
Opdrachten 

hoofdstuk 6

De opdrachten 1 en 2 gaan over stijl. De opdrachten 3 tot en met 6 gaan over correct schrijven 
(d/t-regels, spelling, grammatica, interpunctie).
In de rodedraadopdracht vind je tips voor de revisie van je artikel.

Stijl
1  Verbeter onderstaande tekstfragmenten 

(afkomstig van studenten en bedoeld voor de wetenschapsbijlage van een krant.)

a  Gezonde planten blijken betere legplaatsen voor larven te zijn. Onderzoek van Neder-
landse bodem toont aan dat bij sluipwespen het al dan niet hebben van aangetaste 
wortels een factor is bij het kiezen van een plaats om hun eitjes te leggen.

b  Bijvoorbeeld, het is bekend uit het elektromagnetisme dat een bewegend geladen 
deeltje (bewegter Körper) een magneetveld induceert, maar als we nu met dat deeltje 
meebewegen, staat die ten opzichte van jezelf stil, er is dan dus geen magneetveld.

c  Mede door het project Moderne Natuurkunde, waarbij mijn natuurkunde 2 klas extra 
stof over moderne natuurkunde kregen en we de deeltjesversneller CERN in Geneve 
bezochten ben ik Natuurkunde gaan studeren.

2  Verbeter de stijl van de volgende zinnen 

(de bronnen zijn helaas niet meer terug te vinden.) Alle zinnen zijn grammaticaal correct. 
Tegen welke richtlijn is gezondigd?

a Er is een verband tussen de koersexplosie op Wall Street en de lage dollarkoers.
b Als een plumpudding stortte het kaartenhuis van zijn dromen in elkaar.
c  Als u over wilt schakelen op het tekstprogramma Writewell moet daarvoor een cursus 

gevolgd worden. 
d  Als een bepaalde tekst correct geschreven is, wil dat nog niet zeggen dat die tekst ook 

levendig is. De vraag rijst dan wat een tekst levendig maakt. Waarom is de ene correct 
geschreven tekst zoveel levendiger dan de andere correct geschreven tekst?

e  Het gesprek dat de Wereldraad van Kerken met staatssecretaris Nebahat Albayrak van 
Justitie had met betrekking tot het asielbeleid heeft weinig resultaten opgeleverd ten 
behoeve van de uitgeprocedeerde asielzoekers. 

f  Wij willen erop insisteren dat auteurs in hun pennenvruchten vermelden welk signifi-
cantieniveau zij hanteren.

g  Er is geen voorbeeld van een herstructurering, noch in de metaalsector noch in de tex-
tiel, waarbij niet ook de overheid een belangrijke rol heeft gespeeld.

h  Een ernstige vorm van luchtverontreiniging – het wordt internationaal erkend – is de 
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verzuring van regen, die, hoewel tot voor kort werd aangenomen dat deze vooral te 
wijten zou zijn aan zwaveldioxide, blijkens recent onderzoek dat verricht is door het 
Instituut voor Meteorologie van de Rijksuniversiteit Utrecht, ook geweten moet worden 
aan stikstofdioxide, dat, evenals zwaveldioxide, door verbranding van fossiele brandstof-
fen in de atmosfeer komt.

i  Nederland draait voor een groot gedeelte op gas. De beschikbaarheid van gas neemt af. 
Het grootverbruik van gas moet daarom worden afgeremd. Het gas moet gereserveerd 
worden voor kleinverbruik. Onder kleinverbruik verstaat men het gebruik in huishou-
dens.

j  Het is zo dat er ondanks alle kritiek belangrijke vooruitgang is geboekt in de vredesbe-
sprekingen in het Midden-Oosten.

k  Met het oog op het voorkomen van spierklachten hebben alle typistes nieuwe bureaus 
en stoelen gekregen.

l Onze doelstelling is het behoud en herstel van de binnensteden.

Correct schrijven
3  Moeite met d’s en t’s? 

Zogenaamde d/t-fouten vallen onder de categorie ernstige spelfouten. Om te kijken of je 
de regels kunt toepassen, staat hieronder een testje. Bij meer dan twee fouten heb je een 
probleem (deficiëntie) en is aanvullende oefening geboden. 
Doe de d/t-test (1 minuut): vul de ontbrekende letter(s) in. 

Heef …..1 hij dat beloof…..2 ? Dan houd…..3 hij er zich ook aan. Dat hij zwich…..e 4 voor 
de verleiding, verbaas…..5 me niet. Het is al eerder gebeur…..6 en het gebeur…..7 veel 
vaker. Daardoor word…..8 je vertrouwen beschaam…..9 Over zijn aftreden ben ik eerder 
verras…..10 dan ontstel…..11 Hij voelt zich aangetas…..12 in zijn goede naam. Daar wor…
..13 je niet vrolijk van. Hij ha…..e 14 (haten) vroeger de arrogantie van de macht, maar 
behoor…..15 nu tot datzelfde geha…..e 16 regentendom. De bestuursleden word…..17 om 
een persoonlijke reactie gevraag…..18.

