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Taalkunde in de bovenbouw

Jimmy van Rijt, ‘Taalkunde in de bovenbouw van 
havo en vwo’, Levende Talen Tijdschrift 23 (2022), 1 
• min. 5,5% van havo/vwo-scholen biedt taalkunde 

aan
• redenen voor aanbieden taalkunde

• onderwerp spreekt leerlingen aan
• kan relatie gelegd worden met taalvaardigheid
• geeft goed beeld van vervolgstudie Nederlands
• geeft inzicht in de werking van taal
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Taalkundeonderdelen die aan bod 
komen (naar frequentie)

• taalverandering
• taalkundig onderzoek
• taalvariatie
• meertaligheid
• psycho-/neurolinguïstiek
• morfologie
• pragmatiek
• fonologie/fonetiek
• semantiek

• dovenstudies / gebarentaal
• vergelijkende 

taalwetenschap
• taalfilosofie
• computerlinguïstiek
• schriftsystemen
• stilistiek
• conversatieanalyse
• anders
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Leermiddelen (naar frequentie) 

• taalkundemodulen voor de tweede fase
• materiaal van DocentOntwikkelTeams (DOTs)
• hoofdstuk uit reguliere leergang
• materiaal Taalkundeolympiade
• anders 
• Taalkunde voor de tweede fase van het vwo
• artikelen Onze Taal
• Taalcanon (www.taalcanon.nl)
• eigen materialen
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http://www.taalcanon.nl/


Stappen bij het PWS

5

Bron: Profielwerkstuk.nl



Instituut voor de Nederlandse Taal

Het Instituut voor de 
Nederlandse Taal is dé 
plek voor iedereen die 
iets wil weten over het 
Nederlands door de 
eeuwen heen 
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Het INT als bron voor PWS

Woordenboeken
• Algemeen Nederlands 

Woordenboek
• Woordenboek van Nieuwe 

Woorden
• Woordenboek der 

Nederlandsche Taal
Grammatica

• E-ANS
Corpora

• Brieven als Buit
• Couranten Corpus

Terminologie
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Algemeen Nederlands Woordenboek
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http://anw.ivdnt.org/


Algemeen Nederlands Woordenboek

• digitaal woordenboek van eigentijds Nederlands 
in Nederland, Vlaanderen, Suriname en het 
Caraïbisch gebied

• 1970-heden
• synchroon woordenboek
• standaardtaal
• geschreven Nederlands
• corpusgebaseerd
• in ontwikkeling
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Zoekmogelijkheden van het ANW  

Zoeken op tal van kenmerken:
• gebruik
• grammatica 
• spelling 
• woordvorming
• uitspraak
• voorbeelden
• media
• betekenis
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Voorbeeld 1: verouderende vragen 
(taalverandering)
• In hoeverre zijn woorden die in 

het ANW het label verouderend 
hebben gekregen nog bekend? 
• Mogelijke deelvragen:

• Waardoor verdwijnen 
woorden uit de 
woordenschat? 
(literatuuronderzoek)

• Wanneer zijn woorden 
met label verouderend 
ontstaan? (ANW, 
etymologiebank)

• Welke generatie kent 
verouderende woorden 
nog? (enquête/interview)

11



Voorbeeld 2: achtervoegsel –ette
(morfologie)
o In hoeverre is het achtervoegsel –ette in het 

Nederlands productief?
• Mogelijke deelvragen:

• Hoe worden nieuwe woorden met –ette gevormd? (ANW)
• Welke betekenissen heeft het achtervoegsel –ette? (ANW, e-

ANS, WNT)
• Welke ette-woorden hebben we ontleend aan het Frans?

• Zie ook Achter het achtervoegsel (Neerlandistiek.nl) & 
FB-groep Genootschap ter bevordering van het 
gebruik van het suffix -ette
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https://neerlandistiek.nl/?s=achter+het+achtervoegsel&asp_active=1&p_asid=1&p_asp_data=1&current_page_id=2981&qtranslate_lang=0&filters_changed=0&filters_initial=1&asp_gen%5B%5D=title&asp_gen%5B%5D=content&asp_gen%5B%5D=excerpt&customset%5B%5D=post&customset%5B%5D=page


Woordenboek van Nieuwe Woorden
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https://neologismen.ivdnt.org/search


Woordenboek van Nieuwe Woorden
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• online woordenboek met woorden die zijn 
ontstaan na 2000

• blijvertjes (ook in ANW) en eendagsvliegen
• corpusgebaseerd
• in ontwikkeling (nu 8277 woorden)



Voorbeeld 3: blends (morfologie)

• In hoeverre zijn blends (mixwoorden) 
doorzichtig?
• Mogelijke deelvragen:

• Wat zijn blends? (bronnenonderzoek)
• Hoe worden blends gevormd? (WNW, ANW)
• Van welke blends is de betekenis duidelijk? (enquête)
• Is het gebruik van blends algemeen? 

