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Nummer Pagina Onderdeel 

01 03 Schrijven: zakelijke brief 

02 05 Schrijven: zakelijke brief 

   

03 07 Spelling: tegenwoordige tijd 
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12 25 Spelling: tussenklank -n en -s  

13 27 Spelling: klinkers en tweeklanken 

14 29 Spelling: medeklinkers 

15  31 Spelling: wel of niet aaneenschrijven van woorden 

16 33 Spelling: vreemde woorden in het Nederlands  

17 35 Spelling: varia spellingsproblemen 

18 37 Tekstcorrectie spelling 

19 39 Tekstcorrectie spelling 

20 41 Tekstcorrectie spelling en stijl 

 
Kennistraining Schrijftaal - Alle rechten voorbehouden. Niets van deze trainingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller. 

Voor informatie: www.ThiemeMeulenhoff.nl   
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Kennistraining 01 
 
Onderdelen zakelijke brief  
 
Deze training bestaat uit 10 meerkeuzevragen. 

 

  

 1   Welke van de volgende dagtekeningen uit 

    een brief is correct? 

    A   Hilversum, 9 juni 20.. 

    B   H'sum, 9 juni 20.. 

    C  Hilversum, 09 juni 20.. 

    D  Hilversum, juni 20.. 

     

 2   Welke van de volgende briefhoofden uit 

    een brief is correct? 

 

    A   Mevr. K. Simons 

       Langestraat 12 

       1067 DF  Zeedorp 

 

    B   Mevr. K. Simons 

       Langestraat 12 

       1067 DF  ZEEDORP 

 

     

 3   Welke van de volgende dagtekeningen uit 

    een circulaire is goed? 

    A   Rotterdam, 1 oktober 20.. 

    B   Rotterdam, oktober 20.. 

    C  Rotterdam, begin oktober 20.. 

    D  R'dam, 1 oktober 20.. 

 

 4   Je schrijft een verzoekschrift aan het College 

    van B en W. Welke aanhef is correct? 

     A   Mijne dames en heren, 

    B   Geacht college, 

    C  Geachte mevrouw, heer, 

    D  Geachte burgemeester en wethouders, 

 

 5   Welke van vier volgende aanspreekvormen 

    is goed? 

    A   Geachte mevrouw, heer, 

    B   Geachte mevr., hr., 

    C  L.S. 

    D  Geachte mevrouw of heer, 

 

 

  

 

 6   Je schrijft een aangetekende brief. Welke van 

    de twee volgende adresblokken is correct? 

 

    A   AANTEKENEN 

       Notariskantoor Verhoef 

       Singel 234 

       8863 GH  VIERLING 

    

    b   Aangetekend 

       Notariskantoor Verhoef 

       Singel 234 

       8863 GH  VIERLING 

 

7    In de onderstaande 'Onderwerpregel' is de 

    omschrijving onderstreept: 

    Onderwerp: uw verzoek van 12 januari jl. 

    A   De onderstreping is correct. 

    B   De onderstreping is NIET correct.    

 

8    Je schrijft een verzoekschrift aan het College 

    van B en W. Welke ondertekening is correct? 

     A   Met vriendelijke groet, 

    B   Met de meeste hoogachting 

    C  Hoogachtend, 

    D  Met hoogachting, 

 

9    Je schrijft een e-mail aan je collega. 

    Welke ondertekening is correct? 

    A   Met vriendelijke groet, 

    B   Vriendelijke groet, 

    C  Gegroet, 

    D  Het beste, 

 

10   Je verzendt een brief met twee bijlagen. 

    Welke schrijfwijze van onderstaande bijlagen 

    is correct? 

    A   Bijlagen: 2 

    B   Bijlagen: folder en aanmeldformulier 

    C  Bijlagen: folder 

              aanmeldformulier 

    D  Bijlagen: 1  folder 

              2  aanmeldformulier 
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Kennistraining 01 
Zakelijke brief 

 

 

 

1a   Goed. 

1b   Fout. Schrijf de plaatsnaam voluit. 

1c   Fout. De 0 voor de 9 is overbodig. 

1 d   Fout. De dagtekening 9 ontbreekt. 

 

2a   Fout. Postcode en plaatsnaam worden niet 

    onderstreept. 

2b   Goed. 

 

3a   Fout. Een circulaire heeft geen precieze 

    dagtekening.  

3b  Goed. Een circulaire dateer je ruimer.   

3c   Fout. 'Begin' is overbodig.  

3d   Fout. Zie ook A. Ook de plaatsnaam is niet  

    voluit geschreven. 

 

4a   Fout. Verouderde aanspreekvorm. 

4b  Goed. 

4c   Fout. Ongepast. 

4d   Fout. Niet aanspreken in hun functie.  

 

5a   Goed. 

5b   Fout. Geen afkortingen in de aanspreekvorm. 

5c   L.S. is verouderd. 

5d   Gebruik een komma in plaats van "of". 

 

 

6a   Goed. 

6b   Fout. Je spreekt van een aangetekende brief, 

    maar boven het adresblok plaats je 

    AANTEKENEN.  

 

7a   Fout. De omschrijving wordt NIET ondertreept. 

7b  Goed. 

 

8a   Fout. Minder zakelijk. 

8b   Fout. Overdreven. 

8c   Goed. 

8d   Fout. Geen correct Nederlands. 

 

9a   Goed. 

9b   Fout. Het voorzetsel ontbreekt. 

9c   Zeer kortaf. 

9d   Geen echte groet. 

 

10a  Fout. Geef aan waar de bijlagen uit bestaan. 

10b  Fout. Bijlagen altijd nummeren. 

10c  Fout. Bijlagen altijd nummeren. 

10d Goed. Bijlagen apart nummeren en 

    omschrijven. 
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Kennistraining 02 
 
Onderdelen zakelijke brief  
Deze training bestaat uit 10 meerkeuzevragen. 

 

  

 1   Kies de juiste notering uit de onderstaande 

    "onderwerpregels". 

    A   Onderwerp: uw verzoek van 8 Juni jl. 

    B   Onderwerp; uw verzoek van 8 juni jl. 

    C  Onderwerp: uw verzoek van 8 juni jl. 

    D  Onderwerp: Uw verzoek van 8 juni jl. 

  

 2   Hierbij zenden wij u zoals afgesproken onze 

    aanbieding voor de eventuele levering van 

    diverse kantooraccessoires. 

    Waaruit komt deze zin? 

    A   Uit een interne memo 

    B   Uit een uitnodiging 

    C  Uit een offerte 

    D  Uit een koopovereenkomst 

 

 3   Je moet een officiële brief sturen aan mevrouw 

    Tineke Hoek, de regioverkoopleidster van het 

    bedrijf waar je werkt. 

    Welke aanhef is correct? 

    A   Beste Tineke, 

    B   Dag Tineke, 

    C  Geachte mevrouw Hoek, 

    D  Geachte mevrouw Hoek, hallo Tineke, 

 

 4   Je stuurt een verzoekschrift naar de directeur 

    (de heer Kazimier) van het bedrijf waar je 

    werkt. Je directe leidinggevende (mevrouw C. 

    Bartels) moet op de hoogte zijn van je verzoek- 

    schrift. 

    Hoe geef je dat aan in je brief? 

     

    A  In de aanhef staat: 'Geachte heer Kazemier, 

      geachte mevrouw Bartels, 

    B  Onder de ondertekening staat vermeld: 

      'C.c. mevrouw C. Bartels'. 

    C Je laatste zin van je brief luidt: 'Hierbij  

      tevens een kopie van mijn brief aan mevr. 

      Bartels'. 

  

 5   Je collega beantwoordt schriftelijk een klacht 

    van een klant. In de onderwerpregel vermeldt 

    hij: 'klacht'. 

    Welke informatie moet nog worden 

    toegevoegd? 

 

    A  De datum waarom de brief is afgehandeld. 

    B  Of de klacht naar tevredenheid is opgelost. 

    C Op welke klacht de brief betrekking heeft.  

   

 

 6   Je stuurt een uitnodiging voor een externe 

    vergadering naar alle leden van het 

    managementteam. Je geeft aan waar en 

    wanneer de vergadering zal plaatsvinden, hoe 

    laat de vergadering begint, een routekaartje, 

    enzovoort. 

    Welke onderwerpregel is het beste? 

 

    A   uitnodiging vergadering managementteam 

    B   route externe vergadering 

    C  managementteam gaat vergaderen 

    D  uitnodiging voor een vergadering 

 

 7   "Wij stellen het op prijs dat u hieraan uw tijd 

    en aandacht hebt willen geven. Als u nog 

    vragen heeft, kunt u uiteraard contact met  

    ons opnemen." 

    Waaruit maak je op dat het hier om het slot 

    van een brief gaat? 

 

    A   Er wordt afgesloten met een samenvatting. 

    B   Er wordt een reactie van de lezer gevraagd. 

    C  Er wordt afgesloten met een bedankwoord. 

 

 8   "Hartelijk dank voor uw offerteaanvraag. 

    Graag doen wij u de volgende aanbieding." 

    Welke aanhef past het beste bij deze offerte? 

