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het een bestaand Nederlands woord is of niet. De 
onderzoekers willen de resultaten vergelijken met de 
uitkomsten van eenzelfde test voor volwassenen.

3.  Wanneer leer je gemiddeld de meeste nieuwe 
woorden per dag?

a. Als je leert lezen.
b. Als je leert praten.
c. Als je leert rekenen.
d. Als je leert schrijven.

Eindexamens
Het vwo-examen Frans is één 
dag uitgesteld, omdat de 
opgaven waren uitgelekt. Voor sommige leerlingen 
had dit grote gevolgen voor hun geplande vakantie. 
Ook om het examen Nederlands was de laatste tijd 
veel te doen.

4. Waarom was het examen Nederlands in het nieuws?
a. Daar werd op alle niveaus het meest over geklaagd.
b. In de examenteksten stonden spelfouten.
c. Het examen bevatte een politiek incorrecte tekst.
d. Hoogleraren Nederlands vinden dat het examen 
zinloze kennis test.

Beatboxen
Begin juni vond het Belgisch kampioenschap beat-
boxen plaats. Beatboxers kunnen met hun mond heel 
veel geluiden imiteren. Sommige beatboxers gebrui-
ken daarbij woordjes met specifi eke klanken. Die 
woorden herhalen ze steeds, waardoor er een ritme 
ontstaat.

5.  Met welk woord kun je een 
drumstel nadoen?

a. Allergie.
b. Limonade.
c. Poffertjes.
d. Takelwagen.

Anouk
Vorige maand deed Anouk namens Nederland mee aan 
het songfestival in Malmö. De offi ciële benaming is 
‘Eurovisiesongfestival’. Dat woord is een hyponiem 

Ruzzle
Het populairste taalspelletje op de smartphone 
en tablet is momenteel Ruzzle. De speler moet 
binnen twee minuten zo veel mogelijk woorden 
vinden in een raster met zestien letters. De 

verschillende letters moeten horizontaal, verticaal of 
diagonaal met elkaar verbonden zijn.

1. Welke tip zal je NIET helpen bij Ruzzle?
a. Bedenk welke letters samen kunnen voorkomen.
b. Ga de letters op alfabetische volgorde af.
c. Probeer woorden ook achterstevoren.
d. Zoek naar afl eidingen van een woord.

Pinksteren
Een van de vele vrije dagen de 
afgelopen weken was vanwege 
Pinksteren. ‘Pinksteren’ komt van 
het Griekse ‘pentekostos’, wat 
‘vijftigste’ betekent. Volgens het 
Nieuwe Testament gingen 
gelovigen op de vijftigste dag na Pasen ‘in tongen 
spreken’.

2. Wat betekent ‘spreken in tongen’?
a. Alleen nog maar liefdevolle dingen zeggen.
b. Een onbegrijpelijke taal spreken.
c. Heel formele taal spreken. 
d. Roddelen.

Test je woordenschat
Gentse taalwetenschappers hebben een online 
taalspel ontwikkeld om te kunnen onderzoeken welke 
woorden Nederlandstalige kinderen kennen. De 
deelnemer moet van honderd woorden aangeven of 

taal / talen / taalwetenschap

Partners

Mede mogelijk dankzij

van ‘songfestival’. ‘Festival’ is dan weer een hyperoniem 
van ‘songfestival’. 

6.  Welk woord is een hyperoniem van de andere 
woorden?

a. Bijeenkomst.
b. Receptie.
c. Reünie.
d. Verjaardagsfeest.

Taaltoerisme
De zomervakantie staat voor de deur. Grote kans dat je de 
komende weken naar een ander land gaat waar je een 
andere taal moet spreken. Op het Canari-
sche eiland La Gomera bestaat zelfs een 
taal die je niet kunt spréken, maar moet 
fl uiten: het Silbo Gomero.

7. Waar dient het Silbo Gomero voor?
a. Om een potentiële partner te versieren.
b. Om in geheimtaal te overleggen.
c. Om met dieren te communiceren.
d. Om over lange afstand te communiceren.

Taalportfolio
Als je deze zomer in het buitenland wilt werken of stage 
lopen, is het handig als je kunt aantonen hoe goed je 
talenkennis is. In het Europees Taalportfolio kun je je 
taalvorderingen vanaf de brugklas tot en met het eind-
examen bijhouden.

8.  In welke taal kon je dit jaar GEEN centraal eindexamen 
doen?

a. Fries.
b. Italiaans.
c. Russisch.
d. Turks.
 