• Zie ook 
• toolkit neologismen op profielwerkstuktaalkunde.nl
• Podcast, potel en prosument (over blends)
• Knuffelcontact & waterwappie (over WNW)
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https://www.profielwerkstuktaalkunde.nl/toolkits/
https://neerlandistiek.nl/2019/12/podcast-potel-en-prosument/
https://ivdnt.org/actueel/nieuws/persbericht-beyoncefeminisme-drankhangen-en-vertiktokking-nieuw-boek-en-woordenboek-over-nieuwe-woorden/


Woordenboek der Nederlandsche Taal

• circa 95.000 
hoofdtrefwoorden

• circa 400.000 trefwoorden
• circa 2.000.000 citaten
• 49.255 bladzijden
• 98.510 kolommen
• 32 delen
• 43 banden, inclusief 3 

banden aanvullingen
• circa 3 meter boeken
• 134 werkjaren
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Voorbeeld 4: taalverandering, 
semantiek
• Hoe werd een baby in het verleden in het 

Nederlands aangeduid?
• Mogelijke deelvragen:

• Sinds wanneer gebruiken we baby?
• Hebben we ook aan andere talen synoniemen ontleend?
• Welke benamingen zijn nog steeds gangbaar? 
• Hebben benamingen een betekenisverandering ondergaan?

• Tips:
• zoek op gtb.ivdnt.org op ‘baby’ bij Woord in betekenis en 

Woordsoort Znw. (zie volgende dia)
• gebruik voor historische synoniemen: DiaMaNT.ivdnt.org
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https://diamant.ivdnt.org/diamant-ui/


Voorbeeld 4: taalverandering, semantiek
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Voorbeeld 4: taalverandering, 
semantiek 

Woordenbo
ek Trefwoord

Originele 
spelling Woordsoort Betekenis

VMNW kind KINT znw.o. kind; jong; zoon of dochter; <b>baby</b>; Kind

WNT babysitter BABYSITTER znw.(m.,v.)

Iem., inz. een tienermeisje of studente, die bij afwezigheid van de ouders op hun verzoek 
en doorgaans tegen een bep. vergoeding op hun <b>baby</b>, kind of kinderen past; 
kinderoppas, oppas. 

WNT bÈbÈ B…B… (I) znw.(m.,v.) Klein kindje, <b>baby</b>. 

WNT innocent INNOCENT
bnw., 
znw.(v.) †<B>Bnw.</B> ? Mnl. <I>innocent</I>, van lat. <I>innocens</I> of naar fra. <I>innocent.</I>

WNT trousseau TROUSSEAU znw. Sleutelbos. Alleen in wdb. aangetroffen. 

WNT weging WEGING znw.(v.)
Het door middel van een weegtoestel vaststellen of vastgesteld worden van het gewicht, 

de zwaarte van een zaak of een levend wezen.

WNT wicht WICHT (I) znw.(o.)
Schepsel, wezen, creatuur; persoon, mensch. Vaak in het mv. en dan zooveel als: lieden. 

Vrijwel altijd in verb. met een kenmerkend bnw. (Sinds lang) veroud.
WNT y, Y Y (I) znw.(v.) In veroud. spelwijzen.

WNT zuigeling ZUIGELING
znw.(m.,v.,o.
)

Jong kind dat nog bij de moeder of een min drinkt, dat nog gezoogd wordt; zeer jong 
kindje; <b>baby</b>.

WNT zwemer ZWEEMER znw.(m.)

Ben. voor zekere roofvogels, bep. den sperwer of den torenvalk. Veroud., maar wel nog als 
term bij de valkeniers (zie hiervoor o.a. <SC>SWAEN</SC>, <I>Valkerij</I> [1937] en 
<SC>HERMANS</SC>, <I>Jagerswdb.</I> [1947]). 
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Voorbeeld 5: literatuurgeschiedenis

• In hoeverre weerspiegelt het WNT de waardering 
voor literaire schrijvers?
• Mogelijke deelvragen:

• Welke schrijvers zijn als bron gebruikt?
• Welke titels van hen zijn als bron gebruikt?
• Waarom zouden deze zijn gebruikt?
• In welke periode zijn deze als bron gebruikt? Welke 

redacteur gebruikte deze titels?
• Hoe wordt in verschillende literatuurgeschiedenissen over 

deze schrijvers geoordeeld? 
• Zie Verba voor Vestdijk, een 

gelegenheidswoordenboekje
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https://neerlandistiek.nl/2021/03/verba-van-vestdijk-een-gelegenheidswoordenboekje/


Voorbeeld 5: literatuurgeschiedenis
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GRAMMATICA

• e-ANS
• Algemene Nederlandse Spraakkunst
• ANS1 (1984), ANS2 (1997), ANS3 (2021-)
• beschrijvende grammatica
• hedendaagse standaardtaal (in al zijn geografische en 

stilistische verscheidenheid)
• breed publiek
• e-ans.ivdnt.org
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Voorbeeld 6: tussenwerpsels

• In hoeverre zijn tussenwerpsels aan 
verandering onderhevig?
• Mogelijke deelvragen:

