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Voorwoord 
Na een halfjaar hard te hebben gewerkt is het dan hier eindelijk. Ons 
profielwerkstuk. Afgelopen halfjaar hebben wij onderzoek gedaan naar de verschillen 
tussen het Spaans dat wordt gesproken in Spanje en het Spaans dat wordt 
gesproken in delen van Latijns-Amerika. Wij willen ook elkaar bedanken, we hebben 
allebei even hard gewerkt om dit werkstuk neer te zetten. 
 

Tarik Smaaili en Salma Akkouh, Schiedam 20-01-2018 
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Inleiding 

We hadden net onze PWS-voorlichting gehad. We moesten een vak en onderwerp 
kiezen. Tarik wilde iets met een taal doen. Salma wist het nog niet zeker. Na goed 
nagedacht en gepraat te hebben zijn we er opgekomen dat we allebei een serieuze 
partner zochten, een onderzoek wilden doen met een vrij duidelijke onderzoeksvraag 
en een serieuze begeleider. We vonden het beide leuk om Spaans te doen 
aangezien het een van de weinige vakken zijn die we allebei hebben en omdat het 
ons het leukst en interessants leek om die taal te onderzoeken.  Dan was het nog 
zoeken naar een vraagstuk dat we beide wilden onderzoeken en onze tijd in wilden 
steken. Na wat op internet te hebben gekeken stuitten we op een filmpje gemaakt 
door het YouTube-kanaal FLAMA met als presentatrice Joanna Hausmann die op 
een grappige wijze de verschillende soorten Spaans in de wereld liet horen. We 
vonden het zo interessant dat we er voor kozen om hier iets mee te doen. Met dit 
filmpje gingen we naar onze nieuwe PWS-begeleider mevrouw Kalisvaart en legden 
wij ons plan voor.  Een PWS waarin we de verschillen tussen Spaans uit Spanje en 
Spaans uit Latijns-Amerika met elkaar vergelijken. En zo werd onze hoofdvraag 
geboren: In hoeverre zijn de verschillen tussen de gesproken Spaanse taal in Spanje 
en de Spaanse taal in Latijns-Amerika? 
 
Met onze voorkennis wisten we dat we niet ver zouden komen als we de geschreven 
taal gingen onderzoeken. Daarom hebben wij besloten om het uitsluitend te houden 
bij de gesproken taal. We hebben 3 basiselementen van taal gekozen om te 
onderzoeken, meer zou te veel zijn en daarom dus ook te lastig. We onderzochten 
de woordenschat, uitspraak en grammatica van de talen. Ook hebben wij onderzocht 
of de verschillen die er zijn als grote verschillen worden ervaren in de Spaanstalige 
gemeenschap, voor ons kunnen deze verschillen wel opvallen maar hoe zit het met 
mensen die Spaans als eerste taal hebben? Maar natuurlijk moesten we eerst het 
een en ander definiëren. Zoals wat een taal is en wat het verschil is tussen een taal 
en een dialect. 
 
Als hypothese hadden we: Er zullen zeker verschillen zijn tussen de talen. Wij 
verwachten meer verschillen tussen het Spaans van Spanje enerzijds en het Spaans 
van de onderzochte Latijns Amerikaanse landen anderzijds dan tussen het Spaans 
van de Latijns-Amerikaanse landen onderling. We verwachtten in alle taalonderdelen 
die we gaan onderzoeken verschillen 
 
Door met mensen te spreken, interviews af te nemen en een klein ‘plaatjes 
onderzoek’ te hebben gedaan zijn we aan onze onderzoeksresultaten gekomen en 
een groot deel van de informatie voor onze deelvragen. 
 
We beginnen eerst met de gevonden en verwerkte informatie over ons onderzoek en 
hoe we er op zijn gekomen. Vervolgens onze onderzoeksmethode waarin we kort 
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voorleggen hoe we te werk zijn gegaan. Hierna volgen onze resultaten die verkregen 
zijn door ons ons ‘plaatjes onderzoek’, die beschreven staat in de 
onderzoeksmethode. Hieruit volgt onze conclusie. Tot slot onze discussie, het 
nawoord, onze bronnenlijst, de bijlagen en het bijgehouden logboek.  
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Literaire bronnen 
Wat betreft onze bronnen is er zowel van het internet als van de respondenten 
gebruik gemaakt. Informatie over het onderwerp is verzameld door middel van het 
internet.  

We hebben onze bronnen voornamelijk via Google verkregen. We hebben tijdens 
het verzamelen van informatie gebruik gemaakt van zowel Nederlandse als Engelse 
bronnen. En we hebben een enkele Spaanse bron van onze begeleider gekregen. Er 
is gebruikt gemaakt van zowel Nederlandse als Engelse zoektermen tijdens het 
zoeken.  

Eerst moesten we weten wat het verschil is tussen een taal en een dialect is, want 
de vormen van Spaans die worden gesproken in Latijns-Amerika konden net zo 
goed dialecten zijn. We hebben dit onderwerp ook uitgebreid besproken met onze 
respondent Pablo Jannes.  

Om dit hoofdstukje te onderbouwen hebben wij ook taal gedefinieerd en gedefinieerd 
wat standaardtaal is. We hebben tevens informatie gezocht over de verschillen 
tussen een dialect en een taal zodat het helder is dat we verschil in taal 
onderzoeken en niet verschil in dialecten onderzoeken. 

Als laatste hebben wij een Spaans artikel over een opiniepeiling gebruikt. De 
opiniepeiling ging over wat de mensen vonden van de taal die ze spraken, er werden 
uitsluitend Spaanstaligen gevraagd voor de opiniepeiling. Deze bron is belangrijk 
omdat we moeten weten of de verschillen dusdanig groot zijn dat mensen in de 
Spaanstalige gemeenschap de verschillen merken en wat zij ervan vinden. We 
hebben de respondenten dezelfde vraag voorgelegd.  
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Wat is een taal?  
Taal is belangrijk voor iedere gemeenschap. We zouden elkaar immers niet kunnen 
begrijpen zonder taal. Talen verschillen omdat niet iedere gemeenschap hetzelfde is. Door 
het splitsen van gemeenschappen en het spreiden van gemeenschappen komen er 
verschillen in een taal en uiteindelijk worden de verschillen zo veel en zo groot dat het niet 
meer lijkt op de oorspronkelijke taal. Maar wanneer wordt een taal nou een nieuwe taal en is 
het geen dialect?  
 

 
 
Uiteindelijk zijn er door de jaren heen overheden zich gaan bemoeien met taal, het volk moet 
wel de berichten van de overheid kunnen begrijpen en het is wenselijk dat het volk beschikt 
over ongeveer dezelfde taalkennis om de maatschappij goed te kunnen laten functioneren. 
Dus de taal in de naties werd zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Als gevolg hiervan kregen 
veel kinderen naast hun streektaal/dialect die/dat ze van huis uit mee hebben gekregen, op 
school de taal voorgeschoteld die de overheid wilt dat ze leren. Met als doel beter niveau 
van communicatie tussen mensen zodat de maatschappij beter kan functioneren en de 
welvaart groeit. 
 
