
Op zoek naar letters 

 

Overzicht oefenkaarten niet-klankzuivere categorieën 
 

 

* De categorieën nk 1 t/m nk 13a zijn de inheemse woorden. 

* De categorieën nk 13a t/m nk 24 zijn de uitheemse woorden  

   (plus 84b uit nk 9). 

* De categorieën nk 25 t/m nk 29 gaan over het gebruik van letters en tekens op basis   

   van de betekenis. 

De onderstreepte nummers behoren steeds tot serie 2 van deze drie groepen. Die 

komen pas aan de beurt als de hele serie 1 van die groep wordt begrepen en 

herkend. 
 

inheemse woorden 

 

1 

001 [aaj-ooj-oej]   eendelige woorden – enkele medeklinker 

002 [aaj-ooj-oej]  eendelige woorden – dubbele medeklinker 

003 [aaj-ooj-oej]   tweedelige woorden – vnl. samenstellingen 

004 [aaj-ooj-oej]  tweedelige woorden eindigend op –ən of -ər 

005 [aaj-ooj-oej]    meerdelige woorden – samenstellingen en afleidingen 

006 [aaj-ooj-oej]   meerdelige woorden – samenstellingen en afleidingen 

007 [aaj-ooj-oej]   meerdelige woorden – voltooid deelwoorden 

008 [aaj-ooj-oej]    meerdelige woorden – samenstellingen en afleidingen 

 

2 

009 [i:r-o:r-u:r]  eendelige woorden – vnl. enkele medeklinker 

010 [i:r-o:r-u:r] eendelige woorden – dubbele  medeklinker 

011 [i:r-o:r-u:r]  tweedelige woorden – vnl. samenstellingen 

012 [i:r-o:r-u:r]  tweedelige woorden – vnl. samenstellingen 

013 [i:r-o:r-u:r] tweedelige woorden – vnl. samenstellingen – met afleiders 

014 [i:r-o:r-u:r]  tweedelige woorden – vnl. samenstellingen – met afleiders 

015 [i:r-o:r-u:r]  meerdelige woorden – vnl. samenstellingen – met afleiders 

 

3 

016 sjwa  tweedelige woorden op –en/-əl/-ər  

017 sjwa twee- en meerdelige woorden – ook met vər-/bə-/gə- en -ərən 

018 sjwa twee- en meerdelige woorden – ook met vər-/bə-/gə- en -ərən 

019 sjwa twee- en meerdelige woorden – vnl. met gə-  

020 sjwa twee- en meerdelige woorden – vnl. met bə- 

021 sjwa twee- en meerdelige woorden – vnl. met –jə/-tjə/-pje 

022 sjwa meerdelige woorden –vnl. met -ələn/ -ərən   

023 sjwa twee- en meerdelige woorden – met -əg 

024  sjwa twee- en meerdelige woorden – met -lək 

025  sjwa twee- en meerdelige woorden – met -lək / -əg 

026 sjwa twee- en meerdelige woorden – met -lək / -əg 

027 sjwa twee- en meerdelige woorden – alle varianten 

028 sjwa meerdelige woorden – alle varianten 

029 sjwa meerdelige woorden – alle varianten 

030 sjwa meerdelige woorden – alle varianten 

 

4 

031 [-ngk]=nk  eendelige woorden 

032 [-ngk]=nk  vnl. meerdelige woorden 

033 [-ngk]=nk meerdelige woorden 

034 [-ngk]=nk  meerdelige woorden 

035 [-ngk]=nk  meerdelige woorden  – met afleiders 

036 [-ngk]=nk  meerdelige woorden – met afleiders 



Op zoek naar letters 

 
 

5a 

037 [t] = d of t  eendelige woorden – alleen met -d 

038 [t] = d of t  eendelige woorden – alleen met -d  

039 [t] = d of t  tweedelige woorden – alleen met -d 

040 [t] = d of t  meerdelige woorden – ook met -t 

041 [t] = d of t meerdelige woorden – ook met -t 

042 [t] = d of t meerdelige woorden – ook met -t 

043 [t] = d of t  meerdelige woorden – ook met -t 

 

5b 

044 [p] = b of p  eendelige woorden – vnl. met –b 

045 [p] = b of p  vnl. eendelige woorden – vnl. met –b 

046 [p] = b of p  vnl. meerdelige woorden – vnl. met –b 

047 [p] = b of p  vnl. meerdelige woorden – vnl. met –b – met uitheemse woorden 

048 [p] = b of p  vnl. meerdelige woorden – vnl. met –b – met uitheemse woorden – met ab- 

049 [p] = b of p  vnl. meerdelige woorden – vnl. met –b – met uitheemse woorden – met ob- 

 

