
Examenklacht
In het vwo-eindexamen 
Nederlands stond dit jaar 
de volgende zin: “Zowel in 
de tekst ‘Pleidooi voor on-
zeker heid’ als in tekstfrag-
ment 1 worden direct en 
indirect een aantal ken-
merken genoemd waaraan 

hedendaagse deel nemers aan het publieke debat menen 
te moeten vol doen.” Volgens sommige leerlingen moest 
‘worden’ in deze zin ‘wordt’ zijn. 

4. Hadden deze leerlingen gelijk?
a. Ja, het onderwerp is ‘een aantal’, en dat is enkel-
voud.
b. Ja, het onderwerp is ‘in tekstfragment 1’, en dat is 
enkelvoud.
c. Nee, het onderwerp is ‘een aantal kenmerken’, dat 
zowel enkelvoud als meervoud kan zijn.
d. Nee, na ‘zowel ... als’ komt altijd een meervoudig 
onderwerp.

Goed gespeldt?
Dit jaar is het vijf jaar geleden dat het Genootschap 
Onze Taal met een alternatief kwam voor de officiële 
spelling van het Nederlands. 
 
5. Hoe noemen we de officiële spelling?
a. Blauwe spelling.
b. Groene spelling.
c. Rode spelling.
d. Witte spelling.

Praten met je handen
In recent onderzoek werd 
onderzocht wat de functie 
is van de ge baren die de 
meeste mensen maken 
tijdens het praten. Zelfs 
blin den gebruiken ge ba-
ren als ze met andere blin-
den praten. In het onder-
zoek werd mensen ge -
vraagd te spreken zonder 
hun handen te gebruiken. 

6. Wat gebeurt er met hun spraak?
a. Ze gebruiken overdreven gezichtsuitdrukkingen.
b. Ze hebben moeite met het vinden van een woord.
c. Ze komen helemaal niet meer uit hun woorden.
d. Ze worden onverstaanbaar.

Obama op bezoek 
De Amerikaanse president bezocht de afgelopen maand 
vier Europese landen. Tijdens zijn bezoek aan een van 
deze landen grapte hij op zoek te zijn naar ‘de verloren 
apostrof in mijn naam’. Met deze aanpassing zou zijn 
achternaam inderdaad niet misstaan in dat land. 

1. Welk land was dat?
a. Engeland.
b. Frankrijk.
c. Ierland.
d. Polen.

Honderd jaar Annie M.G. Schmidt
Op 20 mei werd Annie M.G. Schmidts honderdste ge-
boortedag gevierd. Haar verhalen, versjes en gedichten 
zijn wereldberoemd en velen van ons zijn opgegroeid 
met Jip en Janneke. 

2. Welke bekende figuur speelde GEEN rol in haar 
boeken?
a. Abeltje.
b. Nijntje.
c. Pluk.
d. Wiplala. 

Baie verskille
Van 17 tot 19 juni vindt in Amster-
dam het Festival voor het Afrikaans 
plaats. Het festival wil laten zien dat 
het Afrikaans een springlevende taal 
is, met een rijk cultu reel leven. 
Onlangs ver scheen het Groot 
Woordenboek Afri kaans en Neder
lands, dat de gelijkenis sen en ver-
schil len tussen de twee talen laat 
zien. Bekijk de volgende zin: ‘Hy 
het dit nie gedoen nie.’

3. Wat is de Nederlandse vertaling van deze zin?
a. Hij heeft dit altijd gedaan. 
b. Hij heeft dit niet gedaan.
c. Hij heeft dit nooit gedaan.
d. Hij heeft dit wél gedaan.

taal / talen / taalwetenschap
Omstreden schoolboek
In Brazilië heeft de publicatie en 
gra tis verspreiding van een school-
boek ge leid tot grote woede onder 
politici, schrijvers en academici.

7. Wat is er mis met het school
boek?
a. De schrijftaal is Portugees en niet 
Braziliaans.
b. Het bevat veel spel- en gram ma-
ticafouten.
c. Het moedigt het gebruik van Engels aan.
d. Het presenteert straattaal als acceptabele taal. 

Taalstrijd bij doven
Kortgeleden werd onderzocht of het gebruik van ge-
barentaal het leren van gesproken taal voor doven 
bemoeilijkt. Sinds de introductie van het cochleair 
implantaat (CI), een soort intern gehoorapparaat, kun-
nen doofgeboren kinderen namelijk gesproken taal 
leren. De dovenwereld was oorspronkelijk niet zonder 
meer positief over de introductie van CI’s.

8. Waarom was dat?
a. Alleen jonge kinderen konden geopereerd worden 
en oudere doven voelden zich buitengesloten.
b. De CI’s werkten niet goed genoeg.
c. De eigen gebarentaal en dovencultuur zouden ver-
loren kunnen gaan. 
d. Ze vonden het niet juist dat doven als gehandi cap-
ten werden beschouwd.
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