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Taaltip: scala aan / van
Het woord scala kan door aan én door van gevolgd worden: ‘Er is een heel scala aan / van
talenopleidingen in Nijmegen.’ Scala aan is het gebruikelijkst, al komt scala van ook veel voor.

Ook bij veel andere woorden die een hoeveelheid aanduiden, passen beide voorzetsels. Soms is aan
gebruikelijker en soms van. Bekijk de voorbeelden op de website van Onze Taal.

Nederlands leren
>> In Wallonië kiest nog maar één op de drie leerlingen in de eerste klas van de middelbare school
voor Nederlands. (De Standaard)

>> Vluchtelingen: ‘Zonder kennis van het Nederlands ben je nergens.’ (DTV Nieuws)

>> Een YouTube-kanaal presenteert het Nederlands voor Turkstaligen. (NT2 nederlands leren)

Vreemde talen leren
>> Nederlanders die zichzelf overschatten als ze een andere taal spreken, slaan precies daardoor
soms een modderfiguur. (NRC)

>> Doceer het Nederlands samen met zo veel mogelijk andere talen op school. (Taal naar keuze)

>> Er is een nieuwe gratis nieuwsbrief voor iedereen die interesse heeft in moderne vreemde talen.
(Taalwijs.nu)

https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://onzetaal.nl/
https://onzetaal.nl/
https://content.mailplus.nl/m12/links/onzetaal/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/scala-aan-van-mogelijkheden
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210927_97022124?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr&utm_campaign=twitterfeed
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/vluchtelingen-over-het-leren-van-nederlands-het-werken-heeft-mij-enorm-geholpen
https://www.youtube.com/c/Hollandaca%25C3%2596%25C4%259FreniyorumNL2021/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/26/de-tweede-taal-van-maxima-cruijff-en-koeman-a4059722
https://www.youtube.com/watch?v=Dqb1mgNSm2g
https://taalwijs.nu/2021/09/10/een-nieuwsbrief-voor-de-moderne-vreemde-talen-waarom/
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Taalboekenpodcast

Vijf boeken zijn er genomineerd voor de
Taalboekenprijs 2021. In een speciale
podcast komen de auteurs van alle vijf de
boeken aan het woord.
 
De eerste vier afleveringen staan inmiddels
online; de vijfde volgt morgen! Beluister
hier de podcast.
 
De winnaar van de Taalboekenprijs wordt
op 2 oktober, aan het begin van de Week
van het Nederlands, bekendgemaakt in De
Taalstaat op NPO radio 1.

Naar de podcast

Advertentie

Week van het Nederlands
>> Gratis online: drie gesprekken over taal. (de lage landen)

>> In Gent spreekt Mira Feticu een liefdesverklaring aan de Nederlandse taal uit. (Cultuurlab
Vlaanderen)

>> En daarna trekt ze rond door Vlaanderen. (Week van het Nederlands)

>> Alle activiteiten van de Week van het Nederlands bij elkaar. (Week van het Nederlands)

 

Wetenschap
>> Genetisch verschilden de Etrusken niet van andere Italiaanse volkeren. Wel gebruikten ze een
heel andere taal. (NRC)

>> Ook jonge dieren ‘brabbelen’ als ze leren communiceren. (Kennislink)

>> Niet alle interrupties zijn onbeleefd. (The New York Times)

En verder
>> Nu.nl experimenteert met eenvoudige taal. (Villamedia)

>> Wat betekent pas? (Neerlandistiek)

https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nominaties-taalboekenprijs-2021
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nominaties-taalboekenprijs-2021
https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/nominaties-taalboekenprijs-2021
https://www.de-lage-landen.com/article/taalgesprek
http://cultuurlabvlaanderen.be/?p=3052
https://weekvanhetnederlands.org/lezingenreeks-mira-feticu-liefdesverklaring-aan-de-nederlandse-taal/
https://weekvanhetnederlands.org/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/24/etrusken-hadden-gewone-genen-maar-een-bijzondere-taal-a4059633
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/ook-dieren-brabbelen-om-hun-taal-te-leren/
https://www.nytimes.com/2021/09/25/opinion/interrupting-cooperative-overlapping.html?fbclid=IwAR3ZHsYA3uNpSvZi-h4mohJy93VvJMm829UEn2F23EH1-i5klwe6gd6BMJk
https://www.villamedia.nl/artikel/nu.nl-experimenteert-met-begrijpelijke-taal
https://neerlandistiek.nl/2021/09/pas/
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Waar komt
pindakaas vandaan?
Wat heeft ladderzat met een ladder te
maken? Waarom heet een verdieping niet
een verhoging? Heeft er ooit een Aagje
bestaan die heel nieuwsgierig was? Deze
en 97 andere vragen over woorden
worden beantwoord in Waar komt
pindakaas vandaan?
 
Het boekje is gemaakt door het Instituut
voor de Nederlandse Taal (INT) en het
Genootschap Onze Taal. 
 
Bestel het boekje voor € 10,99 in de
webshop van Onze Taal.

Bestel

? Taalvraag?

Zoek in ruim 2000 taaladviezen

& Onze Taal-webwinkel

Tijdschrift, boeken & kalenders

+ Volg Onze Taal op de
sociale media

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn

 

Volg Onze Taal op
Instagram voor grappige

taalkronkels

 

https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/waar-komt-pindakaas-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/waar-komt-pindakaas-vandaan
https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken-24/boeken/waar-komt-pindakaas-vandaan
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://instagram.com/onze_taal
https://instagram.com/onze_taal
https://instagram.com/onze_taal
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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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