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Taaltip

stereotype / stereotiep / stereotiepe
Een clichématige, onveranderlijke karakterisering is een stereotype, met y. Het
bijvoeglijk naamwoord dat daarbij hoort, is stereotiep(e) met ie: ‘Wat een stereotiepe
benadering.’
 
Voorbeeldzinnen en nog een andere betekenis van stereotype zijn te vinden op de
website van Onze Taal.  

Lees de uitleg

Latijn
• Het Latijn leeft voort in Italiaanse dialecten. Tecnica della scuola
• Een Leidse taalkundige meent de taal van Troje te hebben gedetermineerd. NRC
• Betaalden de Romeinen echt met zout? KIJK

Taalnieuws
• De universiteit van Namen heeft een online woordenboek Franse Gebarentaal

gemaakt. HLN
• Een 81-jarige actrice zorgt voor opschudding door obscene woorden te gebruiken

over de nieuwe Britse minister van Financiën. The Guardian
• Filipijnse verpleegkundigen leren Nederlands om in Nederland aan de slag te

kunnen. Omroep Brabant
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https://www.tecnicadellascuola.it/il-latino-e-una-lingua-morta-un-docente-no-se-pensiamo-a-quanto-latino-ce-nei-nostri-dialetti
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/10/16/welke-taal-spraken-ze-in-troje-a4145291
https://www.kijkmagazine.nl/mens/romeinse-soldaten-zout/
https://www.hln.be/binnenland/wereldprimeur-universiteit-namen-ontwikkelt-online-woordenboek-frans-gebarentaal~a77ffcf7/
https://www.theguardian.com/culture/2022/oct/15/miriam-margolyes-swears-live-on-air-about-chancellor-jeremy-hunt
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4162743/karen-geeft-als-non-van-vught-op-filipijnen-taalles-aan-verpleegkundigen
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• Kunstmatige intelligentie is heel
slecht in redactiesommen. IEEE
Spectrum

• In het algemeen is taal nog lastig
voor kunstmatige intelligentie. Undark

• Chinese woordgroep van de week:
hex technology (oorspronkelijk een
game-term voor een mengeling van
magie en technologie). The China
Project

Vertaalwedstrijd voor jongeren
Juvenes translatores is een vertaalwedstrijd van de Europese Commissie voor alle
jonge Europeanen die geboren zijn in het jaar 2005. Wie wil meedoen moet zich voor
donderdag 20 oktober via school inschrijven op de website van de commissie. Daar zijn
ook voorbeelden van eerdere vertaalopdrachten te vinden.

Naar de website

Technologie

En verder
• Hoe zeg je tegen een vriendin: onze vriendschap is voorbij? De Standaard
• Waarom taalkundigen geloven dat talen onhoorbare woorden hebben. video –

NativLang

https://thechinaproject.com/2022/10/14/hex-technology-phrase-of-the-week/
https://spectrum.ieee.org/large-language-models-math
https://undark.org/2022/10/07/interview-why-mastering-language-is-so-difficult-for-ai/
https://thechinaproject.com/2022/10/14/hex-technology-phrase-of-the-week/
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https://www.youtube.com/watch?v=woDllcnCbTw


In de 30e editie van de Taalkalender van
Onze Taal heeft elke dag van de week
weer een eigen thema: dialecten,
taalrecords (het grootste, beste,
bijzonderste uit alle uithoeken van de
taalwereld), taaladvies, noord & zuid
(taalverschillen en -overeenkomsten
tussen Nederland en Vlaanderen),
taalpuzzels, jaarwoorden (welke
woorden kwamen de afgelopen dertig
jaar in onze taal terecht?) en natuurlijk
taalkronkels!
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Taalpost biedt twee keer per week het
laatste taalnieuws en de beste taaltips.
Onder redactie van Marc van
Oostendorp, Erik Dams en Onze Taal.
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