Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Departement Toegepaste Taalkunde/Vertalers en Tolken
Bachelorscriptie Toegepaste Taalkunde

Grammaticale fouten in het academisch Nederlands van UAstudenten in begeleiding bij Monitoraat op maat

Evelyn Spruyt
Promotor: Hanne Kloots
Assessor: Wim De Beuckelaer

Universiteit Antwerpen
Academiejaar 2015–2016

Ondergetekende Evelyn Spruyt, studente Engels-Spaans
in de opleiding Bachelor in de Toegepaste Taalkunde, verklaart dat deze
bachelorscriptie volledig oorspronkelijk is en uitsluitend door
haarzelf is geschreven. Bij alle informatie en ideeën ontleend aan
andere bronnen, heeft ondergetekende expliciet en in detail verwezen naar
de vindplaatsen.

Antwerpen, 20-05-2016

Handtekening studente:

Totaal aantal woorden (exclusief bijlagen, bibliografie, citaten, ruwe data etc.): ongeveer 8500

2

Voorwoord
Voor u ligt de scriptie ‘Grammaticale fouten in het academisch Nederlands van UA-studenten in
begeleiding bij Monitoraat op maat’. Het onderzoek voor deze scriptie is uitgevoerd in samenwerking
met Monitoraat op maat, een onderdeel van Linguapolis. Dit werk is tot stand gekomen in het kader
van mijn afstuderen aan de bacheloropleiding Toegepaste Taalkunde aan de Universiteit Antwerpen.
Van mei 2015 tot en met mei 2016 ben ik bezig geweest met het onderzoek en het schrijven van deze
scriptie.
Samen met mijn promotor Hanne Kloots heb ik het thema en de onderzoeksvraag voor deze scriptie
bedacht. Zij stond tijdens dit onderzoek altijd voor mij klaar en heeft steeds mijn vragen beantwoord
waardoor ik verder kon met mijn scriptie.
Bij dezen wil ik graag mijn promotor bedanken voor de fijne begeleiding en haar ondersteuning tijdens
dit traject. Ook wil ik Hilde Rombouts en Wim De Beuckelaer, medewerkers van Monitoraat op maat,
bedanken voor hun medewerking. Zonder hun advies en hulp had ik dit onderzoek nooit kunnen
voltooien.
Daarnaast gaat mijn dank ook uit naar Jessica Simons van Ivoran. Zij geeft avondles NT2 aan
anderstaligen en ik heb van haar enkele lessen mogen bijwonen. Dit heeft mij extra motivatie voor het
uitvoeren van dit onderzoek gegeven en een meer duidelijke visie over mijn toekomst.
Mijn vrienden en familie hebben mij moreel ondersteund tijdens het schrijfproces en zij hebben mij
altijd bijgestaan met wijze raad. Tot slot wil ik mijn ouders in het bijzonder bedanken. Hun motiverende
woorden en onvoorwaardelijke steun gedurende het hele proces hebben mij geholpen deze scriptie
tot een goed einde te brengen.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Evelyn Spruyt
Antwerpen, 20-05-2016
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Abstract
Deze bachelorscriptie focust op grammaticale fouten in het academisch Nederlands van UA-studenten
in begeleiding bij Monitoraat op maat (Universiteit Antwerpen). Het doel van deze scriptie was een
inleidend descriptief onderzoek uit te voeren waarin duidelijk werd welke grammaticale punten nog
problematisch waren voor anderstalige UA-studenten in begeleiding bij Monitoraat op maat en welke
punten geen noemenswaardig probleem meer vormden. Om dit te onderzoeken werden 30 teksten,
geschreven door deze studenten, gecontroleerd op grammaticale fouten. Deze teksten waren allemaal
doorlopende teksten van één bladzijde over uiteenlopende thema’s. Alle grammaticale fouten werden
verzameld in een foutenlijst. In totaal werden er 418 fouten gemaakt (gemiddeld ca. 14 fouten per
student). De grootste probleempunten waren het lidwoord, het werkwoord, het voorzetsel en
woordvolgorde/zinsbouw. De laatste jaren heerst er nogal wat bezorgdheid over het taalniveau van
studenten in het hoger onderwijs. Deze scriptie maakt duidelijk dat deze bezorgdheid, wat betreft de
onderzochte groep, gegrond is. Initiatieven als Monitoraat op maat, die studenten persoonlijk
begeleiden, worden steeds talrijker, en dat blijkt nodig te zijn. Deze scriptie bevat een inleiding, een
literatuurstudie, een beschrijving van de methodologie, de resultaten, een discussie en een conclusie.
Achteraan in de bijlagen staan een prototype van de foutenlijst, de uiteindelijke foutenlijst en enkele
draaitabellen die de resultaten per categorie per student laten zien. Op deze scriptie kan verder
gebouwd worden om zo een duidelijker beeld te scheppen over het grammaticale aspect van de
taalvaardigheid van anderstalige studenten.
Trefwoorden: tweedetaalonderwijs, grammatica, academisch Nederlands, anderstaligen
This is a bachelor thesis about grammatical errors in the Academic Dutch of non-Dutch speaking
students of the University of Antwerp in counselling at Monitoraat op maat. The purpose of this thesis
was to execute an introductory and descriptive study which shows the grammatical aspects that are
still problematic for non-Dutch speaking students of the University of Antwerp in counselling at
Monitoraat op maat and the aspects that are not problematic anymore. This was done by analysing 30
texts about different topics written by these students, which were checked for grammatical errors.
These texts were all continuous texts of one page. All grammatical errors were collected in an error
list. In total, 418 errors were counted (an average of about 14 errors per student). The main
problematic aspects were the articles, the verbs, the prepositions and word order/sentence structure.
The language skills of students in higher education nowadays cause a lot of concern and after executing
this study, these concerns appear to be well founded, at least concerning the investigated group of
students. Tutorial initiatives such as Monitoraat op maat, who personally supervise students, are on
the rise and this appears to be necessary. This thesis consists of an introduction, a literature review, a
description of the methodology, the results, a discussion and a conclusion. The annexes can be found
at the back of this thesis. They contain a prototype of the error list, the final error list and some pivot
tables to show the results per category per student. This thesis is a starting point for further
investigations, which can create a clearer picture about the grammatical aspect of the language skills
of non-Dutch speaking students.
Key terms: second language acquisition, grammar, academic Dutch, non-native speakers
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1.Inleiding
In het hoger onderwijs komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de beheersing van het
Nederlands. Zo publiceerden Deveneyns en Tummers (p. 14) in 2013 een foutenclassificatie als aanzet
tot de gerichte remediëring van het Nederlands in het hoger professioneel onderwijs in Vlaanderen.
Deze classificatie kwam er omdat leraren en docenten in Vlaanderen het erover eens waren dat de
schriftelijke taalvaardigheid van jongeren achteruitging, ook in het hoger onderwijs.
“In het hoger onderwijs in Vlaanderen leeft de overtuiging dat het taalgebruik, vooral het
schriftelijk taalgebruik, van studenten moet worden bijgespijkerd. Ook in de algemene media
wordt er over dit thema regelmatig aan de alarmbel getrokken, met onder andere de
terugkerende taalbijlagen, bijvoorbeeld in De Standaard (23-27/10/2012), waar het gros van
de aandacht doorgaans spelling en woordenschat te beurt valt.” (Deveneyns & Tummers,
2013, p. 14)
Deveneyns en Tummers (2013, p. 14) stelden dat er ondanks de bezorgdheid weinig onderzoek verricht
werd naar de schriftelijke taalbeheersing van het Nederlands bij studenten. Hoewel spelling en
woordenschat in het aanbod Nederlandse communicatie de primaire aandachtspunten bleven, zoals
aangetoond in het citaat hierboven, toonde een foutenanalyse van teksten geschreven door
eerstejaars bachelorstudenten echter aan dat spelling niet het grootste probleem vormt (Deveneyns
& Tummers, 2013, p. 14).
Dezelfde bezorgdheid over het taalniveau van studenten wordt ook gereflecteerd door het project
Taalvaardig aan de start van de KU Leuven, waarin een taaltest en aangepaste begeleidingsoefeningen
taalzwakkere studenten zouden moeten detecteren en begeleiden (De Wachter & Heeren, 2013, p.
19). De instroom in het hoger onderwijs wordt langzaamaan ruimer en diverser, en dit wordt in
literatuur vaak aangehaald als oorzaak voor de daling van de taalvaardigheid van studenten in het
algemeen en zelfs van slaagpercentages in het bijzonder (De Wachter & Heeren, 2013, p. 19).
Taal en onderwijs zijn namelijk onlosmakelijk verbonden. De Wachter et al. (2013, p. 28) komen tot de
conclusie dat een goede taalbeheersing noodzakelijk is, maar ook niet de enige voorwaarde voor
studiesucces. Gemiddeld genomen blijkt dat studenten die beter scoren op een taaltest ook beter
scoren op examens, al is deze correlatie eerder matig. De aanwezigheid van deze – zij het eerder
bescheiden – correlatie maakt onderzoek naar de taalbeheersing van anderstalige studenten in het
Vlaamse hoger onderwijs tegelijkertijd interessant en relevant.
Het belang van taal en (taal)onderwijs voor integratie en participatie in de huidige
immigratiesamenleving wordt sinds vele jaren nadrukkelijk onderkend en als voorwerp van
aanhoudende zorg beschouwd (van Helvert & Vallen, 2002, p. 151). Maar welk effect heeft
tweedetaalverwerving specifiek op de verdere carrière van een anderstalige? Deze vraag is extra
relevant in het licht van de huidige vluchtelingencrisis. Taal is als het ware een brug die kan zorgen
voor integratie en participatie.
De mate van integratie en participatie van allochtonen wordt bijvoorbeeld gereflecteerd door hun
positie op de arbeidsmarkt, en deze blijkt niet erg gunstig (Opdenakker & Hermans, 2006, p. 31). De
werkloosheidscijfers van de VDAB studiedienst in 2000 toonden al aan dat er een probleem was van
instroom voor allochtonen en onderzoek gaf aan dat zij die er wel in slagen om in te stromen
grotendeels in een welbepaald lager segment van de arbeidsmarkt terechtkomen (Verhoeven &
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Martens, 2000, p. 14). De aanwezige allochtonen op de loontrekkende arbeidsmarkt werden
beschouwd als uitzonderingen en hun aanwezigheid werd door de autochtonen enkel getolereerd op
bepaalde plaatsen en onder welbepaalde voorwaarden. Ondanks initiatieven als het
onderwijsvoorrangsbeleid (OVB, 1991–2002) en het gelijkeonderwijskansenbeleid (GOK, 2002) lijkt het
er nog steeds op dat de doorstroming van allochtone leerlingen naar hogere onderwijsvormen
ondermaats is (Opdenakker & Hermans, 2006, p. 31). “Wanneer allochtone groepen in een
stagnerende achterstandssituatie blijven op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt, bestaat het
gevaar dat er een (bruine) onderklasse ontstaat in een dominante (blanke) samenleving. Het risico dat
er talent onbenut blijft, lijkt reëel” (Opdenakker & Hermans, 2006, p. 31).
De doorstroming van allochtonen naar de arbeidsmarkt wordt grotendeels beïnvloed door hun
prestaties in hogere onderwijsvormen, zoals hierboven al vermeld. Maar hoe zit het bij dit
onderwijsniveau? Er is reeds heel wat onderzoek gevoerd naar (taal)onderwijs voor anderstaligen,
maar vooral met de focus op kleuter- en lager onderwijs, en de arbeidsmarkt. Na een uitgebreid
onderzoek in de bibliotheek van de Universiteit Antwerpen blijkt dat er niet veel bronnen over
allochtonen in de hogere onderwijsvormen voorhanden zijn. Deze leemte heeft geleid tot de centrale
vraag van deze scriptie: wat zijn de meest voorkomende grammaticale moeilijkheden die anderstalige
UA-studenten (in begeleiding bij Monitoraat op maat) ondervinden als ze academisch Nederlands
gebruiken?
Academisch Nederlands is een taalvariëteit van het Nederlands die gebruikt wordt in het hoger
onderwijs. Deze taalvariëteit kan voor studenten een probleem vormen, aangezien er een kloof is
tussen de eindtermen van het secundair onderwijs en de taalvereisten in het hoger onderwijs, waar
een abstracter en formeler taalgebruik gehanteerd wordt (Deveneyns & Tummers, 2013, p. 14).
Monitoraat op maat is een onderdeel van Linguapolis. Eén van de taken van Monitoraat op maat is
anderstalige UA-studenten die extra begeleiding nodig hebben bij het gebruik van academisch
Nederlands helpen. Deze studenten kennen Nederlands, maar stellen tijdens hun studie vast dat ze
bepaalde finesses nog niet helemaal beheersen.
Linguapolis heeft in de loop der jaren heel wat materiaal verzameld van studenten die bij hen
taalbegeleiding hebben gekregen. Een deel van dit materiaal vormt de basis voor deze
bachelorscriptie. Monitoraat op maat stelt geschreven digitale teksten ter beschikking van studenten
die taalbegeleiding gekregen hebben, met verschillende moedertalen en van verschillende
opleidingsniveaus (bachelor, master, master-na-master). Deze teksten zullen gecontroleerd worden
op grammaticale fouten. Dit gebeurt aan de hand van een foutenlijst, waarin de grammaticale fouten
opgedeeld zijn in categorieën. Hierdoor zal blijken welke aspecten problematisch zijn, maar ook welke
punten geen noemenswaardig probleem (meer) vormen. Na het verzamelen van zowel algemene
informatie uit een zelf uitgevoerde literatuurstudie als specifieke informatie uit het materiaal van
Monitoraat op maat, zullen de gegevens geanalyseerd worden. Uit de analyse van al deze informatie
zullen we kunnen afleiden wat de meest voorkomende grammaticale moeilijkheden zijn die
anderstalige UA-studenten ondervinden bij het gebruik van het academisch Nederlands.
Met dit onderzoek willen we een duidelijk beeld krijgen van de grammaticale problemen die
anderstalige UA-studenten, die bij hun inschrijving de Nederlandse taal al vlot beheersen, ondervinden
wanneer ze academisch Nederlands moeten gebruiken. De bedoeling is een inleidend descriptief
onderzoek uit te voeren waarin een overzicht gegeven wordt van de problematiek en waarop verder
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gebouwd kan worden. Aangezien een volledige beschrijving van alle talige moeilijkheden binnen het
bestek van deze bachelorscriptie onhaalbaar is, spitst dit onderzoek zich enkel toe op het geschreven
grammaticale aspect van het academisch Nederlands.
De opbouw van deze scriptie volgt die van een typische onderzoekspaper. Na deze inleiding volgt de
literatuurstudie, die focust op de verwerving van grammatica bij anderstaligen. Het derde hoofdstuk
focust op de methodologie van het onderzoek. In het vierde hoofdstuk worden de resultaten van het
onderzoek besproken. De discussie bevat de interpretatie van de resultaten en een kritische reflectie
over het onderzoek. Ten slotte wordt een conclusie gepresenteerd, evenals enkele suggesties voor
verder onderzoek.
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2.Literatuurstudie
Het doel van deze bachelorscriptie is om te schetsen hoe het momenteel gesteld is met het
grammaticale niveau van anderstalige UA-studenten die hulp zochten bij Monitoraat op maat. In deze
literatuurstudie focussen we op de rol van grammatica bij tweedetaalverwerving en in het
tweedetaalonderwijs.
De studie van tweedetaalverwerving en de daarbij gehanteerde onderwijsvormen is een relatief
nieuwe discipline. De exacte ‘begindatum’ van de discipline valt moeilijk te achterhalen, maar ruwweg
kunnen we stellen dat ze zich in de laatste 40–45 jaar ontwikkeld heeft (Gass en Selinker, 2008, p. 1).
De afgelopen jaren is er veel veranderd in het onderwijs van Nederlands als tweede taal (NT2onderwijs) (Bossers, Kuiken & Vermeer, 2010, p. 5). In de eerste plaats is het onderzoek naar
tweedetaalverwerving een bloeiend vakgebied geworden, dat voortdurend nieuwe inzichten oplevert
voor de praktijk van het tweedetaalonderwijs. Maar de belangrijkste verandering is wel de ingrijpende
wijziging van het stelsel van inburgering voor volwassen nieuwkomers in Nederland en Vlaanderen,
die gevolgen had voor zowel de inhoud als de vormgeving van het NT2-onderwijs.
Over het belang van grammaticaonderwijs in het proces van tweedetaalverwerving bestaat geen
eensgezindheid. Hulstijn (1995, p. 196) vat de twee belangrijkste visies samen. Het eerste standpunt
houdt in dat taalontwikkeling haar eigen verloop heeft, en dat die ontwikkeling niet te beïnvloeden is
door grammaticaonderwijs. Het tweede standpunt, waar ook Hulstijn zelf zich bij aansluit, stelt dat
grammaticaonderwijs het verwervingsproces kan versnellen, omdat het de aandacht van de cursist
vestigt op de regelmatigheid in taalverschijnselen. Grammaticaonderwijs zou in de eerste plaats
helpen bij receptieve taken, en na een tijdje zou het effect ook merkbaar worden bij de productieve
taken. Expliciete grammaticaregels zouden vooral nut hebben bij cursisten met hogere leerdoelen
en/of met een hogere vooropleiding (Hulstijn, 1995, p. 197).
Vijftien jaar later blijkt er nog steeds verdeeldheid te bestaan over het nut van grammaticaonderwijs
bij de tweedetaalverwerving. Bossers, Kuiken & Vermeer (2010, p. 210) bespreken drie opvattingen:
1. Ten eerste bestaat er de opvatting dat grammatica de basis is van alle taalleren. De
grammatica van een taal niet kennen valt samen met de taal zelf niet kennen. Grammatica zou
dus het begin moeten zijn van alle taalleren.
2. Ten tweede is er de visie dat grammatica iets is voor taalfreaks. Grammaticaregels brengen in
de praktijk weinig bij en taalleren staat gelijk met communiceren. Wat belangrijk is, is dat de
boodschap goed overkomt.
3. En de derde optie is de gulden middenweg. Het gaat bij taalleren wel om grammatica, maar
niet alleen daarover. Aandacht voor grammatica kan taalleerders helpen om de taal beter te
beheersen.
Verder moeten we ons ook realiseren dat voor NT2-onderwijs voornamelijk functionele doelen gesteld
worden, wat maakt dat grammatica vooral een ondersteunende functie krijgt (Hulstijn, 1995, p. 197).
Dit wil niet zeggen dat er bij functioneel onderwijs, gericht op communicatie, niet aan grammatica
gedaan wordt. Zoals Hulstijn het stelt: “Aandacht voor grammatica en aandacht voor ‘de boodschap’
(communicatie) kunnen wel degelijk samengaan”. Aandacht voor grammatica in het NT2-onderwijs
kan het taalverwervingsproces effectief vergemakkelijken en versnellen, al dient er verhoudingsgewijs
meer aandacht te gaan naar functionele taalvaardigheid (Hulstijn, 1995, p. 199).
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De hierboven beschreven gulden middenweg stelt betekenisoverdracht bij een boodschap centraal,
maar ook de vorm, de grammatica krijgt aandacht. Er zijn meerdere overwegingen die pleiten in het
voordeel van deze benadering (Bossers, Kuiken & Vermeer, 2010, p. 211). Ten eerste geeft
vakliteratuur over wetenschappelijk onderzoek aan dat aandacht voor grammatica bij het leren van
een tweede taal wel degelijk een rol en een effect heeft. Daarnaast leert de praktijk dat er altijd
verschillen zullen zijn tussen taalleerders in (taal)achtergrond, vooropleiding, leerstijl, enz. Bovendien
variëren leerders ook in de mate of ze vormgericht dan wel communicatiegericht zijn. De gulden
middenweg die grammaticaonderwijs een ondersteunende functie geeft, voldoet hierdoor het meest
aan de wensen en behoeftes van verschillende types leerders (Bossers, Kuiken & Vermeer, 2010, p.
211).
Wat grammaticaonderwijs aan anderstaligen extra uitdagend maakt, zijn de verschillen tussen het
Nederlands en de moedertaal van de cursisten. Die verschillen kunnen namelijk aan de basis liggen van
taalfouten. Hulstijn (1995, p. 207) presenteert een helder overzicht van een aantal courante verschillen
(met voorbeelden). In de praktijk is het echter niet altijd duidelijk welke fouten in het Nederlands exact
veroorzaakt worden door de verschillen met de moedertaal van de cursist, omdat er in de cursus niet
systematisch aandacht besteed kan worden aan de moedertaal van de cursisten. Er zitten namelijk
cursisten met verschillende moedertalen in vrijwel alle NT2-klassen, zoals hierboven al vermeld
(Hulstijn, 1995, p. 207).
1. Talen zoals o.a. het Arabisch, Berbers, Turks, Indonesisch en Tamil kennen het koppelwoord
niet als apart werkwoord, wat fouten kan veroorzaken als: *Paprika’s duur (‘De paprika’s zijn
duur’).
2. Als uit de context duidelijk is wie of wat het onderwerp is, wordt het persoonlijk
voornaamwoord als onderwerp weggelaten in heel wat talen. Talen zoals het Spaans, Turks en
Arabisch hebben ook de mogelijkheid het onderwerp uit te drukken met behulp van de
werkwoordsuitgang. Zo kan op de vraag “Waar is Henk”? bijvoorbeeld het foutieve antwoord
“Zit in de tuin” gegeven worden, waarbij ‘die’ (wijzend op Henk, hij) weggelaten wordt.
3. Het Turks, en nog enkele andere talen, hebben geen aparte woorden voor ‘hij’, ‘zij’ en ‘het’.
Wat kan leiden tot de uiting “Ahmed werkt in Utrecht. *Zij is boekhouder”.
4. In talen zoals het Indonesisch en Chinees is er slecht één werkwoordsvorm, en wordt het
werkwoord dus niet verbogen. Dit kan leiden tot een fout als: “*Henk wonen in Utrecht”.
5. Onder andere in het Arabisch, Turks en Indonesisch bestaan er geen hulpwerkwoorden.
Werkwoordstijden als de verleden of de toekomende tijd worden uitgedrukt met voorvoegsels
of achtervoegsels, of met behulp van woorden als gisteren of morgen. Een mogelijke fout die
hierdoor in het Nederlands kan ontstaan is: “*Henk gisteren huiswerk maken”.
6. Een ander mogelijk verschil is dat in sommige talen (bijvoorbeeld het Turks en Koerdisch) het
werkwoord achteraan in de zin staat. In het Nederlands echter staat de persoonsvorm in
mededelende hoofdzinnen op de tweede plaats. Een mogelijke fout die uit dit verschil kan
voortkomen is: “*Kinderen boodschappen doen”.
7. In bijvoorbeeld het Arabisch staat het werkwoord (vaak) vooraan in de zin, wat in het
Nederlands kan zorgen voor: “*Gaan de kinderen naar huis” (in plaats van: “De kinderen gaan
naar huis”).
8. Er zijn ook talen waarin het zelfstandig naamwoord geen meervoudsuitgang heeft, zoals het
Indonesisch. Een mogelijke fout die dan kan ontstaan in het Nederlands is: “*Daar staan twee
kopje”.
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9. En als laatste zijn er ook talen waarin geen (of zelfden) bepaalde lidwoorden voorkomen,
bijvoorbeeld in de Slavische talen, het Turks, Koerdisch of Berbers. Dit kan zorgen voor het
weglaten van bepaalde lidwoorden zoals in de zin: “*Fiets van Henk is kapot”.
Lang niet alle grammatica-verschijnselen hoeven expliciet behandeld te worden in de NT2-klas
(Hulstijn, 1995, p. 212). Dit is waar de resultaten van deze bachelorproef van belang kunnen zijn. Als
aangetoond wordt welke punten voor anderstalige studenten nog problematisch zijn op het moment
dat ze een academische opleiding volgen, kan er in later onderzoek bijvoorbeeld empirisch worden
nagegaan of meer expliciet grammaticaonderwijs omtrent deze probleempunten een oplossing kan
bieden.
Overigens bestaan er niet alleen uiteenlopende visies over het nut van grammaticaonderwijs, maar
ook over het nut van fouten. Enerzijds leeft de overtuiging dat fouten vermeden moeten worden, maar
aan de andere kant kunnen fouten ook veel zeggen over het taalontwikkelingsproces dat een leerder
doorloopt. Dit geldt niet alleen voor een T1-leerder (moedertaal), maar ook voor een T2-leerder
(tweede taal) (van de Craats, 2008, p. 34). Het soort fouten dat iemand maakt kan dus een inzicht
bieden in waar iemand staat in zijn taalontwikkelingsproces.
Maar zelfs lang nadat dit taalontwikkelingsproces afgerond is, kunnen er hardnekkige taalfouten
blijven bestaan bij NT2-sprekers. Voorbeelden van deze typische ‘tweedetaalverwerversfouten’ zijn:
welke hotel, een mooie meisje, deze huis, onze kind. Ook al is de inhoud van de boodschap duidelijk
en zijn het geen ernstige fouten, het zijn wel opvallende fouten. Stel dat iemand voor een vacature
informeert en vraagt: “Op welke adres moet ik zijn”, dan geeft de potentiële nieuwe collega natuurlijk
geen goed visitekaartje af (Hoefnagel, 2008, p. 37). Ook hier kan verder onderzoek dat voortbouwt op
deze scriptie misschien soelaas bieden.
In de volgende hoofdstukken zal geschetst worden hoe het momenteel gesteld is met het
grammaticale niveau van anderstalige UA-studenten die zich aangemeld hebben bij Monitoraat op
Maat. Deze studenten kenden bij hun inschrijving al voldoende Nederlands, maar ondervinden toch
nog problemen bij het academisch Nederlands.
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3.Methodologie
Zoals in de inleiding al aangekondigd werd, is de centrale vraag van deze paper wat de meest
voorkomende grammaticale moeilijkheden zijn die anderstalige UA-studenten (in begeleiding bij
Monitoraat op maat) ondervinden als ze academisch Nederlands gebruiken. Om deze vraag te
beantwoorden stelde Monitoraat op maat geschreven digitale teksten ter beschikking van studenten
die taalbegeleiding gekregen hebben. In dit hoofdstuk wordt de methodologie besproken van het
gevoerde onderzoek.

