
Opdracht  Sociaal-‐Maatschappelijk  
  
Dimensie:  Sociaal-‐Maatschappelijk  
Onderwerp:  Dialecten  
Titel  opdracht:  Dealen  met  je  dialect  
  
Wat  ga  je  doen?  

De  NOS  deed  een  oproep  via  sociale  media:  ‘Heb  jij  een  dialect  en  heb  je  last  van  negatieve  reacties?’  
Op  deze  oproep  werd  massaal  gereageerd.  Duizenden  mensen  deelden  hun  ervaringen.  In  een  
driedelige  serie  laat  de  NOS  zien  hoe  
het  is  om  een  accent  of  dialect  te  
hebben.      

In  deze  opdracht  leer  je  hoe  een  
dialect  invloed  kan  hebben  op  je  
werk  en  je  carrière.  Je  ontdekt  wat  
het  met  mensen  doet  als  ze  worden  
uitgelachen  of  uitgescholden  
vanwege  hun  dialect.  Tenslotte  kom  
je  te  weten  waarom  het  hebben  van  
een  accent  of  dialect  mensen  ook  
juist  trots  maakt.    

Wat  je  lever  je  in?    

Uitwerkingen  van  de  vragen.    

Bronnen:  

https://nos.nl/op3/artikel/2194300-‐dealen-‐met-‐je-‐dialect-‐ze-‐zien-‐ons-‐als-‐boeren-‐bierzuipers-‐klompendragers.html  
https://nos.nl/op3/artikel/2194410-‐dealen-‐met-‐je-‐dialect-‐je-‐voelt-‐je-‐minderwaardig.html  
https://nos.nl/artikel/2194541-‐dealen-‐met-‐je-‐dialect-‐zij-‐zijn-‐gewoon-‐kei-‐trots-‐op-‐hun-‐taal.html  
http://www.meertens.knaw.nl/taaldetector/    
  

Dialect  of  accent?  

Een dialect spreken of een accent hebben zijn twee verschillende dingen.  

Accent: Dit gaat over uitspraak. De klank is anders maar de woorden zijn hetzelfde. Bijvoorbeeld 

hoe de 'g' wordt uitgesproken. Het kan in sommige streken zangeriger klinken dan in andere.  

Dialect: Het verschil is groter. Het gaat verder dan de klanken. Een Vlaming zegt bijvoorbeeld 

'goesting' in plaats van 'ik heb er zin in'. In zinsbouw zit een verschil. Sommige woorden of 

woorddelen staan in een andere volgorde. Er is vaak een verschil in woordenschat; friet en patat is 

hier een voorbeeld van.  
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De  opdrachten:  

1.   Heb  jij  een  accent  of  dialect?  
Lees  in  het  kader  hierboven  het  verschil  tussen  een  accent  en  een  dialect.  Dialecten  hebben  
altijd  te  maken  met  de  regio  waar  je  bent  geboren  en  opgegroeid.  Accenten  kúnnen  te  
maken  hebben  met  het  gebied  waar  je  woont,  maar  kunnen  ook  een  andere  oorzaak  hebben.  
Bijvoorbeeld  een  bepaalde  groep  waartoe  je  behoort.    
  

a.   Waar  ben  jij  geboren?  Spreken  mensen  daar  met  een  dialect  of  accent?  Zo  ja,  spreek  jij  dat  
dialect  ook,  of  heb  jij  ook  dat  accent?  Waarom  wel,  of  niet?    

b.   Waar  woon  je  nu?  Spreken  mensen  daar  met  een  dialect  of  accent?  Zo  ja,  spreek  jij  dat  
dialect  ook,  of  heb  jij  ook  dat  accent?  Waarom  wel,  of  niet?  

c.   Als  je  met  een  accent  of  dialect  spreekt:  geef  aan  wat  je  daarvan  vindt.  Schaam  je  je  ervoor?  
Of  ben  je  er  juist  trots  op?  Waarom?  

d.   Ken  je  mensen  die  met  een  ander  accent  spreken  dan  jij,  of  in  een  ander  dialect?  Wat  vind  je  
daarvan?  Kijk  je  daardoor  anders  tegen  deze  mensen  aan?  

e.   Via  deze  link  bepaalt  ‘De  taaldetector’  voor  je  welk  dialect  je  spreekt.  Beantwoord  (een  
aantal)  vragen  en  kijk  of  het  klopt!  

