
        
 
 
 
MATERIAAL VOOR: HET NEDERLANDS IN CIJFERS 

 
 
Vragen m.b.t. het Nederlands 

VRAGEN ANTWOORDEN 
Hoeveel woorden in het Nederlands zijn 
uitgeleend aan andere talen? 

Het Nederlands heeft 18.000 woorden 
uitgeleend aan andere talen. 

  
Naar hoeveel talen zijn woorden in het 
Nederlands uitgeleend?  

Er zijn woorden in het Nederlands 
uitgeleend van 138 talen. 

  
Hoeveel nieuwe woorden heeft het 
Nederlands in andere talen 
veroorzaakt?  

Nederlandse woorden hebben geleid tot 
50.000 nieuwe woorden in vreemde 
talen. 

  
Wat is het meest uitgeleende 
Nederlandse woord? 

Het meest uitgeleende Nederlandse 
woord is het woord “baas”; het komt 
terug in 57 talen, waarvan “boss” 
natuurlijk het bekendst is.  

  
Zijn de woorden “dollar” en “cookie” 
van Nederlandse of Engelse afkomst?  

“Dollar”, “yankee” en “cookie” zijn van 
Nederlandse komaf. “Dollar” is terug te 
voeren op “daalder” (muntsoort). En 
“cookie” is te herleiden tot “koekje”. 

  
Hoeveel docenten geven wereldwijd  
Nederlandse lessen?  

Wereldwijd zijn er 519 docenten 
Nederlands. 

  
De hoeveelste taal is het Nederlands op 
Wikipedia? 

Nederlands is de vijfde taal op 
Wikipedia. 

  
Hoeveel mensen leren het Nederlands 
in de buurlanden van Nederland? 

Rond het Nederlandse taalgebied leren 
nog ongeveer 400.000 mensen 
Nederlands. Er wordt Nederlands 
onderwezen op scholen voor primair, 
secundair, beroeps- en 



volwassenonderwijs in Duitsland, 
Frankrijk en België.  

  
Waar studeren de meeste mensen 
Nederlands buiten Nederland en België? 

Er zijn 3576 studenten Nederlands in 
Zuid-Afrika, 1453 in Duitsland, 855 in 
Indonesië en 768 in Frankrijk.  

  
“Pinnen” is een werkwoord geworden in 
de Nederlandse taal. Het is afgeleid van 
pincode. Waarvan is P.I.N. de afkorting? 

P.I.N. staat voor Persoonlijk 
Identificatie Nummer. 

  
 
 
Vragen m.b.t. het Vlaams 
Wat is het Vlaamse woord voor 
koelkast? 

Het Vlaamse woord voor koelkast is 
“frigo”.  

  
Wat is het Vlaamse woord voor 
schoonmaken? 

Het Vlaamse woord voor schoonmaken 
is “opkuisen”. 

  

Wordt het Nederlandse woord 
vrachtwagen ook in het Vlaams 
gebruikt? 

Nee, in het Vlaams wordt in plaats van 
“vrachtwagen” het Franse woord 
“camion” gebruikt. 

  
Wat is het Vlaamse woord voor 
centrifugeren? 

Het Vlaamse woord voor centrifugeren 
is “ droogzwieren”. 

 


