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VOORWOORD
Toen ik 14 was kwam ik voor het eerst in Roemenië en werd ik verliefd op het land en de taal. Ik ontdekte dat het
Roemeens, in tegenstelling tot de talen in de Roemeense buurlanden, een Romaanse taal is. Ik vond het
fascinerend dat deze taal zoveel gelijkenissen kende met talen uit voor mij bekendere landen zoals Italië en Spanje.
In de jaren erna ben ik nog een aantal keer in het prachtige land geweest. Inmiddels werk ik als docent Nederlands
als tweede taal (NT2) en heb ik met enige regelmaat Roemeense cursisten in de les. Ik vind het altijd leuk om met
ze te praten over het land en de taal. Tijdens mijn master raakte ik in het eerste blok geïnspireerd door de website
www.moedint2.nl van taalwetenschapper en docent aan de Universiteit Utrecht Sterre Leufkens, waarin van
veelvoorkomende migrantentalen de meest opvallende verschillen met het Nederlands te vinden zijn. Deze
informatie kunnen docenten NT2 gebruiken in hun lessen om negatieve transfer te kunnen voorkomen. Het
Roemeens ontbreekt nog en omdat er de laatste jaren veel Roemenen naar Nederland emigreren, leek het me een
mooie kans om de website aan te kunnen vullen met een contrastieve analyse van het Roemeens. Dat heb ik
gedaan en daar is deze scriptie het resultaat van. Het was een leuke, interessante en intensieve tijd. De FransRoemeense toneelschrijver Eugène Ionesco verwoordde goed hoe ik me de afgelopen tijd heb gevoeld:

A writer never has a vacation. For a writer, life consists of either writing or thinking about writing.

Dankbaar dat de scriptie klaar is, en verheugd met het eindresultaat, hoop ik dat mijn analyse kan bijdrage aan het
verminderen van transferfouten van Roemeense NT2 leerders. Graag wil ik mijn begeleider Sue Blackwell
bedanken voor haar kundige begeleiding en zorgvuldige feedback. Daarnaast wil ik Sterre Leufkens bedanken voor
haar goede feedback en het vertrouwen en de kans om bij te kunnen dragen aan haar website. Ook bedank ik mijn
zus Judith en moeder Alice voor hun steun en het nakijken van mijn scriptie op taalfouten. Mijn speciale dank gaat
uit naar Mara Alexa en de familie Alexandru (moedertaalsprekers van het Roemeens en inmiddels al tientallen
jaren woonachtig in Nederland) en Georgia Crisan (afgestudeerd in de Roemeense taal- en letterkunde en
werkzaam als docent Roemeens in Nederland) voor hun heldere feedback op de analyse van het Roemeens.
Daarnaast gaat mijn speciale dank uit naar Jan Willem Bos (afgestudeerd in de Roemeense taal- en letterkunde,
vertaler (hij won de Martinus Nijhoff Vertaalprijs in 2019), lexicograaf en schrijver, zie www.janwillembos.nl)
ontzettend dankbaar voor de uiterst deskundige feedback op de analyse van het Roemeens en de overige
hoofdstukken van mijn scriptie.

Liesbeth van der Meij
Utrecht, 9 juli 2021
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SAMENVATTING
Er komen de laatste jaren steeds meer Roemeense immigranten naar Nederland. Een deel hiervan volgt
lessen Nederlandse als tweede taal (NT2). Om de NT2-ervaring succesvol te laten verlopen, is het voor
zowel de leerders als de docenten belangrijk om rekening te houden met de moedertaal. Als er kennis is
van de verschillen tussen het Roemeens en het Nederlands kan dit helpen om negatieve transfer te
beperken. Het doel van dit onderzoek is om de verschillen tussen het Roemeens en het Nederlands in
kaart te brengen zodat docenten deze informatie kunnen gebruiken in hun lessen met Roemeense
leerders. Hiervoor zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: “Welke verschillen tussen het
Nederlands en het Roemeens op het gebied van fonologie, morfologie en syntaxis kunnen tot negatieve
transfer leiden voor Roemeense leerders van het Nederlands?” en "Hoe kunnen deze verschillen worden
uitgelegd aan docenten en leerders om negatieve transfer te verminderen?"
Om antwoord te kunnen geven op de eerste vraag is er een Contrastieve Analyse (CA) gemaakt van het
Roemeens en het Nederlands. Uit de CA blijkt dat op het gebied van de fonologie vooral transfer
verwacht bij de uitspraak van de letters g, j, c en w, de korte vocalen, de klanken /y/ en /ø/ en de
diftong /œy/. Ook is er transfer te verwachten op het gebied van syllabestructuur en klemtoon. Op het
gebied van morfologie wordt er transfer verwacht bij de lidwoorden, de voltooide tijd, de toekomende
tijd, het passief en de telwoorden. Op het gebied van de syntaxis wordt vooral transfer verwacht in de
woordvolgorde, het weglaten van het pronomen als subject, de reduplicatie van pronomina en de
positie van possessieve pronomina, pronomina demonstrativa, adjectieven en adverbia. Om antwoord
te geven op de tweede vraag is de CA omgezet in toegankelijke taal zodat docenten NT2 deze informatie
via de webapp ‘Moedertaal in NT2’ (MoedINT2) kunnen gebruiken tijdens hun lessen.
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INLEIDING
In 2020 emigreerden er zo’n 9500 Roemenen naar Nederland. Hiermee staat Roemenië op de vierde
plek qua aantal immigranten in Nederland (CBS, z.d.). Veel van deze Roemeense immigranten volgen
lessen Nederlands als tweede taal (NT2) om Nederlands te leren. Tijdens NT2-lessen wordt er in
Nederland niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de moedertaal van de leerders: de leerders worden
‘ondergedompeld’ in het Nederlands en de docenten hebben vaak geen kennis van de moedertaal. De
gedachte is dat zoveel mogelijk input leidt tot een zo goed mogelijke verwerving van het Nederlands
(Van Avermaet, 2017). Dit zogenoemde taalbadmodel kent echter ook veel kritiek en uit internationaal
onderzoek blijkt dat focus op een exclusief taalbadmodel weinig effectief is (Van Avermaet, 2015).
Een van de kritieken is dat er geen of weinig ruimte is voor de rol van de moedertaal. Er is lang
gedacht dat de moedertaal geen belangrijke factor was in het leren van een andere taal, maar deze
discussie wordt nu opnieuw gevoerd (Van de Craats, 2002). Volgens Cummins (2007) kan de moedertaal
juist een waardevolle rol spelen bij het leren van de T2.
Moedertaalspecifieke leerproblemen komen echter weinig voor in NT2-methodes en -lessen.
Taalkundigen van de Universiteit Utrecht hebben daarom de webapp MoedINT2 ontwikkeld met hierin
een aantal contrastieve analyses van veelvoorkomende migrantentalen in Nederland zoals het Arabisch,
Turks of Pools. De meest opvallende verschillen en overeenkomsten met het Nederlands zijn hierin
beschreven. Deze informatie kunnen docenten NT2 in hun lessen gebruiken om negatieve transfer te
beperken. Dit kan ze helpen om hun onderwijs efficiënter en effectiever te maken (Leufkens, 2017). Het
Roemeens is nog geen onderdeel van de webapp.
Voor mijn masterscriptie heb ik een contrastieve analyse gemaakt van het Roemeens en het
Nederlands. Deze analyse is omgezet in toegankelijke taal zodat hij bruikbaar is voor docenten zonder
taalkundige achtergrond. De teksten kunnen worden gebruikt voor de website www.moedint2.nl, zodat
NT2-docenten hiervan gebruik kunnen maken in hun lessen. Het doel van deze scriptie is om de
verschillen tussen het Roemeens en het Nederlands in kaart te brengen zodat docenten deze informatie
kunnen gebruiken in hun lessen met Roemeense leerders.
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In deze scriptie staan twee onderzoeksvragen centraal:

1. Welke verschillen tussen het Nederlands en het Roemeens op het gebied van fonologie,
morfologie en syntaxis kunnen tot negatieve transfer leiden voor Roemeense leerders van het
Nederlands?
2. Hoe kunnen deze verschillen worden uitgelegd aan docenten en leerders, om negatieve transfer
te verminderen?"

De scriptie richt zich op tweedetaalverwerving van volwassenen. In hoofdstuk 1 worden verschillende
theorieën rondom tweedetaalverwerving en transfer besproken. Vervolgens wordt er in hoofdstuk 2
een inleiding gegeven op de Roemeense taal. In hoofdstuk 3 wordt de contrastieve analyse van het
Nederlands en Roemeens beschreven. Hoofdstuk 4 biedt een overzicht van de verwachte transfer. De
informatie uit hoofdstuk 3 en 4 is omgezet naar teksten voor de website www.moedint2.nl en zijn te
vinden in bijlage I. De scriptie wordt afgesloten met een conclusie en discussie.

6
Liesbeth van der Meij
Even aan mijn moedertaal vragen.
Een contrastieve analyse van het Roemeens en het Nederlands.

1. THEORETISCHE ACHTERGROND

1.1 Eerste taalverwerving vs. tweedetaalverwerving
Nagenoeg alle mensen leren ten minste één taal vloeiend spreken: hun moedertaal. Het proces van het
leren van een eerste taal verloopt in de meeste gevallen vrij uniform: kinderen gaan over het algemeen
door dezelfde fases in dezelfde volgorde, al kan de tijd waarin dat gebeurt verschillen. De uitkomst van
deze fases is vrijwel altijd hetzelfde: een kind leert de moedertaal vloeiend spreken (Hummel, 2020).
Een volwassen T2-leerder leert een taal echter op een latere leeftijd. De leerder heeft zijn eerste taal om
op terug te vallen en de uitkomst van T2-leerders is erg uiteenlopend. Uit veel studies blijkt dat mensen
die na een bepaalde leeftijd een tweede taal leren, nauwelijks meer in staat zijn het moedertaalniveau
te bereiken. Sommige taalwetenschappers stellen die grens al bij de geboorte (Hyltenstam &
Abrahamsson, 2003), maar de meeste studies suggereren dat deze grens ergens tussen de leeftijd van 612 jaar ligt (Johnson & Newport, 1989). Toch zijn er ook studies waaruit blijkt dat tweedetaalleerders
wel het niveau van moedertaalsprekers kunnen halen. In een studie van Bongaerts et al. (1997) met 11
Nederlandse tweedetaalleerders van het Engels werden er 5 beoordeeld op hun uitspraak als
moedertaalsprekers. Ook Birdsong (2006) toont aan dat tweedetaalleerders wel degelijk
moedertaalniveau kunnen behalen.
Het domein waarop het niveau van de moedertaal het moeilijkst is te bereiken is uitspraak.
Verschillende studies laten zien dat vooral de verschillen in soort en aantal fonemen tussen T1 en T2 een
effect hebben op de mogelijkheid om de uitspraak van de T2 te verwerven (Gutierrez-Mangado et al.,
2019).
Een ander verschil tussen eerste- en tweedetaalverwerving heeft te maken met verwachtingen.
Van kinderen die hun eerste woordjes leren wordt niet verwacht dat ze volledige conversaties kunnen
voeren. Ze worden bij alle pogingen aangemoedigd. Voor volwassenen gelden andere regels: er wordt
vaak van ze verwacht dat ze accuraat en vloeiend kunnen communiceren. Als dit niet lukt in een tweede
taal kan dit zorgen voor frustraties (Hummel, 2020, p.21).
Volwassen T2-leerders zijn, in tegenstelling tot kinderen die hun moedertaal aan het leren zijn,
al door een aantal fundamentele cognitieve stadia gegaan. Hierdoor hebben ze een meta-linguïstisch
bewustzijn ontwikkeld waardoor ze in staat zijn te reflecteren op taal. Ze beginnen daardoor anders aan
het leren van de tweede taal dan kinderen dat doen bij hun moedertaal. Er zijn T2-leerders die hierdoor
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vooral expliciet de taal willen leren aan de hand van grammaticale regels. Kinderen daarentegen leren
de moedertaal impliciet en onbewust. Ze leren de taal voornamelijk thuis door hun ouders en andere
familieleden. T2-leerders leren een taal meestal in een schoolse setting. Vaak gaat het om enkele uren
per week, terwijl kinderen thuis constant worden blootgesteld aan hun moedertaal en dus veel meer
input krijgen (Hummel, 2020, p.21 & p.22).
Het feit dat T2-leerders al een linguïstisch systeem hebben om op terug te vallen kan leiden tot
cross-linguïstische interferentie, ook wel transfer genoemd. Dit fenomeen treedt op wanneer aspecten
van de T1 worden gebruikt in de T2, bijvoorbeeld in de uitspraak, het lexicon of de grammatica. Jonge
kinderen die hun moedertaal leren hebben nog geen andere taal die kan interfereren in het leerproces.
De moedertaal van een T2-leerder kan de leerder zowel hinderen (als structuren binnen de talen
verschillen) als helpend zijn (als structuren binnen de talen overeenkomen) (Kaplan, 2016). In de
volgende paragraaf wordt ingezoomd op de transferhypothese die transfer van T1 naar T2 voorspelt.
Er zijn naast verschillen tussen T1- en T2-leerders ook overeenkomsten. Een overduidelijke
overeenkomst is dat beide leerders moeten worden blootgesteld aan de doeltaal om de taal te leren.
Daarnaast hebben beide groepen leerders oefening en herhaling nodig. Ook geldt voor beide soorten
leerders dat ze in eerste instantie veel meer begrijpen dan zelf kunnen produceren. Nog een
overeenkomst is dat T1- en T2-leerders deels vergelijkbare patronen van ontwikkeling laten zien en
vergelijkbare fouten maken. Een voorbeeld hiervan is overgeneralisatie. Hierbij wordt een regel
toegepast in een context waar die regel niet geldt, bijvoorbeeld met onregelmatige werkwoorden: “I
hurted my arm” in plaats van “I hurt my arm” (Hummel, 2020, p.24).
Er zijn veel factoren die invloed hebben op het verwerven van een T2. Naast de al
eerdergenoemde leeftijd, spelen ook motivatie, intelligentie, persoonlijkheid, motivatie en inzet een rol
(Appel & Vermeer, 2004). De al eerdergenoemde moedertaal van een leerder speelt ook een rol en daar
zal in deze scriptie verder op worden ingezoomd.

