
Woordenlijst live ondertiteling Tweede Kamer  

In de vragenlijst live ondertiteling Tweede Kamer staan enkele moeilijke woorden. 
Hieronder worden die woorden in eenvoudige taal uitgelegd.  

Tip voor wie kan zien: print deze lijst en leg deze woordenlijst naast u bij het invullen 
van de vragenlijst. U kunt dan moeilijke begrippen opzoeken in de woordenlijst. In totaal 
worden 15 begrippen uitgelegd.  

1. Aanvaardbaar voorstel Een voorstel dat goed genoeg is.  

2. Aanvaardbaar alternatief Een andere mogelijkheid, ook goed genoeg.  

3. Commissievergadering Een openbaar overleg van Kamerleden over, bijvoorbeeld, 
corona.  

4. Correctie Herstellen van een fout.  

5. Debat Een openbaar overleg van Kamerleden met een minister of staatssecretaris 
over, bijvoorbeeld, Brexit. 

 6. Debat Gemist Op de website Debat Gemist kun je een debat achteraf terugkijken. 
De video’s van deze debatten hebben andere ondertiteling dan een debat met live 
ondertiteling.  

7. Essentie Dat waar het om gaat: de kern.  

8. Kromme zinnen Een zin die niet lekker loopt (zie ook: zinsbouw).  

9. Leessnelheid Het aantal woorden dat je in een korte tijd (vaak een minuut) kunt 
lezen. Ben je in staat alle woorden onderaan in beeld te lezen voordat de volgende zin in 
beeld verschijnt?  

10. Letterlijk Alles wat gezegd wordt, is woord voor woord in de ondertiteling te zien.  

11. Live ondertiteling Bepaalde debatten van de Tweede Kamer zijn direct te zien via 
een website, app of via de televisie. Bij live ondertiteling wordt het gesproken woord 
direct omgezet in zinnen onderaan in beeld.  

12. Nederlandse Gebarentaal Een gebarentaal die in Nederland gebruikt wordt in de 
communicatie onder dove mensen en tussen dove mensen en mensen die kunnen horen.  

13. Ondertiteling Bij ondertiteling wordt het gesproken woord omgezet in zinnen 
onderaan in beeld. Bij live ondertiteling is dat bij een debat dat op dat moment 
plaatsvindt. Achteraf kan er ook ondertiteling worden toegevoegd bij video’s. In dat 
geval is de ondertiteling vaak uitgebreider en meer volledig dan bij een live 
ondertiteling.  

14. Schorsing Een pauze in het debat. Tijdens een schorsing kun je als kijker via het 
beeldscherm niets horen van wat de Kamerleden of een minister of staatssecretaris 
zeggen.  

15. Zinsbouw De manier waarop je met woorden een zin maakt volgens de regels van 
de Nederlandse taal. Een zin die niet lekker loopt, wordt ook wel een ‘kromme zin” 
genoemd. 