4 Spoor de spellingfouten op

Hieronder staan negen zinnen of alinea’s die één of meer spelfouten bevatten. Spelfouten 
kunnen zijn:
▷ een onjuiste uitgang van het werkwoord;
▷ de onjuiste spelling van andere woorden dan werkwoorden;
▷ een incorrect gebruik van hoofdletters en kleine letters;
▷ een incorrect gebruik van een apostrof, koppelteken, accent of trema;
▷  fouten bij woorden die aan elkaar of juist los van elkaar moeten worden geschreven;
▷ een onjuist gebruik van de zogenaamde tussen-n. 
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a  Fotoos van de lang verwachtte installatie van burgermeester van Dam vindt je vast en 
zeker niet op de website van het dagblad trouw. Wel zag ik daarop een intervieuw staan 
met zijn woordvoerdster. 

b De peilers van de Waalbrug zijn beslist niet in èèn week in die zware klei geheid. 
c  Heb jij dat e-mailtje al geprint over die geleasde auto? Of word er bij jullie nog altijd 

gefaxd?
d  De Zuid-Koreaanse vegetarieër, beslist een vent met veel ruggegraad, opende als ultime 

daad van verzet de deuren van alle hondenkooien. 
e  Aan de vorige week verbreedde weg lagen totvoorkort enkele leuke cafés waar elk jaar 

een grote groep vwo-ers hun eindexamenfeest vierden. 
f  Lees voor dat je aan dat boek begint eerst Mao’s artiekel over guerillatechnieken.
g  Allerwegen wordt je voorgehouden dat het electronicatijdperk de communicatiedrift 

rigoreus heeft aangewakkerd; daarover prakkeserend word je door tweifels overvallen. 
h  Overal maken caissières zich in deze Decembermaand op voor een financieel project van 

jewelste: na Nieuwjaar gaan zij vol fidusie over op de Euro. 
i  Op veel scholen is het tegenwoordig uzance dat slimmerikken de godganse dag sms’en 

om elkaar in te wijden over hun meest intime gedachtengoed.

5 Verbeter de zinnen op woordniveau

In de volgende negen zinnen zitten fouten op woordniveau. Corrigeer ze.

a Hun zeggen dat je maar beter niet naar Salou op vakantie kunt gaan.
b Dat is toch wel het minste dat we kunnen doen!
c Wil je dat nog even nachecken?
d Aan dat gepeuter in jouw neus, daar kan ik me zo mateloos aan irriteren!
e Zij kan beslist veel beter spellen als ik.
f Dat hij daar zo’n verdriet van zou hebben, dat had ik me nooit beseft. 
g Hij kreeg van zijn vader ongenadeloos op zijn kop. 
h De gezagvoerder vroeg de verkeerstoren toestemming om te mogen vertrekken. 
i Ik moet dat nog even aan hun vragen. 

6  Pas interpunctie goed toe 

(correct gebruik van de punt, dubbele punten, de komma, de puntkomma en aanhalingste-
kens)

Voorzie onderstaande vijf zinnen van de juiste interpunctie. Plaats waar nodig hoofdletters.

a Hij spant zich geweldig in helaas heeft dat nog weinig resultaat.
b  De minister zei ik spreek u conform de mores van de Tweede Kamer wel steeds aan als 

geachte afgevaardigde, maar eerlijk gezegd kan ik weinig achting voor u opbrengen.
c  De minister zei het Kamerlid heeft mijn vraag nog steeds niet beantwoord. (twee oplos-

singen zijn mogelijk. Geef ze beide!) 
d  De opleidingen die deel uitmaken van de Faculteit der Managementwetenschappen zijn 
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Bedrijfswetenschappen Economie, Bestuurskunde Politicologie Sociale Geografie & Pla-
nologie, en Milieu-maatschappijwetenschappen.

e Appels die nog groen en keihard zijn kun je beter niet eten.

RodedRaadoPdRaCht
Verbeter de eerste versie van je artikel qua structuur, stijl en afwerking en maak er een defini-
tieve versie van. Gebruik daarbij onderstaande tips.

tips en trucs 
In de conceptversie van je tekst heb je je gedachten inhoudelijk geordend. Als je redenering 
eenmaal op papier staat, begint het schaven aan de tekst. Hieronder staat op welke praktische 
manieren je de kwaliteit van je tekst kunt beoordelen en verbeteren.

Vraag oplossing

1.  hoe maak ik mijn tekst ‘vlot leesbaar’  
(bondiger)? 
Als je schrijft, gebruik je vaak meer woorden 
dan de lezer nodig heeft. In je eindredactie 
moet je de restanten van die inefficiënte denk- 
en formuleringsfase opruimen.