• Welke soorten tussenwerpsels onderscheiden we?
• Hoe worden tussenwerpsels gebruikt?
• Welke tussenwerpsels komen er in de historische 

woordenboeken voor? (gtb.ivdnt.org, Woordsoort Tw)
• Zijn die tussenwerpsels onder te brengen bij de indeling 

van de e-ANS?
• Zijn er specifieke tussenwerpsels die alleen in 

jongerentaal voorkomen? 
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CORPORA

• Brieven als Buit
• Couranten Corpus
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Brieven als Buit

• 1033 gekaapte brieven 
uit 17e en 18e eeuw

• diplomatische 
transcriptie & foto

• taalkundig verrijkt 
(lemma & woordsoort) 
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https://brievenalsbuit.ivdnt.org/corpus-frontend/BaB/search/


Brieven als Buit
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https://brievenalsbuit.ivdnt.org/corpus-frontend/BaB/search/


Voorbeeld 7: Brieven als Buit
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• In hoeverre bestaat er verschil in voornaamgeving 
tussen mensen uit hogere en lagere klasse?
• Mogelijke deelvragen:

• Welke voornamen gebruikten respectieve sociale klassen?
• Speelde leeftijd bij naamgeving een rol?
• Waren namen toen ook al aan mode onderhevig?

• Zie De populairste voornamen uit de 17e en 18e eeuw
(Neerlandistiek)

https://neerlandistiek.nl/2021/03/de-populairste-voornamen-uit-de-17e-en-18e-eeuw/


Voorbeeld 8: aanhef in brieven
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o In hoeverre bestaat er verschil tussen mannen en 
vrouwen in aanhef van brieven?
• Mogelijke deelvragen:

• Welke aanheffen tref je aan?
• Is er verschil tussen persoonlijke en zakelijke brieven? 
• Is het geslacht van de geadresseerde van invloed? 
• Speelt leeftijd een rol bij keuze voor aanhef? 
• Eventueel: vergelijking met aanhef in e-mails van 

mannelijke/vrouwelijke leerlingen aan jonge respectievelijk oude 
docenten)

• Zie ook Waarde en dierbare lezer, (Neerlandistiek)

https://neerlandistiek.nl/2020/11/waarde-en-dierbare-lezer/


Couranten Corpus
• 13 zeventiende-eeuwse krantentitels uit Delpher
• diplomatische transcriptie & foto
• automatisch taalkundig verrijkt (lemma & 

woordsoort; niet handmatig gecontroleerd)
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https://couranten.ivdnt.org/corpus-frontend/couranten/search/


Voorbeeld 9: de pest

• In hoeverre ontwrichtte de pest het dagelijks 
leven in de zeventiende eeuw?
• Mogelijke deelvragen:

• In welke periodes heerste de pest in Nederland? 
• Werden alle provincies even zwaar getroffen?
• Hoeveel doden vielen er tijdens een epidemie?
• Was de situatie in Nederland vergelijkbaar met het 

buitenland? 
• Extended search > Linguistic annotation > Lemma ‘pest*’ & 

Filter search by > Article properties > Text type > domestic 
news 

• Zie ook: Van der Sijs, Herkomst en gebruik van het 
woord wolf in het Nederlands
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https://couranten.ivdnt.org/corpus-frontend/couranten/search/hits?filter=articleClass%3A%28%22domestic+news%22%29&first=0&number=20&patt=%5Blemma%3D%22pest.%2A%22%5D&interface=%7B%22form%22%3A%22search%22%2C%22patternMode%22%3A%22extended%22%7D
https://www.historici.nl/nicoline-van-der-sijs-herkomst-en-gebruik-van-het-woord-wolf-in-het-nederlands/?type=bijdrage


Terminologie

• Expertisecentrum 
Nederlandse Terminologie

• terminologieprojecten, 
bijvoorbeeld HOTNeV (Hoger 
OnderwijsTerminologie
Nederland en Vlaanderen)

• vakliteratuur over 
terminologie

• uitgelichte term
• termenlijsten
• hulpmiddelen
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https://ivdnt.org/terminologie/


Voorbeeld 10: schoolterminologie

• Bestaan er verschillen tussen scholen op het 
gebied van terminologie?
• Mogelijke deelvragen:

• Welke woorden worden er op scholen gebruikt om het 
onderwijsproces weer te geven? 

• Zijn al deze woorden termen te noemen (concept, specifiek 
kennisgebied, vakspecialist)? 

• Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen 
scholen?

• Eindproduct: stel een termenlijst op over dit onderwerp
• Zie ook: ‘De daad bij de term voegen’ (Neerlandistiek)
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https://neerlandistiek.nl/2020/03/de-daad-bij-de-term-voegen/


Onderwijs

Het INT heeft een speciale 
pagina voor het onderwijs 
(ivdnt.org/onderwijs)

• voor docenten
• lesbrieven

• voor leerlingen
• (profiel)werkstuk

• voor studenten
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Voor vragen, suggesties, 
opmerkingen neem gerust 
contact met mij op:
Roland de Bonth, 
roland.debonth@ivdnt.org
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