Kortom we kunnen onderscheid maken tussen twee talen: de standaartaal die door de 
overheid wordt onderwezen en de streektaal/dialect dat je van huis uit mee hebt kunnen 
krijgen[1] 
 
[1]: http://taaladvies.net/taal/advies/tekst/85/wat_is_standaardtaal_algemeen/  

Dus wat is het verschil tussen een taal en een dialect? 
Een dialect is een vorm van een taal die variatie is op een taal die wordt gesproken in een 
land. Dus Limburgs is een dialect van het Nederlands. Maar in tegenstelling tot een taal 
wordt een dialect niet landelijk niet erkend en heeft het volgens de overheid geen officiële 
status binnen de maatschappij[2]  
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Een nationale taal in een voormalig kolonie is jong en is dus makkelijk te vergelijken met de 
taal van het moederland. Omdat een Een taal kan snel veranderen als het in een omgeving 
komt met verschillende talen en culturen. Kijk maar naar de Amerikanen. Zoals 
Latijns-Amerikaanse Spaanstalige landen zijn de VS een kolonie geweest. Beide hebben ze 
dezelfde ontwikkeling door gemaakt. Door de verschillende bevolkingsgroepen en de invloed 
van de inheemse talen in de kolonie ontstaat er een nationale taal die lijkt op de nationale 
taal van het moederland maar wel veel invloeden heeft van andere talen en de inheemse 
talen van het land[3] 

  
Dus wat is dan de standaardtaal gesproken in de Spaanstalige landen? Pablo Jannes wilde 
deze vraag graag beantwoorden. Pablo Jannes: Mensen denken dat Spaans van land tot 
land verschilt. Dat klopt niet. Het verschilt van streek tot streek. Het klopt dat een dialect in 
een bepaald land overheersend is en daarom ervan wordt uitgegaan dat alle mensen in dat 
land normaal zo spreken. Maar als je wat dichterbij kijkt zie je dat er wel tientallen talen in 
een land kunnen zijn. Hoe ik nu tegen jullie spreek is hoe mensen met elkaar spreken zowel 
formeel als informeel in Argentinië, omdat wij niet direct kunnen weten van welke streek 
iemand is. Of het afwijkt van Spaans in Spanje? Dat zeker dit komt omdat het Castellano in 
Argentinië is beïnvloed door verschillende culturen en andere talen, vooral door het Engels 
en het Italiaans, grote groepen mensen uit Engeland en vooral Italië trokken naar Argentinië 
waardoor na verloop van tijd het Spaans werd beïnvloed is gaan afwijken van het standaard 
Spaans uit Spanje , maar het blijft Castellano genoemd worden. 
  
Rioplatense is technisch gezien niet echt hoe men Argentijns Spaans in Argentinië zou 
noemen. Wij zouden het eerder Castellano Antiguo noemen. 
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Kortom, wat Pablo Jannes zegt bevestigd onze bevindingen. Taal verschilt van streek tot 
streek maar er is in elke natie minimaal één nationale taal die in het onderwijs, zorg, media, 
bedrijfsleven etc. wordt gebruikt om het mogelijk te maken dat er goed en duidelijk 
gecommuniceerd wordt. 
  
Pablo verteld ons ook nieuwe dingen. Een taal kan snel veranderen als het in een omgeving 
komt met verschillende talen en culturen. Kijk maar naar de Amerikanen. Zoals 
Latijns-Amerikaanse Spaanstalige landen zijn de VS een kolonie geweest. Beide hebben ze 
dezelfde ontwikkeling door gemaak[4] 

  
Verschillende groepen mensen trekken naar een nieuw land. Ze komen in aanraking met 
verschillende culturen en dus verschillende talen. Er ontstaat een taal die het meest wordt 
gesproken. Gescheiden van het moederland van de taal ontwikkeld de taal zich anders dan 
de taal zich in het moederland ontwikkeld en zo onstaan na verloop van tijd verschillen.[2] 

  
Europese migranten op weg naar Mexico. 
 

De standaardtaal in Argentinië is dus Spaans dat zich door verschillende factoren is 
beïnvloed en daarom afwijkt van het Spaans. Omdat iedereen dit Argentijnse Spaans 
begrijpt wordt dit gebruikt in alle hoeken van de maatschappij. 

[2]: https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/01/difference-between-language-dialect/424704/  

[3]: https://www.quora.com/Which-one-is-the-prestige-dialect-in-Spanish  

[4]: http://salamanca-spanje.blogspot.nl/2012/07/spaans-in-spanje-en-latijns-amerika-wat.html  
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Zijn de verschillen opvallend? 
Wij kunnen wel zeggen dat wij verschillen zien, maar dat betekent niet dat deze verschillen 
ook opgemerkt worden door mensen die Spaans als eerste taal hebben. Zij kunnen deze 
verschillen zien als klein of onbelangrijk en zien ze misschien zelfs over het hoofd. 
 
Er is discussie in de Spaanstalige gemeenschap over ons onderwerp. Zo zeggen veel 
mensen dat het Spaans in hun Latijns-Amerikaanse land beter wordt gesproken dan iemand 
die Spaans spreekt in Zuid-Spanje. dit zeiden mensen in een opiniepeiling van BBC España 
die mensen vroeg wat zij van hun taal vonden.[5] 

 

Pablo Jannes zei: Iedereen spreekt met een accent, maar het klopt dat er veel verschillende 
soorten Spaans zijn. Dat kan tussen landen zijn maar dat kan ook tussen streken zijn. 
Iemand uit Madrid spreekt meestal op een totaal andere manier dan iemand uit bijvoorbeeld 
Granada. Mijn dochter is getrouwd met een Spanjaard, hun kinderen krijgen voornamelijk 
Spaans uit Spanje te horen, ze hebben hun accent die kant op ontwikkeld. Zo merk ik de 
verschillen wel in mijn leven als iets wat niet onopgemerkt gaat. 
 
Margarita Mena zei: Toen ik op Tenerife woonde een half jaar lang merkte ik dat men de 
uitspraak van Latijns-Amerika had. Terwijl de grammatica en woordgebruik hetzelfde bleef. 
Taal is dus ook in een land niet overal hetzelfde.  
 
Wat vreemd is dat onze respondenten hun taal niet classificeren als een aparte taal, maar 
het gewoon zoals ze het is Spanje heet Castellano noemen. Ze zien hun taal niet als een 
aparte taal maar ook niet zo zeer als een dialect. 
 

[5]: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151019_hay_festival_de  
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Onderzoeksmethode praktisch gedeelte 
De onderzoeksmethode van het praktische gedeelte: Contact hebben wij gelegd met de 
respondenten. Deze respondenten hebben eerder informatie gekregen over ons onderzoek, 
onze begeleider heeft ze benadert. Na het akkoord gaan met onze begeleider hebben wij de 
contactgegevens van onze respondenten gekregen. Daarna hebben wij telefonisch contact 
opgenomen en met hen een tijd en locatie afgesproken om met hen het onderzoek te doen.  

Wij hebben gekozen voor mensen uit Chili en Argentinië om Latijns-Amerika als het ware te 
vertegenwoordigen aangezien het twee landen zijn die onderling ook verschillen hebben. Wij 
waren van plan een Spanjaard hetzelfde onderzoek voor te leggen maar zij heeft niet 
gereageerd op ons verzoek, door tijdnood is door onze begeleider voorgesteld het maar te 
doen met een woordenboek en onze eigen kennis van het Spaans Castellano, omdat wij 
immers die vorm van Spaans hebben geleerd.  

