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TEST UW TAALKENNIS  

 

Doe de onderstaande taaltest en stel vast of tekstcorrecties voor u relevant zijn:  
 

Hieronder volgen 25 opgaven waarmee u uw taalkennis kunt testen. Sommige zinnen zijn 

foutloos, andere hebben een of meer taalfouten. Op pagina 3 en 4 vindt u de juiste spelling. 

Hebt u alle fouten gevonden? Zo ja, dan feliciteer ik u met uw taalkennis. Ziet u een aantal 

fouten over het hoofd of ziet u fouten die er niet zijn? Dan is het wellicht verstandig uw 

tekst(en) te laten corrigeren door een ervaren tekstcorrector.  

 

 

1.  De professor was de coördinator van het project en leidde ons naar de plaats waar het 

onderzoek en het beoordelen van de resultaten plaatsvond.  

 

2.  Vandaag ontvingen wij uw pakketje met daarin een voorbeeld van de nieuwe lay out, 

maar wensen niet op uw voorstellen in te gaan. Wij sturen u het materiaal zo snel 

mogelijk retour. 

 

3.  Alle reizigers werden verzocht uit te stappen op het perron in s‟-Gravenhage, omdat de 

meest belangrijke storing verholpen moest worden. 

 

4.  Wilt u de accesoires van die home-cinema onmiddelijk terugleggen in het schap? 

 

5.  Een aantal werknemers demonstreren op het fabrieksterrein. Bij het minste geringste 

komen ze in aktie, omdat ze zich niet berusten in de voorgestelde loonsverhogingen.  

 

6.  Het tattoeëren nam tweeëneenhalf uur in beslag. Je kunt er lang over uitweiden of dat 

te lang duurde.  

 

7. In Zuid-Amerika kwam Joris in contact met het hepatitus B virus; hij mankeert nu iets 

en vertoont een vreemd ziektebeeld. 

 

8.  Zij had haar kind voorop de fiets en zag er zorgenloos uit, maar ik herinner niet meer 

hoe die fiets er uitzag. 

 

9.  De vrouw waarmee ik zo openhartig heb gesproken, heeft ervanlangs gekregen in haar 

functioneringsgesprek. Ze zei: “Ik ben volkomen onjuist beoordeeld”. 

 

10.  Ik irriteerde me totaal niet aan haar, dus het beloofd zo-en-zo een aangename 

vriendschap te worden. 
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11.  Meld u nu aan voor de cursus, dan kunt u straks naar hartenlust oefenen. 

 

12.  Dat is inderdaad een vreemde gedachtegang en een rare handelwijze. 

 

13.  Ik heb een nieuw TV toestel gekocht met een LCD scherm, een luxe artikel wat 

meteen kapot ging en waarvan de prijs enigzins aan de dure kant was.  

 

14.  Jij zat zowel in het comité, waar je het zeer naar je zin had, en in de comissie. Je ging 

er vanuit dat het rapport goed geschreven was, maar er zaten veel niets zeggende 

zinnen in.  

 

15.  Je gaf hun de schuld, maar je wist van te voren dat het hun niet zou lukken. Ze zijn 

teveel gesteld op hun privéleven. 

 

16.  Ben niet zo lui, Ruud, wil je de radio even aan en uitzetten?  

 

17.  Als u dat wil, zeg ik wel „je‟ tegen u. Wilt u alstublieft een keuze maken tussen „je‟ of 

„u‟?  

 

18.  Bent u door uw opleiding psychologie in staat om binnen twee uur te kunnen 

beoordelen wat de patient dwars zit?  

 

19.  Je kunt dat niet vooruit plannen, je moet dichtbij de realiteit van het ogenblik blijven.  

 

20.  Sommige mensen – meestal degene die van de natuur houden – schrijven frequent 

over bacteriën en hygiène, anderen bijna nooit. 

 

21.  Het gaat hem in financiëel en materieel opzicht niet voor de wind. Hij heeft namelijk 

schommelende inkomsten en daardoor regelmatig geld tekort, waardoor hij tekort 

schiet tegenover zijn gezin en zijn uitgaven moet beperken tot slechts de eerste 

levensbehoeften. 

 

22.  Nederland behoort tot één van de rijkste landen ter wereld. 

 

23.  De accurate dienstverlening aan onze klanten is ten alle tijden de pijler van ons bedrijf.  

 

24.  Deze auto heb ik al heel lang en verbruikt weinig benzine. 

 

25.  Je wendt je bijvoorbaat af. Kan je begrijpen dat ik dat heel vervelend vind? 
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In de 25 opgaven moeten de volgende correcties worden aangebracht: 

 

 

1.  De professor was de coördinator van het project en leidde ons naar de plaats waar het 

onderzoek en het beoordelen van de resultaten plaatsvonden.  

