
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spreek je Nederlands en Duits 
en wil je €20,- verdienen? Kijk 
dan hier of je mee kan doen aan 
ons onderzoek! 
  



 
 
 
Deelnemers onderzoek gezocht! 
 
Voor een nieuw onderzoek is het 2in1 project op zoek naar (jong)volwassen sprekers van het 
Nederlands en het Duits tussen de 15 en 30 jaar. We zoeken de volgende twee groepen: 
 
Groep 1 – simultaan tweetalig 

- Als kind opgegroeid met Nederlands en Duits 
- Voor hun 4e begonnen met het leren van beide talen 
- Gebruiken (passief of actief) beide talen wekelijks 
- Beperkte ervaring met andere talen (bijvoorbeeld geen universitaire studie gevolgd in 

een andere taal of intensief contact gehad met een andere taal tijdens een langdurig 
verblijf in het buitenland) 

 
Groep 2 – Nederlands als latere taal 

- Als kind opgegroeid met alléén het Duits 
- Op latere leeftijd (in ieder geval niet voor hun 4e) Nederlands geleerd 
- Gebruiken (passief of actief) beide talen wekelijks 
- Beperkte ervaring met andere talen (bijvoorbeeld geen studie gevolgd in een andere 

taal of intensief contact gehad met een andere taal tijdens een langdurig verblijf in het 
buitenland) 

 
Wat houdt deelname in? 
Tijdens het experiment ga je naar zinnen luisteren in het Nederlands en het Duits. Hierover 
moet je vragen beantwoorden. Daarnaast onderzoeken we je taalvaardigheid in het Nederlands 
en Duits en vragen we je om een vragenlijst in te vullen over je taalachtergrond. 
 
Deelname vindt plaats op de Radboud Universiteit in Nijmegen, bij jou thuis of op een andere 
plek waar het voor jou goed uitkomt. Het onderzoek bestaat uit twee sessies van ongeveer een 
uur. Tussen twee sessies zal ongeveer een week zitten. 
 
Beloning 
Als dank voor je deelname krijg je van ons een cadeaubon van €20,-. 
 
Meer weten of aanmelden? 
Ben of ken je iemand die aan onze omschrijving voldoet? Vul dan het inschrijfformulier op onze 
website in. Heb je vragen over het onderzoek of twijfel je of je aan de criteria voldoet? Stuur 
dan een mail naar onze projectcoördinator. Zij beantwoordt je vragen graag! 
 
2in1@let.ru.nl  
024-3612003  
www.ru.nl/2in1project 
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