3.1 Teksten
Monitoraat op maat stelde digitale teksten van anderstalige studenten ter beschikking die ad random
werden gekozen (1 tekst per student). In deze scriptie worden dertig teksten geanalyseerd. De
onderwerpen van de teksten waren zeer uiteenlopend. Meestal waren het teksten die geschreven
waren in het kader van de opleiding van de student. Hoewel zij al met deze teksten gewerkt hadden,
hebben de medewerkers van Monitoraat op maat ervoor gezorgd dat alle markeringen van de teksten
verwijderd waren. De teksten waren geanonimiseerd, dus ook de namen van de auteurs en alle andere
persoonlijke informatie was weggehaald. Monitoraat op maat beschikt over een database waarin
persoonlijke informatie over de auteurs (moedertaal, opleidingsniveau) is opgeslagen, maar aangezien
een volledige analyse van alle kenmerken binnen het bestek van deze bachelorscriptie onhaalbaar is,
werden deze gegevens niet opgevraagd. Het enige dat bekend is over de schrijvers van de teksten is
dat het anderstalige studenten zijn, met verschillende moedertalen en van verschillende
opleidingsniveaus, die taalbegeleiding gekregen hebben bij Monitoraat op maat. Het aangeleverde
materiaal bestaat uit schriftelijke werkstukken van anderstalige nieuwkomers. Deze groep dient
onderscheiden te worden van de jongeren met migratie-achtergrond die het kleuteronderwijs of het
lager onderwijs in het Nederlands hebben gevolgd. Zij zijn vaak tweetalig opgegroeid en zijn reeds veel
langer vertrouwd met het Nederlands. Deze groep wordt niet onderzocht in deze scriptie. Deze
bachelorscriptie focust op jongeren die op latere leeftijd immigreren en maximaal 6 jaar onderwijs in
het Nederlands gevolgd hadden voor ze zich inschreven bij de Universiteit Antwerpen. Ook binnen
deze groep is er een grote variatie in ‘vertrouwd zijn’ met het Nederlands. Al deze studenten kenden
echter voldoende Nederlands om zich te kunnen inschrijven.
De teksten verschilden in lengte en dus werd er besloten van elke tekst slechts één pagina te
analyseren. Dit was altijd de eerste pagina met doorlopende tekst, dus titelpagina’s en
inhoudsopgaven werden buiten beschouwing gelaten. Ook voetnoten of andere verwijzingen werden
niet gecontroleerd. Titels en tussentitels werden wel bij de doorlopende tekst geteld.
Na een eerste manuele controle werden de fouten in de teksten ondergebracht in categorieën in een
foutenlijst.

3.2 Foutenlijst
De grammaticale fouten uit de teksten van Monitoraat op maat werden ondergebracht in
verschillende categorieën in een foutenlijst. Als hulpmiddel bij het verbeteren van de teksten werd een
eerste prototype van deze foutenlijst opgesteld aan de hand van zowel de ANS (Algemene Nederlandse
Spraakkunst) als enkele NT2-grammatica’s, waaronder:
-

Florijn, A. F., Lalleman, J. A., & Maureau, J. H. (1994). De regels van het Nederlands.
Grammatica voor anderstaligen.
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-

Fontein, A. M., & Pescher-ter Meer,. A. (2004). Nederlandse grammatica voor anderstaligen.
Geurtsen, W., Giezenaar, G., & van Deijk, A. (2006). Hogerop! de puntjes op de i.
Goossens, M., & Wouters, A. (2008). Doe wat met grammatica! Nederlands voor
anderstaligen: een gids.
Huitema, R. (2011). Van Dale grammatica Nederlands (NT2). Glashelder overzicht op elk
taalniveau.
Van der Toorn-Schutte, J. (2009). Klare taal! Uitgebreide basisgrammatica NT2.
Van der Toorn-Schutte, J. (2011). Klare taal plus. grammatica voor gevorderden.

Alle geconsulteerde NT2-grammatica’s zijn te vinden in de bibliografie.
De onderverdeling van de ANS gaf een duidelijke kijk op de verschillende woordsoorten, en de NT2grammatica’s gaven aan op welke aspecten de focus vooral ligt in het NT2-onderwijs. Voor elke
categorie werd een voorbeeld voorzien, zodat tijdens het labelen van de fouten meteen duidelijk was
welke fouten in welke categorie behoorden. Deze voorbeelden kwamen uit ‘Doe wat met grammatica’
(Goossens & Wouters, 2008) en ‘Zonder fout!’ (Goossens, 2008) en zijn niet-exhaustief. Het prototype
met voorbeelden is te vinden in bijlage 1.
De categorieën in het prototype waren voornamelijk zeer brede categorieën, zoals ‘het zelfstandig
naamwoord’, ‘het lidwoord’ enz. Bij het doornemen van de teksten werden de fouten ondergebracht
in deze grote categorieën en pas nadien werden ze verder onderverdeeld in subcategorieën. Er zijn
ook tijdens het verbeteren enkele grote categorieën toegevoegd die in het prototype niet stonden,
zoals ‘het bijwoord’. De categorieën en subcategorieën van de foutenlijst die hieronder besproken
zullen worden zijn dus tot stand gekomen voor, tijdens en na het controleren van de teksten.
Enkele praktische opmerkingen bij de (interpretatie van de) voorbeelden:
-

Het is belangrijk om nog eens te beklemtonen dat enkel de grammaticale fouten in deze
scriptie aan bod komen. Fouten in verband met spelling en lexicon werden buiten
beschouwing gelaten. De uiteindelijke foutenlijst in bijlage 2 en de voorbeelden hieronder
kunnen dus spellingsfouten of fouten betreffende woordkeuze bevatten, maar aan die types
van fouten wordt verder geen aandacht besteed.

-

De oorspronkelijke zinnen uit de teksten zijn zowel in de foutenlijst als in de voorbeelden
hieronder letterlijk overgenomen (d.w.z. inclusief spellingsfouten). Dezelfde zin kan ook
verschillende grammaticale fouten bevatten. In de voorbeelden focussen we echter telkens op
een ervan.

-

De voorbeelden hieronder dienen ter verduidelijking van de categorieën en subcategorieën en
zijn niet-exhaustief bedoeld.

-

Al deze voorbeelden komen uit de teksten van Monitoraat op maat. Ze verschillen van de
voorbeelden uit het prototype in bijlage 1.

-

De besproken fout staat steeds in het cursief en is onderlijnd. De woorden in het blauw tussen
haakjes zijn toevoegingen die niet in de oorspronkelijke teksten stonden en die een
verbetering geven.
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Het zelfstandig naamwoord
De eerste categorie zijn de grammaticale fouten m.b.t. het zelfstandig naamwoord (of substantief).
Deze fouten betreffen allemaal het meervoud en zijn onderverdeeld in twee categorieën: een
overbodig meervoud en een verkeerd meervoud.
De eerste onderverdeling, een overbodig meervoud, bevat zinnen waarin een meervoud gebruikt werd
terwijl dit helemaal niet nodig is. Een voorbeeld hiervan is: ‘Hij was daar aanwezig in zijn functie van
werknemer van een BVBA waarvan hij samen met zijn echtgenoten (echtgenote) zaakvoerders waren.’
De tweede onderverdeling, een verkeerd meervoud, bevat zinnen waarin wel een meervoud gebruikt
werd, maar waarbij het meervoud verkeerd gevormd is. Een voorbeeld hiervan is: ‘Naar mijn mening
moeten de mensen met de vaccinatie nog een beetje wachten tot meer resultaties (resultaten) van e
onderzoeken uit zijn.’

