerlingen gebruiken het ANW voor een aantal zaken:  
-Ze zoeken de gegeven neologismen op bij: woord – betekenis. Ze vergelijken hun eigen betekenis 
met dat van het ANW. 
- Vervolgens kijken de leerlingen bij het kopje ‘woordvorming’ wat voor type woord het is. Als het 
goed is, constateren ze dan dat de gebruikte voorbeelden in de les meestal samenstellingen zijn. 
Maar zoals geschreven in de reflectie bij les 1, is het ook mogelijk dat de woorden anders kunnen 
zijn opgebouwd; het is een afleiding of ze zijn afkomstig uit een andere taal. 
- Daarna kijken ze naar de vroegste datering van het woord. Nu valt het waarschijnlijk op dat het 
inderdaad nieuwe woorden zijn.  
-Via de Fudge-test kunnen leerlingen leren dat sommige woorden alleen maar een hype zijn en 
welke woorden waarschijnlijk langer zullen overleven in onze taal. 
 Op basis van bovenstaande informatie is het de bedoeling dat leerlingen een mening 

kunnen vormen over de geformuleerde stelling en deze gestructureerd kunnen verwerken 
in een betoog. 
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Tijdsindeling/lesopzet: 
 
Les 1: 
Deze les vindt plaats in het computerlokaal. 
 
Verkennen (20 min.): 
Kies als docent een bron over neologisme van het jaar, bijv.: 

• 2013: Filmpje Kees van Kooten over het woord van 2013 
‘selfie’: http://nos.nl/video/588009-kees-van-kooten-strijdt-tegen-selfie.html (5m12) 

 
Ben je het met zijn mening eens? Vind je het terecht dat een Engelstalig woord, woord van het 
jaar 2013 is geworden? Schrijf in 50 woorden op waarom wel/ niet (10 minuten). De antwoorden 
worden klassikaal besproken (5 minuten). 
 
Een andere bron kan ook, nieuwste neologisme of juist: 

• 2011: Lezen krantenartikel wildbreien in trouw, van 21-11-
2011: http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3043623/2011/11/21/Wil
dbreien-het-neologisme-van-2011.dhtml 

• 2011: filmpje Jan Kuitenbrouwer over wilbreien en andere 
neologismen: http://www.youtube.com/embed/Er7BPereaoE  

• 2012: mogelijk neologisme in Trouw, precariaat: 
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3148534/2012/02/01/Precari
aat-een-neologisme-met-toekomst.dhtml 

 
Instructie en ervaring (20 min.): 

• Bekijk de onderstaande woorden en formuleer zelf bij elk woord de betekenis (5 minuten) 
 
1. socialbesitas   5. plofkip 
2. frietchinees   6. duckface 
3. beurtbalkje   7. tuigdorp 
4. participatiesamenleving 8. swag 
 

• Zoek nu de betekenis van bovenstaande woorden op deze site: anw.inl.nl 
• Kun je voor de Engelstalige woorden een Nederlands woord bedenken? Wat vind je beter 

klinken? 
• Kijk in het roze blokje rechts bij ‘woordvorming’ welk type woord het is; schrijf je 

bevinding op. Wat valt je op als je alle woorden bekijkt?  
• Wanneer kwam het woord voor het eerst voor?  
• Bespreek dit –als je klaar bent- met je buurman/ -vrouw (15 minuten) 

 
Reflectie (10 min.): 

• Nabespreken bevindingen: de neologismen die in deze les zijn gebruikt, zijn meestal 
nieuwe samenstellingen. Het kunnen echter ook nieuwe afleidingen zijn, ze kunnen uit 
een andere taal komen, echt bedacht zijn, zoals ‘otofoto’ en ze kunnen afkomstig zijn uit 
een andere taal. Als ze uit een andere taal komen, wordt een neologisme soms vertaald. Zo 
gebruiken de Vlamingen voor het woord ‘autodealer’ het woord ‘autoverdeler’.  

http://nos.nl/video/588009-kees-van-kooten-strijdt-tegen-selfie.html
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3043623/2011/11/21/Wildbreien-het-neologisme-van-2011.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3043623/2011/11/21/Wildbreien-het-neologisme-van-2011.dhtml
http://www.youtube.com/embed/Er7BPereaoE
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3148534/2012/02/01/Precariaat-een-neologisme-met-toekomst.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3148534/2012/02/01/Precariaat-een-neologisme-met-toekomst.dhtml
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• Blijven neologismen bestaan?  
• Heb je nog steeds dezelfde mening over het feit dat woorden die uit het Engels komen – 

en in ons taalgebied worden opgenomen – voor taalverrijking of –verloedering zorgen? 
 
