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Woordpost: segregatie 
 

  

In het onderwijs neemt de segregatie toe, blijkt uit het rapport van de Onderwijsinspectie ‘De 

staat van het onderwijs’. Wat betekent segregatie? Over dat woord is meer te lezen op de website 

van Onze Taal.  
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalsprokkels 
 

  >> “Order, orderrr!” De intonatie maakt het citaat. (NRC) 

  >> Hoe een schlager een hit werd. (doetietsmettaal.nl) 

 >> De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen stijgt. Kan dat wel, ‘een stijgende kloof’? (Trouw) 
  

 

 . 
 . 
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Lezen in het vmbo 

 

  

Hoe breng je vmbo-leerlingen leesplezier 

bij? Hoe laat je hen uitgroeien tot 

competente lezers? 

 

De belangrijkste informatie over 

leescompetentie en leesmotivatie op het 

vmbo is nu samengebracht op een nieuwe 

website, die morgen officieel wordt 

gelanceerd. 

 

De website is een initiatief van de 

Stichting Lezen en SLO, het 

Nederlandse expertisecentrum op het 
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gebied van leerplanontwikkeling. 
  

 

 Lezeninhetvmbo.nl 

  

 

 

 

 

Examenleed 
 

  

>> Een Antwerpse rechtbank heeft een Chinese moeder en haar dochter veroordeeld voor fraude 

met het rijexamen. De dochter legde het examen af in plaats van de moeder, die alleen maar 

Chinees spreekt. (Het Laatste Nieuws) 

 

>> Een taalbureau wordt verdacht van examenfraude bij inburgeringsexamens, mensensmokkel, 

diefstal, oplichting, heling en witwassen. Leerlingen van het taalbureau die hebben meegewerkt aan 

de fraude, moeten hun examen overdoen. (NOS)  

  

>> Het kunstmatige-intelligentie-systeem Google A.I. is gezakt voor een wiskundetoets: het heeft 

moeite met de combinatie van woorden, symbolen en functies in vraagstukken. (Kijk) 
  

  

 

? 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! 

 

 

 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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