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1. Werkwoordspelling 
Schrijf je word of wordt en is het: het is me beloofd of het is me belooft? Kortom, eindigt het 
werkwoord met een -d of met een -t? Daarover gaat dit eerste hoofdstuk. Om te kunnen kiezen 
voor het juiste werkwoord, moet je twee dingen doen: je moet eerst achterhalen in welke tijd 
het werkwoord staat en vervolgens vervoeg je het werkwoord volgens de regels.  

1.1. Werkwoordstijden in het Nederlands 
In het Nederlands kunnen werkwoorden vier tijden hebben: 
• onvoltooid tegenwoordige tijd (ott), bijvoorbeeld ik maak 
• onvoltooid verleden tijd (ovt), bijvoorbeeld ik maakte 
• voltooid tegenwoordige tijd (vtt), bijvoorbeeld ik heb gemaakt 
• voltooid verleden tijd (vvt), bijvoorbeeld ik had gemaakt 
 
Je herkent door het werkwoord zelf of een werkwoord in de onvoltooid tegenwoordige tijd staat 
of in de onvoltooid verleden tijd. In het Nederlands heb je zwakke werkwoorden en sterke 
werkwoorden. Bij zwakke werkwoorden komt in de verleden tijd -te of -de achter de stam; de 
stam is de ik-vorm. Sterke werkwoorden hebben in de verleden tijd een andere klinker. 
 

 Hele werkwoord Stam  Verleden tijd 
zwak werkwoord maken Ik maak Ik maakte 

leven Ik leef Ik leefde 
sterk werkwoord lezen Ik lees Ik las 

 
Naast de onvoltooide tijd kunnen werkwoorden in de voltooide tijd staan, ook wel perfectum 
genoemd. Een voltooid deelwoord heeft altijd een hulpwerkwoord nodig, meestal hebben, zijn 
of worden. Als je erachter wil komen of een werkwoord in de onvoltooide of in de voltooide tijd 
staat, is het dus belangrijk om op zoek te gaan naar het hulpwerkwoord. 
 

vtt met zijn Hij is gisteren niet naar school gefietst. 
vtt met hebben Ik heb hem allerlei dingen beloofd. 

 
Ook een voltooid deelwoord kan in de tegenwoordige (vtt) of in de verleden tijd (vvt) staan. In 
welke tijd het voltooid deelwoord staat, herken je aan het hulpwerkwoord. 
 

vtt Hij is gisteren niet naar school gefietst. 
vvt Hij was gisteren nog nooit naar school gefietst. 

 
Het verschil tussen de vtt en de vvt is klein; voor de vervoeging maakt het niets uit. In de rest 
van het hoofdstuk wordt dan ook geen aandacht meer besteed aan de vvt.  
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1.1.1. De onvoltooid tegenwoordige tijd (ott) 

In de onvoltooid tegenwoordige tijd zijn er twee mogelijkheden: stam of stam+t. Bij woorden als 
lopen of maken hoor je vaak wel of er een ‘t’ achter de stam moet of niet. Het gaat meestal fout 
bij werkwoorden waarvan de stam eindigt met een ‘d’; dan hoor je het verschil namelijk niet 
meer. Hier zie je wanneer je alleen de stam gebruikt en wanneer een ‘t’ achter de stam komt. 
 

 maken melden 
enkelvoud ik maak ik meld 

jij maakt jij meldt  
u maakt u meldt 
hij maakt hij meldt 

meervoud wij maken wij melden 
jullie maken jullie melden 
zij maken zij melden 

 
Let op: als jij achter de persoonsvorm staat, dan verdwijnt de ‘t’. Als je achter de persoonsvorm 
staat, dan verdwijnt de ‘t’ ook, behalve als je van je geen jij kunt maken. 
 

alleen stam Word jij morgen uitgenodigd? 
alleen stam Word je morgen uitgenodigd? 
stam + t Wordt je vriend morgen uitgenodigd?  

(‘Word jij vriend uitgenodigd’ klinkt niet goed) 
 
Als je het niet kan horen, omdat de persoonsvorm op een ‘d’ eindigt, neem dan in gedachten het 
werkwoord lopen als voorbeeld. 