Het lidwoord
De tweede grote categorie bevat grammaticale fouten die te maken hebben met het lidwoord (of
artikel). Deze categorie bevat drie subcategorieën: een ontbrekend lidwoord, een verkeerd lidwoord
en een overbodig lidwoord. Helemaal achteraan in de foutenlijst staat een ‘variacategorie’ waarin
twijfelgevallen of moeilijk te definiëren fouten opgenomen zijn. Ook deze categorie bevat een
onderverdeling ‘het lidwoord’.
De eerste subcategorie, een ontbrekend lidwoord, bevat zinnen waarin een lidwoord had moeten
staan, maar waarin er geen aanwezig is. Een voorbeeld hiervan is: ‘Daar moet men eerst
toegangsexamen af te leggen om op universiteit te kunnen studeren en verpleegkunde opleiding duurt
daar vier jaar.’ In dit voorbeeld zouden er voor ‘universiteit’ en ‘verpleegkunde’ lidwoorden moeten
staan. In deze categorie zijn ook ontbrekende lidwoorden bij de trappen van vergelijking opgenomen,
zoals in de zin ‘In een moderne wereld is een kennis 2-3 vreemde talen werd gewoonlijk voor (de)
meest Europeanen.’
De tweede subcategorie, een verkeerd lidwoord, bevat zinnen als: ‘Ik hou van de werk met de kleine
huisdieren.’
De derde subcategorie, een overbodig lidwoord, bevat zinnen waarin een onnodig lidwoord staat.
Hierdoor klinken deze zinnen vaak niet Nederlands. Een voorbeeld hiervan is: ‘In deze paper
bestuderen we motivatie van de volwassene om vreemde talen te studeren afhankelijk van de leeftijd
en gender.’

Het voornaamwoord
De derde hoofdcategorie bevat de grammaticale fouten die te maken hebben met het voornaamwoord
(of pronomen). Deze categorie is onderverdeeld in zes subcategorieën: het persoonlijk
voornaamwoord, het onbepaald voornaamwoord, het betrekkelijk voornaamwoord, het bezittelijk
voornaamwoord, het aanwijzend voornaamwoord en het vragend voornaamwoord.
De eerste subcategorie bevat alle fouten tegen het persoonlijk voornaamwoord. Een mogelijk
voorbeeld is: ‘Maar voorlopig schijf ik alleen korte verslagen in telegraaf stijl (lange teksten zijn niet
aangeraden) en dat lukt me min of meer, toch duurt (het) te lang.’
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De tweede subcategorie bevat alle fouten betreffende het onbepaald voornaamwoord. Een voorbeeld
hiervan is: ‘Elke deel van ons lichaam is belangrijk en heeft een effect op de rest van het lichaam.’
De derde subcategorie bevat alle fouten m.b.t. het betrekkelijk voornaamwoord. Een fout die hierbij
gemaakt kan worden is: ‘Volgens zijn theorie is langue de naam voor het grote taalsystem die
fundamenteel sociaal gegeven is.’
De vierde subcategorie bevat alle fouten tegen het bezittelijk voornaamwoord. Een mogelijk voorbeeld
hiervan is: ‘Aangezien zijn (haar) aanwezigheid in deze Veiligheidsraad sessie, heeft de Chileense
regering…’
De vijfde subcategorie bevat alle fouten betreffende het aanwijzend voornaamwoord. Een zin die in
deze categorie terecht kan komen is ‘Deze plan wordt besproken door de vertegenwoordiger van de
Wehrmacht en verder uitgewerkt door een studiekommissie (Studienkommission).’
De zesde en laatste subcategorie bevat alle fouten m.b.t. het vragend voornaamwoord. Een mogelijke
fout hierbij is: ‘Dit onderzoek tracht in beeld te brengen hoe is het gesteld met de kennis en het gebruik
van chronisch voorgeschreven medicatie bij ambulante patiënten en welk is de invloed van het
geslacht op…’

Het bijvoeglijk naamwoord
De vierde grote categorie betreft het bijvoeglijk naamwoord (of adjectief). Deze categorie is
onderverdeeld in drie subcategorieën: overbodige buigings-e, ontbrekende buigings-e en trappen van
vergelijking.
In de eerste subcategorie staan alle zinnen waarin een overbodige buigings-e is toegevoegd aan het
bijvoeglijk naamwoord. Het bijvoeglijk naamwoord is dus niet correct aangepast aan het genus van het
zelfstandig naamwoord. Een mogelijk voorbeeld hiervan is: ‘Door collega ben ik geïnformeerd dat ik
een grote deel van nuttige informatie ook mis omdat ik deeltijd studeer.’
In de tweede subcategorie staan alle zinnen waarin een buigings-e ontbreekt. Ook hier is het bijvoeglijk
naamwoord niet correct aangepast aan het genus van het zelfstandig naamwoord. Een mogelijk
voorbeeld hiervan is: ‘Parole is dus de realisatie van het taalsysteem op een individueel basis.’
In de derde subcategorie staan alle fouten betreffende de trappen van vergelijking. Een mogelijk
voorbeeld hiervan is: ‘Daarom is de kennis van de talen moeilijk over te schatten, want hoe meer talen
bezit een potentièle kandidaat, hoe aantrekkelijk zijn CV voor een werkgever en als gevolg hoe groter
kans een job te vinden.’

Er
De vijfde grote categorie betreft fouten rond het gebruik van ‘er’. In de hierboven vermelde NT2grammatica’s wordt er steeds een hoofdstuk gewijd aan het gebruik van ‘er’. Deze categorie is
onderverdeeld in twee subcategorieën: ontbrekende ‘er’ en overbodige ‘er’.
In de eerste subcategorie, ontbrekende ‘er’, worden zinnen opgenomen waarin een ‘er’ had moeten
staan. Een mogelijk voorbeeld is: ‘De grote migratiestromen hebben (er) verder naar toe geleid dat
vele landen niets anders konden doen dan toelaten van dubbele nationaliteit.’
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In de tweede subcategorie, overbodige ‘er’, worden zinnen opgenomen waarin een ‘er’ staat die er in
het Standaardnederlands niet hoeft te staan. Een mogelijk voorbeeld is: ‘Natuurlijk de tanden maken
er ook een deel van uiterlijk.’

Het werkwoord
De zesde hoofdcategorie bevat alle fouten tegen het werkwoord (of verbum). Deze categorie is het
meest uitgebreid van allemaal en bevat verschillende subcategorieën, waaronder verkeerde
werkwoordsvorm, werkwoorden met te + infinitief, verkeerd hulpwerkwoord, ontbrekend werkwoord
en verkeerde tijd. Achteraan de foutenlijst, in de variacategorie, is ook nog een onderverdeling ‘het
werkwoord’.
De subcategorie ‘verkeerde werkwoordsvorm’ is op haar beurt nog eens onderverdeeld in drie
subcategorieën: voltooid deelwoord, getalscongruentie en foute uitgang.
-

In de subcategorie ‘voltooid deelwoord’ staan zinnen waarin een verkeerd voltooid deelwoord
is gebruikt, zoals in ‘Signalering en bellangenbehartiging die gericht is op aandacht die moet
geschenkt worden aan de cliënten, betreft de tekorten en gebrekking in regeling.’

-

In de tweede subcategorie ‘getalscongruentie’ hebben onderwerp en persoonsvorm van een
zin niet hetzelfde getal. Een voorbeeld van dit soort fout is ‘Aan de aanbodzijde geven ze
verklaringen die te maken heeft met de rol van de vrouw in het gezin die mogelijk een invloed
zou hebben op hun keuzes van beroep.’

-

De fouten in de laatste subcategorie, ‘foute uitgang’, kunnen zowel morfologisch als
orthografisch geïnterpreteerd worden. Het kan dus gaan om eventuele spellingsfouten (‘dtfouten’), in dit geval moeilijk te onderscheiden van grammaticale fouten, of om fouten tegen
het vervoegen van werkwoorden. Een voorbeeld uit deze categorie is: ‘Omdat het lichaam
minder en minder eigene antilichamen produceerd.’

De tweede subcategorie, namelijk werkwoorden met te + infinitief, is ook nog eens onderverdeeld in
drie subcategorieën: overbodige ‘te’, verkeerde werkwoordsvorm na ‘te’ en ontbrekende ‘te’.
-

In de eerste subcategorie, overbodige ‘te’, staan zinnen waarin een ‘te’ opgenomen is terwijl
dat niet nodig is. Een voorbeeld hiervan is: ‘Dierenarts te worden is echt mijn droomberoep…’

-

In de tweede subcategorie, verkeerde werkwoordsvorm na ‘te’, staan zinnen waarin geen
infinitief na de ‘te’ gebruikt is, maar een andere, foutieve werkwoordsvorm. Een voorbeeld
hiervan is: ‘In de eerste fase (sociale fase) wordt geprobeerd de ziekte te aanvaardend.’

-

In de derde subcategorie, ontbrekende ‘te’, staan zinnen waarin een ‘te’ opgenomen moest
worden voor de infinitief, maar waarin dat niet gebeurd is. Een voorbeeld hiervan is: ‘Om mijn
start situatie (te) kunnen uitleggen moet ik eerst iets korts over mijn historie vertelen.’

In de derde subcategorie, verkeerd hulpwerkwoord, zijn zinnen opgenomen waarin een verkeerd
hulpwerkwoord gebruikt wordt. Een voorbeeld hiervan is: ‘Ten eerste is mijn studie van bijna twaalf
jaar geleden en ik heb (ben) veel wetenschappelijke informatie vergeten.’
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De vierde subcategorie, ontbrekend werkwoord, bevat zinnen waarin een werkwoord vergeten is. Een
voorbeeld hiervan is: ‘Het eerste wat voor mij niet duidelijk is het volgende’. In deze zin zou na de
eerste ‘is’ er nog één moeten staan, namelijk ‘Het eerste wat voor mij niet duidelijk is, is het volgende.’
De vijfde en laatste subcategorie, verkeerde tijd, bevat zinnen waarin een verkeerde werkwoordstijd
gebruikt werd. Een voorbeeld hiervan is: ‘Voor dat ik dieper op in de feite inga zal (zou) ik de aandacht
willen vestigen op het begrip van rechtsmisbruik.’
In een notendop is de verdeling van de categorie ‘het werkwoord’ dus als volgt:
-

-

-

Verkeerde werkwoordsvorm
 Voltooid deelwoord
 Getalscongruentie
 Foute uitgang
Werkwoorden met te + infinitief
 Overbodige te
 Verkeerde werkwoordsvorm na te
 Ontbrekende te
Verkeerd hulpwerkwoord
Ontbrekend werkwoord
Verkeerde tijd

Het voorzetsel
De zevende grote categorie betreft fouten bij het gebruik van een voorzetsel (of prepositie). In deze
categorie zijn er drie subcategorieën: een overbodig voorzetsel, een ontbrekend voorzetsel en een
verkeerd voorzetsel. De variacategorie op het einde van de foutenlijst bevat ook nog een
onderverdeling ‘het voorzetsel’.
De eerste subcategorie, een overbodig voorzetsel, bevat zinnen waarin een onnodig voorzetsel is
opgenomen. Een voorbeeld hiervan is: ‘In dit artikel probeer ik op een systematische wijze en
vertrekkende van de analyse van betreffende vakliteratuur, de vraag te beantwoorden over of de
toepassing van FVA betrouwbare en relevante informatie kan aanbieden aan investeerders.’
De tweede subcategorie, een ontbrekend voorzetsel, bevat zinnen waarin een voorzetsel ontbreekt.
Een mogelijk voorbeeld hierbij is: ‘Ze zijn nu (met) 785.’
De derde subcategorie, een verkeerd voorzetsel, bevat zinnen waarin een verkeerd voorzetsel gebruikt
is of waarin slechts een deel van een voorzetsel gebruikt is.
-

Een zin met een verkeerd voorzetsel is bijvoorbeeld ‘Iran vormt in dit geval een bedreiging
voor de VS, aangezien Iran zijn militaire en industriële potentieel kan versterken en een
belangrijke speler kan worden op de politieke arena in het Midden-Oosten.’

-

Een zin met slechts een deel van een voorzetsel is bijvoorbeeld ‘Van(uit) dit standpunt is de
hoofddoelstelling van de VS is veiligheidsmaximisatie.’
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Het bijwoord
De achtste grote categorie bevat fouten m.b.t. het bijwoord (of adverbium). Deze categorie is niet
verder onderverdeeld. Een voorbeeld uit deze categorie is: ‘Vele dieren bijten, krabben of plassen voor
angst, dus moet je je steeds op elk dier (op)nieuw instellen, …’

Het voegwoord
De negende hoofdcategorie bevat alle fouten betreffende het voegwoord (of conjunctie). Ook deze
categorie is niet verder onderverdeeld. Een mogelijke fout uit deze categorie is: ‘Aangezien (gezien)
zijn aanwezigheid in deze Veiligheidsraad sessie, heeft de Chileense regering voorgesteld een
onmiddellijke staakt-het-vuren en de hervatting van de onderhandeling tussen Jemen en SaoediArabië met de begeleiding van de Verenigde Naties te hervatten.’

Woordvolgorde – zinsbouw
De tiende grote categorie bevat alle fouten betreffende woordvolgorde en zinsbouw. De variatie
binnen deze categorie bleek zo groot dat het onmogelijk was om binnen het bestek van deze
bachelorscriptie alle potentieel problematische facetten van woordvolgorde en zinsbouw in detail te
labelen. Daarom werd besloten om deze categorie als geheel te behandelen. Een mogelijk voorbeeld
is: ‘Exploratie naar deze factoren brengen in kaart de knelpunten waarop het optimalisatiebeleid moet
zich richten.’

Varia
De allerlaatste categorie is een ‘variacategorie’. Zoals al eerder vermeld staan hierin twijfelgevallen of
moeilijk te definiëren fouten. Deze categorie is opgedeeld in vier delen: onduidelijke zinnen, het
lidwoord, het werkwoord en het voorzetsel.
In de eerste subcategorie zijn zinnen opgenomen waarvan de betekenis onduidelijk was en waarvan
bijgevolg niet alle fouten gecategoriseerd konden worden. In deze gevallen is alleen het begrijpelijke
deel van de zin geanalyseerd. Een voorbeeld van zo’n onduidelijke zin is: ‘De bedoeling is dat de
maatschapelijk werker met een planmatig en doelgericht manier het cliënt kan helpen en
ondersteunen om hun problemen te op te lossen, en die voortduring moeilijkheiden ondervinding in
hun sociaal functioneren, en de escalatie van de probleem te voorkomen.’
In de tweede subcategorie zitten fouten tegen het lidwoord die niet bij de traditionele subcategorieën
passen en die ook moeilijk te definiëren zijn. Een voorbeeld hiervan is: ‘Er treden waanideen op en de
het zelfstandig functioneren is al matig tot ernstig aangetast.’
In de derde subcategorie zitten fouten tegen het werkwoord die moeilijk te categoriseren zijn. Een
voorbeeld hiervan is: ‘Van dit standpunt is de hoofddoelstelling van de VS is veiligheidsmaximisatie.’
In de vierde subcategorie zitten fouten tegen het voorzetsel die niet onder de bestaande categorieën
vallen. Een voorbeeld hiervan is: ‘Voor dat ik dieper op in de feite inga zal ik de aandacht willen vestigen
op het begrip van rechtsmisbruik.’ In deze zin heeft de student waarschijnlijk geaarzeld tussen twee
voorzetsel: op en in. Deze zin is te vergelijken met de voorbeeldzin bij het lidwoord, waarin de en het
achter elkaar staan.
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3.3 Opmerkingen bij de foutenlijst
Fouten onderbrengen in de juiste grammaticale categorie bleek niet altijd even eenvoudig. Hieronder
worden enkele praktische problemen gesignaleerd. Voor elk probleem wordt ook aangegeven hoe
ermee werd omgegaan.
-

Bij zinnen als ‘De vaccinatie kann gevaarlijk zijn omdat zij nog niet volledig en precies getest
wordt,’ en ‘Zij maken de mensen angst oder het medium om meer geld te produceren,’ rijst
de vraag of hier sprake is van tikfouten of van echte grammaticale fouten. Deze fouten zijn pas
opgenomen in de foutenlijst als ze meer dan één keer voorkwamen.

-

Grammaticale fouten aanduiden in zinnen die andere mensen bedacht en geschreven hebben
berust deels op interpretatie. Bij een zinsdeel als ‘zijn teken van de ziekte’ kan gekozen worden
voor zowel een verkeerd/ontbrekend meervoud (zijn tekenen van de ziekte) als een
ontbrekend lidwoord (zijn een teken van de ziekte). Een ander voorbeeld dat op verschillende
manieren geïnterpreteerd kan worden, is de volgende zin: ‘Aangezien (gezien) zijn
aanwezigheid in deze Veiligheidsraad sessie, heeft de Chileense regering voorgesteld een
onmiddellijke staakt-het-vuren en de hervatting van de onderhandeling tussen Jemen en
Saoedi-Arabië met de begeleiding van de Verenigde Naties te hervatten.’ ‘Aangezien’ wordt
hier gebruikt als voorzetsel voor een substantief, terwijl "aangezien" eigenlijk alleen als
voegwoord kan/mag optreden. De student voelt dus de woordsoort (nog) niet correct aan. Bij
deze fout zijn vervolgens drie classificatiemogelijkheden:
1. De positie voor het substantief laten primeren en de zin in de categorie “Verkeerd
voorzetsel” plaatsen;
2. De zin naar de rubriek “Varia” verhuizen omdat de woordsoort verkeerd wordt ingeschat;
3. De zin in de categorie “Het voegwoord” plaatsen.
Met andere woorden: de fouten in de foutenlijst zijn allemaal grammaticale fouten, maar de
uiteindelijke categorisering berust op de interpretatie van de onderzoeker.

