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Opdracht 1: Werkwoordspelling 

Vul het juiste werkwoord in. Gebruik de tegenwoordige tijd, tenzij uit de zin blijkt dat je de verleden tijd of het voltooid deelwoord 

moet gebruiken. Werkwoorden kunnen ook bijvoeglijk gebruikt worden. Voorbeeld: Het schreeuwende jongetje was verdwaald. 

 

1. Afgelopen zaterdag werd ik achttien jaar. 

2. Het verwondert hem dat je dat niet begrijpt. 

3. De crimineel smeedt een subliem plan. 

4. Tijdens het ritueel van vorige week verbrandde Ivo een takje salie. 

5. De genieten stencils lagen nu netjes in de la van het bureau. 

6. De gevoede hond liep toch nog achter Meike aan. 

7. Sorry, ik heb je vraag nog niet beantwoord . 

8. Afgelopen Moederdag braadde mijn moeder het konijn in die grote pan. 

9. Je moet nu echt opschieten hoor! 

10. Mijn kinderen hebben wat broodkruimels voor de kippen gestrooid. 



 

 

 

 

 

Opdracht 2: Zinsontleding 

 

Zet onderwerp en persoonsvorm tussen haakjes. 

Zet een streep onder het werkwoordelijk gezegde. 

 

Bijvoorbeeld: (Dani en Noa) (zijn) afgelopen zomer naar Zakynthos geweest. 

 

1. (Wil) (je) alsjeblieft Lisa geen flauwe filmpjes meer sturen? 

2. (Rozanne) (gaat) alle nieuwe collega’s opleiden.  

3. (Je) (hebt) echt een prachtig schilderij voor me gemaakt. 

4. In de dierentuin in Rotterdam (heeft) (een ijsbeer) vanochtend een kleintje gekregen. 

5. Dit bosje bloemen (geef) (ik) aan mijn buurvrouw. 

  



 

 

Opdracht 3: Leesvaardigheid  
 

b) Wat is het onderwerp van dit artikel.  
A: te dik zijn 
B: lichaamsgewicht 
C: te dun zijn 
D: besmettelijkheid 
 
c) Wat is de hoofdgedachte van dit artikel?  
A: Dik zijn is besmettelijk. 
B: Als je fanatiek sport, gaan je vrienden dat ook doen. 
C: Vooral vrienden hebben invloed op je lichaamsgewicht. 
D:Vooral familie heeft invloed op je lichaamsgewicht. 
 
d) Welke zin geeft de hoofdgedachte van het artikel het beste weer? 
A: Je bent niet allergische voor de huisstofmijt zelf, maar voor hun poep. 
B: Een huisstofmijt is zo klein dat je hem niet kan zien. 
C: De meeste mensen zijn neusallergisch. 
D: Je moet regelmatig je beddengoed vervangen 

 
 
 



 

 

 
 
 

Opdracht 4: Schrijfvaardigheid 

 

! Studenten krijgen nu bewust nog geen cijfer. Het gaat erom dat ze groeien in hun schrijfproces. Fouten maken is niet 

erg, als ze maar weten wát ze fout hebben gedaan en hoe ze dit moeten verbeteren. In het studentenmodel staat dat 

‘meer dan de helft fout’ onvoldoende is, dus studenten kunnen zelf een inschatting maken over hun eventuele eindcijfer. 

 

 

Het schrijfproduct is voldoende leesbaar? 

 

Een slecht handschrift is niet erg, als er 

maar gewerkt is met witregels en alinea’s, 

interpunctie, geen gefriemel of kraswerk 

etc. 

  

Ja  >  ga verder met nakijken. 

Nee  >  product niet verder beoordelen. Docent geeft uitleg voor poging 

2. 

 

Het schrijfproduct is voldoende adequaat? 

Juiste indeling e-mail, aanhef, slotzin, met 

vriendelijke groet, alinea’s etc. 

 

Ja  >  ga verder met nakijken. 

Nee  >  product niet verder beoordelen. Docent geeft uitleg voor poging 

2. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

V 

 

O 

1 Opdrachtspecifieke inhoudskenmerken 

• De student nodigt meneer Van Leem uit als gastspreker in de schoolkantine. 

• De student legt uit waar de bijeenkomst over gaat. 

