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Kort en duidelijk

De VRT wil de norm voor standaardtaal zijn en blijven. Hij hanteert daarom een aantrekkelijke, duidelijke en correcte
standaardtaal die rekening houdt met en afgestemd is op de mediagebruikers.

Standaardtaal?

Standaardtaal is de taal die taalgevoelige Vlamingen gebruiken wanneer zij hun taal bewust verzorgen en is de norm
voor correct taalgebruik (woorden, uitspraak, grammatica).
Dus niet:
- Tussentaal (‘Verkavelingsvlaams’)
- Dialect

De regel

De taal van de VRT is het Standaardnederlands. We maken gebruik van alle registers ervan.

De uitzonderingen

Niet-standaardtaal kan voor typetjes en uitzonderlijk in fictie als het onontbeerlijk is.

Voor wie is de regel?

Voor alle medewerkers, ook BV’s en externe medewerkers die als VRT-gezicht gezien worden.

Voor wie niet?

Gasten van de VRT (bv. panelleden, geïnterviewden).

Aantrekkelijke,
levende,
informele taal

Kies voor:
- Levende spreektaal in plaats van dorre schrijftaal.
- Afwisselende, verrassende, originele woorden in plaats van stadhuistaal, clichés, oubolligheden, lege woorden en
omslachtige uitdrukkingen.
- Afwisseling in zinsbouw.
- Goed gekozen beeldspraak, vergelijkingen en voorbeelden.
- Een verzorgde, aangename, niet-gekleurde uitspraak.
- Een dynamische en afwisselende intonatie.

Duidelijke,
heldere en
efficiënte taal

Kies voor:
- Een vlotte vertelstijl.
- Een logische opbouw, met woorden en zinnen die de logica en de structuur van de boodschap overbrengen.
- Juiste, precieze en makkelijk te begrijpen woorden.
- Korte en eenvoudige zinnen.

Ieder zijn stijl

Bij elke zender en elk programma hoort een bepaalde stijl en een bepaald register: van zeer informeel tot zeer
formeel. Verschillen tussen stijlen en registers zijn er op allerlei vlakken: woordkeus, zinsbouw, uitspraak.
Kies altijd voor een stijl- en registervariant die aansluit bij je programma en bij je zender, maar zonder te verglijden
in streektaal of dialect.

Meer weten?

Op VRTtaal.net vind je:
- Het volledige en gedetailleerde taalcharter waarin je meer uitleg en voorbeelden vindt.
- Een uitgebreide taal- en uitspraakdatabank.
Natuurlijk kun je ook terecht bij VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx (ruud.hendrickx@vrt.be).