1.1.2. De onvoltooid verleden tijd (ovt) 

In de onvoltooid verleden tijd schrijf je ‘te(n)’ of ‘de(n)’ achter de stam.  
 

 maken loten wandelen melden 
enkelvoud ik maakte ik lootte ik wandelde ik meldde 

jij maakte jij lootte jij wandelde jij meldde 
hij maakte hij lootte hij wandelde hij meldde 

meervoud wij maakten wij lootten wij wandelden wij meldden 
jullie maakten jullie lootten jullie wandelden jullie meldden 
zij maakten zij lootten zij wandelden zij meldden 
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Bij enkelvoud komt geen ‘n’ achter de stam, bij meervoud wel. Als je niet weet of het ‘te’ of ‘de’ 
moet zijn, dan gebruik je de regel met het woord kofschiptaxi. Dat gaat zo: 
 

1 Kijk naar de infinitief (het hele werkwoord): reizen maken 
2 Haal ‘en’ ervan af. De stam is dan:  reiz maak 
3 Is deze letter een medeklinker uit K O F S C H I P T A X I: nee à -de ja à -te 
4 Neem de ik-vorm van de onvoltooid tegenwoordige tijd:  reis maak 
5 Resultaat:  reisde maakte 

 
Let op: Bij sommige werkwoorden eindigt de ik-vorm van de o.t.t. op een -f of -s, terwijl het hele 
werkwoord een ‘v’ of ‘z’ heeft. Je kijkt dus naar de ‘v’ of ‘z’! Hij verfde de hal (verven) 

1.1.3. De voltooid tegenwoordige tijd (vtt) 

Je hoort vaak of een voltooid deelwoord op een -t of -d eindigt door er een -e achter te denken. 
Je hoort bijvoorbeeld dat gemeld op een -d eindigt, als je er de gemelde schade van maakt. Bij 
twijfel kun je de regel kofschiptaxi weer toepassen. Je krijgt dan: ge + ik-vorm + t/d. 
  

1 Kijk naar de infinitief (het hele werkwoord): reizen  maken 
2 Haal -en ervan af. De stam is dan:  reiz maak 
3 Is deze letter een medeklinker uit K O F S C H I P T A X I: nee à -d ja à  -t 

4 Neem de ik-vorm van de onvoltooid tegenwoordige tijd: reis  maak 
5 Het voltooid deelwoord is ge + ik-vorm + t/d:  gereisd gemaakt 

 
Let op: veel fouten worden gemaakt met woorden als gebeuren, bereiden en erkennen, waarbij 
het voltooid deelwoord weinig verschilt van de tegenwoordige tijd.  
 
Je hebt bijvoorbeeld: het gebeurt en het is gebeurd. Dit geldt voor alle werkwoorden die 
beginnen met be-, ge-, ver-, ont-, er-, en her-. Als je twijfelt, moet je dus op zoek naar een 
hulpwerkwoord. Als de persoonsvorm geen hulpwerkwoord heeft, dan is het onvoltooid, vind je 
wel een hulpwerkwoord, dan is de persoonsvorm geschreven in de voltooide tijd. 
 

ott Elke zondag bereidt hij het vlees. 
vvt Hij heeft zondag het vlees weer bereid. 

 
In het eerste voorbeeld staat er een ‘t’ achter de stam omdat het werkwoord in de onvoltooid 
tegenwoordige tijd staat en omdat hij het onderwerp is. In het tweede voorbeeld is de 
persoonsvorm een voltooid deelwoord; het hulpwerkwoord heeft staat immers in de zin. Een 
voltooid deelwoord kan nooit met ‘dt’ eindigen, want de ‘d’ staat niet in kofschiptaxi.  
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1.2. Engelse werkwoorden in het Nederlands 
De regel kofschiptaxi geldt ook voor Engelse werkwoorden die in het Nederlands zijn 
ingeburgerd. Voorbeelden:  
 

 ott ovt vtt 
faxen hij faxt hij faxte hij heeft gefaxt 
checken hij checkt hij checkte hij heeft gecheckt 
plannen hij plant hij plande hij heeft gepland 
promoten hij promoot hij promootte hij heeft gepromoot 
speechen hij speecht hij speechte hij heeft gespeecht 
deleten hij deletet hij deletete  hij heeft gedeletet 