Deze respondenten moeten voldoen aan een aantal hier verderop genoemde criteria.  

We hadden opdrachten klaarstaan voor hen die ze moesten uitvoeren. Wij hebben een 
interview over vrije tijd, cultuur en het dagelijks leven heel kort in het Spaans afgenomen, 
ook hebben wij hen vragen gesteld over onderwerpen aangaande ons PWS om onze 
bevindingen die we hebben gedaan met behulp van het internet te bevestigen. Terwijl zij 
spraken konden wij gelijk hun uitspraak horen en op de grammatica in hun zinnen letten. 

Vervolgens hebben wij de respondenten simpele kinderlijke plaatjes laten zien waarbij de 
vragen gesteld werden 'wat ziet u afgebeeld op dit plaatje en welke woorden komen in u 
op?'. De gesprekken zijn opgenomen en later uitgeschreven om ze te kunnen analyseren op 
verschillen. Om het gesprek op te nemen hebben we onze mobiele telefoon gebruikt met 
een spraakrecorder applicatie. Helaas zijn bepaalde dingen door achtergrondgeluiden 
onverstaanbaar geworden of worden sommige worden niet duidelijk uitgesproken. Wij 
hebben dit aangegeven met sterretjes. 

We hebben plaatjes gezocht waar je niet al te veel over kunt zeggen. We verwachtten dan 
ook geen dubbelzinnige antwoorden, de plaatjes zijn immers bedoeld voor kinderen. Tijdens 
het noemen van de voorwerpen op de plaatjes hebben we genummerd wat de respondent 
wat de respondent op dat moment zag. Al onze resultaten zijn in de bijlage te vinden. We 
bespreken later in het werkstuk onze bevindingen.  
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Respondenten moeten voldoen aan de volgende criteria: 

-De taal -het spaans- van huis uit hebben meegekregen (Spaans als moedertaal) (afkorten 
naar T1) 

-In dezelfde leeftijdscategorie zitten, (moet worden uitgelegd, ongeveer even oud als de 
andere respondenten) zodat het niveau van de taal beheersing ongeveer gelijk is. 

-Ze moeten uit de geselecteerde Spaanstalige taalgebieden komen. Zij moeten daar 
geboren en getogen zijn. 

-Regelmatig T1 spreken met gesprekspartners uit hetzelfde taalgebied 

-Contact met hun thuisland 

Om te kijken of ze voldoen aan deze criteria hebben wij ze van te voren een formulier in het 
Nederlands laten invullen. Zie bijlage: Antwoorden vragenlijst Pablo Jannes. En bijlage: 
Antwoorden vragenlijst Margarita Mena. 

Waar ons onderzoek uit bestaat:  

Interview: 

Dagelijkse dingen 

Kunt u uzelf voorstellen? 

Wat doet u in uw vrije tijd? 

Waar denkt u aan als uw land denkt? 

Wat vindt u van de manier van hoe er Spaans wordt gesproken waar u vandaan komt? 

Plaatjes van het onderzoek (zie ook bijlage: Plaatjes): 

-Boerderij 

-Tafel met fruit 

-Doorsnede van een huis 

-Familieleden  

-Beroepen 

-Kledingstukken 

-Lichaamsdelen 

Na het onderzoek uitgevoerd te hebben wij het opgenomen interview en plaatjes onderzoek 
uitgetypt en met elkaar vergeleken. Voor de volledige resultaten zie de bijlage: Resultaten 
respondenten. Van de verschillen hebben wij een aparte tabel gemaakt. We hebben de 
verschillen onderling vergeleken en zo zijn wij tot bevindingen gekomen. 
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Onderzoeksresultaten 
In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten van ons onderzoek. De resultaten zijn 
opgedeeld in vier delen. Het eerste deel bestaat uit de antwoorden van onze deelvragen. In 
het tweede deel beginnen we met het vergelijken van onze onderzoeksresultaten door eerst 
naar de woordenschat te kijken. Van de resultaten hebben we een tabel gemaakt waar 
alleen de verschillen in staan. Voor de volledige resultaten en het volledige interview zie 
bijlagen: Resultaten Pablo Jannes; Resultaten Margrita Mena. Als derde deel hebben we de 
opgemerkte verschillen in uitspraak op een rijtje gezet, in het laatste deel hebben we 
hetzelfde gedaan maar dan met de grammatica. 

Resultaten woordenschat 
We hebben hieronder alle verschillen op een rijtje gezet in een tabel. Het zijn 14 van de 95 
gevraagde woorden. Het is dus zo dat 1 op de 8 woorden verschilt van het Spaans in 
Spanje. De taal die de meeste verschillen oplevert is het Argentijns Spaans. 

Het woord  In Spanje In Chili In Argentinië  

het varken el cerdo/chancho el chancho el porcino 

de stal el establo el granero la chacra 

de banaan el plátano el plátano la banana 

de keuken la cocina la cocina la cocina 

de woonkamer cuarto de estar el living el livingroom 

het toilet el baño el aseo el inodoro 

de bank la sofá el sillón el sillón 

de computer el ordenador el monitor la computadora 

de coltrui el jersey de cuello 
vuelto 

el sweeter de collo 
alto 

el sweeter de collo 
alto 

de hakken el tacones los tacos altos los zapatos altos 

de badkamer el caudro de baño la sala de baño el cuarto de baño 

de oven el horno el aparato el horno 

de blazer la chaqueta la chaqueta el blazer 

sweater el jersey el suéter el busa 
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Resultaten uitspraak 

Hier hebben we alle opgemerkte verschillen in de uitspraak op een rijtje gezet.  Net 
zoals bij de woordenschat levert het Argentijns Spaans de meeste verschillen. 
Resultaten Pablo Jannes uitspraak: 

1. Spreekt de Spaans ll als ‘sh’ in sheep en een ‘j’ in jeep. 
2. Spreekt Spaanse ‘c’, ‘s’ en ‘z’ uit als ‘s’. 
3. Spreekt de ‘d’ aan het niet of zacht uit. 
4. Spreekt de ‘t’ midden in een woord uit als een zachte ‘d’.  
5. Spreekt ‘despues’  uit als ‘depues’. 

 
Resultaten Margerita Mena uitspraak: 

1. Spreekt de Spaanse ll uit als de ‘j’ in jeep. 
2. Spreekt de ‘s’ aan het einde van het werkwoord niet uit bij de eerste en 

tweede persoon meervoud. 
3. Spreekt ‘despues’  uit als ‘depues’. 

 
Hoe men het in Spanje zou uitspreken: 

1. De ‘ll’ wordt uitgesproken als de ‘j’ in jan. 
2. De ‘c’ wordt uitgesproken als een zachte ‘th’ zoals in ‘the’. 
3. De ‘z’ wordt uitgesproken als een zachte ‘th’ zoals in ‘the’. 
4. Als het niet om de letter ‘h’ gaat dan wordt iedere letter uitgesproken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tarik Smaaili en Salma Akkouh Profielwerkstuk 14 



 

Resultaten grammatica 

Resultaten Pablo Jannes grammaticaal 
1. 2de pers. enkv. is geen ‘tu’ maar ‘vos’. 
2. 2de pers. meerv. is geen ‘vosotros’ maar ‘ustedes’. 
3. Vervoeging 2de pers. enkv. is regelmatig dus ‘quieres’ wordt ‘queres’. 

