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Enquête evolutie jongerentaal in Rotterdam 
en Groningen 

Hoe is de Nederlandse stedelijke jongerentaal (straattaal) veranderd tussen 

1960 en vandaag? Dat bestuderen Emma Hartman, Fenna Bross en Vera 

Mosselman, drie leerlingen in het vijfde jaar van de havo aan het Wolfert 

Lyceum in Bergschenhoek. Voor hun onderzoek vergelijken ze de stedelijke 

jongerentaal uit Rotterdam en Groningen. De informatie halen ze onder meer 

uit een korte enquête over jongerentaal. Bent u afkomstig uit Rotterdam of 

Groningen, doe dan zeker mee. 

 

Naar de enquête 

  

  

  

  

Weetjes 

 ‘Wil jij met mij in gesprek?’ is de nieuwe campagne van Het Begint met 

Taal. (Adformatie) 

 Steeds meer Amerikaanse woorden sijpelen het Brits-Engels binnen. Het 

lijkt er zelfs op dat het Amerikaans-Engels zich zal ontwikkelen tot wat 

het Esperanto nooit geworden is. (BBC) 

 Oud-VRT-journalist Bavo Claes heeft een nieuwe auto. Daarin zit een 

navigatiesysteem met een stem waar hij dol op is. (Radio 1) 

 

  

  

  Agenda 

https://docs.google.com/forms/d/1mvMDZDFN6gSrtug3HgIh5WSFjH9V9kHG2lTRuayq3d4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1mvMDZDFN6gSrtug3HgIh5WSFjH9V9kHG2lTRuayq3d4/viewform?edit_requested=true
http://www.adformatie.nl/nieuws/het-begint-met-taal-lanceert-campagne-wil-je-met-mij-gesprek
http://www.bbc.com/culture/story/20170904-how-americanisms-are-killing-the-english-language
https://radio1.be/sommigen-vinden-het-vervelend-dat-hun-navigator-met-een-hollands-accent-praat-maar-ik-ben-daar-dol
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


 In welke taal praten we met collega’s? Hoe presenteren bedrijven zich 

aan de buitenwereld? En welke taal spreken werknemers tegen klanten? 

De Nederlandse Taalunie presenteert enkele onderzoeksresultaten over 

meertaligheid op het werk. En ze organiseert een debat over dit 

onderwerp, op 26 september in Brussel en op 29 september in Utrecht. 

(Taalunie:bericht) 

 Welke criteria bestaan er om van een dialectgebied of een streektaal te 

kunnen spreken? Dat is het thema van de streektaalconferentie van de 

Stichting Nederlandse Dialecten (SND), Variaties vzw en het Meertens 

Instituut op 13 oktober in Amsterdam. (SND) 

 

  

  

  

Winnaars wedstrijd Wim Helsen 

Spijtig spijtig spijtig, de titel van de vorige voorstelling van cabaretier Wim 

Helsen, was het juiste antwoord op de vraag in Taalpost 1954: wat vindt u 

ervan als u deze wedstrijd niet wint? 

 

De vijf winnaars (ieder twee kaarten voor de voorstelling Er wordt naar u 

geluisterd) zijn: Judy Elfferich, Niels Goossens, B. van Horssen, Nel Jagt en 

Saskia van Overbeek. Zij hebben hierover bericht gekregen. 

 

Een interview met Wim Helsen leest u in het septembernummer van Onze Taal. 

 

  

  

  

En verder 

 De term geneesheer verdwijnt uit Nederlandstalige wetteksten in België. 

Daardoor zal hij ook in de medische sector niet meer gebruikt worden. 

(Het Belang van Limburg) 

 Taalkundigen hebben één seizoen van het tv-programma Big Brother 9 

UK zes jaar intensief bekeken om te bestuderen hoe accenten evolueren 

als mensen meer dan drie maanden met elkaar opgesloten zitten. 

http://taaluniebericht.org/artikel/taalbeleid/meertaligheid-op-het-werk
https://nederlandsedialecten.org/2017/08/21/conferentie-2017-de-wondere-wereld-van-streektaalgrenzen/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/digitale-onze-taal/editie/september-2017/
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170906_03056146/de-geneesheer-is-dood-leve-de-arts


(Motherboard) 

 

  

  

  

Aanbod van Onze Taal 

Training zakelijk schrijven  

 

  

 

Hebt u een functie waarin u veel teksten 

schrijft (zoals brieven, e-mails, rapporten, 

offertes, websiteartikelen, nieuwsbrieven)? 

