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Taaltip: bijgekomen / bij gekomen 
 

  

Bij gekomen wordt met een spatie geschreven in een zin als ‘Er zijn minder besmettingen bij 

gekomen dan gisteren.’  

 

Er en bij vormen in deze zin één geheel, al staan er woorden tussen. Erbij betekent ‘bij het 

genoemde’ (bijvoorbeeld: ‘bij het totale aantal van gisteren’). Er is hier dus geen sprake van het 

werkwoord bijkomen, maar van komen. 

  

Bijgekomen is wel één woord in bijvoorbeeld ‘De patiënten zijn bijgekomen uit hun narcose’ en ‘Ben 

je al een beetje bijgekomen van alle drukte?’ 

  

Meer uitleg en veel vergelijkbare voorbeelden staan op de website van Onze Taal. 
  

 

 
Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Taalonderwijs 
 

  

>> De hogeschool UCLL stopt met het opleiden van leerkrachten Latijn – te duur voor het 

handjevol geïnteresseerde studenten. (Het Laatste Nieuws) 

  >> Een taalbad voor anderstalige kinderen helpt niet. (De wereld morgen) 

 >> De nieuwe app van Duolingo leert kinderen lezen en schrijven. (Mashable) 

 >> Een Eindhovense geeft al 40 jaar Italiaanse les. (Eindhovens Dagblad) 
  

 

 Taalverschillen overbruggen 
 

  >> Waarom doven uit Vlaanderen de Nederlandse gebarentolk niet verstaan. (EOS) 

 >> De accountantskamer wil uitspraken in begrijpelijke taal. (Accountancy vanmorgen) 

  >> Chatten met je kleinkinderen? Doe het in hun eigen taal! (Telenet Samen erdoor) 

  

>> Het Begint met Taal organiseert ‘Kletsmaatjes’ voor mensen die Nederlands willen leren tijdens 

de quarantaine. (Het Begint met Taal) 
  

https://onzetaal.nl/
http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies/er-voorzetsel-werkwoord/
https://onzetaal.nl/taaladvies/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/onderwijs/hogeschool-ucll-stopt-met-opleiden-van-leerkrachten-latijn~a6c5fb17/
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/03/29/taalbadquarantaine-bevordert-taalontwikkeling-van-kinderen-niet/
https://nl.mashable.com/language/953/duolingos-nieuwe-app-leert-kinderen-lezen-en-schrijven
https://www.ed.nl/eindhoven/docente-viert-40-jaar-italiaanse-les-ik-denk-en-droom-in-die-taal~a6da4a58/
https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/waarom-doven-uit-vlaanderen-de-nederlandse-tolk-niet-begrijpen
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/03/27/accountantskamer-wil-uitspraken-in-begrijpelijke-taal/
https://www.telenetsamenerdoor.be/artikel/chat-met-je-kleinkinderen-hun-eigen-taaltje
https://www.hetbegintmettaal.nl/online-kletsmaatjes-voor-nieuwkomers/
https://onzetaal.nl/


  

 

Coronataal 
 

  >> Alle coronaclichés op een rijtje. (de Volkskrant) 

 >> Waarom taalkundigen en vertalers belangrijk zijn in coronatijden. (Neerlandistiek) 

  >> Het Duits in tijden van corona. (Universität Wien) 

 >> De crisis laat zien hoe verdeeld de taalgebieden in Zwitserland zijn. (Swiss Info) 

 >> Actiecomité strijdt even niet meer voor Drentse plaatsnaamborden, want ‘we hebben wel wat 
anders aan ons hoofd’. (Dagblad van het Noorden) 

 >> Hoe kun je het best videovergaderen? (AGConnect) 

 >> Engelse studenten Nederlands dragen in quarantaine het gedicht ‘Vogels, vissen’ van Ingmar 
Heytze voor. (video, University of Sheffield / Henriette Louwerse) 

 >> Antwerpen Helpt schrijft brieven aan mensen die de deur niet meer uit kunnen. (Gazet van 
Antwerpen, met video) 

  

  

 

En verder 
 

  

>> “Natasja Froger (54) kan haar geluk niet op. Dit weekend waren al haar kleinkinderen logeren 
bij opa en oma Froger.” Waar gingen die kinderen logeren? (Neerlandistiek) 

  >> Nederlandse dialecten in de Middeleeuwen. (Middelnederlands.nl) 
  

 

 

  

 

 

 

Aanbieding: 

afgeprijsd taalkronkelboekje! 

