Weergave (functie)titels in het Engels
Bijgaand overzicht is gebaseerd op een inventarisatie van functietitels door de VSNU en een
voorstel van het Talencentrum en bevat weergaven van (functie)titels die zijn toegestaan.
Afhankelijk van iemands contacten kunnen naar wens de Brits-Engelse of Amerikaanse termen uit
de lijst worden gebruikt.
1.

Algemene verschillen Engels/Nederlands bij de weergave van (functie)titels
In het Engels worden vaker hoofdletters gebruikt dan in het Nederlands. Dat geldt
ook voor (aanspreek)titels en afkortingen daarvan. In het Nederlands worden deze
met onderkast ('kleine letter') geschreven, behalve aan het begin van de zin.
2. Anders dan in het Engels wordt in het Nederlands tegenwoordig een punt achter
afkortingen van (aanspreek-) titels geplaatst als de laatste letter van de afkorting
dezelfde is als die van het afgekorte woord. Dus: drs., dr., dhr.
3. Zogenaamde Nederlandse letterwoorden die in de academische wereld gebruikt
worden (aio, oio) worden geschreven zonder punten en met kleine letter.
Raadpleeg bij twijfel het Groene Boekje.
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Opmerkingen

Kan op faculteitsniveau zijn, of
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In het Engels wordt alleen de
hoogste titel vermeld. Prof.dr. is
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Bij deze afkorting wordt in het
Engels geen punt gebruikt. De
afkortingsregel in het Engels is:
geen punt toepassen als de
afkorting bestaat uit de eerste en
laatste letters van het woord.
De Nederlandse titel bestaat niet
in het Engels en wordt meestal
weggelaten. Om in bet Engels
toch aan te geven dat een
academische studie is voltooid,
kan de afkorting in de tweede
kolom worden gebruikt. Deze
komt dan achter de naam te
staan.
Idem
Idem

