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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. 