 

    A   Geachte heer Zwaan, 

    B   Beste meneer Zwaan, 

    C  Hallo meneer Zwaan, 

 

 9   Welke slotzin is correct? 

    A   In de hoop u overtuigd te hebben van de  

       kwaliteit van dit product, teken ik, 

       hoogachtend, ... 

    B   Ik hoop dat ik u overtuigd heb van de 

       kwaliteit van dit product. 

       Ik teken, hoogachtend, 

    C  Ik hoop dat ik u overtuigd heb van de 

       kwaliteit van dit product. 

       Hoogachtend,  

 

 10  Kies de juiste aanhef. 

    A   Geachte mevrouw De Wild-van Zijl, 

    B   Geachte mevrouw, 

    C  Geachte mevrouw De Wild, 

    D  Geachte mevrouw Van Zijl, 
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Kennistraining 02 
Zakelijke brief 

 

 

 

1a   Fout. De maand "juni" moet met kleine letter 

1b   Fout. Geen puntkomma na "Onderwerp". 

1c   Goed. 

1 d   Fout. "Uw" moet met een kleine letter. 

 

2a   Fout. 

2b   Fout. 

2c   Goed. 

2d   Fout. 

 

3a   Fout. Informeel. 

3b   Fout. Informeel. 

3c   Goed. Formeel; immers, een officiële brief. 

3d   Fout. Informele toevoeging. 

 

4a   Fout. 

4b  Goed. Door middel van een c.c. 

4c   Fout. 

 

5a   Fout. 

5b   Fout. 

5c   Goed. Aangeven welke klacht het betreft. 

 

6a   Goed.  

6b   Fout.  

6c   Fout. Formulering in een zin is onjuist. 

6d   Fout. Onvolledig. "Voor" + "een" overbodig. 

 

7a   Fout. Slotzin is geen samenvatting. 

7b   Fout. Er wordt geen reactie gevraagd. 

7c   Goed. Duidelijk een bedankwoord. 

 

8a   Goed. Formele aanspreekvorm. 

8b   Fout. Informele aanspreekvorm ongepast.  

8c   Fout. Informele aanspreekvorm ongepast. 

 

9a   Fout. Deelwoordconstructie + ik teken +  

    hoogachtend met kleine letter. 

9b   Fout. "Ik teken, hoogachtend" niet correct. 

9c   Goed. 

 

10a  Fout. De meisjesnaam wordt niet vermeld in 

    de aanhef. 

10b  Fout. Vermeld de naam als deze bekend is. 

10c  Goed.  

10d  Fout. Niet aanspreken met de meisjesnaam.  
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Kennistraining 03 
 
Spelling: werkwoorden tegenwoordige tijd  
Deze training bestaat uit 20 opgaven. 

 

     Tegenwoordige tijd. Vul de juiste werkwoordsvorm in. 

 

  1   Gelukkig … (vergoeden) de verzekering alle schade. 

 

  2   Hij … (halen) de zitbank maar zelf af bij IKEA. 

 

  3   Onze vakantie … (duren) helaas maar drie weken.  

 

  4   Wie … (leveren) hun die gemene streek? 

 

  5   … (bereiden) jij je voor op het herexamen? 

 

  6   De politie … (treden) hard op tegen raddraaiers. 

 

  7   Waarom … (beantwoorden) je mijn vraag niet? 

 

  8   Morgen … (verhuizen) zij naar haar nieuwe studentenkamer.  

 

  9   Gelukkig … (houden) hij zich prima aan zijn afspraken. 

 

 10   Hij … (beloven) veel, maar er komt niets van zijn beloftes terecht. 

 

 11   Deze inwoner … (lozen) illegaal allerlei vuil in de sloot. 

 

 12   Hij … (houden) maar vol, dat hij het niet gedaan heeft. 

 

 13   Men ... (verbreden) hier op dit moment de snelweg. 

 

 14   Hij … (vrezen) een uitbrander te krijgen van zijn ouders. 

 

 15   Deze bn'er ... (wonen) al jaren in Zuid-Frankrijk. 

 

 16   In dat land ... (schenden) men voortdurend de mensenrechten. 

 

 17   Ik ... (vermoeden) dat hij weer met smoesjes komt aanzetten. 

 

 18   Helaas ... (belanden) mijn buurman in de WIA. 

 

 19   Dat antwoord van hem ... (bevreemden) je toch niet, of wel? 

 

 20   Toch ... (besteden) hij veel tijd aan zijn huiswerk. 
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Kennistraining 03   

Werkwoorden tegenwoordige tijd hst. feedback 

    

  1 vergoedt 2.1.4 pv; t.t.; stam + t. 

  2 haalt 2.1.4 pv; t.t.; stam + t. 

  3 duurt 2.1.4 pv; t.t.; stam + t. 

  4 levert 2.1.4 pv; t.t.; stam + t. 

  5 bereid 2.1.4 alleen de stam: je = jij 

    

  6 treedt 2.1.4 pv; t.t.; stam + t. 

  7 beantwoord 2.1.4 alleen de stam: je = jij 

  8 verhuist 2.1.4 pv; t.t.; stam + t. 

  9 houdt 2.1.4 pv; t.t.; stam + t. 

10 belooft 2.1.4 pv; t.t.; stam + t. 

    

11 loost 2.1.4 pv; t.t.; stam + t. 

12 houdt 2.1.4 pv; t.t.; stam + t. 

13 verbreedt 2.1.4 pv; t.t.; stam + t. 

14 vreest 2.1.4 pv; t.t.; stam + t. 

15 woont 2.1.4  

    

16 schendt 2.1.4 pv; t.t.; stam + t. 

17 vermoed 2.1.4 alleen de stam bij "ik". 

18 beland 2.1.4 pv; t.t.; stam + t. 

19 bevreemdt 2.1.4 pv; t.t.; stam + t; je ≠ jij; "dat antwoord ..." is onderwerp. 

20 besteedt 2.1.4 pv; t.t.; stam + t. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

SSSccchhhrrriiijjjffftttaaaaaalll   

777eee   dddrrruuukkk  

 
Kennistraining 04 
 
Spelling:  werkwoordsvormen verleden tijd en 
          voltooid deelwoord  
Deze training bestaat uit 20 opgaven. 

 

      Verleden tijd en voltooid deelwoord. Vul de juiste werkwoordsvorm in. 

 

  1    De veerboot … (stranden) in het zicht van de haven. 

 

  2    Na lang ... (aarzelen) te hebben, … (beantwoorden) hij de vraag. 

 

  3    Die vraag … (branden) mij op de lippen. 

 

  4    De politie … (treden) hard op tegen de voetbalsupporters. 

 

  5    Na afloop van de match … (juichen) men de spelers toe. 

 

  6    De vertrekkende docent is … (verhuizen) naar Almere. 

 

  7    Hij ... (melden) zich te laat aan voor het examen.  

 

  8    De gemeente besloot de ... (afbranden) molen te laten restaureren. 

 

  9    Zij ... (uiten) haar onvrede over de grootte van het ... (besteden) bedrag.  

 

 10    Waarom … (kleden) je zus zich zo opzichtig? 

 

 11    Het ... (verbazen) mij dat er niet ingegrepen ... (worden). 

 

 12    De aanklager … (houden) vol, dat de beklaagde ... (liegen).  

 

 13    De reparatie … (kosten) veel meer dan ik gedacht had. 

 

 14    De vrachtwagenchauffeur … (trachten) nog te remmen. 

 

 15    Het ... (vergroten) en ... (aanpassen) station werd geestelijk ... (openen) 

 

 16    Op zijn gemak is hij naar huis ... (skeeleren). 

 

 17    Op het laatste moment ... (afzeggen de sollicitant het gesprek ....    

 

 18    Per ongeluk heeft hij de e-mails ... (deleten). 

 

 19    Jarenlang ... (tobben) hij met zijn gezondheid, maar nu gaat het een stuk beter. 

 

 20    Gelukkig … (vergoeden) de verzekering de ... (aanrichten) schade. 
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Kennistraining 04   

Werkwoorden verleden tijd en voltooid deelwoord 

  hst. feedback 

    

  1 strandde 2.1.5. pv, v.t.; stam + de; d van stranden zit niet in 't kofschip 

  2 geaarzeld 2.1.6 voltooid deelwoord; laatste letter een d; l van aarzelen zit niet in 

't kofschip. 

 beantwoordde 2.1.5 pv, v.t.; stam + de; d van beantwoorden zit niet in 't kofschip 

  3 brandde 2.1.5 pv, v.t.; stam + de; d van branden zit niet in 't kofschip 

  4 trad 2.1.5 een onregelmatig werkwoord: treden – trad – getreden. 

  5 juichte 2.1.5 pv, v.t.; stam + te; ch van juichen zit in 't kofschip. 

    

  6 (is) verhuisd 2.1.6 voltooid deelwoord; laatste letter een d; l van verhuizen zit niet in 

't kofschip. 

  7 meldde 2.1.5 pv, v.t.; stam + de; d van melden zit niet in 't kofschip 

  8 afgebrande 2.1.6 voltooid deelwoord gebruikt als bijv. naamwoord: dus 1 x d. 

