
 
 
Nederlands in beweging  
Gevolgen van taalverandering en taalcontact  
 
Taal is voortdurend in beweging. Ook het Nederlands verandert. Er ontstaan nieuwe woorden en 
grammaticale constructies worden overgenomen uit de spreektaal. We krijgen te maken met 
taalgebruik afkomstig uit de sociale media, jongeren- en  straattaal en het Engels.  
Wetenschappers gaan op 23 mei in op wat er gaande is en wat dat in de praktijk betekent voor 
de docent Nederlands. Veranderen we voldoende mee? Hoe gaan we om met taalverandering en 
taalvernieuwing? Op donderdag 23 mei staan de ontwikkeling van (het vak) Nederlands, 
taalvariatie en de dynamiek van taal- en taalgebruik centraal. Ook het vak Nederlands in het mbo 
is de afgelopen jaren volop in beweging. Vanuit historisch perspectief wordt inzichtelijk gemaakt 
uit welke hoeken de wind heeft gewaaid en welke kant het momenteel opgaat. 
 
Programma Studiedag donderdag 23 mei 2019, Regardz Eenhoorn te Amersfoort  
 
       9.00  Inloop 
 

9.30 – 10.15 Gevolgen van  taalverandering. Wat te doen met taalvariatie en verschuivende normen? 
Joop van der Horst, hoogleraar Taalkunde, Letterenfaculteit, Katholieke Universiteit Leuven. 

 
 10.30 - 11.15 Het vak Nederlands in het mbo. Ontwikkelingen vanuit historisch perspectief.  

Nicolette Schaper, Werkgroep Onderwijs en Didactiek van Levende Talen Nederlands, taaladviseur 
en docent, Albeda 
  

 11.30 - 12.00 Waanzinnen. Te kort schietende woorden, verkeerde benen en opmerkelijke associaties  
Ronald Snijders, schrijver en cabaretier  

 
 12.00 - 13.15  Lunch  met uitgeversmarkt 
 
 13.15 - 14.00 Waarom is Nederlands zo’n moeilijke taal om te leren? Het Nederlands vergeleken met andere 

talen. 
Sterre Leufkens, departement Talen, Literatuur en Communicatie en de afdeling Nederlandse Taal 
en Cultuur, Universiteit van Utrecht 

 
14.15 - 15.00 Taal en identificatie. Het taalgebruik van mbo studenten vanuit sociolinguïstisch perspectief  

Leonie Cornips (Meertens Instituut/Maastricht University) & Vincent de Rooij (Amsterdam Institute 

for Social Science Research, Universiteit van Amsterdam) 
15.15 - 16.00   Xenosboeddhisme, troeteleik en drankhangen. Neologismen in de Nederlandse taal. 

Vivien Waszink, Instituut voor Nederlandse taal, Leiden 
 
16.00  Borrel 
 


