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7.  [overig/spel] Wat is het woord? (≈ woordenboekspel) 
 
Les samengevat in 1 zin Wat is het woord?  
Basis ontworpen door Is een combinatie van het woordenboekspel & wie ben 

ik? 
 

Doelgroep/niveau alle  
Leerdoel(en) - kennismaken met het ANW en zijn 

semagrammen 
- begrip van betekenis en concepten 
- uitbreiden vocabulaire 

 

Werkvorm  Klassikaal (met wisselende spelleider)  
Tijdsindeling   
Benodigheden 1 computer/laptop met internetverbinding, pen, 

papier (per groep) 
 

Exact gebruik ANW Spel op basis van ANW’s semagrammen  
Praktijkervaring/oordeel Geen praktijkervaring toegevoegd 

 
 

Opzet: 
Je speelt dit spel in een niet te grote groep. De deelnemers in een groep zijn om de beurt 
spelleider. De spelleider zoekt een zelfstandig naamwoord uit het woordenboek uit. Hij opent het 
semagram van het woord, de gestructureerde lijst met ingevulde kenmerken van het concept 
waarnaar het woord verwijst. 
De spelleider leest een kenmerk voor. De andere deelnemers  proberen te raden om welk woord 
het gaat. Wordt het woord niet geraden dan leest de spelleider nog een kenmerk voor, net zo lang 
tot het woord geraden wordt. 

Verder uitwerking en varianten: 
- Deelnemers kunnen van tevoren afspreken of ze woorden uit een specifieke categorie 

zoeken (bv. alleen dieren, alleen beroepsnamen, alleen voertuigen, etc. Te zoeken 
via tabblad 2 / tabblad 3 onder “semagram” en dan “categorie” is ...) of dat alle categorieën 
toegestaan zijn. 

- Deelnemers kunnen ook van tevoren afspreken dat de spelleider zelf mag kiezen welk 
kenmerk voorgelezen wordt of dat hij/zij naar een specifiek kenmerk moet benoemen (bv. 
altijd eerst een kenmerk van uiterlijk). 

- De puntentelling kan plaatsvinden door voor elk geraden woord een punt toe te kennen of 
door te differentiëren hoe snel het woord geraden is (bijv. na 1 kenmerk semagram: 3 
punten, na minder dan 5 kenmerken 2 punten en bij meer 1 punt). 

- In plaats van het spelleiderschap te rouleren, kun je er ook voor kiezen om degene die het 
woord raadt de nieuwe spelleider te maken. Je moet dan de puntentelling hierop 
aanpassen. 
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