1.2 De Transferhypothese
In de jaren ’50 van de vorige eeuw, toen het behaviorisme zijn intrede deed, ontstond ook de
Transferhypothese (ook wel interferentiehypothese of contrastieve-analysehypothese genoemd) van
Lado (1957). Lado claimt het volgende over deze theorie:
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Since the learner tends to transfer the habits of his native language, we have
here the major source of difficulty or ease in learning the structure of a foreign
language. Those structures that are similar will be easy to learn because they
will be transferred and may function satisfactorily in the foreign language.
Those structures that are different will be difficult because when transferred
they will not function satisfactorily in the foreign language and will therefore
have to be changed. (Lado, 1965, p. 59)

Bij deze hypothese speelt het oude gedrag een rol in het aanleren van het nieuwe gedrag. Een bekend
voorbeeld hiervan is dat van de tandenborstel die na jaren links van de spiegel, ineens rechts van de
spiegel hangt. De gebruiker van de tandenborstel zal waarschijnlijk moeten wennen aan de nieuwe plek
van de tandenborstel. Hij zal daarom in het begin misgrijpen omdat hij gewend is dat de tandenborstel
aan de linkerkant hing. De oude gewoonte speelt dus een rol in het aanleren van de nieuwe gewoonte.
Dit kan ook het geval zijn bij het aanleren van een nieuwe taal. De moedertaal heeft dan effect op het
leren van de tweede taal. Bij verschillen tussen twee talen, kan er sprake zijn van negatieve transfer. Een
leerder gaat er dan ten onrechte vanuit dat de regels uit zijn moedertaal ook toepasbaar zijn op de
tweede taal (Appel & Vermeer, 2004). De leerder zal zich dus de regels van de nieuwe taal eigen moeten
maken en zich los moeten maken van de gewoonte om terug te vallen op de T1-eigenschappen van de
taal. Een voorbeeld hiervan is het onderscheid tussen ‘hij’ en ‘zij’ dat in het Turks niet voorkomt,
waardoor Turkse NT2-leerders hier meer moeite mee zullen hebben dan leerders met een andere
taalachtergrond, en extra instructie en oefening nodig hebben. In dit geval is er sprake van negatieve
transfer, omdat de structuren van de twee talen op dit punt verschillen. Er kan echter ook sprake zijn
van positieve transfer, als er overeenkomsten zijn binnen de structuren van twee talen. De melodie in
vraagzinnen gaat bijvoorbeeld in het Turks en Marokkaans-Arabisch net als in het Nederlands omhoog.
Op deze manier kan er gebruik worden gemaakt van de moedertaal van de leerder (Leufkens, 2019).
Door de aanname dat T1-interferentie het grootste obstakel is van T2-leerders ontstond de
gedachte om Contrastieve Analyses (CA) van de T1 en de doeltaal te maken om de verschillen en
overeenkomsten in kaart te brengen. De verschillen zouden de moeilijkheden van de leerders kunnen
voorspellen, terwijl de overeenkomsten konden voorspellen op welke gebieden het de leerder juist
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gemakkelijk af zou gaan.

1.3 De Creatieve Constructiehypothese
De Transferhypothese kende vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw kritiek: uit verschillende
onderzoeken kwam naar voren dat grote verschillen tussen structuren van talen niet direct leidden tot
negatieve transfer. Ook bleken veel T2-leerders fouten te maken op basis van de reeds aangeleerde
structuren in de doeltaal. Het belang van de CA werd hierdoor iets genuanceerd: niet langer werd
gesteld dat CA fouten van T2-leerders kon voorspellen, maar er werd gesuggereerd dat CA kan helpen in
het uitleggen van gemaakte fouten als resultaat van transfer van de T1 naar de T2 (Hummel, 2020, p.
64). Hierdoor maakte de Transferhypothese plaats voor de door Dulay & Burt (1974) opgestelde
Creatieve Constructiehypothese. De aandacht werd in plaats van op de moedertaal nu gericht op de
tussentaal: de interlanguage. Selinker (1972, p. 214) omschrijft interlanguage als a “separate linguistic
system based on observable output which results from a learner’s attempted production of a TL
[target language] norm.” Er wordt hierbij vanuit gegaan dat de ontwikkelingsfouten die tijdens het leren
van een T2 worden gemaakt vooral te verklaren zijn door het creatieve taalvermogen dat T2’ers hebben
om zich de T2 eigen te maken. De leerder zou onbewust hypotheses maken over de structuur van de T2
op basis van wat ze om zich heen horen. Er werd aangenomen dat er veel overeenkomsten zijn tussen
hoe iemand een eerste en een tweede taal leert (Appel & Vermeer, 2004).

1.4 Het huidige debat
De laatste jaren lijkt er weer meer ruimte te zijn voor de rol van de moedertaal in het debat over
tweedetaalverwerving. Kupferberg & Olshtain (1996) onderzochten Hebreeuwse leerders van het
Engels en ontdekten dat de studenten die taken deden waarin contrastieve informatie was gegeven
beter presteerden dan de groep waarbij dit niet het geval was. Ook Kupferbeg (1999) vond in een
vergelijkbare studie voordelen voor de studenten die contrastieve informatie hadden gekregen. Uit
onderzoek van Ammar et el. (2010) blijkt ook dat de T1 een grote invloed heeft op het leren van de T2.
Expliciete informatie over de verschillen tussen de T1 en de T2 blijken te helpen in het voorkomen van
bepaalde fouten. Ook Laufer & Girsai (2008) deden een studie naar T2 vocabulaire waaruit bleek dat de
groep ‘contrastive analysis’ beter presteerde dan de groepen ‘meaning focused’ en ‘form-focused
without translation’. In Nederland deden Van de Craats & Kerkhoff (2000) onderzoek naar spontane T2-
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verwerving. Hieruit bleek dat de langzaamste leerders de meeste eigenschappen van hun T1 lieten zien.
Na vier jaar werd hun spreken nog beheerst door de syntaxis van hun moedertaal. Van de Craats (2004)
deed ook onderzoek naar de verwerving van de woordvolgorde van het Nederlands. Uit de resultaten
bleek dat moedertaalsprekers van het Turks fouten maken in de woordvolgorde (‘Osman boek lezen’),
die moedertaalsprekers van het Marokkaans-Arabisch niet maken (‘Osman lezen boek’).
T2-lessen waarin rekening wordt gehouden met transfer zijn effectiever dan lessen waarin dit
niet het geval is. Docenten die kennis hebben van cross-linguïstische interferentie zijn in staat om hun
lespraktijk beter af te stemmen op leerders waarvan er contrastieve informatie over de twee talen
beschikbaar zijn (Gutierrez-Mangado et al., 2019). Daarnaast zorgt dit ervoor dat de leerder zich gezien
en gewaardeerd wordt: de moedertaal kan worden ingezet in plaats van dat deze in de weg zit
(Leufkens, 2019).
Cross-linguïstische moeilijkheid is echter niet uniform onder sprekers van verschillende talen. Dit
is te wijten aan het feit dat de overeenkomsten en verschillen tussen de T1 en de T2 invloed hebben op
de verwerving van de T2. Sommige leerders zullen meer moeilijkheden ondervinden om bepaalde
aspecten te verwerven dan andere leerders vanwege een andere T1. De gemarkeerde structuren in een
bepaalde taal zullen daarnaast moeilijker te verwerven zijn dan de ongemarkeerde structuren. T2leerders zullen gemarkeerde structuren daarom mogelijk vervangen door ongemarkeerde varianten. Als
in de T1 het gebruik van het onbepaald lidwoord bijvoorbeeld gemarkeerd is, zullen ze waarschijnlijk het
lidwoord ‘een’ weglaten in het Nederlands. (Gutierrez-Mangado et al., 2019).
Daarnaast is het zo dat vooral op beginnersniveau van de T1 gebruik wordt gemaakt bij het leren
van de T2. Dit blijkt ook zinvoller te zijn dan voor hogere niveaus (Levine, 2003 en Butzkamm, 2003).
Cook (2001) vindt dat ook gevorderde leerders baat zouden hebben bij feedback vanuit de T1 en
Macaro (2005) ziet dat gevorderde leerders ook codewisseling toepassen om de druk op het
werkgeheugen te verminderen. T2-leerders geven zelf aan dat het gebruik van de T1 vooral een positief
effect heeft als beginnende leerder dan als leerder op een hoger niveau.

1.5 De webapp MoedINT2
In het huidige NT2-onderwijs wordt veel aandacht besteed aan moeilijkheden binnen het Nederlands
die voor alle leerders gelden zoals het woordje ‘er’, de lidwoorden en de uitspraak van bepaalde
klanken. Daarnaast hebben leerders ook moeite met bepaalde structuren vanwege het verschil met hun
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moedertaal en het Nederlands. Moedertaalspecifieke leerproblemen komen echter weinig aan bod in
NT2-methodes en -lessen. Dit is onder andere te wijten aan de traditionele opvatting dat alle NT2leerders algemene verwervingsstrategieën hebben en de T1 hierin niet of nauwelijks een rol speelt.
Daarnaast is het voor docenten onmogelijk om alle moedertalen van hun studenten te beheersen en
kost het te veel tijd om taalkundige contrastieve analyses te bestuderen. Taalkundigen van de
Universiteit Utrecht hebben daarom de webapp MoedINT21 ontwikkeld met hierin een aantal
contrastieve analyses van veelvoorkomende migrantentalen in Nederland. Deze analyses zijn in
toegankelijke taal geschreven zodat ook docenten zonder taalkundige achtergrond deze informatie
kunnen gebruiken. Deze kennis kunnen docenten NT2 toepassen om negatieve transfer te beperken.
Docenten kunnen klikken op de moedertaal van de student en zien dan direct de meest opvallende
overeenkomsten en verschillen met het Nederlands. Dit kan ze helpen om hun onderwijs efficiënter en
effectiever te maken. Uit onderzoek naar het gebruik van de app blijkt dat de grote meerderheid van de
docenten aangeeft de informatie bijzonder nuttig te vinden (Leufkens, 2017). In figuur 1 is een
voorbeeld te zien van enkele pagina’s over het Syrisch-Arabisch.

Figuur 1.
Enkele pagina’s over het Syrisch-Arabisch van de webapp MoedINT2.

