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LES 3: wetenschappelijke terminologie
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Quiz Wetenschappelijke
terminologie

• Hoe?
1. Neem je smartphone
2. Surf naar PollEv.com/ntb
3. Beantwoord de vragen

• Tip: bespreek gerust eens je 
antwoorden met je medestudenten naast je
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Wetenschappelijke terminologie

1.Onbekende woorden
2.Vaktermen
3.Griekse en Latijnse termen
4.Collocaties en vaste voorzetselcombinaties
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Wetenschappelijke terminologie

1.Onbekende woorden

• In het hoger onderwijs worden vaak specifieke 
woorden gebruikt:
- Wetenschappelijke woorden (impulsen, empirisch, 

stimulus..)
- Vaktermen (fenomenologisch, associatiefilosofie…)

• Het komt erop aan een manier te vinden om met 
onbekende woorden om te gaan.
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Wetenschappelijke terminologie

1.Onbekende woorden: HOE remediëren?
Kies een manier die bij jou past:
1. Woordenlijst maken met alle nieuwe woorden

- Schrijf zo veel mogelijk dingen bij het woord op (omschrijving, 
voorbeeldzin, synoniem, woordcombinaties…)

2. Tijdens lezen zo weinig mogelijk woorden opzoeken in 
woordenboek
- Te veel woorden opzoeken vertraagt leesproces + je verliest 

zicht op geheel. Enkel vaak terugkomende moeilijke woorden 
opzoeken (Van Dale)

3. Context gebruiken
- Welke functie heeft woord in de zin?
- Welke voor- of achtervoegsels?...

4. Vaste voorzetselcombinaties leren



6

Wetenschappelijke terminologie

1.Onbekende woorden: HOE remediëren?
5. Synoniemen leren (http://synoniemen.net)
6. Bij twijfel over spelling in woordenboek of spellinggids kijken 

(www.woordenlijst.org)
7. Voor vaktermen een vakspecifiek woordenboek raadplegen 

(woordenboek met filosofische, psychologische, juridische… 
terminologie….)

8. Internet gebruiken om betekenis te vinden, maar wees kritisch!!
- www.vandale.nl
- www.google.com
- http://scholar.google.be
- www.wikipedia.com
- www.encyclo.nl
- http://webascorpus.org/searchwac.html
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Wetenschappelijke terminologie

2. Vaktermen
• = woorden die binnen een bepaald vakgebied een eigen betekenis 

hebben en die je buiten het vakgebied nooit tegenkomt

• Maak gebruik van de gepaste woordenschat in de juiste context!

• In een wetenschappelijke paper hoef je vaktermen (vaak) niet uit te 
leggen. In meer vulgariserende teksten (bv. krantenartikels) wél. 

• In het voorbeeld op volgende slide ging onderzoekster Paula Fikkert 
na hoe peuters leren aan welke eisen Nederlandse 
lettergrepen moeten voldoen. 
- Linkerkolom = alinea uit haar proefschrift
- Rechterkolom = fragment uit artikel voor breed publiek:
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Wetenschappelijke terminologie
Proefschrift
Hoewel kinderen geen positieve 
evidentie krijgen voor 
bijvoorbeeld /pw/- en /tl/-
clusters, komen ze in 
kindertaaldata toch veel voor. Het 
is een taalspecifieke eigenschap 
van het Nederlands dat twee 
medeklinkers in een onsetcluster 
niet dezelfde articulatieplaats 
mogen hebben. Kinderen hebben 
juist een voorkeur voor clusters 
met één articulatieplaats. Op 
basis van negatieve evidentie, dat 
wil zeggen het ontbreken van /tl/-
en /pw/-clusters in het 
taalaanbod, moet het kind leren 
dat/tl/- en /pw/-clusters 
uitgesloten zijn in het Nederlands.

Populairwetenschappelijk artikel
Kinderen zullen nu ook woorden 
produceren die met pw- en tl-
beginnen. Dat dit in het 
Nederlands onmogelijke 
combinaties zijn, leren ze doordat 
ze hun ouders zulke woorden 
nooit horen gebruiken. Behalve 
wat wel mag, moeten kinderen 
dus ook leren wat niet mag. 
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Wetenschappelijke terminologie
3. Griekse en Latijnse termen
• In wetenschappelijke teksten komen ook veel woorden 

voor die oorspronkelijk uit het Grieks of Latijn 
stammen.

• Bekijk in je handboek het tekstje van de rector van de 
KU Leuven, Mark Waer, op p 19.

• Onderstreep alle woorden die uit het Grieks of het 
Latijn stammen.

• Weet je ook wat ze betekenen?  
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Wetenschappelijke terminologie
3. Griekse en Latijnse termen
• Oplossing: universiteit, concretiseringen, trio, 

disparaat, realiseren, opinie, actuele, kwestie, 
intrinsiek, unificerend, principe, fundamenteel, 
actoren, finaliteit, essentiële, enthousiast, 
fundamenteel, geoperationaliseerd, optimale, attitude, 
manifesteren, profiel, katholieke.

• P 20-23: lijst Latijnse en Griekse prefixen & suffixen

• P 23-24: selectie veel gebruikte Latijnse combinaties in 
hoger onderwijs
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Wetenschappelijke terminologie
3. Griekse en Latijnse termen

• Opdracht 2 p. 24 in de klas

• Opdracht 3 p. 25 in de klas
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prefixen suffixen

Biblio- cratie

Bio- demie

Dema-/demo- cultuur

Disco- logie

Choreo- gogie

Oligo(s)- theïsme

Theo- elektriciteit

Peda-/pedo- grafie

Mono- fiel

Hydro- theek

Epi- morfie

En- liet

Neuro- centrum

pan-

Poly-

Welke combinaties van prefix+suffix vormen een woord?
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Wetenschappelijke terminologie
4. Collocaties en vaste voorzetselcombinaties
• Collocaties = combinaties van woorden die moeilijk zonder elkaar 

kunnen:
- Een moord plegen
- Een hypothese formuleren (niet ‘maken’!)
- Onderzoek opzetten of uitvoeren (niet ‘doen’!)
- Een significant verband (niet ‘belangrijk’…)
- Een interview afnemen (niet ‘afleggen’!)

• !!  bij lezen/schrijven van teksten = wetenschappelijke collocaties 
herkennen/gebruiken

• Ook voorzetsels gaan specifiek samen met bepaalde woorden. 
Helaas geen algemene regels (scholar.google.be: “ten gevolge” à
artikel “preventie van letsels ten gevolge VAN vallen bij 65-
plussers)




