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De voorkeur gaat uit naar beleidsstuk. 

 

Aan het woord beleid(s)stuk is niet goed te horen of het met één s of met twee s’en moet worden 

geschreven. Samenstellingen die met beleid- beginnen, krijgen vaak een s als verbindingsklank. Zo 

zijn beleidsnota, beleidsmedewerker en beleidslijn veel gebruikelijker dan beleidnota, 

beleidmedewerker en beleidlijn. Om die reden kan ook het best worden gekozen voor beleidsstuk, 

met een tussen-s. 

 

Vergelijkbaar zijn woorden als gezinssamenstelling, verzekeringsstelsel en stationschef: ook die 

worden bij voorkeur met een tussen-s geschreven, naar analogie van bijvoorbeeld gezinsleven, 

verzekeringsadviseur en stationsgebouw. Overigens zijn al deze woorden niet ‘fout’ zonder tussen-s. 

De vormen zonder s zijn alleen (veel) minder gangbaar en daarom raden we de vormen met een s 

aan. Meer informatie over de tussen-s is te vinden op de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Woorden 
 

  >> We leven in het nulrentoceen. (Taalbank) 

  >> Dat zie je aan de vakantiearmoede. (Taaltelefoon) 

 >> En ook taal loopt er wat krukkig bij. (De Standaard) 
  

  
 

  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/tussen-s/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.taalbank.nl/2019/09/09/nulrentoceen/
https://www.taaltelefoon.be/vakantiearmoede
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190915_04610112?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend%20via%20@destandaard
https://onzetaal.nl/


 

  
 

 

Welke variant van 

het Nedersaksisch 
spreekt u? 

 

  

Een quiz voor mensen die Gronings of een 

van de andere dialecten van het 

Nedersaksisch spreken – bijvoorbeeld 

Drents, Twents, Achterhoeks of Veluws. 

Als u online tien vragen beantwoordt, zou 

het taalherkenningssysteem van 

WoordWaark moeten kunnen zeggen waar 

u vandaan komt. 

 

(Let op: er wordt ook gevraagd woorden uit 

te spreken. Het is dus handig als u 

gebruikmaakt van een computer, tablet of 

telefoon met een microfoonfunctie. De 

gegevens worden anoniem opgeslagen en 

kunnen op verzoek verwijderd worden.) 
  

 

 Meedoen 

  

 

 

 

 

 

  

  
 

 

Onze Taal-congres: 
‘Moedertaal – de 
taal van je leven’ 

 

  

Wat is je moedertaal? Welke band hebben 

mensen met hun moedertaal? Hoe 

verandert dat nu er steeds meer 

moedertalen bij komen in Nederland? En 

welke taal ervaren tweetaligen en 

dialectsprekers als hun moedertaal? 

 

Al die vragen komen op een luchtige, 

onderhoudende en aansprekende manier 

aan de orde tijdens het congres van Onze 

Taal, op zaterdag 5 oktober aanstaande in 

Utrecht. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar! 

Haast u! 
  

 

 

Meld u aan via onze 

webwinkel 

  

 

 

 

 

En verder 
 

  

>> Welke talen gebruiken inwoners van Nederland, Vlaanderen, Brussel en Suriname in welke 

situaties? De actuele toestand is te lezen in het eerste vervolgonderzoek naar ‘de Staat van het 

Nederlands’. (De Staat van het Nederlands) 

 >> McDonald’s neemt een spraakherkenningsbedrijf over. In de toekomst krijgen klanten aan het 

https://www.woordwaark.nl/stemmen
https://www.woordwaark.nl/stemmen
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/onze-taal-congres-moedertaal-de-taal-van-je-leven
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/onze-taal-congres-moedertaal-de-taal-van-je-leven
https://onzetaalwebwinkel.nl/congres-2019
https://onzetaalwebwinkel.nl/congres-2019
http://staatvanhetnederlands.nl/cms/


afhaalraam een stem te horen die “nooit vermoeid, verveeld, ongelukkig of boos klinkt”. (Express) 

  >> Wie weet waar het oer-Rotterdamse woord ‘gers’ vandaan komt? (Rijnmond) 
  

  

 

Agenda 
 

  

>> 4 oktober, Utrecht: najaarsconferentie ‘Taalonderwijs in samenhang. De taalspecialisten laten 

het zien’. (Vereniging van Taalspecialisten) 

  

>> 5 oktober, Utrecht: het Onze Taal-congres. (Onze Taal) 

  

>> 10 oktober, Antwerpen: VRT-taalavond. (deSingel) 

  

>> 18 oktober, Den Haag: LOF-dag 2019, met de uitreiking van de LOF-prijs der Nederlandse Taal 

2019 en het symposium Taal & Wet. (Stichting Nederlands) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalkronkel  

 

“Oostenrijkse douane stopt 

man met 90 reptielen 

in bagage” 

 

(bron: De Standaard) 

 

Onze Taal op Twitter: 

taalnieuws, taaltips én 

taalkronkels 
 

 

 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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