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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/



