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Taaltip: bestaan uit/in 

In een zin als ‘Mijn werk bestaat uit het schrijven en corrigeren van teksten’ is 

het voorzetsel uit juist. Bestaan uit betekent ‘samengesteld zijn uit’; daarop 

volgen meestal meerdere onderdelen. 

 

De combinatie bestaan in bestaat ook, maar is tegenwoordig minder 

gebruikelijk. Ze betekent meestal ‘inhouden’ of simpelweg: ‘zijn’. In ‘Mijn werk 

bestaat in het schrijven van teksten’ zou in dus goed passen: er wordt in feite 

verteld wat het werk ís. Toch klinkt uit voor de meeste mensen waarschijnlijk 

ook dan gewoner. Bestaan uit betekent dan niet ‘samengesteld zijn uit 

verscheidene onderdelen’, maar meer in het algemeen ‘gevormd worden door, 

zijn’. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Praktisch 

 Wat is het meervoud van expert? (Taaltelefoon) 

 De Israëlische regering wil het Arabisch als officiële taal schrappen. (De 

Standaard) 

 Van vloeken gaat je pijngrens omhoog. (Nieuwsblad) 

 U kunt stemmen op de genomineerden voor de ‘Beste leraar 

Nederlands’. (Onze Taal) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies
https://taaltelefoon.be/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170507_02869774
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170507_02869774
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170505_02867577
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Wetenschap 

 De Nederlandse taal bezwijkt niet onder het Engels. (Trouw) 

 Joods-Arabisch maakt een revival door. (Jüdische Allgemeine) 

 P.C. Hooft liet soms op opvallende plaatsen het onderwerp van een zin 

weg. (Neerlandistiek) 

 

  

  

  

En verder 

 De redactie van de VPRO Gids wil graag uw mening hebben over de 

uitspraak van tv-presentatoren. (VPRO) 

 De redactie van Le Figaro opent een online forum voor liefhebbers van 

de Franse taal. (Le Figaro) 

 Het meinummer van Onze Taal vraagt Erik van Muiswinkel hoe zijn 

liefde voor taal begon, leert u praten met buitenaardse wezens, 

bespreekt de toekomst van het Nederlands en toont de mogelijkheden 

van de gebiedende wijs in de verleden tijd. (Onze Taal) 

 

  

  

  

(advertentie) 

Is mijn aanpak van leesvaardigheid wel goed? 

https://www.trouw.nl/cultuur/nederlandse-taal-bezwijkt-helemaal-niet-onder-engels-~a2d181b5
http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/28458
http://www.neerlandistiek.nl/2017/05/van-annotatie-naar-nieuwe-onderzoeksideeen/
https://www.vpro.nl/lees/nieuws-gids/2017/uitspraak
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/2017/05/07/37003-20170507ARTFIG00003-decouvrez-notre-nouveau-forum-pour-les-amoureux-de-la-langue.php
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/mei-2017/


 

  

 

Na twintig jaar voor de klas zelf weer student. 

Yvette Tijssen, tweedegraadsdocente Engels, 

volgde de HAN-master Leraar Engels: “Ik voelde 

me een nieuwe docent! Je investeert in 

persoonlijke, professionele groei. Nieuwe 

inzichten. Nieuwe vragen. Is mijn aanpak van 

leesvaardigheid wel de goede? Hoe nodig ik 

leerlingen uit mee te denken?” Tijssen vóélt zich 

niet alleen een andere docent, ze ís het ook. 

“Waar ik eerst aannam dat iets werkte, trek ik 

nu pas die conclusie na degelijk onderzoek.” 

 

De master Leraar Engels zelf ervaren? Loop een keer mee! 

Lees meer 

 
 

 

  

  

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-engels/?utm_source=taalpost&utm_medium=advertorial&utm_campaign=meeloopcollege&utm_content=mlen
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/leraar-engels/?utm_source=taalpost&utm_medium=advertorial&utm_campaign=meeloopcollege&utm_content=mlen
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.facebook.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=1839911
https://plus.google.com/105016720246957317672/posts
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/wpmjq6PR6C8f-1027-31200444-test-%7bencId%7d
https://onzetaal.nl/abonnementen
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen
https://onzetaal.nl/tijdschrift
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/contact
http://www.taalpost.nl/archief.html
https://onzetaal.nl/adverteren


  

  

 


