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Taaltip: financieel analist / financiële analist
Financieel analist is een vaste functieaanduiding. De buigings-e die normaal gesproken achter
financieel komt als er een de-woord volgt, blijft dan achterwege.
Veel vergelijkbare combinaties staan op de website van Onze Taal.

Meer taaladvies

Nieuws
>> Vanaf volgend jaar moeten alle Vlaamse kinderen in de derde kleuterklas een taaltest afleggen.
(VRT NWS)
>> De Waalse regering wil onderwijs in de Nederlandse taal bevorderen om de werkgelegenheid te
stimuleren. (RTL Info)
>> Bestaat genderneutraal Limburgs? (1Limburg)
>> Het ANP gebruikt voortaan naast mannelijke en vrouwelijke ook genderneutrale
voornaamwoorden. (VillaMedia)

Het nieuwe nummer
van Onze Taal
Het juninummer van Onze Taal staat
geheel in het teken van het Japans.
Japan-liefhebber Paulien Cornelisse is
gasthoofdredacteur van dit themanummer,
waarin een veelzijdig beeld wordt gegeven
van een fascinerende taal, die maar liefst
drie schriftsystemen heeft, een heel apart
ritme en een bijzondere grammatica. Maar
ook de typisch Japanse omgangsvormen
komen aan bod, en de vraag wat je zoal
kunt lezen als je Murakami uit hebt, en wat

je in de sushibar kunt leren over het
Japans.
U kunt dit nummer nu voor de
actieprijs van € 5,50 (en binnen
Nederland zonder verzendkosten)
bestellen in de webwinkel van Onze
Taal.

Dit nummer los bestellen

Persoonlijk
>> Overleden: Anne van der Meiden (1929-2021), vertaler van de Bijbel in het Twents. (NRC)
>> Overleden: A.L. Snijders (1937-2021), de meester van het ‘zeer korte verhaal’. (VPRO Gids)
>> De pabo-voorleeskampioen is Yvanne de Jong. (Stichting Lezen)
>> Toen een man in negen talen ‘Ik hou van u’ tegen haar zei, wist ze dat hij de ware was. (Het
Belang van Limburg)

Lokaal
>> Er is een Bergen in Noord-Holland en een Bergen in Limburg. En allebei hebben ze een Sint
Antoniusstraat. (Over straatnamen)
>> Nieuw: een Uteregs Leesplankie. (DUIC)
>> Nu open: tentoonstelling over spreekwoorden en gezegden in Batavialand in Lelystad. (Omroep
Flevoland)

Technologie
>> Op de vraag wat de lelijkste taal ter wereld was, antwoordde Google: ‘Kannada’ (een taal die
gesproken wordt in India). Het bedrijf heeft zijn excuses aangeboden. (Hindustani Times)
>> 57% van de mensen zou seks-emoji’s gebruiken als die bestonden. (HyperAllergic)
>> Een Amsterdams instituut probeert avatars te ontwikkelen die tekst kunnen omzetten in
gebarentaal. (de Volkskrant)

Wetenschap
>> Door automatisch oude teksten te analyseren, krijgen we een beter beeld van oude geografie.
(Psychology Today)
>> Computersimulaties kunnen voorspellen in welke mate mensen van taalproblemen kunnen
herstellen na een hersenbloeding. (Science Daily)
>> Een taalinstituut in Nijmegen zoekt (betaalde) deelnemers aan een online onderzoek.
(Indebuurt)
>> Een gekloonde stem kan teksten voorlezen. (VillaMedia)
>> Soms worden sterke werkwoorden zwak. (NRC)

En verder
>> Welke Japanse roman wilt u lezen?
(Onze Taal)
>> Het verschil tussen klinkers en
medeklinkers uitgelegd voor kinderen.
(Neerlandistiek)
Naar de kieswijzer voor Japanse romans.
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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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