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Taaltip: het betreft / betreffen noodzakelijke 
werkzaamheden 

 

  

‘Het betreft noodzakelijke werkzaamheden’ is juist. 

 

Het onderwerp in de zin is het woord het. Omdat dat een enkelvoud is, staat de persoonsvorm 

betreft ook in het enkelvoud. Noodzakelijke werkzaamheden is het lijdend voorwerp, en dat heeft 

geen invloed op de persoonsvorm. 

 

De zin is vergelijkbaar met ‘Het gaat om noodzakelijke werkzaamheden’, waarin het onderwerp het 

ook zorgt voor een enkelvoudige persoonsvorm gaat. 

 

Het meervoud betreffen is wel juist bij een meervoudig onderwerp. Bijvoorbeeld: 

 De werkzaamheden betreffen de groenvoorziening. 

 Alle wijzigingen betreffen slechts kleine aanpassingen. 

  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Nederland 
 

  >> Taalnieuws van 50 jaar geleden: 3 uur Fries op lp. (Leeuwarder Courant) 

  

>> Doven uit heel Europa komen naar Groningen. Maar hoe bestel je eigenlijk een eierbal in 

gebarentaal? (DvhN) 

 >> Handig voor uw gedicht (als u iets met Woerden hebt): rijmpjes op Woerden. (In de buurt) 

 

>> Het onderzoek van Evelyn Bosma naar tweetaligheid bij Friese basisschoolleeringen wordt 

gebruikt door mensen die niet zo van het Fries houden. ‘Dat was nou ook weer niet de bedoeling’, 

zegt Bosma. (Mare) 
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Taal in het cabaret 
 

  

Hiske Schipper is docente Nederlands én 

cabaretière. Ze maakte een website met 

cabaretfragmenten, ‘Cabaret bij 

Nederlands’, die ze gebruikt om iets uit te 

leggen in de les: van spelling en 

leestekens (‘Dubbele punt’ van Drs. P) tot 

en met argumentatie (‘Dat vin ik nou 

kunst’ van Katinka Polderman). De site is 

bedoeld voor docenten Nederlands, maar 

wij denken dat iedere taalliefhebber er 

plezier aan kan beleven.  
  

 

 
Bezoek de site 

  

 

  
 

 

 Engels 
 

  >> Het aantal nieuwe Engelse leenwoorden in het Deens lijkt te dalen. (The Local) 

 >> De Académie française is tegen franglais. (La croix) 

  >> Het eerste Engelse woord van het jaar: climate emergency. (Oxford Dictionaries) 

  >> ‘Grappige’ landkaart van de 300 plaatsen in Groot-Brittannië met bottom in de naam. (The Sun) 

  >> We moeten niet tegen het Engels zijn, maar wel voor het Nederlands. (VRT Taal) 
  

  

 

En verder 
 

  >> Hoe weet je als nieuwkomer dat je goed taalonderwijs krijgt? (Kennislink) 

  

>> Slaap- en liefdesliedjes herkennen we ongeacht de taal waarin ze gezongen worden. (RTL 

Nieuws) 

  >> Donald Duck mengt zich in het patat/friet-debat. (Donald Duck) 
  

 

 

  

 

Advertentie 

Aangeboden: 20 

jaargangen Onze Taal 
  

  

Ik bied aan: 20 jaargangen Onze Taal, 

1998-2017. 

Zelf ophalen. 

Contact: 0345 - 515894. 

 

Marjo Hunting 

Culemborg 
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? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalweetje 

Weer en onweer, kruid en onkruid, 

mensen en onmensen: ‘on-’ betekent 

soms ‘slecht’. Ook ‘onkosten’ is zo 

ontstaan, al heeft dit tegenwoordig niet 

meer voor iedereen een negatieve 

bijklank: 

https://onzetaal.nl/taaladvies/kosten-

onkosten/. 

 

Volg Onze Taal op 

Twitter voor taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 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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