
 

Test je kennis Nederlands 
 
Een goede kennis en beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk  
in het economisch hoger onderwijs. 
 
Inhoud toets Nederlands 
Met de toets Nederlands testen we onder andere je grammatica, spelling  
en woordenschat. 
 
Maak de voorbeeldvragen  
Hieronder volgen enkele voorbeeldvragen van de toets Nederlands. Wanneer  
je 14 van de 20 vragen goed hebt beantwoord, lijk je te voldoen aan het  
niveau dat wij verwachten.  
 
Veel succes! 
  



 
Spelling 
 
Vraag 1 
Wat is fout gespeld? 
 
Enkele hbo-studenten hebben zowel de korte- als de langetermijndoelen in hun rapport 
over de introductie van de Segway verwoort en een duidelijke probleemstelling 
geformuleerd, hetgeen door de opdrachtgever zeer is gewaardeerd.                  
a. verwoort                         
b. geformuleerd                         
c. gewaardeerd                         
d. geen fouten                     
 
Vraag 2 
Wat is fout gespeld? 
 
De aanschafkosten van de Segway zijn nogal hoog. De rede hiervoor is dat het 
productieproces nog niet is geautomatiseerd.          
a. rede                       
b. productieproces                       
c. geautomatiseerd                      
d. geen fouten                     
 
Vraag 3 
Geef aan welke woordsoort het vetgedrukte woord is. 
 
De gebruikte citaten komen uit het NRC Handelsblad. 
a. zelfstandig naamwoord 
b. bijvoeglijk naamwoord 
c. persoonlijk voornaamwoord 
d. aanwijzend voornaamwoord 
e. bezittelijk voornaamwoord 
 f. telwoord 
 
Vraag 4 
Geef aan welke woordsoort het vetgedrukte woord is. 
 
Welk effect heeft deze reclamecampagne op de verkoop gehad?  
a. zelfstandig werkwoord 
b. hulpwerkwoord 
c. koppelwerkwoord 
d. persoonsvorm 
e. voltooid deelwoord 
 
 
  



 
Uitdrukkingen 
 
Vraag 5 
Geef van de onderstaande uitdrukkingen aan of deze een positieve of negatieve 
betekenis hebben. Je hoeft alleen maar positief of negatief aan te geven. 
 
a. Hij heeft ze achter de ellebogen. ......................................…………. 
 
b. Hij strijdt altijd met open vizier. ......................................................... 
 
c. Iemand met de nek aankijken. ......................................................... 
 
d. Hij zat met de handen in het haar. .................................................... 
 
e. Hij is een rots in de branding. ............................................................. 
 
f. De handen uit de mouwen steken. .................................................... 
 
g. Iemand tegen de haren instrijken. ....................................................... 
 
h. Het ijzer smeden als het heet is. .......................................................... 
 
i. Het paard achter de wagen spannen. ................................................. 
 
 
Moeilijke woorden 
 
Vraag 6 
Geef een ander woord voor het onderstreepte woord. 
 
In de onderhandelingen is de hypotheekrenteaftrek een urgent probleem. 
a. dringend   
b. onbelangrijk  
c. een breekpunt   
d. financieel probleem 
 
Vraag 7 
Geef een ander woord voor het onderstreepte woord. 
 
Dit zijn excellente prestaties. 
a. goede 

b. twijfelachtige 

c. uitmuntende 

d. prestaties die onder de maat zijn 

 
  



 
Vraag 8 
Geef een ander woord voor het onderstreepte woord. 
 
 Jackie Selebi, prominent lid ANC, is veroordeeld voor corruptie. 
a. berucht 
b. crimineel 
c. vooraanstaand 
d. tot het bestuur behorend 
 
Vul het juiste voorzetsel in  
 
9. Voor klachten kunt u zich wenden ............ de directie. 
 
10. Ik sta niet in ..................... de gevolgen. 
 
11. Bent u op de hoogte ......... onze voorschriften. 
 
 
Leestekst 
 
Dagelijks misbruik persoonlijke gegevens 
Het pinnen van geld, het lopen door OV-poortjes, het surfen over internet: zonder 
persoonsgegevens is het allemaal niet mogelijk. Misbruik van die gegevens of het lekken 
daarvan ligt echter elke dag op de loer. Nog vrij recent lekte een OV-website de 
gegevens van 168.000 reizigers zonder melding hiervan te maken.  
Een populaire sociale netwerksite als Facebook beschikt over de persoonsgegevens van 
ruim vierhonderd miljoen gebruikers en verkoopt deze door aan adverteerders. Eind 
vorig jaar werd bovendien een groot privacylek in Facebook ontdekt, waardoor 
onbevoegden toegang kregen tot een heleboel profielpagina’s op de site.  
Maar of dat alles een reden is om ons druk te maken? Ot van Daalen van de 
burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom (BOF) vindt het wel. Moderne technologie 
maakt tegenwoordig een heel scala aan opslag-, volg-, en controlemethoden mogelijk. 
“Daardoor zijn mensen de controle over hun privacy kwijtgeraakt,” zegt Van Daalen. 
“Welke instanties en bedrijven verzamelen bijvoorbeeld persoonsgegevens? En met 
welk doel?”  
 
Vraag 12 
Welke uitspraak is waar? (2pnt) 
a. de titel is misleidend  
b. de titel geeft het thema aan 
 

  



 
Antwoorden: 
1) a 
2) a 
3) b 
4) b en d 
5a) negatief 
5b) positief 
5c) negatief 
5d) negatief 
5e) positief 
5f) positief 
5g) negatief 
5h) positief 
5i) negatief 
6) a 
7) c 
8) c 
9) tot 
10) voor 
11) van 
12) a  ligt op de loer, dus niet elke dag wordt er misbruik gemaakt!! 
 
 
Mocht je deze toets moeilijk vinden of veel fouten hebben gemaakt, dan kun je de 
bijspijkercursus Nederlands volgen. Kijk voor meer informatie op 
http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/content/hva-
breed/studentenzaken/toelating/deficientie--en-opfriscursussen/deficientie--en-
opfriscursussen.html 
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