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Pardon, mag ik er 
even langs?

Natuurlijk.
Sorry, ik ben je pen 

kwijt.

Het spijt me, je tas is 
vuil geworden

Geeft niet hoor.

Is niet erg.

Wat vreselijk, je fiets 
is weg.

Ik schaam me dood, je 
krijgt een nieuwe. Nou graag!

Nou ja, dat komt 
wel goed.



Programma

Vooruitkijken

Eerste en 
tweede 

taal-
verwerving

Taalfunctie: 
pragmatiek

Taalbetekenis: 
semantiek

Taalvorm: 
klanken en 
grammatica

Taalvariatie 
en taal-

verandering
Terugkijken
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Wat is waar?

a) Wat goed Nederlands is, wordt bepaald door de wet.

b) De oe is een tweeklank.

c) Taalverandering is taalverarming.

d) Geen van deze drie is waar.

Poll 1



2. Eerste en tweede 
taalverwerving



Eerste en tweede taalverwerving

• Overeenkomsten en verschillen

• Tweetaligheid komt het meeste voor

• Tweetaligheid: voor- of nadelig?

• De kritische periode

• Volwassen een tweede taal leren

• Waarom zijn de niveauverschillen zo groot bij volwassenen?



3. Taalfunctie:
pragmatiek



Wat zeg je tegen wie?

a) Alleen 4

b) 1 en 4

c) 1, 2 en 4

d) Alle vier

Poll 2

1.Tegen de dokter: u?
2.Tegen de bakker: u?
3.Tegen de buurvrouw: u?
4.Tegen de politieman: u?



Taalfunctie: pragmatiek

Wat zeg je tegen wie in welke situatie?

• Stijl en register

• Intonatie

Begin en eind van een gesprek

• In welke situaties komen de cursisten?

• Hoe begin je het gesprek?

• Hoe eindig je het gesprek?



4. Taalbetekenis: 
semantiek



Het lexicon: welke van deze is een woord?

a) ie

b) on

c) si

d) muk

Poll 3



Taalbetekenis: semantiek

Alles geeft betekenis; klanken, woorden, woordvormen, zinnen:

• Schuld - schelt

• Schuld, schulden, schuldig, schuldenaar, onschuldig, schuldeiser.

• Jan slaat Piet/Piet slaat Jan

• Ik heb vannacht op de bank geslapen.

Lexicon

• Wat is een woord?

• Hoe zijn de woorden in ons hoofd georganiseerd?

• Waarom verdwijnen veel spreekwoorden en gezegdes?



5. Taalvorm:
klanken en 
grammatica



Wat kunnen we missen?

a) Een van deze

b) Twee van deze

c) Drie van deze

d) Vier van deze

Poll 4

• Koppelwerkwoorden
• Meervouden
• Werkwoordsvormen 
• Verschil tussen hij en zij



Taalvorm: klanken en grammatica

Nederlands als niet-transparante taal

Knelpunten bij de grammatica.

Spelling als struikelblok

Klinkers, medeklinkercombinaties, leenwoorden

Spellingsregels: fonetisch?

Spellingswetten 

Knelpunten bij spelling en uitspraak



6.1 
Taalvariatie



Taalvariatie

• Wat is het verschil met taalverandering? Is er wel verschil?

• De dialecten en sociolecten.

• Is er iets wat je echt lelijk of fout vindt in het Nederlands?



6.2
Taalverandering

appje

boost
Doeidoei

Hey

Hun gaan naar school.

Doe dat even   
schoonmaken.

Later!



Taalverandering

• Wat heb jij zien veranderen tijdens je leven?

• Wanneer wordt iets goed Nederlands?

• De invloed van het Engels

• De kracht van het Nederlands



Terugkijken
Eerste en tweede 

taalverwerving

Taalfunctie

TaalbetekenisTaalvorm

Taalverandering
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