
        

 

FRYSKE EN NEDERLÂNSKE DIALEKTEN  
Kategory Karren 

Titel 
Dialecten van het Nederlands en het Fries 
Dialekten fan it Nederlânsk en it Frysk 
Dialects of Dutch and Frisian 

Doelstelling 
Ferheegjen fan bewustwêzen fan de ferskillende Fryske en Nederlânske 
dialekten  
Diskusearje oer attitudes tsjinoer standerttaal farianten. 

Doelgroep Underbouw 

Fak Taal(en) algemien 
Taalfak: Frysk, Nêderlansk,  

Doer  2-3 lessen 
Link mei 
curriculum 

Taalbeskôging 
Kennis oer meartaligens algemien 

Talen Frysk, Nêderlansk, 

Link mei 
FREPA 

Bewustwurding fan eigen talen en de talen yn de omjouwing 
Kennis oer talen yn Fryslân, Europa en de wrâld 
Kennis over taalferschillen (wurdskat en sinbou) 

Feardichheden Harkje, lêze, sprekke, skriuwe 
Teoretyske 
ûnderbouwing Taalbewustwêzen en taalfergelyk 

Beskriuwing 
aktiviteit 

STAP 1: Opwaarm aktiviteit – Dialekt kwis (ca. 10 minuten) 
 

• Learlingen  gean nei: 
https://survey2.hum.uu.nl/index.php/835346/lang/nl/newtest/Y  
en dogge de dialekten kwis.   

 
STAP 2: Klassikale diskusje (10 minuten) 
 

• Hâldt in koarte diskusje oer dialekten oan de hân fan de folgjende 
fragen:  
 
- Hokker talen/dialekten sprekke de learlingen thús? Sprekke 

sy in dialekt of in standert foarm fan it Frysk en Nederlânsk? 
- Fine de learlingen it maklik in dialekt te werkennen?  
- Wat karakterisearret in dialect? Hokker spesifike skaaimerken 

hat in dialect? (bygelyks Ljouwerters, Flaamsk)  
- Hoefolle dialekten hat it Frysk en Nederlânsk? Wat makket it 

dreech om se te tellen? 
- Hoe tinke de learlingen oer dialekten? Hearre se wolris 

minsken dy’t in bepaald dialekt prate? Fine se sommige 
dialekten moaier as oaren? 

 



STAP 3: Groepwurk – Presintaasje oer ien dialect (ca. 35 
minuten) 
 

• Learlingen foarmje groepen fan fjouwer.  
• Se brûke Google of ien fan de folgjende websides hokker dialekten 

fan it Frysk en Nederlânsk der binne, net allinnich yn Europa 
(lykas Noard-Frysk yn Dútslân) mar ek op oare kontinenten (lykas 
Nederlânsk yn Suriname). 
http://www.taalcanon.nl/vragen/hoeveel-dialecten-heeft-het-
nederlands/  
http://www.dialectloket.be/  
http://www.meertens.knaw.nl/ndb/  
 

• Learlingen kieze ien dialect út en riede in koarte presintaasje ta 
(posters of Powerpoint). De presintaasjes moatte yn alle gefallen it 
folgjende befette:  
- Ynformaasje oer wêr’t it dialect sprutsen wurd en hoefolle 

sprekkes it hat;  
- Ynformaasje oer de histoaryske eftergrûn fan it dialect;  
- De haad skaaimerken fan it dialekt (lûden, grammatika, 

wurdskat, ensfh.); 
- In lyts audio foarbyld: (sjoch:  

http://www.meertens.knaw.nl/ndb/ ;  
http://www.dialectloket.be/; YouTube) 

- In koart dialooch skreaun by de learlingen wat de 
haadskaaimerken fan it dialekt befettet.  

-  
STAP 4: Presintaasjes (ca. 25-30 minuten) 
 

• Learlingen presintearje de resultaten fan harren ûndersiken nei 
de keazen dialekten en lêze de dialogen foar.  

 
STAP 5: Klassikale diskusje (ca. 10 minuten) 
 

• Diskusje oer wat de learlingen fûn hawwe en harren presintaasjes 
oan de hân fan de folgjende fragen: 
 
- Hokker dialogen fûnen de learlingen it moaist? 
- Wie it maklik of dreech om de dialekten te imitearjen?  
- Hoe tinke de learlingen dat dialekt sprekkers harren fiele 

wannear’t sy standert Frysk of Nederlânsk sprekke moatte?  
 
STAP 6: Húswurk – “Dealen met je dialect” 
 

• De learlingen gean nei: 
http://www.neerlandistiek.nl/2017/10/dialect-in-de-klas/ en 
besjogge de koarte filmkes fan it projekt “Dealen met je dialect”.   

• Se meitsje in gearfetting fan hoe’t de dialekt sprekkers yn de 
filmkes omgean mei negative attitudes tsjinoer harren dialekt, de 
foaroardielen en diskriminaasje wêr’t se mei te krijen hawwe. 

• Se reflektearje hjirop o.d.h.f. de folgjende fragen (bygelyks in in 
lyts essay, brief, dagboekfragmint, ensfh.) 
 
- Yn hoefier is ien’s identiteit basearre op harren dialekt? 
- Moatte wy grutsk wêze op de dialekten en se faker sprekke?  



- Yn hokker situaasjes moatte dialekt sprekkers harren 
oanpasse en de standert fariant fan in taal sprekke?   

Materialen  

• https://survey2.hum.uu.nl/index.php/835346/lang/nl/newtest/Y  
• http://www.taalcanon.nl/vragen/hoeveel-dialecten-heeft-het-

nederlands/  
• http://www.dialectloket.be/ 
• http://www.meertens.knaw.nl/ndb/ 
• http://www.meertens.knaw.nl/ndb/ 
• http://www.dialectloket.be  
• http://www.neerlandistiek.nl/2017/10/dialect-in-de-klas/ 

Resultaten fan 
ymplementaasje  

Foto’s, filmkes en produkten fan de learlingen nei ymplemintaasje sa as 
in gearfetting fan de observaasjes 

 


