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1 Inleiding
Dat Van Dale begin 2008 een woordenboek speciaal voor vmbo- en mbo-leerlingen uitbracht,
heeft de media veel stof voor publiciteit gegeven. In een reportage op Volkskrant-tv  mochten1

leerlingen woorden opzoeken en op diverse nieuwssites en forums werd het ook opgemerkt . Dat2

het om een schoolwoordenboek Nederlands gaat is prachtig verwerkt in het omslagontwerp: het
rood en blauw van de vaderlandse vlag zijn verwerkt in inktvlekken op een witte ondergrond. Het
is een woordenboek uit de stal van Van Dale en volgens de uitgever is de relatie met de 'Grote
Van Dale' onder andere dat dit woordenboek heel anders is dan zijn driedubbel dikke broer:
‘Docenten vertelden dat er behoefte was aan een woordenboek met heldere taal’, zegt Ferdi
Gildemacher, uitgever bij Van Dale. ‘Betekenissen van woorden worden in de oude ‘dikke’ Van
Dale vaak te ingewikkeld uitgelegd.’  Er zijn 15.000 trefwoorden opgenomen en beschreven3

onder hoofdredactie van drs. Marja Verburg en drs. Ruud Stumpel. Docenten en experts uit het
veld hebben volgens het voorwoord waardevol bijgedragen aan deze uitgave. Het boek telt 752
pagina's en bevat voorafgaand aan het woordenboekgedeelte een voorwoord en
gebruiksaanwijzing en besluit met een verantwoording.
De informatie wordt typografisch helder gepresenteerd: de lemma's zijn vetgedrukt in een
steunkleur, in een schreefloze letter, terwijl de verdere informatie in een lettertype met schreef
gezet is. De afwisseling van cursief, vet en romein is doelmatig en met duidelijke typografische
symbolen worden informatiesoorten van elkaar gescheiden. De bladspiegel als geheel oogt
prettig. Met een dikte van bijna vijf centimeter en een stevig omslag is het toch nog een aardig
'dikke Van Dale' geworden.

2 Wie vormen de doelgroep?

2.1 breed
Het woordenboek is bedoeld voor leerlingen van het vmbo en mbo. Zo'n 60% van de
Nederlandse middelbare scholieren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar zit op het vmbo en ook een
aanzienlijk deel volgt daarna een mbo-opleiding. Het gaat om een deel van het voortgezet
onderwijs dat heel breed is, van heel praktisch ('ambachtsschool') tot behoorlijk theoretisch
('mavo'). Het niveauverschil binnen de doelgroep is dus enorm en de vraag is of dat te ‘vangen’ is
in één schoolwoordenboek. Met andere woorden: is het niet te ambitieus om een woordenboek
voor zo'n brede doelgroep te maken. De opgenomen trefwoorden, de woordkeus bij de van
beschrijving van de lemma's, de stijl van definiëren moeten voor iemand die een theoretische
leerweg kiest toch anders zijn dan voor de meer praktisch ingestelde leerling? Differentiëring in
woordenboeken zou dan meer voor de hand liggen dan alles in een uitgave te willen doen .4

2.2 vmbo of tweede-taalleerders?
Voor zo'n 2000 trefwoorden staat een bolletje C. Achterin, in de verantwoording van het
woordenboek, staat wat dit bolletje betekent: het woord behoort tot de ruim 2.000 woorden en
betekenissen die in het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en W. Nieuwborg staan.
Dat is een woordenboek dat een beredeneerde basiswoordenschat geeft voor mensen die



