
Omstreden schoolboek
7. Wat is er mis met het 
schoolboek?
d. Het presenteert straattaal als 
acceptabele taal.

In het boek wordt straattaal met gram maticafouten als ac
ceptabel aangeprezen. Bijna 500.000 Braziliaanse scho lieren 
hebben het boek inmiddels gratis ontvangen. Het ministerie 
van onderwijs, verant woor delijk voor de ver spreiding, is in 
grote verlegenheid ge bracht en onderneemt pogingen om 
de blunder te corri geren. De auteur zegt dat zij de ‘levende 
taal’, zoals die door het volk wordt gesproken, wil erkennen.
 
http://www.beteronderwijsnederland.nl/node/7670 

Taalstrijd bij doven 
8. Waarom was dat?
c. De eigen gebarentaal en 
dovencultuur zouden verloren 
kunnen gaan. 

In 1993 brak er onder doven 
protest uit tegen het cochleair implantaat (CI). De doven ge
meenschap vreesde dat de jonge generatie minder ge baren
taal zou gebruiken en dat daardoor de dovencultuur zou 
verdwijnen. Of dove kin de ren een CI krijgen, is een besluit 
dat hun – meestal – nietdove ouders nemen. Gebarentaal 
blijft belangrijk voor jonge dove kinderen met CI. Vaak 
krijgen ze dit als tweede taal aangeboden na het gesproken 
Nederlands, nadat de implantatie heeft plaatsgevonden. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cochleair_implantaat 
 

 Examenklacht
4. Hadden deze leerlingen gelijk?
c. Nee, het onderwerp is ‘een aantal kenmerken’, dat zowel 
enkelvoud als meervoud kan zijn.

Het onderwerp van deze zin is ‘een aantal kenmerken’. Je 
kunt dat zien als één samenhangende groep van kenmerken 
– dan zou je het werkwoord in het enkelvoud kunnen zetten. 
Logischer is echter om ‘een aantal’ hier te zien als een hoe
veelheidsaanduiding bij ‘kenmerken’ – en dan is ‘worden’ 
wel degelijk de juiste vorm.

http://j.mp/mLmWLh
http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/16/
http://www.onzetaal.nl/advies/aantal.php 

Goed gespeldt?
5. Hoe noemen we de officiële spelling?
b. Groene spelling.

De officiële woordenlijst van de Nederlandse Taal  wordt 
opgesteld door de Nederlandse Taalunie en vastgelegd in 
‘het Groene Boekje’. Toen in 2005 de nieuwe groene spel
ling officieel gepresenteerd werd, liet een aantal Neder land
se media weten dat zij deze spelling afwezen. De nieuwe 
spelling bevatte volgens hen te veel veranderingen, en de 
regels waren ontoegankelijk en vaak niet leerbaar voor de 
gewone taalgebruiker. Volgens deze critici sluit hun ‘witte 
spelling’ beter aan bij de dagelijkse taalpraktijk en de 
intuïtie van de taalgebruiker.

http://www.wittespelling.nl/ 
http://j.mp/m2LiYm

Praten met je handen 
6. Wat gebeurt er met hun spraak?
b. Ze hebben moeite met het vinden van een woord.

Proefpersonen in het onder zoek gingen minder vloeiend 
spreken en hadden meer moeite om het juiste woord te vin
den. Het blijkt bijna onmogelijk te zijn om niet te gebaren 
als je praat. Ook de luisteraar heeft baat bij ge baren. Hersen 
onderzoek laat zien 
dat een verhaal snel ler 
begrepen wordt en 
dat er meer van wordt 
onthouden als het met 
gebruik van gebaren 
wordt verteld. 

http://j.mp/jns1El
http://j.mp/k2jyBf

taal / talen / taalwetenschap

Obama op bezoek
1. Welk land was dat?
c. Ierland.

Obama bezocht in Ierland het 
dorp Moneygall. Daar had een 
verre voorouder van zijn moeder 

gewoond, die in 1850 naar de Verenigde Staten was 
geëmigreerd. Zelf grapte hij dat hij ‘een van de O’Bama’s uit 
Moneygall’ was, gekomen om de verloren apostrof in zijn 
naam te vinden. Obama is zelf ge boren op Hawaï, als zoon 
van een Amerikaanse moeder en een Keniaanse vader. 

http://j.mp/vk_obama
http://j.mp/youtube_obama 

Honderd jaar Annie M.G. Schmidt 
2. Welke bekende figuur speelde GEEN rol in haar boeken?
b. Nijntje.

De honderdste geboortedag van de schrijfster wordt een 
jaar lang gevierd. Schmidt creëerde niet alleen kinder
helden, maar schreef ook talloze liedjes, toneelstukken, 
musicals en radio en televisieseries. Nijntje is echter een 
creatie van Dick Bruna. 

http://j.mp/jiA3GN
http://j.mp/low5Sh

Baie verskille 
3. Wat is de vertaling van deze zin?
b. Hij heeft dit niet gedaan.

In Afrikaanse woorden zijn de Nederlandse wortels nog 
goed terug te vinden. Nederlandstaligen kunnen dan ook 
vrij moeiteloos Afrikaans lezen en andersom. In deze zin zit 
een ‘dubbele ontkenning’ (nie ... nie), een verschijnsel dat in 
het hedendaagse Standaardnederlands niet voorkomt. Wel 
komt deze al eeuwen voor in bepaalde Nederlandse en 
Vlaamse dialecten. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afrikaans
http://www.standaard.be/extra/afrikaans
http://j.mp/khULUN

De Talenquiz is een initiatief van De Taalstudio en De Praktijk en wordt 
geschreven door De Taalstudio. De quiz wordt maandelijks gratis ver
stuurd naar de abonnees en daarnaast verspreid via www.taalstudio.nl,  
www.kennisnet.nl en www.kennislink.nl. De Taalstudio is volstrekt onaf
hankelijk in onderwerpkeuze, formulering en verwijzing. Op dit product  
zijn de Algemene Voorwaarden van de Taalstudio van toepassing.
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