Huiswerk voor les 2: 

• Doe de Fudge-test die op de site staat (onder het kopje neologismen). Deze gaat over de 
overlevingskans van neologismen. 

• We hebben aan het begin van de les een stelling besproken. Zoek een artikel op dat past 
bij jouw mening. Markeer de argumenten. Neem dit artikel de volgende les mee. 
  

 
Les 2 
Verkennen (5 min.)  

• Vragen naar de meegebrachte artikelen. Zijn er nog vragen over de artikelen? 
• Hoe vonden de leerlingen de Fudge-test? 

 
Instructie en ervaring (45 min.) 
De leerlingen kennen de structuur van een betoog al. Deze wordt herhaald door de docent. 
Leerlingen schrijven een betoog (voor een cijfer) van minimaal 300 woorden over de stelling: 
Neologismen zorgen voor taalverrijking of -verloedering van de Nederlandse taal. 
Ze verwerken in het betoog de informatie die ze op anw.inl.nl hebben gevonden, de Fudge-test en 
het meegenomen artikel. 
 
Reflectie: 
Een cijfer voor het betoog. 
 

Beoordeling  
Beoordeling betoogopdracht: 
 
1. Is de hoofdgedachte van de geschreven tekst duidelijk? Noteer de hoofdgedachte. (0.5) 
2. Voor welk publiek is de tekst bedoeld? Hoe kun je dit merken?  (0.5) 
3. Hoe beoordeel je het begin van de tekst? Gebruik neologismen of leenwoorden; voorbeelden. (1) 
4. Welke structuur is er gebruikt voor het middenstuk? Voor-/nadelen of voor-/tegenargumenten 
plus weerlegging? (0.5) 
5. Valt het middenstuk uiteen in deelonderwerpen? Welke? Komt de informatie van anw.inl.nl, de 
Fudge-test en het meegenomen artikel terug? (1) 
6. Zijn er voldoende argumenten (voordelen)? Welke? Is daarbij ook een ondersteunend 
argument gegeven? Gebruik hiervoor je meegenomen artikel. (2) 
7. Zijn er voldoende tegenargumenten (nadelen)? Welke? (2) 
8. Is er gebruik gemaakt van signaalwoorden om de opbouw te verduidelijken? Geef voorbeelden! 
(0.5) 
9. Bevat de tekst zinsbouwfouten? Welke? (1) 
10. Bevat de tekst spellingsfouten? Welke? (1) 
11. Welke tips heb je om het gemaakte werk te verbeteren? 
 
Op het beoordelingsformulier staat achter elk element – dat in het betoog aanwezig moet zijn – 
het maximale aantal punten dat een leerling kan halen. 
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6.  [overig/neologismen] Een neologismenkwartetspel maken 
 
Les samengevat in 1 zin Leerlingen gaan op zoek in het (neologismen)archief 

van het ANW en kiezen een neologisme om daarmee 
een neologismekwartet te maken. 

 

Doelgroep/niveau Mavo 3/4  
Leerdoel(en) - Woordenschatuitbreiding 

- kennismaking met het ANW 
- woorden kunnen groeperen/categoriseren 

 

Werkvorm  Actief samenwerken  
Tijdsindeling 2 lesuren, bij voorkeur een blokuur, dus 100 min  
Benodigdheden Computer met klassikaal scherm; computer met 

internet voor elk groepje leerlingen 
 

Exact gebruik ANW Zoeken op neologismen en categorieën (bekijk als 
docent 3e tab: kenmerken → woorden) en vinden van 
betekenissen. 

 

Praktijkervaring/oordeel Geen praktijkervaring toegevoegd  
 

Werkvorm: 
Na klassikale introductie creatief aan de slag in groepjes. 

Opzet: 
- Introductie: achtergrond neologisme (Wat is een neologisme?)Toon link van het INL. 

(http://www.inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-
week-archief?limitstart=0) Zie ook: http://www.tekstblog.nl/framing-door-neologismen-
de-oppimpers-van-het-nederlands/  

- Opdracht uitzetten 
- Site ANW tonen m.b.v. beamer en aan de slag! 

