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Taaltip: een beslissing maken / nemen 
 

  

‘Een beslissing nemen’ is correct; het is een vaste woordcombinatie. 

 

Naast ‘een beslissing nemen’ komt ‘een beslissing maken’ vrij veel voor, maar dat wordt in verzorgd 

taalgebruik als minder juist beschouwd. Mogelijk is ‘een beslissing maken’ ontstaan onder invloed 

van het Engels. Bij deze formulering kan ook meespelen dat ‘maken’ verwijst naar het proces van 

het tot een beslissing komen. Verder is het bestaan van bijvoorbeeld ‘een keuze maken’, ‘een begin 

maken’, ‘een plan maken’ en ‘een inschatting maken’ vermoedelijk van invloed geweest. 

  

Hetzelfde geldt voor het vergelijkbare woord besluit. Naast het correcte ‘een besluit nemen’ wordt 

ook ‘een besluit maken’ wel gebruikt, maar dat is (zeker in verzorgd taalgebruik) niet juist.  
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 India 
 

  

>> De regering van India heeft na felle protesten een wet om het Hindi een verplichte taal op alle 

Indiase scholen te maken, ingetrokken. (BBC) 

  

>> Waarom de inwoners van Tamil Nadu zo fel gekant zijn tegen het Hindi als nationale taal van 

India. (Outlook India) 

  

>> Opinie: ‘Als India dan zonodig één taal moet hebben, laat het dan het Engels zijn.’ (LiveMint) 
  

 

 

Strijd 
 

  

>> Sommige bijbelvertalers willen de vertaling van het tweede gebod wat verzachten. Laten ze er 

met hun handen van afblijven! (Joop) 
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https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-lingua-fracas-why-tamil-nadu-loves-to-resist-hindi-imposition/331437
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>> Dyami Millarson (25) uit Leeuwarden strijdt voor minderheidstalen. Zoals het 

Schiermonnikoogs, het Hindeloopers en het Aasters. (Trouw) 

  

>> Promotiespotje voor de Italiaanse taal, die zo mooi en zoetvloeiend is. (Italiaans consulaat in 

Londen) 

  

>> Achtergronden bij het spotje (in mooie, zoetvloeiende taal). (La Repubblica) 
  

 

 

 

  

  
 

 

Dialectmuziek 

 

  

De Stichting Nederlandse Dialecten heeft 

haar Spotify-playlist met liedjes in tal van 

Nederlandse dialecten vernieuwd. 

 

De stichting doet een oproep om (titels 

van) dialectliedjes toe te sturen met een 

meisjesnaam in de titel; het kan om alle 

dialecten van het Nederlands gaan.  

 

Insturen kan via Twitter of de website van 

de stichting. (N.B. Alleen liedjes die op 

Spotify staan, komen in aanmerking.) 
 

 

  

 

 

 

En verder 
 

  

>> Peter Hagoort, kersvers lid van de NAS (de National Academy of Sciences in de VS), wil het 

‘totale taalsysteem’ kunnen vangen. (Kennislink) 

  

>> Dertig nog niet vertaalde woorden uit het Engels vertaald. (De Speld) 

  

>> Gaat het Frans dan toch veranderen? (L’actualité) 
  

  

  

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

#taaltip 

‘Suikerfeest’ is officieel met een 

hoofdletter, ‘ramadan’ met een kleine 

letter: 

- onzetaal.nl/taaladvies/feestdagen 

- onzetaal.nl/taaladvies/ramadan 
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Tijdschrift, boeken en kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taaltips, 

-kronkels en -nieuws 
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