
b. Ja, maar dit is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van 
de talen. 
c. Nee, maar er moet wel genoeg tijd zijn om de talen te 
kunnen leren.
d. Nee, een kind kan er altijd gemakkelijk weer een extra 
taal bij leren.

Leesbaarheid
In de wereld zijn er 
globaal gezien drie 
soorten schrift te 
onderscheiden: het 
logografisch schrift 
(zoals het Manda rijn), 
waarin elk woord zijn 
eigen symbool heeft; 
een syl labisch schrift 
(zoals het Japans), 
waarin elk symbool 
voor een lettergreep 
staat; en het alfabetisch schrift (zoals het Nederlands), 
waarbij elk symbool voor een klank staat. Onlangs is 
onderzoek gedaan naar leren lezen en schrijven in Eritrea, 
waar deze drie verschillende schriften allemaal voorkomen.

4. In welk soort schrift verloopt het leren lezen het snelst?
a. Wanneer het schrift op klanken is gebaseerd. 
b. Wanneer het schrift op lettergrepen is gebaseerd. 
c. Wanneer het schrift op symbolen is gebaseerd.
d. Dat is niet afhankelijk van het schrift.

Dialectwoorden
Volgens de nieuwe hoogleraar Diversiteit in taal en cul
tuur in Brabant, spreken jongeren in Brabant Nederlands 
met dialectkenmerken – al zullen ze zelf niet toegeven 
dat ze hun dialect gebruiken en zeggen ze dat ze gewoon 
Nederlands spreken. Een dialect is een (regionale) variant 
van een standaardtaal, die wordt gekenmerkt door een 
typische uitspraak, aparte woorden, maar ook door 
zinsbouw. 
 
5. Welk van deze woorden is GEEN dialect?
a. Boks (broek).
b. Kapot (heel erg).
c. Plak bol (boterham).
d. Een tochje (eventjes). 

Gezichtjes met inhoud
Zogenaamde smileys worden veel gebruikt: in sms’jes, 
op MSN maar ook in emails. Met een smiley kun je aan
geven hoe de voorafgaande zin geïnterpreteerd moet 
worden. 

taal / talen / taalwetenschap
6. Wat druk je met een ‘smiley’ uit?
a. Een dubbele betekenis.
b. Een emotie.
c. Een gedachte.
d. Een veronderstelling.

Namen-top-100
In de vernieuwde Nederlandse 
Familie namenbank staan alle 
314.000 familie namen die Neder
land in 2007 telde. Als je een wille
keurige naam intikt, krijg je een 
verspreidings kaart te zien. Daarop 
is per gemeente aangegeven hoe
veel mensen die naam dragen. Er is 
een top100 van alle familie namen 
in Nederland samengesteld.

7. Welke naam staat NIET in deze top-100?
a. Ali. 
b. De Jong.
c. Koning.
d. Mol.

Taalkunde Olympiade
In februari vindt de tiende Nederlandse Taalkunde Olym
piade plaats. In deze wedstrijd worden leerlingen uitge
daagd om enkele lastige taalkundige puzzels op te los
sen. Zo zijn er bijvoorbeeld vragen over de Nederlandse 
regels voor het vormen van een verkleinwoord. Daar
voor kun je verschillende achtervoegsels gebruiken: -tje, 
-je, -pje of -etje. In principe gebruik je voor elk zelfstan
dig naamwoord één specifiek achtervoegsel om het te 
verkleinen.

8. Welk woord is hierop een uitzondering?
a. Lam.
b. Bloem.
c. Koning.
d. Koningin.

Partners
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Het woord van 2009 
Aan het eind van vorig jaar kon op de website van Van 
Dale door iedereen worden gestemd voor het ‘Woord 
van het jaar 2009’. In 2008 was de winnaar swaffelen. 

1. Wat was het woord van 2009 volgens Van Dale?
a. Kredietcrisis.
b. Ontvrienden.
c. Twitteren.
d. Vaccinatieangst.

Het Groot Dictee jubileert
Het Groot Dictee der Nederlandse Taal vond in decem
ber voor de twintigste keer plaats. De ‘onbekende’ deel
nemers in de Eerste Kamer worden geselecteerd via een 
voorronde. De Volkskrant publiceerde daarvan de ‘juiste’ 
antwoorden, maar daarin bleek de krant een paar spel
foutjes te hebben gemaakt. De Vlaamse krant De Stan-
daard had de antwoorden wel goed gepubliceerd.

2. Wat is de correcte spelling?
a. Prulenbak.
b. Prulebak.
c. Prullebak.
d. Prullenbak.

Oneindig meertalig?
Vaak hoor je dat meer
talige kinderen minder 
goedNeder lands 
kunnen leren dan 
eentalige kinderen 
door dat ze meer
dere talen spreken. 
Dit is echter niet 
waar; kinderen zijn 
namelijk zeer goed 
in staat om meer dan één taal vloeiend te leren spreken. 

3. Zit er een maximum aan het aantal talen dat een kind 
kan leren?
a. Ja, na vier talen zit je hoofd vol en kan er geen taal 
meer bij.


