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Taaltip: benoemen als/tot erelid 

De voorkeur gaat uit naar tot: ‘Mijn moeder werd benoemd tot erelid van de 

vereniging.’ 

 

Benoemen kan worden gecombineerd met het voorzetsel tot en met het 

voegwoord als. Als het om een functie gaat die iemand krijgt, zijn beide 

combinaties mogelijk; zowel ‘Hij werd benoemd tot directeur’ als ‘Hij werd 

benoemd als directeur’ is dus juist. Erelid is echter geen functie, maar een titel 

of hoedanigheid. In zo’n geval wordt tot gebruikt: ‘Mijn moeder werd benoemd 

tot erelid’, ‘Ik ben benieuwd wie dit jaar tot beste acteur wordt benoemd.’ 

 

Ook benoemen in is soms mogelijk; er moet dan een woord als ambt of functie 

bij staan. Zo kan iemand ‘benoemd worden in het ambt van burgemeester’ of 

‘benoemd zijn in de functie van directeur’. 

 

Meer taaladvies 

  

  

  

  

Taalkunstenaars 

 Acteur Bram van der Vlugt toont in een nieuwe voorstelling een 

uitstekende beheersing van ‘flardsgewijs taalgebruik’. (NRC 

Handelsblad) 

 De tien belangrijkste boeken, volgens tal van Franse schrijvers. 

(Telerama) 

 Wie had volgens u in 1918 de VSB-poëzieprijs moeten winnen? U kunt 

nog stemmen! Of het e-book met de beste gedichten uit de 

genomineerde bundels downloaden. (Laurens Jz. Coster) 

 

  

https://onzetaal.nl/taaladvies
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/14/bram-van-der-vlugt-beheerst-feilloos-het-flardsgewijze-taalgebruik-a1588309
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/14/bram-van-der-vlugt-beheerst-feilloos-het-flardsgewijze-taalgebruik-a1588309
http://www.telerama.fr/livre/100-ecrivains-francais-devoilent-leurs-10-livres-preferes,40786.php
http://laurensjzcoster.blogspot.nl/2018/01/vsb-1918-stemmen.html
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

  

Streektaal 

 Zijn het Nederlands en het Fries in deze globaliserende wereld nog te 

‘saven’? (Fryslân 1) 

 Er is een nieuwe game over Leeuwarden: US lân fan taal. (Leeuwarder 

Courant) 

 De PVV in Terneuzen wil meer aandacht voor dialect en Zeeuwse 

tradities. (Omroep Zeeland) 

 

  

  

  

Schooltalen 

 Het Duits biedt tal van mogelijkheden om zich genderneutraal uit te 

drukken. Hoe zit dat in andere talen? (Taz) 

 “Maak het schoolvak Frans aantrekkelijker.” (Reformatorisch Dagblad) 

 Geeft u Nederlands aan examenklassen van het vwo (in Nederland) 

of a.s.o. (in Vlaanderen)? Dan hebben deze onderzoekers wat vragen 

voor u over grammaticaonderwijs. (Universiteit Gent) 

 

  

  

  

En verder 

Als mensen in hun slaap praten, zijn ze vaak grof in de mond. (Mijn 

gezondheidsgids) 

 

  

  

  Trainingskalender Onze Taal  

http://www.fryslan1.frl/2018/01/20/zijn-het-nederlands-en-fries-nog-te-saven/
http://www.lc.nl/friesland/Nieuwe-game-over-Leeuwarden-%E2%80%98US-L%C3%A2n-fan-Taal%E2%80%99-22842291.html
http://www.lc.nl/friesland/Nieuwe-game-over-Leeuwarden-%E2%80%98US-L%C3%A2n-fan-Taal%E2%80%99-22842291.html
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/103305/PVV-meer-aandacht-voor-dialect-en-Zeeuwse-tradities
http://www.taz.de/!5472703/
https://www.rd.nl/opinie/houd-schoolvak-frans-in-ere-en-maak-het-aantrekkelijker-1.1461606
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDT0xYKRG3G0H3XuyNakUUKaWTaP1w1HQDYQT0HaYqJemoHA/viewform
https://www.mijngezondheidsgids.nl/spraak-tijdens-slaap-vaak-grof/
https://www.mijngezondheidsgids.nl/spraak-tijdens-slaap-vaak-grof/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/#data


 

  

 

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. 

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

 
  

  

  

MRT. Training zakelijk schrijven 

Amsterdam (1 dag) 

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
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://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/#data


 

15 
 

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? 

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 10 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. 

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). 

 

  

  

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://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany
https://youtu.be/PaA7VC3HK_g
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=offerte%20voor%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
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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

