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Over Profielwerkstuk Taalkunde

• Website opgericht in mei 2017 door Kristel Doreleijers (destijds student UU, nu PhD)
• 500-1000 unieke bezoekers per maand

• Doet een greep uit de schatkist aan onderwerpen die de taalwetenschap te bieden heeft 
(met een focus op het schoolvak Nederlands) 

• Doelgroep: middelbare scholieren havo/vwo en hun docenten 
• Profielwerkstuk of ander taalwerkstuk 
• Bespreken van taalkundige thema’s in de les

• Hulpmiddel voor docenten/onderzoekers aan de universiteit die regelmatig mailtjes 
krijgen van scholieren met een interviewverzoek  



Thema’s

• Momenteel zeven overkoepelende thema’s

• Meertaligheid
• Dialect
• Sociale taalvariatie
• Taalverwerving

• Eerstetaalverwerving
• Tweedetaalverwerving
• Taalstoornissen

• Taal in contact
• Naamkunde
• Woorden (neologismen)



Opzet

• Informatie in woord en beeld: informatieve teksten, 
kennisclips, filmpjes, links naar (nieuws)artikelen 

• Actueel, verrassend, persoonlijk

• Per thema is er een toolkit: afdrukbare folder (pdf) 
met informatie ter verdieping
• ‘gereedschapskist’ met tips 

• Samenwerking met wetenschappers van verschillende 
universiteiten (‘De wetenschapper aan het woord’)



Doelstelling

• Bijdragen aan het dichten van de kloof tussen het schoolvak 
Nederlands en de academische neerlandistiek op taalkundig 
gebied 

• Aansluiten bij verschillende interessegebieden en perspectieven
op taal, taalbewustzijn vergroten (zie ook het advies van het 
Meesterschapsteam maart 2021) 

• Leerlingen enthousiasmeren voor taalkunde (alfa’s én bèta’s)
• Profielwerkstukprijs Nederlands van Levende Talen 
• Olympiade PlusNederlands

• Geen kant-en-klare werkstukken maar inspiratie opdoen en 
daarbij de eigen interesses volgen



Ook gerelateerd aan
• Kennisclips Nederlands van de Universiteit Utrecht

• Serie van 7 kennisclips (± 5 min) over verschillende thema’s binnen de neerlandistiek 
• Er komen zowel onderzoekers (UU) als alumni aan het woord
• Elke clip vertrekt vanuit een concrete vraag

• Mini-taalonderzoekjes op www.taalonderzoekjezo.nl
• Vier mini-onderzoekjes (‘verkenningen’) over verschillende onderwerpen
• Leerlingen maken opdrachten in drie stappen (verkennen, verdiepen, toepassen)
• Ze maken gebruik van online tools en databanken
• Ook handleidingen voor docenten

• Onderzoekslab PlusNederlands (PlusNederlands Lab; in ontwikkeling)
• Uitgebreidere ‘verkenningen’: in vijf stappen voeren leerlingen zelf een onderzoek uit
• Ter ondersteuning zijn er ‘hulp-op-maat’-documenten beschikbaar 
• Ook handleidingen voor docenten 

http://www.taalonderzoekjezo.nl/


Voorbeeld uit de praktijk (1)
• Samenwerking met Leeuwarder Lyceum (vakken Nederlands en wiskunde)

• Leerlingen in vwo 5 (wiskunde A, B, C) voeren een onderzoek/experiment/enquête uit

• Empirisch kwantitatief onderzoek 
• Verklarende en beschrijvende statistiek (handleiding)

• Droge stof uit de wiskunde ‘tot leven brengen’ en tegelijkertijd met taalkunde bezig zijn

• Tien weken
• Week 1: groepjes maken, opdracht uitleggen, oriënteren op onderwerp via de website, voorbeelden
• Week 2: gesprek met docent, voorlopige onderzoeksvraag
• Week 3 en 4: literatuurstudie uitvoeren, methode kiezen
• Week 5: pitch over de voortgang
• Week 6: inleveren opzet
• Week 7: gastles en start uitvoeren onderzoek 
• Week 10: inleveren eindversie



Voorbeeld uit de praktijk (2)
• Samenwerking met Van Maerlantlyceum in Eindhoven (docenten Nederlands)

• Project ‘beschouwing’ in tweetallen (vwo 5)

• Introductiefilmpje om kennis te maken met de mogelijkheden (zie ook YouTube)
• Leerlingen verkennen zelfstandig www.profielwerkstuktaalkunde.nl en www.taalonderzoekjezo.nl

• Leerlingen pitchen voor de klas en krijgen feedback van mij (‘go’ of ‘no go’ via docent)

• Project bestaat uit drie onderdelen: 
1) Desk research: vraag en zoektermen bepalen, zoeken naar bruikbare bronnen en die beoordelen op 

betrouwbaarheid en relevantie 
2) Beschouwing schrijven op basis van de bronnen 
3) Presentatie in de vorm van een filmpje 

1) Inhoudelijk (5 minuten)
2) Het proces (hoe hebben ze het aangepakt en waar liepen ze tegenaan) 

http://www.profielwerkstuktaalkunde.nl/
http://www.taalonderzoekjezo.nl/


Voorbeeld: interesses van leerlingen
• “In hoeverre passen mensen hun taalgebruik aan in verschillende omgevingen en situaties? Dit is 

wat wij graag willen onderzoeken. Er zijn binnen de Nederlandse taal natuurlijk veel dialecten en 
accenten […] Gaat iemand een stuk platter praten als ‘ie tegen iemand praat die Brabants praat? 
Zelf denk ik wel dat ik dat soms doe [taalgebruik bewust aanpassen], omdat ik thuis voor mijn 
gevoel wat meer Brabants spreek dan op school. Dit is waarom wij dit onderzoek willen doen [...] 
omdat het op ons van toepassing is en ook op veel andere leeftijdsgenoten.” (Pien en Lieve, vwo 5)

• “Wij willen ons onderzoek doen naar de invloed van rapmuziek op het hedendaagse taalgebruik 
onder jongeren in Nederland. Wij denken dat dit onderzoek belangrijk is voor de taalkunde en voor 
de maatschappij, omdat wij zelf veel rapmuziek luisteren en er wel raar van opkijken als mensen 
de teksten uit de nummers niet begrijpen of ons vragend aankijken als wij straattaal gebruiken. 
[…] Door veelvuldig gebruik van straattaal door de jongere generaties [kan] dat later misschien wel 
heel normaal gevonden [worden] en dan is het natuurlijk van maatschappelijk belang dat iedereen 
daar op z’n minst een beetje kennis van heeft.” (Ties en Simon, vwo 5)



Voorbeeld: ervaringen van leerlingen



Vragen, opmerkingen, ideeën? 