1

www.moedint2.nl
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2. HET ROEMEENS

Het Roemeens behoort tot de Romaanse talen, die weer onderdeel uitmaken van de Indo-Europese
taalfamilie. Het Roemeens is onderdeel van de Daco-Roemeense vertakking van de Oosterse Romaanse
tak. Er zijn vier Daco-Romaanse talen, die allemaal gezien worden als dialecten van het Roemeens:
Aromaans (met circa 300.000 sprekers in Noord-Macedonië, Albanië, Noord-Griekenland, Servië en
Bulgarije), Megleno-Roemeens (met circa 5000 sprekers in Noord-Griekenland en Noord-Macedonië),
Istro-Roemeens (met circa 1000 sprekers in Istrië, een Kroatisch schiereiland) en het Daco-Roemeens
(met circa 25 miljoen sprekers in Roemenië en Moldavië). Als in deze scriptie wordt gesproken over het
Roemeens, wordt hiermee het Daco-Roemeens bedoeld. Het Roemeens is de officiële taal van
Roemenië en het buurland Moldavië. Beide landen liggen in het zuidoosten van Europa. Ze zijn omringd
door landen waarin geen Romaanse talen worden gesproken, maar het Hongaars of Slavische talen zoals
het Oekraïens, Bulgaars of Servisch (Schulte, 2009).
Ook in Oekraïne, dat een deel van het oude Moldavië beslaat, bestaan Roemeenssprekende
groepen. In 2001 werd er geschat dat er zo’n 400.000 Roemeenssprekende mensen wonen (Lozovanu,
2012). Daarnaast is er een grote Roemeense diaspora van rond de 8 miljoen mensen (Schulte, 2009). Er
is hierbij een grote voorkeur voor landen met een Romaanse taal. Italië, Spanje (beiden meer dan 1
miljoen), Frankrijk (rond de 500.000) en Portugal (rond de 200.000) kennen daarom grote
Roemeenssprekende groepen. Ook in de Verenigde Staten (rond de 700.00) en in Canada (rond de
300.000) wonen veel Roemeenssprekende mensen (Lozovanu, 2012).
Met name de toetreding van Roemenië tot de Europese Unie in 2007 zorgde voor grote
migratiestromen. De populatie is sinds 2000 van 22.4 miljoen inwoners, afgenomen tot 19,5 miljoen in
2018. De migratie is hier voor meer dan 75% verantwoordelijk voor (Camară, 2019).
Naast het Roemeens wordt er ook een aantal minderheidstalen gesproken in Roemenië, door
bijvoorbeeld Hongaren en Roma en sprekers van Slavische talen van de aangrenzende landen. De
meeste van deze sprekers kunnen als tweetalig worden gezien omdat ze ook het Roemeens goed
beheersen (Schulte, 2009).
Het Roemeens kan in twee dialectgroepen worden verdeeld: het Muntenesc dialect, dat vooral
in het zuiden wordt gesproken, en het Moldavische dialect dat vooral in het noordoosten wordt
gesproken. De officiële taal van Moldavië heette tot 2013 het Moldavisch, maar is nu het Roemeens.
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Taalkundig gezien is het zeer vergelijkbaar met de dialecten van noordoost Roemenië, waardoor het
door taalkundigen als één taal wordt beschouwd. In het algemeen heeft het Roemeens relatief weinig
dialectvariatie, maar er zijn wel regionale verschillen (Schulte, 2009).
Verschillende schattingen gaan ervan uit dat de basis van het Roemeens 60% Romaans is, 20%
Slavisch, 5% Hongaars en minder dan 5% Turks, Grieks, Frans, Germaans, Iraans, Arabisch of andere
origines (Lozovanu, 2012).
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3. CONTRASTIEVE ANALYSE VAN HET NEDERLANDS EN HET ROEMEENS

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de contrastieve analyse van het Roemeens en het Nederlands beschreven. Het is
gezien de omvang van deze scriptie niet mogelijk om alle verschillen in kaart te brengen. Voor de
website www.Moedint2.nl heeft Sterre Leufkens een document opgesteld met hierin de opsomming van
elementen die voorkomen op de website. Dit document is bijgevoegd in Bijlage II. Ik heb me gehouden
aan deze lijst van fonologische, morfologische en syntactische eigenschappen.
Voor de analyse van het Nederlands is gebruikt gemaakt van Algemene Nederlandse
Spraakkunst van Haeseryn et al. (1997), tenzij anders aangegeven. Voor de analyse van het Roemeens is
gebruik gemaakt van The Grammar of Romanian van Dindelegan (2013) tenzij anders aangegeven.
De analyse van het Roemeens is gecontroleerd door moedertaalsprekers van het Roemeens:
Mara Alexa, familie Alexandru en Georgia Crisan (afgestudeerd in de Roemeense taal- en letterkunde en
werkzaam als docent Roemeens). Ook Jan Willem Bos (afgestudeerd in de Roemeense taal- en
letterkunde en vertaler, lexicograaf en schrijver) heeft de analyse gecontroleerd.

3.2 Fonologie
In dit onderdeel worden de verschillen in fonologie tussen het Roemeens en het Nederlands behandeld.
Er wordt respectievelijk gekeken naar het alfabet, consonanten, vocalen, diftongen, letter/klankcorrespondentie, syllabestructuur en klemtoon.
Voor de schrijfwijze van de klanken heb ik gebruik gemaakt van het Internationaal Fonetisch Alfabet
(International Phonetic Association. (z.d.). Letters worden in deze sectie vetgedrukt (bijvoorbeeld a, b,
c), terwijl klanken op de fonologische wijze woorden weergegeven (bijvoorbeeld /a/, /ə/, /dʒ/).

3.2.1 Het alfabet
Het Roemeens wordt geschreven met de letters van het Latijnse alfabet. Het Roemeense alfabet kent 31
letters, waarvan 5 met diakritische tekens: Â, Ă, Î, Ş, Ţ.
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Tabel 1
Het Roemeense alfabet

Letter

Klank

Aa

/a/

Ăă

/ɨ/

Ââ

/ɨ/

Bb

/b/

Cc

/k/, /tʃ/

Dd

/d/

Ee

/e/, /e̯/, /je/

Ff

/f/

Gg

/ɡ/, /dʒ/

Hh

/h/, (klankloos)
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Letter

Klank

Ii

/i/, /j/, /ʲ/

Îî

/ɨ/

Jj

/ʒ/

Kk

/k/

Ll

/l/

Mm

/m/

Nn

/n/

Oo

/o/, /o̯/

Pp

/p/

Qq

/k/

Rr

/r/
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Letter

Klank

Ss

/s/

Șș

/ʃ/

Tt

/t/

Țț

/ts/

Uu

/u/, /w/

Vv

/v/

Ww

/v/, /w/, /u/

Xx

/ks/, /ɡz/

Yy

/j/, /i/

Zz

/z/

De letters k, q w en y komen nauwelijks voor in woorden van Roemeense origine, maar worden wel
gebruikt in de spelling van leenwoorden of eigennamen.
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3.2.2 Consonanten
De meeste consonanten uit het Nederlands komen ook voor in het Roemeens. Er zijn echter ook
verschillen. De /ɣ/ klank, in het Nederland f g of de combinatie ch komt niet voor in het Roemeens.
Daarnaast kent het Roemeens alleen de rollende /r/ terwijl er in het Nederlands meerdere varianten
voorkomen.

3.2.3 Vocalen
Het Nederlands kent 13 vocalen, waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen korte vocalen en
lange vocalen (Kooij & van Oostendorp, 2003).

Tabel 2
Vocalen in het Nederlands (Kooij & van Oostendorp, 2003, p. 26).

Korte vocalen

Voorbeeld

/ɛ/

pet

/α/

pad

/ɔ/

pot

/ɶ/

put

/ɪ/

pit

/ə/

de

Lange vocalen

Voorbeeld

/i/

dier

/y/

muur

/u/

zoet

/e/

heet

/ø/

neus

/o/

boom

/a/

kaas

Het Roemeens kent 7 vocalen.
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Tabel 3
Vocalen in het Roemeens (Dindelegan, 2013, p. 7)

Vocaal

Voorbeeld

Nederlandse vertaling

/a/

cap

hoofd

/ə/

măr

appel

/e/

pe

op

/i/

din

van

/ɨ/

în

in

/o/

om

mens

/u/

cu

met

Het Roemeens kent de korte vocalen /ɶ/, /ɪ/ en /ɔ/ niet. Daarnaast kent het Roemeens de lange vocalen
/y/ en /ø/ niet. De letter e wordt in het Roemeens aan het eind van een woord, in tegenstelling tot het
Nederlands, niet uitgesproken als een /ə/ maar als een /e/.

3.2.4 Diftongen
Het Roemeens kent onderstaande diftongen en semi-diftongen:

Tabel 4
Roemeens diftongen (Meertaligheid en taalstoornissen, z.d.)
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Daarnaast kent het Roemeens ook nog een aantal triftongen. Dit is niet het geval voor het Nederlands.

Het Nederlands kent 3 diftongen en 5 semi-diftongen:

Tabel 5
Nederlandse diftongen en semi-diftongen (Kooij & van Oostendorp, 2003)

Diftong

Voorbeeld

/ɛi/

meisje

/ɑu/

hout

/œy/

huis

Semi-diftong

Voorbeeld

/e:u/

schreeuw

/aːi/

haai

/o:i/

mooi

/iu/

nieuw

/ui/

moeilijk

De /œy/ klank bestaat niet in het Roemeens.
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3.2.5 Letter-/klankcorrespondentie
Het Nederlands kent een aantal consonanten dat met een andere klank correspondeert dan in het
Roemeense schrift. Deze afwijkende consonanten zijn hieronder weergegeven:

Tabel 6
Afwijkende consonanten

C Als de c wordt gevolgd door een e of een i dan wordt de klank in het Roemeens als
/t∫/uitgesproken zoals in het Engelse woord much. Als de c door een a, o, u, of i wordt gevolgd dan
wordt de c als een /k/ uitgesproken. Om een /k/ klank te krijgen met de e of i wordt de letter h
toegevoegd, bijvoorbeeld in het woord chelner (kelner).

G Als de g gevolgd wordt door een i, o, u of a, wordt hij in het Roemeens uitgesproken als een /g/
zoals in het Engels woord game. Als de g wordt gevolgd door een e of i, wordt hij uitgesproken als
een /d̠ ʒ/ zoals in Azerbeidzjan. De Nederlandse /ɣ/-klank bestaat niet in het Roemeens.

J De letter j wordt in het Roemeense uitgesproken als /ʒ/, zoals in het Nederlandse woord gênant.

H De letter h klinkt aan het begin van een woord als de Nederlandse letter h maar in het midden
van een woord is de klank vergelijkbaar met de ch in lachen.

R De Roemeense r wordt altijd rollend uitgesproken, terwijl de Nederlandse r meer varianten kent.

Ș De ş wordt uitgesproken als /ʃ/ zoals in het Nederlandse woord ‘meisje’.

Ț De ţ wordt uitgesproken als /ts/, zoals in het Nederlandse woord ‘tsaar’.

V De letter v wordt uitgesproken als de Nederlandse letter w

De letters k, q, w en y komen nauwelijks voor in van origine Roemeense woorden, maar worden
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wel gebruikt in de spelling van leenwoorden of namen.

De Nederlands letter-/klankcorrespondentie is niet erg transparant. Dit betekent dat de letters niet altijd
dezelfde klanken representeren. De letter d klinkt bijvoorbeeld aan het einde van een woord als een t en
de letter b klinkt aan het einde als een p. In het Roemeens is dat niet zo. De woorden corp (lichaam) en
corb (raaf) worden anders uitgesproken. Het woord botten klinkt anders dan boten, maar dat is niet
zichtbaar aan de letter o. Zo zijn er nog meer gevallen waarbij letters niet dezelfde klanken
representeren.

Het Roemeens kent over het algemeen een vrij voorspelbare letter-/klankcorrespondentie, de spelling is
vrijwel fonetisch. Er zijn enkele uitzonderingen: de uitspraak van de c en g kan afhankelijk van de positie
in het woord variëren.
Het Nederlands kent trema’s (zoals in knieën of reünie) en accenten (zoals in cliché of crème) bij
bepaalde woorden. Het Roemeens kent deze, buiten de 5 letters met diakritische tekens, niet.

3.2.6 Syllabestructuur
Het Roemeens kent de onderstaande syllabestructuren.

Tabel 7
Syllabestructuur van het Roemeens (Chițoran, 2002, p. 19)
Open

Gesloten

V

a-pə (water)

VC

ɑk (naald)

CV

ka-sə (huis)

CVC

pɑt (bed)

CCV

fra-te (broer)

CVCC

pork (varken)

CCCV

stra-də (straat)

(C)VCCC

ɑstm (astma)

De syllabestructuur van het Nederlands is erg flexibel. De verschillende syllabetypen zijn: CVV, CVC,
CCVC, CCVV, CVCC, CCVCC en CCVVC. Daarnaast zijn ook zogenoemde extra-syllabische consonanten
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mogelijk, waardoor zelfs het type CCCVC (zoals in ‘straat’) en CCCVCC (zoals in ‘schrift’) voorkomen. Ook
zijn er worden zoals ‘herfst’, ‘grootst’ en ‘prompt’ mogelijk, die eindigen op drie of meer consonanten.
Dit soort woorden zijn echter uitzonderingen (Neijt, 2007).