-

Tevens kan er gediscussieerd worden over categorieën zoals het voorzetsel, het voegwoord
en het gebruik van hulpwerkwoorden. Deze categorieën zijn namelijk (deels) een kwestie van
lexicon. Er is echter voor gekozen deze categorieën ook onder grammaticale moeilijkheden te
rekenen, aangezien ze alle drie uitgebreid aan bod komen in de genoemde grammatica’s voor
anderstaligen die gebruikt zijn bij het opstellen van de foutenlijst.

3.4 Verdere verwerking
Na het categoriseren van de fouten in de foutenlijst werden de gegevens (student ID, zin, type fout en
subtype) ingegeven in een Excelbestand. Aan de hand van dit bestand konden draaitabellen opgesteld
worden. Daarnaast werden er ook een aantal aparte Excel-bestandjes gemaakt met het aantal fouten
per student, het aantal fouten per hoofdcategorie en de verdeling van de fouten binnen de categorie
van ‘het werkwoord’. Deze werden gebruikt om grafieken op te stellen. De hieronder besproken
resultaten zijn weergegeven in deze grafieken en draaitabellen.
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4.Resultaten
In dit hoofdstuk overlopen we de resultaten van het onderzoek. Deze paragraaf is als volgt opgebouwd:
eerst worden het aantal fouten per student besproken, en daarna het aantal fouten per aparte
grammaticale (hoofd)categorie, namelijk het zelfstandig naamwoord, het lidwoord, het
voornaamwoord, het bijvoeglijk naamwoord, er, het werkwoord, het voorzetsel, het bijwoord, het
voegwoord, woordvolgorde – zinsbouw, en varia.

4.1 Aantal fouten per student
In de 30 teksten, geschreven door anderstalige UA-studenten in begeleiding bij Monitoraat op maat,
zijn in totaal 418 fouten geteld. Student 22 maakte het minste aantal fouten, namelijk 1. Student 23
maakte het meeste aantal fouten, namelijk 40. Het gemiddelde aantal fouten per student was 14
(13,93). Figuur 1 geeft de verdeling van het aantal fouten per student (en dus ook per tekst).

Figuur 1: Aantal fouten per student

4.2 Aantal fouten per grammaticale (hoofd)categorie
In totaal waren er elf grote categorieën. Er werden gemiddeld 38 fouten gemaakt per categorie. De
categorie met het meeste aantal grammaticale fouten was ‘het lidwoord’ (131 fouten). De categorie
met het minste aantal grammaticale fouten was ‘het voegwoord’ (slechts 1 fout). Figuur 2 geeft de
verdeling van het aantal fouten per categorie.
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Aantal fouten per grammaticale (hoofd)categorie
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Figuur 2: Aantal fouten per grammaticale (hoofd)categorie
Vervolgens bespreken we de grammaticale categorieën uit Figuur 2 wat meer in detail. In bijlage 3
zijn draaitabellen te vinden van elke grammaticale categorie, buiten van ‘het werkwoord’, die de
verdeling van het aantal fouten per student binnen deze categorie geven.

Het zelfstandig naamwoord
In de categorie van het zelfstandig naamwoord werden 17 fouten geteld: 3 fouten bij het overbodig
meervoud en 14 fouten bij het verkeerd meervoud.

Het lidwoord
In de categorie van het lidwoord werden het meeste aantal fouten geteld, namelijk 131. Dit is 31,34%
van het totale aantal fouten. Deze categorie was onderverdeeld in drie subcategorieën en de verdeling
van de fouten was als volgt: 81 fouten bij het ontbrekend lidwoord, 34 fouten bij het verkeerd lidwoord
en 16 fouten bij het overbodig lidwoord.

Het voornaamwoord
Binnen de categorie van het voornaamwoord werden 28 fouten gemaakt. De verdeling van het aantal
fouten binnen de subcategorieën was als volgt:
Subcategorie
Aantal fouten
Persoonlijk voornaamwoord
9
Onbepaald voornaamwoord
1
Betrekkelijk voornaamwoord
8
Bezittelijk voornaamwoord
6
Aanwijzend voornaamwoord
3
Vragend voornaamwoord
1
Figuur 3: Verdeling van het aantal fouten per subcategorie binnen ‘het voornaamwoord’
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Het bijvoeglijk naamwoord
In de categorie van het bijvoeglijk naamwoord werden in totaal 35 fouten geteld: 11 overbodige
buigings-e’s, 22 ontbrekende buigings-e’s en 2 fouten tegen de trappen van vergelijking.

Er
Er werden in totaal 10 fouten gemaakt tegen het gebruik van ‘er’. 9 keer werd er vergeten een ‘er’ te
plaatsen in een zin (ontbrekende ‘er’), 1 keer stond er een overbodige ‘er’ in een zin.

Het werkwoord
‘Het werkwoord’ was de tweede grootste categorie qua fouten. In totaal werden er 70
werkwoordsfouten gemaakt. Dit is 16,75% van het totale aantal fouten. Figuur 4 stelt de verdeling voor
van het aantal fouten binnen de subcategorie ‘het werkwoord’.

Verdeling fouten binnen 'het werkwoord'
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Figuur 4: Verdeling fouten binnen ‘het werkwoord’ per subcategorie
Het grootste aantal fouten binnen deze categorie werden gemaakt tegen de werkwoordsvormen, er
werd namelijk 39 keer een verkeerde werkwoordsvorm gebruikt. In deze subcategorie zitten zowel
fouten tegen het voltooid deelwoord, foute uitgangen en problemen met getalscongruentie. Tegen
het gebruik van te + infinitief werden in totaal 21 fouten gemaakt. Daarnaast werd er 4 keer een
verkeerd hulpwerkwoord gebruikt, ontbrak er 3 keer een werkwoord en werd er 3 keer een verkeerd
tijd gebruikt.
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Het voorzetsel
‘Het voorzetsel’ was met 48 fouten de derde grootste categorie. Er werd 9 keer een overbodig
voorzetsel geteld, 7 keer een ontbrekend voorzetsel en 32 keer een verkeerd voorzetsel.

Het bijwoord
De categorie van het bijwoord was niet onderverdeeld en bevatte in totaal 11 fouten. Opvallend was
dat het in 5 van de 11 gevallen ging om een fout waarbij slechts een deel van het bijwoord geschreven
stond en het andere deel ontbrak. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
-

Vele dieren bijten, krabben of plassen voor angst, dus moet je je steeds op elk dier (op)nieuw
instellen, …
Onderzoek en rapportage betreffen de activiteiten die (er)op gericht zijn samen met cliënten
en hun sociale situatie bekend te maken.

De delen in het cursief en onderlijnd zijn geschreven door de anderstalige studenten. De delen tussen
haakjes in het blauw zijn door mij toegevoegd.

Het voegwoord
De categorie van het voegwoord was de kleinste van alle categorieën en bevatte slechts 1 fout. Deze
fout werd al toegelicht onder het kopje ‘3.4 Opmerkingen bij de foutenlijst’. Bij de zin ‘Aangezien
(gezien) zijn aanwezigheid in deze Veiligheidsraad sessie, heeft de Chileense regering voorgesteld een
onmiddellijke staakt-het-vuren en de hervatting van de onderhandeling tussen Jemen en SaoediArabië met de begeleiding van de Verenigde Naties te hervatten’ is ervoor gekozen deze onder te
verdelen bij het voegwoord. Er wordt namelijk een fout gemaakt tegen het gebruik van ‘aangezien’.

Woordvolgorde – zinsbouw
Deze categorie bevatte in totaal 43 fouten. Het oorspronkelijke idee was om deze categorie nog verder
onder te verdelen, maar gezien de grote variatie van foute woordvolgordes bleek dit niet haalbaar (zie
ook 3.3).

Varia
De variacategorie bevatte in totaal 24 fouten, waarvan 19 fouten onduidelijke zinnen waren. Zoals al
eerder uitgelegd waren dit zinnen die te onduidelijk waren om volledig te analyseren. Daarnaast
bevatte deze restgroep nog 3 werkwoordsfouten, 1 verkeerd lidwoord en 1 voorzetselfout.
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5.Discussie
Deze scriptie onderzocht wat de meest voorkomende grammaticale problemen zijn in het academisch
Nederlands van anderstalige UA-studenten in begeleiding bij Monitoraat op maat. Na uitgebreid
onderzoek aan de hand van een foutenlijst werden in het vorige hoofdstuk de resultaten
gepresenteerd. Er werden in totaal 418 fouten gemaakt in de 30 geanalyseerde teksten. De grootste
categorieën qua fouten waren het lidwoord (131 fouten), het werkwoord (70 fouten) en het voorzetsel
(45 fouten). Ook woordvolgorde en zinsbouw bleek met in totaal 43 fouten nog een probleem te
vormen. Uit dit onderzoek blijkt dat er nog heel wat grammaticale fouten gemaakt worden door
anderstalige UA-studenten: in dit onderzoek gemiddeld ongeveer 14 fouten (13,93) per doorlopende
tekst van één bladzijde. Hieronder volgen enkele kanttekeningen bij en beperkingen van het
uitgevoerde onderzoek.
Enkele van de onderzochte teksten bevatten zinnen met archaïsch taalgebruik, dit wil zeggen
taalgebruik dat niet meer actueel is, maar dat niet fout gerekend kan worden. Een voorbeeld hiervan
is: ‘Beide deskundigen waren het eens over het principe dat spontane verbranding van ontvlambare
materialen welke (die) gedeeltelijk leisteen bevatten (ter plaatse gestockeerd), vaker voorkomt op
oude terrils voornamelijk door het slecht functioneren van de oude installaties welke (die) de
brandstoffen moeten sorteren.’ In deze voorbeeldzin zijn de cursieve, onderlijnde elementen archaïsch
taalgebruik, de meer hedendaagse variant staat in het blauw tussen haakjes. De aanwezigheid van
dergelijk verouderd taalgebruik maakte het onderzoek moeilijk. De archaïsche constructies komen
namelijk stroef en soms zelfs verkeerd over, maar zijn dat dus helemaal niet. Het probleem situeert
zich dus in feite eerder op het vlak van het register dan op het vlak van de grammatica.
Een andere kanttekening bij dit onderzoek was dat sommige fouten eventueel kunnen opduiken, of
misschien zelfs ontstaan kunnen zijn, onder invloed van tussentaal of dialect. ‘Langs ene kant’ werd in
dit onderzoek als grammaticale fout beschouwd, maar klinkt in Vlaamse tussentaal niet verkeerd. In
academisch Nederlands moet er echter wel degelijk ‘langs de ene kant’ staan.
Een andere interessante opmerking kan gemaakt worden bij de zin: ‘De oren van de zoogdieren zijn
voornamelijk geluidsintensiteit waarnemers.’ In dit geval is het cursieve, onderlijnde lidwoord een
generiek gebruikt bepaald lidwoord bij het meervoud. In sommige gevallen is het effectief mogelijk
‘de’ veralgemenend te gebruiken bij een meervoud. Een voorbeeld hiervan is: ‘De Engelsen hebben
gevoel voor humor’. In de meeste gevallen klinkt deze ‘de’ echter overbodig, zoals in de zin: ‘De oren
van de zoogdieren zijn voornamelijk geluidsintensiteit waarnemers’. Dit soort overbodig klinkende
lidwoorden zijn in de foutenlijst opgenomen in de subcategorie ‘overbodig lidwoord’. Meer
voorbeelden en uitleg bij deze kanttekening zijn te vinden in de elektronische ANS, zie m.n. voorbeeld
17b, voorbeeld 12c en voorbeeld 18b (http://ans.ruhosting.nl/e-ans/14/03/02/body.html).
Wat ook interessant was om te zien bij dit onderzoek is dat niet alle fouten typisch waren voor
anderstaligen. Zo waren er ook fouten die gewoon door een moedertaalspreker gemaakt zouden
kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn:
-

‘In de laatste fase (lichamelijke fase) is de patiënt volledig afhankelijk van derden alle
cognitieve functies zijn veer onder het normaal niveau’. Dit voorbeeld is voornamelijk een
courant Belgisch-Nederlands verschijnsel. Meer uitleg en voorbeelden bij deze kanttekening
zijn te vinden in de elektronische ANS, helemaal onderaan de gesuggereerde pagina
(http://ans.ruhosting.nl/e-ans/06/04/01/03/body.html).
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-

‘Aangezien zijn (haar) aanwezigheid in deze Veiligheidsraad sessie, heeft de Chileense
regering…’