1.3. Werkwoorden met afkortingen 
Gebruik een koppelteken om een voorvoegsel te verbinden met een afkorting en een apostrof 
voor het achtervoegsel: 
 

 ott ovt vtt 
sms’en hij sms’t hij sms’te hij heeft ge-sms’t 
msn’en hij msn’t hij msn’de hij heeft ge-msn’d  
e-mailen hij e-mailt hij e-mailde hij heeft ge-e-maild 

 



Stijl, spelling en grammatica – de belangrijkste regels

 7 

2. Spelling zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord 
In het vorige hoofdstuk werd uitgelegd hoe je werkwoorden spelt. In dit hoofdstuk kom je meer 
te weten over de spelling van zelfstandige naamwoorden (substantief) en van bijvoeglijke 
naamwoorden (adjectief). In de rode auto is auto het zelfstandig naamwoord en rode het 
bijvoeglijk naamwoord. 

2.1. Spelling van zelfstandige naamwoorden 
Zelfstandig naamwoorden zijn woorden waar je meestal een lidwoord voor kunt zetten. Je 
gebruikt ze voor: dieren, mensen, dingen, plaatsen en voor (eigen)namen. 

2.1.1. Samenstellingen 

In het Nederlands kun je combinaties maken van zelfstandige naamwoorden. Zo kun je de 
woorden de stage en het verslag samenvoegen tot het woord het stageverslag. Dit soort 
combinatiewoorden noemen we samenstellingen. Het lidwoord van het laatste woord is ook het 
lidwoord van de samenstelling. De hoofdregel: woord + woord = woord. 
 

woord + woord = woord 
De taal + de fouten De taalfouten 
De balie + de medewerker  De baliemedewerker 
De school + de opleiding De schoolopleiding 
De reflectie + het portfolio Het reflectieportfolio 

 
Ook ingeburgerde Engelse woorden schrijf je aan elkaar: de officemanager, de babyboom, het 
managementteam. Soms heeft een samenstelling een streepje nodig:  
 

moeilijk leesbaar of onoverzichtelijk woord 
• Omdat je het verkeerd kunt lezen: kassa-lade of kas-salade 
• Omdat het woord moeilijk te lezen is door botsende klinkers: auto-export (en niet 

autoexport) 
 
bijzondere woordcombinaties 
• Twee woorden die wel een paar vormen, maar geen eenheid: noord-zuidlijn, oorzaak-

gevolgrelatie 
• Een zinnetje: doe-het-zelfzaak 
• Een naam na het woord: kabinet-Rutte 
 
cijfers, afkortingen en andere tekens  
• CDA-lid, A4-papier, $-teken, e-mail 
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Tussenklank -e(n) 
Schrijf de tussen-n als het linkerdeel van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat 
alleen een meervoud heeft op -(e)n. Voorbeelden: boekenkast (boek-boeken), huizenmarkt 
(huis-huizen). 
 
Schrijf geen tussen-n als: 
• het linkerdeel van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is met een meervoud op 

zowel -(e)n als -(e)s. Voorbeelden: groentesoep (groente – groenten/groentes), ziektebed 
(ziekte – ziekten/ziektes) 

• het linkerdeel enig is in zijn soort. Voorbeelden: Koninginnedag, maneschijn 
• het linkerdeel een waardebepalende of versterkende betekenis heeft en de hele 

samenstelling een bijvoeglijk naamwoord is. Voorbeelden: beresterk, reuzegroot. 
 
Tussenklank -s 
Je schrijft de -s in een samenstelling als je hem hoort (logisch!): stationsplein, hartsvriendin, 
dorpskerk. 
 
Je schrijft de -s ook als je hem niet kan horen, wanneer het tweede deel met een -s begint én als 
de -s in een andere samenstelling met het linkerwoord wel hoorbaar is: stationsstraat (vanwege 
stationsplein), dorpsstraat (vanwege dorpsgek, dorpsplein). 

