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Wat is het ANW?

- gemaakt op het Instituut voor de Nederlandse Taal (IvdNT)

- wetenschappelijk woordenboek met allerlei extra 
taalkundige informatie: meer dan betekenisbeschrijving
alleen

- beschrijft het moderne Nederlands van Nederland én België
vanaf 1970

- alleen online; geen boek

- wel alfabetisch geordend, maar niet alfabetisch bewerkt: 
modulaire bewerking in klassen

- veel verschillende zoekmogelijkheden

- veel aandacht voor neologismen 

- gratis op internet beschikbaar: http://anw.ivdnt.org/search
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Allerlei informatiecategorieën, 
bijvoorbeeld: Spelling

o spellen volgens het Groene Boekje; rekening houden 

met ‘vorige’ Groene Boekjes; woordenlijst.org

o afbreking en spellingsvarianten aangeven

no-goarea; no-go.area; 100 procentscontrole; 

spellingsvariant: honderdprocentscontrole

100 pro.cents.con.tro.le; 100 pro.cents.con.tro.les



Woordvorming/Morfologie

o ongeleed/geleed

o geleed, bv. samenstelling of afleiding; bv:

samenstellingen: helikopterouder; sjoemelsoftware; toetsenbordterrorist; twibattical

afleidingen: onaardig; helaasheid; kleuterleider; ontspullen; trumpisme; verappen 

samenstellende afleiding: breedgeschouderd; blauwogig; samenstellende 

samenstelling: groothoeklens; tweerichtingsverkeer

…   verder wordt in het ANW ook nog de interne structuur van gelede vormingen 

aangegeven, bv. antwoordapparaat =werkwoordstam+substantief; drielandenpunt

=woordgroep+substantief, etc.



Bijzonderheden gebruik

Pragmatiek

o taalvariëteit: NN; BN (bv. fysiotherapeut vs kinesist)

o stijl: formeel; informeel; vulgair

o houding: ironisch; sarcastisch; beledigend

o domein: bv. advocatuur; chemie, etc.

o frequentie: in corpus

o tijd: neologisme; verouderend

o medium: gesproken taal; geschreven taal



Semagram

- bedacht door Fons Moerdijk, voormalig 
hoofdredacteur van het ANW (en ook van het WNT)

- soort frame waarin men extra informatie 
over/kenmerken van een woord kwijt kan

- handig om groepen woorden die samenhangen op een 
vergelijkbare wijze te bewerken, maar juist ook om 
de verschillen tussen die woorden te benadrukken 
(wat ook weer helpt bij het opstellen van de juiste 
definitie)

- lees meer: http://dare.uva.nl/document/2/53360

- opdracht studenten

http://dare.uva.nl/document/2/53360


Semagram…

7



8



Combinaties…

zeer bekende, redelijk conventionele syntactische 

combinaties

maar wel: vrije verbindingen

combinaties zijn te begrijpen omdat je de betekenis van de 

afzonderlijke woorden kent; de combinaties hebben geen eigen 

betekenis die niet los van de samenstellende woorden te 

begrijpen is

naar de bioscoop gaan; een blessure hebben; bier drinken; 

boodschappen doen



Sigaret…

Combinatiemogelijkheden als object bij een werkwoord 

een sigaret aansteken; een sigaret opsteken; een sigaret roken; een sigaret 
oproken; een sigaret doven; een sigaret uitdoven; een sigaret uitdrukken; 
een sigaret uitduwen; een sigaret uitmaken; een sigaret draaien; een sigaret 
rollen; een sigaret aanbieden; een sigaret krijgen; een sigaret nemen; een 
sigaret presenteren; een sigaret bietsen; sigaretten halen; sigaretten kopen; 
sigaretten verkopen; sigaretten smokkelen

Afkomstig uit ANW-corpus: verzameling teksten; via SketchEngine



Verbindingen

o idiomatische woordgroepen, geen vrije verbindingen maar vaste!

o soms woordgroepen van enkele woorden; soms zinnen met een soort formule-

achtig karakter (maar die geen spreekwoord zijn)

o betekenis van het geheel is niet of moeilijk uit de samenstellende delen af te leiden

o vaak ook figuurlijk taalgebruik

vallende ziekte (lemma ziekte); zich als een aasgier op iemand of iets storten, als 

een aasgier neerdalen op iemand of iets (lemma aasgier)

gele trui (lemma trui); witte fraude (lemma fraude); Roze Zaterdag (lemma 

zaterdag)



