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Taaltip: inloggen op / bij / met 
 

  

Het gebruikelijkste voorzetsel bij het werkwoord inloggen is op: ‘inloggen op de computer’, 

‘inloggen op een website’, ‘inloggen op je account’, ‘inloggen op Mijn NS’. In dat laatste geval is bij 

ook mogelijk: ‘inloggen bij Mijn NS’. Bij is een heel algemeen voorzetsel, dat in dit geval een minder 

direct verband uitdrukt dan op. Ook in bijvoorbeeld ‘inloggen bij je provider’ kan bij gebruikt 

worden. 

  

Naast ‘inloggen op je account’ is ook ‘inloggen met je account’ juist, in een iets andere betekenis. 

Met account wordt dan ‘accountnaam’ of ‘accountgegevens’ bedoeld; ‘inloggen met je account’ 

verwijst dus naar bijvoorbeeld ‘inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord’. Bij ‘inloggen op je 

account’ gaat het om het deel van een website dat alleen voor een bepaalde persoon toegankelijk 

is. ‘Inloggen op een account’ komt dus inhoudelijk overeen met ‘inloggen op een website’. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  

>> Waarom heten bitterballen bitterballen? (Onze Taal)  

  

>> Een plaspoort helpt kinderen sneller zindelijk te worden. (Taaltelefoon) 

  

>> Waar komt fata morgana vandaan? (Historiek) 

  

>> Rapper Cardi B wil haar stopwoordje okurrr (geluid dat een ‘koude duif in New York City’ maakt) 

als merknaam laten registreren. (Het Laatste Nieuws) 
  

 

  
 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/taaladvies/bitterbal
https://www.taaltelefoon.be/plaspoort
https://historiek.net/fata-morgana-betekenis-herkomst/96005/
https://www.hln.be/showbizz/celebrities/cardi-b-wil-okurrr-laten-registreren-als-merknaam-en-krijgt-meteen-kritiek~a5840693/
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

Onderzoek 

linguïstische 
concepten docenten 

 

  

Welke linguïstische concepten vinden 

taalkundigen het belangrijkst voor de 

taalkunde op zich en voor het onderwijs 

op middelbare scholen? Denken docenten 

Nederlands hier anders over dan docenten 

Duits en Engels? En zijn voor moedertaal-

onderwijs dezelfde grammaticale 

concepten en begrippen relevant als voor 

vreemdetalenonderwijs of niet?  

  

Om dat in kaart te brengen nodigt Gijs 

Leenders in het kader van zijn 

promotieonderzoek docenten uit om 

een vragenlijst in te vullen. 
  

 

 Naar de vragenlijst 

  

 

 

 

 

Opinies 
 

  

>> Joost Goldstein: op een dag zwelgt Nederland in taalheimwee. (Tzum) 

  

>> Roberta D’Alessandro: niet óf Engels óf Nederlands; kies in het onderwijs voor beide talen. 

(Trouw) 

  

>> Yves T’Sjoen: maak de neerlandistiek intercultureel. (Neerlandia) 

   
  

 

Waterdrager, draag het water naar de zee 
 

  

Kunstenaar Bruno van den Elshout gaat van 8 tot en met 12 april water naar de zee dragen. En dat 

is dan niet figuurlijk bedoeld, maar letterlijk: hij wandelt in vijf etappes van het Kröller-Müller 

Museum op de Veluwe naar het Zuiderstrand in Scheveningen. 

 

Hij zal in zijn hand een glas kraanwater dragen dat hij op de eerste dag om 9.00 uur ’s ochtends in 

het museum aftapt, om het op de laatste dag om 17.00 uur op het strand leeg te drinken. 
  

 

 Meewandelen kan 

  

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfokTvi-ypk12HWXIb8XepLlGvm0qW-NVnuEITCRXuYbi6RsQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfokTvi-ypk12HWXIb8XepLlGvm0qW-NVnuEITCRXuYbi6RsQ/viewform
https://www.tzum.info/2019/03/column-joost-golsteyn-op-een-dag-zwelgt-nederland-in-taalheimwee/
https://www.trouw.nl/opinie/niet-of-engels-of-nederlands-kies-in-het-onderwijs-voor-beide-talen-~a55e6994/
http://www.anv.nl/tijdschrift/inhoudsopgaven/2019-1/maak-de-neerlandistiek-intercultureel/
https://ready2amaze.wordpress.com/2019/03/06/water-naar-de-zee-dragen/
https://ready2amaze.wordpress.com/2019/03/06/water-naar-de-zee-dragen/


 

  

 

Aanbod van Onze Taal 

Jaargang Onze Taal 
2018 + opbergmap 
  

 

Nu te bestellen: de volledige jaargang 

Onze Taal van 2018 (jaargang 87). Tien 

afleveringen van dit leuke en 

leerzame taaltijdschrift, boordevol 

informatie over alle uithoeken van de 

(Nederlandse) taal. 

 

De tien exemplaren worden geleverd met 

een opbergmap om ze netjes bij elkaar te 

houden. De map is geschikt voor twee 

jaargangen. 

 

Prijs (jaargang + opbergmap): € 27,50.  

 

De opbergmap is ook los te bestellen.  
  

 

 Bestel via de webwinkel 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Twee puntjes boven een klinker duiden 

soms een klankverandering aan (föhn), 

soms een lettergreepgrens (zoölogie). In 

het eerste geval is het een umlaut, in 

het tweede een trema. Meer uitleg op 

onze site: www.onzetaal.nl/umlaut. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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

https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/opbergmap-onze-taal-150
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargang-2018-met-opbergmap
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.onzetaal.nl/taaladvies/umlaut-trema/
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://twitter.com/onzetaal
https://onzetaal.nl/over-onze-taal/organisatie/medewerkers
https://onzetaalwebwinkel.nl/tijdschrift/jaargang-2018-met-opbergmap
https://twitter.com/onzetaal
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