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Woordpost: mediaan 
 

  

“Geen enkel leven voegt zich naar de mediaan van een statistisch model”, zo was deze week uit de 

mond van koning Willem-Alexander te horen. Wat is die mediaan precies en waar komt dat woord 

vandaan? Lees er meer over op de website van Onze Taal. 
  

 

 Lees meer 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  

>> De Rijksuniversiteit Groningen opent op 27 september een onderzoeksinstituut dat zich volledig 

richt op doofblindheid. (RUG) 

  

>> In San Francisco komen niet-Nederlanders met een Surinaamse of Indonesische achtergrond bij 

elkaar om Nederlands te praten. (NRC) 

 

>> Naast de moedertaal vermelden Belgische sollicitanten gemiddeld 1,42 gesproken talen op hun 

cv, bij Nederlanders is dat 1,01. (CVSter) 
  

 

  
 

  

  
 

 

Wie wordt de 
Taalstaatmeester 
van 2019? 

 

  

Het radioprogramma De Taalstaat en het 

Genootschap Onze Taal zijn op zoek naar 

mannen en vrouwen die zich in 2019 

onderscheiden door hun taalgebruik. 

 

U kunt taalvaardige politici, kunstenaars, 

zangers, wetenschappers, schrijvers of 

journalisten als Taalstaatmeester 
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voordragen tot eind november via 

taalstaat@kro-ncrv.nl. Uiteraard horen we 

ook graag waaróm u het taalgebruik van 

deze persoon waardeert. 

  

  

 

 

 

Regionale taal 
 

  

Hoe zeg je goeiedag, hoe gaat het en tot ziens in informele taal in Vlaanderen? Sofie Begine legt het 

uit in een Engelstalige video, gericht op tweedetaalleerders. 

 

Waarom en hoe zij regionaal taalgebruik ter sprake brengt in onderwijs aan anderstaligen, kunt u 

van haar vernemen op de Streektaalconferentie 2019, die op 11 oktober in Mechelen plaatsvindt. 
  

  

 

Groene taal 
 

  

Vliegschaamte, treintrots, duurzaam, klimaatverandering en klimaatcrisis zijn allemaal woorden die 

behoren tot ‘groene taal’. Daarover houdt het Instituut voor de Nederlandse Taal op 8 oktober in 

Leiden een gratis middag met lezingen, groene muziek en een klimaatdictee. 
  

  

 

En verder 
 

  

>> Bedrijven en klanten communiceren steeds meer via sociale media en dat stelt hoge eisen aan 

medewerkers. (de Volkskrant) 

 

>> Een wielerwedstrijd is geannuleerd omdat de seingevers in Lembeek stonden en niet in 

Lembeke. (VRT) 

  >> De nieuwste robots maken schoon en grapjes. (BBC) 
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? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 

2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Losse exemplaren van Onze Taal, 

boeken & kalenders 

+ 
Onze Taal op 

de sociale media 
 

Facebook · Twitter ·  

Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 
 

 

 
 

In het septembernummer van Onze Taal wordt 

de uitdrukking ‘Dat is geen klein bier’ verklaard.  

(Illustratie: Matthijs Sluiter) 

 

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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