  9 uitte 2.1.5 pv, v.t.; stam + te; t van uiten zit in 't kofschip 

10 bestede 2.1.6 voltooid deelwoord gebruikt als bijv. naamwoord: dus 1 x d. 

    

11 verbaasde 2.1.5 pv, v.t.; stam + de; z van verbazen zit niet in 't kofschip 

 werd 2.1.5 een onregelmatig werkwoord: worden – werd - geworden 

12 hield 2.1.5 een onregelmatig werkwoord: houden – hield – gehouden  

 loog 2.1.5 een onregelmatig werkwoord: liegen – loog – gelogen  

13 kostte 2.1.5 pv, v.t.; stam + te; t van kosten zit in 't kofschip 

14 trachtte 2.1.5 pv, v.t.; stam + te; t van trachten zit in 't kofschip 

15 vergrote 2.1.6 voltooid deelwoord gebruikt als bijv. naamwoord: dus 1 x t. 

 aangepaste 2.1.6 voltooid deelwoord gebruikt als bijv. naamwoord: dus 1 x t. 

 geopend 2.1.6 voltooid deelwoord; laatste letter een d; n van openen zit niet in 't 

kofschip. 

    

16 geskeelerd 2.1.5 voltooid deelwoord; laatste letter een d; r van skeeleren zit niet 

in 't kofschip. 

17 zegde ... af 2.1.5 pv, v.t.; stam + de; g van afzeggen zit niet in 't kofschip 

18 gedeletet 2.1.6 voltooid deelwoord; laatste letter een t; t van deleten zit in 't 

kofschip; de -e van de "Engelse stam" blijft altijd staan. 

19 tobde 2.1.5 pv, v.t.; stam + de; b van tobben zit niet in 't kofschip 

20 vergoedde 2.1.5 pv, v.t.; stam + de; d van vergoeden zit niet in 't kofschip 

 aangerichte 2.1.6 voltooid deelwoord gebruikt als bijv. naamwoord: dus 1 x t. 
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Kennistraining 05 
 
Spelling: alle werkwoordsvormen  
Deze training bestaat uit 20 opgaven. 
Kies het juiste antwoord. 

 

  

  1    Let op dat je niet ... 

      A   uitglijdt 

      B   uitglijd 

 

  2    Hij ... veel te veel tijd aan zijn hobby's. 

      A   bestede 

      B   besteedde 

 

  3    Vertel eens, wanneer is dat ...? 

      A   gebeurd 

      B   gebeurt 

 

  4    Morgen kun je de ... prijzen afhalen. 

      A   verloote 

      B   verlote 

 

  5    Je ... je dat maar! 

      A   verbeeld 

      B   verbeeldt 

 

  6    ... hem de mogelijkheid langs te komen! 

      A   biedt 

      B   bied 

 

  7    Het voltooid deelwoord van 'finishen' is: 

      A   gefinishet 

      B   gefinisht 

 

  8    Het weerbericht ...: hier en daar een bui. 

      A   luidde 

      B   luide 

 

  9    Zijn ... vertrek wekte wel argwaan. 

      A   overhaaste 

      B   overhaastte 

 

 10    De pas ... partij is alweer opgeheven. 

      A   opgerichtte 

      B   opgerichte 

  

 11   ... u zo vriendelijk zijn mij even te helpen? 

     A   wilt 

     B   wil 

 

 12   Ik heb inmiddels de foto's .... 

     A   geüpload 

     B   geupload 

 

 13   ... maar niet bang hoor! 

     A   zij 

     B   wees 

 

 14   Dat bedrijf ... alle plastic. 

     A   recyclet 

     B   recycelt 

 

 15   Wat een feest! Het ... de pan uit! 

     A   swingde 

     B   swong 

 

 16   Waarom ... je hem die mogelijkheid? 

     A   biedt 

     B   bied 

 

 17   Uiteindelijk is hij eraan .... 

     A   gewent 

     B   gewend 

 

 18   Zij heeft de ganse avond .... 

     A   geïnternet 

     B   geinternet 

 

 19   De medewerker ... de nieuwe artikelen. 

     A   prijsde 

     B   prees 

 

 20   Het voltooid deelwoord van 'e-mailen' is: 

     A   ge-emaild 

     B   ge-e-maild 

 

 



12 

 

Kennistraining 05   

Alle werkwoordsvormen 

  hst. feedback 

    

  1 A   uitglijdt                     2.1.4. pv; t.t.; stam + t. 

  2 B   besteedde      2.1.5 pv, v.t.; stam + de; d van besteden zit niet in 't kofschip 

  3 A   gebeurd   2.1.6 voltooid deelwoord; laatste letter een d; r van gebeuren zit niet in 

't kofschip. 

  4 B   verlote   2.1.6 voltooid deelwoord gebruikt als bijv. naamwoord: 1 x o en t. 

  5 B   verbeedt   2.1.4 pv; t.t.; stam + t. 

    

  6 B   bied   2.1.10 gebiedende wijs: alleen de stam. 

  7 B   gefinisht 2.1.6 voltooid deelwoord; laatste letter een t; sh van finishen zit in 't 

kofschip. 

  8 A   luidde   2.1.6 pv, v.t.; stam + de; d van luiden zit niet in 't kofschip 

  9 A   overhaaste 2.1.6 voltooid deelwoord gebruikt als bijv. naamwoord: dus 1 x t. 

10 B   opgerichte 2.1.6 voltooid deelwoord gebruikt als bijv. naamwoord: dus 1 x t. 

    

11 A   wilt 2.1.4 pv, t.t.; stam + t. 

12 A   geüpload 2.1.6 voltooid deelwoord; laatste letter een d; d van uploaden zit niet 

in 't kofschip. 

13 B   wees 2.1.9 aanvoegende wijs. 

14 A   recyclet 2.1.4 pv, t.t.; stam + t: dus: recycle + t. 

15 A   swingde 2.1.6 pv, v.t.; stam + de; g van swingen zit niet in 't kofschip 

    

16 B   bied 2.1.4 pv, t.t.; alleen de stam[ immers: je = jij. 

17 B   gewend 2.1.6 voltooid deelwoord; laatste letter een d; d van wenden zit niet in 

't kofschip; 

18 A   geïnternet 2.1.6 voltooid deelwoord; de t van internetten zit in 't kofschip; let ook 

goed op de trema. 

19 A   prijsde 2.1.5 pv, v.t.; stam + de; z van prijzen zit niet in 't kofschip 

20 B   ge-e-maild 2.1.6 voltooid deelwoord; de l van e-mailen zit niet in 't kofschip; 

let ook op het streepje!  
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Kennistraining 06 
 
Spelling: alle werkwoordsvormen  
Deze training bestaat uit 20 opgaven.  
Kies het juiste antwoord. 

 

  

  1    Het ... die ochtend verschrikkelijk. 

      A   miste 

      B   mistte 

 

  2    Een ... mens telt voor twee. 

      A   gewaarschuwd 

      B   gewaarschuwt 

 

  3    Deze kunstenaar ... een nieuwe wereld. 

      A   creëerdt 

      B   creëert 

 

  4    Schrijf je in! ... lid van onze club! 

      A   Word 

      B   Wordt 

 

  5    Zij had de kans het ons te kunnen .... 

      A   melden 

      B   meldden 

 

  6    ... u zich toch niet zo op! 

      A   Windt 

      B   Wind 

 

  7    Het voltooid deelwoord van 'berekenen' is: 

      A   berekend 

      B   berekent 

 

  8    De ANWB ... talrijke files in de Randstad. 

      A   melde 

      B   meldde 

 

  9    De jagers ... afgelopen voorjaar weer 

      veel robben. 

      A   doodden 

      B   doden 

 

 10    Ook de ... kopie bleek onleesbaar. 

      A   vergrote 

      B   vergroote 

  

 11   Hij was bezig de e-mail te ....  

     A   beantwoorden 

     B   beantwoordden 

 

 12   Uiteindelijk werd haar ontslag .... 

     A   verleent 

     B   verleend 

 

 13   Petra wil ... wat het kost mee naar Amerika. 

     A   koste 

     B   kostte 

 

 14   Zij ... er wel pap van. 

     A   lustte 

     B   luste 

 

 15   De minister ... zijn ontevredenheid over 

     de overeenkomst. 

     A   uitte 

     B   uite 

 

 16   Gestolen goed ... niet. 

     A   gedijdt 

     B   gedijt 

 

 17   Uiteindelijk is hij eraan .... 

     A   gewent 

     B   gewend 

 

 18   De kamer is vanmorgen nog .... 

     A   gestofzuigt 

     B   gestofzuigd 

 

 19   Zijn aankomst heeft hij perfect .... 

     A   getimed 

     B   getimet 

 

 20   De prijzen zijn werkelijk de pan uit .... 

     A   gerijsd 

     B   gerezen 
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Kennistraining 06   

Alle werkwoordsvormen hst. feedback 

    

  1 B  mistte 2.1.6 pv, v.t.; stam + te; t van misten zit in 't kofschip 

  2 A  gewaarschuwd 2.1.6 voltooid deelwoord gebruikt als bijv. naamwoord; 

de w van waarschuwen zit niet in 't kofschip; dus een d.  