Bent u benieuwd hoe u uw teksten effectiever 

kunt maken en hoe u er meer structuur in 

kunt aanbrengen? Volg dan een training 

Zakelijk schrijven bij Onze Taal. Er zijn nog 

enkele plaatsen vrij voor de training van 

donderdag 5 oktober in Amsterdam.  

Lees meer 

 
 

 

  

  

  

Trainingskalender Onze Taal 

Download onze brochure voor meer informatie. 
Leden van Onze Taal ontvangen € 40,- korting op de trainingen.  

 
   

  

SEPT. 

28 
 

Complete training spelling   

Amsterdam (1 dag) 

In deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aaneen of 

los schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine letters, 

werkwoordspelling, enzovoort.  

Bekijk het filmpje over deze training. 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/wjjm5z/why-linguists-watched-the-same-season-of-big-brother-for-6-years
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
http://files.m12.mailplus.nl/user31200444/4000/Brochure%20trainingen%20van%20Onze%20Taal.PDF
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-donderdag-28-september-2017-amsterdam
https://youtu.be/EnErxLiVdE0
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven


 

Deze training wordt ook gegeven op dinsdag 28 november (in 

Amsterdam). 

 
  

  

  

 

OKT. 

05 
 

Training zakelijk schrijven  

Amsterdam (1 dag) 

In deze training wordt u zich bewust van de eisen die hedendaagse 

lezers stellen aan teksten. Veel lezers zijn gehaast en lezen teksten 

‘scannend’. Hoe kunt u daar bij het schrijven van een tekst rekening 

mee houden? Hoe zorgt u ervoor dat uw boodschap duidelijk 

overkomt en u uw doel bereikt met uw tekst?  

 
  

  

  

 

OKT. 

31 
 

Opfristraining taalregels   

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training frist u uw kennis op het gebied van spelling, 

grammatica en leestekens op. 

Bekijk het filmpje over deze training. 

Deze training wordt ook gegeven op zaterdag 18 november in 

Amsterdam.  

 
  

  

  

 

NOV. 

09 
 

Training praktische grammatica en leestekens  

Amsterdam (1 dag) 

Tijdens deze training gaat u aan de slag met grammatica en 

leestekens. Kwesties zoals groter als/dan, hen/hun en die/dat/wat 

passeren ’s morgens de revue. ’s Middags staat het juiste gebruik 

van komma’s, dubbele punten, aanhalingstekens, enzovoort 

centraal.  

Bekijk het filmpje over deze training. 

 

 
  

  

  

TAAL 

10 
 

Incompanytraining: uw team een tien voor taal?  

Soms bestaat er binnen een organisatie behoefte om de taalkennis 

van meerdere medewerkers te verbeteren. Daarom bieden wij ook 

incompanytrainingen aan. De taaltrainers van Onze Taal komen 

graag naar organisaties en bedrijven toe om een inspirerende 

https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-dinsdag-28-november-2017-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-dinsdag-28-november-2017-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven/training-zakelijk-schrijven-05-oktober-2017-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/training-opfristraining-taalregels-dinsdag-31-oktober-2017
https://youtu.be/irIQTvRtx_o
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-zaterdag-18-november-2017-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-donderdag-9-november-2017
https://youtu.be/6K5wlSdyUj4
https://youtu.be/6K5wlSdyUj4
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany


 

training op maat te verzorgen. 

 

Onderwerpen: spelling, grammatica, leestekens of duidelijk 

schrijven. Combinaties van deze onderwerpen zijn ook mogelijk. 

Bekijk het filmpje over de incompanytrainingen. 

Vraag een offerte aan bij Paula Vrolijk, coördinator van de 

Taaladviesdienst: tel. 070 - 217 16 25. 
  

  

   

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Leiden). 
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https://youtu.be/PaA7VC3HK_g
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
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
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
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren

