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Snelle zinnen

• Scan de QR-code en vul zo snel 
mogelijk de zinnen aan met het 
eerste woord dat in je opkomt



Resultaten snelle zinnen - klassikaal



Wat zijn de regels?

• De-woorden levend

• Het-woorden levend

>> Methodes (Nieuw Nederlands, Talent)

>> Taaladvies



Lesmethodes

Nieuw Nederlands Talent

De-woorden
Pers vnw
mannelijk: hij
vrouwelijk: zij, ze

Betr vnw
Mannelijk en vrouwelijk: die

> Grammaticaal geslacht

Het-woorden
Pers vnw
het

Betr vnw
dat



Taaladvies.net
Persoon Dier

Pers vnw Betr vnw Pers vnw Betr vnw

De-woorden mannelijk
(de man)

hij die hij die

De-woorden vrouwelijk
(de vrouw)

zij, ze die zij, ze die

De-woorden mannelijk of 
vrouwelijk
(de persoon, de kat)

hij, zij, ze die hij (noord)
ze (zuid)

die

Het-woorden
(het kind, het paard)

het, hij, zij, ze dat het, hij, ze dat



Jij versus de regels

• In hoeverre heb je de regels gehanteerd in de snelle zinnen?

• Wanneer niet? Waarom niet?



Zoeken in Delpher (5 minuten)

• Ga naar www.delpher.nl

• Klik links bovenaan op 'kranten'

• Vul één van de volgende zoektermen in (let op "…")
• "het meisje"

• "het schaap"

• "het fotomodel"

• "het paard"

• Hoe wordt er verwezen naar deze woorden?

http://www.delpher.nl




Hoe zit het nu?

• Grammaticaal geslacht vs. semantisch geslacht

• Kennis over historisch (grammaticaal) woordgeslacht verdwijnt

• Nederlands in proces van hersemantisering: semantisch geslacht gaat 
er steeds meer toe doen bij verwijzingen
• Bij levende de-woorden geaccepteerd (De man, de vrouw, de reu, de koe, …)

• Uitgebreid naar het-woorden (het broertje, het meisje, het rammetje, …)

Onzekerheid over gebruik van pronomina

Audring, 2006; Audring en Booij, 2009



Voorspelde patronen - spreektaal (Audring en Booij, 2009, p.34)

Semantische 
klasse

Lidwoord Syntactische 
agreement

Semantische
agreement

Persoon de deze/die
deze/die, hij, zij

het het/dat

Dier de deze/die
deze/die, hij, zij

het het/dat

Voorwerp de deze/die
deze/die, hij

het het/dat

Stof de deze/die
het/dat

het het/dat



Frappante gevallen van vermijding Met verwijzingen

→ Onzekerheid over gebruik van pronomina



Column Eus



Wat hebben we gedaan en waarom?

• Snelle zinnen: op je TAALGEVOEL verwijswoorden invullen bij levende 
referenten, zowel de- als het-woorden

• Resultaten van snelle zinnen: wat gebeurt er in de 
TAALWERKELIJKHEID?

• De regels: wat zegt de TAALNORM?

• Jij versus de regels - inzicht: je taalgevoel versus de taalnorm

• Zoeken in Delpher - inzicht: taalwerkelijkheid volgt niet altijd de 
taalnorm

• Hoe zit het nu echt? - recent onderzoek rondom deze taalverandering

• Column Eus: verwerken



Voelen – vatten – verwerken

• Voelen: ervaren, herkennen, opdiepen, onderscheiden

• Vatten: manipuleren, communiceren, evalueren, conceptualiseren

• Verwerken: redeneren, onderzoeken, problemen oplossen, creatief 
denken
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Afsluiting

• Bedankt voor jullie aandacht

• Contact:
• s.dekleyn@montessoriarnhem.nl

• judit.steenge@han.nl