Zoals al eerder aangegeven was een andere uitdaging van deze scriptie het onderscheid tussen
grammatica en spelling. Bij ‘het werkwoord’ is er binnen de subcategorie ‘verkeerde werkwoordsvorm’
een subcategorie ‘foute uitgang’. ‘Uitgang’ kan zowel morfologisch als orthografisch geïnterpreteerd
worden. De fouten in deze subcategorie kunnen dus zowel een fout in woordvorming als een
spellingsfout zijn. Er is hier gekozen geen verdere opsplitsing te maken aangezien het onmogelijk is om
met zekerheid te bepalen op welk taalniveau het probleem zich situeert.
Naast al deze uitdagingen kampt deze scriptie ook met een statistisch probleem. Als woordtype A (bv.
lidwoord) in absolute cijfers hoger scoort dan woordtype B (bv. adjectief), kan dat ook domweg komen
omdat woordtype A gewoon frequenter voorkomt dan woordtype B, welk corpus er ook als
uitgangspunt genomen wordt. De kans dat er iets misloopt bij woordtype A is dan automatisch veel
groter dan bij woordtype B. Aan dit probleem valt binnen het bestek van deze scriptie echter niks te
doen, maar het kan wel een interessante piste zijn voor vervolgonderzoek.
Ondanks alle uitdagingen is deze scriptie wel een mogelijk uitgangspunt voor verder onderzoek. Zoals
in de inleiding al aangegeven was het de bedoeling een inleidend descriptief onderzoek uit te voeren
waarin een overzicht gegeven werd van de problematiek en waarop verder gebouwd kon worden.
Verder onderzoek in deze richting, waarvoor enkele suggesties gegeven zullen worden in de conclusie,
kan zeker handig zijn om de praktijk te ondersteunen. Deveneyns en Tummers stelden de laatste jaren
een toename vast van het aantal initiatieven om het taalniveau van studenten in het hoger onderwijs
te peilen en nadien door middel van remediëringstrajecten te verbeteren (2013, p. 14–15). Binnen dit
soort organisaties valt ook Monitoraat op maat. De medewerkers werken samen met de studenten op
een persoonlijke manier om hun taalkundige problemen aan te pakken. Naast deze persoonlijke
aanpak kan het echter ook handig zijn een meer algemene tendens in het achterhoofd te houden. Dit
is waar verder onderzoek soelaas kan bieden.
Deze discussie wordt afgesloten met een persoonlijke anekdote. Opvallend in de resultaten was dat
‘het lidwoord’ de omvangrijkste categorie was. En binnen deze categorie werden het meeste fouten
gemaakt bij het ontbrekend lidwoord. Anderstalige nieuwkomers van de UA in begeleiding bij
Monitoraat op maat vergeten dus heel vaak een lidwoord te gebruiken waar er één moet staan. In het
eerste semester van het derde bachelorjaar moesten we voor het vak ‘Spaans schriftelijke en
mondelinge taalvaardigheid’ een portfolio maken met verschillende zelfgeschreven Spaanse teksten.
De commentaar die de docent aan het einde van de rit gaf op mijn portfolio was dat ik veel te veel
lidwoorden gebruikte in het Spaans. Er is dus duidelijk een groot verschil tussen het Spaans, dat relatief
weinig lidwoorden gebruikt, en het Nederlands, dat relatief veel lidwoorden gebruikt. Als
tweedetaalleerder van het Spaans heb ikzelf aan den lijve ondervonden dat het voor een
tweedetaalleerder geen sinecure is om lidwoorden in een vreemde taal correct te leren gebruiken.
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6.Conclusie
Hoewel het tweedetaalonderwijs de laatste jaren een bloeiend vakgebied geworden is en er al heel
wat onderzoek gevoerd is naar taalonderwijs voor anderstaligen, bleek er toch nog een leemte te zijn
in de vakliteratuur. Er zijn namelijk niet veel bronnen voorhanden over anderstalige nieuwkomers in
de hogere onderwijsvormen. Deze leemte leidde tot de centrale vraag van deze scriptie, namelijk: wat
zijn de meest voorkomende grammaticale moeilijkheden die anderstalige UA-studenten (in
begeleiding bij Monitoraat op maat) ondervinden als ze academisch Nederlands gebruiken?
Na uitvoerig onderzoek aan de hand van een foutenlijst opgedeeld in categorieën en subcategorieën
is het nu mogelijk deze vraag te beantwoorden. Er werden 30 teksten geanalyseerd van anderstalige
nieuwkomers die voldoende Nederlands kenden om zich in te schrijven aan de Universiteit Antwerpen,
maar die wel begeleiding zochten bij Monitoraat op maat omdat ze merkten dat ze enkele finesses nog
niet volledig beheersten. Hun teksten toonden aan dat de categorieën waar ze nog moeite mee
hebben vooral het lidwoord, het werkwoord, het voorzetsel en woordvolgorde – zinsbouw zijn. In
totaal werden er in 30 teksten van één bladzijde 418 fouten geteld, wat een gemiddelde geeft van 14
fouten (13,93) per tekst. Daarnaast waren er ook 19 zinnen gelabeld als ‘onduidelijke zinnen’, wat wil
zeggen dat ze te onduidelijk waren om te interpreteren en volledig te analyseren.
Deze resultaten tonen aan dat de bezorgdheid die de laatste jaren heerst over de taalvaardigheid van
leerlingen en studenten wel degelijk gegrond is, althans voor de onderzochte groep van anderstaligen.
Initiatieven als Monitoraat op maat, die anderstaligen persoonlijk begeleiden, zijn noodzakelijk om
leemten in (o.a.) de grammaticale kennis gericht te remediëren.
Het doel van deze scriptie was een inleidend descriptief onderzoek te voeren waarop verder gebouwd
kon worden. Uit dit onderzoek zijn zeker enkele pistes gekomen die interessant kunnen zijn voor
verder onderzoek. Ten eerste was deze scriptie slechts een inventarisatie van grammaticale fouten. In
een volgende stap zou het dus interessant kunnen zijn te kijken hoe er, vanuit didactisch oogpunt, met
die fouten moet worden omgegaan. Er zou bijvoorbeeld empirisch nagegaan kunnen worden of meer
expliciet grammaticaonderwijs omtrent deze probleempunten een oplossing kan bieden. Daarnaast
zou het ook interessant kunnen zijn te gaan kijken hoeveel van de fouten in de foutenlijst veroorzaakt
worden door genus, het geslacht van zelfstandige naamwoorden. Een verkeerde inschatting van het
genus van een woord kan namelijk een impact hebben op de keuze van zowel het lidwoord, de
verbuiging van een bijvoeglijk naamwoord, de keuze voor een betrekkelijk voornaamwoord (die/dat)
etc. Een derde mogelijke nieuwe piste is om in de analyse van de grammaticafouten ook een aantal
persoonsgegevens van de auteurs van de teksten te integreren. Hulstijn (1995, p. 207) gaf al aan dat
verschillen tussen het Nederlands en de moedertaal van de cursist aan de basis konden liggen van
taalfouten. Hij presenteerde zelfs een helder overzicht van een aantal courante verschillen met
voorbeelden, dat besproken is in de literatuurstudie van deze scriptie. In verder onderzoek kan er
misschien nagegaan worden of deze lijst nog steeds actueel is. Een laatste mogelijke suggestie voor
verder onderzoek hangt samen met het statistisch probleem besproken in het vorige hoofdstuk. Om
dit probleem verder toe te lichten zou het interessant kunnen zijn na te gaan wat er bekend is over de
frequentie van de respectieve woordsoorten in het Nederlands.
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Bijlagen
Bijlage 1. Prototype foutenlijst
1. Het zelfstandige naamwoord (substantief)
Bv. De kinden (meervoudsvorm)
Bv. Het meistje (verkleinvorm)
2. Het lidwoord (artikel)
Bv. Het bakker (genus)
3. Het voornaamwoord (pronomen)
Bv. Het boek die Kelly leest (relatief voornaamwoord)
4. Het bijvoeglijk naamwoord (adjectief)
Bv. Een goede idee (verbuiging)
5. Er
Bv. Hangen vijf jassen aan de kapstok
6. Het werkwoord (verbum)
a. Vorming van de tijden
i. Fout voltooid deelwoord
Bv. Alles wordt organiseerd en reserveerd.
b. Scheidbare en onscheidbare werkwoorden
Bv. Freddy begint de maaltijd te voorbereiden.
c. Gebruik van modale hulpwerkwoorden
Bv. Je hoeft een cadeautje mee te brengen.
d. Wederkerende werkwoorden (reflexieven)
Bv. Wij abonneren op de krant.
e. Werkwoorden met te + infinitief
Bv. De lakens hangen buiten drogen.
f. Congruentie persoonsvorm en werkwoord
Bv. Ik woont in Mechelen.
Bv. Wanneer heeft je je eerste kind gekregen?
7. Het voorzetsel (prepositie)
Bv. Morgen zal Carol afwezig zijn op de cursus.
8. Het voegwoord (conjunctie)
Bv. Sinds je geen contract ondertekende, kan ik het boek niet naar je opsturen.
9. Negatie (ontkenning)
Bv. Ik heb niet meer honger.
10. Woordvolgorde – zinsbouw
a. a. Meer dan een zinsdeel voor de pv
Bv. Voor de les zij gaan altijd eerst iets drinken.
b. Voor-pv i.p.v. achter-pv in een bijzin
Bv. Ik denk dat iedereen moet zijn zin doen.
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Bijlage 2. Volledige foutenlijst

Het zelfstandig naamwoord (substantief)
Overbodig meervoud
1. de Europese bevolkingen (1)
2. Hij was daar aanwezig in zijn functie van werknemer van een BVBA waarvan hij samen met
zijn echtgenoten zaakvoerders waren. (18)
3. Dus er is wel een oplossong voor dit probleem als mensen de zaken anders zouden hanteren,
maar de vraag is hoe anders, wat doen ze fout, is hier spraken van corruptie? (25)

Verkeerd meervoud
1. …twee of drie dierenartsassistende (dierenartsassistenten) (4)
2. De dierenartsassistende (dierenartsassistenten) kunnen… (4)
3. Vele mensen denken, dat het wat het meest tegenvalt in de beroepsalldag als dierenarts de
agressieve dieren zijn maar voor mij zijn het meer de diereneigenare (diereneigenaren). (4)
4. … zijn teken(en) van de ziekte. (10)
5. Overal in de wereld is op dit moent in het nieuws verslages (verslagen) oder de Mexicaanse
griep. (11)
6. Naar mijn mening moeten de mensen met de vaccinatie nog een beetje wachten tot meer
resultaties (resultaten) van e onderzoeken uit zijn. (11)
7. Voor dat ik dieper op in de feite (feiten) inga zal ik de aandacht willen vestigen op het begrip
van rechtsmisbruik. (15)
8. Er zijn veel studies gemaakt over deze verschillen tussen de sekses (seksen) door
psychologen en sociale- en economische wetenschappers. (16)
9. In het algemeen zijn psychologen en sociale wetenschapper (wetenschappers) er over eens
dat mannen meer competitief gedrag vertonen dan vrouwen. (16)
10. Ik heb in die periode verschillende functie (functies) gehad… (17)
11. Na alle uitdaging (uitdagingen) dat ik achter de rug had… (17)
12. In ieder geval ben ik echter te traag om op de hoorcolleges notitie (notities) te maken want
soms het tempo van lesgevers te hoog is. (17)
13. … met als gevolge (gevolgen) het ontploffing van de steenberg en het overlijden van
mijnheer Roger H. (18)
14. Geboren in Hamburg, Duitsland op 26 september 1891, begon hij in 1910 met zijn studies
van wiskunde, fysica en filosofie in diverse Duitse wetenschappelijke centra's (centra)… (30)

Het lidwoord (artikel)
Ontbrekend lidwoord
1. De volgende dat ik zal moeten schrijven is (een) schriftelijk examen, … (2)
2. Ik zou het ook zeer op prijs stellen als je (de) fouten in deze brief corrigeerde, … (2)
3. Een andere reden voor zo een uitgebreid bezoek aan landen van de regio is bezorgdheid over
(de) nucleaire ambities van Iran, … (3)
4. Dit bezoek kan gezien worden als een bewijs dat de VS zijn zeg heeft in de regio en dat de
Bush administratie (de) nodige instrumenten heeft… (3)
5. …dat de Bush administratie nodige instrumenten heeft om (de) politieke situatie in de regio
te beïnvloeden. (3)
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6. Bush zegt dat hij wel rekening houdt met (de) mening van internationale organisatie… (3)
7. …, maar ongeacht (de) expertise van de IAEA… (3)
8. …, maar ongeacht expertise van de IAEA en bevindingen van de Amerikaanse geheime
diensten (die hier ook als onafhankelijke actoren gezien kunnen worden), blijft de
Amerikaanse president bij (de) realpolitiek houden die na 9/11 ontstond. (3)
9. De VS gebruikt nog steeds (de) strijd tegen terrorisme als een rode draad in zijn
internationale politiek, … (3)
10. , … en zijn leidende rol in deze strijd pleit voor (de) hegemoniale positie van het land. (3)
11. Het is duidelijk dat (de) politiek van het Witte Huis in het Midden-Oosten bepaald wordt door
principes van realisme. (3)
12. Langs (de) ene kant… (3)
13. Langs ene kant kan (het) gedrag van de Bush administratie… (3)
14. Bush stelt vast dat Iran (de) veiligheid in de regio in gevaar brengt… (3)
15. Langs (de) andere kant… (3)
16. Langs andere kant kan men (de) internationale politiek van de VS… (3)
17. Het is noemswaardig dat de Amerikaanse president over (een) bedreiging voor de hele
internationale gemeenschap spreekt, … (3)
18. , … wat op (een) uniepolaire visie van de wereld door de Bush administratie wijst. (3)
19. De VS heeft (de) neiging om zijn politieke macht in de regio te versterken… (3)
20. Dat heeft de VS al gedaan met (het) gebruik van zowel de “soft power” (in Israel, Koeweit) als
“hard power” (in Irak). (3)
21. …, iedere ochtend met het spannend gevoel naar (het) werk te gaan… (4)
22. …, door de verschillende dieren en ook (de) grootte van dieren. (4)
23. …, door de verschillende dieren en ook grootte van (de) dieren. (4)
24. …, anderzijds op (de) medicatiekennis van de verpleegkundigen in acute ziekenhuizen. (7)
25. Er werd geopteerd voor een kwantitatief, epidemiologisch, beschrijvend en cross-sectioneel
onderzoek, zonder controlegroep, op basis van (een) gestructureerde vragenlijst door de
onderzoeker ad hoc aangeboden, nadat “informed consent” gekregen werd. (7)
26. Paragraaf vijf biedt (een) aantal voorstellingen die de kwaliteit van fair valua informatie
kunnen verbeteren. (9)
27. Om iets tergelijks tegen te komen werd al in (de) herfst 1939 – toen de belgische regering en
de belgische koning nog hoopten niet bij de oorlog betrokken te worden – een plan voor de
bezetting van België uitgewerkt. (12)
28. Volgens zijn theorie is langue de naam voor het grote taalsystem die (een) fundamenteel
sociaal gegeven is. (13)
29. Daar moet men eerst toegangexamen af te leggen om op (een) universiteit te kunnen
studeren en verpleegkunde opleiding duurt daar vier jaar. (17)
30. Daar moet men eerst toegangexamen af te leggen om op universiteit te kunnen studeren en
(een) verpleegkunde opleiding duurt daar vier jaar. (17)
31. Dus na een jaar voorbereiding kon ik al begonnen met de opleiding op (de) universiteit. (17)
32. Uit eindelijk op (de) informatiedag van masteropleiding heb ik juiste manier gevonden om
mijn doelen te kunnen bereiken. (17)
33. Uit eindelijk op informatiedag van (de) masteropleiding heb ik juiste manier gevonden om
mijn doelen te kunnen bereiken. (17)
34. Uit eindelijk op informatiedag van masteropleiding heb ik (de) juiste manier gevonden om
mijn doelen te kunnen bereiken. (17)
35. Door (een) collega ben ik geïnformeerd dat ik een grote deel van nuttige informatie ook mis
omdat ik deeltijd studeer. (17)
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36. In ieder geval ben ik echter te traag om op de hoorcolleges notitie te maken want soms het
tempo van (de) lesgevers te hoog is. (17)
37. Ten tweede heb ik geen enkele ervaring van het systeem van onderwijs in België en zelf van
(de) bestaande hiërarchie in gezondheid zorgorganisaties. (17)
38. De appellant roept een rechtvaardigingsgrond in van overmacht met betrekking tot (de)
overvloedige regenval die aan de oorzak van het accident zou kunnen liggen. (18)
39. Het aantal van individuen die (de) meervoudige nationaliteit bezitten is enorm gestegen
laatste decennia. (19)
40. Het aantal van individuen die meervoudige nationaliteit bezitten is enorm gestegen (de)
laatste decennia. (19)
41. Dit is verbazingwekkend als wij tiental jaren terug gaan kijken, was (een) meervoudige
nationaliteit met alle middelen verbannen uit de nationale en internationale rechtsorde. (19)
42. (Een) Meervoudige nationaliteit was vaak vergelijken met anomalie en vele jaren hebben
staten inspanningen geleverd om deze te voorkomen en bestrijden. (19)
43. Meervoudige nationaliteit was vaak vergelijken met (een) anomalie en vele jaren hebben
staten inspanningen geleverd om deze te voorkomen en bestrijden. (19)
44. De evolutie van mensenrechten en (het) verbod op discriminatie hebben zeer snel
uitzonderingen gemaakt in het taboe op de meervoudigheid van nationaliteit. (19)
45. Daarna zullen enkele opmerkingen worden gemaakt over de traditionele wijze van
verkrijging en toekenning van nationaliteit en nationaliteit op zich althans vanuit (een)
juridische kijk. (19)
46. Om een beeld te geven van de oorzaken en gevolgen van meervoudige nationaliteit, moet ik
eerst een korte historische overzicht verschaffen over de evolutie van het nationaliteitsrecht
en voornamelijk (de) invloed van internationaal recht op deze laatste. (19)
47. Om een beeld te geven van de oorzaken en gevolgen van meervoudige nationaliteit, moet ik
eerst een korte historische overzicht verschaffen over de evolutie van het nationaliteitsrecht
en voornamelijk invloed van (het) internationaal recht op deze laatste. (19)
48. De grote migratiestromen hebben verder naar toe geleid dat vele landen niets anders
konden doen dan (het) toelaten van dubbele nationaliteit. (19)
49. Je komt trecht in een nieuwe land, (een) nieuw omgeving en je wil graag met de mensen
praten en kennis maken. (20)
50. Het voldoende beheersen van (de) Nederlandse taal is in de meeste gevallen noodzakelijk…
(21)
51. Als studenten de academische tekst niet voldoende kunnen begrijpen, en volgen, dan wordt
(de/een) studie zeker geen succes. (21)
52. Communicatie is een van (de) belangrijkste aspecten in ons leven. (23)
53. Het is evident, dat mensen die vrijwel verschillende talen spreken, bereiken (een) hoger
niveau en doelstellingen in sociaal en maatschappelijk systeem. (23)
54. Het is evident, dat mensen die vrijwel verschillende talen spreken, bereiken hoger niveau en
doelstellingen in (het) sociaal en maatschappelijk systeem. (23)
55. In een moderne wereld is een kennis 2-3 vreemde talen werd gewoonlijk voor (de) meest
Europeanen. (23)
56. Zo (een) soort studenten die zouden willen met succes opleiding te volgen in Nederlands,
moeten dubbele inspanningen leveren dan hun medestudenten. (23)
57. Zo soort studenten die zouden willen met succes (een) opleiding te volgen in Nederlands,
moeten dubbele inspanningen leveren dan hun medestudenten. (23)
58. Zo soort studenten die zouden willen met succes opleiding te volgen in (het) Nederlands,
moeten dubbele inspanningen leveren dan hun medestudenten. (23)
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59. Om te concurreren moet men (een) aantal vaardigheden te beschikken. (23)
60. Daarom is de kennis van de talen moeilijk over te schatten, want hoe meer talen bezit een
potentièle kandidaat, hoe aantrekkelijk zijn CV voor een werkgever en als gevolg hoe groter
(de) kans een job te vinden. (23)
61. In vele sectoren en levenssferen is communicatie (de) belangrijkste eigenschap voor een
medewerker. (23)
62. Dit heeft een invloed niet alleen op de plaats van (de) mens op het werk, maar ook in een
sociaal leven. (23)
63. Tot slot hoop ik ook ooit mijn beheersing van (de) taal verhogen tot goed niveau om iets te
bereiken bij studies en op de arbeidsmarkt. (23)
64. Tot slot hoop ik ook ooit mijn beheersing van taal verhogen tot (een) goed niveau om iets te
bereiken bij studies en op de arbeidsmarkt. (23)
65. In deze paper bestuderen we (de) motivatie van de volwassene om vreemde talen te
studeren afhankelijk van de leeftijd en gender. (24)
66. Of de leerkracht voor bepaalde groepen (een) andere inspanning moet doen en themakeuze
variëren. (24)
67. Of de leerkracht voor bepaalde groepen andere inspanning moet doen en (de) themakeuze
variëren. (24)
68. Dit onderzoek is gedaan op basis van (een) studie over gender (…), over motivatie (…) en over
motivatie voor vreemdetaalstudie. (24)
69. Op basis van de bevraging willen we (het) motivatieverschil (of geen verschil) bij de
leerlingen van verschillend geslacht, leeftijd en achtergrond bekijken. (24)
70. Op basis van de bevraging willen we motivatieverschil (of geen verschil) bij de leerlingen van
(een) verschillend geslacht, leeftijd en achtergrond bekijken. (24)
71. In deel 2 beschrijven we de achtergrond van dit onderzoek, in deel 3 legen we (de)
methodologie uit. (24)
72. In deel 4 gaat het over (de) resultaten van het onderzoek. (24)
73. In de late jaren 1960 en begin 1970 is (de) ontwikkeling van twee deelgebieden van de
taalkunde gebeurd. (24)
74. De respondent heeft als hobby (het) bestuderen van de mankementen van de NMBS. (25)
75. De vorming van de Rwandese staat was het gevolg van de eeuwenlange uitbreiding van het
centrale gebied ((het) oude Rwanda), waarin aangrenzende gebieden onder de controle
werden gehouden door koning Rwabugiri van Rwanda. (26)
76. We hebben in (de) lagere school verschillende liedjes moeten zingen over tandenpoetsen en
verzorgen! (27)
77. Natuurlijk de tanden maken er ook een deel van (het) uiterlijk. (27)
78. Taal speelt (een) heel belangrijke rol in ons leven. (29)
79. Daarna volgen de eerste woordjes, na een jaar of twee, een kind is in staat (de) eerste
zinnetjes al op te bouwen. (29)
80. Vanaf de eerste jaar van de lager onderwijs (de) evaluatie van onze taal begint sneller
toenemen in de positieve richting. (29)
81. Door het lezen, begrijpen en schrijven kunnen we allerlei toetsen, testen, examens
(mondeling en schriftelijk) af te leggen en doorgroeien naar (een) hoger niveau van de taal
ontwikkeling en de studies ook, verder de universitaire studies. (29)
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Verkeerd lidwoord
1. Langs ene kant kan gedrag van de Bush administratie verklaard worden van het standpunt
van de (het) defensive realism. (3)
2. De (het) volgende dat ik zal moeten schijven is schriftelijk examen, en hier, helaas, niemand
kan me helpen. (2)
3. Ik hou van de (het) werk met de kleine huisdieren… (4)
4. De (het) werk van een dierenarts voor kleine huisdieren is steeds veelvoudig, … (4)
5. Dit is een uittreksel van de speech van CD&V-voorzitter Vandeurzen tijdens de (het)
deelnamecongres aan de interimregering op 21 december 2007. (5)
6. Het gehoor is niets meer dan het (de) waarneming van het geluid. (6)
7. Het middenoor is normaal gezien de (het) impendantie aanpassing toestel die… (6)
8. De bedoeling is dat de maatschapelijk werker met een planmatig en doelgericht manier het
(de) cliënt kan helpen en ondersteunen om hun problemen te op te lossen. (8)
9. Psycosociale hulverlening :die gericht is op de (het) probleem tussen de cliënt en zij
omgeving. (8)
10. Tijdens de opleidingen leert de mw hoe hij de (het/een) intake gesprek moet uitvoeren. (8)
11. De (het) volgende hoofdstuk beschrijft de achtergrond van het onderzoek. (9)
12. Bij de ziekte van Alzheimer komt het (de) proteine beta-amyloid (ASS) vrij, … (10)
13. De vaccinatie is ook een voordeel voor mensen die in een risico bereik werken bijvoorbeeld
in de (een/het) ziekenhuis of in een kinderhuis. (11)
14. Wat is de (het) verschil tussen langue en parole? (13)
15. . Om dit te kunnen doen heeft Saussure de (het) verschil tussen langue en parole gemakt.
(13)
16. Deze abstract categorieën zoals tijd, ruimte en telbaarheid vormen de basis waarvan wij het
(de) wereld kunnen interpreteren. (13)
17. Dit is een gebrek van Artikel 33 van de Conventie van 1951 en van de (het) internationale
gewoonte recht. (14)
18. De bevoegdheid is de mogelijkheid voor een individu om door een zuiver eenzijdige
handeling de (het) eigen rechtsverkeer of de rechtsverkeer van iemand anders de
beinvloeden. (15)
19. De bevoegdheid is de mogelijkheid voor een individu om door een zuiver eenzijdige
handeling de eigen rechtsverkeer of de (het) rechtsverkeer van iemand anders de
beinvloeden. (15)
20. Direct na het (de) ontploffing is er een onderzoek gestart om de oorzak ervan te achterhalen.
(18)
21. Er zijn twee technische rapporten gemaakt, uit deze blijkt dat de (het) accident het resultaat
is van verschillende factoren… (18)
22. … met als gevolge het (de) ontploffing van de steenberg en het overlijden van mijnheer Roger
H. (18)
23. De (het) eeste jaar dat ik hier was ging ik naar een onthaalklas om Nederlands te leren. (20)
24. In het academisch Nederlands worden andere structuren en vakwoorden gebruikt, die in de
(het) allerdaagse leven zelden voorkomen. (21)
25. Op het (de) arbeidsmarkt speelt de taal een nog belangrijker rol. (21)
26. Iemand kan het beste idee van het (de) hele weereld hebben, als hij het niet kan vertellen,
dan komt hij niet verder erme. (21)
27. Ik vind, dat het voldoende beheersing van academisch Nederlands een belangrijke rol speelt
zowel tijdens een universitaire studie, als op het (de) arbeidsmarkt. (21)
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28. Ik vind, dat het (een) voldoende beheersing van academisch Nederlands een belangrijke rol
speelt zowel tijdens een universitaire studie, als op het arbeidsmarkt. (21)
29. De (het) derde deel wat voor mij niet helemaal duidelijk leek is over de privatisering van de
NMBS. (25)
30. De (het) uiterlijk is tegenwoordig heel belangrijk, de mensen worden vaak voor beoordeeld
door hun uiterlijk. (27)
31. Dit betekent dat de gevonden kolonie niet van de (het) 1b deel is, aangezien deze
Gramnegatieve bacteriën waren. (28)
32. Vanaf de (het) eerste jaar van de lager onderwijs evaluatie van onze taal begint sneller
toenemen in de positieve richting. (29)
33. Vanaf de eerste jaar van de (het) lager onderwijs evaluatie van onze taal begint sneller
toenemen in de positieve richting. (29)
34. Zelf heeft hij de journal ‘Erkenntnis’ samen met Rudolf Carnap gesticht, en was hij de (het)
leidende lid van een groep genaamd ‘Logical Empiricists’ in Berlijn. (30)