 
Resultaten Margerita Mena grammaticaal 

1. 2de pers. enkv. is geen ‘tu’ maar ‘vos’. 
2. 2de pers. meerv. is geen ‘vosotros’ maar ‘ustedes’. 

 
Hoe het is Spanje hoort: 

1. 2de pers. enkv. is ‘tu’. 
2. 2de pers. meerv. is ‘vosotros’. 
3. Sommige werkwoorden zijn onregelmatig in het Spaans, dan wordt bij het 

vervoegen van het infinitief enkele letters in de stam verandert. 
 
Bij de resultaten van de woordenschat hebben we alleen een tabel gemaakt van de 
verschillen. De overige resultaten zijn te vinden in de bijlage. In de bijlage zijn 
woorden aangegeven tussen sterretjes onduidelijk. Op plaatsen waar *inaubible* of 
*** staat zijn de woorden helemaal niet te horen.  
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Conclusie 
Om terug te komen op onze hoofdvraag: In hoeverre zijn er verschillen tussen het 
gesproken Spaans in Spanje en het gesproken Spaans in Latijns-Amerika? We kunnen nu 
wel concluderen dat er zeker verschillen zijn in de talen. 
 
We hebben de definitie van een standaardtaal onderzocht in combinatie met de onderdelen 
van een gesproken taal om erachter te komen wanneer we iets een standaardtaal konden 
noemen en wanneer we iets een dialect kunnen noemen om daar vervolgens rekening mee 
te houden en zodat we wisten wat we onderzochten.  
 
We hebben contact gelegd met een aantal mensen om te vragen of ze onze respondent 
willen zijn. Door met hen te spreken zijn wij op onze resultaten gekomen. Op basis van het 
onderzoeken van de gesproken taal van twee Spaanstalige Latijns-Amerikaanse landen 
hebben we verschillen in de woordenschat, grammatica en de uitspraak gevonden die 
afwijken van het Spaans in Spanje. Na onze resultaten te hebben bekeken zijn we tot de 
conclusie gekomen dat de informatie van onze deelvragen inderdaad overeenkomt met de 
resultaten die we hebben gekregen. 
 
We hebben in alle onderzochte taalonderdelen van de gesproken taal verschillen gevonden. 
Deze verschillen zijn dusdanig groot dat ze moeilijk over het hoofd te zien zijn. 
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Discussie 
We hadden niet verwacht dat onze respondenten zo vaak zouden benadrukken dat 
er niet alleen tussen landen maar dat er vooral tussen streken veel verschillen 
zouden zijn. Wij wilde de verschillen tussen landen onderzoeken, maar tijdens het 
maken van ons PWS is het duidelijk geworden dat taalgebieden veel ingewikkelder 
in elkaar zitten dan gedacht. Aan de andere kant hebben wij wel antwoord gekregen 
op onze hoofdvraag, er zijn zeker verschillen tussen de gesproken talen in de 
landen, zowel grote als kleine. Maar of de manier waarop de talen worden 
gesproken door onze respondenten overal hetzelfde is weten we nu ook. Nee, niet in 
elk gebied in Argentinië of Chili wordt op dezelfde manier gesproken. 
  
Onze respondenten dan. De steekproefomvang van ons onderzoek was te klein, 
meer respondenten moesten te pas komen. Onze conclusie is om deze reden niet 
betrouwbaar. De respondenten die te pas kwamen zijn geboren en getogen in zowel 
Chili als Argentinië. De talen waren dus hun moedertaal. Alleen was de een langer in 
Nederland dan de ander. Respondent Margarita Mena gaf aan dat haar Spaans niet 
erg sterk te vergelijken in met iemand uit Chili aangezien ze op 14 jarige leeftijd naar 
Nederland is gekomen en als het ware haar accent verloren is gegaan. In 
tegenstelling tot Pablo Jannes die op 31 jarige leeftijd naar Nederland kwam. Het 
zou dus zo kunnen zijn dat als Margarita Mena langer in Chili had gewoond haar 
accent sterker zou zijn, wat voor ons andere onderzoeksresultaten had opgeleverd. 
 
Aan de andere kant was onze onderzoeksmethode voor het praktisch gedeelte 
goed. Verschillende onderwerpen leverden een breed aantal verschillende 
resultaten. Hierdoor konden we beter vergelijkingen doen.  
 
Ook om Latijns-Amerika beter te vertegenwoordigen hadden we meer respondenten 
nodig en het liefst een ander gebied, we hebben namelijk twee buurlanden gekozen. 
Om een beter beeld te krijgen van het Spaans in Latijns-Amerika hadden we ook 
mensen uit grote landen in het noorden moeten interviewen zoals mensen uit Mexico 
of Colombia. 
 
Wat betreft de onderzoeksmethode is het zo dat we meer specifieke plaatjes konden 
nemen zodat voor de respondenten in één oogopslag duidelijk was wat er bedoeld 
werd. Af en toe twijfelden zowel wij als hen namelijk over wat er afgebeeld was.  

 
Iemand zou naar aanleiding van ons onderzoek dieper op de gevonden verschillen 
in kunnen gaan. Hoe komt het namelijk in dat in de woordenschat sommige woorden 
verschillend zijn van het Spaans uit Spanje. Welke invloeden hebben daarbij een rol. 
Dit kan ook worden gedaan voor de uitspraak en grammatica. Door zo’n onderzoek 
te doen kan iemand beter de verschillen begrijpen. 
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Nawoord en reflectie 
Om te beginnen willen we iedereen bedanken die ons heeft geholpen met ons PWS, 
natuurlijk mevrouw Kalisvaart maar ook onze respondenten Pablo Jannes en 
Margarita Mena. Ten tweede willen we Vladimir Heinsohn Haula bedanken die ons 
heeft geholpen met het contact leggen met Margarita. Tot slot willen we de website 
Scribbr een eervolle vermelding geven omdat wij een van hun templates hebben 
gebruikt om ons PWS in uit te werken. 

We begonnen met een goede plan van aanpak en een redelijke tijdschema, we 
hadden jammer genoeg een tijdplan gemaakt met het verkeerde boekje, wat later 
verwarringen veroorzaakte. We hebben ons beide veel ingelezen en veel informatie 
is verzameld. Het verwerken van de informatie was de volgende stap, beide hadden 
we hier moeite mee. 

We hebben veel uitgesteld en amper geluisterd naar de feedback van onze 
begeleider waardoor we vaak vastliepen. Aan de andere kant hebben we veel 
informatie verzameld en met een goedgekeurde onderzoeksmethode twee 
interessante interviews gehad die ons veel zekerheid gaven over onze bevindingen 
die we eerder hadden gedaan met behulp van het internet. 

