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Taaltip: ‘We zoeken een nieuwe stagiair(e)’ 
 

  

Met de vorm stagiaire kan alleen een vrouw aangeduid worden. Als een man bedoeld is of bedoeld 

kan zijn, is stagiair juist. Stagiair kan dus gebruikt worden als mannelijke aanduiding (‘man/jongen 

die stage loopt’), maar ook als algemene, geslachtsneutrale vorm (‘iemand die stage loopt’). 

Meer uitleg is te vinden op de website van Onze Taal. 

 

P.S. De vacature voor een stagiair bij de Taaladviesdienst staat hier. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalnieuws 
 

  >> Gouden Ganzenveer voor Abdelkader Benali. (Nederlands Dagblad) 

  

>> Frank van Pamelen: ‘Dankzij Aart Staartjes mocht je ook ineens vieze woorden gebruiken.’ 

(NPO Radio 1) 

 >> De kerndoelen van het Nedersaksisch in het basisonderwijs zijn vastgelegd. (Huus van de Taol) 

 >> Leerlingen die enkele vakken volgen in een andere taal, spreken en begrijpen die taal beter. 

(VRT) 

 >> Als buitenlandse studenten hier Nederlands leren, heeft dat geen invloed op hun keuze om wel 

of niet terug naar hun thuisland te gaan. (EenVandaag) 
  

 

 Babynamen 
 

  >> Emma en Noah waren in 2019 opnieuw de populairste kindernamen in Nederland. (Nu.nl) 

 >> Ter vergelijking: de populairste voornamen voor pasgeborenen in Vlaanderen waren Olivia en 

Arthur. (VRT) 

  >> Hoe komt het dat babynamen in en uit de mode raken? (Linda.nl) 
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Creatief met letters 
 

  

>> Voor elke aflevering van het programma ‘Van A tot Z’ op radiozender Klara wordt een alfabet-

televisiespot gemaakt. (Klara) 

  >> Tekstklokken, verkrijgbaar in meer dan 20 talen. (Qlocktwo) 

  >> Niet voor gevoelige magen: vrouw eet hele alfabet in 24 uur. (Alwayshungry) 
  

 

 Nieuwe taaltijden 
 

  >> Burgemeester houdt toespraak in frietkraam. (Het Laatste Nieuws) 

 >> De paus zit op TikTok. (Kerknet) 

  >> Twee Franse wijntjes, ook dat is 2020. (VRT) 
  

  

 

  

 

Advertentie 

Kindertaalkalender 

 

 

  

 

De Kindertaalkalender 2020: een vrolijke 

kalender vol met spreekwoorden, 

taalblunders, woordspelletjes, puzzels, 

grappige raadsels en moppen. Een jaar 

lang een goed begin van de dag – en nog 

leerzaam ook. 

 

Ook leuk voor in de klas! 

 

De Kindertaalkalender is samengesteld 

door de redactie van Kidsweek, dé 

weekkrant voor kinderen vanaf 8 jaar, en 

medewerkers van Onze Taal. 

 

De kalender is te bestellen in de 

webwinkel van Onze Taal. 

   

 

Naar de webwinkel 

van Onze Taal 
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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 

  

 

 

#taaltip 

Filipijnen/Filippijnen, Filipijns/Filippijns, 

Filipijn/Filippijn: de voorkeur gaat uit 

naar de spelling met één p. Meer 

hierover op onze website: 

www.onzetaal.nl/filipijnen/  

 

Onze Taal op Twitter: 

voor taaltips, taalnieuws 

en taalweetjes 

 

  

 

 Over Taalpost 
 

  

Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver) en Marc van Oostendorp (Bilthoven). 
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