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Ik hou niet van romans, want ze liegen 
Wij behandelen enkele tekstfragmenten uit de veelgeprezen roman van Mark Haddon, The Curious 

Incident of the Dog in the Night-Time (2004). Op basis van een nauwkeurige tekstanalyse zoeken wij 

naar elementen die de (on)betrouwbaarheid van de autistische eerste-persoonsverteller aantonen. 

Wij analyseren de wijze waarop Christopher de realiteit percipieert en de taal die hij hanteert in de 

beschrijving van de gebeurtenissen. Belangrijk is ook de vraag waarom Christopher beweert dat hij 

van detectiveverhalen houdt en niet van romans. 

Lees een column eens cursief 
Tekstuele en contextuele analyse van een column uit een Nederlandstalige krant of tijdschrift over 

een actueel thema. Het doel is om aan te tonen hoe een tekst veel meer zegt dan op het eerste 

gezicht lijkt. De leerlingen krijgen kort een aantal begrippen aangereikt (o.a. met betrekking tot 

woordkeuze, verankering in context, intertekstualiteit,…), aan de hand waarvan ze de tekst in 

groepen analyseren. 

Misleidende waarheden en co: taalgebruik en taalmisbruik 
‘Coöperatieve’ taalgebruikers houden zich per conventie aan bepaalde regels. Als ze dat niet doen is 

hun uitspraak misleidend, en vaak grappig of sarcastisch, bijvoorbeeld: 

“Wat erg! De schilders hebben een pot verf gemorst op een auto op de parking.” –– “Vind jij 

dat erg? Ik vind dat grappig!” –– “Dat zal dan niet lang meer duren. Het is JOUW auto die 

helemaal onder de verf zit.” 

Zogenaamde pragmatische betekenissen kunnen ook door de context bepaald worden. Als iemand 

die vijfentwintig jaar is, zegt dat hij achttien is, liegt hij dan? In bepaalde contexten wel maar niet in 

andere. Kan je je zulke contexten voorstellen? En hoe zou het komen dat “Ik ben achttien” een 

leugen is in de ene context maar niet in de andere? 

“What’s in a word?”: hoe woorden van betekenis veranderen 
De workshop biedt een bevattelijke inleiding in de studie van betekenisverandering. Na een 

algemene inleiding over taalverandering wordt de deelnemers gevraagd om een aantal voorbeelden 

van betekenisverandering en neologismen te klasseren; aan de hand daarvan schetsen we een 

typologie van mogelijke betekenisveranderingen die woorden kunnen ondergaan. We gaan ook kort 

in op het soort bronnen dat in de wetenschappelijke studie van betekenisverandering gebruikt wordt 

en de gehanteerde methodologie. 



Elektronische hulpmiddelen voor het vreemde talenonderwijs 
Tijdens een korte inleiding wordt geschetst hoe het gebruik van technologieën sinds de jaren ’80 

steeds meer het onderzoek op taal in het algemeen en op het taalonderwijs in het bijzonder 

beïnvloedt.   

Onmiddellijk daarna kunnen de deelnemers in het speciaal daarvoor uitgeruste talencentrum aan de 

slag met enkele elektronische hulpmiddelen die vandaag gebruikt worden bij het vreemde 

talenonderwijs en het ondersteunende onderzoek. 

Er wordt aan de hand van één eenvoudig Frans voorbeeld gewerkt, dat de leidraad zal zijn doorheen 

de verschillende toepassingen, zodat men zich snel een concreet beeld zal kunnen vormen van de 

zeer gevarieerde mogelijkheden die de recente technologieën ons bieden binnen het domein van 

(het onderzoek naar) de vreemde taalverwerving. 

Inschrijven 
Inschrijven voor workshops kan enkel in klasverband.  Leerkrachten kunnen hiervoor tot 22 

september 2008 terecht op http://www.wetenschapsweek.be/ 

 