Woordfamilie

In deze rubriek worden gelede woorden opgenoemd die met het trefwoord, 

het lemmawoord, zijn gevormd, meestal samenstellingen en afleidingen, 

bv. Bij het lemma toerist:

afleidingen: toeriste

samenstellingen met het trefwoord als rechterlid: abortustoerist; 

afvaltoerist; alcoholtoerist; AOW-toerist; drugtoerist; drugstoerist; 

graftoerist; kerkhoftoerist; kooptoerist; lipotoerist; misdaadtoerist; 

ramptoerist; uitkeringstoerist; uitvaarttoerist; sekstoerist; vuurwerktoerist



Voorbeelden

o voorbeeldzinnen afkomstig uit het ANW-corpus (via SketchEngine) en van internet

o meerdere voorbeeldzinnen per lemma; ook per betekenis verschillende 

voorbeeldzinnen

o voorbeeldzinnen dienen om betekenisgebruik te illustreren

o zorg dat betekenisaspecten van het woord duidelijk worden in het citaat, dus niet 

alleen: ‘Daar loopt een witteboordencrimineel’ of ‘De gynaecoloog ging sigaretten 

halen’

vb. bij himbo: Zijn uiterlijk is enorm belangrijk. Hij zal liever twee uur in de fitness 

doorbrengen dan jou te helpen bij het verhuizen. Probeer een himbo dus niet om te 

toveren tot een huiselijk type, want dat mislukt gegarandeerd schromelijk.

Bron: http://www.gva.be/she/jij-en-je-gezin/aid834307/heb-jij-al-een-himbo.aspx



Hypermedia

o geluiden…

o foto’s…

o filmpjes…



Maar het belangrijkste blijft: de definitie

o ook wel: analytische, klassieke of 
lexicografische definitie: wordt het meest gebruikt

o beschrijving met als kern
a. genus proximum (overkoepelende soort); zelfde 
woordsoort als het definiendum: het woord dat 
gedefinieerd wordt); hyperoniem
b. differentiae specificae (differentiërende kenmerken)

Voorbeeld: fiets: vervoermiddel met een frame, twee 
wielen in elkaars verlengde, een zadel en een stuurstang 
met een handgreep aan ieder uiteinde, dat wordt 
voortbewogen door op pedalen te trappen
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Uit het ANW …. 

Aanbouwwet: wet waar nog andere wetten of andere 
wetshoofdstukken aan vastgekoppeld kunnen worden of die op een 
andere manier nog uitgebreid kan worden 

Aasgierfonds: beleggingsfonds dat zich bezighoudt met het goedkoop 
opkopen van leningen en schulden van bedrijven en ondernemingen 
die in financiële nood verkeren, vaak in derdewereldlanden, om die 
schulden vervolgens tegen hoge rentes te laten terugbetalen als de 
bedrijven weer solvabel zijn 

Afasie: gedeeltelijk of geheel onvermogen om letters, woorden en 
zinnen te begrijpen of te produceren als gevolg van hersenletsel 

Aarsgewei: door vooral jonge vrouwen op de onderrug, boven de 
bilspleet, gedragen tatoeage die meestal bestaat uit krullen en 
geometrische figuren, en die door zijn T-vorm met breed 
uitwaaierende vleugels aan een gewei doet denken 
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Veel van dit soort definities zijn ook 
Prototypedefinities

de definitie bevat prototypische voorbeelden en eigenschappen van het te 
definïeren woord

Soms is het voorbeeld de kern van de definitie, zoals bij kleurnamen en 
woorden voor smaaksensaties; voorbeeld:

rood (bnw.): de kleur hebbend van bloed (Van Dale HN 2002)

blauw (bnw.): iets wat blauw is, heeft de kleur van de hemel (NT2 2003)

Vgl. de meer encyclopedische definitie (was vroeger populair):

rood (znw.) de eerste van de zeven hoofdkleuren, die zich vertoont aan het 
laagste (langgolvige) eind van het zonnespectrum (in de natuur eigen aan 
bloed, vuur, klaprozen enz.; golflengte 780-630 nm) (Grote Van Dale 2005)



Etymologie…neologismen!

o in principe besteedt het ANW geen aandacht aan
etymologie, omdat het een synchroon woordenboek is

o uitzondering: neologismen

o neologismen: tijd opkomst; bedenker; vorming, etc.