We hebben hard gewerkt aan ons PWS helaas niet altijd op de juiste wijze. We 
hebben kortom veel geleerd en veel bereikt met ons PWS.  
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Bijlage 1: Resultaten Pablo Jannes 
 

Resultaten Pablo Jannes 

Het interview: 

¿Puedes presentarte? 

Me llamo Pablo Jannes. ¿Quieres saber más de mí vida? 

Sí, un poco 

Trabajo como coach familiar y soy mediador. Y despues tengo cuatro hijos.trienetos. 
Y toda mí familia viven en Argentina. Qué más puedo decir… 

Sobre tu familia… Sobre tu país. 

Yo nací en Buenos Aires y *me die* en el barrio de Almagro. Soy hincha de Boca 
Juniors, siempre jugar el fútbol… tuve muchos amigos. En mí periodo de estudiante 
de escuela media tuve mucho participacion politica y raiz eso tuve problemas de 
dictadura militar. Perdí mis amigos. El raiz de eso me corto mucho. Vivir en 
Argentina y *inaudible* trienta anos más o menos. 

¿A qué piensas si digo Argentina? 

A lo primero que pienso es en la comida, la familia, el fútbol y sobre todo el buen 
tiempo. 

¿Qué puedes decir sobre la lengua que hablas? 

El castellano lo que tiene es que es una lengua poética. Salgo por ejemplo que bien 
c(p)uesta dar en el holandes. En la idioma holandés leo poesía o escucho poesía y 
no me dice nada. A pesar de que hace treinta anos que vivo en Holanda. Y sin 
embargo la idioma castellano tiene un conjugación, una ritma o ritmo que te permite 
no solamente ver la cosa literarias si no el sentimiento que el poeta ponen lo que 
escribe, más o menos. 

¿Distingue su lengua que han dicho en Chile de Espagnol en Espana? 

El idioma que se hablan en la rio de la plata es el castellano porque es el idioma 
oficial. El río de la plata hace que se junte Uruguay y Argentina. Uruguay es un 
provincia de Argentina, culturalmente hay mucha similitud y los umallos en la costa 
hablan castellano y en el interior tambien. Uruguayos hablan el Charrúa que es el 
idioma de los indígenas de los Uruguayos. Y en Argentina tienes lo mismo. En 
Argentina esta el idioma oficial que es el castellano pero después se hablan idiomas 
indígenas. Pero asiquamente todos hablamos castellano. Quieres escuchar un 
castellano antiguo *hay ir* a Paraguay en la norte de Argentina es un país encerado 
* inaudible* bastante puro, no se cambiado mucho. En Argentina se hablan el 
castellano pero con la influencia de ingleis, la frances etcetera… 
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Respondent bood ons extra informatie aan  over zijn taal in  het nederlands: 

Het klopt dat in latijns-amerika ipv ‘’tu’’ ‘’vos’’ wordt gebruikt. Zij gebruiken dan we de 
vervoeging van ‘’tu’’. In Argentinie hebben ze een aparte vervoeging daarvoor ipv 
vos tienes zeggen wij vos tenes. Ellos wordt eshos is argentijns. Maar dat is blijkbaar 
bij alle woorden met een dubbele l.  

 

¿Que son las diferencias? 

Normalmente tratamos uno a otro con el vos. Vos tiene una conjugación del verbo 
especial. Tu tienes es vos tenes. A lugar de ellos decimos eshos. También para 
nosotros el c, z y s son todos la mismo 

***:houdt in dat iets onverstaanbaar is geweest. 

Het plaatje met de dieren: 

1. De stal: la granja, la chacra 
2. De koe:la  vaca 
3. Het varken: el porcino, el cerdo, el 

chancho 
4. Het konijn: el conejo 
5. De gans: el ganso 
6. De geit: la cabra 
7. De haas:el liebre 
8. De eend: el pato 

Het plaatje met het fruit: 

1. De appel: la manzana 
2. De sinaasappel: la naranja 
3. De banaan: la banana 
4. De ananas: el ananas 
5. De citroen: el limon 
6. De druiven(blauw): la uvas 
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Het plaatje met de doorsnede van een huis: 

1. De keuken: la cocina 
2. De koelkast: la heladera 
3. De Oven: el horno 
4. De afzuigkap: el extractor de aire 
5. De Lamp: la lampara 
6. De Plankdrager: la alacena (hij 

spreekt het uit als elacena 
7. De eetkamer: el comedor 
8. De tafel: la mesa 
9. De stoel: la silla 
10. Het bloemstuk: el florero 
11. Het schilderij: el cuadro  
12. De woonkamer: la sala de estar, el livingroom 
13. De lamp: la lampara 
14. De bank: el sillón (ll als j) 
15. De salontafel: *** 
16. De televisie el televisor 
17. De televisie-kast: el estante  
18. De badkamer: el cuarto de baño 
19. De wasbak: el lavabo 
20. De badkuip: el banadera  
21. De Wc: el inodoro  
22. De slaapkamer: El dormitorio  
23. De kledingkast: El ropero  
24. Het nachtkastje: el mesita de luz 
25. Het bed: la cama 
26. De zolder: *** 
27. Het bureau: el escritorio 
28. De computer: el computadora 
29. De boekenkast: *** 

Het plaatje met de beroepen: 

1. De verpleger: el enfermero 
2. De fotograaf: el fotografo 
3. De dokter: el doctor 
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4. De afgestudeerde: el graduado, el egresar niet egresado 
5. De boer: el campesino 
6. De kok: el cocinero 
7. De muzikant: el musico 
8. De Ober: el camarero 

Het plaatje met de familieleden: 

1. De oma: la abuela 
2. De opa: el abuelo 
3. De vader: el padre 
4. De moeder: la madre 
5. De oom: el tio 
6. De tante: la tia 
7. De zus: la hermana 
8. Ik: yo (sho) 
9. De broer: el hermano 
10. De nicht: la prima 
11. De neef:  el primo 
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Het plaatje met de kledingstukken: 

1. De hoed: el sombrero 
2. De stropdas: la corbata 
3. De coltrui: el sweeter de collo alto 
4. De blouse: el camiso 
5. De hemd: la blusa 
6. De sweeter: el buso 
7. De jurk: el vestido 
8. De blazer: el saco, el blazer 
9. Het  t-shirt(voor vrouwen): la blusa 
10. Het t-shirt (voor mannen): el remera 
11. De korte broek(voor mannen): el pantalón corto, la bermuda 
12. De schoenen(nette): los zapatos 
13. De hakken: los tacos altos 
14. De hoed(voor vrouwen): el sombrero 
15. De broek: el pantalon 

 

 

Het plaatje met de lichaamsdelen: 

1. Het oor: la oreja 
2. Het oog: el ojo 
3. De neus: la nariz 
4. De lippen: la boca 
5. Het haar: el pelo 
6. De wenkbrauw: la ceja 
7. De mond: la boca 
8. De hand: la mano 
9. De voet: el pie 
10. De arm: el brazo 
11. De been: la pierna 
12. De schouders: el pecho (is borst) 
13. De nek: el cuello (cuesho) 
14. Het lichaam: el cuerpo 
15. De vinger: el dedo 
16. Lang haar: el pelo largo  
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Bijlage 2: Resultaten Margarita Mena 

Resultaten Margarita Mena 

¿Puedes presentarte? 

