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Woordpost: polariserend
In de Volkskrant wordt een oud-Facebookmedewerker aangehaald, die vertelt dat de algoritmes van
Facebook voorrang geven aan polariserende berichten. Die trekken namelijk meer gebruikers en
dus meer advertenties en inkomsten. Wat polariserend precies betekent en uit welk vakgebied de
term stamt, is te lezen op de website van Onze Taal.

Lees meer

Woorden
>> Wonder. (Reformatorisch Dagblad)
>> Gumcultuur. (INT)
>> Plakkracht. (AD)
>> Arabieren. (Historiek)
>> Woordenlijst van de taal van start-ups. (Quote)

Taalnieuws
>> Nieuw van de Universiteit Gent: voorbeelden en tips voor inclusieve communicatie. (UGent)
>> De variatie in Friese werkwoordsvervoegingen leert ons veel over taalverwerking en verwerving. (RUG)
>> Contactcentra in Nederland werken graag met Limburgers. Ze praten met een zachte g en dat
vinden klanten prettig. (NOS)

Nieuwe inzichten over stotteren

>> Morgen is het Wereldstotterdag. Thema: voorlichting aan ouders van kinderen die stotteren.
(Stotterfonds)
>> Patiëntenversie van de vorig jaar herziene ‘Richtlijn stotteren bij kinderen, adolescenten en
volwassenen’. (pdf – Demosthenes)
>> Acht vragen aan stottertherapeut en -onderzoeker Marie-Christine Franken. (NU)
>> Stotteraars stotteren niet als ze denken dat ze alleen zijn. (Scientias)
>> Sommige medicijnen veroorzaken stotteren. (ZorgKrant)
>> Klachten van stotteraars zijn verergerd door corona. (RTL Nieuws)
>> Succesvolle behandeling door stottertherapeut Jan Heuvel. (Contact Zutphen)

En verder
>> Zijn de laatste dagen van ‘Facebook’ geteld? Het bedrijf krijgt volgende week waarschijnlijk een
andere naam. (AD)
>> Kennisdag over ‘Taal van de Wereld’. (Cubiss)
>> Workshop ’Taal en Tech: een succesvolle combinatie’. (Taal en Tech)
>> Podcast over de talloze manieren om in het Nederlands te refereren aan de dood. (INT)
>> Podcast: ‘Hoe kus je een slapende taal wakker?’ (NRC Onbehaarde Apen)

Advertentie

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.
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Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws.
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