3.2.7 Klemtoon
De klemtoon is in het Nederlands niet altijd gemakkelijk te voorspellen. De meeste van oorsprong
Nederlandse woorden hebben de klemtoon op de eerste lettergreep (áppel, léver, mólen).
Beginlettergrepen die een sjwa hebben, kennen geen klemtoon (verdélen, beóórdelen). Woorden die
later ontleend zijn in het Nederlands kennen vaak een afwijkend klemtoonpatroon (figúúr, tirán,
humáán). In bepaalde afleidingen van deze woorden verschuift de klemtoon (figúúr-figuránt, tirántiranníék, barón-baronés. Dit komt ook voor bij van oorsprong Nederlandse woorden (léraar- lerarés,
kóning-koningín. De klemtoon in de afleiding komt dan op het suffix te liggen. Dit is ook het geval bij
andere afleidingen (mísdaad-misdádig, áfstand-afstándelijk).

Ook in het Roemeens is de klemtoon niet gemakkelijk te voorspellen. Regelmatig ligt de klemtoon bij
woorden die eindigen op een vocaal op de voorlaatste lettergreep (cásă (huis), fráte (broer)). Bij
woorden die eindigen op een consonant ligt het accent vaker op de laatste lettergreep (caiét (schrift),
garáj (garage)). Er zijn echter veel uitzonderingen hierop.

Bij negatie zal de klemtoon in de zin op het ontkennende woord nu komen te liggen: Nú știu (ik weet het
niet), in tegenstelling tot het Nederlands: Ik wéét het niet.

3.3 Morfologie
In dit onderdeel worden de verschillen in morfologie tussen het Roemeens en het Nederlands
behandeld. Er wordt respectievelijk gekeken naar substantiva, werkwoorden, adjectieven, adverbia,
pronomina en adposities.

3.3.1 Substantiva
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Geslacht
Het Nederlands kent van oudsher drie woordgeslachten: vrouwelijk, mannelijk en onzijdig.
Substantieven van de het-klasse zijn onzijdig en substantieven van de de-klasse zijn mannelijk of
vrouwelijk. Het is aan de vorm van het substantief echter meestal niet zichtbaar of het om een
vrouwelijk of mannelijk woord gaat. In het woordenboek is te zien welk substantief vrouwelijk,
mannelijk of onzijdig is.

Ook het Roemeens kent het vrouwelijk, mannelijk en onzijdig woordgeslacht. Roemeense onzijdige
woorden gedragen zich echter in het enkelvoud mannelijk en in het meervoud vrouwelijk. Daarom
worden ze ook wel tweeslachtig genoemd. In tegenstelling tot het Nederlands, is het in het Roemeens
vaak wel mogelijk om aan de hand van de uitgang het woordgeslacht vast te stellen.
Vrouwelijke substantieven eindigen op één van de volgende vocalen: -ă, -e, -ie, -eá, -a en, in zeer
beperkte mate, op -i.
Mannelijke substantieven eindigen daarentegen op een medeklinker of op -u, -e of -i (en in enkele
gevallen op ă). Dit geldt ook voor onzijdige substantieven, maar deze kunnen ook eindigen op -iu.
Getal
Het Nederlands kent drie gebruikelijke suffixen om het meervoud van substantieven aan te geven: -en, s en –‘s. Daarnaast zijn er enkele uitzonderingen zoals -eren bij een aantal van oorsprong Germaanse
woorden (zoals kinderen) en leenwoorden afkomstig uit het Latijn die een afwijkende meervoudsvorm
hebben (zoals politici of musea). Ook kent het Nederlands meervouden waarbij klinkerverandering
voorkomt (zoals bij schip – schepen).

Het Roemeens kent vijf suffixen voor het meervoud: -i, -le/-ele, -e en -uri, afhankelijk van het geslacht
van het substantief. De suffix -i komt het meest voor en geldt voor alle mannelijke substantiva en
bepaalde vrouwelijke en onzijdige substantiva. Naast het meervoudssuffix, komt ook klinker- en
medeklinkerverandering voor.

Naamval
Het Nederlands kent nauwelijks naamvallen meer, met uitzondering van de genitief -s achter zelfstandig
naamwoorden en eigennamen zoals in moeders fiets of Maria’s auto en de pronomina om het verschil
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tussen subject en niet-subject aan te tonen zoals in ik en me. Andere naamvalsvormen komen nog wel
voor in vaste uitdrukkingen, maar daar zijn de meeste sprekers van het Nederlands zich niet van bewust.
Voorbeelden hiervan zijn: ter plaatse, van harte, heden ten dage.

In tegenstelling tot de andere Romaanse talen maakt het Roemeens gebruik van vijf naamvallen: de
nominatief, de genitief, de datief, de accusatief en de vocatief. De nominatief en accusatief kennen
morfologisch gezien dezelfde vorm. Dit geldt ook voor de genitief en de datief, zij zijn alleen in de
pronomina van elkaar te onderscheiden. De vocatief wordt nog weinig gebruikt. Doordat het Roemeens
naamvallen gebruikt is de woordvolgorde vrij en kan het Roemeens gebruik maken van verschillende
woordvolgordes: VSO, SVO, VOS, SOV en OSV. Hierover is meer te lezen in 3.3 Syntaxis.

Lidwoorden
Het Nederlands kent 3 lidwoorden: de, het en, een. De en het zijn definiete lidwoorden, terwijl een
indefiniet is. Bij ontelbare zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud en meervoud is er geen lidwoord
nodig. Er zijn daarnaast nog meer uitzonderingen waarbij het lidwoord mag worden weggelaten. Het
lidwoord de kan zowel in het meervoud als het enkelvoud voorkomen, terwijl het en een alleen in het
enkelvoud gebruikt worden. Lidwoorden in het Nederlands zijn proclitisch en worden dus voor het
substantief geplaatst.

Tabel 8
Nederlands lidwoorden
bepaald

onbepaald

man./vr.

onzijdig

man./vr.

onzijdig

enkelvoud

de

het

een

een

meervoud

de

de

∅

∅

Het Roemeens kent 4 definiete lidwoorden en 3 indefiniete lidwoorden. Het Roemeens kent ook een
indefiniet lidwoord voor het meervoud, waar in het Nederlands ∅ wordt gebruikt. De indefiniete
lidwoorden zijn proclitisch: ze woorden voor het substantief geplaatst. De definiete lidwoorden zijn in
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het Roemeens enclitisch in plaats van proclitisch. Het definiete lidwoord wordt als suffix achter het
substantief geplaatst.

Tabel 9
Roemeense lidwoorden

bepaald

onbepaald

Man.

Vr.

onzijdig

Man.

Vr.

onzijdig

enkelvoud

-(u)l(e)

-(u)a

-ul

un

o

un

meervoud

-i

-le

-le

nişte

nişte

nişte

Na een prepositie krijgt een substantief, in tegenstelling tot het Nederlands, geen definiet lidwoord,
tenzij het substantief is gespecificeerd.

(1)

Merg în parc – Ik loop in het park
Merg în parcul Herăstrău – Ik loop in het Herăstrăupark

3.3.2 Werkwoorden
Het Nederlands kent verschillende werkwoordsoorten: hoofdwerkwoorden, modaal werkwoorden en
koppelwerkwoorden. Het Roemeens kent deze werkwoordsoorten ook. Het Roemeens kent 3 modale
werkwoorden: a fi (zijn), a avea (hebben) en a vrea (willen), terwijl het Nederlands er veel meer kent.
In het Nederlands worden voor de toekomende tijd de werkwoorden gaan en zullen gebruikt.
De toekomende tijd wordt in het Roemeens gevormd met het modale werkwoord a vrea (willen).
De voltooide tijd wordt in het Roemeens gevormd met het modale werkwoord a avea (hebben). In het
Nederlands wordt afhankelijk van het werkwoord hebben of zijn gebruikt.

De meervoudsvormen van werkwoorden in het Roemeens kennen in tegenstelling tot het Nederlands
allemaal een andere inflectie. Ook de verledentijdsvormen kennen een rijkere morfologie dan in het
Nederlands.
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3.3.3. Adjectieven
Het attributieve en zelfstandige adjectief wordt in het Nederlands voor geslacht en getal verbogen, met
de buigings-e (de mooie vrouw, maar een mooi meisje).

In het Roemeens verbuigen veel adjectieven ook met geslacht en getal, en soms (in het geval van
vrouwelijk, enkelvoud in de genitief en datief) met naamval. Er zijn echter ook adjectieven die geen
onderscheid maken in getal en sommigen hebben slechts één vaste vorm.

Trappen van vergelijking
In het Nederlands worden de comparatief en de superlatief gevormd op basis van de onverbogen vorm
van het adjectief. Bij de vergrotende trap voegt men in het algemeen -er (mooi wordt mooier) toe en bij
de superlatief -st (mooi wordt mooist). Als een woord eindigt op een -s of -f treedt er een
medeklinkerwisseling van stemloos naar stemhebbend op (boos wordt bozer en doof wordt dover).
Adjectieven die eindigen op -r krijgen in de comparatief -der (lekker wordt lekkerder) en adjectieven die
eindigen op -s of -sch krijgen alleen een -t als toevoeging.

In het Roemeens wordt de comparatief gevormd met het adverbium mai (meer) voorafgaand aan het
adjectief. Afhankelijk van het geslacht en het getal van het substantief wordt de superlatief gevormd
met cel, cea, cei of cele (de) voorafgaand aan het adverbium mai.

3.3.4 Adverbia
Op basis van de vorm zijn adverbia en adjectieven in het Nederlands niet van elkaar te onderscheiden
(Hij zingt mooi vs. Dat is een mooi lied), tenzij het adjectief is verbogen via de buigings-e. (Hij zingt mooi
vs. dat is een mooie opera). De meeste Roemeense adverbia kennen dezelfde vorm als het adjectief.
Ook zijn er adverbia die speciale prefixen of suffixen krijgen. De suffix -eşte wordt gebruikt om te
verwijzen naar mensen, bijvoorbeeld in bărbat – bărbăteşte (man – mannelijk) of român – româneşte
(Roemeens – Roemeens). De prefix ori- en de suffix –va kunnen worden toegevoegd om indefiniete
bijwoorden te vormen, bijvoorbeeld in unde – undeva (waar, ergens) când – oricând (wanneer –
wanneer dan ook).
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3.3.5 Pronomina

Possessief pronomen
In het Nederlands wordt alleen ‘ons’ verbogen met het zelfstandig naamwoord, waardoor er ‘onze’ kan
ontstaan. De overige possessieve pronomina kennen vaste vormen.

In het Roemeens moeten possessieve pronomina verbogen worden volgens het geslacht, en getal van
het bijbehorende substantief.

Reflexief pronomen
Het Nederlands kent vijf reflexieve pronomina die een vaste vorm kennen (me/mezelf, je/jezelf,
zich/zichzelf, ons/onszelf en u/uzelf). Het Roemeens kent meer vormen, omdat ze in het geval van de
datief en accusatief verbogen worden.

Pronomen demonstrativum
Het Roemeens kent net als het Nederlands aparte woorden voor substantieven die dichtbij zijn: ‘acesta’
(‘dit’/’deze’) en substantieven die ver weg zijn: ‘acela’ (‘dat’/’die’). De woorden gedragen zich als
adjectieven: ze passen hun vorm aan het substantief aan.

Telwoorden
In het Roemeens worden bepaalde telwoorden verbogen. In het Nederlands gebeurt dit nooit:
zowel hoofdtelwoorden als rangtelwoorden hebben een vaste vorm. In het Nederlands staan de
tientallen achter de enkeltallen terwijl dit in het Roemeens andersom is. Drieënveertig is in het
Roemeens patruzeci și trei (veertig en drie).

Beleefdheidsvorm
In het Roemeens is het gebruikelijker om de beleefdheidsvorm dumneavoastră (u) te gebruiken dan in
het Nederlands. Jongeren tutoyeren elkaar doorgaans, maar iets oudere mensen zullen elkaar al snel
met dumneavoastră aanspreken en blijven dat vrij lang doen. De stap naar tu (jij) wordt niet zo snel
gezet als in het Nederlands (Van der Linden, 2021, p.207).
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3.3.6 Adposities
Het Nederlands kent zowel pre- als postposities. De meeste postposities worden gebruikt bij
werkwoorden die een beweging aanduiden en kunnen ook als prepositie worden gebruikt. Alleen bij de
postpositie af is dat niet het geval.

(2)

Prepositie

Postpositie

Wij lopen naar school

Wij lopen de trap af

Ook het Roemeens kent pre- en postposities. Na een prepositie krijgt een substantief, in tegenstelling
tot het Nederlands, geen definiet lidwoord, tenzij het substantief is gespecificeerd.

Merg în parc – Ik loop in het park
(3)
Merg în parcul Herăstrău – Ik loop in het
Herăstrăupark

3.4 Syntaxis
In dit onderdeel worden de verschillen in syntaxis tussen het Roemeens en het Nederlands behandeld.
Er wordt respectievelijk gekeken naar mededelende zinnen, vraagzinnen, imperatieve zinnen, passieve
zinnen, bijzinnen, negatie, het verschijnsel pro-dop, pronominale reduplicatie en de positie van het
pronomen demonstrativum, het possessieve pronomen, het adjectief en het adverbum.