Overbodig lidwoord
1. Ik hou van de werk met de kleine huisdieren, … (4)
2. Vele mensen denken, dat het wat het meest tegenvalt in de beroepsalldag als dierenarts de
agressieve dieren zijn maar voor mij zijn het meer de diereneigenare. (4)
3. De oren van de zoogdieren zijn voornamelijk geluidsintensiteit waarnemers. (6)
4. Het oor van de zoogdieren, waaronder ook zeezoogdieren, … (6)
5. Om de 65 jaar leeftijd is er 0,5 % van de bevolking met Alzheimer getroffen en op de 80 jaar
20%. (10)
6. Om de 65 jaar leeftijd is er 0,5 % van de bevolking met Alzheimer getroffen en op de 80 jaar
20%. (10)
7. Ongeveer de helft van de soevereine staten in de wereld tolereren of aanvaarden in een of
ander vorm de meervoudige nationaliteit voor de verschillende redenen. (19)
8. …en een werksucces kan bouwen… (20)
9. In een moderne wereld is een kennis 2-3 vreemde talen werd gewoonlijk voor meest
Europeanen. (23)
10. En als het resultaat hebben die medewerkers veel meer mogelijkheden tot de groei van zijn
carrière op een bedrijf. (23)
11. In deze paper bestuderen we motivatie van de volwassene om vreemde talen te studeren
afhankelijk van de leeftijd en gender. (24)
12. Maakt hij een deel van een organisatie, zo ja welke? (25)
13. Hij geeft ook de suggesties hoe het beter moet, namelijk dat het bestuur de mankementen
van de NMBS op kaart brengt en op die manier verbeterd. (25)
14. Deze onvoorstelbare gebeurtenis wil ik niet enkel aan de hand van de literatuur toelichten
maar ook verduidelijken op basis van de beschikbare databestanden. (26)
15. De vorming van de Rwandese staat was het gevolg van de eeuwenlange uitbreiding van het
centrale gebied (oude Rwanda), waarin aangrenzende gebieden onder de controle werden
gehouden door koning Rwabugiri van Rwanda. (26)
16. Elke mens beschikt over de taal, het is iets aangeboren… (29)
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Het voornaamwoord (pronomen)
Persoonlijk voornaamwoord
1. Maar voorlopig schijf ik alleen korte verslagen in telegraaf stijl (lange teksten zijn niet
aangeraden) en dat lukt me min of meer, toch duurt (het) te lang. (2)
2. Bush zegt dat hij wel rekening houdt met mening van internationale organisaties (bv. IAEA),
maar ongeacht expertise van de IAEA en bevindingen van de Amerikaanse geheime diensten
(die hier ook als onafhankelijke actoren gezien kunnen worden), blijft de Amerikaanse
president (het) bij realpolitiek houden die na 9/11 ontstond. (3)
3. In het algemeen zijn psychologen en sociale wetenschapper (het) er over eens dat mannen
meer competitief gedrag vertonen dan vrouwen. (16)
4. In het begin was (het) niet gemakkeliljk om te begrijpen en te volgen. (20)
5. Er zijn ook natuurlijk andere voorbeelden zoals frisdranken, je ziet altijd reclames over
frisdranken op tv maar er wordt nooit gezegd hoe slecht dat het is voor tanden. (27)
6. bvb. een baby die huilt, op deze manier ze (hij) probeert een boodschap doorgeven. (29)
7. Ze (hij, de baby) probeert ons te vertellen dat ze honger of pijn heeft of dat ze nat is. (29)
8. Ze probeert ons te vertellen dat ze (hij, de baby) honger of pijn heeft of dat ze nat is. (29)
9. Ze probeert ons te vertellen dat ze honger of pijn heeft of dat ze (hij, de baby) nat is. (29)

Onbepaald voornaamwoord
1. Elke deel van ons lichaam is belangrijk en heeft een effect op de rest van het lichaam. (27)

Betrekkelijk voornaamwoord
1. Het middenoor is normaal gezien de impendantie aanpassing toestel die (dat) de
verschillen… (6)
2. Bij de ziekte van Alzheimer komt het proteine beta-amyloid (ASS) vrij welk (die) met andere
proteïnen plaques vormt die de nerven verstoppen. (10)
3. Volgens zijn theorie is langue de naam voor het grote taalsystem die (dat) fundamenteel
sociaal gegeven is. (13)
4. Edward Sapir, een linguïst wie (die) dit hypothesis heeft gesteld, zegt verder dat wij kunnen
niet praten zonder de taalconventies die wij hebben geleerd. (13)
5. Wel voer ik een eigen experiment uit die (dat) mogelijk nieuwe empirische bewijsstukken zou
kunnen opleveren. (16)
6. Na alle uitdaging dat (die) ik achter de rug had… (17)
7. Het gaat om een geschil van 28 juni 2007, welke (dat) betrekking heeft op een ongeval dat op
19 oktober 1991 heeft plaats gehad. (22)
8. Contaminatie van uw proef, of zelfs van de persoon die de proef uitvoert, is een belangrijk
aspect die (dat) dient vermeden te worden. (28)

Bezittelijk voornaamwoord
1. Jij hebt niet alleen maar verschillende zoogdieren, maar ook vogels als patiënten en deze zijn
van hun (overbodig voornaamwoord) lichaamsbouw en fysiologie en zomede van de
behandeling ook helemaal verschillend van de andere dieren. (4)
2. Psycosociale hulverlening :die gericht is op de probleem tussen de cliënt en zij (zijn)
omgeving. (8)
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3. .Soussure probeert de waarde van taaltekens te vinden allen door zijn (hun) positie in het
taalsystem, niet door de parole. (13)
4. Aangezien zijn (haar) aanwezigheid in deze Veiligheidsraad sessie, heeft de Chileense
regering… (14)
5. En als het resultaat hebben die medewerkers veel meer mogelijkheden tot de groei van zijn
(hun) carrière op een bedrijf. (23)
6. Tot slot hoop ik ook ooit mijn beheersing van taal verhogen tot goed niveau om iets te
bereiken bij (mijn) studies en op de arbeidsmarkt. (23)

Vragend voornaamwoord
1. Dit onderzoek tracht in beeld te brengen hoe is het gesteld met de kennis en het gebruik van
chronisch voorgeschreven medicatie bij ambulante patiënten en welk (wat) is de invloed van
het geslacht op… (7)

Aanwijzend voornaamwoord
1. Deze (dit) plan wordt besproken door de vertegenwoordiger van de Wehrmacht en verder
uitgewerkt door een studiekommissie (Studienkommission). (12)
2. Ten tweede heb ik geen enkele ervaring van het systeem van onderwijs in België en zelf van
bestaande hiërarchie in gezondheid zorgorganisaties. (17)
3. Een goed begin voor deze (dit) practicum, is het testen van goede technieken. (28)

Het bijvoeglijk naamwoord (adjectief)
Overbodige buigings-e
1. …met een prikkelbaar en egoïstische karakter. (10)
2. Omdat het lichaam minder en minder eigene antilichamen produceerd. (11)
3. Door collega ben ik geïnformeerd dat ik een grote deel van nuttige informatie ook mis omdat
ik deeltijd studeer. (17)
4. …deze firma vervoerde de melk uitgebaat door de firma Sertic verantwoordelijke voor de
steenberg. (18)
5. Om een beeld te geven van de oorzaken en gevolgen van meervoudige nationaliteit, moet ik
eerst een korte historische overzicht verschaffen over de evolutie van het nationaliteitsrecht
en voornamelijk invloed van internationaal recht op deze laatste. (19)
6. Je komt trecht in een nieuwe land, nieuw omgeving en je wil graag met de mensen praten en
kennis maken. (20)
7. Universitaire studies gaan ook in een snele tempo. (20)
8. Mijn conclusie is: een universitaire diploma is een sleutel waar je ergens binnen kan.. (20)
9. maar om een universitaire diploma te bekomen… (20)
10. Een wetenschappelijke tekst kan in een paar pagina’s zoveel ingewikkelde informatie
bevatten als een gewoone boek van 100 pagina’s. (21)
11. Als we een universitaire diploma hebben behaald, kunnen we zeker goed over de taal
beheersen en in deze maatschappij goed functioneren. (29)

Ontbrekende buigings-e
1. …en de volgend patiënt is een St. Bernhard van 75kg. (4)
2. Planmatig manier (8)
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3. Doelgericht manier (8)
4. In de laatste fase (lichamelijke fase) is de patiënt volledig afhankelijk van derden alle
cognitieve functies zijn veer onder het normaal niveau. (10)
5. De degeneratie van de nucleus basalis kan tot nu nog niet tegen gegaan worden maar met
achetylcholineraseremmers kan de afbraak van acetylcholine in de synaptische spleet
vertraagd worden wat een langer (langere) werking mogelijk maakt. (10)
6. Parole is dus de realisatie van het taalsysteem op een individueel basis. (13)
7. Deze abstract categorieën zoals tijd, ruimte en telbaarheid vormen de basis waarvan wij het
wereld kunnen interpreteren. (13)
8. Maar deze gecreëerd concepten worden niet door de realiteit opgelegd. (13)
9. Dit is een regionaal problematiek die door beide partijen zou kunnen geregeld worden. (14)
10. Dat heeft een niet te overzienbaar invloed op de arbeidsmarkt en de keuze van beroepen van
mannen en vrouwen. (16)
11. Ze vragen een morele schadevergoeding aan op basis van art. 1384, lid 1, BW., voor de
aansprakelijkheid voor een gebrekkig zaak. (18)
12. Je komt trecht in een nieuwe land, nieuw omgeving en je wil graag met de mensen praten en
kennis maken. (20)
13. Ik denk dat de taalbeheersing een belangrijk rol kan spelen in universitaires studies! (20)
14. Het voldoende beheersen van Nederlandse taal is in de meeste gevallen noodzakelijk om een
universitair studie te volgen, of om een baan te vinden. (21)
15. Daarna moeten mensen de informatie werken, nadenken, en zichzelf op een efficiente
manier kunnen uitdrukken. Zowel op academsich niveau op het examen, als op “gewoon
Nederlands” voor mensen met geen academisch achtergrond. (21)
16. In een moderne wereld is een kennis 2-3 vreemde talen werd gewoonlijk voor meest
(meeste) Europeanen. (23)
17. Het is evident, dat mensen die vrijwel verschillende talen spreken, bereiken hoger niveau en
(hogere) doelstellingen in sociaal en maatschappelijk systeem. (23)
18. Op basis van de bevraging willen we motivatieverschil (of geen verschil) bij de leerlingen van
verschillend geslacht, (verschillende) leeftijd en achtergrond bekijken. (24)
19. Op basis van de bevraging willen we motivatieverschil (of geen verschil) bij de leerlingen van
verschillend geslacht, leeftijd en (verschillende) achtergrond bekijken. (24)
20. De Rwandese Genocide in 1994 onderscheidt zich door het enorm aantal mensen dat
omkwam in een relatief korte tijd, de massale betrokkenheid van de burgerbevolking en het
extreme en gewelddadige karakter van de moorden. (26)
21. Dus we moeten proberen om gezond te blijven en meer aandacht steden aan ons heel
lichaam en niet alleen één specifieke plaats. (27)
22. Daarom gaan wij de basistechnieken eerst testen en aanleren, voordat wij aan het echt werk
beginnen. (28)

