
OTC – TAALDOSSIERS 

Bij de beoordelingen van de samengestelde zelfstandige naamwoorden en de hiervan 
afgeleide woordvormen heeft de OTC het nodig geacht om hiervoor dossiers op te maken.  
 
De samengestelde lemma’s met een bepaald lemma als laatste woorddeel of de lemma’s die 
eindigen op een achtervoegsel kunnen namelijk een probleem opleveren bij de goedkeuring 
van die lemma’s of een ervan afgeleide woordvorm (bv. het meervoud).  
 

Verschillende categorieën 

Er zijn vijf probleemsituaties die de opmaak van een dossier nodig maken. Deze categorieën 
zijn: 

1. Het meervoud van de samenstelling kan een probleem opleveren, omdat het laatste 
woorddeel meerdere betekenissen heeft, zowel mét meervoud als zonder meervoud (bv. 
geld, hulp, taal). 

2. Het meervoud van een lemma dat eindigt op een achtervoegsel kan een probleem 
opleveren, omdat het achtervoegsel meerdere betekenissen heeft, zowel mét meervoud 
als zonder meervoud, of omdat het meervoud enkel geldt bij telbare begrippen (bv. -heid, 
-ine, -ose). 

3. De meervoudsvorming van de samenstelling kan een probleem opleveren, omdat het 
lemma uit het laatste woorddeel meerdere betekenissen heeft met verschillend meervoud 
(bv. spel, wortel). 

4. De samenstelling kan een probleem geven, omdat het laatste woorddeel een mannelijke 
persoonsnaam is met meerdere betekenissen, waarvan niet altijd een vrouwelijke pendant 
kan worden afgeleid (bv. baas-bazin, boer-boerin). 

5. De samenstelling kan een probleem geven, omdat het laatste woorddeel een vormvariant 
is van een bepaald lemma met meerdere betekenissen die niet allemaal verwijzen naar 
de vormvariant (bv. worm-wurm). 

 
Naamgeving en lay-out van de dossiers 

De dossiers zijn opgemaakt in excel en dragen de naam van het laatste woorddeel of van het 
achtervoegsel, voorafgegaan door het nummer van een van de vijf categorieën. Alle dossiers 
zijn opgeslagen in een excelbestand met meerdere tabbladen.  Twee tabbladen zijn essentieel 
voor alle dossiers:  

1.  Het tabblad SYNTHESE geeft een overzicht van de verschillende groepen waaronder de 
samenstellingen worden gerangschikt. 

2.  Het tabblad WOORDEN geeft een alfabetische opsomming van die samenstellingen. Je 
kunt desgewenst de lijst ook sorteren op groep, lengte enz. Er zijn ook filters voorzien om 
bepaalde samenstellingen afzonderlijk te zien, bv. groep J1, lengte 9 enz. 

 
Hierna worden alle namen van de dossiers met de rubriekindeling vermeld. Voor de inhoud 
van de dossiers: zie de website van het NTSV, rubriek TAAL. 
 