6 

050 [cht]=cht  eendelige woorden 

051 [cht]=cht  eendelige woorden 

052 [cht]=cht  tweedelige woorden 

053 [cht]=cht vnl. tweedelige woorden 

054 [cht]=cht meerdelige woorden 

055 [cht]=cht  meerdelige woorden 

056 [cht]=cht  meerdelige woorden 

 

7 

057 lettervrek  tweedelige woorden (met sjwa) 

058 lettervrek  vnl. eendelige woorden 

059 lettervrek tweedelige woorden (met sjwa) 

060 lettervrek tweedelige woorden (met sjwa) 

061 lettervrek  tweedelige woorden  

062 lettervrek  meerdelige woorden (met sjwa) 

063 lettervrek meerdelige woorden (met sjwa) 

064 lettervrek meerdelige woorden  

065 lettervrek  meerdelige woorden  

066 lettervrek  meerdelige woorden  

067 lettervrek  uitzonderingen: meerdelige woorden (o.a. met ee en oo) 

068 lettervrek uitzonderingen: meerdelige woorden (o.a. met ee en ie) – met afleider 

 

8 

069 opsluitregel  tweedelige woorden (met sjwa) 

070 opsluitregel tweedelige woorden (met sjwa) 

071 opsluitregel  tweedelige woorden (met sjwa) 

072 opsluitregel  meerdelige woorden (met sjwa) 

073 opsluitregel  vnl. meerdelige woorden 

074 opsluitregel  meerdelige woorden 

075 opsluitregel  meerdelige woorden met afleiders 

076 opsluitregel meerdelige woorden met afleiders 

077 opsluitregel  meerdelige woorden met afleiders 

 

9 

078 [ou]=ou  vnl. eendelige woorden 

079 [ou]=au    vnl. meerdelige woorden – zonder auw 

080 [ou]=ou/au    vnl. meerdelige woorden 

081 [ou]=ou/au     vnl. meerdelige woorden 

082 [ou]=ou/au     vnl. meerdelige woorden 

083 [ou]=ou(w)/au(w) vnl. meerdelige woorden 
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10 

085 [iew/eew]=ieuw/eeuw  een- en meerdelige woorden  

086 [uuw]=uw      een- en meerdelige woorden  

087 [-ou]=ouw   een- en meerdelige woorden  

088 [-ou]=auw       een- en meerdelige woorden  

089 [iew/eew]=ieuw/eeuw   meerdelige woorden 

090 [ou]=ouw/auw    meerdelige woorden 

091 [iew/eew/uuw/ouw]= -uw meerdelige woorden 

 

11 

092 [ei]=ei/ij  een- en tweedelige woorden 

093 [ei]=ei/ij  een- en tweedelige woorden  

094 [ei]=ei/ij  meerdelige woorden (vnl. samenstellingen) 

095 [ei]=ei/ij  meerdelige woorden (vnl. samenstellingen) 

096 [ei]=ei/ij  meerdelige woorden (vnl. samenstellingen) 

097 [ei]=ei/ij  meerdelige woorden (vnl. samenstellingen) 

098 [eit]= eit of eid of ijd meerdelige woorden (vnl. samenstellingen) 

 

12 

099 [vr]=wr of vr / w=w / v=v vnl. eendelige woorden – met afleiders 

100 [vr]=wr    vnl. meerdelige woorden – met afleiders 

101 [vr]=wr    vnl. meerdelige woorden – met afleiders 

 

13a 

102 [ie]=i  inheems op basis van klemtoon 

103 [ie]=i of ie inheems (met uitheemse afleiders) 

104 [ie]=i of ie inheems (met uitheemse afleiders) 
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uitheemse woorden 
 

9 

084 [ou] = ow of ao meerdelige, voornamelijk Engelse woorden 

 

13a 

105 [ie]=i of ie uitheems (met afleiders) 

106 [ie]=i of ie uitheems (met afleiders) 

 

13b 

107 [ie]=ee of ea  uitheems 

108 [ie]=y of ey  uitheems  

109 [ie]=y of ee of ie of i    uitheems (met inheemse afleiders) 

 

13c 

110 [ie] = y of e of ee of ea of ey / [i] = y of I door elkaar (met afleiders) 

111 [ie] = y of e of ee of ea of ey / [i] = y of I door elkaar (met afleiders) 

112 [ie] = y of e of ee of ea of ey / [i] = y of I door elkaar (met afleiders) 

 

14a 

113 [-s]=s  meerdelige woorden met de s eraan vast 

114 [-s]=’s  tweedelige woorden met apostrof s 

115 [-s]=’s of s vnl. tweedelige woorden met afwisselend een vaste s of apostrof s 

 

