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Taalspecifieke woordenboeken 

 

 verklarend woordenboek: 

o https://es.oxforddictionaries.com/  

Laat het donkerblauwe menu openvallen om ook op “grammatica” te zoeken.  
 

   
 

Bij de uitspraak kan je kiezen tussen 2 varianten: Spaans Spaans en Latijns-

Amerikaans Spaans 

 
 

o http://www.wordreference.com/definicion/  

Bij het beluisteren van de uitspraak van de woorden kan je kiezen tussen 3 varianten:  

 

 

https://es.oxforddictionaries.com/
http://www.wordreference.com/definicion/
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 Klik op “sinónimos” om een lijstje met synoniemen te krijgen.  

 Klik op “definición RAE” om doorverwezen te worden naar het woordenboek van 

de Real Academia Española. 

 Klik op “en contexto” om doorverwezen te worden naar Google en het woord in 

voorbeeldzinnen te zien.  

 Klik op “imagenes” om doorverwezen te worden naar Google afbeeldingen.  
 

o Real Academia Española: http://www.rae.es/recursos/diccionarios  

Hier vind je een overzicht van alle woordenboeken aangeboden door de Real 

Academia Española. Probeer eens de Diccionario de la lengua española uit:  
 

 
  

 vertalend woordenboek: Gebruik een woordenboek uit de categorie “vertaalmachines 

voor verschillende talen”! 
 

 overzicht van afkortingen:  

http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/abreviaturas  
 

 visueel woordenboek: 

o http://www.leoloqueveo.org/ 
Kies één van categorieën in de linkerkolom uit en klik verder 
tot je de afbeelding gevonden hebt die je nodig hebt.  

 

 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios
http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/abreviaturas
http://www.leoloqueveo.org/
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Vertaalmachines voor verschillende talen 

Hieronder vind je een overzicht van interessante vertaalmachines van en naar verschillende 

talen: 

 Interglot: http://www.interglot.com/ 

Klik de vlag van de brontaal en de doeltaal aan en geef het te vertalen woord in.  

 
 

 Mijn Woordenboek: http://www.mijnwoordenboek.nl/ (voor Nederlands, Engels, Duits, 

Frans en Spaans) 

Bij dit woordenboek krijg je de vertaling van de zoekterm, een reeks voorbeeldzinnen én 

uitdrukkingen: 

 

 

   

http://www.interglot.com/
http://www.mijnwoordenboek.nl/
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 Van Dale: http://www.vandale.be/ (vertalend woordenboek):  

Door rechts naast het zoekvenster op het pijltje te klikken kan je de talencombinatie van 

je keuze selecteren (steeds Nederlands in combinatie met een vreemde taal: Engels, 

Nederlands, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Zweeds of Portugees).  

 
 

 Reverso: www.reverso.net is een woordenboek met o.a. een functie om werkwoorden 

te vervoegen, een contextfunctie (http://context.reverso.net/vertaling/), etc. – zie 

blauwe balk bovenaan). Ook dit woordenboek is in verschillende talen beschikbaar. 

      

 
 

 Babla: https://bab.la/ is een online woordenboek voor 28 talen. Klik op het pijltje links 

naast het zoekveld om het correcte woordenboek te selecteren.  

 

http://www.vandale.be/
http://www.reverso.net/
http://context.reverso.net/vertaling/
https://bab.la/
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Je kan ook telkens de woorden beluisteren door op het luidsprekertje te klikken: 

 
 

 Linguee: https://www.linguee.nl/ (vertalingen in context) 

Op Linguee zijn er heel wat mogelijke talencombinaties. De vertaling van het woord krijg 

je meteen in context. De zoekterm is geel gefluoresceerd.  

 

 
 

 Lingro: http://lingro.com/  

Lingro is een tooltje waarmee je ervoor kan zorgen dat je alle woorden op een site kan 

aanklikken en vertalen.  

 

https://www.linguee.nl/
http://lingro.com/
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1. Geef naast “1” een site naar keuze in. Je moet de weblink kopiëren en plakken.  

Kies het woordenboek door op het pijltje naar beneden te klikken.  

2. Klik daarna op de grote blauwe pijl om aan de slag te gaan.  

 

 Sensagent: http://traduction.sensagent.com/  

Met “Sensagent” kan je van en naar zeer veel verschillende talen vertalen.  

 
 

 Woxikon: http://www.woxikon.com/  

Dit woordenboek biedt verschillende mogelijkheden aan: er is een vertalend 

woordenboek beschikbaar (klik hiervoor op “DICTIONARY”), een woordenboek voor 

synoniemen (klik hiervoor op “SYNONYMS”), rijmwoorden (klik hiervoor op “RHYMES”) en 

afkortingen (klik hiervoor op “ABBREVIATIONS”).  

