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Taaltip: ingebruikneming / ingebruikname 
 

  

Ingebruikneming en ingebruikname betekenen allebei ‘(het) in gebruik nemen’. Bijvoorbeeld: ‘Er is 

nog discussie over de ingebruikname/ingebruikneming van vliegveld Lelystad.’ Ingebruikname komt 

wat vaker voor, maar afgezien daarvan zijn de woorden uitwisselbare varianten van elkaar. 

 

Ook van andere combinaties met het werkwoord nemen, zoals in beslag nemen, kun je zowel een 

zelfstandig naamwoord op -neming als op -name afleiden. Meer voorbeelden staan op de website 

van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> Brussel: de Leopold II-tunnel wordt de Annie Cordytunnel. (Bruzz) 

  >> Een Engelse natuurkundige schrijft een boek over tekens en symbolen. (Het Parool) 

 >> Een Vlaming die al dertig jaar in Tilburg woont, moet toch het staatsexamen Nederlands ‘als 

tweede taal’ halen. (Brabants Dagblad) 

 >> Unilever stopt met de aanduiding ‘normaal’ op schoonheidsproducten. (NOS) 
  

 

 Taalraadgevingen 
 

  

>> Hoe moet ik reageren als de juf van mijn kind vaak taalfouten in mailtjes maakt? Joost Prinsen 

geeft antwoord. (AD) 

 >> Ben ik een betweter als ik iets zeg van taalfouten? Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema 

adviseert. (Trouw) 

  >> Onderwijs leuker maken? Vertel de verhalen achter woorden, zegt Wim Daniëls. (BNR) 
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>> ‘Mayon(n)aise’ correct schrijven? Bert Van Raemdonck stelde juf Bea een genereuze spelling 

voor. (Poepslot) 
  

  

 

  

 

Advertentie 

Taalboekenpakket 

 

 

  

Onze Taal geeft niet alleen taaladvies op 

maat, maar stelt ook boeken samen: over 

spelling, grammatica, leestekens én 

veelgestelde taalvragen. Toegankelijke 

naslagwerken met duidelijke uitleg en veel 

voorbeelden uit de praktijk. 

 

Als u de boeken Grammatica, Leestekens 

en Spellingwijzer Onze Taal bestelt in de 

webwinkel van Onze Taal, krijgt u de 

uitgave Taal-top-100 er gratis bij! 

 

Meer informatie in de webwinkel. 
 

 

 
 

 
Naar de webwinkel 

  

 

  

  

 

Vragenlijst dialectonderwijs 
 

  

Hoe wordt dialecteducatie vandaag de dag in het onderwijs vormgegeven? Is er nog animo om op 

school aandacht aan dialect te besteden? En wat en hoe moet er aangeboden worden? Dat vragen 

onderzoekers van de universiteit van Tilburg en het Meertens Instituut zich af. 

 

Bent u professioneel of hobbymatig bezig met dialecteducatie in Nederland, bijvoorbeeld als docent 

of als ontwikkelaar van lesmateriaal? Vul dan deze vragenlijst in.  

 

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier. 
  

 

 
Naar de vragenlijst 

  

 

 

  

 

En verder 
 

  >> Verkiezing van het onderwijsboek 2020. (LBBO) 

  

>> Een onderzoek naar de populairste voornamen uit de zeventiende en achttiende eeuw op basis 

van brieven uit die tijd. (Neerlandistiek) 

  >> De laatste inheemse spreker van het Bering-dialect van het Aleoetisch is overleden. (RFERL) 
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>> Rusland wil de inheemse talen in de republiek Jakoetië nieuw leven inblazen. (Language 

Magazine) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#woordweetje 

Er is onstuimig weer op komst. 

Voor het zover is, kun je op onze 

website rustig lezen waar dat 

woord ‘onstuimig’ vandaan komt 

(en of er ook ‘stuimig’ weer bestaat): 

www.onzetaal.nl/onstuimig. 

 

Volg Onze Taal op Twitter 

voor taalweetjes, -tips, 

-nieuws en -kronkels 

 

  

 

 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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