3.4.1 Mededelende zinnen
In het Nederlands is de gebruikelijke woordvolgorde in zinnen SVO (Subject, Verbum, Object). In een
standaardzin staat het onderwerp op de eerste plaats, de persoonsvorm volgt hierna en daarna komen
pas de overige zinsdelen. Het Nederlands kent echter de Verb Second of V2-regel, wat inhoudt dat het
werkwoord altijd op de tweede plaats komt te staan in een hoofdzin. Als een zin begint met een ander
zinsdeel dan het onderwerp, blijft het werkwoord dus op de tweede plaats en wisselt deze van plek met
het onderwerp. Dit proces wordt inversie genoemd.
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Doorgaans wordt in het Roemeens ook de woordvolgorde SVO gebruikt, maar doordat het Roemeens
naamvallen gebruikt, is de woordvolgorde vrij en kan het Roemeens ook gebruik maken van andere
woordvolgordes: VSO, VOS, SOV en OSV. Afhankelijk van de uitgang wordt duidelijk welk deel van de zin
subject, object of een ander deel is. In onderstaande tabel is zichtbaar dat de zin ‘John has eaten an
apple pie’ op vijf verschillende manieren correct kan worden geschreven (Alboiu & Motapanyane, 2000,
p. 20).
(4)

a. A măncat Ion plăcinta cu mere. VSO
has eaten Ion pie-the with apple

b. Ion a măncat plăcinta cu mere. SVO
Ion has eaten pie-the with apple

c. A măncat plăcinta cu mere Ion. VOS
has eaten pie-the with apple Ion

d. Ion {plăcinta cu mere\ a măncat. SOV
Ion pie-the with apple-FOC has eaten- it

e. [Plăcinta cu mere\, Ion a măncat. OSV
pie-the with apple-TOP Ion has eaten- it

3.4.2 Vraagzinnen
In het Nederlands treedt er bij het vormen van vraagzinnen inversie op. Bij ja/nee-vragen komt het
werkwoord aan het begin van de zin, gevolgd door het subject en hierna de overige zinsdelen. Zo
ontstaat voor de vraagzinnen de VSO-volgorde. Vraagwoordvraagzinnen krijgen voor het werkwoord
een vraagwoord.

Om een vraagzin te maken, verandert er in het Roemeens in principe niets aan de woordvolgorde, er
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wordt alleen een vraagpartikel aan het einde van de zin toegevoegd.

3.4.3 Imperatieve zinnen
In het Nederlands wordt de imperatief gevormd door de stam van het werkwoord. Deze komt aan het
begin van de zin en geldt zowel voor enkelvoud als meervoud.

De imperatief wordt in het Roemeens gevormd door een werkwoord in de tweede persoon enkelvoud
of meervoud. Er wordt een verschil gemaakt tussen een affirmatieve imperatief (ga naar huis!) en een
negatieve imperatief (ga niet naar huis!). Bij de negatieve imperatief wordt de infinitief gebruikt in
plaats van de tweede persoon enkelvoud of meervoud.

3.4.4 Passieve zinnen
Het passief wordt in het Nederlands gevormd door het werkwoord worden of het werkwoord zijn in
combinatie met een voltooid deelwoord. Worden wordt gebruikt in zinnen in de tegenwoordige of
toekomende tijd en zijn in de voltooide tijd.

(5)

Hij wordt door zijn vriend thuisgebracht.
Er is een taart gebakken.

In het Roemeens zijn er twee manieren om passieve zinnen te vormen: met het werkwoord a fi in
combinatie met het voltooid deelwoord of door gebruik te maken van het reflexieve pronomen se om
het passief een onpersoonlijke betekenis te geven.
(6)

Conferinţa se va organiza la Bucureşti.
De conferentie wordt in Boekarest georganiseerd.

Toate materialele au fost citite de către toţi studenţii.
Alle materialen werden gelezen door alle studenten.
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3.4.5 Bijzinnen
Bijzinnen kennen in het Nederlands een SOV-volgorde. De volgorde is in het Nederlands heel belangrijk
omdat het in tegenstelling tot het Roemeens geen naamvalsysteem meer kent.

(7)

Maria gaat naar bed, omdat zij moe is
S O V

In het Roemeens kennen hoofd- en bijzinnen dezelfde vrije volgorde.

3.4.6 Negatie
In het Nederlands kan negatie worden uitgedrukt door gebruik van niet of geen. In het algemeen wordt
met niet vaak een gehele zin of een groot deel van de zin ontkend en met geen wordt het substantief
dat erachter staat ontkend.
Het Roemeens kent geen verschil tussen niet en geen. Negatie wordt verkregen met het woord nu
(niet/geen). Het Roemeens kent wel de woorden niciuna of niciunul (geen enkele).
In de meeste gevallen is er in het Roemeens sprake van een dubbele negatie en wordt bij een woord als
nimic (niets) ook nu toegevoegd.

(8)

Nu au nimic de făcut.
Ze hebben niets te doen.

3.4.7 Pro-drop
Het Roemeens is een zogenaamde pro-drop taal. Dit houdt in dat het expliciete subject niet altijd
aanwezig hoeft te zijn in een zin. Aan het vervoegde werkwoord is te zien wat het subject is (wij gaan is
in het Roemeens bijvoorbeeld mergem).

In het Nederlands dient het subject altijd aanwezig te zijn en kan het niet worden weggelaten (enkel in
de imperatief).
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3.4.8 Pronominale reduplicatie
In het Roemeens komt in bepaalde gevallen pronominale reduplicatie voor. Clitische pronomina worden
dan toegevoegd aan of geplaatst bij werkwoorden die verwijzen naar nomina elders in de zin. Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer een persoonsnaam of eigennaam in de datief staat.

(9)

Am dat apă vacilor.
Ik heb gegeven water aan de koeien.
‘Ik heb water gegeven aan de koeien.’

Maar:
I-am dat Mariei cartea.
Aan haar heb ik gegeven aan Maria het boek.
‘Ik heb het boek aan Maria gegeven.’

Het komt ook voor wanneer een persoonsnaam of eigennaam in de accusatief vooraf wordt gegaan
door de accusatieve markeerder pe (Coene, 1995).

3.4.9 Positie van pronomina, adjectieven en adverbia
In het Nederlands staat het possessief pronomen voor het substantief, in het Roemeens is dit andersom.

(10)

Mijn broer is student.

Fratele meu este student.
(broer mijn is student)

35
Liesbeth van der Meij
Even aan mijn moedertaal vragen.
Een contrastieve analyse van het Roemeens en het Nederlands.

Het pronomen demonstrativum gedraagt zich als een possessief pronomen en staat in de meeste
gevallen achter het zelfstandig naamwoord.
(11)

Ik koop deze broek

Cumpăr pantalonul acesta
(ik koop broek deze)

In het Nederlands komt het attributieve adjectief voor het substantief. In het Roemeens komt het
attributieve adjectief na het substantief.

(12)

Een groene auto

O mașina verde
(een auto groen)
Het Nederlands kent een vaste positie voor wat betreft adverbia en die is meestal niet aan het begin van
de zin. In het Roemeens kunnen adverbia een flexibelere positie hebben.
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4. VERWACHTE TRANSFER

Het Roemeens en het Nederlandse verschillen in meerdere opzichten van elkaar. In deze sectie worden
de verwachte transferfouten weergegeven op het gebied van fonologie, morfologie en syntaxis.

4.1 Fonologie

Consonanten
Er wordt verwacht dat er transfer optreedt bij de letters g, j en c vanwege het verschil in uitspraak.
Daarnaast wordt er transfer verwacht bij de letter v omdat deze in het Roemeens wordt uitgesproken
als de Nederlandse letter w.

Vocalen
Er wordt verwacht dat Roemeense leerders van het Nederlands moeite zouden kunnen hebben met de
korte vocalen /ɶ/, /ɪ/ en /ɔ/ en de /y/ en /ø/ omdat deze in het Roemeens niet voorkomen. Daarnaast
zouden ze moeite kunnen hebben met de uitspraak van de /ə/ aan het eind van een woord.

Diftongen
De /œy/ klank bestaat niet in het Roemeens. Deze klank zal voor Roemeense leerders daarom
waarschijnlijk moeilijk te verwerven zijn.

Letter/klank correspondentie
Roemeense leerders zouden moeite kunnen hebben met de Nederlandse spellingsregels. Een voorbeeld
hiervan is dat Nederlanders geen onderscheid maken tussen een t of een d of een p of een b aan het
einde van een woord. Roemenen maken wel verschil in de uitspraak tussen bijvoorbeeld corp (lichaam)
en corb (raaf). Ook zullen Roemeense leerders waarschijnlijk moeite hebben met de trema’s en
accenten in Nederlandse woorden.
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Syllabestructuur
Aangezien de syllabetypen CVV, CCVC, CCVV, CCVCC en CCVVC niet voorkomen in het Roemeens, wordt
verwacht dat Roemeense leerders hier transferfouten in zullen maken.

Klemtoon
Roemeense leerders zouden moeite kunnen hebben met het klemtoonpatroon van het Nederlands,
omdat het geen gemakkelijk systeem is. Daarnaast zou het kunnen dat Roemeense leerders in
ontkennende zinnen de klemtoon op het ontkennende woord niet leggen.

4.2 Morfologie

Lidwoorden
Mensen met het Nederlands als moedertaal vergissen zich zelden in het gebruik van het juiste lidwoord.
Roemeense NT2-leerders zullen waarschijnlijk wel moeite hebben met het selecteren van het juiste
lidwoord, omdat er in het Nederlands nauwelijks transparante regels voor zijn. Ook zullen ze mogelijk
een indefiniet lidwoord plaatsen in het meervoud, daar waar die in het Nederlands weggelaten dient te
worden. Ook zullen ze mogelijk na een prepositie het definiete lidwoord weglaten, waar dat in het
Nederlands niet kan. Daarnaast zullen beginnende leerders moeten leren dat het definiete lidwoord in
het Nederlands voor het substantief wordt geplaatst in plaats van erachter.

Werkwoorden
Het is mogelijk dat Roemeense leerders het werkwoord hebben in de voltooide tijd overgeneraliseren
omdat het modale werkwoord zijn in het Roemeense niet wordt gebruikt in de voltooide tijd.
Ook zou het kunnen dat Roemeense leerders meer inflectie toepassen dan nodig is.

Adjectieven
Aangezien veel adjectieven in het Roemeens verbuigen naar getal en geslacht, zullen Roemeense
leerders dat in het Nederlands mogelijk ook doen wanneer dit in het Roemeens zou moeten: in het geval
van een onzijdig substantief met een indefiniet lidwoord.
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Trappen van vergelijking
Roemeense leerders gebruiken mogelijk het woord meer om de comparatief of superlatief te maken in
het Nederlands.

Pronomina

Possessief pronomen
Moedertaalsprekers van het Roemeens moeten er mogelijk aan wennen dat de verbuiging van het
bezittelijke voornaamwoord niet zoveel vormen kent als het Roemeens.

Reflexief pronomen
Er wordt verwacht dat moedertaalsprekers van het Roemeens er aan moeten wennen dat het
Nederlands niet zo veel verschillende wederkerende voornaamwoorden kent als het Roemeens.

Telwoorden
Moedertaalsprekers van het Roemeens moeten er mogelijk aan wennen dat Nederlandse telwoorden
nooit vervoegd worden. En ze moeten wennen aan het feit dat de tientallen in het Nederlands achter de
enkeltallen staan in plaats van, zoals in het Roemeens, ervoor.

Adposities
Roemeense leerders laten mogelijk na een prepositie het definitie lidwoord weg.

Beleefdheidsvorm
In het Roemeens is het gebruikelijker om de beleefdheidsvorm dumneavoastră (u) te gebruiken dan in
het Nederlands. Roemeense leerders zullen er waarschijnlijk aan moeten wennen dat Nederlanders
sneller tutoyeren.

4.3 Syntaxis

Mededelende zinnen
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Aangezien het Roemeens een naamvallensysteem kent en de woordvolgorde van de zinnen flexibel is,
wordt verwacht dat Roemeense NT2-leerders moeite zullen hebben met de strikte Nederlandse
woordvolgordes. Er wordt vooral transfer verwacht bij zinnen waarbij inversie optreedt, omdat de SVOvolgorde dan verandert ten gevolge van de V2-regel. Roemeense leerders zullen in dit soort zinnen
mogelijk het subject in plaats van het werkwoord op de tweede plaats zetten.