2.1.2. Afkortingen 

Een nieuw woord maken met een afkorting kan op twee manieren: 
• Is het extra stuk aan de afkorting een achtervoegsel dat niet als los woord te gebruiken is? 

Gebruik dan een apostrof om de afkorting te verbinden met een achtervoegsel: 
o ICT – ICT’er 
o AOW – AOW’er 
o A4 – A4’tje 
o hbo – hbo’er 

• Is het extra stuk aan de afkorting een woord dat wel los kan voorkomen? Gebruik dan een 
streepje om de afkorting te verbinden aan het woord: 

o ICT-student 
o hbo-opleiding 

2.1.3. Meervoud 

In het Nederlands krijgen veel woorden een -en of -s in het meervoud. Bij sommige woorden kan 
het zelfs allebei. Bijvoorbeeld: behoeften/behoeftes, gedachten/gedachtes. 
 
Meervoudsvorm op -n bij woorden die eindigen op -ee of op -ie 
Als in het enkelvoud de klemtoon op de laatste lettergreep ligt, voeg je in het meervoud -ën toe. 
Bijvoorbeeld: ideeën, kopieën, economieën.  
Valt in het enkelvoud de klemtoon niet op de laatste lettergreep? Voeg dan alleen -n toe. Het 
trema komt dan op de bestaande -e om verkeerde uitspraak te voorkomen. Bijvoorbeeld: 
bacteriën, poriën. 



Stijl, spelling en grammatica – de belangrijkste regels

 9 

Meervoudsvorm op -s 
Meestal schrijf je de -s aan het woord vast (kachels, edities), maar als het woord eindigt op a, i, 
o, u of y (en vóór die letter een medeklinker staat) dan krijgt het meervoud -’s. De apostrof is 
nodig om een verkeerde uitspraak te voorkomen. Zo is het bijvoorbeeld: memo’s, ski’s, baby’s, 
maar essays, bureaus en organisaties. Afkortingen, letters en letterwoorden krijgen altijd een 
meervoud op -’s: cao’s, tv’s, pc’s. 

2.2. Spelling van bijvoeglijke naamwoorden (adjectieven)  
Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over de eigenschap van een zelfstandig naamwoord. Soms 
komt er een ‘e’ achter het bijvoeglijk naamwoord, maar vaak ook niet. Of er wel of niet een ‘e’ 
achter het adjectief komt, hangt af van het lidwoord dat bij het zelfstandig naamwoord hoort: 
 

woord met ‘de’ Een mooie auto (de auto) 
(De) mooie auto’s (de auto’s) 
(De) mooie vliegtuigen (de vliegtuigen) 

woord met ‘het’ Een mooi vliegtuig (het vliegtuig) 
 
Als het bijvoeglijk naamwoord iets zegt over een zelfstandig naamwoord dat de als lidwoord 
heeft, komt er altijd een ‘e’ achter. Als het iets zegt over een het-woord, dan komt er normaal 
gesproken geen ‘e’ achter. Er komt wel een ‘e’ achter het adjectief als het voorafgegaan wordt 
door de volgende woorden: het, mijn, jouw, zijn, haar, uw, ons, jullie, hun of de bezitsvorm van 
een eigennaam. Hieronder nog een paar voorbeelden: 
 

Een mooi huis Lisa’s mooie huis 
Een geel jurkje Haar gele jurkje 
Een goed boek Jouw goede boek 
Een zoet meer Het zoete meer 

 
Als een bijvoeglijk naamwoord aangeeft van welke stof het zelfstandig naamwoord gemaakt is 
(bijvoorbeeld: metaal, linnen, hout), eindigt het altijd op -en. Bijvoorbeeld: de houten tafel, een 
metalen brug, een stenen huis, katoenen broeken. 
 
Als een voltooid deelwoord gebruikt wordt als een bijvoeglijk naamwoord, schrijf je dit volgens 
de regels voor bijvoeglijk naamwoorden. Tip: schrijf het woord zo kort mogelijk. Het is dus:  
• ‘Het verrichte onderzoek’ (tegenover ‘hij verrichtte het onderzoek’). 
• ‘De beantwoorde vraag’ (tegenover ‘zij beantwoordde de vraag’).  
• ‘Een beantwoord briefje’ (tegenover ‘hij beantwoordde het briefje’). 
Het voltooid deelwoord van onregelmatige werkwoorden dat eindigt op -en blijft uiteraard 
ongewijzigd: de gelezen boeken, de gelopen afstand. 



