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Taalkartel 

Een klein beetje ophef: waarom is partijkartel geen kandidaat bij de 

verkiezingen voor het woord van het jaar? Het weblog De Dagelijkse 

Standaard vroeg zich dat deze week af. Was hier sprake van een bewuste 

boycot door de woordenboekmakers jegens dat door Forum voor Democratie 

bekend geworden woord? Het ‘onduidelijke D66-woord’ plofklas is immers wel 

genomineerd. Op zijn weblog Taalbank legt Ton den Boon, de Nederlandse 

hoofdredacteur van Van Dale, uit hoe het in ieder geval in zijn verkiezing zit: 

het woord komt al te lang voor om nog als een woord voor 2017 te kunnen 

gelden. Er is dus geen sprake van een taalkartel. 

 

 

  

  

  

Taalklanken 

 Turkse fluittaal wordt bedreigd door mobieltjes. (BBC) 

 President Trump sprak in de laatste halve minuut van zijn Jeruzalem-

toespraakje heel onduidelijk. Wat was er aan de hand? (Frankfurter 

Rundschau) 

 De meeste mensen zijn rechtsorig. (De Standaard) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
http://www.taalpost.nl/
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/12/raar-partijkartel-komt-niet-voor-in-woord-van-het-jaar-verkiezing-onbekend-d66-begrip-plofklas-wel/
https://www.taalbank.nl/2017/12/03/taalkartel/
http://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-42256155
http://www.fr.de/kultur/netz-tv-kritik-medien/netz/donald-trump-trumps-verwaschene-sprache-loest-twittersturm-aus-a-1403255
http://www.fr.de/kultur/netz-tv-kritik-medien/netz/donald-trump-trumps-verwaschene-sprache-loest-twittersturm-aus-a-1403255
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171206_03229482


  

Prijzen 

 VRT-journalist Chris De Nijs wint de Wablieft-taalprijs voor zijn heldere 

taalgebruik, waarmee hij complexe sociale kwesties eenvoudig uitlegt. 

(VRT) 

 De Drentse Isa Zwart (17) heeft de publieksprijs gewonnen bij het 

songfestival voor minderheidstalen in Italië. (Dagblad van het Noorden) 

 Ikea en de oprichter van Ikea hebben de ‘Noordse Taalprijs’ gewonnen 

omdat ze het Zweeds internationaal bekend hebben gemaakt. (The 

Local) 

 Drieklapszoen is het neologisme van de week. (IvdNT) 

 

  

  

  

  

En verder 

 Kaart: hoe lastig zijn Europese talen voor sprekers van het Engels? 

(Dutch Cowboys) 

 Utrecht houdt zijn eigen Groot Dictee. (Bibliotheek Utrecht) 

 Is fuck in de media inmiddels acceptabel? Geef uw mening op de 

website van Onze Taal. 

 

  

  

  

Trainingskalender Onze Taal eerste helft 

2018 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/06/chris-de-nijs-wint-de-wablieft-prijs-2017/?utm_content=buffer22e28&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.dvhn.nl/drenthe/Drentse-Isa-Zwart-17-publiekslieveling-in-Itali%C3%AB-%E2%80%98De-komende-maanden-zijn-aardig-volgepland%E2%80%99-22716524.html?utm_content=buffer9439b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.thelocal.se/20171205/ikea-praised-for-making-swedish-language-popular?utm_content=bufferee5d0&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.thelocal.se/20171205/ikea-praised-for-making-swedish-language-popular?utm_content=bufferee5d0&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://inl.nl/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week
http://www.dutchcowboys.nl/online/kaart-hoe-moeilijk-is-het-om-de-talen-van-de-wereld-te-leren?utm_content=buffer9e976&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/groot-dictee.html
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/


 

  

 

Leden van Onze Taal ontvangen 

korting op de trainingen. 

Wilt u een training volgen en 

bent u geen lid van Onze Taal? 

Meld u dan eerst aan voor het 

lidmaatschap; dan profiteert 

u meteen van de korting.  

 

 

 

  

  

  

 

JAN. 

25 
 

Complete training spelling 

Amsterdam (1 dag) 

In deze training komen tal van spellingkwesties aan bod: aan 

elkaar of los schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en kleine 

letters, werkwoordspelling, enzovoort. 

Bekijk het filmpje over deze training. 

 

Deze training wordt ook gegeven op dinsdag 10 april (Amsterdam). 

 
  

  

  

FEB. 

06 
 

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. 

https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/#data
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/#data
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-donderdag-25-januari-2018-amsterdam
https://youtu.be/EnErxLiVdE0
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-dinsdag-10-april-2018-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-dinsdag-6-februari-2018
https://youtu.be/6K5wlSdyUj4


 

Deze training wordt ook gegeven op dinsdag 5 juni (Amsterdam). 

 
  

  

  

 

MRT. 

15 
 

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? 

Bekijk het filmpje over deze training. 

Deze training wordt ook gegeven op dinsdag 29 mei (Amsterdam). 

 
  

  

  

 

MRT. 

24 
 

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 donderdag 14 

juni (Amsterdam). 

 
  

  

  

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 

training op maat te verzorgen.  

https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens/training-grammatica-en-leestekens-dinsdag-5-juni-2018
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven/training-zakelijk-schrijven-15-maart-2018-amsterdam
https://youtu.be/6K5wlSdyUj4
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven/training-zakelijk-schrijven-29-mei-2018-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-zaterdag-24-maart-2018-amsterdam
https://youtu.be/irIQTvRtx_o
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-14-juni-2018-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-donderdag-14-juni-2018-amsterdam
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany


 

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: Marc van Oostendorp (Leiden) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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https://youtu.be/PaA7VC3HK_g
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
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/
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Archief 
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Gegevens wijzigen 

Uitschrijven 
  

 

  

  

 

https://onzetaal.nl/contact
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/adverteren