Nederlands als tweede taal leren (NT2). Blijkens het voorwoord van dat woordenboek is de
vastgestelde lijst bedoeld voor taalleerders tussen beginners- en gevorderdenniveau. En daarmee
is de link gelegd naar een ander Van Dale-woordenboek, namelijk het Pocketwoordenboek
Nederlands als tweede taal (NT2). Want in de verantwoording van dat woordenboek wordt naar
hetzelfde basiswoordenboek verwezen.
Bij vergelijking van deze beide Van Dale woordenboeken blijkt dat ze bijna exact dezelfde
inhoud hebben. Opmaak, lijst van trefwoorden en de inhoud van de artikelen zijn zo goed als
identiek. Ook de illustraties zijn in beide uitgaven gelijk. Het grootste verschil is dat in het vmbo-
woordenboek zgn. woordverhalen opgenomen zijn, in het NT2-woordenboek staan artikeltjes
met nuttige informatie voor de nieuwe Nederlander. Ook het voorwoord, de gebruiksaanwijzing
en verantwoording verschillen.
De grondslag voor beide woordenboeken is dus de lijst met tweeduizend belangrijke woorden
voor mensen die Nederlands als vreemde taal leren. Voor een NT2-woordenboek met deze
mensen als doelgroep is dat te begrijpen. Maar wanneer voor hetzelfde woordenboek vmbo-
leerlingen en mbo-studenten de doelgroep vormen, zijn er wel enige vragen te stellen. De keuze
van trefwoorden en de wijze van beschrijving vragen per doelgroep een eigen aanpak. Een
moedertaalspreker van het Nederlands heeft een heel andere achtergrond dan een NT2-leerling,
wat op allerleis niveaus terug te vinden moet zijn in de woordenboeken waarmee ze worden
bediend. Het schoolse niveau van een vmbo-definitie is toch wat anders dan hoe je iets uitlegt
voor de 58-jarige vrouw uit Marokko die Nederlands leert om beter te integreren. Beide
woordenboeken claimen echter in het voorwoord speciaal voor de betreffende doelgroep
geschreven te zijn. 
Door te kiezen voor de inhoud van het NT2 woordenboek en zich te baseren op vijf jaargangen
kranten, mist het woordenboek voor het vmbo en mbo een belangrijk deel van de woordenschat
van de doelgroep: de kinderen en jongeren in de leeftijd van 12 tot ongeveer 16-17 jaar.
Bovendien verschillen de doelgroepen qua leeftijd en taalachtergrond dusdanig dat beide niet met
hetzelfde concept kunnen worden bediend. 
Met het lanceren van dit vmbo-woordenboek doet de uitgever het voorkomen alsof het om een
helemaal nieuw woordenboek gaat. Dat is allerminst het geval. Het is een op details aangepaste
uitgave van een bestaand woordenboek voor een totaal andere doelgroep. Door te melden dat
men bij het kiezen van de lemma’s gelet heeft op schooltaalwoorden (pag. 5) wordt de suggestie
gewekt dat het om een nieuw samengesteld boek gaat. Dat wordt echter niet waargemaakt. De als
voorbeeld genoemde schooltaalwoorden argument, conclusie, daaromtrent (schooltaal?),
exploiteren (schooltaal?), zelfreflectie (schooltaal?, volgens mij meer filosofie of psychologie!)
staan op twee na (daaromtrent en zelfreflectie) ook in de NT2-uitgave en juist de twee
toegevoegde woorden zijn als schoolwoord twijfelachtig. Dat het woordenboek op basis van de
NT2-uitgave is gemaakt, had in de publiciteitscampagne rond het woordenboek best verteld
kunnen worden. Nu bekruipt je het idee dat je als consument voor de gek gehouden wordt.

2.3 wat is begrijpelijk?
Een van de beweegredenen om deze uitgave te maken, is dat een woordenboek voor
volwassenen, zoals bijvoorbeeld de driedelige Van Dale, te moeilijk, te abstract is. Daarom is er
behoefte aan een woordenboek met definities die in 'begrijpelijke taal' gesteld zijn. Volgens het
voorwoord van de uitgever bevat het woordenboek de 15.000 belangrijkste woorden en
uitdrukkingen van de Nederlandse taal (pag. 5). Hoe het woord belangrijk hier moet worden
opgevat blijft in eerste instantie (en voor de gebruiker die niet verder leest) echter onduidelijk. In



de schematische gebruiksaanwijzing op bladzijde zes wordt wel vermeld dat woorden met een
blauwe stip belangrijk zijn. Op deze plaats wordt echter niet duidelijk in welk opzicht ze
belangrijk zijn. De markering belangrijk is eerder een conclusie op basis van frequentie, daarom
was het beter geweest om ergens voorin het woordenboek de koppeling frequentie versus
belangrijkheid te leggen. De meeste woorden in het woordenboek hebben echter geen blauwe stip
en zijn volgens deze aanwijzing niet belangrijk. Dat is dus wat anders dan de mededeling op de
vorige bladzijde dat alle 15.000 trefwoorden belangrijk zijn. Afgaand op deze informatie kun je
je afvragen waarom bijvoorbeeld bier (met stip) wel belangrijk is, maar biefstuk (zonder stip)
niet? En waarom worden bezig of huur wel tot deze categorie gerekend, maar bezit en hypotheek
niet? Wat is het nut van deze belangrijk-markering? Moeten de leerlingen beslist weten wat huur
is en is het van minder belang om te weten wat hypotheek is? Het is met dergelijke markeringen
net als met de geschiedeniscanon: er is altijd wel discussie mogelijk over wat wel en wat niet.
Voor de woordenboekmaker dus glad (geen, stip: niet belangrijk), ijs (wel stip: belangrijk). De
vraag is wat je er mee wilt bereiken en wat de leerlingen er mee doen.