Stijl, spelling en grammatica – de belangrijkste regels

 10 

3. Hoofdletters en interpunctie 
In dit hoofdstuk staan niet de woorden centraal, maar de kleinere tekens: hoofdletters en 
leestekens (interpunctie). In de eerste paragraaf wordt uitgelegd wanneer je een hoofdletter 
moet gebruiken. Daarna gaat het over interpunctie: welke leestekens zijn er en wanneer gebruik 
je welk leesteken? 

3.1 Hoofdletters 
Hoofdletters worden vaak vergeten, maar ze worden ook weleens onterecht gebruikt. Hieronder 
staat in een overzicht wanneer je een hoofdletter moet gebruiken: 
 

aan het begin van een zin  

In Nederland regent het vaak. 
 
als na een dubbele punt een citaat volgt 
Van Oosten (2005) schrijft: “Biometrische technieken zullen in vijf jaar gemeengoed zijn.” 
 
als na een dubbele punt een opsomming volgt met meer dan één volledige zin 
Dit rapport geeft antwoord op de volgende vragen: Hoeveel tijd besteden studenten aan hun 
studie? Hoe ervaren zij de werkdruk? Zijn zij tevreden met de opleiding? 
 
bij namen van bedrijven, personen, aardrijkskundige namen, namen van historische 
gebeurtenissen, feestdagen en namen van publicaties 
HvA, Fatima Lamkaddem, Nederland, Tweede Wereldoorlog, Pasen, de Golfoorlog, 
Koninginnedag 
 
aanhef in een brief 
Beste Jannie de Vries, 
Geachte mevrouw De Vries, 
 

 
Let op: geloofsovertuigingen, functies, namen van dagen en maanden schrijf je met een kleine 
letter. Dus: islam, boeddhisme, christendom, manager, koning, dinsdag en september. 

3.2 Interpunctie 
Interpunctie gaat over leestekens, bijvoorbeeld de dubbele punt, de komma en de punt. 

3.2.1. Punt 

Een punt (.) zet je aan het einde van een zin. Ook plaats je een punt na sommige afkortingen: 
enz., etc., a.u.b. Let op: zet geen punt na een titel van een hoofdstuk of paragraaf. 
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3.2.2. Dubbele punt 

Een dubbele punt (:) is een ‘uitlegteken’: hierna volgt een toelichting, een omschrijving of een 
verklaring. Je schrijft ook een dubbele punt voor een opsomming en voor een citaat.  

3.2.3. Komma 

Komma’s (,) plaats je om pauzes in de zin weer te geven. Ze scheiden hoofd- en bijzinnen en 
maken ingewikkelde zinnen leesbaarder. Als je twijfelt wanneer je een komma plaatst, lees de 
zin dan rustig hardop voor en zet een komma op de plaatsen waar je een pauze hoort. 
 

tussen twee persoonsvormen 
Omdat het regent, ga ik met de tram. 
 
tussen zinnen die verbonden worden door voegwoorden (maar, want, hoewel, omdat) 
Ik denk dat ik dit jaar niet met vakantie ga, omdat ik heel weinig geld heb. 
 
tussen delen van een opsomming 
In de maanden juli, augustus, september en oktober krijgen studenten een extra training. 
 
tussen bijvoeglijke naamwoorden die allebei iets zeggen over het zelfstandig naamwoord 
‘Zwartboek’ is een mooie, spannende film. 
En niet: ‘Zwartboek’ is bijzonder, mooie film (want ‘bijzonder’ zegt iets over ‘mooie’). 

3.2.4. Puntkomma 

Een puntkomma (;) gebruik je om een verband aan te geven tussen twee zelfstandige zinnen. De 
puntkomma zit eigenlijk tussen een punt en een komma in. Bijvoorbeeld: Zij waren te laat; ze 
konden niet toegelaten worden tot het tentamen. 
 
