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Taaltip: hebben/zijn ingecheckt 
 

  

Zowel hebben ingecheckt als zijn ingecheckt is juist in een zin als ‘Treinreizigers die niet hebben/zijn 

ingecheckt, riskeren een boete.’ Het hangt van de situatie af welke vorm het best is. 

 

Wie wil inchecken in het openbaar vervoer, moet zijn ov-chipkaart tegen een incheckpaal houden. 

Als er iets over die specifieke handeling wordt gezegd, heeft hebben ingecheckt de voorkeur: ‘We 

hebben om negen uur ingecheckt.’ Als de focus ligt op de toestand van ‘het ingecheckt zijn’ 

(gedurende de reis), is zijn ingecheckt de beste keus. Een conducteur kan bij controle bijvoorbeeld 

zeggen: ‘U bent niet ingecheckt.’ 

 

Bij uitgecheckt valt een vergelijkbaar verschil waar te nemen. Bij het verlaten van het station kun je 

zeggen: ‘O, ik heb nog niet uitgecheckt’ – en als je vervolgens die handeling hebt gedaan: ‘Zo, nu 

ben ik uitgecheckt.’ 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Nieuwe woorden 
 

  

>> Windmolenextremisme. (INT) 

  

>> Cascara. (Taaltelefoon) 

  

>> Testosterontweet. (Taalbank) 
  

 

 

Poëzie in de klas 
 

  

De laatste tijd wordt de poëzie op allerlei manieren aan de man gebracht. De Nacht van de Poëzie is 

nog niet achter de rug of het volgende evenement staat alweer voor de deur: op 30 oktober is er 

het symposium ‘Poëzie in de klas’, waarin wordt onderzocht hoe gedichten in het voortgezet 

onderwijs kunnen worden gebruikt. Het ‘poëzie-doe-boek’ Woorden temmen is bovendien aan een 

tweede druk toe. Gaat de jeugd weer gedichten lezen? 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2216-windmolenextremisme
https://www.taaltelefoon.be/cascara
https://www.taalbank.nl/2018/10/01/testosterontweet/
https://www.nu.nl/cultuur-overig/5481749/waarom-poezie-leeft-het-soort-collectieve-therapie.html
https://www.nationaleonderwijsgids.nl/cursussen/nieuws/44118-30-oktober-2018-symposium-poezie-in-de-klas.html
http://kilavanderstarre.com/nieuwe-publicatie-poezie-doe-boek-woorden-temmen/
https://onzetaal.nl/


  

 

 

 Taalpolitiek 
 

  

>> De Duitse taalkundige Anatol Stefanowitsch verdedigt politiek correct taalgebruik. (Planet 

Interview) 

  

>> Brusselse taalkundigen aan Vlaams minister Hilde Crevits: “Onze taal heeft een marshallplan 

nodig.” (Knack) 

  

>> Computers kunnen steeds beter omgaan met taal. Hoe gaat dit verder? (NRC) 
  

 

 Gebarentaal in elk klaslokaal 
 

  

Op 12 oktober aanstaande houdt Onno Crasborn zijn intreerede als hoogleraar Nederlandse 

Gebarentaal in Nijmegen. Hij heeft een ideaal voor die dag: dat alle Nederlandse kinderen tussen de 

7 en 14 jaar op die dag iets leren over de gebarentaal. 

 

Dove en horende gebruikers van de gebarentaal, leraren en allerlei andere vrijwilligers helpen die 

dag mee om gebarentaal onder de aandacht te brengen en er is een informatief boekje voor 

kinderen gemaakt. Meer informatie staat op de website van het initiatief. 
  

 

 
Lees meer 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> Vanaf 3 november: nieuwe “komische taalquiz” bij RTL 4. (Nu.nl) 

  

>> Aanstaande zaterdag vindt er in Middelburg een wetenschapsdag plaats die in het teken staat 

van taal. (Internetbode) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

Leuk #weetje: het woord ‘cookie’ is 

gebaseerd op het Nederlandse woord 

‘koekje’ en is - sinds het in 

internetcontexten wordt gebruikt - 

misschien wel het meestgebruikte 

Nederlandse leenwoord ter wereld. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter 

 

http://www.planet-interview.de/interviews/anatol-stefanowitsch/50543/
http://www.planet-interview.de/interviews/anatol-stefanowitsch/50543/
https://www.knack.be/nieuws/belgie/ons-taalonderwijs-heeft-nood-aan-een-marshallplan/article-opinion-1370845.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/28/wat-als-iedereen-elkaar-kan-verstaan-a1863971
https://www.gebarentaalinelkklaslokaal.nl/
https://www.gebarentaalinelkklaslokaal.nl/
https://www.nu.nl/media/5485649/art-rooijakkers-duikt-met-nieuwe-komische-quiz-in-wereld-van-taal.html
https://www.internetbode.nl/regio/middelburg/algemeen/268757/wetenschapsdag-in-middelburg-in-teken-van-ti-ta-taal
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/status/1044129680108998657
https://twitter.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal/
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Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

  

 

 

Eerstvolgende Taalpost dagje later 
 

  

De volgende aflevering van Taalpost verschijnt niet op donderdag 4 oktober, maar op vrijdag 5 

oktober. 
  

 
 

 

 

 

  

 

Advertentie 

Word lid van Onze 
Taal 

  

  

Hebt u hart voor taal? Word dan lid van 

het Genootschap Onze Taal en sluit u aan 

bij dé vereniging van taalliefhebbers in het 

Nederlandse taalgebied. 

 

Leden van Onze Taal profiteren van de 

volgende voordelen:  

 10 x per jaar het tijdschrift Onze 

Taal 

 gratis taalvragen stellen per e-

mail 

 korting op taaltrainingen, 

congressen en uitgaven van Onze 

Taal 

 

Het lidmaatschap kost € 42,– per jaar 

(prijs geldt voor Nederland). 
  

 

 
Ja, ik word lid 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/


Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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