Vraagzinnen
Er wordt verwacht dat Roemeense leerders moeite zullen hebben met de strikte VSO-volgorde bij
vraagzinnen.

Imperatieve zinnen
Roemeense leerders zouden bij het maken van de imperatief mogelijk de tweede persoon enkelvoud of
meervoud gebruiken in plaats van de stam van het werkwoord. Daarnaast zouden ze bij het maken van
een negatieve imperatief in het Nederlands de infinitief kunnen gebruiken.

Passieve zinnen
Roemeense leerders zouden moeite kunnen hebben met het selecteren van het werkwoord ‘worden’
omdat dit in het Roemeens niet voorkomt in de passieve tijd. Ook zou het kunnen dat ze het reflexief
pronomen ‘zich’ gebruiken om de passieve tijd te vormen.

Bijzinnen
Er wordt verwacht dat Roemeense leerders moeite zullen hebben met de strikte SOV-volgorde in
bijzinnen.

Negatie
Roemeense leerders zouden moeite kunnen hebben met het verschil tussen niet en geen omdat in het
Roemeens een dergelijk onderscheid niet bestaat. Het kan Roemeenstaligen helpen door uit te leggen
dat in het Nederlands ‘geen’ wordt gebruikt waar in het Roemeens niciuna of niciunul (geen enkele) kan
worden gebruikt. Daarnaast zouden Roemeense leerders in het Nederlands een dubbele negatie
kunnen toepassen.
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Pro-drop
Roemeense leerders laten mogelijk in het Nederlands, als het gaat om de positie van het subject, het
pronomen weg.

Pronominale reduplicatie
Roemeense leerders van het Nederlands zouden soms een verdubbeling van het persoonlijk
voornaamwoord kunnen toepassen omdat dit in het Roemeens in bepaalde gevallen verplicht is.

(12)

Cărțile pe care i le-am dat
De boeken die ik aan hem/haar gegeven heb

Een Roemeen kan de neiging hebben om te zeggen:
*De boeken die ik ze aan hem heb gegeven.

Positie van pronomina, adjectieven en adverbia
Moedertaalsprekers van het Roemeens moeten er mogelijk aan wennen dat het possessief pronomen in
het Nederlands voor het substantief komt te staan in plaats van erna.

Moedertaalsprekers van het Roemeens moeten er mogelijk aan wennen dat het pronomen
demonstrativum in het Nederlands voor het substantief komt te staan in plaats van erachter.

Roemeense leerders moeten leren dat het adjectief in het Nederlands voor het substantief komt te
staan in plaats van erachter.

Roemeense leerders zouden moeite kunnen hebben met de vaste positie van de bijwoorden in het
Nederlands.
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5. CONCLUSIE
De onderzoeksvragen van deze scriptie zijn:

1. Welke verschillen tussen het Nederlands en het Roemeens op het gebied van fonologie, morfologie en
syntaxis kunnen tot negatieve transfer leiden voor Roemeense leerders van het Nederlands?

en

2. Hoe kunnen deze verschillen worden uitgelegd aan docenten en leerders, om negatieve transfer te
verminderen?"

In de Contrastieve Analyse in hoofdstuk 3 zijn de verschillen en overeenkomsten gegeven tussen het
Roemeens en het Nederlands. In hoofdstuk 4 werd vervolgend een opsomming gegeven van de
verwachte transfer op het gebied van fonologie, morfologie en syntaxis. Op het gebied van fonologie is
de transfer vooral te verwachten bij de uitspraak van de consonanten g, j, c en w. Daarnaast is er
negatieve transfer te verwachten op het gebied van de korte vocalen /ɶ/, /ɪ/ en /ɔ/ en de /y/ en /ø/.
Ook zal de diftong /œy/ waarschijnlijk moeilijkheden opleveren. Roemeense leerders zouden moeite
kunnen hebben met de Nederlandse spellingsregels en met de trema’s en accenten in Nederlandse
woorden. Daarnaast is er transfer te verwachten bij woorden met de volgende syllabestructuren: CVV,
CCVC, CCVV, CCVCC en CCVVC. Deze structuren komen niet voor in het Roemeens. Ook verschilt het
klemtoonpatroon tussen het Roemeens en het Nederlands waardoor dit voor transfer kan zorgen.
Op het gebied van morfologie zullen Roemeense leerders moeite hebben met het selecteren
van het juiste lidwoord omdat hier, in tegenstelling tot het Roemeens, bijna geen transparante regels
voor zijn. Ook zullen ze mogelijk het onbepaald lidwoord ‘een’ voor het meervoud gebruiken en het
lidwoord na een voorzetsel weglaten. In de voltooide tijd zouden ze het modale werkwoord hebben
kunnen overgeneraliseren. In de toekomende tijd zullen Roemeense leerders mogelijk het werkwoord
willen gebruiken in plaats van gaan. Bij het vormen van het passief wordt mogelijk alleen het
werkwoord zijn geselecteerd en niet worden. Op het gebied van telwoorden zouden Roemeense
leerders fouten kunnen maken in de positie van de tientallen die in het Nederlands achter de enkeltallen
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staan in plaats van ervoor.
De transfer op het gebied van de syntaxis is vooral te verwachten rondom de woordvolgorde,
aangezien die, in tegenstelling tot het Nederlands, in het Roemeens heel vrij is. Daarnaast wordt
verwacht dat Roemeense leerders het pronomen als subject mogelijk weglaten omdat het Roemeens
een pro-drop taal is. Ook zullen ze mogelijk pronominale reduplicatie toepassen omdat dit in het
Roemeens regelmatig voorkomt. Daarnaast is er transfer te verwachten op de positie van possessieve
pronomina, pronomina demonstrativa en adjectieven omdat die in het Roemeens doorgaans na het
substantief komen in plaats van ervoor, zoals in het Nederlands. Ook de positie van adverbia kan
problemen opleveren omdat die in het Nederlands niet zo vrij is als in het Roemeens.
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6. DISCUSSIE

Om de moedertaal van leerders meer te betrekken in het NT2-onderwijs, is het allereerst belangrijk dat
hier binnen de verschillende NT2-opleidingen en docentenopleidingen aandacht aan wordt besteed
zodat toekomstige docenten op de hoogte zijn van het belang van de moedertaal bij het leren van een
tweede taal. Daarnaast is het nodig dat er binnen lesmethodes plaats wordt gemaakt voor de rol van de
moedertaal bij het aanleren van een tweede taal.
De transferhypothese en het doen van contrastieve analyses is niet onomstreden. Er zijn ook
theorieën die ervan uit gaan dat transfer slechts een kleine rol speelt en dat andere factoren bepalender
zijn voor het verwerven van een tweede taal. Er is daarom meer onderzoek nodig om vast te kunnen
stellen hoe groot de rol van transfer is. Daarnaast zou het nuttig zijn om onderzoek te doen bij
Roemeense NT2-leerders om te controleren of de te verwachten transfer daadwerkelijk optreedt.
Bij het doen van contrastieve analyses wordt de rol van pragmatiek zelden meegenomen, terwijl
dit in de dagelijkse communicatie een grote rol speelt. Het verschil tussen de letterlijke betekenis en wat
de spreker eigenlijk bedoelt, kan zorgen voor miscommunicatie. Het zou voor vervolgonderzoek naar de
verschillen tussen het Nederlands en het Roemeens daarom interessant zijn om dit onderdeel van de
taalkunde verder te bestuderen.
Een andere interessante vraag voor vervolgonderzoek zou kunnen zijn welke rol de eventuele
eerder geleerde tweede taal heeft op de verwerving van het Nederlands. Maken Roemenen die
bijvoorbeeld het Engels goed beheersen andere fouten dan Roemenen die dat niet doen?
Vanwege de omvang van deze scriptie was het niet mogelijk om alle verschillen tussen het
Roemeens en het Nederlands in kaart te brengen. Deze scriptie poogt dan ook geen volledige weergave
hiervan te geven. Hiervoor is vervolgonderzoek nodig. De in deze scriptie opgestelde analyse geeft
echter voldoende inzichten voor docenten om (beginnende) Roemeense leerders te wijzen op de
verschillen tussen het Nederlands en hun moedertaal om negatieve transfer zoveel mogelijk te
voorkomen. Deze informatie is nu alleen toegankelijk voor Nederlandssprekende mensen. Het zou
echter goed zijn als deze informatie naar het Roemeens zou kunnen worden vertaald, zodat Roemeense
NT2-leerders zelf toegang hebben tot de informatie.
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NAWOORD

Als er iets is wat ik de afgelopen twee jaar tijdens mijn pre-master en master heb geleerd is het wel dat
onderzoek nooit klaar is en dat er in de wetenschap maar zelden niet wordt getwijfeld. Na een antwoord
staat een volgende vraag alweer klaar en zo verder. Eugène Ionesco zei het al:

It is not the answer that enlightens, but the question.

Tegen docenten met Roemeense leerders in de klas rest mij nog te zeggen: Give that Boek a rest, use
MoedINT2!
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I: TEKSTEN VOOR DE WEBAPP MOEDINT2
In deze bijlage zijn de teksten te vinden die kunnen worden geplaatst op de website www.moedint2.nl.
De teksten zijn geschreven in begrijpelijk Nederlands, zodat ook docenten zonder taalkundige
achtergrond de informatie goed kunnen gebruiken. Voor de website heeft Sterre Leufkens een
document opgesteld met hierin de opsomming van elementen die voorkomen op de website. Dit
document is bijgevoegd in Bijlage II. Ik heb me gehouden aan deze lijst van morfologische, syntactische
en fonologische eigenschappen. Ook heeft ze voor het opstellen van de teksten een huisstijl-bestand
met regels voor de opmaak en formulering van de teksten opgesteld. Dit bestand is te vinden in Bijlage
III.

1. Algemeen

Introductie
Het Roemeens is de officiële taal van zowel Roemenië als Moldavië en kent zo’n 25 miljoen sprekers.
Het Roemeens is net als het Spaans, Italiaans, Portugees en Frans een Romaanse taal en kent daarom
een aantal overeenkomsten met deze talen. De Romaanse talen behoren net als het Nederlands tot de
familie van de Indo-Europese talen.

Cruciale verschillen
Roemeens NT2-leerders zullen naar verwachting vooral moeite hebben met:
•

Uitspraak
Er zijn verschillen in uitspraak van medeklinkers en klinkers tussen het Nederlands en het
Roemeens. Een van de belangrijkste verschillen is dat het Roemeense de meeste korte klinkers
uit het Nederlands niet kent. Zie de pagina Uitspraak voor meer informatie hierover.

•

Woordvolgorde
Het Nederlands kent strikte regels over de woordvolgorde van de zinnen, terwijl dit in het
Roemeens, dankzij een naamvalsysteem, veel vrijer is. Zie de pagina Woordvolgorde voor meer

50
Liesbeth van der Meij
Even aan mijn moedertaal vragen.
Een contrastieve analyse van het Roemeens en het Nederlands.

informatie hierover.
•

Persoonlijke voornaamwoorden
Het Roemeens en het Nederlands kennen een cruciaal verschil voor wat betreft de persoonlijke
voornaamwoorden. Het persoonlijk voornaamwoord als onderwerp mag in het Roemeens
worden weggelaten. Zie de pagina Persoonlijk voornaamwoord voor meer informatie.

2. Uitspraak

Medeklinkers
De meeste medeklinkers uit het Nederlands komen ook voor in het Roemeens. Er zijn echter ook
verschillen. Hieronder volgt een overzicht van letters waarvan de uitspraak in het Roemeens en het
Nederlands verschilt.

Letter

Roemeense uitspraak

c

Als de ‘c’ wordt gevolgd door een ‘e’ of een ‘i’
dan wordt hij als ‘tj’ uitgesproken zoals in het
Engelse ‘much’. Als de ‘c’ door een ‘a’, ‘o’, ‘u’ of
‘i’ wordt gevolgd wordt hij uitgesproken als een
‘k’.

g

De ‘g’ wordt uitgesproken als de ‘g’ in ‘goal’ of
als ‘dzj’ zoals in ‘Azerbeidzjan’

ch

De ‘ch’ wordt uitgesproken als een ‘k’

j

De ‘j’ wordt uitgesproken als ‘zj’ zoals in
‘gênant’

R

De ‘r’ wordt altijd uitgesproken met een
‘rollende tongpunt’.

ş

De ‘ş’ wordt uitgesproken als ‘sj’, zoals in
‘meisje’
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ţ

De ‘ţ’ wordt uitgesproken als ‘ts’ zoals in het
’tsaar’

v

De ‘v’ wordt uitgesproken als de Nederlandse
letter ‘w’

De letters ‘k’, ‘q’, ‘w’ en ‘y’ komen nauwelijks voor in van origine Roemeense woorden, maar worden
wel gebruikt in de spelling van leenwoorden of namen. Ze kennen dezelfde klank als in het Nederlands.

