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1F & 2F. Kan informatie opzoeken in duidelijk geordende
naslagwerken, zoals woordenboeken, telefoongids e.d. Kan systematisch
informatie zoeken (op bijvoorbeeld het internet of de schoolbibliotheek)
bijvoorbeeld op basis van trefwoorden.
 http://nederlandsindeonderbouw.weebly.com/woordraadstrategieeu
mln-alle.html (woordraadstrategieën)
 www.ivdnt.org (website Instituut voor de Nederlandse Taal)
 gtb.inl.nl/search/ (historische woordenboeken van het Instituut voor
de Nederlandse Taal)
 https://www.taalvoutjes.nl/woordenboekspel (woordenboekspel)
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Woordenboekspel (woordenboekspel)

Leren werken met de webapplicatie van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal (WNT)
 De leerling weet dat de woordenschat, de betekenis van
woorden en de spelling van het Nederlands voortdurend
veranderen
 De leerling weet dat het WNT meer en andere informatie bevat
dan andere woordenboeken van het Nederlands
 De leerling kan informatie opzoeken in de webapplicatie van
het WNT
Variabel, de meeste vragen zijn te beantwoorden in een of enkele
zinnen.
 oriëntatie op inhoud en context vindt plaats door het onderdeel
oriëntatie te lezen en door de Prezi woordraadstrategieën te
kijken;
 zelfstandig: opzoeken van de antwoorden op de vragen
 in kleine groepjes werken: woordenboekspel spelen
 peerfeedback: in tweetallen antwoorden vergelijken op de
vragen; elkaar tonen welke zoekmethode is gebruikt
Geen beoordeling; wel moeten alle leerlingen uiteindelijk weten
hoe ze de gevraagde antwoorden kunnen vinden
1 les (van 50-60 minuten)

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal, het grootste
woordenboek ter wereld!
Oriëntatie
Wat doe je als je tijdens het lezen een woord tegenkomt, waarvan je de betekenis niet kent?
Precies, je gaat op zoek naar de betekenis van dat woord. Dat kan op verschillende manieren:
(1) je kunt de betekenis proberen te achterhalen met behulp van woordraadstrategieën, (2) je
kunt de betekenis aan iemand vragen of (3) je kunt de betekenis opzoeken in een (online)
woordenboek.
Woorden komen en gaan. Sommige woorden zijn nog niet zo oud (Rembrandtbal, high friet),
maar andere woorden bestaan al eeuwen in het Nederlands. De betekenis van oude woorden
kun je opzoeken in de Historische Woordenboeken online van het Instituut voor de
Nederlandse Taal. Dat is een verzameling van vier verschillende historische woordenboeken.
Elk woordenboek beschrijft een andere periode uit de geschiedenis van het Nederlands:
Woordenboek
Oudnederlands woordenboek
Vroegmiddelnederlands woordenboek
Middelnederlandsch woordenboek
Woordenboek der Nederlandsche Taal

Afkorting
ONW
VMNW
MNW
WNT

Periode
600-1200
1200-1300
1250-1550
1500-1976

Natuurlijk kun je deze woordenboeken gebruiken om de betekenis van onbekende woorden
op te zoeken. Maar dat is niet alles. Je kunt bijvoorbeeld ook zien waar een woord vandaan
komt, op welke manier(en) het vroeger werd gespeld en soms ook hoe de betekenis in de loop
van de tijd is veranderd.
Voorbereiding
Er zijn heel veel mogelijkheden om te zoeken in de Historische woordenboeken van het
Nederlands, maar voor deze opdracht beperken we ons tot het zoeken met ‘Modern
Nederlands trefwoord’ in ‘Basiszoeken’.


Ga naar de website van de Historische Woordenboeken







Zorg ervoor dat de vakjes bij de woordenboeken ONW, VMNW, MNW en WNT alle zijn
aangevinkt; het vakje bij het WFT (Woordenboek der Friese Taal/Wurdboek fan de
Fryske taal) moet uitgevinkt zijn.
Vul bij ‘Modern Nederlands trefwoord’ het woord in dat je wilt opzoeken. Als voorbeeld
nemen we het trefwoord woordenboek.
Druk daarna op ‘Zoek’, waardoor je in het tabblad Resultaat terechtkomt. Je ziet dat dit
trefwoord vier keer voorkomt in het WNT, het Woordenboek der Nederlandsche Taal.

