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Taaltip: deze fout betreurt mij / ik betreur deze 
fout 

 

  

Ik betreur deze fout is juist. 

 

Betreuren betekent ‘bedroefd zijn over, spijt voelen over, jammer vinden’. In de hierboven 

genoemde zin is ik het onderwerp en deze fout het lijdend voorwerp. De zin betekent dus ‘Ik ben 

bedroefd over deze fout’ of ‘Ik heb spijt van deze fout.’ 

 

In de praktijk komen soms zinnen voor als ‘Deze fout betreurt mij’ en ‘De hele gang van zaken 

betreurt ons zeer.’ Deze zinnen zijn niet juist. Misschien speelt verwarring met de werkwoorden 

bedroeven en spijten daarbij een rol. Zinnen als ‘Deze fout bedroeft mij’ en ‘De hele gang van zaken 

spijt ons zeer’ zijn immers wel correct. 

 

Deze kwestie wordt ook uitgelegd op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 Nieuwe woorden 
 

  

>> Fobo. (Taaltelefoon) 

  

>> Meeneemzelfdoding. (INT) 

  

>> Zeebezem. (Taalbank) 
  

 

 Taalverspreiding 
 

  

>> Door de grote instroom van mensen van elders staat het Luxemburgs onder druk. (De 

Standaard, registratie) 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/ik-betreur-het-het-betreurt-mij/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.taaltelefoon.be/fobo
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2218-meeneemzelfdoding
https://www.taalbank.nl/2018/10/15/zeebezem/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20181011_03828861?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
http://www.standaard.be/cnt/dmf20181011_03828861?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://onzetaal.nl/


  

>> Sommige media berichtten vorige week dat het Nedersaksisch ‘deel van het Nederlands’ zou 

worden. Hoe zit het echt? (Neerlandistiek) 

  

>> Binnen enkele decennia is Afrika het gebied met de meeste sprekers van het Frans. (Le Monde) 
  

 

 

  

 

Taal en kinderen 
 

  

Heel veel, en steeds meer, kinderen in 

Europa groeien op met meertaligheid. 

Bijvoorbeeld doordat er thuis een andere 

taal wordt gesproken dan op school, of 

doordat ouders allebei een andere taal 

spreken. Wat is meertaligheid eigenlijk? 

En wat betekent het om meertalig te zijn? 

Om dat uit te leggen hebben onderzoekers 

van de Radboud Universiteit drie 

animatieclips gemaakt, speciaal voor 

basisschoolleerlingen, waarin onder meer 

wordt uitgelegd waarom iederéén (een 

beetje) meertalig is en hoe dat nu 

eigenlijk werkt in je hoofd.  

 

De video’s zullen trouwens ook worden 

gepresenteerd tijdens het Kletskoppen 

Kindertaalfestival, een festival over taal 

speciaal voor kinderen en hun ouders, dat 

dit jaar voor de tweede keer wordt 

georganiseerd: op 27 oktober, in 

Nijmegen. 
  

 

 
Lees meer over de filmpjes 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> Supermarktketen Carrefour wil de tekst over de uiterste houdbaarheidsdatum op verpakkingen 

vereenvoudigen om verspilling tegen te gaan. (Gondola) 

  

>> Aanbeveling RIVM: er moet één gemeenschappelijk nationaal woordenboek worden ontwikkeld 

voor het uitwisselen van gezondheidsinformatie via informatiesystemen. (Medisch Contact) 

  

>> De film Taal is zeg maar echt mijn ding wint prijzen in Amerika. (De Telegraaf) 
  

 

https://www.neerlandistiek.nl/2018/10/nedersaksisch-is-niet-als-deel-van-het-nederlands-erkend/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/11/le-francais-cinquieme-langue-la-plus-parlee-dans-le-monde_5367799_3212.html
https://www.ru.nl/2in1project/meertaligheidinbeeld/
https://www.ru.nl/2in1project/meertaligheidinbeeld/
http://www.kletskoppenfestival.nl/
http://www.kletskoppenfestival.nl/
https://www.ru.nl/2in1project/meertaligheidinbeeld/
http://www.gondola.be/nl/news/food-retail/carrefour-wil-tekst-vervaldatum-vereenvoudigen-om-voedselverspilling-tegen-te-gaan
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/een-taal-nodig-om-gezondheidsinformatie-uit-te-wisselen.htm
https://www.telegraaf.nl/entertainment/2675727/taal-is-zeg-maar-echt-mijn-ding-wint-prijzen-in-vs
https://www.ru.nl/2in1project/meertaligheidinbeeld/


 

  

 

Advertentie 

Stem op Onze Taal 

 

 

  

De website van Onze Taal is genomineerd 

voor Website van het Jaar 2018. Helpt u 

Onze Taal om deze eervolle titel te 

winnen? Elke maand krijgt 

www.onzetaal.nl een miljoen bezoekers – 

voornamelijk mensen die antwoord zoeken 

op een taalvraag. Met uw stem helpt u de 

site nog bekender te maken. De jury kijkt 

naar het aantal stemmen én het aantal 

punten dat u uitdeelt. We hopen op uw 

welwillende deelname! 
  

