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Taaltip: emoji / emoji’s 
 

  

Als meervoud van emoji is zowel emoji’s als emoji correct. Zowel ‘Er komen weer veel nieuwe 

emoji’s bij’ als ‘Er komen weer veel nieuwe emoji bij’ is dus juist; de vorm emoji’s is het duidelijkst. 

 

Het woord emoji (een kant-en-klaar icoontje dat vooral in sociale media gebruikt wordt) komt uit 

het Japans. In die taal kan emoji een enkelvoudige én een meervoudige betekenis hebben. Mogelijk 

komt het daardoor dat emoji in het Nederlands (en in diverse andere talen) behalve als enkelvoud 

ook als meervoud wordt gebruikt. Ook het feit dat de i vaker voorkomt als meervoudsuitgang – 

denk aan woorden als politici en stimuli – kan hierbij een rol spelen. 

 

De vorm emoji’s laat meteen zien dat het om een meervoud gaat, maar ook emoji heeft zich in het 

Nederlands een plaats verworven als meervoudsuitgang; de context zal daarbij meestal de 

gewenste duidelijkheid bieden. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Wat betekent het? 
 

  >> Bikinivisie. (Taaltelefoon) 

  >> Janusdenker. (Taalbank) 

  >> Iets in de waagschaal stellen. (Onze Taal) 
  

 

 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies
https://www.taaltelefoon.be/bikinivisie
https://www.taalbank.nl/2019/02/25/janusdenker/
https://onzetaal.nl/taaladvies/iets-in-de-waagschaal-stellen
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

VU schrapt studie 

Nederlands 
 

  

De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam 

laat vanaf komend studiejaar geen nieuwe 

studenten Nederlands meer toe. 

 

Onderwijsminister Van Engelshoven heeft 

er begrip voor, maar de Tweede Kamer 

wil dat ze universiteiten dwingt de studie 

Nederlands te blijven aanbieden. 

 

Daarmee lijkt de Nederlandse politiek te 

beseffen dat er iets moet gebeuren. In 

Vlaanderen groeit het bewustzijn traag. 
  

 

De VRT en taalvariatie 

 

  

Taalwetenschapper Stefan Grondelaers pleit er in zijn opiniestuk ‘De kwaal van de standaardtaal’ 

voor dat de VRT minder voor ‘Nieuwsnederlands’ kiest en meer ruimte geeft aan omgangstaal. 

 

Minister-president Geert Bourgeois is het daar absoluut niet mee eens. Ook docent Nederlandse 

letterkunde Hans Vandevoorde gaat niet akkoord. Bij de VRT zet taalraadsman Ruud Hendrickx de 

visie van Grondelaers in een breder perspectief. 
  

 Agenda 
 

  

>> Taalfeest Amersfoort, de opvolger van het Groot Amersfoorts Dictee, heeft op 7 maart onder 

meer Ivo de Wijs op het programma staan. (De Stad Amersfoort) 

 

>> Tot en met 24 maart kunt u meedoen aan de ‘Oersetwedstriid Dichter fan Fryslân’. Het doel is 

de beste Nederlandse vertaling te vinden van het gedicht ‘De redens fan it wurd’ van Eeltsje 

Hettinga. (Dichter fan Fryslân) 

  

>> 5 april in Antwerpen: ‘Met pracht en praal’, jubileumconferentie 25 jaar Nederlandse en 

Vlaamse Universitaire Talencentra. (NUT) 
  

https://nos.nl/artikel/2273179-vrije-universiteit-stopt-met-zieltogende-bachelorstudie-nederlands.html
https://nos.nl/artikel/2273179-vrije-universiteit-stopt-met-zieltogende-bachelorstudie-nederlands.html
https://nos.nl/artikel/2273430-minister-begrijpt-dat-vu-stopt-met-studie-nederlands.html
https://nos.nl/artikel/2273430-minister-begrijpt-dat-vu-stopt-met-studie-nederlands.html
https://www.ad.nl/politiek/kamer-eist-dat-minister-studie-nederlands-redt~a69fb271/
https://www.ad.nl/politiek/kamer-eist-dat-minister-studie-nederlands-redt~a69fb271/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190224_04203925
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190221_04196443?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190222_04198789
http://www.standaard.be/cnt/dmf20190224_04203911?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://vrttaal.net/nieuws/nieuw-variatiebeleid-bij-taalunie
https://destadamersfoort.nl/uit-cultuur/taalfeest-amersfoort-met-ivo-de-wijs-552935
https://dichterfanfryslan.nl/2019/02/07/oersetwedstriid-dichter-fan-fryslan/
https://www.nut-talen.eu/conferentie/
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/de-sleutel-der-minne


 

  

 

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 bijeenkomsten en 

uitgaven van Onze Taal 

 

Een jaarlidmaatschap kost € 44,– voor 

Nederland (incl. de Caribische gebieden) 

en € 48,– voor België. 
  

 

 Ja, ik word lid 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Volg Onze Taal ook op 

Instagram: elke dag leuk 

en leerzaam! 

 

 

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://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://www.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaalwebwinkel.nl/lidmaatschap-abonnement/zelf-lid-worden/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/


 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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