Mí nombre es Margarita Mena, nací en Chile, tengo sesenta años y trabajo en 
Vluchtelingenwerk.  

¿Y que haces en tu tiempo libre? 

Me gusta leer. Me gusta bailar. Cada vez que tengo lo por *inaudible tu mieda*. 
Bailo con mi sobrino y mi sobrina, mí hija. Hacemos presentaciones en público.  

¿Que puedes decir sobre la lengua que hablas? 

Me encanta el español es una lengua muy rica y tiene mucha maneras de decir la 
misma cosas y eso me gusta, la riqueza de idioma. 

¿En qual asuntos piensas que estan la mayoria de diferencias? 

Yo creo que por un lado la entonación y come se habla y cómo se pronuncia las 
palabras. Determinada el letra de castellano hablado en España tiene la aciento de 
la ‘z’ muy marcado que nosotro no tenemo en Chile. Yo tampoco hablo como  

Chileno porque Chilenos hablan mucho más rápido. Soy cuarenta años en holanda. 
Mi idioma se ha suavizado y mí acento se perdido. 

¿Distingue tu lengua que han dicho en Chile de Espagnol en Espana?  

La diferencia se nota y seguida. Nota la diferencia incluso cuando está en españa. Y 
depende de la región es como la gente habla. El ogro *inaudible* diferencia  

 

estuvimos ahora en…***.  La gente de Tenerife hablé equal que los latinos. No 
tienen la acento de la ‘z’, no tienen la acento espanol. 
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Het plaatje met de dieren: 
***:houdt in dat iets onverstaanbaar is geweest. 

1. De boerderij: la granja 

2. Het varken: el chancho 

3. De koe: la vaca 

4. De geit: la cabra 

5. De gans: el ganso 

6. De konijn: el conejo 

7. Het varken: el chancho 

8. De eend: el pato 

9. De geit: la cabra  

10.De schuur: el granero 

11.De boom: el arbol 

 

Het plaatje met het fruit: 
1. De appel: la manzana 

2. De sinaasappel:la naranja 

3. De erzik: el durazno (pelado) 

4. Sinaasappel: la naranja 

5. De mango: el mango 

6. De banaan: el plátano 

7. De druiven: los uvas 

8. De ananas: la pina 

9. De citroen: el limon 

 

Het plaatje met de doorsnede van een huis: 
1. De begane grond: Primero piso 

2. De keuken: la cosina 

3. De oven: el aparato 
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4. De koelkast: el refrigerador 

5. Het keukenblad: el mueble de cocina 

6. De draagplank: el mueble de colgado 

7. De afzuigkap: el extractor de aire 

8. De tafel: la mesa 

9. De vaas: el floriro 

10.Het schilderij: un cuadro 

11.De lamp: el lampara 

12.De bank: el sillón 

13.De televisie: el television 

14.De televisie-kast: el mueble de televisor 

15.De Fotolijst: *** 

16.De lank: la alecena 

17.De plantenbak: *** 

18.De radio: el radio 

19.De plant: el plantio 

20.De wc: el aseo 

21.De badkuip: la tina 

22.De douchekop: la regadera 

23.Het kastje: el mueble de la bano 

24.De wasbak: el lavamanos 

25.De spiegel: el espejo 

26.De kledingkast: el armario 

27.Het nachtkastje: los veladores  

28.Het bed: la cama 

29.Het schilderij: el cuadro 

30.De zolder: el guardia 

31.De boekenkast: un librero 

32.Het bureau: el escritorio 

Tarik Smaaili en Salma Akkouh Profielwerkstuk 30 



 

33.De computer: el monitor 

34.De stoel: la silla 

35.De slaapkamer: el dormitorio 

36.De woonkamer: el living 

37.De keuken: el comedor, la cosina 

38.De badkamer: la sala de bano 

39.De slaapkamer: el dormitorio 

 

Het plaatje met de beroepen: 
1. De verpleger: El enfermero, el médico 

2. De fotograaf: el fotografo 

3. De dokter: el medico 

4. De student: el estudiante 

5. De ober: el campesino 

6. De kok: el cocinero 

7. De muzikant: el musico 

8. De ober: el mesero 

Het plaatje met de familieleden: 
1. De opa: el abuelo 

2. De oma: la abuela 

3. De vader: el padre (alleen strikt formeel, anders papa) 

4. De moeder: la madre (alleen strikt formeel, anders mama) 

5. De oom: el tio 

6. De tante: la tia 

7. De zus: la hermana  

8. Ik: yo 

9. De roer: el  hermano 

10.De nicht: la prima 

11.De neef: el primo  
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Het plaatje met de kledingstukken: 
1. De hoed: la sombrero 

2. De stropdas: la corbata 

3. De trui: el  sweeter de collo alto 

4. De blouse: la camisa 

5. De hemd: el camiseta  

6. De sweeter: el sweeter 

7. De jurk: el vestido 

8. De blazer: el jaqueta 

9. Het t-shirt(voor vrouwen): la bolera 

10.Het t-shirt(voor mannen) la blusa 

11.De korte broek(voor mannen): el pantalón corto 

12.De schoenen: los zapatos 

13.De hakken: los zapatos altos 

14.De hoed(voor vrouwen): el sombrero 

15.De broek: el pantalon 

 

Het plaatje met de lichaamsdelen: 
1. Het oor: el oreja  

2. Het oog: el ojo 

3. De neus: el nariz 

4. De lippen: la boca  

5. Het gezicht: la cara 

6. De wenkbrauw: las cejas 

7. De mond: *** 

8. De hand: el mano 

9. De voet: el pied 

10.De arm: el brazo 

11.De been: la pierna 
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12.De Nek, de schouder, het bovenlichaam: el torso, el cuello, los ombros 

13.De nek: el cuello 

14.Het lichaam: el cuerpo 

15.De vinger: el dedo 

16.Lang haar: el pelo largo 
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Bijlage 3: Enquête Pablo Jannes 
In deze bijlage is een enquête te zien die Pablo Jannes voorafgaand het onderzoek 
heeft ingevuld  
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Bijlage 4: Enquête Margarita Mena 
In deze bijlage is een enquête te zien die Margarita Mena voorafgaand het 
onderzoek heeft ingevuld. 
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Bijlage 5: logboek 
 

Datum Omschrijving Naam Gesp
ende
erde 
tijd 

Naam  Totale 
aantal 
uren 

28-01-2018 
| 20:00 

 PWS in elkaar zetten Salma 2 uur Salma 63 uur 
en 15 
min  

Reflectie:  PWS in elkaar zetten      Tarik  61 uur 
en 25 
min 

28-01-2018 
| 17:30 

PWS in elkaar zetten  Salma 1 uur     

28-01-2018 
| 14:30 

Laatste hand gelegd aan PWS. 
Reflectie geschreven. 

