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Taaltip: ambtenaars / ambtenaren 
 

  

Zowel ambtenaars als ambtenaren is correct als meervoud van ambtenaar; ambtenaren is veruit de 

gebruikelijkste vorm. 

  

Woorden die eindigen op het achtervoegsel -aar, hebben meestal een meervoud op -s: luisteraars, 

winnaars, schakelaars, enz. Sommige hebben daarnaast een meervoud op -aren, zoals 

beoefenaars/beoefenaren, eigenaars/eigenaren, leraars/leraren. Ook bij veel inwonernamen zijn er 

twee mogelijkheden: Brusselaars/Brusselaren, Leidenaars/Leidenaren, Texelaars/Texelaren. 

  

Soms spelen regionale verschillen een rol: in België is bijvoorbeeld leraars het gebruikelijkst, in 

Nederland leraren. In andere gevallen is de vorm met -aren formeler of zelfs archaïscher dan die 

met -aars. Zo spreken we eerder van makelaars en tovenaars dan van makelaren en tovenaren. Bij 

ambtenaar is het andersom: hier gebruiken we als meervoud dus vooral ambtenaren. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Nieuws 
 

  >> Vlaanderen is eruit: vitale ouderen heten voortaan jaggers. (VRT) 

  

>> Twintig jaar geleden werd de Flemish Language Valley geopend. Twee jaar later was het 

initiatief failliet. (Focus WTV) 

 

>> Québec blokkeert een verblijfsvergunning vanwege het gebruik van het Engels in een 

proefschrift. (de Volkskrant) 
  

 

 

Fries 
 

  

>> De provincie Fryslân trekt een miljoen euro uit om de Fryske Akademy te redden. (Provincie 

Fryslân) 

  >> Er is een nieuwe spellingchecker voor het Fries. (Neerlandistiek) 

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://vrttaal.net/nieuws/hier-komt-de-jagger
https://www.focus-wtv.be/nieuws/20-jaar-flanders-language-valley
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/quebec-blokkeert-verblijfsvergunning-om-engelstalig-hoofdstuk-proefschrift~b8b2edfd/
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https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/meer-geld-en-vernieuwingsplicht-voor-fryske-akademy_19927.html
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>> De provincie Fryslân wil het gebruik van het Fries in gemeenteraden stimuleren door middel van 

een taalcursus. (Friesch Dagblad) 
  

 

 Meningen 
 

  

>> ‘Literaire critici hebben kritiek op mijn taalgebruik, maar ze kennen zelf geen Nederlands.’ 

(RektoVerso) 

 

>> ‘De taalprofessional van de toekomst is meertalig, heeft een zakelijke neus en kan schakelen 

tussen verschillende culturen.’ (BNR) 

  >> ‘Vermijd klemtoontekens in dictees.’ (Dictees.nl) 

  >> ‘Kom op nu, Nederland, taal naar uw taal!’ (Tubantia) 

  >> ‘Bij boerenpartij CDA is de taal als pruimtabak.’ (de Volkskrant) 
  

  

 

Video 
 

  >> Liesbeth Koenen over het belang van kennis van taal. (Neerlandistiek) 

  >> Word kampioen in de gymnastiek van de neerlandistiek. (YouTube) 

 >> Wanneer gebruik je deze en die? En wanneer dit en dat? (YouTube) 
  

 

 

En verder 
 

  

>> Enquête onder scholieren: hoe maken we het schoolvak Nederlands (nog) aantrekkelijker? 

(Neerlandistiek) 

  >> Waarom zijn namen zo lastig te onthouden? (NRC) 

  >> Nieuw: een atlas met regionale uitdrukkingen in Frankrijk. (Positiv) 
  

 

https://frieschdagblad.nl/2019/11/6/provincie-oppert-cursus-politiek-fries?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
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https://www.tubantia.nl/dossier-opinie/kom-op-nou-nederland-taal-naar-uw-taal~ac139bbe/?referrer=https://www.google.com/
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https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/08/waarom-zijn-namen-zo-moeilijk-te-onthouden-a3979652
https://positivr.fr/langue-francaise-cet-atlas-repertorie-les-expressions-regionales/


 

  

 

Advertentie 

Taalkalenders 
  

  

 

Ze zijn er weer: de Taalkalender en de 

Kindertaalkalender!  

Kindertaalkalender 2020 
Een vrolijke en kleurrijke kalender vol met 

spelletjes, spreekwoorden, leuke woorden, 

taalblunders, raadsels en moppen. 

Prijs: € 14,99. 

Taalkalender 2020 
Leuke en verrassende weetjes over 

woorden, straatnamen en vertalingen, 

afgewisseld met puzzels, taaltips en 

taalkronkels.  

Dé kalender voor taalliefhebbers! 

Prijs: € 14,99. 

 

Combinatie-aanbieding: 

de twee kalenders samen voor € 27,–. 
  

 

 

Naar de webwinkel van Onze 
Taal 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalweetje 

Wat betekent ‘Wat een sof!’ en waar 

komt dat woord ‘sof’ vandaan? 

Op onze website leggen we het uit: 

www.onzetaal.nl/taaladvies/een-sof.  

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws, 

taaltips en taalweetjes 
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Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 
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