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Taaltip: de/het cv, een goed/goede cv 
 

  

In de betekenis ‘curriculum vitae’ is cv een het-woord: ‘Het cv dat ik meestuur, is de nieuwste 

versie.’ De cv betekent ‘centrale verwarming’: ‘De cv die ik sinds kort heb, werkt goed.’ 

 

Afkortingen krijgen meestal hetzelfde lidwoord als de woorden waar ze een afkorting van zijn. Het 

is het curriculum vitae en daarom ook het cv (in die betekenis). En omdat het de centrale 

verwarming is, is het in die betekenis de cv. Er zijn wel uitzonderingen: bijvoorbeeld de wc, terwijl 

het het watercloset is (zie ook onze website). En mavo en havo worden meestal als de-woorden 

beschouwd, hoewel de o voor ‘onderwijs’ staat. 

 

De keus tussen de en het heeft ook gevolgen voor het bijbehorende bijvoeglijk naamwoord. In een 

goed cv (‘curriculum vitae’) komt geen e achter goed, in een goede cv (‘centrale verwarming’) wel. 

Meer uitleg daarover vindt u hier. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalpolitiek 
 

  

>> Er is een nieuw wetsvoorstel om de Nederlandse Gebarentaal een officiële status te geven in 

Nederland. (Nu.nl) 

  >> De Nederlandse regering vindt dat studenten weer Nederlands moeten leren. (UToday)  

 >> Dutch Government Says Students Should Learn Dutch. (UToday) 
  

 

 

Onderzoek 
 

  >> Elke taal brengt ongeveer evenveel informatie per seconde over. (New Scientist)  

  

>> Waarom kunnen we soms niet op woorden komen en wat gebeurt er dan in ons brein? (de 

Volkskrant)  
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>> Een dokter en een taalkundige werken samen om een computer te bouwen die stervende 

patiënten kan bijstaan. (QZ) 
  

 

 

 

  

  
 

 

Kletskoppen 
Den Haag 

 

  

 

‘Kletskoppen’ is de naam van een 

taalfestival speciaal voor kinderen. 

 

Er zijn interactieve demonstraties van 

wetenschappelijke experimenten en 

leerzame taalspellen, workshops poëzie en 

rap, meertalige voorleesestafettes met 

Nijntje en nog veel meer. 

 

Na een paar succesvolle edities in 

Nijmegen komt het festival op 29 

september aanstaande naar Den Haag. 
 

 

 

 
Meer informatie 

  

 

 

 

 

Week van de Alfabetisering 
 

  >> ‘Werkgevers, kom in actie tegen laaggeletterdheid’. (Trouw) 

  

>> Elke dag op NPO5: favoriete liedjes van laaggeletterde Nederlanders. (Week van de 

Alfabetisering)  

 >> Wethouder Judith Bokhove van Rotterdam houdt zich speciaal bezig met taalbeleid. (Rijnmond) 
  

 

 

En verder 
 

  

>> Zware stormen krijgen voortaan ook in Nederland namen. (Nu.nl) 

  

>> Ook in België krijgen stormen namen, maar België zit wel in een andere groep van landen die 

gezamenlijk een naam kiezen. (HLN) 

  

>> Er komt een liedboek voor kerk en thuis in het dialect van Hindeloopen. (Friesch Dagblad) 

  

>> Het Nederlands krijgt een duwtje in de rug met een nieuwe prijs voor het beste taalboek. (Onze 

Taal, Trouw) 
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? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

Nieuw op onze website: 

de herkomst van de #uitdrukking 

‘Het loopt de spuigaten uit’: 

www.onzetaal.nl/spuigaten  

 

#herkomst #etymologie #taalweetje 

 

Onze Taal op Twitter: 

elke dag taalweetjes, 

taaltips en taalkronkels 
 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u meestal twee keer per week (in juli en augustus één keer) het belangrijkste 

taalnieuws. 

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