 

2.  Vandaag ontvingen wij uw pakketje met daarin een voorbeeld van de nieuwe lay-out, 

maar wij wensen niet op uw voorstellen in te gaan. Wij sturen u het materiaal zo snel 

mogelijk terug (of: Wij sturen (het woordje ‘u’ weglaten) het materiaal zo snel 

mogelijk retour).  

 

3.  Alle reizigers werd verzocht uit te stappen op het perron in ‘s-Gravenhage, omdat de 

belangrijkste storing verholpen moest worden. 

 

4.  Wilt u de accessoires van die homecinema onmiddellijk terugleggen in het schap? 

 

5.  Een aantal werknemers demonstreert op het fabrieksterrein. Bij het minste of 

geringste komen ze in actie, omdat ze (het woordje ‘zich’ hier weglaten) niet 

berusten in de voorgestelde loonsverhogingen. 

 

6.  Het tatoeëren nam tweeënhalf uur in beslag. Je kunt er lang over uitweiden of dat te 

lang duurde.  

 

7.  In Zuid-Amerika kwam Joris in contact met het hepatitis B-virus; hem mankeert nu 

iets en hij vertoont een vreemd ziektebeeld. 

 

8.  Zij had haar kind voor op de fiets en zag er zorgeloos uit, maar ik herinner me niet 

meer hoe die fiets eruitzag. 

 

9.  De vrouw met wie ik zo openhartig heb gesproken, heeft ervanlangs gekregen in haar 

functioneringsgesprek. Ze zei: “Ik ben volkomen onjuist beoordeeld.” 

 

10.  Ik ergerde me totaal niet aan haar (of: zij irriteerde me totaal niet), dus het belooft 

sowieso een aangename vriendschap te worden. 

 

11.  Meld u nu aan voor de cursus, dan kunt u straks naar hartenlust oefenen. (Deze zin is 

foutloos.) 

 

12.  Dat is inderdaad een vreemde gedachtegang en een rare handelwijze. (Deze zin is 

foutloos.) 

 

13.  Ik heb een nieuw tv-toestel gekocht met een lcd-scherm, een luxeartikel dat meteen 

kapotging en waarvan de prijs enigszins aan de hoge kant was.  
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14.  Jij zat zowel in het comité, waar je het zeer naar je zin had, als in de commissie. Je 

ging ervan uit dat het rapport goed geschreven was, maar er zaten veel nietszeggende 

zinnen in.  

 

15.  Je gaf hun de schuld, maar je wist van tevoren dat het hun niet zou lukken. Ze zijn te 

veel gesteld op hun privéleven. 

 

16.  Wees niet zo lui, Ruud, wil je de radio even aan- en uitzetten?  

 

17.  Als u dat wilt, zeg ik wel „je‟ tegen u. Wilt u alstublieft een keuze maken tussen „je‟ 

en „u‟?  

 

18.  Bent u door uw opleiding psychologie in staat om binnen twee uur te (het woord 

‘kunnen’ weglaten) beoordelen wat de patiënt dwarszit?  

 

19.  Je kunt dat niet (het woord ‘vooruit’ weglaten) plannen, je moet dicht bij de realiteit 

van het ogenblik blijven.  

 

20.  Sommige mensen – meestal degenen die van de natuur houden – schrijven frequent 

over bacteriën en hygiëne, andere bijna nooit. 

 

21.  Het gaat hem in financieel en materieel opzicht niet voor de wind. Hij heeft namelijk 

schommelende inkomsten en daardoor geregeld geld te kort, waardoor hij 

tekortschiet tegenover zijn gezin en zijn uitgaven moet beperken tot (het woord 

‘slechts’ weglaten) de eerste levensbehoeften. 

 

22.  Nederland behoort tot (de woorden ‘één van’ weglaten) de rijkste landen ter wereld. 

(Of: Nederland is een van de rijkste landen ter wereld – streepjes op de ‘e’ 

weglaten.)  

 

23.   De accurate dienstverlening aan onze klanten is te allen tijde de pijler van ons bedrijf.  

 

24.  Deze auto heb ik al heel lang en hij verbruikt weinig benzine. 

 

25.  Je wendt je bij voorbaat af. Kun je begrijpen dat ik dat heel vervelend vind? 
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