Schrijven is schrappen!
a.  Zorg voor een stevige (strakke) structuur: staat 

bij elkaar wat bij elkaar hoort? Zie vraag 5 in deze 
tabel.

b.  Schrap zijdelingse informatie en lege woorden 
die voor een goed begrip niet noodzakelijk zijn 
(‘bepaalde’, ‘een aantal’, ‘even’, ‘een beetje’)

c.  Verplaats interessante, niet noodzakelijke ‘zijpaden’ 
en aanvullende informatie naar een kader en verwijs 
daarnaar.

d.  Vat feitelijke informatie/gegwevens in steekwoor-
den samen in een opsomming, tabel, schema of 
figuur (en verwijs ernaar). 

e. Formuleer zo compact mogelijk:
 ▷  Vermijd voorzetselconstructies (ten behoeve van 

-> voor).
 ▷  Schrap onnodige hulpwerkwoorden (willen, zul-

len, kunnen, hebben, zijn, worden). Zie ook 
vraag 3.

 ▷ Schrap woordherhaling. Zie ook vraag 4.
 ▷  Houd onderwerp en gezegde (werkwoorden) zo 

dicht mogelijk bij elkaar.
 ▷  Breng ritme aan in je tekst: wissel lange zinnen 

af met korte, ‘kap’ lange, samengestelde zinnen in 
tweeën of verbind juist af en toe twee korte zin-
nen met elkaar.

2.  Is dit goed Nederlands? 
▷ aan elkaar of los? 
▷ als of dan? 
▷ correct voorzetsel? 
▷  geografische namen goed gespeld? 

et cetera.

a.  Kies in Word in het menu Extra: Opties, Spelling en 
grammatica, Instellingen, en vink alle stijlfiguren 
aan. Met uitleg over bijbehorende grammaticale 
regels.

b. Raadpleeg het Groene Boekje

NB: Automatische spellingcontrole is niet afdoende!
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3.  hoe formuleer ik actief? 
Ongemotiveerd gebruik van het passieve werk-
woord ‘worden’ maakt je tekst onnodig saai, 
onpersoonlijk en vaag. 

a.  Kies in Word in het menu Bewerken: Zoeken (typ in: 
word) 

b.  Staat in de zin die je vindt tevens het woord door, 
gevolgd door een actor? Maak dan de actor tot 
onderwerp van die zin.

c.  Bevat de zin geen actor? Bedenk dan wie of wat de 
impliciete actor is en noem die met name. 

d.  Staat de actor in de vorige zin? Verwijs daar dan 
naar met Dit, Die, Deze.

e.  Herhaal bovenstaande procedure met ‘werd’.
f.  Vervang naamwoordconstructies (het…- werk-

woord - …van) door actieve constructies. (Het 
nemen van maatregelen is dan nodig -> maatre-
gelen nemen) of maak het naamwoord tot onder-
werp (Maatregelen zijn dan nodig).

4.  hoe los ik woordherhaling op? 
Onnodige woordherhaling ‘versloomt’ je 
betoog.  
Dit doet zich vaak voor met themawoorden 
(centraal onderwerp van de tekst of een tekst-
deel).

a.  Kies in Word in het menu Bewerken ‘Zoeken’ en typ 
het themawoord in.

b.  Gebruik verwijswoorden: Dit, Die, Deze, Zo’n, Der-
gelijke (eventueel in combinatie met de volgende 
tips).

c. Gebruik synoniemen (varieer).
d.  Gebruik de tweede keer een (creatieve) ‘beeldende’ 

aanduiding. 
e.  Gebruik de tweede keer een kort, abstract ‘koe-

pelbegrip’ (‘aanpak’ ‘probleem’, ‘actie’, ‘optreden’, 
‘proces’, ‘kwestie’, ‘relatie’, etc.).

f. 

5. hoe controleer ik de structuur? a. Zet de subtitels achter elkaar:
 ▷ Zijn ze bondig en aantrekkelijk?
 ▷  Is uit de subtitels de grote lijn van het artikel af 

te leiden?
 ▷  Staat bij en na elkaar wat bij en na elkaar hoort? 

Als het antwoord op een of meer vragen nee is 
‘rammelt’ er waarschijnlijk iets (overlap of terug-
kerende thema’s): 

 ▷ de titelformulering (makkelijk te verhelpen)
 ▷ de alinea- en tekstblokvolgorde (iets lastiger);
 ▷  de ordening van informatie (structuur deugt nog 

niet).
b.  Begin elke alinea en elk tekstblok met een aankon-

digende kernzin (Wat komt nu aan de orde? Wat is 
de relatie met het voorafgaande?). 
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