  
2.   Ze  zien  ons  als  boeren,  bierzuipers  en  klompendragers  

Lees  de  tekst  ‘Dealen  met  je  dialect:    Ze  zien  ons  als  boeren,  bierzuipers  en  klompendragers’  
en  bekijk  het  filmpje  (dat  kan  ook  op  YouTube).  Maak  daarna  de  vragen.  
  

a.   Bart  is  acteur  en  kreeg  te  horen  dat  hij  logopedie  moet  nemen,  als  hij  voor  rollen  in  
aanmerking  wil  komen.  Hij  noemt  dat  discriminatie.  Wat  vind  jij  daarvan?  

b.   Gerbert  Kraaykamp,  hoogleraar  sociologie,  
concludeerde  dat  mensen  met  een  dialect  minder  
lang  naar  school  gaan  en  lagere  functies  hebben.  
Wat  is  daarvan  de  oorzaak,  volgens  hem?  

c.   Hendrik  zegt  dat  zijn  Friese  accent  gezien  wordt  
als  boers  en  minderwaardig.  Hoe  denk  jij  over  
mensen  die  met  een  regionaal  accent  praten?  
Neem  jij  deze  mensen  minder  serieus?  

d.   Evelien  en  Femke  zeggen  dat  je  best  een  accent  
kunt  hebben,  maar  dat  je  je  ook  moet  kunnen  
aanpassen.  Hoe  denk  jij  daarover?  Leg  ook  uit  
waarom  je  zo  denkt.    
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3.   Je  voelt  je  minderwaardig  

Lees  de  tekst  ‘Dealen  met  je  dialect:  Je  voelt  je  minderwaardig’  en  bekijk  het  filmpje  (dat  kan  
ook  op  YouTube).  Maak  daarna  de  vragen.    
  

a.   In  de  tekst  staat  dan  mensen  plagerijen  om  hun  manier  van  praten  vaak  wel  kunnen  hebben.  
Wanneer  is  het  volgens  Eva  ter  Meer  niet  grappig  meer?    

b.   In  de  tekst  wordt  ook  gesproken  over  een  voordeel  van  het  hebben  van  een  streektaal.  Wat  
is  dat  voordeel?  

c.   Ben  jij  wel  eens  uitgelachen  of  uitgescholden  om  de  manier  waarop  jij  praat?  Of  heb  jij  zelf  
weleens  iemand  uitgelachen  of  uitgescholden?  Hoe  denk  je  daar  (nu)  over?  
  

4.   Gewoon  kei-‐trots  op  hun  taal  
Lees  de  tekst  ‘Dealen  met  je  dialect:  Gewoon  kei-‐trots  op  hun  taal’  en  bekijk  het  filmpje  (dat  
kan  ook  op  YouTube).  Maak  daarna  de  vragen.    
  

a.   De  Groningse  Marlene  heeft  een  positief  gevoel  bij  haar  dialect.  Hoe  legt  zij  dit  uit?  
b.   De  Zeeuwse  Diny  en  Mark  hebben  ook  een  positief  gevoel  bij  hun  dialect.  Hoe  leggen  zij  dit  

uit?  
c.   Onderzoekster  Ingeborg  Nienhuis  ontdekte  dat  Groningse  scholieren  hun  accent/dialect  

meestal  positief  beoordelen.  Welke  verklaring  geeft  ze  daarvoor?  
d.   Ben  jij  trots  op  de  manier  waarop  jij  spreekt?  Of  zou  je  graag  anders  willen  klinken?  Leg  je  

mening  uit.    

  


