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Taaltip: deelnemers aan/van het dictee 
 

  

Deelnemers aan het dictee heeft de voorkeur. Het vaste voorzetsel bij deelnemer is aan, zoals dat 

ook het geval is bij het werkwoord deelnemen. Iemand kan bijvoorbeeld deelnemer zijn aan een 

congres, een debat, een discussie, een opstand, een wedstrijd, een prijsvraag, een reünie en het 

verkeer. In al deze gevallen is deelnemer van ook mogelijk, maar minder gebruikelijk. 

  

Je kunt overigens ook een deelnemer in iets zijn; dat wil dan zeggen dat je ergens geld in hebt 

gestoken. Je kunt bijvoorbeeld een deelnemer in een coöperatie of een maatschap zijn. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> Wat wordt het kinderwoord van het jaar? (Ketnet) 

  

>> Compendieusement, subrepticement en andere goede Franse bijwoorden voor op kantoor. 

(Figaro) 

  

>> Waar komt een blauwe maandag vandaan? (Historiek) 
  

 

  
 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.ketnet.be/karrewiet/10-december-2018-kinderwoord-van-het-jaar-2018
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/2018/12/09/37003-20181209ARTFIG00008-cinq-adverbes-pour-briller-au-bureau.php
https://historiek.net/een-blauwe-maandag-herkomst/86869/
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

Dicteeseizoen 
 

  

Het jaar 2017 was Groot Dicteeloos, maar 

De Taalstaat en het Genootschap Onze 

Taal hebben het evenement gered: 

aanstaande zaterdag (15 december) wordt 

het Groot Dictee uitgezonden op NPO 

Radio 1, terwijl mensen in tal van 

openbare bibliotheken kunnen 

meeschrijven. De NPO biedt meer 

informatie. 

 

Als u nog even wilt oefenen, kunt u 

terecht bij Onze Taal; ook kunt u proberen 

de 31 fouten te ontdekken in een dicteezin 

op Neerlandistiek.nl. 

 

Tot slot vindt op vrijdag 14 december het 

traditionele (eigen) dictee van de 

Bibliotheek Utrecht plaats. 
  

 

 

Meer informatie over het 

Groot Dictee 

  

 

 

 

 En verder 
 

  

>> Opiniepeiling: leest u Engelse boeken liever in het origineel of in vertaling? (Onze Taal) 

  

>> Soms worden misdadigers opgespoord via tekstanalyse. (Münstersche Zeitung) 

  

>> Hoe kun je je (Engelstalige) teksten korter maken? Tips in de vorm van tweets. (Ilana Horn) 

  

>> U kunt nu stemmen op een van de kandidaten voor de titel ‘Taalstaatmeester 2018’! (Onze 

Taal) 
  

 

https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/13006-doe-mee-met-het-groot-dictee-der-nederlandse-taal
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/13006-doe-mee-met-het-groot-dictee-der-nederlandse-taal
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/oefenen-voor-het-groot-dictee
https://www.neerlandistiek.nl/2018/12/dicteezin-1-2/
https://www.bibliotheekutrecht.nl/dictee
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/13006-doe-mee-met-het-groot-dictee-der-nederlandse-taal
https://www.nporadio1.nl/cultuur-media/13006-doe-mee-met-het-groot-dictee-der-nederlandse-taal
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/vertalingen-of-het-origineel
https://www.muensterschezeitung.de/Lokales/Staedte/Muenster/3573390-Interview-Der-Verbrecher-Sprache-auf-der-Spur
https://twitter.com/i/moments/1072143520411123713
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/wie-wordt-de-taalstaatmeester
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/poll/wie-wordt-de-taalstaatmeester


  

 

Advertentie 

Toren van Babel (3): 
taallezing door Carel 
Jansen 

  

  

zondag 13 januari 2019, 
Paradiso, Amsterdam 

Taal kan verbinden, taal kan scheiden. 

Taal kan leiden tot beter begrip of juist 

verwarring veroorzaken. Met taal 

benoemen, duiden en structureren we de 

wereld om ons heen. Door middel van taal 

proberen wij ons met elkaar te verstaan. 

In de lezingenserie ‘Toren van Babel’ gaan 

drie wetenschappers in op verschillende 

facetten van taal en communicatie. 

 

De derde (en laatste) lezing in de serie 

wordt gehouden door prof. dr. Carel 

Jansen op zondag 13 januari 2019 in 

Paradiso in Amsterdam. Hij gaat spreken 

over schattingsparen. Zijn lezing is 

getiteld ‘Ik denk … een mannetje of drie, 

vier’. 

 

Deze lezing wordt georganiseerd door 

Verstegen & Stigter. 
  

 

 
Lees meer  

  

 

 

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & taaltrainingen 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

#taaltip 

Protesten van (mensen met) gele hesjes 

zijn ‘gelehesjesprotesten’, eventueel 

met een of twee streepjes. Uitleg over 

dit type samenstellingen (met 

honderden voorbeelden): 

www.onzetaal.nl/langeafstand/.  

 

Volg Onze Taal 

op Twitter voor 

taaltips en -nieuwtjes 
 

http://verstegenstigter.nl/projecten/projectenoverzicht/item/toren-van-babel-3-carel-jansen-2
http://verstegenstigter.nl/projecten/projectenoverzicht/item/toren-van-babel-3-carel-jansen-2
http://verstegenstigter.nl/projecten/projectenoverzicht/item/toren-van-babel-3-carel-jansen-2
http://verstegenstigter.nl/projecten/projectenoverzicht/item/toren-van-babel-3-carel-jansen-2
http://verstegenstigter.nl/projecten/projectenoverzicht/item/toren-van-babel-3-carel-jansen-2
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://onzetaal.nl/taaladvies/langeafstandsloper/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
http://verstegenstigter.nl/projecten/projectenoverzicht/item/toren-van-babel-3-carel-jansen-2


 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

  

 

 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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