  3 B  creëert 2.1.5 pv; t.t.; stam + t. 

  4 A  word 2.1.1

0 

gebiedende wijs: alleen de stam. 

  5 A  melden 2.1.8 hele werkwoord; de pv had geeft de verleden al aan. 

    

  6 B  wind 2.1.1

0 

gebiedende wijs; alleen de stam; u is te vervangen door uzelf. 

  7 A  berekend 2.1.6 voltooid deelwoord; laatste letter een d; n van berekenen zit niet in 

't kofschip. 

  8 B  meldde 2.1.6 pv, v.t.; stam + de; d van melden zit niet in 't kofschip 

  9 A  doodden 2.1.6 pv, v.t.; stam + den; d van doden zit niet in 't kofschip 

10 A  vergrote 2.1.6 voltooid deelwoord gebruikt als bijv. naamwoord: dus 1 x d. 

    

11 A  beantwoorden 2.1.8 hele werkwoord na te. 

12 B  verleend 2.1.6 voltooid deelwoord; laatste letter een d; n van verlenen zit niet in 't 

kofschip. 

13 A  koste 2.1.9 aanvoegende wijs; laat de slot-n van het werkwoord weg. 

14 A  lustte 2.1.6 pv, v.t.; stam + te; t van lusten zit in 't kofschip 

15 A  uitte 2.1.6 pv, v.t.; stam + te; t van uiten zit in 't kofschip 

    

16 B  gedijt 2.1.5 pv; t.t.; stam + t. 

17 B  gewend 2.1.6 voltooid deelwoord; laatste letter een d; n van wennen zit niet in 't 

kofschip. 

18 B  gestofzuigd 2.1.6 voltooid deelwoord; laatste letter een d; g van stofzuigen zit niet in 

't kofschip. 

19 A  getimed 2.1.6 voltooid deelwoord; laatste letter een d; m van timen zit niet in 't 

kofschip. 

De toonloze -e telt niet. 

20 B  gerezen 2.1.6 voltooid deelwoord onregelmatig werkwoord: rijzen – rees – 

gerezen  
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Kennistraining 07 
 
Spelling: hoofdletters en kleine letters 
Deze training bestaat uit 20 opgaven. 
Kies het juiste antwoord. 

 

  

  1    A   's Morgens neemt hij een Engels ontbijt. 

      B   's morgens neemt hij een Engels ontbijt. 

 

  2    A   een Pietje precies zijn 

      B   een pietje precies zijn 

 

  3    A   de Europacup winnen 

      B   de europacup winnen 

 

  4    A   Mevrouw Van den Berg is afwezig. 

      B   Mevrouw van den Berg is afwezig. 

 

  5    A   Dat is de verdienste van greenpeace. 

      B   Dat is de verdienste van Greenpeace. 

 

  6    A   Bij AH is het kerstbrood in de reclame. 

      B   Bij AH is het Kerstbrood in de reclame. 

 

  7    A   De Europese unie telt 28 lidstaten.  

      B   De Europese Unie telt 28 lidstaten. 

 

  8    A   Ook prinses Beatrix was aanwezig. 

      B   Ook Prinses Beatrix was aanwezig. 

   

  9    A   Rotterdam wordt wel de Maasstad  

          genoemd. 

      B   Rotterdam wordt wel de maasstad  

          genoemd. 

 

 10    A   Bezoek eens het West-Friese museum! 

      B   Bezoek eens het Westfriese museum! 

  

 11   A   Zijn steenkolenengels was lachwekkend. 

     B   Zijn steenkolen Engels was lachwekkend. 

 

 12   A   Het Housetijdperk ligt al lang achter ons.  

     B   Het housetijdperk ligt al lang achter ons. 

 

 13   A   De overheid kondigt nieuwe regels af. 

     B   De Overheid kondigt nieuwe regels af. 

 

 14   A   De wisselkoers tussen de euro en dollar 

         wisselt erg. 

     B   De wisselkoers tussen de Euro en Dollar 

         wisselt erg. 

 

 15   A   De minister van Onderwijs greep in. 

     B   De minister van onderwijs greep in. 

 

 16   A   Wat een gezellige sinterklaasavond. 

     B   Wat een gezellige Sinterklaasavond. 

 

 17   A   Doe mij maar een spa blauw. 

     B   Doe mij maar een Spa blauw. 

 

 18   A   een Lieveheersbeestje 

     B   een lieveheersbeestje 

 

 19   A   bevrijdingsdag vieren  

     B   Bevrijdingsdag vieren 

 

 20   A   het sprookje van Sneeuwwitje 

     B   het Sprookje van Sneeuwwitje 
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Kennistraining 07   

Hoofdletters en kleine letters hst. feedback 

    

  1 A  's Morgens 2.2.1 's houdt kleine letter; eerste woord daarna krijgt de 

hoofdletter. 

  2 B  een pietje precies 2.2.2 zegswijzen krijgen kleine letter  

  3 A  de Europacup 2.2.3 aardrijkskundige afleiding krijgen een hoofdletter 

  4 A  Mevrouw Van den Berg  2.2.2 alleen het eerste voorvoegsel krijgt een hoofdletter. 

  5 B  Greenpeace 2.2.2 namen van actiegroepen krijgen een hoofdletter  

    

  6 A  kerstbrood 2.2.2 soortnaam krijgt een kleine letter 

  7 B  De Europese Unie 2.2.2 naam van een organisatie krijgt een hoofdletter. 

  8 A  prinses Beatrix 2.2.3 functiebenaming met kleine letter indien gevolgd door 

een naam. 

  9 A  Maasstad 2.2.3 de naam duidt een associatie aan met de rivier de 

Maas. 

10 A  West-Friese 2.2.3 afleidingen krijgen een hoofdletter met een streepje 

    

11 A  steenkolenengels 2.2.3 onechte taalnamen krijgen een kleine letter. 

12 B  housetijdperk 2.2.2 namen van een historische tijdperken met een kleine 

letter 

13 A  (de) overheid 2.2.4 soortnamen als algemene aanduiding met een kleine 

letter 

14 A  euro en dollar 2.2.4 namen van munteenheden krijgen een kleine letter 

15 A  De minister van Onderwijs 2.2.2 alleen de naam van het ministerie krijgt een hoofdletter 

     

16 A  sinterklaasavond 2.2.4 afleidingen van feestdagen krijgen een kleine letter 

17 A  een spa blauw 2.2.3 merknaam als soortnaam met een kleine letter 

18 B  een lieveheersbeestje 2.2.2 namen van dieren krijgen een kleine letter 

19 B  Bevrijdingsdag 2.2.2 namen van bijzondere dagen krijgen een hoofdletter 

20 A  het sprookje van ... 2.2.4 "sprookje" behoort niet tot de totale naam van het 

verhaal. 
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Kennistraining 08 
 
Spelling: hoofdletters en kleine letters 
Deze training bestaat uit 20 opgaven. 
Kies het juiste antwoord. 

 

  

  1    A   in De Bijenkorf shoppen 

      B   in de Bijenkorf shoppen 

 

  2    A   twee euro betalen 

      B   twee Euro betalen 

 

  3    A   een t-shirt aantrekken 

      B   een T-shirt aantrekken 

 

  4    A   euroloodvrij tanken 

      B   Euroloodvrij tanken 

 

  5    A   aan het syndroom van down lijden 

      B   aan het syndroom van Down lijden 

 

  6    A   Vaderdag vieren 

      B   vaderdag vieren 

 

  7    A   een Mbo-opleiding volgen 

      B   een mbo-opleiding volgen 

 

  8    A   een Colaatje drinken 

      B   een colaatje drinken 

   

  9    A   verNederlandsen 

      B   vernederlandsen 

 

 10    A   Ik vroeg: 'Hoe laat vertrekt de trein?' 

      B   Ik vroeg: 'hoe laat vertrekt de trein?' 

 

  

 11   A   een Noord-Afrikaan 

     B   een Noordafrikaan 

 

 12   A   Wie is er vanavond de bob? 

     B   Wie is er vanavond de Bob? 

