
1. Naar school jij!
Waarheen moet je dan verhuizen?
a. Van Nederland naar Vlaanderen
Je bent dan in totaal 13 jaar leer-
plichtig: van je 5e tot je 18e! Sinds 
kort is de regel in Nederland ver-
anderd: als je tussen 16 en 18 jaar 
oud bent maar géén diploma hebt 
gehaald, heb je toch leerplicht. In 
Suriname is de leerplicht het kortst. 
Als je wilt weten hoe kort, kijk dan onderaan p.2 van Taalpeil!
http://www.minocw.nl/leerplicht 

2. Spellen, literatuur en teksten lezen
Welke bewering klopt?
c. Surinaamse en Nederlandse leerlingen vinden brieven 
schrijven nuttig.
Leerkrachten vinden dat er vooral meer aandacht moet komen 
voor spelling. De leerlingen zijn het daar volgens het Taalpeil-
onderzoek niet mee eens. De Nederlandse en Vlaamse jongeren 
zouden het liefst meer discussiëren in de les, en ook verhalen 
schrijven scoort bij hen hoog. Toch liggen de wensen van lera-
ren en leerlingen niet zó ver uit elkaar: de meeste leerkrachten 
hadden deze vaardigheden vroeger zelf ook graag wat meer 
geoefend!

3. Twintig Talen 
Welke talen zijn dat vooral?
c. Sranan en Engels
Het Sranan is na het Nederlands de grootste taal in Suriname. 
Wel 70% van de Surinamers spreekt thuis (onder andere) 
Nederlands (zie Taalpeil p.1). Het Sranan scoort hoog met 
46%. Toch wordt er op school voornamelijk in het Nederlands 
gesproken. Leerlingen gebruiken ook wel eens Sranan of Engels 
(zie Taalpeil p.4).
http://nl.wikipedia.org/wiki/Suriname#Taal

4. Zoek de verschillen…
Wat betekent schuier?
d. Tandenborstel
Het goede antwoord staat op de p.12 van Taalpeil. Schuier 
komt van ‘tandenschuier’. Dat woord komt niet zomaar in het 
Surinaams terecht: in de 17e eeuw was het een heel normaal 
woord in Nederland. ‘Schuier’ betekende toen: ‘in het rond 
gaan, het weer laten glimmen aan alle kanten’. Typisch voor 
wat een tandenborstel doet …
http://www.taalsleutel.nl/pages/nederlands1700.php

5. Straattaal
Welke bewering klopt?
d. In sommige Nederlandse straattalen worden woorden 
uit het Sranan gebruikt.
Als je Taalpeil  leest, kun je zien dat bewering a en c juist niet 
kloppen: bijna 80% van de Vlaamse docenten was tegen straat-
taal (zie p.5). En Surinaamse volwassenen spreken inderdaad 
wel eens in straattaal, maar niet zo vaak als in bewering c staat. 
Bewering d. klopt wel: de Amsterdamse straattaal bevat veel 
woorden uit het Sranan, zoals doekoe, loesoe, osso en faja. 
http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/langvar/straattaal/

6. Nuttig én aangenaam 
Welke leerlingen vinden Nederlands de nuttigste taal?
b. Surinaamse leerlingen
Wie goed kijkt kan dat zien op pagina 3 van Taalpeil. Suri-
naamse leerlingen vinden Nederlands de belangrijkste taal, 
terwijl Engels voor Nederlandse en Vlaamse leerlingen op 
nummer één staat. 

7. En de beste leerkracht is…
Wat moest een leraar vroeger kunnen?
c. Voorkomen dat leerlingen slechte 
boeken lezen
Vergelijk de stukjes over schoolmeesters
op pagina 3 en op pagina 6 van Taalpeil. 
Er waren rond 1800 zelfs leraren die 
niet konden schrijven en lezen, of die helemaal niets afwisten 
van opvoeden. Maar dat was toen minder van belang. Zolang 
de leerkracht maar in staat was om toezicht te houden op de 
onderwerpen waar de leerlingen zich in verdiepten... 

8. Moeilijk, moeilijk…
Wat wordt NIET genoemd als probleem?
c. De spelling
Het woordje ‘er’ is typisch voor de Nederlandse taal. Maar wei-

nig talen kennen zo’n soort woord, en hoe je het moet gebrui-
ken is niet zo makkelijk te leren. Ook de verschillende 
klanken zijn lastig te leren: sommige talen hebben veel minder 
klinkers, andere kennen sommige medeklinkers dan weer 
niet. Ook scheidbare werkwoorden zoals opbellen zijn vaak 
lastig...  http://www.dutchgrammar.com/  

9. Check het zelf!
Waarom is de spellingscorrector niet betrouwbaar?
c. De corrector kijkt alleen naar losse 
woorden en niet naar verbanden tussen 
woorden.
Daardoor herkent de computer heel wat 
grammaticale fouten niet. Ook kan de cor-
rector niet inschatten of je al dan niet woorden vergeet of ver-
keerde uitgangen gebruikt. Omdat een corrector alleen naar 
woorden kijkt valt het bovendien niet op als je een typefout 
maakt waardoor er ‘per ongeluk’ een nieuw woord ontstaat.
http://www.onzetaal.nl/nieuws/spellingchecker.php

10. Taal op honderd manieren
Hoe wordt het Nederlands NIET gebruikt in België?
b.Als lingua franca
Het Nederlands wordt ge-
sproken door ca. 6 miljoen 
Vlamingen, maar de inwo-
ners van Wallonië en Brus-
sel spreken over het alge-
meen Frans en een kleine minderheid heeft het Duits als moe-
dertaal. Lang niet alle Belgen beheersen beide talen. Noch het 
Nederlands noch het Frans kan dus in België als lingua franca 
worden beschouwd (de taal waarin de bevolkingsgroepen met 
elkaar kunnen communiceren). 
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Maandelijks de Talenquiz in uw mailbox? Registreer u dan 
nu: www.taalstudio.nl/talenquiz.

Een speciale editie van de Talenquiz over Taalpeil 2007, 
een krant over onderwijs Nederlands van de 
Nederlandse Taalunie
Lees Taalpeil 2007 ook online: 
www.taalunieversum.org/onderwijs/taalpeil

De Talenquiz is een initiatief van De Taalstudio en De Praktijk en 
wordt geschreven door De Taalstudio. De quiz wordt maandelijks gratis 
verstuurd naar de abonnees en daarnaast verspreid via www.taalstudio.
nl , www.kennisnet.nl en www.kennislink.nl . De Taalstudio is volstrekt 
onafhankelijk in onderwerpkeuze, formulering en verwijzing. Op dit 
product zijn de Algemene Voorwaarden van De Taalstudio van toepas-
sing.


