
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Nedersaksisch, geen dialect maar 
een taal  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Talen, aardrijkskunde en maatschappijleer  
 
Kernbegrippen 
Dialecten, talen, volkeren 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij maatschappijleer leerdoel 
43: De leerling leert over overeenkomsten, 
verschillen en veranderingen in cultuur en 
levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en 
andermans leefwijze daarmee in verband te 
brengen, en leert de betekenis voor de 
samenleving te zien van respect voor elkaars 
opvattingen en leefwijzen.  
 
Verdieping 
Op Schooltv vind je meer video’s over dit 
onderwerp. Bekijk bijvoorbeeld de aflevering 
Sprekend Nederland van De Kennis van Nu over de 
vooroordelen over dialecten.  
………………………………………………………………………………. 
 
Antwoorden 
1 De Saksen  
2 Groningen, (deel van) Friesland, Drenthe, 
Overijssel en Gelderland  
3 C Duitsland  
4 Het zijn beide talen die zijn voortgekomen uit een 
ander volk dan waar de rest van de bevolking uit 
voort komt.    
5 Omdat ze geen politieke beweging in het land 
hebben. En omdat steeds minder jongeren de taal 
actief spreken.  
6 Brabants, Limburgs, Zeeuws etc. (Fries is geen 
dialect, maar officieel een taal). 
  
 
 

Samengevat 
Veluws, Gelders, Twents, Drents, Gronings, allemaal 
zijn het dialecten van het Nedersaksisch. Het is geen 
dialect van het Nederlands, maar een officiële 
streektaal. En niet alleen in ons land, ook over de 
grens in Duitsland en Denemarken spreken mensen 
Nedersaksisch. 
 
Kijkvragen 

 
1 Hoe heette het volk waaruit de Nedersaksische 
taal is ontstaan?   
 
2 In welke vijf provincies wordt het Nedersaksisch 
gesproken? 
 
3 In welk land behalve Nederland wordt er nog 
meer nedersaksisch gesproken? 
A Belgie 
B Polen 
C Duitsland  
 

 
 
4 Wat is de overeenkomst tussen het Nedersaksisch 
en het Catalaans?  
 
5 Wetenschappers vermoeden dat het 
Nedersaksisch, ondanks de erkenning, toch 
langzaam uit zal sterven. Waarom? 
 
6 Er zijn meerdere grote dialecten in Nederland. 
Noem nog drie anderen.  
 
Verdiepingsvraag 
Het nummer ‘Oerend hard’ van de band Normaal is 
gezongen in het Nedersaksisch. Zoek de tekst van 
het nummer op en haal er drie woorden uit die 
Nedersaksisch zijn en probeer de betekenis te 
achterhalen.  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-nedersaksisch-geen-dialect-maar-een-taal/#q=nedersaksisch
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-de-zinkende-stad/#q=zinkende%20stad
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-sprekend-nederland/#q=dialect


  
 
 
 
 
 
 
 

EenVandaag in de klas 
Nedersaksisch, geen dialect 
maar een taal  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Vakgebied 
Talen, aardrijkskunde en maatschappijleer  
 
Verdieping 
Op Schooltv vind je meer video’s over dit 
onderwerp. Bekijk bijvoorbeeld de aflevering 
Sprekend Nederland van De Kennis van Nu over 
de vooroordelen over dialecten.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘dialecten’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
Nederlands, aardrijkskunde en maatschappijleer.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
HBO: 
Geschiedenis  
Sociologie  
 
WO: 
Taal- en cultuurstudies  
Geschiedenis 
 

Samengevat 
Veluws, Gelders, Twents, Drents, Gronings, allemaal 
zijn het dialecten van het Nedersaksisch. Het is geen 
dialect van het Nederlands, maar een officiële 
streektaal. En niet alleen in ons land, ook over de 
grens in Duitsland en Denemarken spreken mensen 
Nedersaksisch. 
 
Kijkvragen 

 
1 Hoe heette het volk waaruit de Nedersaksische 
taal is ontstaan?   
 
2 In welke vijf provincies wordt het Nedersaksisch 
gesproken? 
 
3 In welk land behalve Nederland wordt er nog 
meer nedersaksisch gesproken? 
A Belgie 
B Polen 
C Duitsland  
 

 
 
4 Wat is de overeenkomst tussen het Nedersaksisch 
en het Catalaans?  
 
5 Wetenschappers vermoeden dat het 
Nedersaksisch, ondanks de erkenning, toch 
langzaam uit zal sterven. Waarom? 
 
6 Er zijn meerdere grote dialecten in Nederland. 
Noem nog drie anderen.  
 
Verdiepingsvraag 
Het nummer ‘Oerend hard’ van de band Normaal is 
gezongen in het Nedersaksisch. Zoek de tekst van 
het nummer op en haal er drie woorden uit die 
Nedersaksisch zijn en probeer de betekenis te 
achterhalen.  
     
     © NTR 2019 
 
      

Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-nedersaksisch-geen-dialect-maar-een-taal/#q=nedersaksisch
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-de-zinkende-stad/#q=zinkende%20stad
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-sprekend-nederland/#q=dialect