Trappen van vergelijking
1. Daarom is de kennis van de talen moeilijk over te schatten, want hoe meer talen bezit een
potentièle kandidaat, hoe aantrekkelijk (aantrekkelijker) zijn CV voor een werkgever en als
gevolg hoe groter kans een job te vinden. (23)
2. Reichenbach is (het) meest bekend voor zijn werken in inductie en waarschijnlijkheid, en de
filosofie van ruimte en tijd. (30)
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Er
Ontbrekende ‘er’
1. Bush beschuldigt Iran (er) opnieuw “’s werelds grootste sponsor” van terrorisme te zijn. (3)
2. Als (er) iets misloopt of als je geen wonder kunt… (4)
3. Wat gebeurt (er) tussen het terugdringen van de christendemocraten in de oppositie in 1999
en de federale verkiezingen van 2007 opdat CD&V en cdH elkaar niet meer begrijpen? (5)
4. Overal in de wereld is (er) op dit moent in het nieuws verslages oder de Mexicaanse griep.
(11)
5. Maar in het mediuum worden (er) meer en meer vallen van de Mexicaanse griep gemeld.
(11)
6. Op 19 oktober 1991 heeft(er) een ontploffing op een steenberg gebeurt.. (18)
7. De grote migratiestromen hebben (er) verder naar toe geleid dat vele landen niets anders
konden doen dan toelaten van dubbele nationaliteit. (19)
8. Deze ontwikkeling wordt gekenmerkt door een negatieve beschrijving in de rechtsliteratuur
van de meervoudigheid van nationaliteit als een anomalie en (er) werden verschillende
pogingen ondernomen om die te beperken. (19)
9. Als dat al bij de taal fout gaat, komt (er) zeker geen vervolgsgesprek. (21)

Overbodige ‘er’
1. Natuurlijk de tanden maken er ook een deel van uiterlijk. (27)

Het werkwoord (verbum)
Verkeerde werkwoordsvorm
Voltooid deelwoord
1. Dan kunnen de dieren sneller en nauwkeuriger worden behandelen (behandeld). (4)
2. Signalering en bellangenbehartiging die gericht is op aandacht die moet geschenkt
(geschonken) worden aan de cliënten, betreft de tekorten en gebrekking in regeling. (8)
3. Vervolgens leert hij de methodiek die kan toegepaste (toegepast) worden tijdens de
begeleiding. (8)
4. Wie heeft dit verschil definieert (gedefinieerd) en waarom is het belangrijk voor moderne
taalkunde? (13)
5. Daarom zegt Saussure dat een taalteken moet binnen de taal definieert (gedefinieerd)
worden. (13)
6. En wat wordt er gedaan met alle informatie die er verzamelt (verzameld) wordt, word dat
gecommuniceerd naar de NMBS? (25)
7. Reichenbach vond dat filosofie met dezelfde precieze standaarden en methoden moest
worden hanteert (gehanteerd) als de natuurlijke wetenschappen. (30)
Getalscongruentie
1. Exploratie naar deze factoren brengen (brengt) in kaart de knelpunten waarop het
optimalisatiebeleid moet zich richten. (7)
2. Overal in de wereld is (zijn) op dit moent in het nieuws verslages oder de Mexicaanse griep.
(11)
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3. Aan de aanbodzijde geven ze verklaringen die te maken heeft (hebben) met de rol van de
vrouw in het gezin die mogelijk een invloed zou hebben op hun keuzes van beroep. (16)
4. Aan de vraagzijde geven ze verklaringen die te maken heeft (hebben) met werkgever en
werknemersdiscriminaties. (16)
5. Economen hebben vraag- en aanbodmodellen gecreëerd die dit fenomeen mogelijk zou
(zouden) kunnen verklaren. (16)
6. Hoewel ik op de informatie dagen deel heb genomen en ik altijd op colleges aanwezig
geweest ben, blijft (blijven) veel vakken nog steeds voor mij heel vaag. (17)
7. Hij was daar aanwezig in zijn functie van werknemer van een BVBA waarvan hij samen met
zijn echtgenoten zaakvoerders waren (was). (18)
8. In dit artikel zal (zullen) de belangrijke evoluties en gevolgen van de meervoudige
nationaliteit besproken worden. (19)
9. Maar dat gaat niet, want niemand begrijp (begrijpt) jou. (20)
10. Misschien moet (moeten) er niet meer de negatieve redenen opgenoemd worden als je
tanden niet poetst of verzorgd. (27)
11. Eigenlijk er is (zijn) zoveel verschillende redenen. (27)
12. Men heeft gemerkt dat tot nu toe de vorige manieren niet zoveel geholpen heeft (hebben).
(27)
13. In het algemeen we kunnen geen moeilijkheden ondervinden tijdens het ontwikkelen van de
taal, want studieprogramma’s op school is (zijn) aangepast aan onze leeftijd. (29)
14. Zijn overtuigingen en contributies in waarschijnlijke justificaties bracht (brachten) veel van de
huidige problematieken en dilemma's in natuurwetenschappen naar voren. (30)
Foute uitgang
1. Zoals de meeste aandoeningen zijn ook voor Alzheiemr risicofactoren bekent (bekend). (10)
2. De ziekte van Alzheimer treed (treedt) een degeneratie van de cerebrale cortex op met alle
gevolgen van dien. (10)
3. Omdat het lichaam minder en minder eigene antilichamen produceerd (produceert). (11)
4. De vaccinatie kann gevaarlijk zijn omdat zij nog niet volledig en precies getest wordt. (11)
5. Voor kinderen kann de Mexicaanse griep gevaarlijk zijn en voor hun is de vaccinatie aan te
bevelen. (11)
6. Als een resultat kann ik zeggen dat de vaccinatie tegen de Mexicaanse greip voor- en nadelen
heeft. (11)
7. Na de overwinning werdt een Militärverwaltung onder de leiding van Generaloberst von
Rundstedt geinstaleerd. (12)
8. …maar de betekenis van de woorden, de langue, blijf (blijft) hetzelfde. (13)
9. Op 19 oktober 1991 heeft een ontploffing op een steenberg gebeurt (gebeurd)… (18)
10. Hij antwoord (antwoordt) dat betekenissen en vormen van woorden worden gecreëerd
tegelijkertijd door elke taal. (13)
11. Zo merkt (merkte) ik dat ik nog meer mijn best moet doen om de taal te beheersen! (20)
12. En wat wordt er gedaan met alle informatie die er verzamelt wordt, word (wordt) dat
gecommuniceerd naar de NMBS? (25)
13. De respondent geeft duidelijk aan dat hij de dienstverlening van de NMBS zeer slecht vind
(vindt). (25)
14. Hij weet heel veel en verteld (vertelt) graag, maar het blijft moeilijk om zijn verhaal te volgen.
(25)
15. Hij geeft ook de suggesties hoe het beter moet, namelijk dat het bestuur de mankementen
van de NMBS op kaart brengt en op die manier verbeterd (verbetert). (25)
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16. Misschien moet er niet meer de negatieve redenen opgenoemd worden als je tanden niet
poetst of verzorgd (verzorgt). (27)
17. Sigaretten beschadigt (beschadigen) de tanden ook. (27)
18. Hans Reichenbach was een pionier in de filosofische ontwikkeling van de 20ste eeuw, en
word (wordt) ook beschreven als de grootste empirist van deze eeuw. (30)

Werkwoorden met te + infinitief
Overbodige ‘te’
1. Dierenarts te worden is echt mijn droomberoep… (4)
2. De bedoeling is dat de maatschapelijk werker met een planmatig en doelgericht manier het
cliënt kan helpen en ondersteunen om hun problemen te op te lossen. (8)
3. Daar moet men eerst toegangexamen af te leggen om op universiteit te kunnen studeren en
verpleegkunde opleiding duurt daar vier jaar. (17)
4. Mensen hebben vaak moeite met academische teksten, hoewel de tekst te begrijpen is maar
de eerste stap. (21)
5. Ze moeten niet alleen te begrijpen de studietaal, maar nog verstandig en logisch kunnen
uitspreken en een conclusie laten trekken. (23)
6. Zo soort studenten die zouden willen met succes opleiding te volgen in Nederlands, moeten
dubbele inspanningen leveren dan hun medestudenten. (23)
7. Om te concurreren moet men aantal vaardigheden te beschikken. (23)
8. Door het lezen, begrijpen en schrijven kunnen we allerlei toetsen, testen, examens
(mondeling en schriftelijk) af te leggen en doorgroeien naar hoger niveau van de taal
ontwikkeling en de studies ook, verder de universitaire studies. (29)
9. Op die manier en door veel te leren kunnen we onze interesse op te wekken in een bepaalde
richting en tenslotte tot een beroep te bekomen. (29)
10. Op die manier en door veel te leren kunnen we onze interesse op te wekken in een bepaalde
richting en tenslotte tot een beroep te bekomen. (29)
11. Dat is heel belangrijk, want op die manier kunnen we correct onze taken af te werken,
correct zakelijke afspraken maken en misverstanden te voorkomen. (29)
12. Dat is heel belangrijk, want op die manier kunnen we correct onze taken af te werken,
correct zakelijke afspraken maken en misverstanden te voorkomen. (29)
Foute werkwoordsvorm na ‘te’
1. In de eerste fase (sociale fase) wordt geprobeerd de ziekte te aanvaardend. (10)
Ontbrekende ‘te’
1. De VS heeft neiging om zijn politieke macht in de regio te versterken door (te proberen)
Amerikaanse interesses proberen opdringen in de Midden-Oosterse landen. (3)
2. De VS heeft neiging om zijn politieke macht in de regio te versterken door Amerikaanse
interesses proberen (op te dringen) opdringen in de Midden-Oosterse landen. (3)
3. Om mijn start situatie (te) kunnen uitleggen moet ik eerst iets korts over mijn historie
vertelen. (17)
4. Meervoudige nationaliteit was vaak (te) vergelijken met anomalie… (19)
5. Tot slot hoop ik ook ooit mijn beheersing van taal (te) verhogen tot goed niveau om iets te
bereiken bij studies en op de arbeidsmarkt. (23)
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6. Dus we moeten proberen om gezond te blijven en meer aandacht (te) steden aan ons heel
lichaam en niet alleen één specifieke plaats. (27)
7. We beginnen onmiddellijk na de geboorte al (te) communiceren… (29)
8. Vanaf de eerste jaar van de lager onderwijs evaluatie van onze taal begint sneller toenemen
(toe te nemen) in de positieve richting. (29)

Verkeerd hulpwerkwoord
1. Ten eerste is mijn studie van bijna twaalf jaar geleden en ik heb (ben) veel wetenschappelijke
informatie vergeten. (17)
2. Op 19 oktober 1991 heeft (is) een ontploffing op een steenberg gebeurt… (18)
3. De derde deel wat voor mij niet helemaal duidelijk leek (was) is over de privatisering van de
NMBS. (25)
4. Het lichaam is zoals een klok, als een deel van de klok niet werkt of kapot wordt (gaat) werkt
de rest ook niet. (27)

Ontbrekend werkwoord
1. Of de leerkracht voor bepaalde groepen andere inspanning moet doen en themakeuze
(moet) variëren. (24)
2. Het eerste wat voor mij niet duidelijk is (is) het volgende. (25)
3. Wat voor mij voor belang is (is) om te weten of zijn hobby ook een bepaalde functie heeft
voor de NMBS, maar ook voor de treinreizigers zelf. (25)

Verkeerde tijd
1. Wat gebeurt (gebeurde) tussen het terugdringen van de christendemocraten in de oppositie
in 1999 en de federale verkiezingen van 2007 opdat CD&V en cdH elkaar niet meer
begrijpen? (5)
2. Voor dat ik dieper op in de feite inga zal (zou) ik de aandacht willen vestigen op het begrip
van rechtsmisbruik. (15)
3. Ik dacht dat ik de taal goed beheers (beheerste). (20)

Het voorzetsel (prepositie)
Overbodig voorzetsel
1. De Clerck pleit voor een symmetrische toekomst voor CD&V en cdH: samen binnen of samen
buiten van de federale meerderheid. (5)
2. De bellangen om de opleidingen van sociaal werk te studeren. (8)
3. In dit artikel probeer ik op een systematische wijze en vertrekkende van de analyse van
betreffende vakliteratuur, de vraag te beantwoorden over of de toepassing van FVA
betrouwbare en relevante informatie kan aanbieden aan investeerders. (9)
4. Omdat het aantal aan ouderen in de bevolking zal stijgen en de ziekte tot een afhankelijkheid
leidt is hun belang in de maatschappij niet te onderschatten. (10)
5. Ten eerste is mijn studie van bijna twaalf jaar geleden en ik heb veel wetenschappelijke
informatie vergeten. (17)
6. Het aantal van individuen die meervoudige nationaliteit bezitten is enorm gestegen laatste
decennia. (19)
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7. De grote migratiestromen hebben verder naar toe geleid dat vele landen niets anders
konden doen dan toelaten van dubbele nationaliteit. (19)
8. De uiterlijk is tegenwoordig heel belangrijk, de mensen worden vaak voor beoordeeld door
hun uiterlijk. (27)
9. Geboren in Hamburg, Duitsland op 26 september 1891, begon hij in 1910 met zijn studies
van wiskunde, fysica en filosofie in diverse Duitse wetenschappelijke centra's… (30)

Ontbrekend voorzetsel
1. Ze zijn nu (met) 785. (1)
2. Bush beschuldigt Iran opnieuw (van) “’s werelds grootste sponsor” van terrorisme te zijn. (3)
3. (Bij) De ziekte van Alzheimer treed een degeneratie van de cerebrale cortex op met alle
gevolgen van dien. (10)
4. Zoals (bij) de meeste aandoeningen zijn ook voor Alzheiemr risicofactoren bekent. (10)
5. Ik denk dat taal beheersing op de arbeidsmarkt afhankelijk is (van) tot welke marge men
hoort. (20)
6. Het lukt niet altijd en zelfs studenten voor wie het Nederladns is een moedertaal , niet altijd
geschikt zijn om (voor) examens te slagen. (23)
7. Om te concurreren moet men (over) aantal vaardigheden te beschikken. (23)