14b 

116 [-(ie)s]=isch/ies meerdelige bijv.nw/bijwoorden eindigend op [ies] =isch 

                             en enkele zelfst.nw. waar geldt [ies]=ies, als afleider  

117 [-(ie)s]=isch/ies meerdelige bijv.nw/bijwoorden eindigend op [ies] =isch 

118 [-s]=s/’s/sch  mix van voorgaande varianten (maar met andere woorden) 

119 [-s]=ce/sh/ts/che uitheemse varianten uit Engels en Frans 

 

15 

120 klinkerbotsing? meerdelige, gedeeltelijk uitheemse woorden met wel en geen  

klinkerbotsing – bij wel lost een trema het op 

121 klinkerbotsing? meerdelige, gedeeltelijk uitheemse woorden met wel en geen  

klinkerbotsing – bij wel lost een verbindingsstreepje het op 

122 klinkerbotsing? mix van voorgaande varianten in uitheemse woorden 

123 klinkerbotsing? mix van voorgaande varianten in uitheemse woorden 

 

16a 

124 [k]=k  grotendeels uitheemse woorden die gewoon met k geschreven worden 

125 [k]=c  uitheemse woorden waar [k]=c geldt 

126 [k]=k of c mix van beide mogelijkheden (grotendeels uitheems) 

127 [k]=k of c mix van beide mogelijkheden (grotendeels uitheems) 

128 [k]=c of k uitheemse woorden met k of c 

129 [k]=c  uitheemse woorden waar [k]=c geldt 

130 [k]=ck  uitheemse (Engelse) woorden waarin [k]=ck geldt 

131 [k]=ck  uitheemse (vnl.Engelse) woorden waarin [k]=ck geldt 

132 [k]=qu of c uitheemse (Franse) woorden waarin geldt [k]=qu of [k]=c 

 

16b 

133 [kw]=kw grotendeels uitheemse woorden die toch met kw geschreven worden 

134       [kw]=qu uitheemse (Latijnse, Franse en Engelse) woorden waarin geldt [kw]=qu 

 

17 

135 [ks]=x of ks  grotendeels uitheemse woorden waarin geldt [ks]=x of [ks]=ks 

136 [ks]=x of ks  grotendeels uitheemse woorden waarin geldt [ks]=x of [ks]=ks 

137 [ks]=x of ct of ks grotendeels uitheemse woorden (Frans, Engels en Latijn) 
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18a 

138 [s]=c (en [k] = c of k)  uitheemse woorden waarin geldt [s]=c 

139 [s]=c (en [k] = c of k) uitheemse woorden waarin geldt [s]=c  

140 [s]=c (en [k] = c of k) uitheemse woorden waarin geldt [s]=c  

141 [s]=c (en [k] = c of k) uitheemse woorden waarin geldt [s]=c 

142 [s]=c (en [k] = c of k) uitheemse woorden waarin geldt [s]=c 

143 [s]=s of sz of stz  inheemse varianten ter voorbereiding op de nu volgende uitheemse woorden 

144 [z]=s    mix van inheemse en uitheemse woorden, grotendeels geschreven met s 

145 [z]=s of z   mix van inheemse en uitheemse woorden, grotendeels geschreven met z 

146 [z]=s     mix van inheemse en uitheemse woorden, grotendeels geschreven met s 

147 [z]=z of s [s] = s   mix van inheemse en uitheemse woorden 

148 [sj]=sh  meerdelige uitheemse (vnl. Engelse) woorden 

149 [sj]=sh  meerdelige uitheemse (vnl. Engelse) woorden 

 

18b 

150 [(t)sie]=tie   meerdelige van Franse of Engelse woorden afgeleide zelfst. naamwoorden 

151 [(t)sie]=tie   meerdelige van Franse of Engelse woorden afgeleide zelfst. naamwoorden 

152 [(t)sie]=tie   meerdelige van Franse of Engelse woorden afgeleide zelfst. naamwoorden 

153 [(t)sie]=tie   meerdelige van Franse of Engelse woorden afgeleide zelfst. naamwoorden 

154 [(t)sie]=tie   meerdelige van Franse of Engelse woorden afgeleide zelfst. naamwoorden 

155 [sie] = sie   mix van woorden met, naast dat klankzuivere sie, uitheemse elementen 

156 [sie]=sie/tie   meerdelige van Franse of Engelse woorden afgeleide zelfst. naamwoorden 

157 [sie]=sie/ci/tie   meerdelige van Franse of Engelse woorden afgeleide zelfst. naamwoorden 

158 [sie] = sie/ci/cie of si mix van woorden met minstens een uitheems element  

159 [zj]=g    uitheemse (vnl. Franse) woorden die eindigen met de letters ge 

160 [(d)zj]=j   uitheemse (vnl. Franse en Engelse) woorden die beginnen met de letter j 

161 [(t)sj]=ch of c of sj   meerdelige van vnl. Engelse, Franse woorden afgeleide zst. naamw. 