Let op: veel mensen zetten een puntkomma voor een opsomming, terwijl je daar de dubbele 
punt moet gebruiken. Ook gebruiken veel mensen een komma waar een puntkomma moet 
staan, dat is bijvoorbeeld het geval in de zin die je nu leest (want: er is een verband tussen beide 
zinnen, maar een punt was ook logisch geweest). 

3.2.5. Vraagteken 

Een vraagteken (?) staat altijd aan het einde van een directe vraag: Hoe oud ben je? Je schrijft 
geen vraagteken na een indirecte vraag: De vraag is hoeveel mensen regelmatig hun fietsbanden 
oppompen. 

3.2.6. Uitroepteken 

Een uitroepteken (!) gebruik je om extra nadruk te leggen. Wees hier zuinig mee: te veel 
uitroeptekens maken je tekst niet geloofwaardig. Bij zakelijke teksten zijn uitroeptekens niet 
gebruikelijk. 
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3.2.7. Enkele aanhalingstekens 

In de volgende gevallen gebruik je enkele aanhalingstekens (‘…’). In plaats daarvan kun je het 
woord vaak ook cursief schrijven. 
 

niet de letterlijke betekenis of ironie 
Wat een ‘leuk’ grapje.  
om te verwijzen naar het woord zelf 
‘Danger’ is een woord dat uit het Frans komt 
en ‘gevaarlijk’ betekent. 

Danger is een woord dat uit het Frans komt 
en ‘gevaarlijk’ betekent. 
 

zelfbedachte, nieuwe of vreemde woorden 
Zullen we zo even ‘kofschippen’? Zullen we zo even kofschippen? 

 
titels van publicaties of namen 
‘Wie is de mol’ wordt nog steeds goed 
bekeken. 

Wie is de mol wordt nog steeds goed 
bekeken. 
 

3.2.8. Dubbele aanhalingstekens 

Je gebruikt dubbele aanhalingstekens (“…”) bij een citaat. Bijvoorbeeld: Hij zei: “Ik ben moe.” 

3.2.9. Weglatingsstreepje 

Een weglatingsstreepje of vervangingsteken (-) gebruiken we om aan te geven dat we een deel 
van een woord (meestal een deel van een samenstelling) weglaten. Denk aan: voor- en 
achterdeur, voor- en nadelen, zon- en feestdagen. 
 
In ‘arme en rijke landen’ is geen woorddeel weggelaten (‘armelanden’ is geen samenstelling; het 
is ‘arme landen’) en daar gebruik je dus geen streepje. 

3.2.10. Apostrof 

Zie 2.1.3. over het Meervoud. 
 
Een apostrof (’) gebruik je op deze manier ook om een bezitsrelatie uit te drukken: Hanna’s fiets, 
Saida’s boek. Let op: bij woorden die eindigen op een sisklank is de apostrof alléén genoeg om 
een bezitsrelatie uit te drukken: Aziz’ boek, Hans’ ouders.  
 
Let op: je gebruikt dus ook geen apostrof om een bezitsrelatie uit te drukken wanneer de klank 
niet verandert: Joeps fiets (in plaats van Joep’s fiets). 
 
Verder gebruik je een apostrof bij sommige afgekorte woorden. Bijvoorbeeld: ’s avonds (vroeger 
des avonds) en ’s zondags (vroeger des zondags). 
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4. Grammatica en stijl 
In dit laatste hoofdstuk komen grammaticale kwesties aan de orde waarmee vaak fouten worden 
gemaakt. 

4.1 De verwijswoorden dat, die en wat 
Of je dat, die of wat gebruikt, hangt af van waarnaar je verwijst: 
 

1 De Unesco liet in allerijl een nieuw hoofdkantoor bouwen, dat heel indrukwekkend was. 
2 De Unesco liet in allerijl een nieuw hoofdkantoor bouwen, wat heel indrukwekkend 

was. 
3 De Unesco liet in allerijl een commissaris aanstellen, die heel indrukwekkend was. 
4 De Unesco liet in allerijl een commissaris aanstellen, wat heel indrukwekkend was. 