Ontworpen/gebruikt lesmateriaal:  
1) Opdracht leerlingen: 

Opdracht – neologismenkwartetspel 
Ontwerp met een groepje van vier een kwartetspel, zie voor het basissjabloon de bijlage van dit 
document. Je mag de afmetingen van de kaartjes aanpassen, zodat je meer ruimte hebt. Zorg er 
wel voor dat alle kaartjes dezelfde afmetingen hebben.  
Jullie spel bevat zeven kwartetten. (Dat zijn dus 7x4 kaarten). Een voorwaarde is dat je bij het 
samenstellen gebruikmaakt van de neologismenrubriek van het Algemeen Nederlands 
Woordenboek (ANW). 
 
 Ga per kwartet als volgt te werk: 

1. Bedenk de categorieën. De woorden binnen één kwartet moeten namelijk samenhangen 
en vallen onder één noemer; 

2. Zoek in de neologismenrubriek van het ANW naar woorden die je onder deze noemer 
kunt onderbrengen. (Draai eventueel stap 1 en 2 om, als je dat gemakkelijker vindt);  
a. Elk kwartetkaartje bevat: de definitie van het woord, de woordsoort, de manier 

waarop het woord in lettergrepen is verdeeld, het lidwoord, etc; 
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b. … en nog iets extra’s dat je kunt vinden m.b.v. het ANW; 
c. Eventueel een passend plaatje; 

 
3. Lever jullie kwartet geprint in voorzien van een originele naam van het spel, een omslag 

en een beknopte taakverdeling. (Wie deed wat?)  
Karton, lijm en scharen zijn beschikbaar.  
 Voorbeeld. Voor de categorie mensen, hebben jullie gekozen voor 
‘metroseksueel’  
 
(Zie: http://anw.inl.nl/article/metroseksueel?searchtype=funqy%3Afu
nction+-
%3E+Tijd+~+%22neologisme%22&sortReverse=%24esc.html%28%24s
ortReverse%29#s=go:bet1.0) 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mensen 
 me.tro.sek.su.eel, de 
(znw) 
 
aantrekkelijke, meestal 
heteroseksuele man, vaak 
afkomstig uit een grote 
stad, die erg met zijn 
uiterlijk bezig is en hierin 
vrouwelijke trekjes 
vertoont, en niet bang is 
zijn gevoel en zachte 
kant te laten zien; 
metropolitische man; 
aantrekkelijke man met 
vrouwelijke trekjes 

• metroseksueel  
•  … 
•  … 
•  … 

http://anw.inl.nl/article/metroseksueel?searchtype=funqy%3Afunction+-%3E+Tijd+~+%22neologisme%22&sortReverse=%24esc.html%28%24sortReverse%29#s=go:bet1.0
http://anw.inl.nl/article/metroseksueel?searchtype=funqy%3Afunction+-%3E+Tijd+~+%22neologisme%22&sortReverse=%24esc.html%28%24sortReverse%29#s=go:bet1.0
http://anw.inl.nl/article/metroseksueel?searchtype=funqy%3Afunction+-%3E+Tijd+~+%22neologisme%22&sortReverse=%24esc.html%28%24sortReverse%29#s=go:bet1.0
http://anw.inl.nl/article/metroseksueel?searchtype=funqy%3Afunction+-%3E+Tijd+~+%22neologisme%22&sortReverse=%24esc.html%28%24sortReverse%29#s=go:bet1.0
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2) Basiskwartetsjabloon (Bron: http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/lesmateriaal/gratis-
downloads/) 
 
 
 

Noteer de Categorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Noteer de Categorie  Noteer de Categorie  Noteer de Categorie 

•   
•  
•  
•  

  •  
•  
•  
•  

  •  
•  
•  
•  

  •  
•  
•  
•  

 
 
 

Noteer de Categorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Noteer de Categorie  Noteer de Categorie  Noteer de Categorie 

•  
•  
•  
•  

  •  
•  
•  
•  

  •  
•  
•  
•  

  •  
•  
•  
•  

 
 
  

http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/lesmateriaal/gratis-downloads/
http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/lesmateriaal/gratis-downloads/
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Noteer de Categorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Noteer de Categorie  Noteer de Categorie  Noteer de Categorie 

•  
•  
•  
•  

  •  
•  
•  
•  

  •  
•  
•  
•  

  •  
•  
•  
•  

 
 