 

 13   A   de Koran in het Nederlands 

     B   de koran in het Nederlands 

 

 14   A   abraham zien 

     B   Abraham zien 

 

 15   A   een Breezer bestellen 

     B   een breezer bestellen 

 

 16   A   een Belgenmop vertellen 

     B   een belgenmop vertellen 

 

 17   A   Geachte heer Van Der Zee, 

     B   Geachte heer Van der Zee, 

 

 18   A   een chocoladepaashaas 

     B   een chocolade Paashaas 

 

 19   A   een nieuwe GSM kopen  

     B   een nieuwe gsm kopen 

 

 20   A   voor kaaskop uitgescholden worden 

     B   voor Kaaskop uitgescholden worden 
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Kennistraining 08   

Hoofdletters en kleine letters hst. feedback 

    

  1 A  in De Bijenkorf shoppen 2.2.2 naam van een bedrijf met een hoofdletter  

  2 A  twee euro betalen 2.2.4 namen van munteenheden hebben een kleine letter 

  3 B  een T-shirt aantrekken 2.4 een lettervormwoord 

  4 A  euroloodvrij tanken 2.2.4 soortnaam 

  5 B  het syndroom van Down ... 2.2.1 specifieke verwijzing 

    

  6 A  Vaderdag vieren 2.2.2 bijzondere dag krijgt een hoofdletter 

  7 B  een mbo-opleiding volgen 2.2.4 naam van een opleiding met een kleine letter 

  8 B  een colaatje drinken 2.2.3 soortnaam 

  9 B  vernederlandsen 2.2.4 afgeleid werkwoord met een kleine letter. 

10 A  Ik vroeg: 'Hoe laat ...' 2.2.1 hoofdletter voor een zin na een dubbele punt 

    

11 A  een Noord-Afrikaan 2.2.3 aardrijkskundige naam 

12 A  ... de bob? 2.2.2 geen echte naam 

13 A  de Koran in het ... 2.2.2 zaaknaam 

14 A  abraham zien 2.2.2 zegswijze 

15 B  een breezer bestellen 2.2.4 soortnaam 

     

16 B  een belgenmop vertellen 2.2.4 soortnaam 

17 B  Geachte heer Van der Zee, 2.2.2 alleen het eerste voorvoegsel krijgt een hoofdletter 

18 A  een chocoladepaashaas 2.2.4 soortnaam 

19 B  een nieuwe gsm kopen 2.2.4 soortnaam 

20 A  voor kaaskop ...  2.2.4 soortnaam 
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Kennistraining 09 
 
Spelling: aardrijkskundige namen 
Deze training bestaat uit 20 opgaven. 
Kies het juiste antwoord. 

 

 1   a   's-Graveland 

    b   'S-Graveland 

 

 2   a   Egmond a/Z 

    b   Egmond aan Zee 

 

 3   a   Oost-Europeaan 

    b   Oosteuropeaan 

 

 4   a   een berbertapijt 

    b   een Berbertapijt 

 

 5   a   verNederlandsen 

    b   vernederlandsen 

 

 6   a   de Hollandse Driekleur 

    b   de Hollandse driekleur 

 

 7   a   Zuidoost-Drenthe 

    b   Zuid-Oost drenthe 

 

 8   a   de Maasstad Rotterdam 

    b   de maasstad Rotterdam  

 

 9   a   de Oosterse keuken 

    b   de oosterse keuken 

 

10   a   de planeet venus 

    b   de planeet Venus 

 11   a   een lekkere Bossche Bol 

     b   een lekkere Bossche bol 

 

 12   a   in Zeeuws-Vlaanderen wonen 

     b   in Zeeuws-vlaanderen wonen 

 

 13   a   de Nederlandse taal 

     b   de nederlandse taal 

 

 14   a   het zuidelijk halfrond 

     b   het Zuidelijk halfrond 

 

 15   a   het vliegveld Schiphol 

     b   het Vliegveld Schiphol 

 

 16   a   wonen in het groene hart 

     b   wonen in het Groene Hart   

 

 17   a   een delfts blauw vaasje 

     b   een Delfts blauw vaasje 

 

 18   a   de Finlandse meren 

     b   de Finse meren 

 

 19   a   langs de afhaalchinees gaan 

     b   langs de afhaalChinees gaan  

 

 20   a   een New Yorker (inwoner van New York) 

     b   een NewYorker (inwoner van New York) 
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Kennistraining 09   

Aardrijkskundige namen hst. feedback 

    

  1 a   's-Graveland 2.2.3  

  2 b   Egmond aan Zee 2.2.3  

  3 a   Oost-Europeaan 2.2.3  

  4 a   een berbertapijt 2.2.4 soortnaam met kleine letter 

  5 b   vernederlandsen 2.2.4 werkwoord afgeleid van aardrijkskundige naam 

    

  6 b   de Hollandse driekleur 2.2.2  

  7 a   Zuidoost-Drenthe    2.2.4  

  8 a   de Maasstad Rotterdam 2.2.3  

  9 b   de oosterse keuken 2.2.4 namen van winstreken met een kleine letter 

10 b   de planeet Venus 2.2.3  

    

11 b   een lekkere Bossche bol 2.2.3  

12 a   in Zeeuws-Vlaanderen wonen 2.2.3  

13 a   de Nederlandse taal 2.2.3  

14 a   het zuidelijk halfrond 2.2.3 namen van winstreken met kleine letter 

15 a   het vliegveld Schiphol 2.2.3 Ook: (zonder lidwoord) Vliegveld Schiphol 

     

16 b   wonen in het Groene Hart  2.2.3  

17 b   een Delfts blauw vaasje 2.2.3  

18 b   de Finse meren 2.2.3  

19 a   langs de afhaalchinees gaan 2.2.3 soortnaam 

20 a   een New Yorker  2.2.3  
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Kennistraining 10 
 
Spelling: getallen, symbolen en eenheden 
Deze training bestaat uit 15 opgaven. 
Kies het juiste antwoord. 

 

1    a   73 = drieënzeventig 

    b   73 = drie en zeventig 

11   a  tweederde van de bevolking  

    b  twee derde van de bevolking 

2    a   een vierde deel 

    b   eenvierde deel 

12   a  een 2-literfles  

    b  een 2 literfles 

3    a   een 5 eurobiljet 

    b   een 5-eurobiljet 

13   a  Het is 10:14 uur. 

    b  Het is 10.14 uur. 

4    a   een twee derde meerderheid 

    b   een tweederde meerderheid 

14   a  200.000.000 = tweehonderd miljoen 

    b  200.000.000 = tweehonderdmiljoen 

5    a   een vijftigeurobiljet  

    b   een vijftig eurobiljet 

15   a  met zijn 4-en 

    b  met zijn 4’en 

6    a   een 1 aprilgrap 

    b   een 1-aprilgrap 
 

7    a   eenmaal andermaal verkocht! 

    b   een maal andermaal verkocht! 
 

8    a   Dat kost € 14,75. 

    b   Dat kost €14,75 
 

9    a   24-uursservice 

    b   24 uursservice 
 

10   a  de tienduizendste klant 

    b  de tien duizendste klant 
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Kennistraining 10   

Getallen, symbolen en eenheden hst. feedback 

    

  1 a  72 = drieëntachtig 2.3  

  2 a  een vierde deel 2.3  

  3 a  een 5 eurobiljet 2.3  

  4 b  een tweederde meerderheid 2.3  

  5 a  een vijftigeurobiljet 2.3  

    

  6 a  een 1 aprilgrap 2.3  

  7 a  eenmaal andermaal verkocht 2.3  

  8 b  de 7e keer 2.3  

  9 a  Dat kost € 14,75. 2.3  

10 a  de tienduizendste klant 2.3  

    

11 b  twee derde van de bevolking 2.3  

12 b  een 2 literfles 2.3  

13 b  Het is 10.14 uur. 2.3  

14 a  200.000.000 = tweehonderd miljoen 2.3  

15 b  met zijn 4'en 2.3  
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Kennistraining 11 
 
Spelling: meervoudsvorming 
Deze training bestaat uit 15 opgaven. 
Kies het juiste antwoord. 

 

1    a   bureaus 

    b   bureau’s 

11   a   data’s 

    b   data  

2    a   accuus 

    b   accu’s 

12   a   decennia 

    b   decennia's 

3    a   provincie’s 

    b   provincies 

13   a   affiche’s 

    b   affiches 

4    a   proces-verbalen 

    b   processen-verbaal 

14   a   procedés 

    b    procédé’s  

5    a   groentes 

    b    groente's    

15    a   parafen 

    b   paraven 

6    a   handvatten 

    b   handvaten 
 

7     a   saldo’s 

    b   saldi’s 
 

8    a   dvd’s 

    b   dvds 
 

9    a   taxies 

    b   taxi’s 
 

10    a   patat frites 

    b   patates frites 
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Kennistraining 11   

Meervoudsvorming hst. feedback 

    

  1 a   bureaus 2.5  

  2 b   accu's 2.5  

  3 b   provincies 2.5  

  4 b   processen-verbaal 2.5  

  5 a   groentes 2.5  

    

  6 a   handvatten 2.5  

  7 a   saldo's 2.5  

  8 a   dvd's 2.5  

  9 b   taxi's 2.5  

10 b   patates frites 2.5  

    

11 b   data 2.5  

12 a   decennia 2.5  

13 b   affiches 2.5  

14 a   procedés 2.5  

15 a   paraven 2.5  
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Kennistraining 12 
 
Spelling: tussen -n en -s 
Deze training bestaat uit 15 opgaven. 
Kies het juiste antwoord. 