Bv.: boemerangkind: kind dat, na enige tijd zelfstandig te hebben geleefd, terugkeert naar het ouderlijk 
huis om daar weer (tijdelijk) te gaan te gaan wonen, bijvoorbeeld omdat het een relatie met een partner 
beëindigd heeft, omdat het met zijn studie gestopt is, omdat het werkloos is geraakt of omdat het geen 
huisvesting heeft of op een woning wacht

Etymologie

Aard herkomst: leenvertaling

Vroegste datering: 2010

Brontaal: Amerikaans-Engels

Vorm in brontaal: boomerang kid

Benoemingsmotief: Zo genoemd omdat het kind als het ware ‘als een boemerang’ terugkeert



In het woordenboek of beperkt 
houdbaar?



Dat hangt af van …

- frequentie (let op: moeten echt verschillende bronnen zijn)

- ‘gekunsteldheid’ van het woord: hoe normaler een woord eruitziet, hoe 

groter de kans dat het blijft bestaan

- de gebruikers en gebruikssituaties: iedereen (van Ali B tot mijn oma) zou 

het woord overal moeten kunnen gebruiken

- de andere nieuwgevormde woorden die bij een nieuw woord ontstaan: 

‘verappen’ bestaat, dus het woord ‘app’ is kennelijk al redelijk ingeburgerd

- de houdbaarheid van het concept of ding waar het woord naar verwijst: 

woorden voor bv. wetten blijven meestal wel even bestaan; woorden voor 

rages meestal niet

- FUDGE-test (lab Drongo) is hierbij een hulpmiddel

… en: we houden nieuwe woorden een aantal jaar in de gaten



Het ANW in de klas

3 ideeën voor de les 

Nederlands

Josefien.Sweep@ivdnt.org /

j.sweep@hva.nl

mailto:Josefien.Sweep@ivdnt.org


Drie lesplannen

1. Woorden in hun context plaatsen

2. Een kwartetspel maken

3. Columns/blogs schrijven m.b.v. het ANW
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1. Woorden contextualiseren

 Lln. (4havo/vwo) gaan met een gegeven woordenlijst aan de slag

 Doel = betekenis digitaal leren opzoeken & woordenschat vergroten

 3 stappen bij woordenlijst:
i. zelf bedenken & opschrijven wat je over het woord (denkt) te weten

ii. zoeken d.m.v. Google-screenshots/Google

iii. betekenis opzoeken in het ANW

 (reflectie schrijven op wat gevonden is)

• help leerlingen met het ANW/laat dat van te voren zien

• wijs leerlingen op polysemie (meerdere betekenissen)/homonymie: 
“verder kijken dan je neus lang is”

• geef leerlingen extra opdrachten (zin maken; synoniemen bekijken, 
etc.)
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Viertaktmodel
(Verhallen & Verhallen 1994):

i. voorbewerken, ii-i semantiseren
(consolideren, controleren)

http://anw.inl.nl/
http://anw.inl.nl/
https://www.google.nl/imghp?hl=nl_NL&gws_rd=ssl
https://www.google.nl/imghp?hl=nl_NL&gws_rd=ssl


Voorbeeldwoordenlijsten
(deze woorden staan in het ANW)

“nieuwswoorden”

1. klimaatvluchteling

2. participatiesamenleving

3. lokfiets

4. snoepgroente

5. migratieachtergrond

6. papadag

7. brexit

8. cyberchonder

9. boerkini

10. zerotolerantie

11. obesitaks

12. sjoemelsoftware

13. ophokplicht

14. swag

15. woekerpolis
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lijst schooltaal vmbo
(Verhallen & Alons 2010)

1. auteur

2. breuk

3. vorst

4. maal

5. kosmonaut

6. vrucht

7. rechter

8. kleurloos

9. aantekening

10. loods

11. aanvankelijk

12. wijziging

13. industrie

14. combinatie

15. toestel

taalkundetermen

1. syllabe

2. lidwoord

3. morfeem

4. achtervoegsel

5. wortel

6. infinitief

7. referent

8. toponiem

9. dialectologie

10. homoniem

11. voegwoord

12. letterwoord

13. diminutief

14. pejoratief

15. etymologie



2. Een kwartetspel maken

 Lln. gaan een woordenkwartet maken

 Doel = woordenschat vergroten

 Lln. bij “woorden met bepaalde kenmerken” laten zoeken op 
“semagramcategorie” (/omschrijving)

 4 woorden uit één categorie, dit 8x

 Op elk kwartetkaartje eigenschappen van het woord opschrijven 
(bijv. lidw., woordvorming, definitie, etc.)