162 [(t)sj]=ch of c of sj of t   meerdelige van vnl. Engelse, Franse woorden afgeleide zst. naamw.  

 

19 

163 [oe]=oo  uitheemse (vnl. Engelse) woorden  

164 [oe]=oo  uitheemse (vnl. Engelse) woorden 

165 [(j)oe]=u (of oe) uitheemse (vnl. Engelse) woorden met inheemse afleiders 

166 [oe]=ou of oe  uitheemse (vnl. Franse) woorden met een afleider 

167 [oe]=ou of oe  uitheemse (vnl. Franse) woorden met een afleider 

168 [oe]= oo of ui of u(e) of oe uitheemse (vnl. Engelse) woorden met inheemse afleiders 

             [joe] = u of e(w) 

169 [oe]=ou of oe    uitheemse (vnl. Franse) woorden met inheemse afleiders 

 

20a 

170 [oo]=au    uitheemse (vnl. Franse) woorden  

171 [oo]=eau of o(o)   uitheemse (vnl. Franse) woorden (met afleiders) 

172 [oo]=ot/au/eau/o   mix van vnl. uit het Frans afkomstige woorden  

 

20b 

173 [wa(ar)]=oi(r)/[wie]=ui  uitheemse (Franse) woorden 

 

21a 

174 [e:]=ai    uitheemse (vnl. Franse) woorden, die wel redelijk bekend zijn 

175 [e:]=ai   uitheemse (vnl. Franse) woorden 

 

21b 

176 [e]=e [e:]= è/ê/e uitheemse (vnl. Franse) woorden (met en zonder accenttekens!) 

177 [e]=e [e:]= è/ê/e uitheemse (vnl. Franse) woorden (met en zonder accenttekens!) 

 

22 

178 [t]=th of t inheemse en uitheemse woorden waarin je wel of niet (meer) th schrijft 

179 [t]=th  van Grieks of Latijn afgeleide woorden waarin je th schrijft 

180 [t]=th  van Grieks of Latijn afgeleide woorden waarin je th schrijft (met afleider) 

181 [t]=th  van Grieks of Latijn afgeleide woorden waarin je th schrijft (met afleider) 
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23a 

182 [aj]=aill / [aaj]=ail /[oej]=ouill     Franse woorden met een [j] na de klinker, net als in categorie 1 

 

23b 

183 [nj] = nj of gn       Franse woorden en vernederlandste woorden 

 

24 

184 [ap] = ab; [op] = ob; [at] = ad   woorden met Latijnse voorvoegsels (en afleiders) 

 

door betekenis bepaalde spelling 
 

25 

185 hoofdletters woorden waarin je wel of juist niet een hoofdletter schrijft 

186 hoofdletters woorden waarin je wel of juist niet een hoofdletter schrijft 

187 hoofdletters woorden waarin je wel of juist niet een hoofdletter schrijft 

188 hoofdletters woorden waarin je wel of juist niet een hoofdletter schrijft 

 

26 

189 los of aan elkaar woorden / woordgroepen die je wel of niet aan elkaar schrijft 

190 los of aan elkaar woorden / woordgroepen die je wel of niet aan elkaar schrijft met  

een verbindingsstreepje – ook hoofdletters en afkortingen 

191 los of aan elkaar woorden / woordgroepen die je wel of niet aan elkaar schrijft met  

               een verbindingsstreepje of een apostrof – ook hoofdletters en afkortingen 

 

27 

192 tussen-n of niet samenstellingen waarin je ‘op de grens’ een n schrijft 

193 tussen-n of niet samenstellingen waarin je ‘op de grens’ niet een n schrijft (met afleider) 

194 tussen-n of niet samenstellingen waarin je ‘op de grens’ wel of niet een n schrijft 

 

28 

195 tussen-s of niet  samenstellingen waarin je ‘op de grens’ wel of niet een (extra) s schrijft 

196 tussen-s of niet  samenstellingen waarin je ‘op de grens’ wel of niet een (extra) s schrijft 

197 tussen-s of niet  samenstellingen waarin je ‘op de grens’ wel of niet een (extra) s schrijft 

198 tussen-s of niet  samenstellingen waarin je ‘op de grens’ wel of niet een (extra) s schrijft 

199 tussen-s of niet  samenstellingen waarin je ‘op de grens’ wel of niet een (extra) s schrijft 

 

29 

200 als afkorting of als verkorting       manieren om een woord of een woordcombinatie af te korten 

201 afkortingen         manieren om een woord of een woordcombinatie af te korten 

 