3 Microstructuur
Op pagina zeven wordt opgesomd wat er zoal in het woordenboek te vinden is. Het is een heldere
weergave van de opgenomen informatie, waarbij sommige ‘vaktermen’ voor de leerlingen
worden uitgelegd. Dit kan ze helpen bij het gebruik van het woordenboek. Helaas is de uitleg van
de vakterm definitie niet erg geslaagd: de betekenis van het woord. De betekenis van een woord
wordt echter weergegeven of verklaard in de definitie en is niet de definitie zelf. In het
woordenboek, bij het lemma definitie is de verklaring gelukkig beter. Maar over de definities valt
nog wel het een en ander op te merken.

3.1 zelfstandige naamwoorden
De definities van de zelfstandige naamwoorden zijn niet altijd in overeenstemming met wat de
bewerkers voor ogen hebben. Bij de tweede betekenis van het trefwoord kwast staat bijvoorbeeld
'een voorwerp ter versiering waaraan draadjes hangen', voorwaar geen constructie die vmbo-
leerlingen nog dagelijks uit de mond rolt. Bovendien is de samentrekking ter ook niet terug te
vinden in het woordenboek. En wat te denken van de betekenisomschrijving bij rede, betekenis
1: '... het verstand = de ratio'. Ratio is niet in het woordenboek opgenomen. Daarbij is deze
betekenis als eerste gegeven, terwijl de veel gebruikelijker betekenis 'een gesproken verhaal voor
een groep mensen' als tweede staat.
Het streven naar eenvoudigheid maakt de definitie soms zo beperkt dat het ronduit stoort: een
lepel wordt omschreven als 'een voorwerp waarmee je soep eet'. Maar je eet niet alleen met een
lepel, je roert er ook mee en je schept er mee op. De beperking 'soep' zet de gebruiker ook op het
verkeerde spoor omdat soep als onderscheidend woord veel te beperkt is. Je eet ook pap of
yoghurt met een lepel. Het lemma vloeistof heeft als lid van de 2000-categorie een bolletje
gekregen en had dus best als distinctief kenmerk gebruikt mogen worden in de omschrijving van
lepel. En er zijn ook woorden zonder bolletje die hier van pas waren geweest: vloeibaar, voedsel.
Bij de stofnaam lei staat dat het een 'bepaalde dunne grijze steen' is. 'Dun' is echter geen kenmerk
van de stof maar van de van lei gemaakte platen. 
Sleutel heeft als definitie 'voorwerp waarmee je een slot opent'. Dat je met een sleutel ook kunt
sluiten wordt niet genoemd. 
Bij kwast, betekenis 1 staat 'een voorwerp met haren waarmee je kunt schilderen en verven'. Een
gebruiker zou er meer mee gediend zijn om eerst te weten waarvoor een kwast gebruikt wordt



dan pas hoe zoiets eruit ziet. Een kwast is immers primair een voorwerp om te schilderen of te
verven. Ook potlood en peddel worden beschreven op de manier van kwast. Bij skate en skeeler
wordt zelfs alleen maar beschreven hoe ze eruit zien, waar je ze voor gebruikt wordt niet eens
vermeld. Hierbij is consistentie ook afwezig, want de ski, een ander voorwerp om als mens mee
op vooruit te komen, krijgt wel omschreven waarvoor het bedoeld is: om 'door de sneeuw te
glijden' (waarbij de meeste skiërs liever 'over' de sneeuw, dan er 'door' skiën).

3.2 bijvoeglijke naamwoorden
De bijvoeglijke naamwoorden zijn in zinnetjes gedefinieerd. Het doel is om zo scherper aan te
geven met welke woorden een adjectief gecombineerd kan worden. Dit suggereert dat niet
gegeven combinaties niet voorkomen en daardoor kan de definitie dan te beperkt worden.
Vriendelijk wordt bijvoorbeeld gecombineerd met persoon in de omschrijving 'een vriendelijk
persoon is aardig en doet dingen om je te helpen'. Door deze omschrijving wordt uitgesloten dat
zaken ook 'vriendelijk' zijn (vriendelijke woorden, een vriendelijk zonnetje, weertje) en
verdwijnen nuances in de betekenis. Bovendien doet iemand die vriendelijk is niet per definitie
dingen om je te helpen. Meer voorbeelden hadden de breedte van vriendelijk en andere
adjectieven beter getoond.

