
Test jezelf 
Met deze toets peil je de stand van je taalgevoel aan het begin van de cursus:  
Zie je wat er mis gaat in onderstaande zinnen? Kun je ook aangeven hoe dat komt? Kun je een betere versie 
geven? Als je Gewoon goed Nederlands met aandacht hebt doorgewerkt, zul je merken dat dit soort zinnetjes 
geen geheimen meer voor je heeft. Succes!  
 

1. Na een uur in de trein gezeten te hebben, was de wandeling voor Jitta een verademing.   
 

2. Ik denk dat dit soort koffiezetapparaten binnenkort niet meer zullen worden gemaakt.   
 

3. De reden dat zij dit deed, had te maken met haar toegenome onzekerheid.   
 

4. Met genoegen kan ik u meedelen dat u de eerste prijs hebt gewonnen en hoop dat u bij de uitreiking 
aanwezig zal zijn.   
 

5. Spannender als de verfilming kun je het boek echt niet noemen.   
 

6. Volgens mij wilt hij dat gesprek steeds tot later uitstellen.   
 

7. Hij behoort tot een van de architecten die aan dat project hebben gewerkt.   
 

8. ‘Hun hebben’ is fout, heb ik van hun gehoord.   
 

9. De dvd’s waar je om vroeg, heb ik gisteren gekocht en zal ze deze week nog naar je opsturen.   
 

10. Zij is een van de studenten die dit jaar naar Polen is geweest.   
 

11. De inhoud van het blad wordt verdeeld over een aantal journalistieke genres.   
 

12. Bijna alle berichten over drankmisbruik bij jongeren gaan over dat ouders hun kroost te gemakkelijk 
laten kennismaken met alcohol als gezelligheidsdrankje wat er nu eenmaal bijhoort.   
 

13. Het onderzoek wees uit dat het bij heteroseksuele stellen nog vaak de man is die buitenshuis werkt, 
maar dat is bij homoseksuele paren minder het geval.  
 

14. Het gebeurd steeds vaker dat deze opleiding studenten, die hun studie binnen vier jaar afronden, een 
reisje naar Londen cadeau doet.  
 

15. Verderop in figuur 3.4 bevinden zich de uitgaven en inkomsten van de werkende jeugd.   
 

16. Met grote verslagenheid geven wij kennis dat onze broer is omgekomen, hij hield van het leven, zijn 
vrouw en dochters. 


