
Antwoorden bij oefeningen De taaltoets voorbij 
 

Oefening 1 

1. Doordat het vreselijk stormde, sneuvelden er vele dakpannen en daarom werd 

afgeraden de straat op te gaan. 

In het eerste geval is er sprake van een oorzaak en een gevolg waarbij de menselijke 

wil geen rol speelt. Er dienen dan woorden als doordat en daardoor te worden 

gebruikt. In het tweede geval is sprake van een reden. Dan moeten woorden als 

daarom en omdat worden gebruikt. 

2. Reizigers wordt verzocht hier uit te stappen. 

Reizigers is hier geen onderwerp van de zin. 

3. Het rapport dat hij het beste vond kwam in aanmerking voor een prijs. 

Naar iets bepaalds moet met dat worden verwezen. 

4. Hij gaf hun het werkstuk terug omdat er een aantal fouten in is gemaakt. 

Een aantal is enkelvoud. 

5. Dat de inleverdatum voor het projectverslag was verschoven vond hij jammer. Het 

kwam hem echter wel goed uit. 

Te lange zin en een foutieve samentrekking. 

6. Hij ergerde zich vreselijk aan haar taalgebruik. 

Contaminatie: zich ergeren aan. 

7. Loek schrijft veel duidelijker dan Peter, maar dat is niet het enige verschil. 

Vergrotende trap geeft dan en niet als. Overtreffende trap van enige bestaat niet. 

8. Dit stageverslag beschrijft mijn ervaringen. 

Beperk het gebruik van hulpwerkwoorden en gebruik geen worden als proberen en 

hopen. 

9. Het rapport zal vrijdag 12 juli 2002 aan klanten en toeleveranciers worden 

aangeboden. 

Gebruik geen afkortingen. Het leest niet prettig en ze zijn soms voor meerdere 

interpretaties vatbaar. T.a.v. is ten aanzien van of ter attentie van. Gebruik nooit etc. 

De lezer moet dan gaan verzinnen wat je bedoelt. 



Oefening 2 

Allemaal goed. In tegenstelling tot in het Engels, schrijf je in het Nederlands samenstelling 

aan elkaar vast. Je gebruikt een verbindingsstreep wanneer de samenstelling uit bijvoorbeeld 

een woord en een afkorting bestaat. 

 

Oefening 3 

Ik fax   Hij faxt   Hij faxte   Hij heeft gefaxt 

Ik download   Hij downloadt   Hij downloadde   Hij heeft gedownload 

Ik save   Hij savet   Hij savede   Hij heeft gesaved 

Ik promoot   Hij promoot   Hij promootte   Hij heeft gepromoot 

 

 


