
Linguistic Landscape in jouw omgeving 
 
Opdracht 1 
 
Stap 1  
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 (informatie en symbolische 

functie). 
- borden met jullie moedertaal erop te vinden. 

 
Stap 2 
Beantwoord de volgende vragen:  
 

1. Hoeveel verschillende foto’s hebben jullie genomen?  
________________________________________________ 
 

 
2. Waar hebben jullie de foto’s genomen?  

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
  

3. Welke talen kunnen jullie identificeren? Hoe vaak komt iedere taal 
voor? 
□ Nederlands                   ___ 
□ Fries   ___ 
□ Engels   ___ 
□ Duits   ___ 
□ Frans   ___ 
□ Arabisch   ___ 
□ Pools   ___ 
□ Turks   ___ 
□ Spaans   ___ 
□ Italiaans   ___ 
□ ___________  ___ 
□ ___________  ___ 
□ ___________  ___ 
 
 

4. Hoeveel talen staan er op de borden? 
 
Eén taal:    ___ 
Twee talen:    ___ 



Drie talen:    ___ 
Vier of meer talen:  ___ 
 
 

5. Welke functie(s) hebben de talen? 
 
Informatie functie:  ___ 
Symbolische functie: ___ 
 
 

6. Zouden de borden dan nog dezelfde functies hebben als er andere 
talen gebruikt zouden worden? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 

7. Kunnen jullie de foto’s in groepen indelen (bv. verkeersborden, 
reclame, informatie voor toeristen, locatie, etc.)? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
 
  



Opdracht 2 
 
Stap 1 
Werk samen met een partner. Ga naar in totaal drie plaatsen waar jullie vaak zijn 
(zoals stad, school, supermarkt, bibliotheek, bus, café, …). Maak opnames (ca. 3 
minuten) met een mobiele telefoon van de gesprekken in jullie omgeving. 
Schrijf in onderstaande tabellen 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 

 
Opname #1 
Waar? ___________________         Wanneer? ________________________ 
 
 Wie? Hoe oud is de persoon? 
 Man Vrouw Kind 0-14 15-24 25-64 65 of 

ouder 
Persoon 
1 

       

Persoon 
2 

       

Persoon 
3 

       

Persoon 
4 

       

Persoon 
5 

       

 
 
Opname #2 
Waar? ___________________          Wanneer? _______________________ 
 
 Wie? Hoe oud is de persoon? 
 Man Vrouw Kind 0-14 15-24 25-64 65 of 

ouder 
Persoon 
1 

       

Persoon 
2 

       

Persoon 
3 

       

Persoon 
4 

       

Persoon 
5 

       

 
 



 
Opname #3 
Waar? _____________________       Wanneer? ______________________ 
 
 Wie? Hoe oud is de persoon? 
 Man Vrouw Kind 0-14 15-24 25-64 65 of 

ouder 
Persoon 
1 

       

Persoon 
2 

       

Persoon 
3 

       

Persoon 
4 

       

Persoon 
5 

       

 
Breng de foto’s en geluidsopnames (op je telefoon) mee naar de les. 
 
Stap 2 
Beantwoord de volgende vragen: 
 

1. Welke talen kunnen jullie identificeren?  
 
Opname 1    Opname 2    Opname 3_____ 
□ Nederlands___   □ Nederlands ___   □ Nederlands___ 
□ Fries ___   □ Fries ___   □ Fries ___ 
□ Engels ___   □ Engels ___   □ Engels ___ 
□ Duits ___   □ Duits ___   □ Duits ___ 
□ Frans ___   □ Frans ___   □ Frans ___ 
□ Arabisch ___   □ Arabisch ___   □ Arabisch ___ 
□ Pools ___   □ Pools ___   □ Pools ___ 
□ Turks ___   □ Turks ___   □ Turks ___ 
□ Spaans ___   □ Spaans ___   □ Spaans ___ 
□ Italiaans ___   □ Italiaans ___   □ Italiaans ___ 
□ ___________   □ ___________   □ ___________ 
□ ___________   □ ___________   □ ___________ 

 
 

2. Zijn er personen die tussen de talen wisselen? Hoe vaak? Waarom 
doen zij dat? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

  



Opdracht 3 
 
Stap 1 
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.   
 
Stap 2 
Beantwoord de volgende vragen: 

 
1. Welke talen staan er op de foto’s? 

______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

2. Welke talen zijn de officiële talen in het land?  
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

3. Welke talen worden in het land gesproken? Waar en wanneer 
mogen die (niet) gebruikt worden? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 