• De student legt uit dat meneer Van Leem een bol.com cadeaukaart krijgt voor de moeite. 

 

  

2 Samenhang 

• Gebruikt veelvoorkomende verbindingswoorden (als, hoewel) correct. 

• De tekst bevat een volgorde: inleiding, kern en slot. 

• Kan alinea’s maken en inhoudelijke verbanden expliciet aangeven. 

• Maakt soms nog onduidelijke verwijzingen en fouten in de structuur van de tekst. 

 

  

3 Afstemming op doel 

• Kan in teksten met een eenvoudige lineaire structuur trouw blijven aan het doel van het schrijfproduct. 

 

  

4 Afstemming op publiek 

• Past het woordgebruik en toon aan op het publiek. 

  

5 Woordgebruik en woordenschat 

• Varieert het woordgebruik, fouten met idiomatische uitdrukkingen komen nog voor. 

  

6 Spelling, leestekens en grammatica 

• Vertoont een redelijk grammaticale beheersing. 

• Zie verder hieronder: Referentiekader Taal, hoofdstuk 4: Begrippenlijst en Taalverzorging 

Vertoont een redelijke beheersing Spelling 

• Vertoont een redelijke beheersing Leestekens. 

  

7 Leesbaarheid 

• Gebruikt aanhef en tussenkopjes. 

• Scoort voldoende bij briefconventies. 
 

  



 

 

Totaalscore Schrijfopdracht (meer dan 7 x O is Onvoldoende) :  

 

 

3. Schrijven 

  
Niveau 1F  Niveau 2F  Niveau 3F  Niveau 4F  

Algemene 

omschrijving 

Kan korte, eenvoudige 

teksten schrijven over 

alledaagse onderwerpen 

of over onderwerpen uit 

de leefwereld. 

Kan samenhangende teksten 

schrijven met een eenvoudige, 

lineaire opbouw, over 

uiteenlopende vertrouwde 

onderwerpen uit de 

(beroeps)opleiding en van 

maatschappelijke aard. 

Kan gedetailleerde teksten 

schrijven over onderwerpen uit 

de (beroeps)opleiding en van 

maatschappelijke aard, waarin 

informatie en argumenten uit 

verschillende bronnen 

bijeengevoegd en beoordeeld 

worden. 

Kan goed gestructureerde 

teksten schrijven over allerlei 

onderwerpen uit de 

(beroeps)opleiding en van 

maatschappelijke aard. 

Kan relevante kwesties 

benadrukken, standpunten 

uitgebreid uitwerken en 

ondersteunen met redenen en 

voorbeelden. 

          

Taken          

1. 

Correspondentie 

Kan een briefje, kaart of 

e-mail schrijven om 

informatie te vragen, 

iemand te bedanken, te 

feliciteren, uit te nodigen 

e.d. 

Kan e-mails of informele brieven 

schrijven en daarbij meningen en 

gevoelens uitdrukken. 

Kan met behulp van 

standaardformuleringen 

eenvoudige zakelijke brieven 

produceren en schriftelijke 

Kan adequate brieven en e-mails 

schrijven, gevoelens 

genuanceerd uitdrukken en een 

standpunt beargumenteren. 

Kan zich duidelijk en precies 

uitdrukken in persoonlijke 

correspondentie en daarbij 

flexibel en effectief gebruik 

maken van de taal, inclusief 

gevoelens, toespelingen en 

grappen. 



 

 

  
Niveau 1F  Niveau 2F  Niveau 3F  Niveau 4F  

verzoeken opstellen. Kan met gemak complexe 

zakelijke correspondentie 

afhandelen. 

2. Formulieren 

invullen, 

berichten, 

advertenties en 

aantekeningen 

Kan een kort bericht, een 

boodschap met 

eenvoudige informatie 

schrijven. 

Kan eenvoudige 

standaardformulieren 

invullen. 

Kan aantekeningen 

maken en overzichtelijk 

weergeven. 

Kan notities, berichten en 

instructies schrijven waarin 

eenvoudige informatie van 

onmiddellijke relevantie voor 

vrienden, docenten en anderen 

wordt overgebracht. Kan een 

advertentie opstellen om 

bijvoorbeeld spullen te 

verkopen. 

Kan aantekeningen maken 

tijdens een uitleg of les. 

