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NEDERLANDS: opentaal.org

Deze proef omvat alle componenten van het vak Nederlands die geëvalueerd behoren te 
worden, met uitzondering van de componenten spreekvaardigheid en literatuur.

 SCHRIJVEN
  LEZEN

  LUISTEREN
  TAALBESCHOUWING/KENNIS

Een vraag kan voor meerdere van deze componenten in rekening gebracht worden. De 
componenten die geëvalueerd worden staan aangeduid voor de vraag met icoontjes.

Corrigeer je antwoorden enkel door de volledige kolom vierkantjes in te kleuren en de 
volgende kolom om het nieuwe correcte antwoord aan te geven. 

Welk land leverde het uranium voor in de atoombom 'Little Boy' op Hiroshima gedropt door de 
bommenwerper Enola Gay op 6 augustus 1945?

Ongeldige Antwoorden:
  Japan
  Duitsland
  Belgisch Kongo
  Verenigde Staten

  Japan
  Duitsland
  Belgisch Kongo
  Verenigde Staten

  Japan
  Duitsland
  Belgisch Kongo
  Verenigde Staten

Geldige Antwoorden:
  Japan
  Duitsland
  Belgisch Kongo
  Verenigde Staten

  Japan
  Duitsland
  Belgisch Kongo
  Verenigde Staten

  Japan
  Duitsland
  Belgisch Kongo
  Verenigde Staten

Werk individueel, blijf kalm, gebruik een woordenboek indien nodig en denk zelf na. Veel 
succes!

------------------
1. LEESTEKST: Wat is OpenTaal?

Het project OpenTaal maakt vrije Nederlandstalige taalhulpbestanden voor gebruik in 
opensourceprojecten. We werken aan schrijftaal in de vorm van spellingcontrole, woordafbreking, 
synoniemenlijsten en grammaticacontrole.

Achtergrond
In 1996 zijn door een werkgroep van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep  1   Nederlandse spelling- 
en afbreekwoordenlijsten samengesteld om in de TeX software te kunnen gebruiken. Deze zijn ook in 
het officepakket OpenOffice.org gebruikt en verder ontwikkeld. Eind 2005 is door de Nederlandse 
Taalunie (NTU) een nieuwe uitgave van de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) 
gepubliceerd en verplicht voor overheid en onderwijs. De genoemde bestanden moesten daarom 

1Link naar http://www.ntg.nl/ TeX (uitgesproken "teg"; dit is de hoofdlettervorm van tau-epsilon-chi) is een 
tekstopmaaksysteem met een wat merkwaardige ontstaansgeschiedenis. Het is ontwikkeld door Donald Knuth, een 
hoogleraar computerwetenschappen aan de universiteit van Stanford in Californië. Terwijl hij bezig was met het 
schrijven van zijn boekenreeks The Art of Computer Programming kreeg hij ideeën voor een "programmeertaal voor 
tekstopmaak". Tussen 1978 en 1984 groeide TeX zo geleidelijk tot zijn definitieve vorm. TeX is dus bijna 30 jaar oud, 
maar dat betekent niet dat het verouderd is. Veeleer was het zijn tijd ver vooruit toen het ontstond. In die jaren is 
overigens slechts een handjevol fouten in het programma gevonden. Het systeem wordt nog steeds enthousiast verder 
ontwikkeld.
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worden aangepast. OpenTaal is opgericht om de samenwerking tussen Nederlandstalige 
opensourceprojecten op dit gebied vorm te geven. Het werk aan de spellingwoordenlijst heeft inmiddels 
geleid tot goedkeuring met het Keurmerk Spelling.

Deelnemers
Ondertussen zijn er goede banden met verschillende andere Nederlandstalige afdelingen van 
opensourceprojecten, zoals GNOME.NL, KDE.NL en Mozilla.nl. Overigens is iedereen die belang stelt 
in de doelen van het project welkom om eraan deel te nemen!

Opzet van het project
Behalve van deze website, voor informatie en downloads, kan OpenTaal onder andere gebruik maken 
van mailinglists en forums voor discussies over de werkwijze en de voortgang.

Iedereen kan hier terecht om ideeën uit te wisselen en te bediscussiëren.
Suggesties en vragen zijn welkom in de mailinglist! In voorkomende gevallen kan ook direct contact 
worden opgenomen.

Op welk gebied is het Opentaal.org project niet actief?
  het splitsen van de woorden 
  thesaurus opstellen
  controle van de zinsbouw
  spellingscontrole

De Nederlandse Taalunie is...
  een website
  een commissie opgericht door de overheden
  een commerciële onderneming
  de uitgeverij van het Groene Boekje

 Welk van onderstaanden is geen opensourceproject?
  mozilla.nl
  kde.nl
  ntu.nl
  gnome.nl

Wat heeft TEX met opentaal.org te maken? De woordenlijst...
  is in TEX gemaakt
  is gebaseerd op een lijst oorspronkelijk opgesteld door TEX gebruikers
  werkt volgens een principe van de uitvinder van TEX
  heeft helemaal niets met TEX te maken