Noteer de Categorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Noteer de Categorie  Noteer de Categorie  Noteer de Categorie 

•  
•  
•  
•  

  •  
•  
•  
•  

  •  
•  
•  
•  

  •  
•  
•  
•  

 
 

Noteer de Categorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Noteer de Categorie  Noteer de Categorie  Noteer de Categorie 

•  
•  
•  
•  

  •  
•  
•  
•  

  •  
•  
•  
•  

  •  
•  
•  
•  
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Beoordeling:  
Beoordelingsformulier ‘kwartetopdracht neologismen’ 
Naam leerling: _________________________________________________________ 
Klas:     
Docent:         Beoordeling: O /V/ G 
 
Inhoud kwartetspel 
 

Resultaat Opmerkingen 

Beschreven taakverdeling 
 

O /V/ G   
 
 
 
 

Categorieën 
Indeling 
Samenhang  
 

 
O /V/ G 
O /V/ G 

 
 
 
 

Verplichte onderdelen: 
Definities 
Lidwoorden 
Woordsoort 
Lettergreepverdeling 
Een extra element   

O /V/ G 
O /V/ G 
O /V/ G 
O /V/ G 
O /V/ G 
O /V/ G 
 

 

Op tijd ingeleverd? O /V   
 
 

Originaliteit spel 
Naam spel 
 

O /V/ G 
O /V/ G 

 

Woorden voorkomend in 
neologismenlijst ANW? 
 

O /V  
 
 

 

Vormgeving  
- kaartjes 
- doosje 
- (gelijk) formaat 

 
O /V/ G  
O /V/ G  
O /V 
 

 

Verzorging O /V/ G 
 

 
 

 
Extra’s 
 
 

 
O /V/ G 
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7.  [overig/spel] Wat is het woord? (≈ woordenboekspel) 
 
Les samengevat in 1 zin Wat is het woord?  
Basis ontworpen door Is een combinatie van het woordenboekspel & wie ben 

ik? 
 

Doelgroep/niveau alle  
Leerdoel(en) - kennismaken met het ANW en zijn 

semagrammen 
- begrip van betekenis en concepten 
- uitbreiden vocabulaire 

 

Werkvorm  Klassikaal (met wisselende spelleider)  
Tijdsindeling   
Benodigheden 1 computer/laptop met internetverbinding, pen, 

papier (per groep) 
 

Exact gebruik ANW Spel op basis van ANW’s semagrammen  
Praktijkervaring/oordeel Geen praktijkervaring toegevoegd 

 
 

Opzet: 
Je speelt dit spel in een niet te grote groep. De deelnemers in een groep zijn om de beurt 
spelleider. De spelleider zoekt een zelfstandig naamwoord uit het woordenboek uit. Hij opent het 
semagram van het woord, de gestructureerde lijst met ingevulde kenmerken van het concept 
waarnaar het woord verwijst. 
De spelleider leest een kenmerk voor. De andere deelnemers  proberen te raden om welk woord 
het gaat. Wordt het woord niet geraden dan leest de spelleider nog een kenmerk voor, net zo lang 
tot het woord geraden wordt. 

Verder uitwerking en varianten: 
- Deelnemers kunnen van tevoren afspreken of ze woorden uit een specifieke categorie 

zoeken (bv. alleen dieren, alleen beroepsnamen, alleen voertuigen, etc. Te zoeken 
via tabblad 2 / tabblad 3 onder “semagram” en dan “categorie” is ...) of dat alle categorieën 
toegestaan zijn. 

- Deelnemers kunnen ook van tevoren afspreken dat de spelleider zelf mag kiezen welk 
kenmerk voorgelezen wordt of dat hij/zij naar een specifiek kenmerk moet benoemen (bv. 
altijd eerst een kenmerk van uiterlijk). 

- De puntentelling kan plaatsvinden door voor elk geraden woord een punt toe te kennen of 
door te differentiëren hoe snel het woord geraden is (bijv. na 1 kenmerk semagram: 3 
punten, na minder dan 5 kenmerken 2 punten en bij meer 1 punt). 

- In plaats van het spelleiderschap te rouleren, kun je er ook voor kiezen om degene die het 
woord raadt de nieuwe spelleider te maken. Je moet dan de puntentelling hierop 
aanpassen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Woordenboekspel
http://anw.inl.nl/show?page=search2
http://anw.inl.nl/show?page=search3
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