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Beheerst de spelling en grammatica op niveau:  

vmbo 1/2 voldoende norm is minimaal 60% 

vmbo 3/4 mbo 2/3 onvoldoende norm is minimaal 70% 

mbo 4 onvoldoende norm is minimaal 80% 

hbo onvoldoende norm is minimaal 90% 

 

     

Opleiding Taalniveau onderwerp fout gemaakt 

vmbo 1/2 A 2 werkwoordspelling enkelvoudige zinnen 1 1 3 

  werkwoordspelling  enkelvoudige zinnen 2 0 3 

  werkwoordspelling  enkelvoudige zinnen 3 1 3 

  meervoud 0 3 

  bijvoeglijk naamwoord 1 3 

  persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord 1 3 

  vragend en aanwijzend voornaamwoord 1 3 

vmbo 3/4  B 1 als/dan, verwijswoorden 2 3 

mbo 2/3  los of aan elkaar 0 3 

  leestekens 0 3 

mbo 4 B 2 woordvolgorde samengestelde zinnen 3 3 

  voegwoord en betrekkelijk voornaamwoord 1 3 

  werkwoordspelling samengestelde zinnen 1 2 3 

  werkwoordspelling samengestelde zinnen 2 2 3 

hbo C 1 stijlfouten herkennen 2 3 

   17 45 

     

 

Hieronder zie je voorbeelden van zinnen uit de test die fout gemaakt zijn. Van elk onderwerp zijn er 3 vragen. 

Dit zijn voorbeeldzinnen en niet de foutgemaakte zinnen uit de test. 

 

Onderwerp     Voorbeeld 

- werkwoordspelling enkelvoudige zinnen Bied je plan veel mogelijkheden?  

- idem     Zijn onverwachtte aanmelding verraste ons. 

- bijvoeglijk naamwoord   Ik koop dat huis voor een geringe bedrag.  

- persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord Is die laptop van jouw? 

- vragend en aanwijzend voornaamwoord Mijn boek lag op tafel. Heb jij deze gepakt? 

- als/dan, verwijswoorden    Het is drukker als gisteren. 
- woordvolgorde samengestelde zinnen  De dozen staan klaar dus kunt u ze meteen meenemen.  

- voegwoord en betrekkelijk voornaamwoord Er is niets dat ik niet weet.  

-        werkwoordspelling samengestelde zinnen Ik vind dat je je wel erg veel veroorloofd. 

- idem     Ze vertelde me dat ze de vergrootte foto had opgehangen.  

- stijlfouten herkennen    De oorzaak van het ongeluk is te wijten aan nalatigheid.  