Kan over allerlei onderwerpen 

belangrijke informatie noteren 

en doorgeven. 

Kan aantekeningen maken van 

een helder gestructureerd 

verhaal. 

Kan berichten schrijven waarin 

informatie van belang voor 

derden overgebracht wordt en 

waarbij belangrijke punten 

begrijpelijk overkomen. Kan 

tijdens een les of voordracht 

over een onderwerp op zijn 

interessegebied gedetailleerde 

aantekeningen maken en de 

informatie zo nauwkeurig en 

waarheidsgetrouw vastleggen 

dat de informatie ook door 

anderen gebruikt kan worden. 

3. Verslagen, 

werkstukken, 

samenvattingen, 

artikelen 

Kan een verslag en of een 

werkstuk schrijven en 

daarbij stukjes informatie 

uit verscheidene bronnen 

samenvatten. 

Kan verslagen en werkstukken 

schrijven met behulp van een 

stramien en daarbij informatie 

uit verscheidene bronnen 

samenvoegen. Kan 

onderhoudende teksten 

schrijven en overtuigen met 

argumenten. 

Kan een collage, een krant of 

Kan uiteenzettende, 

beschouwende en betogende 

teksten schrijven. Kan vanuit een 

vraagstelling een verslag, 

werkstuk of artikel schrijven 

waarbij een argument wordt 

uitgewerkt en daarbij redenen 

aangeven voor of tegen een 

bepaalde mening en de voor- en 

Kan verslagen, werkstukken en 

artikelen schrijven over 

complexe onderwerpen en 

relevante punten daarin 

benadrukken met gebruikmaking 

van verscheidene bronnen. 

Kan teksten schrijven met een 

uiteenzettend, beschouwend of 

betogend karakter waarin 



 

 

  
Niveau 1F  Niveau 2F  Niveau 3F  Niveau 4F  

muurkrant maken. nadelen van verschillende keuzes 

uitleggen. Kan informatie uit 

verschillende bronnen in één 

tekst synthetiseren. 

verbanden worden gelegd tussen 

afzonderlijke onderwerpen. Kan 

in een betoog standpunten vrij 

uitvoerig uitwerken en 

ondersteunen met 

ondergeschikte punten, redenen 

en relevante voorbeelden. 

Kan lange complexe teksten 

samenvatten. 

3. vervolg Schrijven 

  
Niveau 1F  Niveau 2F  Niveau 3F  Niveau 4F  

4. Vrij schrijven Kan eigen ideeën, ervaringen, 

gebeurtenissen en fantasieën 

opschrijven in een verhaal, in een 

informatieve tekst of in een gedicht. 

      

          

Kenmerken van 

de 

taakuitvoering  

        



 

 

  
Niveau 1F  Niveau 2F  Niveau 3F  Niveau 4F  

Samenhang De informatie is zodanig geordend, 

dat de lezer de gedachtegang 

gemakkelijk kan volgen en het 

schrijfdoel bereikt wordt. De meest 

bekende voegwoorden (en, maar, 

want, omdat) zijn correct gebruikt, 

met andere voegwoorden komen 

nog fouten voor. 

Fouten met verwijswoorden komen 

voor. Samenhang in de tekst en 

binnen samengestelde zinnen is niet 

altijd duidelijk. 

Gebruikt veelvoorkomende 

verbindingswoorden (als, 

hoewel) correct. De tekst 

bevat een volgorde; 

inleiding, kern en slot. 

Kan alinea’s maken en 

inhoudelijke verbanden 

expliciet aangeven. 

Maakt soms nog 

onduidelijke verwijzingen 

en fouten in de structuur 

van de tekst. 

De gedachtelijn is in grote lijnen 

logisch en consequent met hier en 

daar een niet hinderlijk zijspoor. 

Relaties als oorzaak en gevolg, 

voor- en nadelen, overeenkomst 

en vergelijking, zijn duidelijk 

aangegeven. 

Verband tussen zinnen en 

zinsdelen in samengestelde zinnen 

is over het algemeen goed 

aangegeven door het gebruik van 

juiste verwijs- en 

verbindingswoorden. 

Alinea’s zijn verbonden tot een 

coherent betoog. 