 

1    a   keukendeur 

    b   keukedeur 

11   a   kostenpost 

    b   kostepost 

2    a   zonnenbrandolie 

    b   zonnebrandolie 

12   a   gezamenlijk 

    b   gezamelijk 

3    a   kippesoep 

    b   kippensoep 

13   a   rechtsysteem 

    b   rechtssysteem 

4    a   morgenstond 

    b   morgestond 

14   a   kurkentrekker 

    b   kurketrekker 

5    a   koekepeer 

    b   koekenpeer 

15   a   pierenwaaien 

    b   pierewaaien 

6    a   hartedief 

    b   hartendief 
 

7     a   kostenoos 

    b    kosteloos  
 

8    a   pannenkoek 

    b   pannekoek 
 

9    a   ritsluiting 

    b   ritssluiting 
 

10   a   leeftijdsgrens 

    b   leeftijdgrens 
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Kennistraining 12   

Tussen -n en -s hst. feedback 

    

  1 a   keukendeur 2.7  

  2 b   zonnebrandolie 2.7  

  3 b   kippensoep 2.7  

  4 a   morgenstond 2.7  

  5 b   koekenpeer 2.7  

    

  6 b   hartendief 2.7  

  7 b   kosteloos 2.7  

  8 a   pannenkoek 2.7  

  9 b   ritssluiting 2.7  

10 a   leeftijdsgrens 2.7  

    

11 a   kostenpost 2.7  

12 a   gezamenlijk 2.7  

13 b   rechtssysteem 2.7  

14 a   kurkentrekker 2.7  

15 b   pierewaaien 2.7  
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Kennistraining 13 
 
Spelling: klinkers en tweeklanken 
Deze training bestaat uit 20 opgaven. 
Kies het juiste antwoord. 

 

  1   a   goochem 

     b   gochem 

 

  2   a   partietent 

     b   partytent 

 

  3   a   het waterpeil zakt 

     b   het waterpijl zakt 

 

  4   a   een hotelvoucher 

     b   een hotelvaucher 

 

  5   a   Het lijdt geen twijfel 

     b    Het leidt geen twijfel 

 

  6   a   een tourné spelen 

     b   een tournee spelen 

 

  7   a   trendy kleding 

     b   trendie kleding 

 

  8   a   de grote van de kamer 

     b   de grootte van de kamer 

 

  9   a   kiekeboe 

     b   kikeboe 

 

 10   a   een pyramidespel 

     b   een piramidespel 

 

  11  a   confetti 

     b   confettie 

 

  12  a   nasi goreng 

     b   nasie goreng 

 

  13  a   weid en zijd bekend staan 

     b   wijd en zijd bekend staan 

 

  14  a   spaghettivork 

     b   spaghettievork 

 

  15  a   op fiftyfiftybasis 

     b   op fiftiefiftiebasis  

 

  16  a   skilift 

     b   skielift 

 

  17  a   currysaus 

     b   curriesaus 

 

  18  a   happie hour 

     b   happy hour 

 

  19  a   bodywarmer 

     b   bodiewarmer 

 

  20  a   een kopy'tje maken 

     b   een kopietje maken 
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Kennistraining 13   

Klinkers en tweeklanken hst. feedback 

    

  1 a   goochem 2.8.1  

  2 b   partytent 2.8.1  

  3 a   het waterpeil zakt 2.8.1  

  4 a   een hotelvoucher 2.8.1  

  5 a   Het lijdt geen twijfel 2.8.1  

    

  6 b   een tournee spelen 2.8.1  

  7 a   trendy kleding 2.8.1  

  8 b   de grootte van de kamer 2.8.1  

  9 a   kiekeboe 2.8.1  

10 b   een piramidespel 2.8.1  

    

11 a   confetti 2.8.1  

12 a   nasi goreng 2.8.1  

13 b   wijd en zijd bekend staan 2.8.1  

14 a   spaghettivork 2.8.1  

15 a   op fiftyfiftybasis 2.8.1  

     

16 a   skilift 2.8.1  

17 a   currysaus 2.8.1  

18 b   happy hour 2.8.1  

19 a   bodywarmer 2.8.1  

20 b   een kopietje maken 2.8.1  
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777eee   dddrrruuukkk  

 
Kennistraining 14 
 
Spelling: medeklinkers 
Deze training bestaat uit 20 opgaven. 
Kies het juiste antwoord. 

 

1    a   accessoires 

    b   acessoires 

 

2    a   aktueel 

    b   actueel 

 

3     a   produktief 

    b   productief 

 

4    a   complex 

    b   komplex 

 

5    a   elektriciteit 

    b   electriciteit 

 

6    a   karamel 

    b   caramel 

 

7    a   een accoord bereiken 

    b   een akkoord bereiken 

 

8    a   vakantie 

    b   vacantie 

 

9    a   politiekorps 

    b   politiecorps 

 

10   a   een afiche plakken 

    b   een affiche plakken 

 

11   a   shuttlebus 

    b   shutlebus 

 

12   a   complot 

    b   komplot 

 

13   a   consekwent 

    b   consequent 

 

14   a   een muur stuken 

    b   een muur stuccen 

  

15   a   enigzins verlegen zijn 

    b   enigszins verlegen zijn 

 

16   a   locatie 

    b   lokatie 

 

17   a   hotelaccommodatie 

    b   hotelacommodatie 

 

18   a   kado 

    b   cadeau 

 

19   a   directeur 

    b   direkteur 

 

20   a   partimebaan 

    b   parttimebaan 
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Kennistraining 14   

Medeklinkers  hst. feedback 

    

  1 a   accessoires 2.8.2  

  2 b   actueel 2.8.2  

  3 b   productief 2.8.2  

  4 a   complex 2.8.2  

  5 a   elektriciteit 2.8.2  

    

  6 a   karamel 2.8.2  

  7 b   een akkoord bereiken 2.8.2  

  8 a   vakantie 2.8.2  

  9 a   politiekorps 2.8.2  

10 b   een affiche plakken 2.8.2  

    

11 a   shuttlebus 2.8.2  

12 a   complot 2.8.2  

13 b   consequent 2.8.2  

14 a   een muur stuken 2.8.2  

15 b   enigszins verlegen zijn 2.8.2  

     

16 a   locatie 2.8.2  

17 a   hotelaccommodatie 2.8.2  

18 b   cadeau 2.8.2  

19 a   directeur 2.8.2  

20 b   parttimebaan 2.8.2  
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Kennistraining 15 
 
Spelling: wel of niet aaneenschrijven 
Deze training bestaat uit 20 opgaven. 
Kies het juiste antwoord. 

 

1    a   Hij is anderhalf uur te laat. 

    b   Hij is ander half uur te laat. 

11   a   Zonodig help ik je. 

    b   Zo nodig help ik je. 

2    a   Zij woont hier tegenover. 

    b   Zij woont hiertegenover. 

12   a   Het is zogoed als zeker. 

    b   Het is zo goed als zeker. 

3    a   de regeling voor kleingebruikers 

    b   de regeling voor klein gebruikers 

13   a   Wat heb je mooie, lichtblauwe ogen! 

    b   Wat heb je mooie, licht blauwe ogen! 

4    a  Ik geef je dit al vast.  

    b  Ik geef je dit alvast. 

14   a   teneinde raad zijn 

    b   ten einde raad zijn 

5    a   Mijn te goed bedraagt € 10,00. 

    b   Mijn tegoed bedraagt € 10,00. 

15   a   Wat een kletsmajoor! 

    b   Wat een klets majoor! 

6    a   een tweedeklaskaartje 

    b   een tweede klaskaartje  

16   a  een goedbetaalde baan 

    b  een goed betaalde baan 

7    a   het minimum loon 

    b   het minimumloon 

17   a  de eerste hulpverlening 

    b   de eerstehulpverlening 

8    a   een driezits bank 

    b   een drietzitsbank 

18   a  een goed bedoelde opmerking 

    b  een goedbedoelde opmerking 

9    a   Hij komt zo meteen. 

    b   Hij komt zometeen. 

19   a   hagelwitte tanden 

    b   hagel witte tanden 

10   a   aan de linkerkant van de straat 

    b   aan de linker kant van de straat 

20   a  Zij is achteruit gereden. 

    b  Zij is achteruitgereden. 
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Kennistraining 15   

Wel of niet aaneenschrijven hst. feedback 

    

  1 a   Hij is anderhalf uur te laat. 2.9.1  

  2 b   Zij woont hiertegenover. 2.9.1  

  3 a   de regeling voor kleingebruikers 2.9.1  

  4 b   Ik geef je dit alvast 2.9.1  

  5 b   Mijn tegoed bedraagt € 10,00. 2.9.1  

    

  6 a   een tweedeklaskaartje  2.9.1  

  7 b   het minimumloon 2.9.1  

  8 b   een driezitsbank 2.9.1  

  9 a   Hij komt zo meteen. 2.9.1  

10 a   aan de linkerkant van de straat 2.9.1  

    

11 b   Zo nodig help ik je. 2.9.1  

12 b   Het is zo goed als zeker. 2.9.1  

13 a   Wat heb je mooie, lichtblauwe ogen! 2.9.1  

14 a   teneinde raad zijn 2.9.1  

15 a   Wat een kletsmajoor! 2.9.1  

    

16 a   een goedbetaalde baan 2.9.1  

17 b    de eerstehulpverlening 2.9.1  

18 b   een goedbedoelde opmerking 2.9.1  

19 a    hagelwitte tanden 2.9.1  

20 a   Zij is achteruit gereden. 2.9.1  
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Kennistraining 16 
 
Spelling: vreemde woorden in het Nederlands 
Deze training bestaat uit 20 opgaven. 
Kies het juiste antwoord. 

