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uitheemse woorden - serie 1 

 

NK18a (vervolg) 

 

[sie] = ci of cie of sie 
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NK18a-157 

A 
 

de specie (= aangemaakte cement) 

de politici (mensen met een politieke functie, 

zoals minister, wethouder of Tweede Kamerlid) 

decimeter (= tiende deel van een meter)  

de musici (= mensen die muziek spelen) 

de chemici  
(= mensen die scheikunde hebben gestudeerd) 

de passie (= dat waar je voor gaat, waar je 
hart ligt) 

de nasi goreng ([nasie]  

(= Indisch gerecht met gebakken rijst)  
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NK18a-157 

B 
 

de provincie  

(= deel van het land, met eigen bestuur) 

de medici (= mensen die geneeskunde 
hebben gestudeerd, dokters) 

deciliter (= een tiende liter) 

die fanatici (= mensen die fanatiek zijn) 

de critici (= mensen die kritiek hebben) 

de farmacie  
(= wetenschap van het maken van  

geneesmiddelen) 

de precisie (=nauwkeurigheid) 

de explosie (= ontploffing) 

 

  



© Op zoek naar letters – oefenkaarten niet-klankzuivere categorieën 

uitheemse woorden - serie 1 

 

NK18a-158 

A 
 

de commissie  
(= groep mensen met een opdracht;  

vergoeding voor het uitvoeren van een opdracht) 

de discussie  
(= uitwisselen van standpunten, vaak om zo tot een 

gezamenlijk standpunt proberen te komen) 

de passiemuziek (= kerkelijke muziek die is 
gecomponeerd voor de weken voor Pasen) 

de defensie (= verdediging, leger) 

de agressie (=vijandig gedrag) 

de obsessie  
(=dwangmatige gerichtheid op iets) 

de depressie  
(= lagedrukgebied; langdurige neerslachtigheid) 

de missie (= boodschap voor anderen;  
met een doel uitgezonden door de overheid) 
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NK18a-158 

B 
 

een aussie (= iemand uit Australië) 

de concessie (= toegeving; aanpassing om 
rekening te houden met anderen) 

de expressie (= uiting geven) 

de omissie (= verzuim, iets dat niet is gedaan, 
maar wel had gemoeten) 

de professie (= beroep, functie) 

de epilepsie (ziekte die zich uit in aanvallen, 
als gevolg van veranderingen in de elektrische 

activiteit van de hersenen)  

foetsie (= verdwenen) 

de precisie (= nauwkeurigheid) 

 