 
In zin 1 wordt gezegd dat het nieuwe hoofdkantoor van de Unesco indrukwekkend was. In zin 2 
was het in allerijl laten bouwen van het nieuwe hoofdkantoor indrukwekkend. In zin 3 was de 
nieuwe commissaris heel indrukwekkend en in zin 4 was dat het in allerijl aanstellen van de 
nieuwe commissaris. 
 
Dat en die slaan dus alleen terug op het voorafgaande zelfstandig naamwoord (hier: ‘een nieuw 
hoofdkantoor’ en ‘een nieuwe commissaris’). Wat slaat terug op de gehele voorafgaande zin 
(hier: ‘De Unesco … bouwen’ en ‘De Unesco … aanstellen’).  
 
Wat gebruik je ook om te verwijzen naar algemene en onbepaalde zaken. In de volgende 
uitdrukkingen gebruik je altijd wat: 
• Het laatste wat aan de orde kwam … 
• Het enige wat hem interesseerde … 
• Het uiterste wat mogelijk was … 
• Het eerste wat werd genoemd, was … 
• Ik heb alles gedaan wat ik kon. 
• Dat(gene) wat je nu zegt, is niet waar. 
• Is er nog iets wat je wilt zeggen? Nee, er is niets wat ik wil zeggen. 

4.2 Congruentie van onderwerp en persoonsvorm 
Bij woorden als ‘een aantal’, ‘een deel’ en ‘een groep’ staat het werkwoord in principe in het 
enkelvoud:  
• Een groot aantal proefpersonen scoorde hoog op vraag 10. 
• Een deel van de onderzoekers liet weten geen informatie te kunnen geven. 
• Het percentage studenten dat zakt voor het eerste examen, is groot. 
• De hoeveelheid boeken in zijn huis is enorm. 
• De groep docenten die met de school op excursie was, had zich in het hotel misdragen. 
 
Bij woordgroepen als Verenigde Staten (VS) en Verenigde Naties (VN) gebruik je altijd het 
werkwoord in het meervoud. Bijvoorbeeld: De Verenigde Staten grepen in. 
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4.3 De voegwoorden als en dan 
De voegwoorden als en dan worden gebruikt bij vergelijkingen. In het schema hieronder zie je 
wanneer je welk voegwoord gebruikt. 
 

als dan 
groot/mooi/leuk groter/mooier/leuker 
(niet) zo … als (niet) …er dan 
(niet) even … als (niet) anders dan 
(niet) hetzelfde … als  

4.4 Vreemde zinsconstructies 
Vermijd de volgende constructies om je zinnen leesbaar te houden. 
 

effect oorzaak voorbeeld 
‘opsommerig’ zinnen zonder 

signaalwoorden 
‘Bij binnenkomst worden we ontvangen door de juf van 
groep 1. We gaan achterin de klas zitten, terwijl de juf op de 
gang in gesprek is met een ouder. De meeste kinderen zitten 
op hun stoel achter hun tafel. De juf is ongeveer vijf minuten 
op de gang. Er zijn een aantal kinderen die van hun stoel 
opstaan en door de klas gaan lopen en rennen. De juf komt 
het lokaal in en zegt dat ze het jammer vindt dat de kinderen 
rondrennen wanneer ze even in gesprek is met een ouder op 
de gang.’ 

verwarring onduidelijke 
verwijzing 

‘De directie merkt dat er nog verbetermogelijkheden zijn wat 
betreft het inkoopproces, maar heeft geen idee hoe deze 
aangepakt moet worden.’ 

inconsequente 
opsomming 

Uit informatie van vierhonderd teams bleek dat er drie 
voorwaarden zijn voor het functioneren als een zelfsturend 
team. Dit zijn: samenwerken, motivatie en scholing. 

ontsporende zin belangrijkste 
niet vooraan 

‘Door te verwarmen kon in sommige gevallen de corrosie 
beperkt worden.’ 

tangconstructie ‘In het vooronderzoek zal een methode voor het bepalen van 
de uv-straling in de zomer geproduceerd worden.’ 

aantal klopt 
niet 

‘Ook wordt er per deelvraag de verwachte tussenproducten 
met onderzoeksmethode en literatuur/model beschreven.’ 

