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Taaltip: organigram / organogram 
 

  

Zowel organigram als organogram is juist in de betekenis ‘schematische voorstelling van een 

organisatie’. 

  

Organogram heeft van oudsher ook een medische betekenis: ‘beschrijving/schema van de bouw en 

ligging van de organen’. Organigram kan alleen een organisatieschema aanduiden en is daarom een 

net iets duidelijker woord als die betekenis bedoeld is. Er bestaan nog enkele andere synoniemen, 

zoals organisatiestructuur en organisatieschema. 

  

Meer achtergrondinformatie staat op de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Nieuwe woorden 
 

  >> Kara en coronings: creatieve nieuwe woorden in Groningse studentenkringen. (In de buurt) 

  >> OokWorst: de beroemde rookworst van de Hema zonder vlees (en zonder r). (RTL Nieuws) 

 >> Duits jeugdwoord van het jaar: lost. (Osthessen|News) 
  

 

 Techniek 
 

  

>> De Nederlandse podcast ‘Over Media’ had onlangs een script dat samengesteld was door 

kunstmatige intelligentie. (Tweakers) 

 >> Kunstmatige intelligentie begrijpt taal nu beter dan mensen dat kunnen. (Elektronika Praxis) 

  

>> De nieuwe robot GPT-3 is gammel én bewonderenswaardig met taal. (NRC – voor sommige 

lezers met betaalmuur) 

  

>> Met behulp van zelflerende computers kunnen we verloren gegane talen reconstrueren. (Slash 

Gear) 
  

https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/organigram-organogram/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://indebuurt.nl/groningen/groningers/coronings-kara-en-persco-deze-ludieke-woorden-worden-massaal-gebruikt-door-groningse-studenten~98755/
https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5192259/ookworst-rookworst-vegetarisch-vega-hema
https://osthessen-news.de/n11638742/teenager-stimmen-ab-jugendwort-des-jahres-2020-ist-lost.html
https://tweakers.net/geek/173498/kunstmatige-intelligentie-gpt-3-schrijft-aflevering-nederlandstalige-podcast.html
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/ki-versteht-jetzt-die-sprache-besser-als-ein-mensch-a-973006/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/23/de-nieuwste-ai-robot-is-onbetrouwbaar-gammel-en-bewonderenswaardig-a4017171
https://www.slashgear.com/machine-learning-helps-translate-lost-languages-21643696/
https://www.slashgear.com/machine-learning-helps-translate-lost-languages-21643696/
https://onzetaal.nl/


  
 

  

 

Schrijfcursusjes 
 

  

De letterenfaculteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen 

biedt studenten twee minischrijfcursusjes aan, die nu ook online 

staan: een over schrijven voor een breder publiek en een over 

opiniërend schrijven. 

 

De cursussen bestaan beide uit vier colleges van een minuut of 

tien (en worden verzorgd door een van de Taalpostbodes). 
  

  

 

 

 Wetenschap 
 

  >> Ontdekt in Guyana: een paar spectaculaire nieuwe resten tropisch Nederlands. (Neerlandistiek) 

 >> Een taalkundige over ‘fantastische taalkunde’ – ongelooflijke dingen die mensen geloven over 

taal (zoals dat het Nederlands de oudste taal ter wereld zou zijn). (The Wire) 

  

>> Waarom maken maskers (zoals mondkapjes) het zo lastig elkaar te verstaan? (University of 

Nevada) 
  

  

 

  

 

Gesigneerd exemplaar 

prijswinnend boek 
  

  

Het boek 15 eeuwen Nederlandse taal van 

Nicoline van der Sijs won onlangs de 

Taalboekenprijs 2020.  

 

Speciaal voor lezers van Taalpost en Onze 

Taal heeft Nicoline van der Sijs een flink 

aantal exemplaren van haar boek 

gesigneerd. U kunt er een (of meer) 

bestellen via de webwinkel van Onze Taal 

(zolang de voorraad strekt). 