Klinkers
Het Roemeens kent een stuk minder verschillende klanken voor klinkers dan het Nederlands. Het is voor
Roemeense NT2’ers lastig deze onbekende klanken te leren uitspreken en onderscheiden. Het
Roemeens kent bijvoorbeeld nauwelijks onderscheid tussen korte en lange klinkers, zoals het
Nederlands dat wel kent. Hieronder volgt een overzicht van de Nederlandse en Roemeense uitspraak
van klinkers:

Klinker

a

Nederlands: korte

Nederlands: lange

vorm

vorm

schap

schaap

Roemeense vorm

Het Roemeens kent
zowel de ‘a’ als in
‘schap’ als de ‘aa’ als
in ‘maan’

e

wek

week

De ‘e’ wordt in het
Roemeens als ‘ee’
uitgesproken, zoals in
‘week’

i

schip

schiep

De ‘i’ wordt in het
Roemeens als ‘ie’
uitgesproken, zoals in
‘diep’
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o

schot

schoot

De ‘o’ wordt in het
Roemeens als ‘oo’
uitgesproken zoals in
‘boom’

u

hut

huur

Het Roemeens kent
geen ‘u’. De letter ‘u’
wordt uitgesproken
als korte ‘oe’ zoals in
‘koe’.

Voor Roemeenstaligen is het lastig om in het Nederlands onderscheid te maken tussen korte en lange
klinkers en te leren dat een korte of lange uitspraak een andere betekenis geeft aan een woord. Het
onderscheid tussen bijvoorbeeld ‘mieren’ en ‘meren’ zou lastig kunnen zijn.

Daarnaast kent het Roemeens de 'eu' zoals in 'neus' niet.

Ook moeten ze eraan wennen dat in het Nederlands de ‘e’ aan het eind van een woord vaak als een
‘stomme e’ wordt uitgesproken, zoals in het woord ‘de’. In het Roemeens klinkt een ‘e’ aan het einde
van een woord als de ‘e’ in ‘pet’. Het Roemeens kent de ‘stomme e’ klank wel, maar die wordt
geschreven met de letter ‘î’ of ‘ă’

Tot slot zullen Roemeense NT2’ers moeten leren dat de uitspraak van klinkers in het Nederlands
afhankelijk is van een enkele of dubbele medeklinker, zoals in ‘lekken’ versus ‘leken’. In het Roemeens
hangt de uitspraak van klinkers niet af van de medeklinkers.

Dubbelklinkers
Er bestaan in het Nederlands dubbelklinkers die in het Roemeens niet voorkomen, zoals de ‘ui’. ‘Ei’ en
ou’ worden in het Roemeens wel geschreven, maar worden anders uitgesproken. In het Roemeens blijf
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je de klinkers los van elkaar horen. ‘Au’ komt wel voor in het Roemeens en klinkt hetzelfde als de
Nederlandse ‘ou/au’.

Letter-/klankcorrespondentie
Het Roemeense spellingsysteem is een stuk transparanter dan het Nederlands. Dat wil zeggen dat
letters over het algemeen dezelfde klanken representeren. Bijvoorbeeld: de ‘d’ klinkt altijd hetzelfde,
ongeacht de plaats in het woord of de letters die ervoor of erna komen. In het Nederlands is dit niet het
geval. De letter ‘d’ klinkt bijvoorbeeld aan het einde van een woord als een ‘t’ en het woord botten
klinkt anders dan boten, maar dat is niet zichtbaar aan de letter o. Zo zijn er nog meer gevallen waarbij
letters niet dezelfde klanken representeren.

Het Nederlands kent trema’s (zoals in knieën of reünie) en accenten (zoals in cliché of crème) bij
bepaalde woorden. Het Roemeens kent deze, buiten de 5 letters ‘ă’, ‘â’, ‘î’, ‘ș’, en ‘ț’ niet.

Roemeense leerders zouden moeite kunnen hebben met de Nederlandse spellingsregels en met de
trema’s en accenten in Nederlandse woorden.

Lettergreepstructuur
Het Nederlands kent combinaties van medeklinkers die het Roemeens niet kent. Voor Roemeenstalige
NT2-leerders zal het lastig zijn deze combinaties uit te leren spreken. Het gaat dan om woorden als
‘straat’, ‘schemering’ of ‘hengst’ waarin meerdere medeklinkers achter elkaar voorkomen.

Klemtoon
Roemeense leerders zouden moeite kunnen hebben met het klemtoonpatroon van het Nederlands,
omdat het geen gemakkelijk systeem is. In ontkennende zinnen ligt de klemtoon in het Roemeens op
het ontkennende woord nu: Nú știu (ik weet het niet), in tegenstelling tot het Nederlands: Ik wéét het.

3. Zelfstandig naamwoorden

Geslacht
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In het Nederlands zijn zelfstandige naamwoorden mannelijk, vrouwelijk of onzijdig. Aan de vorm van het
zelfstandig naamwoord is in het Nederlands meestal niet te zien of het om een mannelijk, vrouwelijk of
onzijdig woord gaat. Het woordgeslacht is wel terug te zien aan het lidwoord: onzijdige woorden zijn
het-woorden (‘het huis’), en niet-onzijdige woorden zijn de-woorden (‘de woning’).

Het Roemeens kent ook drie woordgeslachten. In het Roemeens is vaak aan de uitgang van een woord
te zien of het gaat om een mannelijk, vrouwelijk of onzijdig geslacht. Het kiezen van het juiste lidwoord
is daarom in het Roemeens veel gemakkelijker dan in het Nederlands.

Naamval
Het Roemeens kent vijf naamvallen: uitgangen van woorden die aangeven wat de functie van het woord
in de zin is. In het Roemeens moeten veel woorden de juiste naamvalsuitgang krijgen, terwijl in het
Nederlands alleen sommige persoonlijke voornaamwoorden naamval kennen (bijvoorbeeld 'hij/hem').

Leg uw cursisten uit dat ze bij Nederlandse zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden geen
naamvalsuitgang hoeven te gebruiken.

Vanwege het gebruik van de naamvallen is de woordvolgorde in het Roemeens heel vrij, waardoor
Roemenen moeite zouden kunnen hebben met de strikte woordvolgorde in het Nederlands. Zie de
pagina Woordvolgorde voor meer informatie hierover.

Getal
Het Roemeens kent vijf uitgangen voor het meervoud: -i, -le/-ele, -e en -uri, afhankelijk van het geslacht
van het zelfstandig naamwoord. De uitgang -i komt het meest voor. In het Nederlands zijn doorgaans
maar twee meervoudsvormen (het meervoud op -en -s/’s). Net als in het Nederlands komt ook in het
Roemeens klinker- en medeklinkerverandering voor.

Voorbeeld:
•

‘Schip’ → ‘Schepen’

•

‘italiancă’ (Italiaanse vrouw) → ‘italience’ (Italiaanse vrouwen)
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4. Werkwoorden

Vervoeging
De meervoudsvormen van werkwoorden in het Roemeens kennen in tegenstelling tot het Nederlands
allemaal een andere vervoegingen. Ook de verleden tijd kent veel meer verschillende vormen dan het
Nederlands. Het is daarom mogelijk dat Roemeense leerders meer vervoegingen toepassen dan nodig is.

Voltooidheid
Een zin in de voltooid tegenwoordige tijd (zoals ‘Ik heb gegeten’) wordt in het Roemeens altijd gevormd
met het hulpwerkwoord ‘a avea’ (hebben). In het Nederlands worden hiervoor
de hulpwerkwoorden ‘hebben’ en ‘zijn’ gebruikt. Roemeenstalige NT2-leerders moeten daarom leren
dat bepaalde werkwoorden in de voltooide tijd met het hulpwerkwoord ‘zijn’ worden vervoegd.

Tijd
In het Nederlands worden voor de toekomende tijd de werkwoorden ‘gaan’ en ‘zullen’ gebruikt.
De toekomende tijd wordt in het Roemeens gevormd met het hulpwerkwoord ‘a avea’ (willen).
Het is daarom mogelijk dat Roemeense leerders het werkwoord ‘willen’ gebruiken voor de toekomende
tijd.

Het passief
Het passief wordt in het Nederlands gevormd door het werkwoord ‘worden’ of het werkwoord ‘zijn’ in
combinatie met een voltooid deelwoord. ‘Worden’ wordt gebruikt in zinnen in de tegenwoordige of
toekomende tijd en zijn in de voltooide tijd.
In het Roemeens zijn er twee manieren om passieve zinnen te vormen: met het werkwoord ‘a fi’ (zijn) in
combinatie met het voltooid deelwoord of door gebruik te maken van het wederkerend
voornaamwoord ‘se’ om het passief een onpersoonlijke betekenis te geven.
Roemeense leerders zouden moeite kunnen hebben met het selecteren van het werkwoord ‘worden’
omdat dit in het Roemeens niet voorkomt in de passieve tijd. Ook zou het kunnen dat ze het
wederkerend voornaamwoord ‘zich’ gebruiken om de passieve tijd te vormen.
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Voorbeeld:
•

‘De conferentie wordt in Boekarest georganiseerd.’ → ‘Conferinţa se va organiza la Bucureşti.’

•

‘Alle materialen worden gelezen door alle studenten’ → ‘Toate materialele sint citite de către
toţi studenţii.’

Hulpwerkwoorden
Het Roemeens kent 3 hulpwerkwoorden: ‘a fi’ (zijn), ‘a avea’ (hebben) en ‘a vrea’ (willen). Het
Nederlands kent er een stuk meer. Roemeense leerders moeten eraan wennen dat er in het Nederlands
meer hulpwerkwoorden zijn.

Koppelwerkwoorden
Net als in het Nederlands worden in het Roemeens ook koppelwerkwoorden gebruikt in zinnen als ‘Ellen
is slim’ of ‘Gerrit is ziek’. Sprekers van het Roemeens hoeven dus niet te wennen aan het gebruik van
een koppelwerkwoord in het Nederlands.

5. Overige woordsoorten

Lidwoord
Het Nederlands kent net als het Roemeens 3 woordgeslachten: vrouwelijk, mannelijk en onzijdig. In het
Roemeens is het geslacht van een zelfstandig naamwoord vaak zichtbaar aan de uitgang van het woord.
In het Nederlands is niet aan het zelfstandig naamwoord te zien of het mannelijk, vrouwelijk of onzijdig
is en welk lidwoord er dus bij hoort.

Roemeenstalige leerders van het Nederlands weten al wat woordgeslacht is en dat je dat aan het
lidwoord kunt zien. Dit kan helpen bij het leren van het Nederlands. Zij moeten nog wel leren welk
zelfstandig naamwoord welk lidwoord heeft.

Bepaaldheid / onbepaaldheid
Bepaalde lidwoorden worden in het Roemeens achter het zelfstandig naamwoord geplakt, in plaats van
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ervoor gezet. Beginnende leerders zullen moeten leren dat in het Nederlandse alle lidwoorden voor het
zelfstandig naamwoord staan.

Het onbepaald lidwoord ‘een’ wordt in het Nederlands alleen in het enkelvoud gebruikt. Het Roemeens
kent ook een onbepaald lidwoord voor het meervoud (nişte).

Mogelijk gebruiken Roemeenstalige NT2’ers ‘een’ ook in het meervoud in het Nederlands en maken ze
fouten als ‘Ik heb een appels gekocht'.

Weglaten
In het Roemeens kan na een voorzetsel het bepaalde lidwoord worden weggelaten, tenzij het
onderwerp wordt gespecificeerd.

Voorbeeld:
•

‘Merg în parc’ → Ik loop in het park’

•

‘Merg în parcul Herăstrău’ → ‘Ik loop in het Herăstrăupark’

Bijvoeglijk naamwoord

Verbuiging
In het Roemeens krijgen bijvoeglijke naamwoorden een uitgang die afhankelijk is van het geslacht en
het getal van het zelfstandig naamwoord. In het Nederlands worden bijvoeglijke naamwoorden ook voor
geslacht en getal verbogen met behulp van de 'buigings-e’ ('De sterke vrouw’, maar 'Een sterk meisje’).
Lees hier meer over de regels van de Nederlandse verbuiging.

Voor moedertaalsprekers van het Roemeens is het een voordeel dat ze weten dat bijvoeglijk
naamwoorden verbogen kunnen worden. Ze zullen echter wel de Nederlandse regels voor de buigings-e
moeten leren kennen.

Positie
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In het Nederlands komt het bijvoeglijk naamwoord voor het zelfstandig naamwoord. In het Roemeens
komt het bijvoeglijk naamwoord na het zelfstandig naamwoord.

