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Woordpost: discrepantie 
 

  

Volgens De Groene Amsterdammer is er een discrepantie tussen het idee van een epidemie en 

statistieken over werkdruk en burn-out. Wat betekent discrepantie en waar komt het woord 

vandaan? En is er een verband met het werkwoord creperen? Dat is te lezen op de website van 

Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 Taalnieuws 
 

  

>>  De staatsexamens Nederlands voor nieuwkomers in Nederland zijn per direct gestopt, omdat 

ontdekt is dat er beschrijvingen en uitwerkingen van examenonderdelen op sociale media 

circuleren. (NOS) 

  

>>  Met nieuwe technologie kun je mensen op beeld laten zeggen wat jij wilt. (BBC) 

  

>>  Acht Engelse woorden voor woordoverbodigheid. (Merriam-Webster) 

  

>>  Een zevenjarig jongetje in Duitsland leert Klingon. (Salzburger Nachrichten) 
  

 

 Internationaal genderneutraal 
 

  

>>  Is Clara Schumann een componist of een componiste? Taalkundige Sterre Leufkens legt uit hoe 

ingewikkeld dat ligt. (Radio 4) 

  

>>  Ook in het Frans – een taal zonder onzijdige woorden – wordt gediscussieerd over manieren 

om ‘gender’ uit te drukken in taal. (France Culture) 

  

>>  De Duitse spellingraad buigt zich ook (opnieuw) over de manier om geslachtsneutraal te 

schrijven. (Epoch Times) 
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De weertaal van 

Marco Verhoef 
 

  

De Nederlandse weerman Marco Verhoef 

won in 2015 de Duidelijketaalprijs. Toch 

gebruikt hij wel wat stopwoorden, schrijft 

Marcel Lemmens op het weblog Taalpraat. 

Zo heeft Verhoef het om de haverklap 

over “(een prachtig) plaatje”. 

 

Er blijkt wel meer te melden te zijn 

over de taal van deze weerman. Hij heeft 

het bijvoorbeeld niet vaak over “veel 

regen”; in plaats daarvan zegt hij liever 

“een natte boel” of, nog liever, “een 

kleddernatte boel”. 

 

Lees er meer over bij Taalpraat. 
  

 

 Naar Taalpraat 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> Duolingo is dé app voor het leren van talen. Bij het veroveren van de markt heeft kunstmatige 

intelligentie geholpen. (ZDnet) 

  

>> Zondag 2 december in Anderlecht: dialectendag. (Variaties.be) 
  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

 

‘Hangmat’, ‘biefstuk’, ‘nachtmerrie’ en 

nog een paar andere voorbeelden van 

volksetymologie: 

onzetaal.nl/taaladvies/volksetymologie.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter 
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Advertentie 

Vacature: 
schrijfcoach 

  

  

24 uur per week, 

tijdelijk voor de duur van twee jaar 

 

Je functie: 

 

De schrijfcoach is een nieuwe functie bij 

de gemeente Winterswijk. Je bent een 

pionier en ontwikkelt een visie op het 

invoeren en borgen van ‘helder schrijven’ 

in onze organisatie. 

 

Je bent een echte taalfanaat en weet wat 

een tekst effectief en begrijpelijk maakt. 

Je bent in staat om anderen te motiveren 

betere teksten te schrijven en je helpt 

daarmee de organisatie communicatiever 

te maken. Je coacht medewerkers 

gevraagd en ongevraagd op de 

doeltreffendheid van hun tekst. Je laat 

hen inzien wat goed is aan hun tekst en 

op welke punten de tekst nog beter kan. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor brieven, 

beleidsnota’s, e-mails en webteksten. 

 

Door jouw coaching en coördinatie 

verbeteren we al onze standaardteksten, 

zodat deze voor alle doelgroepen helder 

zijn. Je bent praktisch en creatief, maar 

vooral ook een sociaal mens die aan 

relaties werkt. 
  

 

 Lees meer over de vacature 

  

 

 

  

  

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

 

https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/Organisatie/Vacatures_en_stageplaatsen/Vacature_schrijfcoach
https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/Organisatie/Vacatures_en_stageplaatsen/Vacature_schrijfcoach
https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/Organisatie/Vacatures_en_stageplaatsen/Vacature_schrijfcoach
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/Organisatie/Vacatures_en_stageplaatsen/Vacature_schrijfcoach


  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

Diensten Onze Taal 

Lidmaatschap 

Taaladvies 

Spellingsite 

Taaltrainingen 

Tijdschrift 

Webwinkel 
 

 

Nieuwsbrief 

Contact 

Archief 

Adverteren 

Gegevens wijzigen 

Uitschrijven 
 

 

 

 

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