werkwoordstijd 
klopt niet 

In 2008 wordt het nog erger; toen is slechts 12% van de 
Nederlanders naar Amerika geweest als 
vakantiebestemming, terwijl 27% van de Nederlanders liever 
naar Spanje gaat. 
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5. Meer weten of verder oefenen? 
Heb je je verslag teruggekregen met rode strepen? Heb je moeite met het formuleren van 
goedlopende zinnen? Lukt het je niet om een tekst met een goede opbouw te schrijven? Is het 
lezen van lange teksten een probleem? Heb je een presentatie, maar weet je niet hoe je die aan 
moet pakken? Je kunt op verschillende manieren aan je taalvaardigheid werken, met of zonder 
begeleiding van een taaldocent.  

5.1 Taalspreekuur: individuele begeleiding (NL/EN) 
Bij een taalspreekuur word je individueel ondersteund op het gebied van de Nederlandse en 
Engelse taal. Samen met een docent Nederlands of Engels bespreek je bijvoorbeeld de feedback 
die je hebt gekregen op een verslag of schrijfopdracht, leer je strategieën die je helpen bij het 
lezen, of werk je aan je presentatievaardigheden. Je kunt ook al terecht met je vraag voordat je 
aan de slag gaat met je opdracht. 
Meld je aan via de A-Z en selecteer de tijd en locatie (Leeuwenburg of Wibauthuis) die jou het 
beste uitkomt. Stuur je hulpvraag, inclusief de eventuele feedback van je docent, naar de 
taaldocent. Doe dit 24 uur voorafgaand aan je afspraak, zodat de docent genoeg tijd heeft om 
zich voor te bereiden. We willen je graag helpen bij het verbeteren van je taalvaardigheid, maar 
we verwachten ook dat je er zelf de nodige tijd en moeite in steekt. Wij zullen dan ook niet je 
tekst redigeren of herschrijven. Verder duurt een spreekuur 50 minuten en mag je je maximaal 
zes keer per jaar aanmelden. Er zijn geen kosten aan het spreekuur verbonden. Als je een 
afspraak hebt gemaakt, verwachten we dat je aanwezig bent. Kun je echt niet komen, meld dit 
dan ruim van tevoren, zodat andere studenten nog tijd hebben om zich aan te melden.  

5.2 Taalwinkel.nl: online schrijfadviesdienst (NL) 
Taalwinkel.nl is de online taaladviesdienst van de HvA en UvA. Je vindt er bijvoorbeeld 
informatie over het houden van presentaties, het schrijven van werkstukken en scripties en alle 
spellingsregels worden helder uitgelegd. Aan de hand van toetsjes, uitleg, filmpjes en 
voorbeelden kun je op Taalwinkel.nl je taalvaardigheid verbeteren en verder ontwikkelen. 

5.3 Beter schrijven in het hoger onderwijs: online schrijfcursus (NL) 
Hoe schrijf je een foutloze, prettig leesbare, goed gestructureerde tekst in de juiste stijl? In deze 
gratis, online schrijfcursus doorloop je stap voor stap alle fases van het schrijfproces; van 
brainstormfase tot de eindredactie van je tekst. Op die manier leer je gestructureerd en efficiënt 
werken en kun je je steeds op een aspect van het schrijven concentreren. In zes modules werk je 
aan een schrijfopdracht die je steeds verder uitwerkt. Aan de hand van filmpjes, testjes en 
opdrachten analyseer je je schrijfgedrag en verbeter je je schrijfvaardigheid. Je werkt stap voor 
stap toe naar een tekst op hbo-niveau. Je kunt de cursus op ieder moment starten. Ga naar 
moocbeterschrijven.nl en meld je aan. 

5.4 Taaluniversum: online oefenmodule (NL) 
Wil je zelfstandig oefenen met verschillende onderdelen van schrijfvaardigheid? Voor spelling, 
grammatica, woordenschat en woordgebruik kun je bij taaluniversum.hva.nl terecht. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Log in met je HvA-ID, bekijk de filmpjes of maak gelijk de oefeningen.  
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Taalondersteuning door Studentenzaken 
Kijk op magazines.hva.nl/taalondersteuning voor een volledig overzicht. 
 

 