 

1    a   accountmanager 

    b   account manager 

11   a   et cetera 

    b   etcetera 

2    a   een lowbudget voorstelling 

    b   een low budget voorstelling 

12   a   wise guy 

    b   wiseguy 

3    a   total-loss 

    b   total loss 

13   a   onlineverbinding 

    b   online-verbinding 

4    a   maillist 

    b   mailinglist 

14   a   playbackshow 

    b   playback-show 

5    a   per se gelijk willen hebben  

    b   per sé gelijk willen hebben 

15   a   live-optreden 

    b   liveoptreden 

6    a   de boogie woogie dansen 

    b   de boogiewoogie dansen 

16   a   emailbericht 

    b   e-mailbericht 

7    a   leaseauto 

    b   lease-auto  

17   a   non-foodafdeling 

    b    nonfoodafdeling 

8    a   een happy hour 

    b   een happyhour 

18   a   sales manager 

    b   salesmanager 

9    a   een jeans vest 

    b   een jeansvest 

19   a   teambuilding 

    b   team-building 

10   a   de hell's angels 

    b   de hells angels 

20   a   parttimefunctie 

    b   parttime functie 
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Kennistraining 16   

Vreemde woorden in het Nederlands hst. feedback 

    

  1 a   accountmanager 2.9.2  

  2 a   een lowbudget voorstelling 2.9.2  

  3 b   total loss 2.9.2  

  4 b   mailinglist 2.9.2  

  5 a   per se gelijk willen hebben 2.9.2  

    

  6 b   de boogiewoogie dansen 2.9.2  

  7 a   leaseauto  2.9.2  

  8 a   een happy hour 2.9.2  

  9 b   een jeansvest 2.9.2  

10 a   de hell's angels 2.9.2  

    

11 a   et cetera 2.9.2  

12 b   wiseguy 2.9.2  

13 a   onlineverbinding 2.9.2  

14 a   playbackshow 2.9.2  

15 b   liveoptreden 2.9.2  

    

16 b   e-mailbericht 2.9.2  

17 a   non-foodafdeling 2.9.2  

18 b   salesmanager 2.9.2  

19 a   teambuilding 2.9.2  

20 a   parttimefunctie 2.9.2  
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Kennistraining 17 
 
Spelling: varia spellingproblemen 
Deze training bestaat uit 20 opgaven. 
Kies het juiste antwoord. 

 

  1    a   een minutieus onderzoek 

      b   een minitieus onderzoek 

 11   a   dankzij 

     b   dank zij 

  2    a   een afgelastte wedstrijd 

      b   een afgelaste wedstrijd 

 12   a   ons inziens 

     b   onzes inziens 

  3    a   een reëel geval 

      b   een rëel geval 

 13   a   tevergeefs 

     b   tervergeefs 

  4    a   sms’je 

      b   sms-je 

 14   a   zoëven 

     b   zo-even 

  5    a   PS-je 

      b   PS’je 

 15   a   buiig weer 

     b   buig weer 

  6    a   A4’papier 

      b   A4-papier 

 

  7    a   Loes flatje 

      b   Loes’ flatje 

   

  8    a   café’s 

      b   cafés 

 

  9    a   mbo’er 

      b   mbo-er 

 

 10    a   bij deze 

      b   bij dezen 
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Kennistraining 16   

Varia spellingproblemen  hst. feedback 

    

  1 a   een minutieus onderzoek 2.9.3  

  2 b   een afgelaste wedstrijd 2.9.3  

  3 a   een reëel geval 2.10.15  

  4 a   sms’je 2.10.15  

  5 b   PS’je 2.10.15  

    

  6 b   A4-papier 2.9.1  

  7 b   Loes’ flatje 2.9.7  

  8 b   cafés 2.5.  

  9 a   mbo’er 2.10.16  

10 b   bij dezen 2.9.6  

    

11 a   dankzij 2.9.6  

12 b   onzes inziens 2.9.6  

13 a   tevergeefs 2.9.6  

14 b   zo-even 2.10.15  

15 a   buiig weer 2.10.15  
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Kennistraining 18 
 
Tekstcorrectie spelling 

 

 

       Verbeter alle 15 spelfouten.  

       Burenruzies escaleren: lontje steeds korter 

       Door LUUK KORTEKAAS en JEROEN DE VREEDE 

 

       DEN HAAG - Burenruzies escaleren steeds vaker in geweld en in een situatie waarbij bemiddeling 

       nodig is.  De ruzies zijn complexer door cultuurverschillen, een verharde mentaliteit en een ‘korter 

       lontje’ bij de betrokken partijen. Dat constateren organisaties voor buurtbemiddeling die optreden bij 

       burenruzies.  

       Momenteel tellen 85 gemeenten vrijwillige bemiddelaars die helpen bij het oplossen van burenruzies. 

       Het aantal bemiddelingen is in tien jaar tijd gegroeid tot enkele duizenden gevallen per jaar.  

       In andere gevallen is bemiddeling niet mogelijk of komt te laat. Het laatste dieptepunt is de uit de 

       hand gelopen burenruzie in Scheveningen, waar maandag een 25-jarige man om het leven kwam.  

       De politie hield twee buurmannen van 16 en 45 jaar aan.  

       (4 fouten) 

      

       ,,Ons valt op dat het lontje bij mensen steeds korter word, en dat het ze steeds minder moeite 

       kost om hun eigen gedrag te rechtvaardigen. Dan zeggen ze: ‘ik heb nu een maal een kort lontje,  

       wat kan ik er aan doen?’’’, zegt Arthur van Tiel van de buurtbemiddeling in Rotterdam.  

       Zijn organisatie behandelde vorig jaar 1000 zaken. ,,Dat gaat dus om 2000 gezinnen, dus alles bij 

       elkaar alleen al om ruim 4000 mensen van wie het leven verpest wordt door burenruzies.’’ 

       (3 fouten) 

 

       Het aantal keren dat de politie moet optreden bij ruzies is al enkele jaren constant. Ongeveer  

       één op de 150 bewoners heeft wel eens de politie gebeld voor een burenruzie. Zo nodig verwijzen 

       politie, maar ook woningcorporaties bij meldingen door naar een bemiddelaar. Bij bemiddeling word 

       in ruim de helft van de gevallen een oplossing gevonden, maar het lijkt er op dat alles steeds 

       gecompliceerder wordt. ,,De zwaarte van de zaken neemt toe. Het heeft te maken met de verharding 

       in de samenleving,’’ zegt Karin Naber van de Zoetermeerse bemiddeling. 

       (5 fouten) 

 

       Bemiddelaar Marjolein Dekkers, actief in Amersfoort, Leusden, Soest en Nijkerk, verwacht dat 

       buurtbemiddeling de komende jaren in alle gemeenten wordt aangeboden. ,,Wij zijn uitgebreid 

       vanuit de stad, omdat de behoefte in kleinere plaatsen net zo groot is.’’ 

       (3 fout) 

        

       Bron: NRC 
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     Kennistraining 18 

     Tekstcorrectie 

 

     Burenruzies escaleren: lontje steeds korter 

     Door LUUK KORTEKAAS en JEROEN DE VREEDE 

 

     DEN HAAG - Burenruzies escaleren steeds vaker in geweld en in een situatie waarbij bemiddeling 

     nodig is.  De ruzies zijn complexer (1) door cultuurverschillen, een verharde mentaliteit en een  

     ‘korter lontje’ bij de betrokken partijen. Dat constateren organisaties voor buurtbemiddeling die 

     optreden (2) bij burenruzies.  

     Momenteel tellen 85 gemeenten vrijwillige bemiddelaars die helpen bij het oplossen van burenruzies. 

     Het aantal bemiddelingen is in tien jaar tijd gegroeid (3) tot enkele duizenden gevallen per jaar.  

     In andere gevallen is bemiddeling niet mogelijk of komt te laat. Het laatste dieptepunt is de uit de 

     hand gelopen burenruzie in Scheveningen, waar maandag een 25-jarige man om het leven kwam.  

     De politie hield (4) twee buurmannen van 16 en 45 jaar aan. 

      

     ,,Ons valt op dat het lontje bij mensen steeds korter wordt (5), en dat het ze steeds minder moeite 

     kost om hun eigen gedrag te rechtvaardigen. Dan zeggen ze: ‘ik heb nu eenmaal (6) een kort lontje,  

     wat kan ik er aan doen?’’’, zegt Arthur van Tiel van de buurtbemiddeling in Rotterdam.  

     Zijn organisatie behandelde vorig jaar 1000 zaken. ,,Dat gaat dus om 2000 gezinnen, dus alles bij 

     elkaar alleen al om ruim 4000 mensen van wie het leven verpest (7) wordt door burenruzies.’’ 

 

     Het aantal keren dat de politie moet optreden bij ruzies is al enkele jaren constant (8). Ongeveer  

     één op de 150 bewoners heeft wel eens de politie gebeld (9) voor een burenruzie (10). 

     Zo nodig verwijzen politie, maar ook woningcorporaties bij meldingen door naar een bemiddelaar. 