3.3 werkwoorden
Terecht gebruikt het woordenboek geen vaktermen om grammaticale of syntactische informatie
te geven bij de trefwoorden. Bij werkwoorden staat de verbuiging, de onvoltooid verleden tijd en
het voltooid deelwoord met het hulpwerkwoord. Overgankelijkheid of niet-overgankelijkheid
wordt in een zinnetje weergegeven in de volgorde subject-werkwoord-eventuele objecten:
'iemand doet iemand of iets'. Een duidelijke weergave van hoe een werkwoord syntactisch
gebruikt wordt.
Helaas zijn ook de definities van de werkwoorden niet altijd volledig. Droppen wordt
omschreven met 'brengen, waarna je zelf verder gaat'. 'Brengen' klopt helemaal niet, want het
droppen begint pas als je iets ergens gebracht hebt. De definitie was beter geweest wanneer er
iets van 'afzetten, achterlaten' in was verwoord. Achterlaten staat in deze betekenis in het
woordenboek, maar ook met een te beperkte definitie.

3.4 voorbeeldzinnen
De voorbeeldzinnen zijn over het algemeen duidelijk en waardevol als aanvulling. Vooral bij de
minder concrete woorden helpen ze om het beeld wat scherper te stellen. Soms zijn ze ook
overbodig: bij schrift ('een dun boekje met lege bladzijden waarin je kunt schrijven') staat: 'het
kind had nieuwe schriften nodig voor school'. Een voorbeeld dat voor NT2-leerders misschien
helpt, maar voor vmbo-leerlingen niets toevoegt. Een neiging om in de voorbeelden hier en daar
politiek correct te zijn is ook waarneembaar: het is hypocriet dat er wel drugs gebruikt mogen
worden, maar niet verkocht (s.v. hypocriet).

3.5 synoniemen en antoniemen
Dit woordenboek en het NT2-woordenboek hebben beide een reden om synoniemen en
antoniemen te vermelden: ze zijn in het vmbo- en NT2-woordenboek opgenomen wanneer ze de
betekenis van een woord verduidelijken. Daarbij schrijft het NT2-woordenboek dat het begrip
van de betekenis van een woord zeker toeneemt wanneer 'dat synoniem een internationaal
karakter heeft'. Omdat de woordenboeken nagenoeg identiek zijn levert dat voor bijvoorbeeld het



lemma woordenschat een vreemde situatie op: het gegeven synoniem vocabulaire zou de
betekenis van het lemma woordenschat begrijpelijker moeten maken voor een vmbo-leerling op
pakweg praktisch niveau, en daarbij als internationaal woord het begrip van het woord moeten
verhogen van een Marokkaan of Irakees die Nederlands leert. Naar mijn begrip werkt dat niet zo.
Het genoemde synoniem behoort soms tot een ander stijlregister en is dan in de context van het
trefwoord niet in te passen. Soms is het niet een synoniem van het trefwoord. Bij bijvoorbeeld
gehucht staat gat als synoniem. Gehucht wordt omschreven met 'een klein plaatsje of dorpje' en
heeft als voorbeeldzin: 'in het gehucht Breeveld is geen bakker of slager'. Het lijkt mij dat je hier
voor gehucht niet gat in kunt vullen. Gat is wat anders en behoort ook tot een ander stijlregister
(informeel).
Het vermelden van het antoniem (ze worden om dezelfde reden als synoniemen gegeven) kan
ook verwarrend zijn. Zo staat bij natuurlijk als antoniem gekunsteld. Dat is een moeilijk en
minder belangrijk woord dat niet in het woordenboek staat.
Op andere plaatsen werkt het verhogen van het begrip wel, maar meer voorzichtigheid was op
zijn plaats geweest.

3.6 tekeningen
In het vmbo-boek zijn volgens de verantwoording 620 illustraties (NT2: 650) opgenomen die de
betekenis moeten verduidelijken als een korte omschrijving geen mogelijkheid geeft om een
onderscheidende definitie te geven. Vaak zijn de tekeningetjes verhelderend: bij ovaal ('figuur in
de vorm van een ei') maakt de illustratie de omschrijving mooi visueel. Ook de tekeningen van
bijvoorbeeld planten en dieren maken meteen duidelijk welk(e) plant of dier bedoeld wordt en
tonen zo de onderscheiding die in de definitie niet wordt gegeven (hoewel ik in de tekening van
het roodborstje dat beestje niet herken).
Soms is de combinatie van definitie en illustratie niet duidelijk: de definitie van orgel zegt 'een
muziekinstrument met toetsen'. De afbeelding laat echter het front van een pijporgel zien; het
klavier met de toetsen is niet zichtbaar. Daar komt nog bij dat er naast pijporgels andere orgels
zijn. Deze illustratie had dus zo niet gemoeten.