 

“15 eeuwen Nederlandse taal is een 

biografie van het Nederlands”; “een 

indrukwekkend overzichtswerk, boeiend 

én informatief” (uit het juryrapport). 
 

 

 

 Naar de webwinkel 

  

 

 

  

  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zBsGQoBBNPI&list=PLz0pyI6uSUgKjo8X3wmm-6d54uh71rhnA
https://www.youtube.com/watch?v=TislRKUfR6M&list=PLz0pyI6uSUgI0mTeF6R_VhL5C4xgINzHH
https://www.neerlandistiek.nl/2020/10/sensationele-nieuwe-bron-van-het-skepi-dutch/
https://science.thewire.in/the-sciences/paranormal-claims-pseudoscience-study-of-language-linguistics-xenoglossy/
https://www.unr.edu/nevada-today/news/2020/atp-masks-hard-understand
https://www.unr.edu/nevada-today/news/2020/atp-masks-hard-understand
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/15-eeuwen-nederlandse-taal
https://onzetaal.nl/juryrapport-taalboekenprijs-2020/
https://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/15-eeuwen-nederlandse-taal
http://onzetaalwebwinkel.nl/homepage-uitgelicht/15-eeuwen-nederlandse-taal


 

Golf van bemoediging 
 

  >> Overal in het Meetjesland duiken bemoedigende spreuken op. (HLN) 

  >> Net als in Grimbergen. (HLN) 

 >> En Lille (nabij Turnhout). (HLN) 
  

 

 

En verder 
 

  >> Welke BN’ers doen mee aan het Groot Dictee? En waar doen ze dat? (KRO-NRCV) 

  >> Een nieuw boekje illustreert het gebruik van Dutch in Amerika. (AD) 

  >> Een top-50 van Jiddische woorden in het Nederlands. (Historiek) 

  >> Een podcast over het ‘bizarre Engelse dialect’ van Brussel. (The Europeans) 

  >> Studenten in Engeland worden nogal eens geplaagd met hun accent. (The Guardian) 

  >> Een blog over de betekenis van tj en dj in het West-Vlaams. (Lingoblog.dk) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Onze Taal op Instagram: 

altijd leuk en leerzaam!  

 

 

 

 

 

 

https://www.hln.be/lievegem/overal-in-meetjesland-duiken-spreuken-op-veerkracht-van-zorgverleners-en-hun-senioren-in-de-kijker-zetten~a7773c8a/
https://www.hln.be/grimbergen/positieve-spreuken-fleuren-grimbergse-straten-op-br~ab0533f9d/
https://www.hln.be/lille/spreuken-op-vitrines-van-44-handelszaken-om-aandacht-te-vragen-voor-geestelijke-gezondheid~a984ad7f/
https://www.kro-ncrv.nl/derde-groot-dictee-der-nederlandse-taal-op-npo-radio-1
https://www.ad.nl/den-haag/clemens-woont-in-new-york-barst-hier-van-de-gezegden-die-niet-vleiend-zijn-voor-ons~a6e56b9d/
https://historiek.net/top-50-jiddische-woorden-in-het-nederlands/60629/?fbclid=IwAR0ZInaS-gyRE4ExjyfF_7q_FTlVMh2eXuND47XWWLFzRO3MQmpU31vv4o0
https://europeanspodcast.com/episodes/the-house-of-many-languages
https://www.theguardian.com/education/2020/oct/24/its-had-a-lasting-impact-students-on-being-bullied-over-their-accents?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2cDJ0c-z2izGAvfX7e4CPDMCqt9ZFYSVfiUHzqhS_D3WnmPOIpRuMPQ-w#Echobox=1603530759
https://www.lingoblog.dk/nl/kunnen-klanken-betekenis-hebben-het-bizarre-geval-van-de-west-vlaamse-tj-en-dj/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaalwebwinkel.nl/
https://www.facebook.com/onzetaal/
https://twitter.com/onzetaal
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.linkedin.com/groups/1839911
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://www.instagram.com/onze_taal/
https://onzetaal.nl/groot-dictee-bereid-je-voor/
https://www.instagram.com/onze_taal/


 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

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