De leukste taalkronkels 
  

 

“Religieus daten in de lift”, “Dierenasiel zet de 

deuren open”, “Gore praat met Trump” – Onze 

Taal krijgt elke maand honderden taalkronkels 

toegestuurd door lezers, volgers en vrienden. 

De grappigste komen in ‘Ruggespraak’, de 

rubriek op de achterpagina van Onze Taal. 

 

De leukste kronkels van de afgelopen jaren zijn 

gebundeld in Een topjaar voor eikels. Naast 

vermaak is er ook lering: in aparte tekstjes 

wordt toegelicht hoe bepaalde veelvoorkomende 

fouten te verklaren zijn. 

 

Afgeprijsd: van € 13,99 nu voor € 12,50! 

Te koop in de webwinkel van Onze Taal. Leden 

van Onze Taal betalen nu bovendien geen 

verzendkosten! 

 

Bekijk hier een voorproefje.  
 

 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-betrouwbare-mannetjes-hebben-nog-wat-cliches-voor-u~b69f476c/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.neerlandistiek.nl/2020/03/waarom-taal-belangrijk-is-in-corona-tijden/
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/wissenschaft-gesellschaft/detailansicht/artikel/sprache-in-zeiten-der-corona-krise/
https://www.swissinfo.ch/eng/covid-19-impact_how-the-crisis-reveals-cultural-divide-between-swiss-language-regions/45647692
https://vernieuwd.dvhn.nl/drenthe/Actiecomit%C3%A9-stelt-ondertiteling-van-Drentse-plaatsnaamborden-uit-We-hebben-wel-iets-anders-aan-ons-hoofd-25513664.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.dvhn.nl%2Fdrenthe%2FActiecomit%25C3%25A9-stelt-ondertiteling-van-Drentse-plaatsnaamborden-uit-We-hebben-wel-iets-anders-aan-ons-hoofd-25513664.html
https://www.agconnect.nl/artikel/14-tips-voor-een-chaosvrije-videovergadering
https://youtu.be/o537-ByN-Rc
https://www.gva.be/cnt/dmf20200330_04907116/brieven-schrijven-naar-mensen-die-de-deur-niet-meer-uit-kunnen-in-coronatijden-besef-je-pas-hoe-hard-contact-nodig-is
https://www.gva.be/cnt/dmf20200330_04907116/brieven-schrijven-naar-mensen-die-de-deur-niet-meer-uit-kunnen-in-coronatijden-besef-je-pas-hoe-hard-contact-nodig-is
https://www.neerlandistiek.nl/2020/03/waar-zijn-de-kleinkinderen-van-natasja-froger-54-logeren/
https://middelnederlands.nl/
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/een-topjaar-voor-eikelslv
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/een-topjaar-voor-eikelslv
https://onzetaal.nl/uploads/editor/Voorproefje_Topjaar_voor_eikels.pdf
https://onzetaalwebwinkel.nl/ledenvoordeel/een-topjaar-voor-eikelslv


 

 
Bestellen via de webwinkel 
 

  

 

 

  

  

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

#taalweetje 

‘Normaal ga ik tegen heug en meug 

naar de sportschool, maar ik zou nu 

best wel weer eens willen gaan.’ Waar 

de #uitdrukking ‘tegen heug en meug’ 

vandaan komt, lees je op onze website: 

www.onzetaal.nl/heugenmeug.  

 

Onze Taal op Twitter: 

taaltips, taalkronkels, 

taalnieuws, 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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