Voorbeeld:
•

‘Een groene auto’ → ‘O mașina verde’ (Een auto groen)

Bijwoord
Bijwoorden worden in het Roemeens, net als in het Nederlands, niet verbogen. Ook komen Roemeense
bijwoorden vaak overeen met de bijvoeglijke naamwoorden met dezelfde betekenis.

Positie
Het Nederlands kent een vaste positie voor wat betreft de bijwoorden en die is meestal niet aan het
begin van de zin. In het Roemeens kunnen bijwoorden een flexibelere positie hebben.

Persoonlijk voornaamwoord

Weglaten
In het Roemeens kan in veel zinnen het persoonlijk voornaamwoord weggelaten worden als dit
het onderwerp van de zin is. Aan het werkwoord is dan te zien wat het onderwerp is.

Voorbeeld:
•

‘Mergem’ → Wij gaan

•

‘Mergeţi’ → Jullie gaan

•

‘Merg’ → Zij gaan

Mogelijk laten Roemeense NT2-leerders ook in het Nederlands het persoonlijk voornaamwoord weg.

Verdubbeling
In het Roemeens komt in bepaalde gevallen een verdubbeling van een persoonlijk voornaamwoord
voor. Dit is het geval als een persoonsnaam of eigennaam in de datief naamval staat, of als een
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persoonsnaam of eigennaam in de accusatief naamval staat in combinatie met het voorzetsel ‘pe’.

Voorbeeld:
•

‘Am dat apă vacilor.’ → Ik heb water gegeven aan de koeien

•

‘I-am dat Mariei cartea’ → Ik heb het boek aan Maria gegeven (letterlijk: Aan haar heb ik
gegeven aan Maria het boek)

Roemeense leerders van het Nederlands zouden daarom soms een verdubbeling van het persoonlijk
voornaamwoord kunnen toepassen zoals ‘De boeken die ik ze aan hem heb gegeven’ in plaats van ‘de
boeken die ik aan hem heb gegeven’.

Beleefdheidsvorm
In het Roemeens is het gebruikelijker om de beleefdheidsvorm ‘u’ te gebruiken dan in het Nederlands.
Jongeren tutoyeren elkaar doorgaans, maar iets oudere mensen zullen elkaar al snel met ‘u’ aanspreken
en blijven dat vrij lang doen. Wijs uw cursisten erop dat er in het Nederlands vaker getutoyeerd wordt
dan in het Roemeens.

Bezittelijk voornaamwoord
In het Roemeens moeten bezittelijke voornaamwoorden verbogen worden volgens het geslacht, en
getal van het bijbehorende zelfstandig naamwoord.

In het Nederlands wordt alleen ‘ons’ verbogen met het zelfstandig naamwoord, waardoor er ‘onze’ kan
ontstaan. De overige bezittelijk voornaamwoorden kennen vaste vormen.

Moedertaalsprekers van het Roemeens moeten eraan wennen dat de verbuiging van het bezittelijke
voornaamwoord niet zoveel vormen kent als het Roemeens en ze moeten leren wanneer ‘ons’ wordt
vervoegd met de buigings-e naar ‘onze’.

Aanwijzend voornaamwoord
Het Roemeens kent net als het Nederlands aparte woorden voor iets wat dichtbij is: ‘acesta’
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(‘dit’/’deze’) en iets wat ver weg is: ‘acela’ (‘dat’/’die’). De aanwijzend voornaamwoorden gedragen zich
als bijvoeglijk voornaamwoorden en staan in de meeste gevallen dan ook achter het zelfstandig
naamwoord.

Wederkerende voornaamwoorden
Het Nederlands kent vijf wederkerende voornaamwoorden die een vaste vorm kennen ('me/mezelf',
'je/jezelf', 'zich/zichzelf', 'ons/onszelf' en 'u/uzelf’). Het Roemeens kent meer vormen, omdat ze bij twee
naamvallen verbogen worden.

Moedertaalsprekers van het Roemeens moeten eraan wennen dat het Nederlands niet zo veel
verschillende wederkerende voornaamwoorden kent als het Roemeens.

Telwoorden
In het Roemeens worden bepaalde telwoorden verbogen, net zoals bij bijvoeglijk naamwoorden het
geval is. In het Nederlands gebeurt dit nooit: zowel hoofdtelwoorden (één, twee, drie)
als rangtelwoorden (eerste, tweede, derde) hebben een vaste vorm.

In het Nederlands staan de tientallen achter de enkeltallen terwijl dit in het Roemeens andersom is.
Drieënveertig is in het Roemeens ‘patruzeci și trei’ (veertig en drie).

Moedertaalsprekers van het Roemeens moeten er mogelijk aan wennen dat Nederlandse telwoorden
nooit vervoegd worden. En ze moeten wennen aan het feit dat de tientallen in het Nederlands achter de
enkeltallen staan in plaats van, zoals in het Roemeens, ervoor.

Voorzetsels/achterzetsels
Het Nederlands kent zowel voorzetsels als achterzetsels. De meeste achterzetsels worden gebruikt bij
werkwoorden die een beweging aanduiden en kunnen ook als voorzetsel worden gebruikt (Bijvoorbeeld:
‘Ik ga de brug over’).
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Ook het Roemeens kent voor- en achterzetsels. Na een voorzetsel krijgt een zelfstandig naamwoord, in
tegenstelling tot het Nederlands, geen bepaald lidwoord, tenzij het zelfstandig naamwoord is
gespecifieerd.

Voorbeeld:
•

‘Merg în parc’ → Ik loop in het park

•

‘Merg în parcul Herăstrău’ → Ik loop in het Herăstrău park
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Bijlage II – Document Sterre Leufkens: Template Contrastieve Analyse
Algemeen

Introductie

Cruciale verschillen

Algemeen:
-

Introductie:
➔ Waar wordt de taal gesproken?
➔ Hoeveel sprekers zijn er (L1/L2)?
➔ Is het de officiële taal van een of meer landen? In welke domeinen wordt de taal gebruikt
(overheid, rechtspraak, onderwijs, etc.)?
➔ Tot welke taalfamilie behoort de taal, aan welke talen is het verwant?
➔ Welke kenmerkende eigenschappen hebben de sprekers nog meer (bijv.
laagopgeleid/hoogopgeleid, wel/geen kennis van andere talen)?

-

Schrift:
➔ Schriftsysteem: basale uitleg van het systeem dat wordt gebruikt voor de L1, maar alleen
wanneer dit NIET het Latijnse schrift is.

-

Cruciale verschillen:
➔ lijstje met de 5 belangrijkste verschillen

Uitspraak
- Medeklinkers: welke heeft het NLs die de L1 niet heeft, hoe spreken L1-sprekers die uit
- Klinkers: welke heeft het NLs die de L1 niet heeft, hoe spreken L1-sprekers die uit
- Dubbelklinkers: welke heeft het NLs die de L1 niet heeft, hoe spreken L1-sprekers die uit
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- Letter-/klankcorrespondentie: letters die in het Nederlands met een andere klank
corresponderen dan in het schrift van de L1
- Lettergreepstructuur: heeft de L1 consonantclusters toe, zo nee: wat gebeurt er met de NLse
clusters
- Klemtoon: waar valt in de L1 meestal de woordklemtoon en (hoe) verschilt dit van het
Nederlands?
- Intonatie: (hoe) verschilt de zinsintonatie (specifiek van stellende en vragende zinnen) van die
van het Nederlands?
- Overige verschillen

Zelfstandige naamwoorden:
Verbuiging voor geslacht, getal, naamval?
-

Woordgeslacht: Welke geslachten zijn er en hoe worden die toegewezen?

-

Getal

-

Naamval: Welke naamvallen zijn er?

Werkwoorden:
Vervoeging voor geslacht, getal, naamval van subject/object/anders? Vervoeging voor tijd, aspect,
modus, evidentialiteit?
-

Vervoeging

-

Voltooidheid

-

Tijd

-

Actief/passief

-

Hulpwerkwoorden

-

Koppelwerkwoorden: wordt er bij een naamwoordelijk gezegde een koppelwerkwoord
gebruikt? Zo ja: in welke contexten?

Overige woordsoorten:
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- Lidwoord: onbepaald/bepaald? Verbuiging voor geslacht, getal, naamval? Positie t.o.v.
zelfstandig naamwoord?
[volgorde subcategorieën: woordgeslacht, bepaaldheid, vorm, weglaten, positie]
- Bijvoeglijk naamwoord: verbuiging voor geslacht, getal, naamval? Positie t.o.v. zelfstandig
naamwoord? Trappen van vergelijking m.b.v. affixen of bijwoord?
[volgorde subcategorieën: verbuiging, positie, trappen van vergelijking]
- Bijwoord: specifiek bijwoordelijke verbuiging waardoor het er anders uitziet dan bijv. nw? Positie
t.o.v. gemodificeerde zinsdeel?
- Persoonlijk voornaamwoord: aparte vormen voor geslacht, getal, naamval, inclusief/exclusief? Is
de L1 pro-drop, zo ja: altijd of in specifieke omstandigheden?
[volgorde subcategorieën: weglaten, vorm, beleefdheid]
- Bezittelijk voornaamwoord: zelfstandige woorden of affixen? Verbuiging voor geslacht, getal,
naamval van bezit of bezitter?
[volgorde subcategorieën: vorm, verbuiging, combinatie met lidwoord]
- Aanwijzend voornaamwoord: verbuiging voor geslacht, getal, naamval? Onderscheid tussen
dichtbij of veraf?
- Betrekkelijk voornaamwoord: verbuiging voor geslacht, getal, naamval? Voornaamwoord en/of
vraagwoord?
- Wederkerende & wederkerige voornaamwoorden
- Telwoord: verbuiging voor geslacht, naamval? Positie t.o.v. zelfstandig naamwoord? Bij getallen
>1: wordt het zelfstandig naamwoord (verplicht) meervoudig?
- Voorzetsels en/of achterzetsels?
- Overige verschillen

Zinnen:
- Bezitsrelaties: op welke manier wordt bezit uitgedrukt (bijv. voorzetsel, genitiefnaamval,
anders)? Wat is de onderlinge volgorde van bezit en bezitter?
- Opsomming: op welke manier worden woorden of zinsdelen opgesomd? Is er een coördinerend
woord en zo ja, moet dit tussen alle opgesomde delen?
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- Ontkenning: op welke manier wordt een zin of zinsdeel ontkend? Wat is de positie van het
ontkennende morfeem t.o.v. het ontkende zinsdeel of in de ontkende zin?
[Volgorde subcategorieën: vorm, positie, dubbele ontkenning]
- Woordvolgorde stellende zinnen
- Woordvolgorde bijzinnen
- Woordvolgorde vraagzinnen
[Volgende subcategorieën: ja/nee-vraag, vraagwoordvraag]
- Passieve zinnen: hoe zien ze eruit?
- Gebiedende wijs: hoe ziet het eruit?
- Overige verschillen
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Bijlage III: Document Sterre Leufkens: MoedINT2 - ‘huisstijl’ webteksten
MoedINT2
Om een inconsistente opmaak te voorkomen, bij dezen het ‘template’ waar we ons aan gehouden
hebben:

Algemeen:
●

Gebruik van bulletpoints bij puntsgewijze opsommingen (en geen streepjes)

●

Probeer in ieder stukje af te sluiten met een explicitering van de relevantie voor de docent, bijv.
‘het zou kunnen dat uw leerders op basis hiervan deze fout maken’, of: ‘maak uw leerders
bewust van deze overeenkomst’, of: ‘uw leerders kennen dit concept al, maar moeten nog leren
hoe ze het moeten toepassen’.

Voorbeelden:
●

Voorbeelden die los van de tekst staan worden zonder aanhalingstekens gepresenteerd, en met
een punt aan het einde (het is immers een hele zin)

●

In-text voorbeelden en voorbeelden in tabellen worden met enkele aanhalingstekens
gepresenteerd

●

Bij nadruk op een woord of woordgroep of als het om de categorie gaat: gebruik onderstreping

●

Bij nadruk op een klank, letter, of pre-/suffix: gebruik vetgedrukt

●

Tussen vertalingen een puntkomma plaatsen (e.g. ‘Ik denk het’; ‘I think’)

●

Tussen voorbeelden een komma plaatsen (e.g. ‘biertje’, ‘muziekje’)

●

Als je een voorbeeld van beide talen geeft, dan geen ‘Engels:’ of ‘Nederlands:’ ervoor zetten: dat
is zo al duidelijk genoeg

Klanken:
●

Klanken worden tussen enkele aanhalingstekens gepresenteerd (e.g. ‘a’, ‘aa’)

●

Geen IPA (dit beheersen veel mensen niet en dan schrikt het af), maar bijvoorbeeld ‘de ‘a’ van
‘kap’’
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Taalconventies:
●

Zo min mogelijk afkortingen

●

Zo min mogelijk gebruik van generiek ‘je’
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