     Bij bemiddeling wordt (11) in ruim de helft van de gevallen een oplossing gevonden, maar het lijkt 

     erop (12) dat alles steeds gecompliceerder wordt. ,,De zwaarte van de zaken neemt toe. Het heeft 

     te maken met de verharding in de samenleving,’’ zegt Karin Naber van de Zoetermeerse 

     bemiddeling. 

 

     Bemiddelaar Marjolein Dekkers, actief (13) in Amersfoort, Leusden, Soest en Nijkerk, verwacht dat 

     buurtbemiddeling de komende jaren in alle gemeenten wordt (14) aangeboden. ,,Wij zijn uitgebreid 

     (15) vanuit de stad, omdat de behoefte in kleinere plaatsen net zo groot is.’’ 

                                              

     Bron: NRC 

 

 antwoord      

 vraag antwoorden      

       

  1 complexer 11 wordt    

  2 optreden 12 erop    

  3 gegroeid 13 actief    

  4 hield 14 wordt    

  5 wordt 15 uitgebreid    

       

  6 eenmaal      

  7 verpest      

  8 constant      

  9 gebeld      

10 burenruzie      
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Kennistraining 19 
 
Tekstcorrectie spelling 

 

 

       Verbeter zo nodig de 20 cursief gedrukte spelfouten.  

       Waarom ik niet meer in een vastvoetrestaurant (1) eet!  

 

1.      Een stel van boven de 90 jaar gaat in een mc donalds (2) restaurant eten. 

     Ze zetten zich aan een tafel en de man gaat naar de toog en komt terug met één broodje 

     en één portie friet en één cola’tje (3). 

 

2.      Hij snijd (4) het broodje perfekt (5) door de midden (6) en legt de helft neer voor zijn vrouw. 

     Dan schud (7) hij de fritten (8) op een plattoo (9) en verdeeld (10) ze in twee gelijke porties 

     en legt een portie neer voor zijn vrouw.  

      Hij drinkd (11) een slokje van de kola (12) en dan neemt zijn vrouw een slokje. Hij begint te eten, 

     terwijl zijn vrouw zit toe te kijken. 

 

3.    Een jongeman, die in de buurt zit, heeft dat gezien en vind (13) het erg zielig dat die oude 

   mensen zich samen maar één portie kunnen permiteren (14). 

 

4.    Hij gaat naar de vrouw en zegt: “Mevrouw, bestel gerust ook een portie. Ik zal de rekening 

   wel betalen.” 

    De vrouw zegt: “Dat is niet nodig meneer, we zijn al 60 jaar getrouwt (15) en we zijn gewent (16) 

   alles samen te delen.” 

 

5.    De jongeman gaat zitten en ziet dat de vrouw niets eet. Ze blijft wachtten (17), terwijl haar man 

   verder zijn helft op eet. 

 

6.      Hij kan het niet meer aanzien, gaat terug naar de vrouw en zegt: “Mevrouw, eet gerust uw  

       deel op, ik bestel wel een nieuwe portie.”  

   Maar de mevrouw zegt weer: “Nee bedankd (18), meneer, wij zijn gewent (19) alles samen te  

     delen.”  

 

7.      Daarop zegt de jongeman: “Waarom wacht u dan zolang om te beginnen met eten?” 

       De vrouw zegt: “Ik wacht op ons kunsgebit (20).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

      Kennistraining 19 

      Tekstcorrectie 

 

      Waarom ik niet meer in een fastfoodrestaurant (1) eet!  

 

1.     Een stel van boven de 90 jaar gaat in een McDonalds (2) restaurant eten. 

    Ze zetten zich aan een tafel en de man gaat naar de toog en komt terug met één broodje 

    en één portie friet en één colaatje (3). 

 

2.     Hij snijdt (4) het broodje perfect (5) doormidden (6) en legt de helft neer voor zijn vrouw. 

    Dan schudt (7) hij de frieten (8) op een plateau (9) en verdeelt (10) ze in twee gelijke porties 

    en legt een portie neer voor zijn vrouw.  

     Hij drinkt (11) een slokje van de cola (12) en dan neemt zijn vrouw een slokje. Hij begint te eten, 

    terwijl zijn vrouw zit toe te kijken. 

 

3.   Een jongeman, die in de buurt zit, heeft dat gezien en vindt (13) het erg zielig dat die oude 

  mensen zich samen maar één portie kunnen permitteren (14). 

 

4.   Hij gaat naar de vrouw en zegt: “Mevrouw, bestel gerust ook een portie. Ik zal de rekening 

  wel betalen.” 

   De vrouw zegt: “Dat is niet nodig meneer, we zijn al 60 jaar getrouwd (15) en we zijn gewend (16) 

  alles samen te delen.” 

 

5.   De jongeman gaat zitten en ziet dat de vrouw niets eet. Ze blijft wachten (17), terwijl haar man 

  verder zijn helft op eet. 

 

6.     Hij kan het niet meer aanzien, gaat terug naar de vrouw en zegt: “Mevrouw, eet gerust uw  

      deel op, ik bestel wel een nieuwe portie.”  

  Maar de mevrouw zegt weer: “Nee bedankt (18), meneer, wij zijn gewend (19) alles samen te  

    delen.”  

 

7.     Daarop zegt de jongeman: “Waarom wacht u dan zolang om te beginnen met eten?” 

      De vrouw zegt: “Ik wacht op ons kunstgebit (20).” 

      

 

 antwoorden      

       

  1 fastfoodrestaurant 11 drinkt    

  2 McDonalds 12 cola    

  3 colaatje 13 vindt    

  4 snijdt 14 permitteren    

  5 perfect 15 getrouwd    

       

  6 doormidden 16 gewend    

  7 schudt 17 wachten    

  8 frieten 18 bedankt     

  9 plateau 19 gewend    

10 verdeelt 20 kunstgebit    
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Kennistraining 20 
 
Tekstcorrectie spelling en stijl 

 

 

      Verbeter alle 25 spel- en stijlfouten.       

 

      Droog weer lijkt voorlopig weg te blijven 

      Door Luuk Kortekaas 

 

Al 1    DE BILT - Aan de lange droge periode van de afgelopen ander halve maand komt maandag 

      overal in Nederland een kletsnat en stormachtig einde. Er word maandag twintig en dertig 

      milimeter neerslag verwacht. (4 fouten) 

 

Al 2    Plaatselijk kan de hoeveelheid regen volgens Weather News zelfs oplopen tot veertig á vijftig 

      milimeter. (2 fouten) 

 

Al 3    Zondag viel her en der in het land, vooral in het Noorden, al een verdwaalde voorzichtige druppel. 

      De eerste grote buien trekken maandag pas ons land binnen. (1 fout) 

 

Al 4    De laatste regen van betekenis dateerd van 22 maart j.l. De afgelopen lange, droge periode heeft 

      er toe geleid dat de bovenste tientalle centimeters van de bodem zijn uitgedroogt. De vraag is nu 

      of de regen van vandaag gemakkelijk de grond in kan zakken, of juist wegstroomd. In dat laatste 

      geval kan er plaatselijk wateroverlast ontstaan. (6 fouten) 

 

Al 5    De Verkeersinformatiedienst waarschuwde in het weekeinde al tegen mogelijk erg gladde wegen. 

      Op de weg zitten na de lange droogte immers nog rubber, olie en brandstofresten, die vooral 

      gevaarlijk worden bij de eerste lichte druppels. Bij vorse neerslag, zoals die vandaag wordt  

      verwacht, kan er watergladheid, ook wel bekent als aquaplanning, optreden. (5 fouten) 

 

Al 6    Voorlopig lijkt het droge en warme weer van de afgelopen zes weken niet terug te keren. De 

      komende dagen dringen storingen vanuit de oceaan ongehindert tot onze omgeving door. 

      Daarbij kan het stevig gaan waaien. Vanavond zijn er in het Zuiden van het land windstoten 

      mogelijk. Aan zee zal deze week regelmatig windkracht 6 staan. (4 fouten) 

 

Al 7    Volgens de gegevens van het KNMI in De Bilt is het deze periode van het jaar nog nooit zo lang 

      droog geweest. Het is niet te verwachtten dat de regen van deze week meteen een einde maakt 

      aan het grote neerslagtekort wat Nederland op dit moment plaagd. (3 fouten) 
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 Kennistraining 20 

Tekstcorrectie 

   

  antwoorden   

 fout correctie   

     

Al 1 ander halve anderhalve   

 word wordt   

 twintig en dertig twintig tot dertig   

 milimeter millimeter   

     

Al 2 veertig á vijftig veertig à vijftig   

 milimeter millimeter   

     

Al 3 in het Noorden in het noorden   

     

Al 4 dateerd dateert   

 j.l. jl.   

 er toe ertoe   

 tientalle tientallen   

 uitgedroogt uitgedroogd   

 wegstroomd wegstroomt   

     

Al 5 waarschuwde tegen waarschuwde voor   

 rubber, olie en brandstofresten rubber-, olie- en brandstofresten   

 vorse forse   

 bekent bekend   

 aquaplanning aquaplaning   

     

Al 6 vanuit vanaf   

 ongehindert ongehinderd   

 in het Zuiden in het zuiden   

 uit zee aan zee   

     

Al 7 te verwachtten te verwachten   

 wat dat   

 plaagd plaagt   

 