3.7 kaderteksten - woordverhalen
In het woordenboek zijn naast de gebruikelijke woordverklaringen ook veertig woordverhalen
opgenomen. Deze verhalen geven extra informatie over een woord. Aan de hand van de
letterlijke betekenis wordt de polysemie van zo'n woord duidelijk gemaakt, soms wordt er wat
over de historie van het woord verteld en geeft men equivalenten in andere talen. De criteria van
opname van een woordverhaal zijn echter onduidelijk: waarom krijgen exploiteren en installatie
wel dergelijke aandacht en bijvoorbeeld reflecteren of emotie niet? Het lijkt wat willekeurig.
Soms zijn de verhaaltjes instructief en adequaat (mobiel, Nederlands, makelaar) maar niet altijd
zijn ze verhelderend, getuige het verhaaltje bij gecompliceerd, dat ten onder gaat aan
gecompliceerdheid (of is dit ironie?):

'Gecompliceerd' is een moeilijk woord voor 'moeilijk'. Toch is het een moeilijk woord dat
iedereen wel eens kan gebruiken. Bijvoorbeeld als je je been breekt. Zitten de breuken op
een lastige plek, dan heb je een gecompliceerde beenbreuk. Je hebt dan geen moeilijke
beenbreuk, maar een gecompliceerde beenbreuk. Als de dokter dat zegt, ga je het zelf ook
zeggen. Vaak wordt er erg moeilijk gedaan over moeilijke woorden. Soms is dat terecht.
Dan gebruikt iemand uit de politiek bijvoorbeeld 'issue', 'consensus' en 'non-proliferatie' in
één zin. Maar soms is de kritiek op moeilijke woorden onterecht. 'Gecompliceerd' is dan



1 http://www.vk.tv/video/515957/een-vmbo-woordenboek-is-dat-nodig.html.

2 Zie bijvoorbeeld: 

http://frontpage.fok.nl/nieuws/88498;

http://weblogs3.nrc.nl/woordhoek/2008/04/07/vmbo-woordenboek/;

http://www.nujij.nl/van-dale-lanceert-woordenboek-voor-vmbo-ers.2031544.lynkx.

3 http://www.volkskrant.nl/binnenland/article509950.ece/De_Dikke_gaat_veel_leerlingen_boven_de_pet.

4 Sommige vmbo'ers twijfelen zelf ook aan de brede doelgroep: 

'Ik ben een vmbo’er en dit is pure discriminatie, als ze zeggen dat het voor alle vmbo’ers zijn. Omdat niet alle

vmbo mensen een handicap in de nederlandse taal zijn. Zelfd al zou het wel zo zijn dan mag je ons niet zo

afschilderen. Maar goed jullie kunnen er ook niets aan doen.

Ik was gewoon verbaast dat ze dit gaan doen. Ik kan wel met een woordeboek overweg. Ik gebruik ze niet

vaak omdat ik het niet nodig heb, maar het is volgens mij heel simpel.'

(http://www.nietnuttig.nl/2008/03/04/1670/#comment-1613).

5 Met dank aan Anne Dykstra die mij wees op deze fout.

ook eigenlijk geen moeilijk woord voor 'moeilijk', maar een ander woord.
De doelgroep van dit woordenboek wordt in ieder geval zo niet in zijn hele breedte bereikt. Het
verhaaltje bevat bovendien nog een belangrijke fout: een gecompliceerde beenbreuk is een ’breuk
waarbij het gebroken bot door de huid naar buiten steekt’, aldus de (te gecompliceerde,
abstracte?) omschrijving in de grote-mensen-Van Dale . 5

4 Conclusie
Van Dale heeft een woordenboek voor vmbo en mbo gepresenteerd dat nagenoeg identiek is aan
het Van Dale woordenboek Nederlands als tweede taal (NT2). Dat werpt veel vragen op over
welke doelgroep men nu echt voor ogen heeft gehad bij het woordenboek vmbo-mbo. De brede
doelgroep wordt niet voldoende bediend met het voor hen uitgegeven woordenboek. De ruime
lay-out, de tekeningen en de beoogde definitiesystematiek bieden veel mogelijkheden, maar op
de uitwerking is wel het een en ander aan te merken.
Het lijkt er op dat Van Dale met één woordenboek twee verschillende markten heeft willen
bedienen. Wat marketing betreft is dat misschien slim, maar inhoudelijk valt er wel wat op aan te
merken. Het bij winkelopruimingen gebezigde verkoopinstrument twee voor de prijs van één kan
hier beter worden omgedraaid in één voor de prijs van twee.
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