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Voor het Algemeen Nederlands Woordenboek zijn we op zoek naar stagiairs die gaan meewerken aan
het verwerken van specifieke informatie in de woordenboekartikelen en/of het lexicaal-semantisch
bewerken van hedendaags woordmateriaal voor ditzelfde woordenboek.

Opdracht: het verwerken van specifieke informatie in de woordenboekartikelen van het Algemeen
Nederlands Woordenboek en het lexicaal-semantisch bewerken van hedendaags woordmateriaal voor
ditzelfde woordenboek

Methode: inleiding over lexicografie in het algemeen en het Woordenboek der Nederlandsche Taal
en het Algemeen Nederlands Woordenboek in het bijzonder. Het lezen van de basisliteratuur. Werken
met de INT-editor en de SketchEngine.
Mogelijke werkzaamheden tijdens de stage zijn (afhankelijk van de duur van de stage en het niveau
van de stagiair):
•

Etymologie: het aanvullen van de optie ‘in brontaal geleed’

•

Semagram: Het uitwerken en uniformeren van de semagrammen van een reeks
samenstellingen op een bepaald grondwoord of van een categorie woorden

•

Multimedia: Het toevoegen van afbeeldingen, video’s en geluidsfragmenten bij alle
woordbetekenissen waar dat zinvol is.

•

Taalvariëteit: Het controleren en toevoegen van labels bij woorden die aan een
bepaalde variëteit van het Nederlands worden toegeschreven

•

Domein: Het systematisch toekennen van domeinen aan een selectie van trefwoorden

•

Het maken van kopjesartikelen van nevenvormen en andere gerelateerde
woordvormen (synoniemen, antoniemen) en van woorden uit de woordfamilie

•

Het toevoegen van woordfamilie aan de trefwoorden van het ANW

•

Het activeren van links binnen bestaande trefwoorden
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