Tarik 2 uur     

28-01-2018 
| 11:00 

PWS in elkaar zetten  Salma 1 uur     

27-01-2018 
| 13:00 

PWS in elkaar zitten Salma 1 uur     

27-01-2018 
| 12:00 

Opmaak PWS nawoord schrijven Tarik 3 uur     

25-01-2018 
| 18:00 

Conclusie, nawoord, reflectie en 
inleiding geschreven (niet 
afgerond) 

Tarik 3 uur 
en 30 
min 

    

25-01-2018 
| 10:30 

Het in elkaar zetten van het PWS Salma 1 uur 
en 30 
min 

    

24-01-2018 
| 20:00 

In elkaar zetten PWS Tarik 2 uur     

24-01-2018 
| 14:00 

PWS in elkaar zetten Salma 2 uur     
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24-01-2018 
| 10:30 

In elkaar plakken PWS Tarik 1 uur 
en 30 
min 

    

13-01-2018 
| 12:00 

Uitwerking uiteindelijke net versie.  Tarik 2 uur 
en 30 
min 

    

12-01-2018 
| 21:00 

Deelvragen einde typen Tarik 2 uur 
en 15 
min 

    

12-01-2018 
| 14:00 

De woordenschat uit de plaatjes 
onderzoeken onderling 
vergelijken, op zoek gegaan naar 
zowel overeenkomsten als 
verschillen 

Salma 4 uur     

Reflectie:  tabel is gemaakt met de 
verschillen voor de resultaten 

        

11-01-2018 
| 10:00 

Voortgangsbespreking met 
begeleider. 

Tarik 40 
min 

    

Reflectie:  PWS beter structureren         

07-01-2018 
| 20:00 

In elkaar zetten eindproduct. 
Beginnen laatste deelvragen 
beantwoorden. 

Tarik 3 uur     

07-01-2018 
| 14:00 

Onderzoeksresultaten zelf 
ingevuld met rede dat Maria (onze 
respondent) nog niet heeft 
gereageerd 

Salma 1 uur 
en 30 
min 

    

07-01-2018 
| 14:00 

Het beantwoorden van deelvraag 
1 afgerond en een bron 
toegevoegd 

Salma 2 uur     

07-01-2018 
| 01:00 

Deelvraag 1 en 2 Tarik 1 uur     
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02-01-2018 
| 20:00 

Volledige afronding 
onderzoeksresultaten van Pablo 
en Margarita 
Contact opgenomen met nieuwe 
respondent (Spanjaard) vanwege 
niet reageren eerste respondent 

Tarik 2 uur     

30-12-2017 
| 22:00 

Onderzoeksresultaten gebruikt 
om deelvragen te maken 

Tarik 1 uur     

30-12-2017 
| 16:00 

deskundige bronnen voor de 
deelvraag 1 en 2 gezocht, 
gevonden en een gedeelte 
vertaald naar het Nederlands 

Salma 30 
min 

    

29-12-2017 
| 21:30 

Een overzicht gemaakt van wat 
we nog moeten doen. 

Tarik 1 uur     

29-12-2017 
| 14:30 

overleg over hoe we verder gaan Salma 1 uur     

Reflectie:  Problemen aangepakt wat naar 
een korte to do list heeft geleid 

        

29-12-2017 
| 14:00 

Overleg hoe verder te gaan. Tarik 1 uur 
en 30 
min 

    

Reflectie:  Apart bestand is aangemaakt. 
Bevat onze besproken punten van 
de bijeenkomst. 

        

28-12-2017 
| 21:00 

onderzoeksplan verbeteren waar 
nodig is 

Salma 1 uur 
en 30 
min 

    

28-12-2017 
| 21:00 

Uittypen Interview gedeelte met 
Pablo Jannes. 

Tarik 1 uur 
en 45 
min 

    

Reflectie:  Veel verschil in uitspraak. Voor de 
rest is er weinig bijzonders met de 
woordenschat en grammatica in 
dit gedeelte. Bijzondere 
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vervoeging van 2de persoon 
enkelvoud en uitspraak van c z s. 
Voor uitgebreide reflectie zie 
PWS. 

26-12-2017 
| 13:30 

Resultaten verwerken Margarita 
Mena gedeelte Plaatjes uitgetypt 
(onafgerond). 

Tarik 45 
min 

    

Reflectie:  Veel minder verschillen met 
Spaans Castellano vergeleken 
met Pablo Jannes. Maar de 
verschillen zijn er. Naar schatting 
10%. 

        

26-12-2017 
| 12:30 

Geluidsopnames van Pablo 
Jannes gedeelte Plaatjes 
uitgetypt. 

Tarik 1 uur     

Reflectie:  Ongeveer 20% is afwijkend van 
Spaans in Spanje. 

        

22-12-2017 
| 16:00 

onderzoeksresultaten Margarita 
verwerken 

Salma 1 uur     

19-12-2017 
| 17:30 

Onderzoeksmaterialen aangepast 
voor respondent Margarita, 
onderzoeksmaterialen afgerond 

Salma 1 uur     

17-12-2017 
| 22:00 

Onderzoek voor Spaanse lerares 
klaargemaakt met instructies in 
het Spaans 

Salma 1 uur 
en 30 
min 

    

17-12-2017 
| 21:00 

Begin verwerken resultaten van 
het interview en plaatjes 
onderzoek met respondent Pablo 
Jannes 

Salma 30 
min 

    

15-12-2017 
| 16:00 

interview en plaatsjes onderzoek 
met respondent Pablo Jannes  

Salma 30 
min 

    

15-12-2017 
| 16:00 

Interview Pablo Jannes Tarik 30 
min 

    

Tarik Smaaili en Salma Akkouh Profielwerkstuk 39 



 

Reflectie:  Zie PWS         

14-12-2017 
| 20:30 

Laatste voorbereidingen treffen 
voor het onderzoek. Zinnen 
vertaald en besproken wie 
wanneer aan het woord is? 

Tarik 30 
min 

    

14-12-2017 
| 10:00 

bespreking begeleider, 
goedkeuring onderzoek  

Salma 10 
min 

    

13-12-2017 
| 11:00 

interview  respondent Margarita Salma 30 
min 

    

13-12-2017 
| 10:00 

Laatste bespreking voor het 
onderzoek. We hebben 
goedkeuring gekregen. 

Tarik 10 
min 

    

10-12-2017 
| 18:00 

aanmaak van de Enquête voor de 
respondenten 

Salma 1 uur     

10-12-2017 
| 12:00 

Maken  formulier voor Argentijnse 
respondent  

Tarik 10 
min 

    

09-12-2017 
| 21:30 

onderzoeksmethode verbeteren 
en helemaal afronden  

Salma 2 uur     

07-12-2017 
| 20:00 

Telefonisch gesprek Pablo 
Jannes. Afspraak maken. 

Tarik 10 
min 

    

30-11-2017 
| 10:00 

PWS meeting met begeleider Tarik 45 
min 

    

29-11-2017 
| 21:00 

Afronding onderzoeksmethode Tarik 1 uur 
en 30 
min 

    

23-11-2017 
| 10:00 

po maken en bespreken Salma 1 uur     

23-11-2017 
| 10:00 

Toevoegen plaatjes Tarik 1 uur 
en 15 
min 

    

22-11-2017 afronden PO Salma 1 uur     
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| 22:00 

16-11-2017 
| 10:00 

Voortgang besproken met 
begeleider. 