 

 
Stem! 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Volg Onze Taal op 

Instagram 

 

 

https://websitevhjaar.nl/vote/onzetaal/index.html
http://www.onzetaal.nl/
https://websitevhjaar.nl/vote/onzetaal/index.html
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://websitevhjaar.nl/vote/onzetaal/index.html
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/


  

 

 

Advertentie 

Trainingskalender 
Onze Taal 

  

  

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!  
 

 

 

 
Lees meer 

  

 

 

  

  

 

8 

NOV. 
  

Opfristraining Taalregels | 

Amsterdam 
 

  

Tijdens deze training frist u uw kennis over 

drie onderwerpen op: 

 spelling: los, aaneen of streepje?; 

werkwoordspelling (de lastige 

gevallen) 

 grammatica: woordgeslacht en 

verwijzing; als/dan; hun/hen 

 leestekens: komma, puntkomma, 

dubbele punt 

> Lees meer over de training. 

 

> Bekijk het filmpje over deze training. 
 

 

17 

NOV. 
  

Training Spelling | 

Amsterdam 
 

  

In deze training komen tal van 

spellingkwesties aan bod: aaneen of los 

schrijven, streepjesgebruik, hoofdletters en 

kleine letters, werkwoordspelling, 

enzovoort. 

Wilt u uw kennis opfrissen over de 

belangrijkste spellingregels en meer inzicht 

krijgen in de achtergronden bij de regels en 

in de probleemgevallen en uitzonderingen? 

Volg dan een training Spelling bij Onze Taal. 

 

> Lees meer over de training. 

 

> Bekijk het filmpje over deze training. 
 

 

20 

NOV. 
  

Training Zakelijk schrijven 

| Amsterdam  

 

  

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.  

 

> Lees meer over de training. 

 

> Lees de blog van taaltrainer Aleid van 

de Vooren over deze training. 

  
 

26 

NOV. 
  

Nieuw in ons aanbod: 

Grammatica voor NT2-

docenten  

 

  

Wie NT2-lessen geeft, of dat nu als betaald 

docent of als vrijwilliger is, krijgt vaak 

vragen over de Nederlandse grammatica. 

Dat zijn bijvoorbeeld vragen over 

woordvolgorde (Waar moet ‘niet’ staan in 

deze zin?), maar ook over werkwoordstijden 

(Wanneer gebruik je de voltooide en 

wanneer de onvoltooide tijd?). 

Om het antwoord op dat soort vragen goed 

te kunnen onderbouwen, heeft Onze Taal de 

training Grammatica voor NT2-

docenten ontwikkeld. 

 

https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/#data
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/#data
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
http://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-8-november-2018-amsterdam
http://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-8-november-2018-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels
https://youtu.be/irIQTvRtx_o
http://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-17-november-2018-amsterdam
http://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling/complete-training-spelling-17-november-2018-amsterdam
http://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/spelling
https://www.youtube.com/watch?v=EnErxLiVdE0&feature=youtu.be
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven/training-zakelijk-schrijven-20-november-2018-amsterdam
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven/training-zakelijk-schrijven-20-november-2018-amsterdam
http://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/zakelijk-schrijven
https://onzetaal.nl/helder-en-bondig-schrijven
https://onzetaal.nl/helder-en-bondig-schrijven
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-voor-nt2-docenten
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-voor-nt2-docenten
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-voor-nt2-docenten
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/grammatica-voor-nt2-docenten/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/grammatica-voor-nt2-docenten/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/meer-informatie/#data


 

> Lees meer over de training. 
 

 

27 

NOV. 
  

Training Grammatica en 

leestekens | Den Haag  

 
 

  

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.  

> Lees meer over de training. 

> Bekijk het filmpje over deze training. 
 

 

 

  

Incompanytrainingen  

 

  

Haal met een adviseur van Onze Taal de 

kennis in huis! Onze ervaren taaladviseurs 

zijn als geen ander in staat de kennis van 

uw medewerkers op te frissen. 

 

In overleg met u stellen we een 

incompanytraining samen die helemaal is 

afgestemd op de twijfelgevallen waar u en 

uw collega’s tegenaan lopen. 

Voor meer informatie of een offerte kunt u 

contact opnemen met Paula Vrolijk, 

coördinator van de Taaladviesdienst. Dat 

kan telefonisch (070 - 21 71 625) of per e-

mail (paula@onzetaal.nl). 

 

> Lees meer over de 

incompanytrainingen van Onze Taal. 
 

 
Lees meer over de trainingen van Onze Taal 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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https://onzetaal.nl/taaltrainingen/grammatica-voor-nt2-docenten/
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-27-september-2018-arnhem
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/taalregels/opfristraining-taalregels-27-september-2018-arnhem
https://onzetaalwebwinkel.nl/taaltrainingen/grammatica-leestekens
https://youtu.be/6K5wlSdyUj4
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany/
mailto:paula@onzetaal.nl?subject=vraag%20over%20incompanytraining%20van%20Onze%20Taal
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/taaltrainingen-incompany/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaal.nl/lidmaatschap/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
http://www.spellingsite.nu/
https://onzetaal.nl/taaltrainingen/
https://onzetaal.nl/tijdschrift/
https://onzetaal.nl/webwinkel/
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/contact/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/taalpostarchief
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/adverteren/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.linkedin.com/company/genootschap-onze-taal/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/onze_taal/?hl=nl
mailto:taalpost@onzetaal.nl

