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Een woordzoeker is een soort puzzel waarin allemaal 

letters door elkaar staan. In deze letters zijn woorden 

verborgen, die je moet vinden. Deze woorden horen 

meestal bij hetzelfde thema. In het voorbeeld hiernaast 

staan allemaal woorden met het thema 'Nederlandse 

plaatsnamen'. 

 

Dit kun je gebruiken: 

� Pen, potlood en papier 

� Computer met Word en/of Excel 

 

Schrijf de woorden op die je wilt gaan gebruiken. Meestal zijn dit woorden die allemaal te 

maken hebben met 1 thema of onderwerp. Bijvoorbeeld 'lachen': clown, grappig, plezier… 

 

Bekijk hoeveel letters het langste woord heeft dat je opgeschreven hebt bij stap 1. 

 

Maak nu een rooster. Dit kun je op papier zelf tekenen of in Word of Excel maken. Let er op dat 

je rooster minimaal zo breed en hoog is als je langste woord van stap 2, want anders past dat 

woord er niet in. 

 

Zet nu al je woorden van stap 1 in je gemaakte rooster. Probeer ze allemaal in een andere 

richting neer te zetten. Dus van links naar recht of andersom of van boven naar beneden of 

andersom. Je kunt ze natuurlijk ook diagonaal (= schuin) plaatsen.  

 

Tip: probeer sommige woorden elkaar te laten kruisen, dus dat 2 woorden 1 letter samen 

gebruiken.  

 

Tip: je woorden in het rooster plaatsen is niet eenvoudig. Probeer het desnoods eerst even op 

een kladblaadje voordat je het in het echt gaat maken. Ze zeggen niet voor niets: met passen 

en meten wordt de meeste tijd versleten! 

 

Een woordzoeker maken 
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Heb je al de woorden in je schema staan? Vul nu alle lege plekken op met allemaal 

verschillende losse letters. TIP: gebruik hierin ook letters uit de woorden die je erin gezet hebt, 

want heb je 'zomer' als zoekwoord en vul je nergens anders een 'z' in, dan is het woord wel erg 

makkelijk te vinden! 

 

Als je je woordzoeker af hebt, laat je hem maken door een ander en kun je meteen goed zien 

of hij moeilijk is. TIP: wil je hem héél erg moeilijk maken, zeg dan niet welke woorden ze 

moeten zoeken! Zeg dan alleen dat ze bijvoorbeeld 20 woorden moeten zoeken met een 

bepaald thema. 

 

Je woordzoeker digitaal: 

Je kunt ook een woordzoeker maken met behulp van verschillende websites: 

• http://woordzoekermaken.org/ 

• http://www.onlineklas.nl/flash/woordzoekermaker.html 

• http://www.teleco-it.be/on5dtl/woordzoeker/ 
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