Klik nu op het blauwe woord in hoofdletters in de kolom Origineel trefwoord



In dit uitgebreide woordenboekartikel kom je verschillende soorten gegevens tegen, die
we kort toelichten:
1. Het trefwoord zelf en taalkundige informatie zoals over de woordsoort (znw. =
zelfstandig naamwoord) en het woordgeslacht (o. = onzijdig);
2. Etymologische informatie: hoe is het woord ontstaan, sinds wanneer bestaat het in
het Nederlands, in welke aan het Nederlands verwante talen komt het voor?
3. Betekenisgedeelte: de verschillende betekenissen die het woord heeft of heeft
gehad. De oudste betekenis wordt al eerste genoemd; daarna volgen afleidingen
van en samenstellingen met het trefwoord;
4. Subbetekenissen en citaten: door deze vakken aan te vinken krijg je eventuele
subbetekenissen van een woord (je kunt ook op het plusje klikken bij het
Betekenisgedeelte) en de citaten waarin het trefwoord in een bepaalde betekenis
voorkomt (je kunt ook op het pijltje drukken bij het Betekenisgedeelte). Houd er
rekening mee dat een woordenboekartikel heel lang kan zijn als je deze vakjes
aanklikt!
5. Koppelingen: in dit vakje tref je onder andere koppelingen aan naar het EWN, het
Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, en soms ook naar andere
historische woordenboeken.

Uitvoering
Je weet nu hoe je moet zoeken in de historische woordenboeken van het Nederlands en welke
informatie je daarin kunt vinden. Hoog tijd om te kijken of je deze kennis in de praktijk kunt
brengen bij het maken van de volgende vragen en opdrachten.
Vraag 1
a) Wat is de betekenis van het woord assasijn?
b) Hoe is dit woord in het Nederlands terechtgekomen?
c) Wat betekent het woord in de oorspronkelijke taal?
Vraag 2
a) Welke spellingvarianten kun je vinden voor het woord wereld in het MNW?
b) Welke drie betekenissen heeft het woord wereld in het ONW?
Vraag 3
a) Welke verschillende betekenissen heeft het woord koe in het WNT?
b) Hoe kijk je als je kijkt als een hond op een zieke koe?
Vraag 4
a) Het Nederlands heeft het woord baby ontleend aan het Engels. Wanneer is dat
ongeveer gebeurd? Licht je antwoord toe.
b) Welk woord gebruikten Nederlanders vóór die tijd om een klein kind aan te duiden?
c) Wat valt je op aan de meervoudsvorm die het WNT geeft van baby?
Vraag 5
a) Het moderne Nederlandse trefwoord wassen komt overeen met twee verschillende
originele trefwoorden in het WNT. Welke vormen zijn dat?
b) De verleden tijd van wassen is tegenwoordig meestal waste(n), maar vroeger gebruikte
men een andere vorm om de verleden tijd uit te drukken. Zoek uit welke vorm hier
wordt bedoeld.

Vraag 6
a) Wat is een klimaatschieter?
b) Welk verschil is er tussen een groenteboer en een groenboer?
c) Wat is een groentuin precies? Zoek net zolang tot je de betekenisomschrijving
begrijpt.
Vraag 7
Reclamebureaus zijn graag creatief met taal.
a) Voor de VARA bedacht een copywriter de reclameslogan ‘Wees verschillig’. Het
woord verschillig zou een neologisme, een nieuw woord, zijn. Is dat zo?
b) Hoe maak je een vlaflip?
c) Wat vindt het dagblad De Tijd in 1960 van het woord frisdrank?
Vraag 8
Wie zou je liever zijn: Jan Lig-achter, Jan Poppelap, Jan Bil of Jantje Krut? Licht je
antwoord toe.

Reflectie
Vergelijk de door jou gevonden antwoorden met die van een medeleerling. Heb je hetzelfde
antwoord gegeven of gevonden als je klasgenoot? Bespreek met elkaar hoe je tot een bepaald
antwoord bent gekomen? Hoe heb je het antwoord gezocht?
Klaar?
Zoek een woord uit het WNT waarvan jij denkt dat niemand het kent. Speel vervolgens met
een groepje leerlingen het woordenboekspel (uitleg daarover vind je bijvoorbeeld hier en
hier).

