
Linguistic Landscape



Linguistic Landscape – wat is dat?

• Talen die jij in jouw omgeving kunt zien 
(bijvoorbeeld op bordjes, posters, 
reclamebanners, graffiti’s, etc.)



Linguistic Landscape – wat is dat?

• Op bordjes, posters, graffiti’s etc. kan er één 
taal zijn, maar vaak zijn er meerdere talen.

• Als er meerdere talen in een Linguistic
Landscape zijn, is dat een uiting van onze 
meertalige maatschappij. 



Welke talen staan er op de borden?





Engels Arabisch





Frans

Nederlands





Nederlands

Fries



Linguistic Landscape – functies

Talen op Linguistic Landscape tekens kunnen 
twee functies hebben:
1. Informatie functie:

- in verschillende talen informeren 
(bv. toeristen of mensen die in de regio wonen maar die de 
taal nog niet spreken) 

2. Symbolische functie:
- talen kunnen je ook een speciaal gevoel 
geven 
(bv. dat je in een land bent waar die taal wordt gesproken) 



Welke functies hebben de talen?





Informatie functie



(Restaurant in Duitsland)



Symbolische functie





Informatie functie



Discussie

1. Welke rol kan taal hebben? 
– Bij de bakker
– In het museum
– Op kantoor
– In de supermarkt
– Op school

2. Bespreek dit in je groep.
3. Breng verslag uit aan de klas. 



Oefenopdracht
1. Ga in je groep de school in en maak foto’s van 

taal. Denk aan: posters, borden, bewegwijzering 
in de bibliotheek, lokalen, kantine, etc. 
Fotografeer met je iPad of telefoon in totaal 5-
10 foto’s.

2. Bekijk jullie verzameling foto’s en categoriseer ze 
op taal: één of meer talen en welke taal. 

3. Beantwoord de volgende vragen:
– Hoeveel talen komen voor? 
– Waar is de foto gemaakt: binnen/buiten school? 
– Wat is mogelijke functie van de taal(en) op de foto?



Huiswerkopdracht 1 – foto’s
Werk samen met een partner. Ga wandelen in jullie omgeving (in de 
stad of in het dorp) en neem in totaal 30 foto’s van bordjes, posters, 
reclamebanners, etc. met een mobiele telefoon of camera. 

Probeer om…

• … verschillende talen te vinden.
• … ééntalige en meertalige borden te vinden.
• … borden met verschillende functies te vinden.
• … jullie moedertaal te vinden.

Schrijf op waar jullie de foto’s hebben genomen. 



Huiswerkopdracht 2 – geluidsopnames
Werk samen met een partner. Ga naar in totaal drie plaatsen waar 
jullie vaak zijn (zoals stad, school, supermarkt, bibliotheek, bus, café, 
…). Maak geluidsopnames (ca. 3 minuten) met een mobiele telefoon 
van de gesprekken in jullie omgeving.

Schrijf op:
• waar jullie de opnames hebben gemaakt. 
• wanneer jullie de opnames hebben gemaakt.
• wie er aan het praten is.

→ Man, vrouw of kind?
→ Hoe oud zijn de personen (ongeveer)? 

0-14 / 15-24 / 25-64 / 65 of ouder
Breng de foto’s en geluidsopnames (op de telefoon) mee naar de les.



Huiswerkopdracht 3 – foto’s van thuis

• Breng foto’s van borden mee die je in jouw land kunt vinden. 
• Als je geen foto’s op jouw mobiele telefoon hebt, zoek er dan 

een paar op internet. 


