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LESVERLOOP

¡ Wat is `een afkorting`?

¡ Waarom hebben we afkortingen nodig?

¡ Hoe spreek je de afkorting uit?

¡ Punt of komma? Hoofdletters of kleine letters?

¡ Enkele uitzonderingen

¡ De initiaalwoorden

¡ Initiaalwoord:  wanneer kleine letters/ wanneer hoofdletters? Wanneer komma, punt, geen leestekens?

¡ Splinterwoorden

¡ Opdracht + antwoorden

¡ Werkbladen + antwoordbladen

¡ Lijst van de meest bekende afkortingen, initiaalwoorden en splinterwoorden
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WAT IS EEN AFKORTING?

Een afkorting is een woord die of woordgroep dat niet volledig wordt uitgeschreven. Een 
tekstafkorting bestaat uit een of meer beginletters van een woord of  woordgroep:

¡ bijvoorbeeld = bijv. (of bv.)

¡ met andere woorden = m.a.w.

¡ zo snel mogelijk = z.s.m.
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WAAROM HEBBEN WE AFKORTINGEN NODIG?

04-01-2022

Afkortingen hebben het voordeel dat ze kernachtig zijn. 

Ze kunnen kort en goed verwijzen naar een bepaald woord, een 
bepaalde naam of term.



HOE SPREEK JE DE AFKORTING UIT?
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Bij de afkortingen worden de woorden voluit uitgesproken bij het 
voorlezen: 

e.d. wordt dan en dergelijke

bijv. wordt bijvoorbeeld



PUNT OF KOMMA? HOOFDLETTERS OF KLEINE LETTERS?
Een afkorting schrijven we met een of meer punten:

¡ p. - pagina

¡ bv., bijv. - bijvoorbeeld

¡ blz. - bladzijde

¡ m.a.w. - met andere woorden

¡ mr. - meester

We gebruiken een hoofdletter als die ook in het afgekorte woord voorkomt:

¡ H.K.H. - Hare Koninklijke Hoogheid
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ENKELE UITZONDERINGEN:
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cc (zonder punten) = cc staat voor 'carbon copy’, kopie van e-mail voor iemand anders dan de geadresseerde: Als 
je hem mailt, doe mij dan even een cc'tje.

za (geen  punt) = zaterdag 

z.o.z (extra punt) = zie ommezijde, lees aan de andere kant verder: Als er onder aan de bladzijde 'z.o.z.' staat, 
moet je aan de achterkant van de bladzijde kijken.`

PS (hoofdletters) = post scriptum, mededeling onderaan een brief 

t/m (schuin streepje) = tot en met 



DE INITIAALWOORDEN

¡ Een initiaalwoord of een letterwoord wordt gevormd door de eerste letters van een 
naam of een andere woordgroep en gedraagt zich in de zin als een woord. 

¡ De initiaalwoorden schrijven we zonder punten.

¡ Als we het voorlezen, spreken we de korte vorm uit, niet de gehele naam of 
woordgroep waar het voor staat.

hbo = hoger beroepsonderwijs
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INITIAALWOORD:  WANNEER KLEINE LETTERS/ WANNEER 
HOOFDLETTERS? (1 DEEL)

¡ Een algemeen gebruikt initiaalwoord krijgt bij voorkeur kleine letters:

cao = een collectieve arbeidsovereenkomst

cv = curriculum vitae

wc = watercloset 

¡ Een initiaalwoord als eigennaam of functie krijgt hoofdletters:

ANWB = Algemene Nederlandse Wielrijders-Bond

CEO =  Echief Exucutive Officer (bestuursvoorzitter)

EU = Europese Unie

KLM = Koninklijke Luchtvaart Matschappij
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INITIAALWOORD:  WANNEER KLEINE LETTERS/ WANNEER 
HOOFDLETTERS? (2 DEEL)

¡ Een afkorting van een graad in het hoger onderwijs krijgt hoofdletters. De tweede letter van het 
afgekorte woord blijft klein:

BA = bachelor of arts

PhD = de internationale term Doctor of Philosophy (de hoogste academische graad die jij kunt halen)

¡ Een afgekorte bedrijfsaanduiding krijgt kleine letters:

bv = besloten vennootschap

nv = naamloze vennootschap

vof = de vennootschap onder firma
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SPLINTERWOORD

¡ Een splinterwoord is een afgekort woord.

¡ Het bestaat uit lettergrepen van een woord of woordgroep.

¡ Een splinterwoord gebruik je als een gewoon woord:

airco = airconditioning

Benelux = België, Nederland en Luxemburg

blog = web log (een online dagboek)

demo = demonstratie

mayo = mayonaise
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OPDRACHT: GEEF DE AFKORTINGEN VAN DE ONDERSTAANDE 
WOORDEN.

¡ 1) enzovoorts -

¡ 2) afbeelding -

¡ 3) bladzijde -

¡ 4) afkorting -

¡ 5) hoofdstuk -

¡ 6) onder andere -

¡ 7) circa -

04-01-2022



ANTWOORDEN:

¡ 1) enzovoorts - enz. 

¡ 2) afbeelding - afb. 

¡ 3) bladzijde - blz. 

¡ 4) afkorting - afk. 

¡ 5) hoofdstuk – hfst.

¡ 6) onder andere - o.a. 

¡ 7) circa - ca. 
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WIL JE NOG MEET OEFENEN MET DE AFKORTINGEN?

04-01-2022

MAAK DE OPDRACHTEN IN JE 
WERKBLADEN

CORRIGEER JEZELF MET BEHULP 
VAN DE ANTWOORDBLADEN

RAADPLEEG LIJST VAN DE MEEST 
GEBRUIKTE AFKORTINGEN


