
 
 

Jaargang 1 / Nummer 3 -  Suggesties voor discussie en extra informatie 
 
 
 
Vraag 1 
Extra 
Geluidsfragment van een jongen die straattaal spreekt: http://cgi.omroep.nl/cgi-
bin/streams?/rnw/kids/straattaal1.rm  
Het programma ‘Raymann is Laat’ heeft een online straattaalwoordenboek met veel woorden uit het 
Sranantongo:  
http://www.omroep.nl/nps/mix/raywelcome.html?../raymann/mainframeraymann.html~main  
 
Vraag 2 
Discussie 
Vind je dat informatie in openbare ruimtes altijd in het Nederlands moet worden gegeven? Of juist in veel meer 
talen, bijvoorbeeld ook in het Arabisch en Chinees? Waarom wel/niet? 
 
Vraag 4 
Discussie 
Kun je oorzaken bedenken voor het stijgende aantal meertaligen?  
Wanneer is iemand eigenlijk meertalig? Hoe goed moet je daarvoor de taal beheersen? 
Welke taal zou jij wel vloeiend willen spreken? 
 
Vraag 6 
Discussie 
Er is veel discussie over msn-taal. Sommigen vinden dat msn-taal een goede ontwikkeling is omdat jongeren 
creatief omgaan met taal. Anderen zijn bang dat het negatief is voor de kennis van het Nederlands omdat de 
jongeren erdoor gaan twijfelen op het moment dat goed taalgebruik wel nodig is. Wat vind jij? Is het gebruik 
van msn-taal een goede ontwikkeling? Vind je schrijven in msn-taal makkelijker dan gewoon schrijven? 
Discussie: 
http://www.pedagogiek.net/content/artikel.php?contentID=1537&subname=Algemeen%20nieuws&sectieNR=1
&&rubriekID=4  
Extra 
Van Kooten en De Bie hebben een aantal scènes over taalverloedering: 
http://www.youtube.com/watch?v=rSI-HUdWY8k  
http://www.youtube.com/watch?v=52vIwQrzHDw  
http://www.youtube.com/watch?v=pWdsx9qnHVM  
 
Vraag 8 
Extra:  
Sommige wetenschappers zijn ervan overtuigd dat de manier waarop mensen de wereld om zich heen ervaren 
samenhangt met hun woordenschat of hun taal.  
Als voorbeeld noemen zij het cijfermatig denken van de Pirahã-indianen. Dit hangt samen met de telwoorden 
die zijn kennen: http://www.kennislink.nl/web/show?id=116392 
Een ander voorbeeld dat als argument wordt gebruikt is de woordenschat van de Eskimo’s: zij zouden wel 22 
woorden hebben voor sneeuw. Een cartoon hierover: 
http://itre.cis.upenn.edu/%7Emyl/languagelog/archives/004353.html 
Het lijkt er echter op dat dit laatste een broodje-aap-verhaal is: wie goed zijn best doet, kan ook wel 22 
Engelse benamingen voor sneeuw verzinnen! 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sneeuwwoordenverhaal  
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