
niet-klankzuivere categorieën   -   uitheemse woorden    -    serie 1 
 

fase 1 fase 2 fase 3 

  

fase 6 categorie kaart kenmerk soort woorden 
 

        9 NK 84 [ou] = ow of ao meerdelige vrn. Engelse woorden 
 

        13a NK 105 [ie] = i of ie meerdelige woorden (met afleiders)  

          NK 106 [ie] = i of ie meerdelige woorden (met afleiders)  

        13b NK 107 [ie]=ee of ea uitheems 
 

          NK 108 [ie]=y of ey uitheems  
 

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

        14a NK 113 [s] = -s  meerdelige woorden met de s eraan vast  

          NK 114 [s] =  's meerdelige woorden met apostrof s  

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

        

14b  NK 116 [ies] = -ies of -isch 
meerdelige bijv.nw/bijwoorden eindigend op [ies] =isch  

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

          NK 117 [-s]=isch / i’s meerdelige woorden  

        
15 NK 120 beschermen klinkerbotsing 

meerdelige woorden met wel en geen klinkerbotsing –  

bij wel lost een trema het op 
 

          NK 121 beschermen klinkerbotsing meerdelige, gedeeltelijk uitheemse woorden met wel en geen klinkerbotsing 

 – bij wel lost een verbindingsstreepje het op 
 

  

        16a NK 124 [k] = k grotendeels uitheemse woorden die gewoon met k geschreven worden  

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

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

        16a NK 130 [k] = ck uitheemse (Engelse) woorden waarin [k]=ck geldt  

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

        16b NK 133 [kw] = kw of qu grotendeels uitheemse woorden die toch met kw geschreven worden  

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

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

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

        18a NK 138 [s]=c      (en soms [k] = c of k) vooral een- en tweedelige woorden  

          NK 139 [s]=c     (en soms [k] = c of k) meerdelige woorden  

          NK 140 [s]=c      (en soms [k] = c of k) meerdelige woorden  

          NK 141 [s]=c     (en soms [k] = c of k) meerdelige woorden  

          NK 142 [s]=c     (en soms [k] = c of k) meerdelige woorden  

          NK 143 [z]=s of z meerdelige woorden  



          NK 144 [z]=s (of z) mix inheemse en uitheemse woorden, grotendeels geschreven met s  

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

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

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

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

        18b NK 150 [sie] of [tsie] = tie meerdelige van Franse of Engelse woorden afgeleide zelfst. naamwoorden  

          NK 151 [sie] of [tsie] = tie meerdelige van Franse of Engelse woorden afgeleide zelfst. naamwoorden  

          NK 152 [sie] of [tsie] = tie meerdelige van Franse of Engelse woorden afgeleide zelfst. naamwoorden  

          NK 153 [sie] of [tsie] = tie meerdelige van Franse of Engelse woorden afgeleide zelfst. naamwoorden  

          NK 154 [sie] of [tsie] = tie meerdelige van Franse of Engelse woorden afgeleide zelfst. naamwoorden  

          NK155 [sie] = sie mix van woorden met, naast dat klankzuivere sie, uitheemse elementen  

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

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

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

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

        19 NK 163 [oe] = oo  meerdelige woorden (Engelse woorden)  

          NK 164 [oe] = oo  meerdelige woorden (Engelse woorden)  

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

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

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

        20a NK 170 [oo]=au uitheemse (vnl. Franse) woorden   

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

        20b NK 173 [wa(ar)]=oi(r)/[wie]=ui meerdelige woorden (Franse woorden)  

        21a NK 174 [e:]=ai  uitheemse (vnl. Franse) woorden, die wel redelijk bekend zijn  

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

        21b NK 176 [e]=e [e:]= è/ê/e uitheemse (vnl. Franse) woorden (met en zonder accenttekens !)  

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

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

         23a NK 182 [aj]=aill / [aaj]=ail /[oej]=ouill    meerdelige woorden (Franse woorden)  

         23b NK 183 [nj] = nj of gn Franse woorden en vernederlandste woorden  

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

                   

Noteer in het hokje van elke fase, de datum waarop je hebt gemerkt dat je die fase met deze oefenkaart beheerst.  



 


