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Taaltip: prijsprestatieverhouding, prijs-
prestatieverhouding, prijs/prestatieverhouding 

 

  

De juiste spelling is prijs-prestatieverhouding. Eventueel mag een extra streepje voor de 

leesbaarheid worden ingevoegd; prijs-prestatie-verhouding is dus ook correct. 

 

Het woord is een samenstelling van drie delen, waarvan de eerste twee delen gelijkwaardig zijn: het 

gaat om een ‘verhouding tussen prijs en prestatie’. Het streepje in prijs-prestatieverhouding drukt 

die gelijkwaardigheid uit. Vergelijkbare combinaties zijn man-vrouwverhouding, aan-uitknop, 

kosten-batenanalyse en zwart-witfoto (of, met een extra streepje, man-vrouw-verhouding, aan-uit-

knop, enz.). 

 

Prijs/prestatieverhouding is niet juist. De schuine streep betekent ‘of’. Prijs/prestatieverhouding zou 

dus iets moeten betekenen als ‘verhouding tussen prijs of prestatie’, wat niet logisch is. 

 

Zie voor meer voorbeelden en uitleg de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  

>> Overtoerisme. (Taalbank) 

  

>> Dwarsligger. (Taaltelefoon) 

  

>> Lok-bh. (INT) 
  

 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/kosten-batenanalyse-kosten-batenanalyse/
https://onzetaal.nl/taaladvies/kosten-batenanalyse-kosten-batenanalyse/
https://www.taalbank.nl/2018/11/12/overtoerisme/
https://www.taaltelefoon.be/dwarsligger
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/neologisme-van-de-week-archief/2247-lok-bh
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

Groetjes uit 

Vlaanderen 
 

  

De jonge ‘freelance creative’ Mohamed 

Ouaamari is begonnen met een serie 

‘brieven naar Marokko’ onder de titel 

Groetjes uit Vlaanderen. In de brief die hij 

zondag online plaatste – Wollah ik zweer 

het, ik spreek Nederlands! – legt hij uit 

waarom hij nauwelijks Berbers spreekt, 

geen Arabisch en zelfs geen Frans, maar 

in plaats daarvan Nederlands. En hoe dat 

Nederlands van hem er dan eigenlijk 

uitziet, en waarom hij zo gehecht is aan 

de d/t-regel.  
 

 

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 Taalpolitiek 
 

  

>> De Italiaanse minister Salvini wil in een tweet schrijven dat buitenlanders goed Italiaans moeten 

leren, maar maakt een schrijffout. (Giornalettismo) 

  

>> George Orwell waarschuwde tegen wollige politieke taal. En toen kwam Donald Trump voorbij. 

(Politico) 

  

>> Wordt het Luxemburgs binnenkort een officiële EU-taal? (L’essentiel) 
  

 

 En verder 
 

  

>> Leve vage taal! (Trouw) 

  

>> In literaire kringen ondertekent men zijn e-mails met ‘Hartelijks’. Waar komt dat vandaan? 

(Neerlandistiek) 
  

 

https://medium.com/@ouaamarimohamed/groetjes-uit-vlaanderen-2-wollah-ik-zweer-het-ik-spreek-nederlands-dc0658242f8e
https://medium.com/@ouaamarimohamed/groetjes-uit-vlaanderen-2-wollah-ik-zweer-het-ik-spreek-nederlands-dc0658242f8e
https://medium.com/@ouaamarimohamed/groetjes-uit-vlaanderen-2-wollah-ik-zweer-het-ik-spreek-nederlands-dc0658242f8e
https://www.giornalettismo.com/archives/2683439/decreto-salvini-errore-italiano-livello-81?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.politico.com/magazine/story/2018/11/10/donald-trump-george-orwell-222404
http://www.lessentiel.lu/de/luxemburg/story/Wird-Luxemburgisch-bald-EU-Sprache--31323865
https://www.trouw.nl/cultuur/leve-de-vaagheid-~accf3297/
https://www.neerlandistiek.nl/2018/11/hartelijks/


 

? 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 

 

 

 

  

 

Advertentie 

365 dagen 
taalplezier! 

  

  

Kindertaalkalender 2019 

De Kindertaalkalender, van Kidsweek en 

Onze Taal, is er speciaal voor kinderen 

van 8 tot 12 jaar. Een goed begin van elke 

dag én nog leerzaam ook. Deze vrolijke en 

kleurrijke kalender staat vol met 

spreekwoorden die worden uitgelegd, 

leuke woorden, taalblunders, spelletjes, 

puzzels, gedichten, en grappige raadsels 

en moppen. 

Prijs € 14,99. 

Taalkalender 2019 

De Taalkalender van Onze Taal bevat elke 

dag van de week leuke en verrassende 

taalweetjes, samengesteld en geschreven 

door specialisten. Dé kalender voor 

taalliefhebbers! 

Prijs € 14,99. 

 

Combinatie-aanbieding: de twee 

kalenders samen voor € 27,–. 
  

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://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen
https://onzetaalwebwinkel.nl/kindertaalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/taalkalender2019zv
https://onzetaalwebwinkel.nl/combinatie-aanbieding-taalkalender-en-kindertaalkalender-2019zv
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-18/diversen


 

 

Naar de webwinkel 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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