Daarnaast kan je op deze site ook een werkwoord ingeven en in verschillende tijden laten 

vervoegen (klik hiervoor op “VERBS”) 
 

 

http://traduction.sensagent.com/
http://www.woxikon.com/


Woordenboeken Spaans                                                                  https://www.creo.be/ 

7 
 

 Deepl: https://www.deepl.com/translate  

Met Deepl kan je tekstjes van de éne taal naar de andere laten vertalen. Er is keuze tussen 

Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands en Pools.  
 

 

 
 

 ELeCT: http://elect.ugent.be/  

De tool ELeCT van de UGent focust op economische woordenschat in het Engels, 

Nederlands, Frans, Duits, Spaans, Russisch en Hongaars.  

Geef in het zoekvenster het te vertalen woord in en duid ook de taal van dit woord aan.  

Er verschijnen links samengestelde woorden met “Werbung” als onderdeel.  
 

 
 

Klik het woord aan dat je wilt opzoeken. Je krijgt een overzicht van vertalingen: 
 

 

https://www.deepl.com/translate
http://elect.ugent.be/
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Audio-woordenboeken en uitspraaktools 

 

Om de uitspraak onder de knie te krijgen, kan je gebruik maken van de volgende tools: 

 Forvo – All words in the world pronounced: http://forvo.com/languages/de/  
 

Dit audiowoordenboek streeft ernaar “alle woorden” in “alle talen” in- en uitgesproken 

door moedertaalsprekers aan te bieden.  

Klik bovenaan op “languages” en selecteer de 

taal van jouw keuze. Geef daarna in de 

zoekbalk rechts het woord in dat je uitgesproken wilt beluisteren. Geef je in de zoekbalk 

het woord “Schmetterling” in, dan krijg je het volgende resultaat:  
 

 

Klik op het driehoekje voor het woord om de ingesproken versie te beluisteren.  
 

 Audio-beeld-woordenboek Languageguide 

Op de site http://www.languageguide.org/ moet je eerst kiezen welke taal je wilt 

inoefenen. Alle talen die binnen CVO Creo aangeboden worden, komen hier aan bod! 

 
 

Daarna kan je kiezen tussen verschillende items, bv. de delen van het lichaam, de 

getallen, het alfabet, kleding, voeding, dieren, … 

 

http://forvo.com/languages/de/
http://www.languageguide.org/
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Kies een item uit. Daarna kan je je muis bewegen over de afbeeldingen en hoor je de 

uitspraak van het betreffende woord:  

 
 

 Audio-beginnerscursus Loecsen 

Op de site https://www.loecsen.com/ vind je een audio-beginnerscursus in een 20-tal 

verschillende talen. Kies op de startpagina de doeltaal die je wilt inoefenen. De 

schrijfwijze van de woorden is niet altijd correct (vb. soms oude spelling in het Duits), 

maar de kwaliteit van de audio’s is top! 
 

 
 

Door op het rode pijltje naast “kleuren” te klikken, vouw je de thema’s open waarbij je 

audio’s kan beluisteren.  
 

 
 

Van zodra je links een Nederlandstalige uitdrukking of woord aanklikt, hoor je die in de 

doeltaal en zie je rechts ook de uitgeschreven, samen met een visuele voorstelling.  
 

https://www.loecsen.com/
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Interessant is ook dat je van elke taal het alfabet kan beluisteren.  

Scroll daarvoor – nadat je de doeltaal hebt gekozen – naar beneden en zoek de 

voorstelling met de woordwolk.  
 

 
 

 Sound of Text: http://soundoftext.com/  

Hier kan je een tekst van maximum 100 karakters intypen en laten inspreken. Het  

         voordeel van deze toepassing is dat je het bestandje ook als MP3 kan downloaden en op  

         je pc kan opslaan. 

 

http://soundoftext.com/
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 Acapela text to speech demo: http://www.acapela-group.com/voices/demo/  
 

 Kies bij “select a language” de taal die je wilt inoefenen. 

 Kies bij “select a voice” voor een mannen- of vrouwenstem.  

 Tik tenslotte de tekst in waarvan je de uitspraak wilt inoefenen  

   en klik op “listen!”. De persoon zegt de tekst in de taal van jouw  

   keuze, jij kan die nazeggen.  
 

Alternatief: 
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal  
 

 

 Ook op de site https://ttsreader.com/fr/ kan je tekst ingeven en laten uitspreken.  

 
 

Interessant is dat je hier het uitspraaktempo kan bepalen (vitesse normale – lente – 

rapide). Daarnaast is er keuze tussen alle talen die in CVO Creo aangeboden worden:  
 

 
De tekst die bij het beluisteren van de audio uitgesproken wordt, wordt gefluoresceerd. 

 

Tip: Gebruik deze tools bij de voorbereiding van presentaties of spreekoefeningen! 
 

Ken je zelf een goed woordenboek dat in dit overzicht ontbreekt? Neem dan contact op 
met je docent, zodat hij/zij het woordenboek aan de lijst kan toevoegen.  

 

http://www.acapela-group.com/voices/demo/
http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal
https://ttsreader.com/fr/