 Hoe kun je zelf meewerken aan het opentaal.org project?
  solliciteren
  je moet een test doen
  je stuurt een mailtje
  je moet een diploma in de taalkunde hebben

Een correct synoniem voor het woord 'opzet' in bovenstaande tekst is...
  opstart
  werkwijze
  bedoeling
  sponsors
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2. LUISTERTEKST: Woordenlijst opentaal.org krijgt goedkeuring van de Taalunie

 Welke tekstfunctie is het belangrijkst in deze luistertekst? 
  informatieve functie
  diverterende/amuserende/poëtische functie
  overtuigende functie
  activerende functie

 Wat was tijdens de oorspronkelijke uitzending het medium van de 
communicatie
  papier
  luchttrillingen
  radiogolven
  veld van lichtpuntjes

 Wat hoort niet bij de  voordelen van de nieuwe spellinglijst van Opentaal?
  hij is gratis
  hij bevat correcties van woorden die fout staan in het Groene Boekje
  hij bevat meer woorden dan het Groene Boekje
  hij bevat veel meer moderne woorden
  hij kan gebruikt worden bij een heleboel gratis software

 Hoe worden de woorden verzameld? 
  Mensen verzamelen de woorden, de computer kijkt na
  Computer verzamelt de woorden, de mensen kijken na
  Het verzamelen van woorden gebeurt volledig per computer.

 Hoe kun je de zoekmachine Google gebruiken om de spelling van een 
woord op te zoeken?
  Je zoekt een online woordenboek met de zoekmachine
  Je kijkt welke spelling het meeste voorkomt
  Je kunt de spelling met Google zelf nakijken
  Je kunt op de website van opentaal.org spelling controleren

 'Open source' software is...
  duur
  nooit duur.
  is soms gratis.
  'Open source' is altijd gratis, maar sommige afgeleide vormen niet.

 Komt er ook een gratis online woordenboek op opentaal.org?
  zeker niet
  misschien
  dat is er al
  wordt niets over gezegd

 De sprekers in de beluisterde tekst zijn afkomstig uit: 
  Vlaanderen
  Nederlandse Antillen
  Nederland
  Brussel

© 2010 taalanderwijs.org – Opentaal.org V3.0 3



 Beoordeel het taalgebruik van deze sprekers.
  Ze hebben zeker hun school afgemaakt en hebben verder gestudeerd.
  Ze hebben enkel hun middelbare school afgemaakt.
  Ze hebben hun middelbare school niet afgemaakt.

 Deze sprekers ...
  maken geen fouten tegen de Nederlandse grammatica, uitspraak of zinsbouw
  maken een aantal kleine fouten tegen de Nederlandse grammatica, uitspraak 
  maken veel fouten

 Hoeveel woorden bevat de nieuwe spellinglijst in vergelijking met het 
officiële Groene boekje?
  Er staan 40.000 woorden meer in het Groene Boekje
  Er staan 40.000 woorden meer in de nieuwe lijst
  Er staan 40.000 woorden minder in de nieuwe lijst
  Beide lijsten bevatten 140.000 woorden

 Deze gesproken 'tekstvorm' noemen we:
  uitzending
  interview
  monoloog
  dialoog

 Dit interview staat als http://opentaal.org/audio/interview.mp3 op het 
internet, hoe download je het?
  het downloadmenu van je internetbrowser
  rechtermuisklik en 'opslaan als...'
  dubbelklikken
  klikken op de link

 Welke van onderstaande fouten zal een Nederlandse spellingchecker niet 
opmerken?
  Jij wordt nog ed koning van de samba.
  De conducteur zei tegen mij; “You are crasy!”
  Ik vond de voettocht zeker niet te veer wandelen.
  Dit jaar had ik op de kermis echt sjanse.

 Op de website van opentaal.org staat ook volgend tekstje:

Engelse ziekte
Onder invloed van het Engels zijn we veel woorden die aan elkaar geschreven horen omdat het één begrip 
is, toch los gaan schrijven. Door samengestelde woorden als bloemkool aan te bieden aan zoekmachines als 
bloem kool probeerden we greep te krijgen op deze 'Engelse ziekte'

De oogst hiervan is binnen en kan worden geanalyseerd om er regels voor de grammaticacontrole op te 
bouwen. Komische en droevige voorbeelden zijn ook te vinden op Signalering Onjuist Spatiegebruik.

Wat is nu de Engelse ziekte?
  Dat er te veel Engelse woorden gebruikt worden in het Nederlands.
  Dat er te veel in het Engels geschreven wordt tegenwoordig.
  Dat Engelse spellingsgewoontes worden overgenomen
  Dat veel Engelse woorden in het Nederlands fout gebruikt worden.
Elk jaar wordt er op de website “De onjuiste spatie van het jaar” verkozen. Dit 
jaar won onderstaande inzending.
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 a) Waar zit de onjuiste spatie in dit artikeltje?

_____________________________________________________________________

 b) Waarom denk je dat deze inzending met grote voorsprong gekozen 
werd?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 Welke ervaringen, problemen, voordelen, beperkingen heb je zelf 

ervaren met spellingcontrolesoftware?
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