Verkeerd voorzetsel
1. Hun verdeling tussen de verschillende staten van de Europese Unie is met (volgens) het
degressieve proportionele systeem georganiseerd. (1)
2. Langs ene kant kan gedrag van de Bush administratie verklaard worden van(uit) het
standpunt van de defensive realism. (3)
3. Van(uit) dit standpunt is de hoofddoelstelling van de VS is veiligheidsmaximisatie. (3)
4. Iran vormt in dit geval een bedreiging voor de VS, aangezien Iran zijn militaire en industriële
potentieel kan versterken en een belangrijke speler kan worden op (in) de politieke arena in
het Midden-Oosten. (3)
5. Vele dieren bijten, krabben of plassen voor (uit) angst, … (4)
6. Jij hebt niet alleen maar verschillende zoogdieren, maar ook vogels als patiënten en deze zijn
van (qua) hun lichaamsbouw en fysiologie en zomede van de behandeling ook helemaal
verschillend van de andere dieren. (4)
7. Hij ziet zijn oude zusterpartij als de verantwoorde van (voor) de mislukte… (5)
8. Exploratie naar (van) deze factoren brengen in kaart de knelpunten waarop het
optimalisatiebeleid moet zich richten. (7)
9. De bellangen om (van) de opleidingen van sociaal werk te studeren. (8)
10. De bedoeling is dat de maatschapelijk werker met (op) een planmatig en doelgericht manier
het cliënt kan helpen en ondersteunen om hun problemen te op te lossen… (8)
11. Met (bij) een leeftijd van onder de 50 jaar is de ziekte zo zeldzaam dat ze niet in getallen
genoemd wordt. (10)
12. Om (rond) de 65 jaar leeftijd is er 0,5 % van de bevolking met Alzheimer getroffen en op de
80 jaar 20%. (10)
13. Het belangrijkste blijven toch de getuigenissen van leden op (over) gedragsveranderingen
van de patiënt. (10)
14. Overal in de wereld is op dit moent in het nieuws verslages oder (over) de Mexicaanse griep.
(11)
15. Zij maken de mensen angst oder (over) het medium om meer geld te produceren. (11)
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16. Mensen kunnen worden van hun taal in (op) verschillende manieren uitspreken. (13)
17. Er zijn relatief weinig vrouwen die topfuncties bekleden in de bedrijfswereld en vrouwen zijn
ook minder geneigd om in (aan) verkiezingen deel te nemen. (16)
18. Ze werden ook empirisch getest maar de verklaringen verschillen naargelang ze betrekking
hebben tot (op) de eigenschappen van vrouwen respectievelijk de eigenschappen van
mannen. (16)
19. Dus na een jaar voorbereiding kon ik al begonnen met de opleiding op (aan) universiteit. (17)
20. Hoewel ik op (aan) de informatie dagen deel heb genomen… (17)
21. Op (in) de les moet ik soms veel moeite doen om sommige professoren te kunnen volgen…
(17)
22. Ten tweede heb ik geen enkele ervaring van (met) het systeem van onderwijs in België… (17)
23. Ten tweede heb ik geen enkele ervaring van het systeem van onderwijs in België en zelf van
(met) bestaande hiërarchie in gezondheid zorgorganisaties. (17)
24. Hier verder wordt stillgestaan bij alle aspecten van de toepassing van art.1384, lid 1, BW., en
met (bij) het vervolg van deze zaal. (18)
25. (Van)Uit dit standpunt de taalbeheersing heeft een cruciale rol voor prestaties van men en
op de arbeidsmarkt. (23)
26. En als het resultaat hebben die medewerkers veel meer mogelijkheden tot de groei van zijn
carrière op (binnen/in) een bedrijf. (23)
27. Tot slot hoop ik ook ooit mijn beheersing van taal verhogen tot goed niveau om iets te
bereiken bij (met) studies en op de arbeidsmarkt. (23)
28. …want hij is zeer ontevreden, sceptisch en kritisch op (over) de werkwijze van de NMBS. (25)
29. Wat voor mij voor (van) belang is om te weten of zijn hobby ook een bepaalde functie heeft
voor de NMBS, maar ook voor de treinreizigers zelf. (25)
30. Hij geeft ook de suggesties hoe het beter moet, namelijk dat het bestuur de mankementen
van de NMBS op (in) kaart brengt en op die manier verbeterd. (25)
31. Op de vraag van (aan) de respondent of dat financieel halbaar is zegt hij dat alles mogelijk is.
(25)
32. De uiterlijk is tegenwoordig heel belangrijk, de mensen worden vaak voor beoordeeld door
(op) hun uiterlijk. (27)

Het bijwoord (adverbium)
1. Vele dieren bijten, krabben of plassen voor angst, dus moet je je steeds op elk dier (op)nieuw
instellen, … (4)
2. Onderzoek en rapportage betreffen de activiteiten die (er)op gericht zijn samen met cliënten
en hun sociale situatie bekend te maken. (8)
3. Op de zelfde werking berusten de muscarinereceptoe agonisten die weliswaar niet de
afbraak van acetylcholine vertragen maar hun werking naar (na) botsen. (10)
4. Deze abstract categorieën zoals tijd, ruimte en telbaarheid vormen de basis waarvan
(waardoor) wij het wereld kunnen interpreteren. (13)
5. Op 19 oktober 1991 heeft een ontploffing op een steenberg gebeurt, waar(bij) mijnheer
Roger H. ernistig verbrand is geraakt en daarna overleden. (18)
6. Mijn conclusie is: een universitaire diploma is een sleutel waar(mee) je ergens binnen kan…
(20)
7. Het is evident, dat mensen die vrijwel verschillende talen spreken, bereiken hoger niveau en
doelstellingen in sociaal en maatschappelijk systeem. (23)
8. Maakt hij een deel (uit) van een organisatie, zo ja welke? (25)
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9. Natuurlijk de tanden maken er ook een deel (uit) van uiterlijk. (27)
10. Dus er moet meer erover gesproken worden. (27)
11. Wij nemen een bouillon waarin een bepaalde onbekende kiem inzit. (28)

Het voegwoord (conjunctie)
1. Aangezien (gezien) zijn aanwezigheid in deze Veiligheidsraad sessie, heeft de Chileense
regering voorgesteld een onmiddellijke staakt-het-vuren en de hervatting van de
onderhandeling tussen Jemen en Saoedi-Arabië met de begeleiding van de Verenigde Naties
te hervatten. (14)

Woordvolgorde – zinsbouw
1. …, en hier, helaas, niemand kan me helpen. (2)
2. Het is nu al duidelijk dat het hoofddoel van Bush voor dit bezoek, i.e. tot een vredesregeling
in een Israëlisch-Palestijns conflict te komen, kan niet behaald worden. (3)
3. De VS heeft neiging om zijn politieke macht in de regio te versterken door Amerikaanse
interesses proberen opdringen in de Midden-Oosterse landen. (3)
4. De resultaten zijn verassend omdat de zeeleeuwen normale oren hebben – zulke oren
moeten inefficiënt zijn onder water door de impedantie verschillen en dus hun vermogen om
onder water een beter gehoor te hebben is opvallend. (6)
5. Exploratie naar deze factoren brengen in kaart de knelpunten waarop het optimalisatiebeleid
moet zich richten. (7)
6. In deze context, er werden in België reeds drie onderzoeken uitgevoerd… (7)
7. Dit onderzoek tracht in beeld te brengen hoe is het gesteld met de kennis en het gebruik van
chronisch voorgeschreven medicatie bij ambulante patiënten… (7)
8. Dit onderzoek tracht in beeld te brengen… en welk is de invloed van het geslacht op de
informatieverwerving, therapietrouw, kennis en gebruik van chronisch voorgeschreven
medicatie. (7)
9. Daar de impact van geslacht op de onderzochte items apart werd besproken, er werd in de
andere hoofdstukken van het rapport naar het gender niet gerefereerd. (7)
10. Verder krijg ik meer en meer de suspicies dat de farmaceutische industrie wil alleen profit uit
de Mexicaanse griep maken. (11)
11. Daarom zegt Saussure dat een taalteken moet binnen de taal definieert worden. (13)
12. Dit is omdat elke spreker van een taal moet het grammaticale systeem van de taal gebruiken.
(13)
13. Edward Sapir, een linguïst wie dit hypothesis heeft gesteld, zegt verder dat wij kunnen niet
praten zonder de taalconventies die wij hebben geleerd. (13)
14. Hij antwoord dat betekenissen en vormen van woorden worden gecreëerd tegelijkertijd door
elke taal. (13)
15. In tegenstelling tot vroeger, wanneer niemand verplicht kon worden om voogd te worden,
vandaag kan men niet meer gedwongen worden om de voogdij op zich te nemen. (15)
16. Spijtig genoog door de politieke omstandigheden moest ik vluchten… (17)
17. Uit eindelijk op informatiedag van masteropleiding heb ik juiste manier gevonden om mijn
doelen te kunnen bereiken. (17)
18. In ieder geval ben ik echter te traag om op de hoorcolleges notitie te maken want soms het
tempo van lesgevers te hoog is. (17)
19. Hier verder wordt stillgestaan bij alle aspecten van de toepassing van art.1384, lid 1, BW., en
met het vervolg van deze zaal. (18)
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20. Maar al bij al taal beheersing blijft belangrijk op elk gebied vind ik! (20)
21. Mensen hebben vaak moeite met academische teksten, hoewel de tekst te begrijpen is maar
de eerste stap. (21)
22. Iemand kan het beste idee van het hele weereld hebben, als hij het niet kan vertellen, dan
komt hij niet verder erme. (21)
23. Het is evident, dat mensen die vrijwel verschillende talen spreken, bereiken hoger niveau en
doelstellingen in sociaal en maatschappelijk systeem. (23)
24. Ze moeten niet alleen te begrijpen de studietaal, maar nog verstandig en logisch kunnen
uitspreken en een conclusie laten trekken. (23)
25. Zo soort studenten die zouden willen met succes opleiding te volgen in Nederlands, moeten
dubbele inspanningen leveren dan hun medestudenten. (23)
26. Het lukt niet altijd en zelfs studenten voor wie het Nederladns is een moedertaal, niet altijd
geschikt zijn om examens te slagen. (23)
27. Uit dit standpunt de taalbeheersing heeft een cruciale rol voor prestaties van men en op de
arbeidsmarkt. (23)
28. Daarom is de kennis van de talen moeilijk over te schatten, want hoe meer talen bezit een
potentièle kandidaat, hoe aantrekkelijk zijn CV voor een werkgever en als gevolg hoe groter
kans een job te vinden. (23)
29. Dit heeft een invloed niet alleen op de plaats van mens op het werk, maar ook in een sociaal
leven. (23)
30. Het is heel belangrijk voor een leerkracht te weten of de motivatie is wel van gender, leeftijd
en sociale status afhankelijk of niet. (24)
31. Eigenlijk er is zoveel verschillende redenen. (27)
32. Iedereen doet zijn best om goed eruit te zien en volgt de mode. (27)
33. Natuurlijk de tanden maken er ook een deel van uiterlijk. (27)
34. Maar spijtig genoeg niet iedereen merkt het. (27)
35. Helaas, waren de kolonies na 1 dag te klein om een Gramkleuring ermee te doen. (28)
36. bvb. een baby die huilt, op deze manier ze probeert een boodschap doorgeven. (29)
37. Daarna volgen de eerste woordjes, na een jaar of twee, een kind is in staat eerste zinnetjes al
op te bouwen. (29)
38. Zo, met een kind van drie of vier jaar kunnen we al communiceren. (29)
39. Zo stelselmatig beginnen we onze taal op te bouwen. (29)
40. Deze fase kunnen we noemen voorbereidingsfase. (29)
41. In het algemeen we kunnen geen moeilijkheden ondervinden tijdens het ontwikkelen van de
taal, want studieprogramma’s op school is aangepast aan onze leeftijd. (29)
42. Vanaf de eerste jaar van de lager onderwijs evaluatie van onze taal begint sneller toenemen
in de positieve richting. (29)
43. Met sommige van zijn inzichten komt de volledigheid van hun implicaties enkel nu naar voor,
bijvoorbeeld, de recente ontwikkelingen in de theorieën van causaliteit. (30)

Varia
Onduidelijke zinnen
1. Met zijn meer dan 350 000 000 potentiële kiezers kan het Europese parlement schijnt als een
van de grootste democratische kamers ter wereld. (1)
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2. Als de akoestische impedantie tussen twee media te groot is (als met lucht voor
geluidsmedium en de vloeistof in het slakkenhuis), dan wordt het meest van de
geluidsenergie weerspiegeld of opgenomen in plaats van overgedragen. (6)
3. De kwaliteit van het farmacotherapeutische zorgdomein is een attribuut multifactorieel
bepaald. (7)
4. De bedoeling is dat de maatschapelijk werker met een planmatig en doelgericht manier het
cliënt kan helpen en ondersteunen om hun problemen te op te lossen, en die voortduring
moeilijkheiden ondervinding in hun sociaal functioneren, en de escalatie van de probleem te
voorkomen. (8)
5. Onderzoek en rapportage betreffen de activiteiten die op gericht zijn samen met cliënten en
hun sociale situatie bekend te maken. (8)
6. Signalering en bellangenbehartiging die gericht is op aandacht die moet geschenkt worden
aan de cliënten, betreft de tekorten en gebrekking in regeling. (8)
7. Het is de meest voorkomende vorm van dementie ook als hun diagnose pas zeker naar de
dood door een obductie is. (10)
8. Desoriëntatie zoals naar het vaker worden niet te weten waar hij is, … (10)
9. Algemeen bevelen artsen aan zichzelf niet te veel vaccinaties geven te laten. (11)
10. Indien, Chili vindt dat regionale problematieks regionale opgelost moeten zijn. (14)
11. In het geval van de Discr.B kunnen wij vaststellen dat dat rechtshandelingen zijn die kunnen
gebruikt worden ter verwezenlijken van ene welke doelstelling, belangrijk is dat er geen
onwettige handelingen gesteld worden. (15)
12. Na alle uitdaging dat ik achter de rug had, heb ik uiteindelijk kans meekrijgen om enerzijds
over mijn dromen, mijn ambities dat ik (door de politieke toestand van mijn familie en van
mijn zelf), mocht niet realiseren nadenken, anderzijds wilde ik me meer ontwikkelen in mijn
werkfield en ik zocht een manier ook om mijn Nederlandse taal te kunnen verbeteren. (17)
13. Door het feit dat ik niet zo taalmachtig ben in Nederlands en ook in Engels, verlies ik heelveel
tijd om te vertalen. (17)
14. Daarna moeten mensen de informatie werken, nadenken, en zichzelf op een efficiente
manier kunnen uitdrukken. Zowel op academsich niveau op het examen, als op “gewoon
Nederlands” voor mensen met geen academisch achtergrond. (21)
15. Ze moeten niet alleen te begrijpen de studietaal, maar nog verstandig en logisch kunnen
uitspreken en een conclusie laten trekken. (23)
16. Uit dit standpunt de taalbeheersing heeft een cruciale rol voor prestaties van men en op de
arbeidsmarkt. (23)
17. De respondent vindt dat de privatisering niet zal zijn voor het personeel van NMBS, maar
voor het bedrijf zelf ook. (25)
18. Er is maar één soort kolonie, met een wit tot doorzichtige kolonies. (28)
19. Zo voorbereid zijn we klaar voor de volgende belangrijke fase van de studies. (29)

Het lidwoord (artikel)
1. Er treden waanideen op en de het zelfstandig functioneren is al matig tot ernstig aangetast.
(10)

Het werkwoord (verbum)
1. Van dit standpunt is de hoofddoelstelling van de VS is veiligheidsmaximisatie. (3)
2. In een moderne wereld is een kennis 2-3 vreemde talen werd gewoonlijk voor meest
Europeanen. (23)
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3. Dus na een jaar voorbereiding kon ik al begonnen (beginnen) met de opleiding op
universiteit. (17)

Het voorzetsel (prepositie)
1. Voor dat ik dieper op in de feite inga zal ik de aandacht willen vestigen op het begrip van
rechtsmisbruik. (15)
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Bijlage 3. Draaitabellen
Het zelfstandig naamwoord
Student
student 1
student 4
student 10
student 11
student 15
student 16
student 17
student 18
student 25
student 30
Eindtotaal

Overbodig meervoud

Verkeerd meervoud
1

1
1
3

3
1
2
1
2
3
1
1
14

Eindtotaal
1
3
1
2
1
2
3
2
1
1
17

Het lidwoord
Student
student 2
student 3
student 4
student 5
student 6
student 7
student 8
student 9
student 10
student 11
student 12
student 13
student 14
student 15
student 17
student 18
student 19
student 20
student 21
student 23
student 24
student 25
student 26
student 27
student 28
student 29
student 30
Eindtotaal

Ontbrekend
lidwoord

Overbodig
lidwoord
2
18
3

2
1

1
1

9
1
10
1
2
13
9
1
1
2
4
81

Verkeerd lidwoord Eindtotaal
1
3
1
19
2
2
7
1
1
2
2
4
2
3
3
1
2
2
1
3
1
1
1
3
4
1
1
2
2
9
3
4
1
11
1
1
3
5
7
2
15
1
10
2
1
4
2
3
1
3
1
1
1
2
7
1
1
16
34
131
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Het voornaamwoord
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Het bijvoeglijk naamwoord
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Er
Student
student 3
student 4
student 5
student 11
student 18
student 19
student 21
student 27
Eindtotaal

Ontbrekende 'er'
1
1
1
2
1
2
1

Overbodige
'er'

9

Eindtotaal
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
10

Het voorzetsel
Student
student 1
student 3
student 4
student 5
student 7
student 8
student 9
student 10
student 11
student 13
student 14
student 16
student 17
student 18
student 19
student 20
student 23
student 25
student 27
student 30
Eindtotaal

Ontbrekend
voorzetsel

Overbodig
voorzetsel
1
1

2

1
2

7

Verkeerd voorzetsel Eindtotaal
1
2
3
4
2
2
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
1
3
6
2
2
1
1
1
1
2
2
1
5
6
1
1
2
2
1
3
5
4
4
1
1
2
1
1
9
33
49
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Het bijwoord
Student
student 4
student 8
student 10
student 13
student 18
student 20
student 23
student 25
student 27
student 28
Eindtotaal

Het bijwoord
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
11

Het voegwoord
Student
student 14
Eindtotaal

Het voegwoord
1
1

Woordvolgorde – zinsbouw
Student
student 2
student 3
student 6
student 7
student 11
student 13
student 15
student 17
student 18
student 20
student 21
student 23
student 24
student 27
student 28
student 29
student 30
Eindtotaal

Woordvolgorde zinsbouw
1
2
1
5
1
4
1
3
1
1
2
7
1
4
1
7
1
43
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Varia
Student
student 1
student 3
student 6
student 7
student 8
student 10
student 11
student 14
student 15
student 17
student 21
student 23
student 25
student 28
student 29
Eindtotaal

Het lidwoord Het voorzetsel

Het werkwoord

Onduidelijke
zinnen
1

1

1

1
1
1

1

1

3

1
1
3
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
19

Eindtotaal
1
1
1
1
3
3
1
1
2
3
1
3
1
1
1
24
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