• Er kunnen verplichtingen toegevoegd worden (bijv. alleen woorden 
die je niet kent; alleen neologismen)

• Categorieën kunnen ook talig zijn, bijv. initiaalwoorden / 
synoniemen /  8-lettergrepig / met Engelse uitspraak / woorden 
beginnend met psy-, etc.
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https://www.1001freedownloads.com/free-clipart/cards-8
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Zoeken op semagramcategorie
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Uitgebreide zoekvoorbeelden (FunQ)

o Hyperoniem ~ 'zich voortbewegen'
alle werkwoorden onder het begrip zich voortb.

o Kleur ~ 'rood'
dingen die rood zijn

o Orde ~ 'Primates; Primaten'

o WoordvormingType ~ 'initiaalwoord'
alle initiaalwoorden

o WoordvormingType ~ 'afleiding' & Achtervoegsel ~ 'heid'
alle afleidingen eindigend op –heid

o Brontaal ~ 'Duits'
nieuwe Ndl. woorden uit het Duits (NB alleen neologismen)
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Geschikte categorieën

o kledingstuk

o dieren (vis; vogel, insect, etc.)

o voertuig (/vervoermiddel)

o gebouw

o taal

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/dossiers/downloads/gratis-downloads/
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3. Columns/blogs schrijven

Lln. (4havo/vwo) gaan taalkundige blogs schrijven m.b.v. 
het ANW

Doel = creatief schrijven & opzoekvaardigheden

 genre (column/blog) introduceren; gezamenlijk voorbeelden 
lezen
• woordbaak IvdNT: http://www.inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/webrubrieken/woordbaak

• columns NRC next (Paulien Cornelissen, Marcel van Roosmalen, Renske de Greef)

• mijn eigen blog: https://taalkundeblog.wordpress.com/

ANW introduceren

 lln. blog over woorden met info uit het ANW laten schrijven
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Voorbeelden
o yoghurtbar: https://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/05/food-trends-a1490719

Andere bars? Zoek in het ANW op *bar
zoek bij ‘woorden met kenmerken’ naar soorten groentes & neologismen

o status: https://www.nrc.nl/nieuws/2013/07/24/status-a1489995

Zoek naar woorden met Whatsapp (d.m.v. de meelooplijst)
Zoek bij “beschrijf een woord” 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]

o allochtoon: https://www.nrc.nl/nieuws/2013/02/19/allochtoon-a1490020

Zoeken naar allochtoon, immigrant of buitenlander en synoniemen geeft een veel 
interessante, maar soms ook kwetsende woorden. Het woord/de woordgroep zwarte 
Piet is ook in het ANW te vinden. Kijk ook naar de woordfamilie bij dit woord.

o zitten: https://www.nrc.nl/nieuws/2013/05/31/zitten-a1491001

In het ANW zijn 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.

o zoetje: http://www.nrc.nl/paulien/2013/02/08/zoetje/

zoek bij ‘woorden met kenmerken’ met geavanceerd kenmerk op 
WoordvormingType ~ 'afleiding' & Achtervoegsel ~ 'heid'
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http://www.ivdnt.org/images/stories/onderzoek_en_onderwijs/lexicologie_en_lexicografie/2-HetANWbijSchrijfvaardigheid.pdf

https://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/05/food-trends-a1490719
https://www.nrc.nl/nieuws/2013/07/24/status-a1489995
https://www.nrc.nl/nieuws/2013/02/19/allochtoon-a1490020
https://www.nrc.nl/nieuws/2013/05/31/zitten-a1491001
http://www.nrc.nl/paulien/2013/02/08/zoetje/
http://www.ivdnt.org/images/stories/onderzoek_en_onderwijs/lexicologie_en_lexicografie/2-HetANWbijSchrijfvaardigheid.pdf


Met dank aan…

Martijn Heemskerk (docent Ndl. Martinuscollege)

Fenna de Vries (docent Ndl. Brederodemavo)

Danielle Pronk (docent Ndl. Murmellius Gymnasium)
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