Tarik 45 
min 

    

Reflectie:  Onderzoeksplan moet af zijn         

16-11-2017 
| 10:00 

bespreken met begeleider, 
voorbereiden PO 

Salma 1 uur 
en 30 
min 

    

14-11-2017 
| 13:15 

Lijst gemaakt van punten die we 
moeten bespreken. Opmerkingen 
geplaatst en aanpassingen aan 
het onderzoeksplan. Gewerkt aan 
de opmaak van het bestand.  

Tarik 1 uur 
en 50 
min 

    

Reflectie:  .         

12-11-2017 
| 17:30 

Gewerkt aan deelvraag 10 en het 
concept besproken om een 
deelvraag toe te voegen. 

Tarik 1 uur 
en 30 
min 

    

Reflectie:  Na verder te hebben overlegd 
zullen we de deelvraag 
toevoegen. 

        

12-11-2017 
| 14:00 

bronnen gezocht, antwoorden op 
deelvragen verbetert 

Salma 2 uur     

29-10-2017 
| 13:00 

Mail geschreven Tarik 10 
min 

    

Reflectie:  Concept         

26-10-2017 
| 10:00 

Bespreking  Tarik 45 
min 

    

Reflectie:  We hebben onze voortgang 
besproken 

        

22-10-2017 
| 19:00 

Lezen van verslag deskundige. Tarik 40 
min 

    

Reflectie:  De wederzijdse invloed van         
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Andeaans-Spaans en Castellano. 

20-10-2017 
| 14:00 

Beantwoorden en aanpassen 
deelvragen 

Tarik 2 uur 
en 30 
min 

    

Reflectie:  Na overleg zullen we 2 
deelvragen schrappen en/of 
vervangen. 

        

19-10-2017 
| 22:30 

In de bieb literatuur zoeken. 1 
boek gevonden. Bronnen zoeken. 
Vraag bijna af. 

Tarik 45 
min 

    

Reflectie:           

11-10-2017 
| 19:00 

deelvragen beantwoord Salma 3 uur     

04-10-2017 
| 16:45 

deelvraag 6 beantwoord, nieuwe 
planning gemaakt en begonnen 
aan beantwoorden van deelvraag 
8  

Salma 2 uur 
en 20 
min 

    

28-09-2017 
| 10:30 

Voortgang besproken en hoe we 
verder gaan. Gewerkt aan 
deelvraag 2 en 3, 

Tarik 1 uur 
en 30 
min 

    

28-09-2017 
| 10:00 

deelvraag 1,4, 6 beantwoorden Salma 2 uur     

06-09-2017 
| 10:00 

Bronnen lezen Tarik 30 
min 

    

Reflectie:  Taal en standaardtaal         

22-08-2017 
| 21:00 

Bestand netter gemaakt en 
onnodige links en tekst verwijdert. 

Tarik 15 
min 

    

22-08-2017 
| 20:00 

Onderzoeksmethode uitgetypt Tarik 40 
min 

    

Reflectie:  .         
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22-08-2017 
| 17:30 

bestand verbeterd en wat 
logischer gemaakt op de 
zogenaamde 30 juni 

Salma 30 
min 

    

29-07-2017 
| 15:00 

Deelvraag 1. Meer bronnen 
opzoeken. 

Tarik 45 
min 

    

Reflectie:  Helaas weinig gevonden. Ook een 
paar bronnen verwijdert omdat ze 
irrelevant zijn. 

        

28-06-2017 
| 13:00 

informatie opgezocht Salma 1 uur 
en 30 
min 

    

27-06-2017 
| 12:00 

Deelvragen verzinnen en 
informatie zoeken 

Salma 3 uur     

27-06-2017 
| 11:30 

Deelvragen doorgenomen en de 
hypothese gemaakt  

Salma 2 uur 
en 30 
min 

    

25-06-2017 
| 16:00 

Inlezen en informatie zoeken. Nog 
meer deelvragen bedacht. 

Tarik 1 uur     

Reflectie:  Veel deelvragen over de 
indianentalen als invloed. Ik ben 
ook gaan lezen over talen. 

        

23-06-2017 
| 12:00 

tijdplan gemaakt Salma 2 uur     

23-06-2017 
| 11:30 

deelvragen bedacht Salma 1 uur 
en 30 
min 

    

23-06-2017 
| 11:00 

Literaire bronnen voor deelvraag 
1 en 2 gezocht. 30 min fragment 
van een taalkundige over 
standaardtaal. 

Tarik 1 uur     

Reflectie:  .         
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23-06-2017 
| 10:00 

Ingelezen en deelvragen bedacht Salma 1 uur     

Reflectie:  We hebben ons ingelezen over de 
talen in Argentinië, Peru, 
Colombia en Chili.  

        

23-06-2017 
| 10:00 

Bronnen gezocht en deelvragen 
bedacht. 

Tarik 1 uur 
en 40 
min 

    

Reflectie:  .         

22-06-2017 
| 14:30 

onderzoeksplan  begin Salma 1 uur 
en 30 
min 

    

22-06-2017 
| 12:00 

onderzoeksplan afgemaakt Salma 1 uur     

22-06-2017 
| 12:00 

Onderzoeksplan uitgewerkt. En 
taken gedeeltelijk verdeeld. 

Tarik 1 uur 
en 30 
min 

    

Reflectie:  .         

22-06-2017 
| 11:55 

We hebben de voorbereidende 
opdracht gemaakt en onze 
hoofdvraag beter geformuleerd. 
Ook zijn we begonnen met het 
bedenken van deelvragen. We 
hebben ook uitleg gehad over het 
stellen van vragen en het gebruik 
van bronnen voor ons PWS. 

Tarik 2 uur 
en 35 
min 

    

Reflectie:  We hebben geleerd om veel 
achtergrondinformatie te zoeken 
voor onszelf over het onderwerp. 

        

22-06-2017 
| 11:00 

PWS VOORLICHTING Tarik 55 
min 

    

21-06-2017 
| 11:55 

We hebben de onderzoeksvraag 
bepaalt en we hebben wat 

Salma 2 uur 
en 35 
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deelvragen bedacht. min 

Reflectie:   We hebben geleerd om 
achtergrondinformatie op te 
zoeken om meer over het 
onderwerp te weten te komen. 

        

01-01-1970 
| 16:45 

deelvraag 6 beantwoorden, 
nieuwe planning gemaakt, 
begonnen aan deelvraag 8  

Salma 4 uur      

01-01-1970 
| 13:20 

informatie opgezocht om 
deelvragen 1 en 2 te 
beantwoorden, de informatie ook 
gelijk verwerkt 

Salma 50 
min 

    

01-01-1970 
| 13:00 

PWS in elkaar zetten  Salma 2 uur     

01-01-1970 
| 12:00 

Bronnen zijn in de bronnenlijst 
gezet zoals het hoort. Elk met een 
passende titel. 

Tarik 1 uur     

01-01-1970 
| 11:30 

Voortgang besproken. Deelvragen 
geschrapt. Een hypothese 
geschreven. Besproken hoe het 
nu verder moet. 

Tarik 3 uur 
en 45 
min 

    

Reflectie:  We hebben ingezien dat niet elke 
deelvraag kan worden onderzocht 
of relevant is.  

        

01-01-1970 
| 11:30 

PWS voorlichting Salma 25 
min 

    

Reflectie:  we hebben geleerd hoe het 
programma werkt 
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