Geeft een complexe 

gedachtegang goed en 

helder weer. Geeft duidelijk 

aan wat de hoofdzaken zijn 

en wat ondersteunend is in 

het betoog. 

Geeft relevante argumenten 

voor het betoog inzichtelijk 

weer. 

Verwijzingen in de tekst zijn 

correct. Lange, meervoudig 

samengestelde zinnen zijn 

goed te begrijpen. 

Afstemming op 

doel 

  Kan in teksten met een 

eenvoudige lineaire 

structuur trouw blijven aan 

het doel van het 

schrijfproduct. 

Kan verschillende schrijfdoelen 

hanteren en in een tekst 

combineren: informatie vragen en 

geven, mening geven, overtuigen, 

tot handelen aanzetten. 

Kan opbouw van de tekst aan het 

doel van de tekst aanpassen. 

  

Afstemming op Gebruikt basisconventies bij een 

formele brief: Geachte/ Beste en 

Past het woordgebruik en Kan schrijven voor zowel publiek 

uit de eigen omgeving als voor een 

Kan schrijven voor zowel 

publiek uit de eigen 



 

 

  
Niveau 1F  Niveau 2F  Niveau 3F  Niveau 4F  

publiek Hoogachtend/Met vriendelijke 

groet. 

Kan formeel en informeel 

taalgebruik hanteren. 

toon aan het publiek aan. algemeen lezerspubliek 

(bijvoorbeeld instanties, media). 

Past register consequent toe: het 

taalgebruik past binnen de gegeven 

situatie en is consistent in toon, 

doel, genre. 

omgeving als voor een 

algemeen lezerspubliek 

(bijvoorbeeld instanties, 

media). 

Kan verschillende registers 

hanteren en heeft geen 

moeite om het register aan 

te passen aan de situatie en 

het publiek. Kan schrijven in 

een persoonlijke stijl die 

past bij een beoogde lezer. 

Woordgebruik 

en 

woordenschat 

Gebruikt voornamelijk frequent 

voorkomende woorden. 

Varieert het woordgebruik, 

fouten met idiomatische 

uitdrukkingen komen nog 

voor. 

Brengt variatie in woordgebruik 

aan om herhaling te voorkomen. 

Woordkeuze is meestal adequaat, 

er wordt slechts een enkele fout 

gemaakt. 

Er zijn geen merkbare 

beperkingen in het 

woordgebruik. Het 

woordgebruik is rijk en zeer 

gevarieerd. 

3. vervolg Schrijven 

  
Niveau 1F  Niveau 2F  Niveau 3F  Niveau 4F  

Spelling, 

interpunctie en 

grammatica 

Zie niveaubeschrijving 

Taalverzorging. 

Redelijk accuraat gebruik van 

Zie niveaubeschrijving 

Taalverzorging. 

Vertoont een redelijke 

Zie niveaubeschrijving Taalverzorging. 

Toont een betrekkelijk grote 

beheersing van de grammatica. 

Zie niveaubeschrijving 

Taalverzorging. 

Handhaaft consequent een 



 

 

  
Niveau 1F  Niveau 2F  Niveau 3F  Niveau 4F  

eenvoudige zinsconstructies. grammaticale beheersing. Incidentele vergissingen, niet-

stelselmatige fouten en kleine 

onvolkomenheden in de zinsstructuur 

kunnen nog voorkomen. 

hoge mate van grammaticale 

correctheid, fouten zijn 

zeldzaam. 

Leesbaarheid Kan een titel gebruiken. 

Voorziet een brief op de 

gebruikelijke plaats van 

datering, adressering, aanhef 

en ondertekening. 

Besteedt aandacht aan de 

opmaak van de tekst 

(handschrift, bladspiegel, 

eventueel beeldende 

elementen en kleur). 

Gebruikt titel en tekstkopjes. 

Heeft bij langere teksten (meer 

dan twee A4) ondersteuning 

nodig bij aanbrengen van de 

lay-out. 

Geeft een heldere structuur aan de 

tekst, gebruikt witregels, marges en 

kopjes. Geeft in een langere tekst een 

indeling in paragrafen. 

Stemt de lay-out af op doel en 

publiek. 

Lay-out en paragraafindeling 

zijn bewust en consequent 

toegepast om het begrip bij 

de lezer te ondersteunen. 

 


